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อาการโรคของสัตวโลกผู

เปนคนไขของอวิชชา 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส เตกิจฉกธรรม, 

เรื่องที่ ๓. อาการโรคของสัตวโลกผูเปน คนไขของอวิชชา  

หนา ๕๕-๗๗ ,บรรยายวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ 





๑ เมษายน ๒๕๑๔ 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ ของพวกเราที่นี่ ไดลวงมาถึง  

๔.๓๐ น. แลว. ครั้งนี้เปนการบรรยายครั้งที่ ๓ ซึ่งจะ

กลาวถึง “อาการโรคของสัตวโลกผูเปน คนไขของ

อวิชชา”  สืบเนื่องกันไปจากเรื่องที่ไดกลาวมาแลวขางตน. 

พระพุทธเจาเปนนายแพทยผูเยียวยารักษาโรคของสัตว

โลกทั้งปวง.  สัตวโลกทั้งปวงเปนคนไขของอวิชชา.  คนไขเหลา

นั้นมีอาการโรคตางๆ กัน แมจะมากมายอยางไร  ก็อยูในวิสัยที่

พระพุทธเจาจะทรงเยียวยาได.  ดังนั้นขอใหระลึกนึกถึงคำบาลี

ที่วา : “สพฺพฺ ูสพฺพทสฺสาว ีชิโน อาจริโย มม มหาการุณิโก 

สตฺถา สพฺพโลก ติกิจฺฉโก”,  ไวอยางซ้ำๆ ซากๆ วา “อาจารย

ของเรานั้นเปนผูรูสิ่งทั้งปวง เปนผูเห็นสิ่งทั้งปวง เปนผูชนะ

กิเลส เปนผูสอนที่ประกอบดวยความกรุณาอันใหญหลวง  เปน

นายแพทยผูรักษาเยียวยาโลกทั้งปวง” ดังนี.้ 
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อาการโรค ของคนไข ของอวิชชา 
 
ทีนี ้เราก็จะดูกันในแงที่วา สัตวโลกทั้งปวง ซึ่งเปนคนไข

ของอวิชชานั้นมีอาการโรคอยางไรบาง. 

อาการโรค มันก็ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา “โรค”  เมื่อโรค

มันมีตางๆ กันอาการโรคมันก็ตองมีตางๆ กันเปนธรรมดา;  นี้

เปนเรื่องโรคภัยไขเจ็บทางกาย ทางจิต. สวนที่เปนโรคภัยไข

เจ็บในทางวิญญาณนั้น  ความตางมันก็มีอยูในรายละเอียด

ประเภทเบ็ดเตล็ด. 

โรคสวนใหญมันเปนโรคเดียว หรือโรคเหมือนกัน เปน

โรคเดียวที่เราเรียกวา เปนโรคทางจิตทางวิญญาณ และที่เรา

เรียกวา เปนคนไขของอวิชชา เพราะวามัน มีมูลมาจากอวิชชา 

มีสมุฎฐานของโรคมาจากอวิชชา ซึ่งเปนแมบทของกิเลส

ตัณหาทุกชนิด. 

ถาจะดูกันที่อาการภายนอก มันก็ตางกันบาง หรือวา

เราจะแยกดูไปทีละแงทีละมุม  ไมดูกันแงเดียวเสมอไป ก็จะ

เห็นความแตกตางกัน แมวาจะเปนคนไขของอวิชชาเหมือนกัน 

หรือวามีสมุฏฐานมากอวิชชา ที่เปนแมบทของกิเลสพันหา

ตัณหารอยแปด แลวแตจะเรียกตามภาษาวัดๆ.  ในการที่เปน

โรคนี ้ ก็มีอาการที่เราเรียกกันตามธรรมดาที่แสดงออกมา คือ

วาถามีอาการคลั่งอยางนี้ละก็มีลักษณะของอวิชชาเต็มตัว; 

เพราะวาคลั่ง หรือวาอะไรทำนองนี ้มันไมรูสึกตัว. 
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สัตวโลกผูเปน คนไขของอวิชชา มีอาการคลั่งอยูดวย 

กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ;  มีโลภะ โทสะ โมหะ ชักนำไป 

หรือบังคับใหทำ หรือครอบงำอยูหรืออะไรก็ตาม แลวแตจะ

เรียก มันก็คลั่งไปตามอำนาจของโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งออกมา

จากอวิชชา. 

อวิชชา คือปราศจากความรู เมื่อมีอะไรเขามากระทบ

จิตใจที่ปราศจากความรู มันก็เกิด concept อยางนั้นอยางนี้;  

แตเมื่อรวมกันแลว ก็มีเพียงสามประเภทคือ โลภะ โทสะ 

โมหะ; บางทีก็เรียกวา ราคะ โทสะ โมหะ ก็มี,  บางทีก็เรียกวา

ราคะ โกธะ โมหะ ก็ม,ี แตที่เรียกกันโดยมากก็วา โลภะ โทสะ 

โมหะ. 

ราคะ มันก็รวมอยูใน โลภะ,  โกธะ-ความโกรธมันก็รวม

อยูใน โทสะ, โมหะ ก็มักจะเรียกวา โมหะ แตเพียงชื่อเดียว. 

โลภะ หรือ ราคะ นี้มันเหมือนกันตรงที่มีอาการที่จะรวบเขามา

หาตัวหรือกอดรัดไวกับตัว.  สวนโทสะ หรือโกรธนั้นมันมี

อาการผลักออกไปจากตัว.   สวนโมหะ นี้มีอาการเหมือนกับวา

มันไมรูจัก  มันก็สงสัยระแวงพัวพันอยูรอบๆ สิ่งนั้น ไมรูวาจะ

เอาอยางไรกันแนนัก  แตสวนใหญก็ไปหลงเวียนอยูรอบๆ สิ่ง

เหลานั้น. 

ขอใหกำหนดจดจำคำอธิบายสามอยางนี้ไวใหดีๆ 

สำหรับพวกคุณที่เปนนักศึกษา; ชาวบานเขาเอาไปปนกันยุง 

หรือบางทีก็แยกกันไมออกวามันตางกันอยางไร.  เราอาศัย
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หลักทาง logic หรือทางวิทยาศาสตรพิจารณาดูแลวจะเห็นได

ชัดวา : พวก โลภะนั้นเปนพวกที่จะดึงเขามากอดไวกับตัว,  

พวก โทสะ  มีแตจะผลักใหออกไป หรือทำลายเสียไมให

ปรากฏ, พวก โมหะ  มันก็พัวกันอยูรอบๆ ดวยความสนใจดวย

ความสงสัย. 

อยางนี้มันไมมีทางจะปนกันได แกกิเลสจะมีมากชื่อ ตั้ง

รอยตั้งพัน เราก็สามารถที่จะเอามา จัดกลุมใหเหลือเพียงสาม

ประเภทได.  ก็เปนอันวาเราเขาใจเรื่องกิเลสที่เปนประธาน ซึ่ง

แบงออกไปเปนสามอยางนี้ไดด.ี 

สัตวโลกมีอาการคลั่งอยูดวย โลภะ โทสะ โมหะ เหมือน

คนไขที่มีอาการคลั่ง.  คลั่งทางรางกาย ทางจิต นั้นมันเห็นงาย 

มีอาการเห็นงาย แตคลั่งทางวิญญาณนี้ไมเห็นไดงาย สำหรับ

ผูที่ไมมีธรรมจักษุ ดังนั้นจึงเห็นเปนไมคลั่ง. 

แตอยาลืมวา เราเองถายังเปนปุถุชนอยูเพียงใดก็จะมี

อาการคลั่งอยูดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้งกลาง

วันกลางคืน;  แมนอนหลับแลวก็ยังคลั่งอยูไดสำนึก หรือดวย

ความฝน. ดังนั้นขออยาไดประมาท ดูมันใหดีๆ วามันมีอาการ

คลั่งอยูตลอดเวลาที่มันมีอาการของความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เขาครอบงำแลวยังแถมอยูใตสำนึก คือไมคอยจะ

รูสึก;  หมายความวามันพรอมที่จะออกมาเปนเต็มสำนึกอยู

เสมอ. 
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จิตใตสำนึกก็เต็มอยูดวย โลภะ โทสะ โมหะ แลวแสดง

ออกมาดวยอาการเต็มสำนึกเปนคราวๆ และเปนอยางๆ แลว

แตวาอารมณอะไรจะเขามากระทบ. อารมณที่นารักก็ทำให

เกิดความรัก,  อารมณที่นาเกลียด มันก็ทำใหเกิดความเกลียด, 

ทีนี้อารมณอันเปนที่ตั้งแหงความหลงไหลมันก็ทำใหหลงใหล. 

ชาวบานชาววัดพูดถึง โลภะ โทสะ โมหะ กันจนดื่นไป

หมด.  แตพวกคุณก็อาจจะเห็นวามันเปนเรื่องครึคระพนสมัย

อีกเหมือนกัน  เพราะเปนเรื่องของชาวบานชาววัด คนแกยาย

แกตาแกพูด. 

แตถาเรามองดูในตัวของตัวเองภายในจิตใจของตัวเอง  

ก็จะพบวามันก็ยังมีสิ่งนี้เดือดพลานอยูในจิตใจ  คือคลั่งอยูใน

ภายในเปนเรื่องทางวิญญาณ  แตก็ขอใหสะดุงวา เรายังมีโรค

ทางวิญญาณอยู. 

 

โลภะ โทสะ โมหะเปนเหตุของอาการไข 

ที่วนเวียนอยูตลอดเวลา 
 

เรื่อง โลภะ โทสะ โมหะ นี้  เปนเรื่องที่จะตองสนใจมาก

ตอไปเรื่อยๆ ไมมีหยุด  แมกระทั่งวาจะหมดกิเลส  หมดโลภะ 

โทสะ โมหะ  ก็ยังตองสนใจในฐานะที่มันหมดไปแลว.   เดี๋ยวนี้

มันยังมีอยู ยังมีความเคยชินที่จะเกิดอยูในใตสำนึก  รูจักมัน
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เสียใหดีๆ จะไดผลคุมคาในการที่ไดลงทุนศึกษาพุทธศาสนา 

ดวยความยากลำบาก หรือวาดวยเจตนาด.ี 

สัตวโลกมีอาการคลั่งอยูดวย โลภะ โทสะ โมหะ แลวก็มี

อาการเพอไปตามอำนาจของ โลภะ โทสะ โมหะ ที่มันทำ

หนาที่ของมันเต็มที่ กลายเปนวัฏฏะขึ้นมา.  ถาคุณรูจักกิเลส 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ คุณก็ตองรูจักเรื่องของวัฏฏะ  ซึ่งเปน

ความหมุนเวียนของกิเลสนี.้ 

ที่ เขาพูดวา “วัฏฏะ” หรือวา วัฏฏสงสาร พวกคุณ

นักเรียน นักศึกษาสมัยใหม ก็ชักจะรูสึกวา มันเปนคำครึคระ

อีก;   ก็เลยมีความเฉยเมยที่จะเขาไปรูใหชัดวา “มันคืออะไร” 

ถารูเมื่อไรก็จะรูวาสิ่งที่เรียกวาวัฏฏะหรือวัฏฏะสงสารนั้นมันมี

อยูในตัวเรานี่เองแทบตลอดเวลา. 

วัฏฏะ แปลวา วงกลม  สงสาร แปลวา เวียนวาย  วัฏฏ

สงสาร แปลวาเวียนวายอยูในวงกลม.  วงกลมนี้ประกอบดวย

สวน ๓ สวน คือ:- 

สวนที ่๑ ไดแก กิเลส : โลภะ โทสะ โมหะ อยางที่กลาว

แลว สวนที ่๑ นี้เปนเหตุใหกระทำ สวนที ่๒ ที่เรียกวา “กรรม”. 

สวนที ่๒ คือสิ่งเรียกวา “กรรม” กรรมดีกรรมชั่ว กรรมไม

ดีไมชั่ว อะไรก็ตาม นี้มันทำดวยอำนาจของกิเลส  สวนที ่๒ คือ 

กรรม นี้ก็เปนเหตุใหเกิดสวนที ่๓ ที่เรียกวา “วิบาก”. 

สวนที ่ ๓ คือ ผลกรรม เรียกวา “วิบาก” เปนผลกรรมที่

ทำใหเกิดความรูสึกเปนสุข หรือเปนทุกข.  แตวาผลกรรมนี้มัน
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ไมหยุดอยูแคนั้น  พอเรารูสึกเปนสุขหรือทุกข มันก็เกิด 

concept อันใหม  ที่จะเปนกิเลสอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาอีก :- 

รูสึกเปนสุขขึ้นมา มันก็เกิดกิเลสที่จะขยายความสุขนั้น, 

หรือวาถาเปนทุกขมันก็เกิดกิเลสประเภทโกรธ ประเภทโทสะ

ขึ้นมา ก็จะทำกรรมไปตามอำนาจของโทสะนั้น ตอไป เชน ไป

ตีไปฆาเขา เปนตน. 

ผลกรรม ทำใหเกิดกิเลสอีก-กิเลสก็ทำใหมีกรรม หรือมี

การกระทำกรรมขึ้นมาอีก -การทำกรรมทำใหเกิดผลอีก-ผล

กรรมก็ทำใหเกิดกิเลสอีก;  มันเปนวงกลมที่ซ้ำกันลงไป แตวา

รูปรางมันตางกัน.  เพราะฉะนั้น มันจึงมีลักษณะเหมือนกับ

เปนหวงของวงกลม ที่เกี่ยวกันเปนลูกโซอยูในจิตใจของเราเปน

ประจำวัน.  นี่คือวัฏฏะ หรือวัฏฏะสงสาร มีอาการเหมือนกับ

เพอ คือเปนเรื่อยไปไมมีหยุด แตแลวเราก็ไมเคยเอาใจใสกับ

สิ่งเหลานี้ซึ่งเปนโรคราย. 

บางทีเราจะรูสึกวา มันเปนเรื่องสนุกเสียดวยซ้ำไป ที่ได

เกิดกิเลส เกิดราคะ เกิดความรูสึกทางกามารมณ มันก็

สนุกสนานไป;  แมจะเกิดกิเลสประเภทโทสะ โกธะ มันก็สนุก

ไปอีกแบบหนึ่งตามประสาของยักษมาร หรือภูตผีปศาจ.  

เพราะฉะนั้น มันจึงมีการทะเลาะวิวาทกัน ตีกัน อะไรกันแมใน

มหาวิทยาลัยอยางที่พวกคุณก็เคยไดเห็นไดยิน. 

นี้มันไมใชเรื่องเล็กนอยสำหรับสิ่งที่เรียกวาวัฏฏะนี้  ไม

เชนนั้นมันจะเปนวงกลมไปไมไดมันจะขาดตอน;  กิเลสมันมี
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อาการที่หลอกใหโงใหหลง หลงวาเปนของด ีมันจึงสงวนกันไป

เปนวงกลม ไมขาดตอนได. 

ผูที่เรียกตัวเองวา นักศึกษา ยกพวกตีกันบาง หรือทำ

อะไรที่นาเกลียดนาชัง มากขึ้นทุกท ีตามยุคสมัยใหมนี ้ก็เพราะ

เหินหางจากศาสนา ซึ่งเปนขาศึกของกิเลส. ไปรับเอาอารยธรรม

บาๆ บอๆ ของตางประเทศมาเชิดช ูยึดถือจนลืมตัวมันก็ไดเปน

โรคของกิเลส มีอาการคลั่ง ดวย โลภะ โทสะ โมหะ,  มีอาการ

เพอไปดวยอำนาจ โลภะ โทสะ โมหะ ที่มันเวียนเปนวงกลมให 

ทำกรรม-ใหรับผลกรรม-ใหเวียนมากอกิเลสใหม เรื่อยไปอยาง

นี.้  นี่เปนตัวอยางของอาการโรค ของคนไข ของอวิชชา. 

 

การพูดในรูปอุปมา ทำใหจำงาย 
 

อยากจะบอกใหทราบเสียตอนนี้เลยวา  ทำไมเราจึงพูด

เปนรูปอุปมาเชนนี้  อุปมาเหมือนโรค เหมือนอะไรเหลานี ้ ก็

เพราะมันจำงาย, เปนวิธีที่ใชมาแตโบราณกาลกอนพระพุทธ-

เจา.  พระพุทธเจาก็ใชวิธีอุปมา เพราะวามันจำงาย แลวมันไป

เขาเรื่องกันกับเรื่องที่เปนอยูในชีวิตประจำวัน ทำใหจำงาย.   

เพราะฉะนั้นอยาไดเห็น หรือรูสึกไปวาเปนเรื่องแกลงพูดหรือ

อุปมากันสนุกๆ หรือแปลกๆ หาเรื่องที่จะอุปมากันเสียเรื่อย;  นี้

มันก็ถูกเหมือนกัน หาเรื่องที่จะอุปมา  ก็เพื่อวาหาเรื่องที่จะ

ชวยใหเกิดความจำไดงายแลวก็จำไดไมลืม  จึงเปรียบอาการ
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ปวยดวยโรคของกิเลสเหมือนกับอาการปวยซึ่งมีอาการคลั่ง 

อาการเพอของโรคนั้นๆ. 

ทีนี ้ ก็อยากจะเปรียบดวยอาการกินของแสลง.  เมื่อการ

แพทยยังไมเจริญในสมัยโบราณ  เรื่องของแสลงนี้สำคัญมาก 

ทำใหตายคาที่ไดเหมือนกัน;  แตมาถึงการแพทยในสมัย

ปจจุบันนี้  ความรูกาวหนา กำจัดอันตรายจากการกินของแสลง

นี้ไดมากจึงไมคอยจะสนใจกัน จนแทบจะไมมีอะไรแสลง. 

แตผมยังอยากจะบอกใหทราบวา  เรื่องของแสลงนี้เปน

เรื่องใหญ เปนปญหาใหญที่จะตองระมัดระวัง; เพราะวา คำวา

ของแสลงมิไดหมายความถึงของที่จะกินเขาไปทางปากอยาง

เดียว  มันจะกินเขาไปทางตา ทางห ูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 

ทางผิวหนัง อะไรก็ได  คนโบราณเขาจึงวาของแสลงเปนของที่

นากลัว. 

คนที่เปนโรคอัมพาตอยูบาง ลองไปกินน้ำมะพราวออน 

ก็ชักคาปาก, คนเปนโรคกระเพาะบางชนิด กินกุงเขาไปจะปวด

ทองแทบจะขาดใจตายอยูที่ตรงนั้น.  นี่เปนตัวอยางของแสลง

ทางปาก ซึ่งยังมีกระทบกระทั่ง ทางตา ทางห ูทางอะไรอีกมาก

ที่ทำใหมันมีอาการทนทรมาน เจ็บปวด หรือวาถึงกับทำใหโรค

ภัยลุกลามยิ่งขึ้นไป. 
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โรคทางวิญญาณมีของแสลง คืออายตนะ ๖ 
 

สำหรับโรคทางวิญญาณมีของแสลงก็คือ อารมณ ทาง

ตา ทางห ูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มีอยู ๖ ทาง  เขา

เรียกกันวา  อารมณ ๖ หรืออายตนะภายนอก ๖; นี้ก็เปนคำ

แปลกคำใหมสำหรับพวกคุณอีก  ก็ขอใหจำไวอีก เรื่องมันจะ

ไดนอยลง,  เรื่องที่จะศึกษา หรือสงสัย หรือลำบาก มันจะได

นอยลงๆ ถาเราจำคำเหลานี้ไวใหดีๆ. 

อารมณ ๖ คือ อารมณทางตา ทางห ูทางจมูก ทางลิ้น 

ทางกาย ทางใจ อารมณทางตาก็คือ รูป  อารมณทางหูก็คือ 

เสียง  อารมณทางจมูกก็คือ กลิ่น  อารมณทางลิ้นก็คือ รส ที่

รูสึกขึ้นที่ลิ้น  อารมณทางกายก็คือ สิ่งที่สัมผัส อยูทางผิวหนัง 

อารมณทางจิตก็คือ  ความรูสึกที่เกิดขึ้นมาในจิต;  เปน ๖ 

อยาง นี้เรียกวา อารมณ. 

คำวา อารมณ แปลวา ที่ยึดที่หนวง “อารมณ” ภาษา

บาลีแปลวา เขาไปยึดหนวง ที่เขาไปเกาะเกี่ยว,  มันเปนสิ่ง 

หรือเปนที่ที่จิตจะเขาไปเกาะเกี่ยว ยึดหนวงพัวพัน.  คำวา

อารมณแปลวาอยางนี ้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส  นี่เปน

อารมณสำหรับที่จิตจะเขาไปเกาะเกี่ยว. 

อยาเอาไปปนกับคำวา อารมณในภาษาไทยใหมๆ ที่

เขาใชกันอยางอื่นเชน อารมณเสีย อารมณด ี อารมณราย นั้น  

ก็อีกความหมายหนึ่ง ซึ่งหมายถึงพวก emotion พวกอะไรไป
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ทำนองนี.้ 

อารมณในทางภาษาศาสนานี้ เขาหมายถึงของขาง

นอกที่มันจะกระทบกันเขากับของขางใน  ของขางในคือ ตา ห ู

จมูก ลิ้น กาย ใจ  ของขางนอกคือ รูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส 

ธัมมารมณ เปนคูกัน. 

นี่ก็คือตัวการใหญในเรื่องของมนุษย  ถาไมมีสิ่งเหลานี้

มนุษยก็มีขึ้นมาไมไดมีชีวิตอยูไมได  หรือวาไมเกิดกิเลสไมเกิด

ความทุกขอะไรได  มันไมใชเรื่องเล็กนอย เขาเรียกมันวาเปน

เรื่องใหญ. 

คำวา “เรื่องใหญ” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “อินทรีย”,  

อินทรีย คำนี้แปลวา ใหญ หรือ สำคัญ คือ เรื่องใหญ.  อินทรีย

ในภาษาบาลีไมใชนกอินทรี  หรืออะไรทำนองนั้น; แตหมายถึง

ตา ห ู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เปนตัวการสำคัญเปนเรื่องใหญ.  

อินทรียเที่ยวกินเหยื่อ อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสเขา   

แลวมันก็กอเรื่องใหเกิดกิเลส เวนไวแตวาจะควบคุมอินทรียนั้น

ไวไดดีเสียกอน. 

ทีนี้คนมีโมหะ มีอวิชชา  ไมรูจักควบคุม ก็ปลอยไปตาม

เรื่องของอินทรียนี้แลวก็ไปกินของแสลงทางวิญญาณเขา.  รูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณนี ้ที่จริงมันก็เปนของจำเปนที่

ชีวิตจะตองมี;   แตเดี๋ยวนี้เราไมมอง  ไมรูสึกในแงนั้น มันรูสึก

ในแงเฟอ หรือแงเกิน คือเปนของเอร็ดอรอยไปเสีย. 
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มันเหมือนกับเรากินขาว  กินอาหารประจำวันนี้ ถาเรา

กินอยางอาหารมันก็ด ี กินถูกตองอยางกินอาหารมันก็ดี; แต

ทีนี้เรากินอยางเหยื่อ ไมกินอยางอาหาร กินเพื่อใหอรอยลิ้น กิน

อยางพิถีพิถัน ตองขับรถยนตไปตั้งครึ่งชั่วโมง เพื่อจะไปกิน

อาหารอรอย กลางวัน ที่รานนั้นรานนี้ แทนที่จะไปกินอาหาร

จานละ ๕๐ สตางค ที่โรงเรียนหรือออฟฟศนั้นเอง. 

ถากินถูกตอง คือ เพียงความอยูไดของรางกาย เรียกวา 

“กินอาหาร”, ถากินดวยกิเลส ตัณหา เพื่อเอร็ดอรอย  เพื่อกิเลส

ตัณหานั้นเอง ก็เรียกวา “กินเหยื่อ”;  ดังนั้นกินเหยื่อก็คือกิน

ของแสลง.  ถากินอาหารนั้นก็เปนของธรรมดา  คนไขก็ตองกิน

อาหาร,  ถากินผิดก็กลายเปนกินเหยื่อ หรือกินของแสลง. 

ที่โรงพยาบาลเขาก็ระมัดระวังใหคนไขไดกินอาหารที่ถูก

ตอง ไมตองการใหกินเหยื่อ  เหยื่อคือของแสลง  โรคทาง

วิญญาณมีของแสลงก็คือ “เหยื่อ” ที่เขามาทาง ตา ห ูจมูก ลิ้น 

กาย ใจ นี.้ 

ขอใหจำคำวา “อายตนะ” นี้ไวใหดีๆ สำหรับจะได

ศึกษาตอไปอยางละเอียด มันมีเรื่องมาก; ในที่นี้เรามองมันใน

ฐานะเปนของแสลง. 
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คนไขของอวิชชาไมชอบกินยาของหมอที่แทจริง 
 

ตอไปก็อยากจะแนะใหเห็นวา  คนไขของอวิชชานี้  มี

อาการที่ไมชอบกินยาของหมอที่แทจริง หรือหวังด ีกลับไปชอบ

กินยาของหมอคดโกงหลอกลวง  เหมือนกับเห็นกงจักรเปน

ดอกบัว. 

โดยทั่วไปเราก็เห็นวา คนไขทางรางกาย ทางวัตถ ุ ตาม

ธรรมดานี ้เขาไมชอบไปโรงพยาบาล;   โดยเฉพาะในสมัยกอน

นี้เกลียดกลัวโรงพยาบาล ก็ไปหาหมอกลางบานซึ่งสวนมากก็

เปนผูที่หลอกลวงโดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง คือเขาไมเจตนาก็มี  

เพราะเขาไมมีความรู  เขาก็ทำไปตามความโง ความงมงาย.  

คนไขที่เปนชาวบาน  หรือชาวบานที่เปนคนไขนั้น ก็ตายเสีย

เปนสวนมาก เพิ่งจะนิยมไปโรงพยาบาลกันเมื่อไมนานมานี้; 

กอนนี้ก็มีแตหมอพื้นบาน ที่ทำไปตามบุญตามกรรม  คนไขก็

ติดหมออยางนั้น ไมยอมรับการรักษาแบบใหม เพราะเขาวา

มันผิด หรือมันทำใหตาย.  ถาแมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยูที่คนไขชอบ

ไปหาหมอเถื่อน เห็นกงจักรเปนดอกบัว;  แบบนี้มันกำลังยุงกัน

มากขึ้น เพราะวาหมอเถื่อนหรือหมอแทก็ปนกันยุงมากขึ้น

ทุกท.ี 

ฝายหมอแทที่มีความรูจริง ก็ยังมีแยกออกไปวา เปนผูที่

มีเมตตากรุณา หรือวาเปนผูเห็นแกเงิน;  หมอที่มีความรูจริง

แตเห็นแกเงินก็มีเหมือนกัน,  พวกชาวบานที่เปนคนไขก็เลย
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กวัดแกวงไมรูจะเอาอยางไรกันแน; แตวาสวนใหญก็ยังงมงาย 

ไปหาหมอรดน้ำมนต  หาหมออะไรอยางนั้นมากกวาที่จะไปหา

หมอที่เปนวิทยาศาสตร  ไปหาหมอไสยศาสตรดีกวาไปหาหมอ

วิทยาศาสตร. 

หมอวิทยาศาสตรนี้ก็มักจะพูดในทำนองใหเขากลัวมาก

ขึ้น หรือไมหายกลัว, สวนหมอไสยศาสตรนั้น เขามีการพูดหรือ

อะไรที่แสดงใหเขาหายกลัวเดี๋ยวนั้น สบายใจไปเดี๋ยวนั้น อยาง

นี้เปนตน.  คนไขก็เลยรวนเร หรือเวียนหัว ไปเอาของผิดแทน

ของถูก ไปเอาของชวยไมไดมาแทนของที่ชวยได  อยูอยางนี้.  

นี่คือขอที่วาคนไขของอวิชชานี้เปนเสียอยางนี.้ 

ในทางวิญญาณก็เหมือนกัน สัตวโลกที่มีความเจ็บไข

ทางวิญญาณก็ไมคอยไปหาพระพุทธเจา เพราะวาเขาไมรู.   จง

ดูซิพวกคุณมีกี่องคที่มาศึกษาธรรมะนี ้  นอกนั้นอีกมากมาย ไม

สนใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเหมือนยาเหมือน

หมอ.  ชาวบานในสมัยพุทธกาลก็มีเปนสวนมากที่ไมสนใจใน

ธรรมะในฐานะที่เปนยาแกโรคทางวิญญาณ  เขาก็เลยไปถือ

ไสยศาสตรเชนเดียวกัน หาที่พึ่งดับทุกขทางไสยศาสตรเชื่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ ์เชื่ออะไรไปตามเรื่อง ไปบูชายัญ ฆาคนบูชายัญ นี้ก็มี

ในประวัติศาสตรของศาสนาในอินเดีย. 

คนไขของอวิชชามีอะไรมากเกินไปถึงขนาดนี้   มันมี

อาการชนิดที่ผิดๆ นี้, ผิดเนื่องตอกันไปเปนสาย, เมื่อมันผิด

อยางนี้แลวก็ไปผิดอยางโนนอีก, มันผิดอยางโนนแลวก็ผิด
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อยางโนนตอไปอีก.  นี่อาการของโรคมันก็ผิดตอๆ กันไป. 

 

คนไขของกิเลสมีอาการวิปริตตางๆ มาก 
 

ทีนี้ มองดูอาการของคนไขของกิเลส อีกทางหนึ่ง  ซึ่ง

คุณควรจะจำไว เปนคำในพระบาลี  ในพระคัมภีร  เปนรูป

พระพุทธภาษิตวา  “กลางคืนอัดควัน กลางวันเปนไฟ”,  เปน

วลีที่ควรจะจำไวตลอดชีวิตวา “กลางคืนอัดควัน กลางวันเปน

ไฟ” ถามีกิเลสเต็มที่มันก็มีอาการอยางนี ้: กลางคืนก็วิตกกังวล

ครุนคิด นอนไมหลับ นอนหลับยาก แตมันก็ตองทนนอน 

เพราะมันเปนกลางคืน, พอกลางวันสวางขึ้นมันก็เปนไฟ คือวา

ทำไปตามอำนาจของกิเลส. 

แมในเรื่องธรรมดาที่ไมเกี่ยวกับโรคกิเลสนี้  มันก็มี

อาการอยางนี้อยูแลว : มนุษยเรากลางคืนก็นอนคิดวา พรุงนี้จะ

หากินอยางไร?  จะทำอยางไร?  พอสวางขึ้นก็รีบทำ ไปทำงาน

ที่ออฟฟศ  ไปทำอะไรที่ไหนก็ตามใจ ตามธรรมดามันก็เปน

อยางนี้อยูแลว. พอมีโรคกิเลสเขามาครอบงำ ก็เปนอยางนั้น

รุนแรงมากขึ้น : กลางคืนก็นอน ทรมานใจ กลางวันก็ทรมาน

กาย. นี่แหละรวมเรียกวา “กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ” 

อยางลืมเสียวา ใหมองดูตัวเองดวย วา  กลางคืนคิด

ดวยอำนาจของกิเลสหรือวาคิดตามความรูสึกผิดชอบชั่วดี  มี

เหตุผลพอสมควร;  และพอกลางวันมันเปนไฟดวยอำนาจของ



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 18

กิเลส หรือวาเปนไปตามหนาที่การงาน ที่มีสติปญญาถูกตอง

พอสมควร.  แตถึงอยางไรก็ขออยาใหรวมอยูในคำวา “กลาง

คืนอันควัน กลางวันเปนไฟ”.  แตวาอัดควันนี้  ก็อยาใหถึงกับ

เปนทุกขทรมาน,  เปนไฟก็อยาใหถึงกับเผาลน ใหมีธรรม

คุมครอง ควบคุม ใหการอัดควัน หรือการลุกเปนไฟนี้ใหถูกตอง  

ก็กลายเปนสิ่งที่มีทุกขนอย หรือไมมีความทุกขไปในที่สุด.  ให

มันหยุด “อัดควัน” หยุด “เปนไฟ” ไดในที่สุด คือใหมีแตธรรมะ 

หรือมีสติปญญาที่ถูกตอง ที่เรียกวามีธรรมะนี้อยูตลอดเวลา

อยาใหเลยไปเปนอัดควันหรือเปนไฟ. 

เดี๋ยวนี้คนไขของอวิชชาในโลกทั้งโลก  มันอัดควันและ

เปนไฟ  กลางคืนก็นอนคิดวาจะทำอะไร?  จะใชลูกระเบิดชนิด

ไหน? เครื่องบินชนิดไหนไปโยนใสพวกขาศึกใหมันตายให

หมด.  พอกลางวันมันก็ไปทำอยางนั้นจริงๆ;  ถาอยางนี้มันก็

มากเกินไป โลกนี้มันก็มีความทุกขมหาศาลมากขึ้น.  นี้คือ

อาการที่เรียกวา “กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ”. 

ทีนี ้ จะดูกันที่เนื้อที่ตัวบาง วา สัดสวนที่ประกอบกันขึ้น

เปนรางกาย ที่เรียกวา “ธาต”ุ นี้กำลังวิปริต. แพทยแผนโบราณ

เขาเขาใจใชคำวา ธาต ุขึ้นหนา : ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุ

ลม.  สวนพวกคุณเรียนมหาวิทยาลัย เปนแพทยสมัยใหม ก็

หัวเราะเยาะตามเคย เพราะความที่ไมเขาใจตรงตามที่เปน

จริง. แพทยสมัยโบราณนี้มีมาตั้งพันปหรือวาหมื่นปก็ได  ที่เริ่ม

รูจักวาอะไรเปนอะไรในการเยียวยารักษาโรค. 
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การแพทยสมัยใหมนี้เพิ่งกาวหนาจริงจังในระยะสัก

สิบๆ ป หรือสักรอยปนี้แยกตัวออกมาเด็ดขาดจากแพทยสมัย

โบราณ แพทยสมัยโบราณเขาเรียกมันวา ธาต:ุ ธาตุดิน ธาตุน้ำ 

ธาตุไฟ ธาตุลม;  ที่ยังเหลืออยูกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็อาศัยหลักอันนี้.  

จะกินยา จะทำยาขึ้นกิน มันก็จะตองนึกถึงเรื่องธาตุนี้ไวกอน. 

ถาวามีโรคอะไรเกิดขึ้น เขาจะใชคำวา “ธาตุกำลังวิปริต” 

ผิดสวนในระหวางธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม.  หมอจีน

หรือหมอไทยก็ถือหลักอันนี้;  จับชีพจร เขาก็จับเพื่อใหรูวาธาตุ

อะไรมันหยอน ธาตุอะไรมันเกิน ไมใชอยางที่พวกคุณจับชีพจร 

เพื่อรูการเตนของหัวใจวาผิดปกติอยางไร. 

พวกคุณที่ไมรูเรื่องแลวไปดูหมิ่นวาเขา  ที่เขาใชคำวา

ธาต.ุ พวกนักวิทยาศาสตรก็ดูหมิ่นคนโบราณ ที่ใชคำวา “ธาต”ุ 

หรือพูดดวยคำวาธาตุ. พอพูดวาธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุ

ลม ก็ไปเขาใจวา ดินคือดิน น้ำคือน้ำ ลมคือลม อะไรอยางนี้ 

แยกออกไปเปนสวนๆ ไป ซึ่งความรูสมัยใหมนี้ก็สอไปในทาง

ใหเห็นวามันไมแยกกัน; เชนในโลหิตซึ่งเปนน้ำเหลวนั้น แพทย

โบราณก็วาเปนธาตุน้ำ. แตในโลหิตนั้น ถูกแลวมีของแข็งมี

ของเหลวมีอุณหภูมิซึ่งเปนธาตุไฟ มีแกสซึ่งอาจระเหยไดอยูใน

โลหิตนั้น;  ในโลหิตเพียงอยางเดียวก็มีทั้ง ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุ

ไฟ ธาตุลม. เยื่อเนื้ออะไรบางอยางที่มีอยูในโลหิตนั้นก็เปนธาตุ

ดิน, ความเปนน้ำใสก็เปนธาตุน้ำ, อุณหภูมิของโลหิตก็เปนธาตุ

ไฟ,  แกสระเหยไดในโลหิตมันก็เปนธาตุลม. คุณก็หัวเราะเยาะ
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เขาที่ไปเรียกเปน ดิน น้ำ ลม ไฟ แยกกันเปนอยางๆ อยูขาง

นอก. 

ที่จริงคำวาธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม  เขาก็มีหลัก

อยางเดียวกันกับสมัยใหม  สมัยวิทยาศาสตรนี้ : ธาตุดินคือ

ของแข็ง, ธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่มันเปลี่ยนรูปไดไปตามสิ่งที่หอ

หุม  คือความหมายของคำวา cohesion ของที่มันเปลี่ยนรูปได

ตามสิ่งที่หอหุม  เปนลักษณะเฉพาะของน้ำ  น้ำมันเปลี่ยนรูป  

เกาะยึดตัวมัน แลวมันก็ยังเปลี่ยนรูปไปตามสิ่งที่หอหุม  

ลักษณะที่มันเกาะตัวกันอยูเปนของเหลวไดนี้เปนธาตุน้ำ, ธาตุ

ไฟ คืออุณหภูมินั่นเอง, ธาตุลม ก็คือการระเหยของแกส. 

หมอแผนโบราณที่ศึกษานอย เขาแยกออกเปน ธาตุดิน 

ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็นาหัวเราะ;  แตหลักในทางศาสนา 

ทางภาษาบาล ี ก็มีคำอธิบายที่มันไมขัดกันกับความรูสมัยใหม

นี้.  เดี๋ยวนี้เราก็เห็นชัดอยูวา  ความวิปริตของรางกายที่เปนโรค

นั้นมันมีหลักพื้นฐาน หรือ element อันนี้. สี่อยางนี้ไมปรกติ

แลว เชน อุณหภูมิมันมากไป หรือนอยไป, หรือความระเหย

ของอุณหภูมิหรือแกสนั้น  มันไมถูกตองตามธรรมชาติ มันจึงมี

อาการเปนโรคขึ้นมา เพราะความวิปริตของธาตุ ความไมถูก

ตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติของสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  ที่

ประกอบกันเขาเปนรางกายนี.้  เดี๋ยวนี้คนเรามีอะไรที่ทำใหเกิด

ความวิปริตอยางนั้นมากขึ้น  มันก็เปนเรื่องของกิเลส. 
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ทางธรรม ก็มีธาต ุ แบงออกไปอีกสองธาต ุ คือ ธาตุจิต 

และธาตุวาง.  ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และยังมีอากาศ

ธาต ุและวิญญาณธาตุอีก รวมเปนหกธาตุ ประกอบกันอยูเปน

คนๆ หนึ่ง. อากาศในที่นี้หมายถึง วาง ไมใชธาตุลม; vaccuum 

ที่เปนสวนประกอบที่มีอยูในรางกายนี้มันเปนอากาสธาตุตาม

ความหมายของทางฟสิคส, แลววิญญาณธาตุนั้นคือธาตุจิตใจ 

ธาตุความรูสึก รวมกันเปนหกธาตุ ประกอบกันอยูเปนคนๆ 

หนึ่ง. 

พอความไมถูกตอง  หรือความไมสมดุลย ระหวางธาตุ

ทั้งหกนี้เกิดขึ้นในรางกายของคนๆ หนึ่งนี ้ก็มีอาการของโรค ไม

ทางกายก็ทางจิต  ไมทางจิตก็ทางวิญญาณ.  ดังนั้นจึงมีโรค

ทางวิญญาณนี้อยูเปนสวนใหญ  เพราะความไมปรกติ  ไมถูก

ตองของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนคน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็

คือ  วิญญาณธาตุคือจิตใจ  มันไมประกอบอยูดวยความถูก

ตอง  มีอวิชชาครอบงำมากเกินไป  จึงเปนโรคทางวิญญาณอยู

แทบตลอดเวลา.  นี่เปนเหตุใหเราเรียกวา “เปนคนไขของ

อวิชชา” เพราะอวิชชาครอบงำวิญญาณธาตุเสียเรื่อยไป  มัน

เกิดขึ้นในตัวมันแลวก็ครอบงำมัน. 

สิ่งที่เรียกวา กิเลส ตัณหา นี้ก็ไมไดเกิดจากอะไร เกิดใน

จิต เกิดจากจิตและก็กัดจิตนั้น  ทำลายจิตนั้นใหกรอนไป.  

เหมือนกับการเกิดสนิม  เกิดที่เหล็กแลวก็กัดเหล็กนั้นเอง.  

ฉะนั้น   เมื่อเรารูเรื่องสวนประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาเปน
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มนุษยคนหนึ่งนี้ใหถูกตอง ที่เรียกวาธาตุหนึ่งๆ นี้,  แลวก็ทำให

มันถูกตอง  มันก็จะมีความสบาย. แตเดี๋ยวนี้มีอาการที่เรียกวา 

ธาตุวิปริตกันเสียเรื่อย ทั้งทางกาย ทั้งทางจิต นี้ก็เปนอาการ

ของโรคอันหนึ่งของโรคทางวิญญาณ. 

 

โรคทางวิญญาณ มีอุปทานเปนเชื้อโรค 
 

ทีนี้ จะดูกันถึงเชื้อโรคบาง  ในคำอุปมาในภาษาธรรมนี้  

“รางกายนี้ประกอบอยูดวยเชื้อโรค”  คลายๆ กับวาเปนของ

ประจำเอาเสียเลย หมายถึงโรคทางวิญญาณ.  แมโรคทาง

ฟสิคสอยางของพวกคุณนี้ก็เถอะ  ผมก็อยากจะพูดวา  มันก็มี

เชื้อโรคประจำอยูในรางกายนี้  แตมันไมถึงขนาดที่จะเปน

อันตราย  มันจึงไมปรากฏไมเปนปญหาขึ้นมา;  ตอเมื่อรับมัน

เขาไปมาก หรือมัน develop ขึ้นในภายในมากมันจึงจะเปน

อันตราย เราก็ถือวามันมีเชื้อโรคอยูในรางกายตลอดเวลา

เหมือนกันแมโรคทางกาย.  สวน โรคทางวิญญาณนี ้มันมีความ

เคยชินของเชื้อโรคนี ้จนมันเหมือนกับวา มีอยูตลอดเวลา. 

เชื้อโรคที่เกิดโรคทางวิญญาณนี ้ เราอยากจะเรียกมันวา 

“อุปทาน”.  ขอใหจำคำวา “อุปาทาน” ไวในฐานะที่เปนเชื้อ 

เพราะคำๆ นี้มันแปลวาเชื้อ, คำวาอุปาทานนี ้แปลวา “เชื้อ”. 

ไมฟนนี้เปนอุปาทานของไฟ,  น้ำมันเชื้อเพลิงจึงเปน

อุปาทานของไฟ คือเปนเชื้อของไฟ;  คำวา “อุปาทาน” แปลวา 
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เชื้อ.  ในที่นี้เอามาเปนเชื้อโรคทางวิญญาณ  หลอเลี้ยงโรคทาง

วิญญาณไวเรื่อย  แตอยาเอาไปปนกับคำวา อุปาทาน ตาม

ภาษาชาวบานพูด : อุปาทานทำให จิตวิปริต เปนฮิสทีเรีย  เปน

อะไรทำนองนั้น ไมใชอยางนั้น.  คำวา อุปาทาน เขาแปลวา 

เชื้อที่หลอเลี้ยงอะไรไวไมใหมันหยุดหรือสิ้นสุดลงไปได เชน 

น้ำมันหลอเลี้ยงไฟนี.้ 

ทางวิญญาณนี้อุปาทานมันหลอเลี้ยงโรคทางวิญญาณ,  

เชื้ออุปาทานนี้มันหลอเลี้ยงโรคทางวิญญาณ   มันเปนเชื้อของ

โรคทางวิญญาณ.   อุปาทานก็คือความเขาใจผิดแลวก็มั่น

หมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ที่เรียกวา  “ความยึดมั่น” :  ยึดมั่นใน

กามารมณ,   ยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวเอง, ยึดมั่นใน

สิ่งที่ทำมาจนชิน ตั้งแตออนแตออก,  แลวก็ยึดมั่นวา  ตัวกู-

ของก ูนี้,  มีอยู ๔ อยางไปหารายละเอียดอานเพิ่มเติมจากคำ

บรรยายปกอนๆ ที่เขาพิมพไวแพรหลาย.  เฉพาะที่นี่เดี๋ยวนี ้

อยากจะพูดใหเห็นวา มันเปนเชื้อโรคทางวิญญาณหลอเลี้ยง

โรคทางวิญญาณ. 

ทุกคนเคยชินในความมีเชื้อนี้ : ยึดมั่นอยูในทางกามา-

รมณ พอวี่แววของกามารมณผานมาก็ตะครุบเอาทันที.  หรือ

วายึดมั่นในทาง ทิฏฐิ-ในความคิดเห็น ไมยอมแพ ไมยอมทุก

อยาง.  ยึดมั่นเพราะอุปาทาน อันนี้มันก็โง เคยทำอะไรมาแต

ออนแตออก  แลวก็ยึดมั่นอยางนั้นอยูเรื่อย.  โดยเฉพาะใน

เรื่องไสยศาสตร ถูกสอนใหผิดมาอยางไร  แลวมันก็ผิดมาเรื่อย 
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เชน กลัวผ ีกลัวหา นี้ก็อยูในพวกนี ้ที่ถูกทำใหโงกลัวผีมาตั้งแต

เล็ก มันก็ยังกลัวอยูจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ มันไมใชเรื่องเล็กนอย.  

โดยเฉพาะความยึดมั่น วาตัวก-ูของกูนี้  มันก็ยิ่งเจริญงอกงาม

ขึ้นทุกวันๆ เชื้อโรคมันหลอเลี้ยงโรคทางวิญญาณไวไมมีสิ้นสุด 

ไมรูจะเอา germiside อันไหนไปฆามันได  ก็ตองเอาธรรมะ

ของพระพุทธเจา อยางที่เราจะไดเรียนกันตอไป.  นี้เรียกวาเรา

มองดูโรคทางวิญญาณ ในสวนที่เปนเชื้อ กลาวคือ อุปาทาน. 

 

โรคทางวิญญาณรักษายาก เพราะมีสิ่งสกปรกมาก 
 

ตอไป เรามองดูมันในแงของความสะอาด คนเจ็บคนไข

ตองไดรับการรักษาความสะอาดเปนอยางดี.  ทีนี้คนเจ็บคนไข

ของอวิชชาทางวิญญาณนี้  มันยากที่จะทำใหสะอาดได  ไม

เหมือนกับโรคทางกาย เอานั่นเอานี่มาทำใหมันสะอาดชะลาง

ใหมันสะอาด. 

โรคทางวิญญาณนี้มันมีความสกปรก ทางวิญญาณ ก็

คือ กิเลสอีกนั่นแหละรวมอยูที่ โลภะ โทสะ โมหะ,  จะแยก

แจกเปนรายละเอียดเปนอยางๆ นั้น มันก็ไดกี่อยางก็ได  หลาย

สิบอยางก็ได. 

ตัวอยางที่เขาเขียนไวในพระคัมภีร เรียกวา “มลทิน” หรือ 

ของสกปรก นี้ระบุเปน : ความโกรธ เปนความสกปรก,   ความขี้

เหนียว เปนของสกปรก;  ความลบหลูบุญคุณคนอื่น,  ความ
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ริษยาคนอื่น, ความมายาสาไถย, การพูดเท็จ, ความปรารถนา

เลว ปรารถนาผิด กระทั่งมิจฉาทิฎฐิ ความโง ความเห็นผิด, 

ความโออวด.  นี่เปนตัวอยางของสิ่งที่เรียกวามลทิน  หรือของ

สกปรกที่มันติดอยูที่ตัวเชนเดียวกับของสกปรก : ขี้เหงื่อขี้ไคล  

ซึ่งเปนของสกปรกอยูที่รางกาย;  แตนี่เปนของสกปรกทาง

วิญญาณ  มันติดอยูที่ดวงวิญญาณ. 

ถาเราไมพยายามชำระของสกปรก เหลานี้ออกไปบาง 

คนไขก็แย.  เหมือนคนไขที่โรงพยาบาล เขาก็ชำระลางให

รางกายสะอาดอยูเปนปรกติ; คนไขทางวิญญาณก็ตองพยา-

ยามชำระชะลางของสกปรกของจิตนี้อยูเปนประจำเหมือนกัน 

ดวยการสำรวม ดวยการระวัง ดวยการละ ดวยการทำที่มันตรง

กันขามไวเสมอ. ฉะนั้นเรื่องรักษาโรค มันก็ตองมีวิธีครบถวน

เหมือนกันหมด : ขัดถ ู ชะลางสิ่งสกปรกออกจากตัวอยูเสมอ. 

 

ยังมีสิ่งปกปรกเบ็ดเตล็ดใหเกิด 

โรคทางวิญญาณอีก 
 

ทีนี้ มันยังมีของหยุมๆ หยิมๆ ที่เรียกวา อุปกิเลส   ซึ่ง

จำแนกออกไปมากมายอีก;  ไปหาอานดูเองบาง,  นี้เปนเพียง

แตชี้ใหดูเปนตัวอยาง  เพื่อแนะแนวใหรูวิธีพอที่จะศึกษาดวย

ตนเอง. 
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ทีนี้ของเบ็ดเตล็ดเล็กๆ นอยๆ ที่นาจะเอามาพูดใหไดยิน

อีกก็คือ  โรคทางวิญญาณนี้มันก็มีขี้กลาก.  คำวา “ขี้กลาก” 

หมายถึง คัน แตมันไมใชคันเฉยๆ  พอไปเกาเขาก็ยิ่งสนุก  ยิ่ง

อยากจะใหมันมี รูสึกวาอรอย  นี้เปนแงที่เขาสอนใหดูกันมาก

ในหมูผูปฏิบัติธรรม เพราะวา กิเลสทั้งหลายมันจะมีอาการ

เหมือนกับขี้กลาก ยิ่งไปเกาเขามันก็ยิ่งคัน ยิ่งชวนใหเกา คือยิ่ง

ไปเพิ่มกิเลส. 

เรามีกิเลสทีแรกก็นอยๆ เมื่อเปนเด็กเกิดมา  แลวทำไม

กิเลสมันขยายตัวมากออกไปไดก็เพราะมันมีอาการเหมือนขี้

กลาก  ยิ่งมีกิเลสมันยิ่งสนุก ยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งสนุก ก็ยิ่ง

ปลอยใหมันลุกลาม;  โดยเฉพาะกิเลสประเภท ราคะ โลภะ นี ้

ยิ่งมีมันยิ่งสนุก คนก็เลยชอบมีขี้กลากขี้เกลื้อนอะไรเอาไวที่ตัว. 

นี้มันเปนปญหายุงยากของ การรักษาโรคทางวิญญาณ

หรือกิเลส  เพราะวากิเลสมันมีอะไรของมันลอใหสนุกสนานอยู

เสมอ  เขาเรียกวา “อัสสาทะ” อัสสาทะแปลวา ความอรอย.  

ของเลว ของผิด มันก็มี อัสสาทะ ที่จะลอใหคนพอใจ แลวติด

อรอย แลวก็เอามากขึ้นกวาเดิม.  ทีนี้ความทุกขมันก็มีอัสสาทะ  

คือมันมีเหยื่อลอใหคนอยากทำสิ่งที่เปนทุกข;  สวนนั้นเขาเรียก

วา “อัสสาทะ” -เหยื่อลอที่มีความเอร็ดอรอย เหมือนเหยื่อที่ลอ

ใหปลากินเบ็ด. 

ปลาตัวหนึ่งเคยกินเบ็ด ติดเบ็ดแลวหลุดไปได  มันก็เข็ด

ไปประเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็มากินเบ็ดอีก  เพราะมันทนเหยื่อ
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ลอไมได หรือเพราะความหิว ที่มันเปนเหตุใหทนเหยื่อลอไมได  

ทนความยั่วยวนของเหยื่อไมได;  อยางนี้เราเรียกวาเปนโรคขี้

กลากแลวก็ทางวิญญาณ. 

ขี้กลากที่มันเกิดอยูตามตัว หรือบนหัวบนอะไรนี้  มัน

เปนขี้กลากทางรางกาย; ในที่สุดมันก็มีขี้กลากทางจิตใจ จิตใจ

มันมีอาการคัน แลวมันก็ชอบ ไดแกกิเลสทั้งหลายอีกเหมือน

กัน. 

โรคทางวิญญาณนี้เปนไดมากกวาโรคทางรางกาย; โรค

ทางรางกายมันเห็นงาย แลวเราก็อยากจะรักษาขี้กลากกันโดย

มาก.   แตทางจิตใจนี้เราไมรูสึก ก็เลยปลอยไวจนงอกงาม

ลุกลามใหญโต. 

กิเลสมันทำหนาที่ของมันไดทุกอยาง;  ที่รายกาจที่สุด

อีกอยางหนึ่งก็คือวา “มันตอก” หรือวา “มันตรึง” หรือวา “มัน

ลงหมุด” ยึดแนนไวกับความทุกขหรืออารมณที่มาทำใหเกิด

ความทุกข. 

กิเลส-กิเลสนี้มันมีอาการเหมือนกับตอกตะปู  หรือวา

ตรึงไวดวยหมุด ปกเสียบไวใหมันติดอยูที่นั่น  เหมือนเอาหลาว

เสียบปลาใหมันติดอยูกับดินนั้น.  จิตหรือวิญญาณของคนมัน

จึงติดแนนอยูกับโลก หรือความทุกข. 

นี่เรียกวาเรามันถอนตัวออกมาจากความทุกขไดยาก

เพราะเหตุนี้ คือติดอยูในวัฏฏสงสารเหมือนที่กลาวแลวขางตน

นั้น หลุดออกมาไดยาก  ไมสามารถที่จะทำลายวัฏฏสงสารให
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หยุด ใหแตกกระจายออกไป  มันก็ติดแนนไปกับวัฏฏสงสาร

เปนวงกลมดวยแรงเหวี่ยงของวัฏฏสงสารที่มีความดึงดูดมาก. 

ทั้งหมดนี้เปนตัวอยาง ที่แสดงพอใหคุณสังเกตได จับ

ฉายเอาไดวา อาการของโรคทางวิญญาณเปนอยาไร.  สัตว

โลกเปนคนไขของอวิชชา คือเปนโรคทางวิญญาณ ก็มีอาการ

ลวนแตนากลัว แสดงใหเห็น นับตั้งแตมีการคลั่ง การเพอ การ

กินของแสดง การโงไปหาวิธีแกที่มันผิดๆ มาตามลำดับ จน

กระทั่งติดแนนอยูกับโรคจนถอนไมออก. 

ขอใหคิดดูใหดีๆ ถาเขาใจสิ่งเหลานี้แลว คุณจะเขาใจ

พระพุทธศาสนากันไดงาย;  รูจักพระพุทธเจาไดดี เพราะวา

ทานเปน “สพฺพโลกติกิจฺฉโก” -ผูรักษาเยียวยาโรคทาง

วิญญาณของสัตวทั้งปวง  แลวก็รูจักยาของทาน คือ พระธรรม 

หรือพระศาสนาที่จะเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง. 

 

เวลาของเราก็หมดสำหรับวันนี ้ขอยุติไวท.ี 

 

 







อาการของโรคทางวิญญาณ 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เตกิจฉกธรรม, ลำดับที่ ๑๗.ง บนพื้นสีแดง 
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วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๔  สำหรับพวกเราที่นี่ไดลวงมา

ถึงเวลา ๔.๓๐ น.แลว เปนวันที ่ ๔ ของการบรรยาย. 

วันนี้จะไดกลาวถึง อาการของโรคทางวิญญาณ ที่

ปรากฏออกมาในสายตาของโลกยุคปจจุบัน. 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ตองทำในใจอยูเสมอถึงขอที่วา ความ

ทุกข เปรียบเหมือนโรค, กิเลสเปรียบเหมือนสมุฏฐานของโรค,  

ความไมมีกิเลส หรือนิพพานเปรียบเปนความหายโรค ไมมี

โรค;  มรรค มีองคแปดประการ คือ วิธีการรักษา เยียวยาโรค

ทำโรคใหหายไป. 

พระพุทธเจาทรงตั้งอยูในฐานะเปนนายแพทย ผูเยียว 

ยารักษาโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะนั้นแกสัตวโลกทั้งปวง. 

ดังนั้นขอใหเราระลึกถึงดวยความรูสึกบูชาคุณของ

พระองคอยูเปนปรกติวา สพฺพฺู  สพฺพทสฺสาว ีชิโน อาจริโย 
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มม มหาการุณิโก สตฺถา สพฺพโลกติกิจฺฉโก; -อาจารยของเรา

นั้นเปนผูรูสิ่งทั้งปวง เปนผูเห็นสิ่งทั้งปวง เปนผูชนะมาร เปนผู

สั่งสอนซึ่งประกอบไปดวยกรุณาใหญ เปนผูเยียวยารักษาโรค

ของสัตวโลกทั้งปวง ดังนี้อยูเปนประจำ. 

 

อาการของโรคทางวิญญาณ แสดงออกทางกาย

และจิต 
 

สำหรับในวันนี้จะไดพูดถึง อาการของโรค ใหเห็น

ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก  ทั้งนี้เห็นวาเปนเรื่องสำคัญที่สุดในระยะ

แรก คือถาไมรูจักเรื่องโรค ก็ไมมีทางที่จะรูจักเรื่องการรักษา

โรค.  เราตองรูจักปญหาใหเปนที่ประจักษเสียกอน เราจึงจะแก

หรือสะสางปญหาเหลานั้นได;  เพราะฉะนั้น ขอใหตั้งใจฟงอีก

ครั้งหนึ่งถึงเรื่องอาการหรือลักษณาการของโรคที่ปรากฏอยูใน

โลกนี ้ในยุคปจจุบันนี้. 

และขอเตือนอยูเสมอวา อยาไดลืมหลักเรื่องโรคในทาง

กาย ทางจิต ทางวิญญาณ;  โรคทางกายก็เสียบแทงรางกาย, 

โรคทางจิตก็เสียบแทงจิต,  โรคทางวิญญาณก็เสียบแทง

วิญญาณ ใหมีสภาพผิดปรกติ.  เพราะฉะนั้น คำวา “โรค” ใน

ความหมายที่สรุปสั้นที่สุดในสวนที่เปนเหตุก็คือ ความผิด

ปรกต.ิ 
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ความผิดปรกตินั้น เรียกวา โรค  มีผลเปนการเสียบแทง 

ทนทรมานเนื่องจากความผิดปรกตินั้น; การเปนโรคทางกาย ก็

มีความผิดปรกติทางกาย เสียบแทงทางกาย, โรคทางจิต 

นอกจากจะเสียบแทงทางจิตแลว มันยังจะเสียบแทงลงมาถึง

ทางกายดวย  เพราะมันยอมแสดงออกมาทางกายไมอยางใด

ก็อยางหนึ่ง; สวนโรคทางวิญญาณก็ไมไกลกวานั้น  มีความผิด

ปรกติทางวิญญาณแลว มีความทนทรมานทางวิญญาณ มันก็

แสดงออกมาทางจิต แสดงออกมาทางกายในที่สุด. 

ดังนั้น เราจะเห็นไดวา โรคทางวิญญาณนี้มันมีความ

สำคัญในฐานะเปนตนตอที่มาของโรคทั้งหลายเหลาอื่นดวย. 

 

อวิชชาเปนตนเหตุของโรคทางวิญญาณ 
 

ทีนี ้ มนุษยทั้งหลายในโลกนี้เปนคนไขของอวิชชา ซึ่ง

เปนโรคทางวิญญาณ, อวิชชาเปนตนเหตุของโรคทางวิญญาณ  

โดยมันปรุงขึ้นมาเปนกิเลสตางๆ;  ที่จะตองจำไวใหมั่นคงก็คือ

วา : อวิชชาปรุงใหเกิดตัณหา ตัณหาปรุงใหเกิดอุปาทาน; นี้เรา

พูดอยางหลักคราวๆ ไมซอยใหละเอียดมากกวานี.้  อวิชชา คือ 

สภาพปราศจากความรู ปรุงใหเกิดความอยาก ไปตามความ

ไมรูนั้น; เมื่ออยากในสิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้น นี้ เรียกวา 

อุปาทาน. 
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อวิชชา-ปราศจากความรู ทำใหอยากไปตามความไมรู 

ก็คืออยากไปตามความโง.  สวนความตองการที่ไมเกี่ยวกับ

ความโงนั้น ไมเรียกวาตัณหา; คงหมายถึงแตความตองการที่

มันเนื่องมาจากความโง กำลังเปนไปตามอำนาจของความโง 

คืออวิชชา นี้คือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีวา “ตัณหา” ในกรณี

ของเราที่กำลังพูดกันอยู. 

คำวา ตัณหา ในภาษาไทยตามธรรมดา มีความหมาย

แคบหรือเปนอยางอื่นเพงเล็งอยางอื่น.  หมายถึงความตองการ

ทางกิเลส ทางกามารมณรุนแรง นี้เรียกวาตัณหาในทางภาษา

ไทย.    แตคำวา “ตัณหา” ในทางภาษาบาล ีที่เปนหลักธรรม

นั้น มันตองการอะไรก็ได ถาตองการดวยความโง. 

อันแรกก็ตองการกามารมณดวยความโง. แลวก็ตอง 

การความเปนนั่นเปนนี ่ ใหมีชีวิตอยูนี้ดวยความโง,  จนกระทั่ง

ตองการความไมเปนนั่นเปนนี่  ไมตองการมีชีวิตอยูก็เปนความ

ตองการเหมือนกัน แตดวยความโง;  ดังนั้นมันจึงกวางครอบงำ

ครอบคลุมไปหมด  ในบรรดาความตองการดวยความโงทั้ง

หลาย  นี้เรียกวาตัณหา. 

ถาจะเปรียบอวิชชาเหมือนเชื้อโรคที่ไดรับครั้งแรก เดี๋ยว

นี้มันก็ขยายตัวงอกงามออกมา ถึงขนาดที่จะเปนเรื่องเปนราว.  

ทีนี้ความตองการ ซึ่งที่แทก็เรียกกันวาความอยากดวยความโง

นี้  มันก็ปรุงไปตามเรื่องราวของมัน : อยากในสิ่งใดก็ยึดมั่นถือ

มั่นในสิ่งนั้น;  ฉะนั้นสิ่งที่จะใหมันอยาก มันจึงมีมากนับไมไหว
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ก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปรางตางๆ กันมากมาย. 

ทีนี้ เมื่อไปยึดเขาที่ในสิ่งใด  ก็จะเปนทุกขเพราะสิ่งนั้น 

ความเปนทุกขมันจึงเลยมีมาก ไปตามความมากของสิ่งที่ไป

ยึดมั่นถือมั่น :- 

ยึดมั่นดวยอำนาจกามารมณ  หรือทางกามารมณก็ไป

อยางหนึ่ง,  ยึดมั่นในทางความคิดความเห็นที่ผิดๆ ของตัวนั้น

ก็ไปอยางหนึ่ง, ยึดมั่นในทางการกระทำที่ทำมาเปนนิสัยก็

อยางหนึ่ง,  กระทั่งยึดมั่นตัวกู-ของก ู ยึดมั่นสิ่งใดก็ยึดมั่นเอา

มาเปนตัวกูบางเปนของกูบาง. 

นี้มันมีตางๆ กันอยูอยางนี ้ เรียกวา อุปาทาน-ความยึด

มั่นถือมั่น ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นทางตาบาง ทาง

หูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง ทางผิวหนังบาง ทางใจบาง.  

ถาจะศึกษาพุทธศาสนาตองเขาใจสิ่งเหลานี้เปนพื้นฐาน ไม

อยางนั้นจะเขาใจไมได. 

อวิชชาปรุงตัณหา   ตัณหาก็เปนเหตุใหเกิดอุปาทาน 

งอกงามออกไปในสิ่งใด แลวก็เปนทุกขเพราะอุปาทานนั้น,   

เหมือนที่เราสวดมนตอยูทุกวันวา สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทาน-

กฺขนฺธา ทุกฺขา-โดยสรุปแลว เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยความ

ยึดมั่นนั่นแหละเปนตัวทุกข.  เบญจขันธ ก็คือตัวเรา ขณะ

หนึ่งๆ ที่มีความยึดมั่น ถาเบญจขันธ คือ รางกาย จิตใจนี ้ ยัง

ไมมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้น มันก็ยังไมเปนทุกข.  เมื่อเบญจ-

ขันธ คือ รางกายจิตใจนี้ประกอบอยูดวยความยึดมั่นถือมั่น  



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 38

คือมีความยึดมั่นถือมั่นอยูในจิต แลวก็ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็

คือ ขันธ อีกเหมือนกัน อยางใดอยางหนึ่ง;  นี้ก็เลยเปนความ

ทุกขขึ้นมา. 

สิ่งที่อยูขางนอกตัวเรานั้น ทำใหเกิดความทุกขไมได ไม

เกิดอยูตามปรกติ;  ตอเมื่อใดจิตไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหลานั้นที่

อยูนอกตัวเรา มันก็กลายมาเปนสิ่งที่อยูในตัวเรา  คือในความ

รูสึกคิดนึกที่เรากำลังคิดอยู  นี้เรียกวามันปรุงแตงความคิดที่

เรียกวาสังขารขันธขึ้นมา;  รางกายจิตใจทั้งหมดนี้ก็ประกอบ

อยูดวยความยึดมั่นในสิ่งนั้น มันก็เลยมีความทุกขขึ้นมาแบบ

ใดแบบหนึ่งในหลายๆ แบบ  ชนิดที่เปนทุกขโดยสวนตัวก็เกิด

กอนทุกทีทันทีที่มีความยึดมั่นถือมั่น. 

 

อุปาทาน เปนเหตุใหมีกรรม 
 

ทีนี ้ความยึดมั่นที่เปนตัวกิเลสนี้ มันยังมีอำนาจงอกเงย

ออกไป ถึงขนาดที่เปนเหตุใหมีการกระทำที่เรียกวากรรม. การ

ทำกรรมนี้ก็ทำไปตามความโงความอยากของความโง;  มันก็

ไมคิดอะไรมาก นอกจากเอาแตประโยชน.  กรรมนั้นก็เลยเนื่อง

ไปถึงบุคคลอื่น คือ ไปเกี่ยวของกันกับบุคคลอื่น  ทำใหคนอื่น

หรือสังคมพลอยเดือดรอนไปดวย;  ถากระทำกันมากๆ คน มัน

ก็เดือดรอนกันทั้งโลก. 

นี้คือโลก หรือสัตวโลก ทั้งปวงกำลังมีความทุกขกันอยู  
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โดยที่ตัวเองเปนผูกระทำขึ้นแกตัวเอง ก็มี,  และโดยที่การ

กระทำของคนนั้น มันเกี่ยวของไปถึงคนอื่นๆ ก็มี;  มันก็มีการ

เปนทุกขทรมาน  ที่เนื่องมาจากการทำผิดรวมกันในโลก.  

ฉะนั้น เราตองมองดูใหกวางหมด ทั้งความทุกขที่เปนสวนตัว

และเปนสวนสังคม. 

ทีนี ้ ถามองใหดีก็จะพบวามันเนื่องกัน การที่ใครคนใด

คนหนึ่งจะทำใหสังคมเดือดรอนนั้น  มันตองเปนเรื่องที่ตัวเอง

ทำผิด และเดือดรอนอยูแลว; ในบางกรณีมันก็พลอยเดือดรอน

ออกไปถึงคนอื่นโดยตรง เชนเขาตองการอะไรดวยกิเลสตัณหา

แลวไปลักขโมย ไปฆา ไปเบียดเบียน ไปลวงเกินของรักอะไร

อยางนี้.  แตถามันอยากมากกวานั้น มันตองการจะกอบโกย 

มันก็มีการกระทำที่เปนการกอบโกยระหวางบุคคล ระหวางหมู

คณะ  ระหวางประเทศชาติ  หรือระหวางมุมโลกอีกโลกหนึ่ง 

กระทำแกอีกซีกโลกหนึ่ง. 

นี้คุณคิดด ู เปนปญหาใหญเล็กเทาไร เมื่อคนซีกโลก

หนึ่งมันตองการจะทำการกอบโกยเอาเปรียบคนอีกซีกโลกหนึ่ง  

มันก็เดือดรอนดวยกันทั้งโลก ทั้งสองฝาย.  มันมีมูลมาจาก

กิเลส ซึ่งจะเรียกวาตัวเล็กๆ อวิชชาของคนเพียงคนเดียวนี้ก็ได. 

ตรงนี้อยากจะแนะวา คนที่ไมรูเขาจะเห็นวากิเลสนี้เปน

ของเล็ก เปนตัวเล็ก หรือเปนคำพูดคำเดียว;  แตที่จริงแลว

กิเลสมันไมใชตัวเล็ก ไมใชของเล็ก มันใหญกวาโลก.  โลกนี้

เปนเหยื่อของกิเลส ฉะนั้นกิเลสจึงตัวใหญกวาโลก.  แตคนที่ไม
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ไดศึกษา ไมไดมองเห็นตัวกิเลส จะเขาใจไปวากิเลสตัวเล็กๆ 

แตแลวก็อยูในคน;  บางทีตัวเองมองไมเห็น คิดวามันเล็กเทา

เชื้อโรค; อยางนั้นมันก็ถูกเหมือนกัน แตมันไมถูกตามที่มันเปน

จริงแกทางจิตใจหรือทางวิญญาณ.  มันถูกเทาที่ความคิด หรือ

สายตาของคนที่ไมรูนั้นมองเห็น. 

นี่ก็เรียกวาเปนอวิชชาดวยเหมือนกัน   ซึ่งเปนเหตุให

เขาใจผิด มีความประมาท.   ดังนั้นถาพวกคุณที่ตองการจะรู

พุทธศาสนา  จะตองรูจักสิ่งที่เรียกวากิเลสนี้ใหมันถูกตอง  โดย

ขนาดมาตรฐาน โดยฤทธิ์เดชพิษสง หรืออะไรของมันก็ตาม.  

ฉะนั้นจึงยอมเสียเวลาพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้กอน และไดพูด

มาถึง อาการของโรคครั้งหนึ่งแลว.  เดี๋ยวนี้ก็จะพูดใหชัดลงไป

ในขอที่วา มันแสดงออกมา ใหเห็นไดในทางสายตา แลวก็ใน

ยุคปจจุบันนี้ดวย. 

ที่ไดพูดยกตัวอยางเหลานี ้ หรือเปรียบเทียบในลักษณะ

นี ้ แลวเอาเหตุการณในปจจุบันมาพูดนี ้ ก็เพื่อใหเขาใจชัดให

มันเปนเรื่องอยูในวิสัยที่จะตองรู ที่จะตองปฏิบัติจะตอง

เกี่ยวของดวย ที่เรียกวา practical นี้ใหมันมาก ไมเชนนั้นมัน

จะเปนเรื่องหลับตาพูด คือพูดไปแตคำพูดอยางงมงาย. 
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อาการของโรคทางวิญญาณที่ปรากฏในปจจุบัน 
 

ขอใหทนฟงในเรื่องอาการของโรคที่ปรากฏในสายตา

ของเราในยุคปจจุบันนี้ใหมากพอ แตก็มีเวลาพูดกันเพียงหัวขอ 

พอสังเกตไดเทานั้น  โรคที่คนทั่วโลกกำลังเปนกันอยูคือ :- 

โรคที ่๑. อาการอันแรก ก็อยากจะเรียกวา อาการของ

โรคเปนทาสของวัตถุ.  ถาเรียกตามภาษาศาสนา ก็เรียกวา

เปนทาสของอารมณ หรืออยางที่พูดกันใหชัดลงไปอีกก็วา เปน

ทาสของเนื้อหนัง  สวามิภักดิ์บูชาวัตถุ  บูชาเนื้อหนัง หมายถึง

วัตถุของกามารมณ 

ภาษาศาสนานี้ เมื่อเราพูดวา เนื้อหนัง เราไมไดหมาย

ถึงตัวเนื้อหนัง;  แตเราหมายถึงกามารมณ เพราะวากามารมณ

ทุกชนิดมันก็ตองอาศัยเนื้อหนังเปนที่ตั้ง เปนที่ทำงาน แลวก็

เพราะความสุข หรือความเอร็ดอรอยนั้นมันเปนเรื่องฝายเนื้อ

หนัง ไมใชความสงบสุขฝายวิญญาณ.  นี้ก็เลยเรียกมันวา เนื้อ

หนังสั้นๆ ก็ได เนื้อหนังก็เปนวัตถุเพราะฉะนั้นจึงเรียกวา บูชา

วัตถุก็ได ที่เรียกกันเดี๋ยวนี้วา วัตถุนิยม ก็เล็งถึงสวนนี.้ 

เมื่อไปหลงวัตถุนิยมก็ไมบูชาเรื่องทางวิญญาณ ที่เรียก

วามโนนิยม หรืออะไรก็แลวแตจะเรียก;  เปนโรคบูชาวัตถ ุ ก็

เพราะวาวัตถุมันใหความเอร็ดอรอยแกเนื้อหนัง และก็ไมเปน

ความสงบ เพราะมันเปนความหลงในรสอรอยของเนื้อหนัง 

สวนรางกายก็ไมสงบ จิตก็ไมสงบ.  แตทีนี ้ คนเรามันทน เพื่อ
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ความอรอยทางเนื้อหนังจึงทนความยากลำบากนานาประการ 

แลวก็โดยไมรูสึกตัว. 

ขอใหมองดูที่โลกในปจจุบันนี้ทั้งโลก เปนทาสของวัตถ ุ

หรือทางเนื้อหนังกันมากขึ้นๆ เขาจะไมคิดถึงสิ่งอื่นสิ่งใดหมด  

นอกจากประโยชนจากวัตถุหรือเนื้อหนัง;  เพราะฉะนั้นจึงตั้ง

หนาตั้งตากอบโกยวัตถุในประเทศตนไมพอ ก็ตองไปกอบโกย

เอาจากประเทศอื่น  ถาเขาไมยอมให ก็ตองมีแผนการ หรือมี

อุบายอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะปราบปรามหรือที่จะเอามา

โดยตรง โดยออม โดยไมรูตัว. 

นี่เพราะตางฝายตางบูชาวัตถุ  กระทำตอกันและกันใน

ลักษณะอยางนี้ โลกนี้จึงเปนโรคที่เสียบแทง เผาลน อยูทั่วทุก

หัวระแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ ภัยที่เกิดมาจากการแยงชิง

หรือสงครามนี้มันก็ทั่วทุกหัวระแหง.  คนที่ไมรวมสงครามก็

พลอยไดรับความเดือดรอนทั่วกันไปหมด แลวมันก็มีโรคอื่นๆ 

ปลีกยอยรวมอยูในนั้นดวย. 

ภัยของสงครามนี้ทำใหเกิดโรคกลัว  โรคทนทรมานอีก

นานประการ เปนเหตุใหฉวยโอกาสเอาเปรียบผูอื่น ทำคอ-

รัปชั่น นี้ก็มียืดยาวออกไป;  อยางนี้อยาเขาใจวาไมเกี่ยวกับ

เรื่องทางศาสนา ไมเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม อยาเห็นวามันเปน

เรื่องของโลก ทางโลก  ไมเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม  ที่จริงนี้คือ

เรื่องที่เปนใจความสำคัญของเรื่องทางธรรม   คือกิเลสกำลัง

แสดงบทบาทเต็มที่ระบาดไปทั่วโลก;  มันออกไปจากจิตใจ
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ของคนที่ไมประกอบไปดวยธรรมไมมีธรรม  มันก็ออกมาเปน

ปฏิกิริยาขยายตัวออกไปเรื่อย จนทำใหเดือนรอนกันไปทั่วโลก;  

ก็หมายความวาแตละคนเดือดรอนและก็ไมใชเดือดรอนแตเจา

ตัวคนเดียว หรือพวกเดียว พลอยเดือนรอนกันทั่วไปหมด. 

นี้ขอใหจำชื่อวา “โรคเปนทาสของวัตถุ” หรือ เปนทาส

ของเนื้อหนัง เปนอาการของโรคอันแรก ที่กำลังระบาด อยาง

นากลัวที่สุด. 

โรคที ่ ๒.  อยากจะระบุชื่อวา  “โรคเกลียดพระเจา 

หรือเกลียดพระธรรม”. พระธรรม กับพระเจานั้นแทนกันได  

ถาหากวาเราถือเอาความหมายของคำวาพระเจาใหถูกตอง; 

อยาเปนพระเจาของเด็กๆ พระเจาของคนเขลาวาเอาเอง ที่เปน

เหมือนกับบุคคลอยางนั้นอยางนี้ : โกรธก็ได เกลียดใครก็ได 

โมโหโทโสก็ได.  พระเจาอยางนั้นเปนพระเจาที่เขาพูดกันอีกรูป

หนึ่งตางหาก,  สำหรับคนโงก็ตองพูดอยางนั้น;  ถาสำหรับคน

ฉลาดฟงก็ตองพูดอยางอื่นใหมันดีกวานั้น. 

พระเจานั้นตองเปนสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด นี่แงที่สำคัญ,  

แลวก็เปนตนตอที่มาของทุกสิ่ง,  ควบคุมทุกสิ่งอยูในที่ทั้งปวง;  

เปนบุคคลมันทำไมได แตตองเปนอะไรที่ เกงกวาบุคคล

มากมายหลายรอยหลายพันเทา.  ฉะนั้น เราตองถือเอาใจ

ความวา ไดแก พลัง หรือ อำนาจอะไรอยางหนึ่ง ซึ่งทำหนาที่

นั้น หรือมีหนาที่นั้นอยูตามธรรมชาติ  หรือวามีปรกติเปนอยาง

นั้นก็แลวกัน  ในทางพุทธศาสนาเราเรียกวาพระธรรม. 
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คำวา “พระธรรม” มีความหมายกวาง  กวางจนไมมี

ปากจะพูด ไมมีเวลาพอที่จะพูด คือ เปนทุกสิ่ง เปนตนตอที่มา

ของทุกสิ่ง  แลวก็เปนสิ่งสูงสุด ไมมีอะไรมาหักลางได  แลว

ควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู  เพราะสิ่งทั้งปวงก็คือ ธรรม หรือ พระ

ธรรมนั้นอีกเหมือนกัน. พระธรรมในฐานะที่เปนตัวธรรมชาติ,  

พระธรรมในฐานะเปนตัวกฎของธรรมชาต,ิ  พระธรรมในฐานะ

ที่เปนการประพฤติกระทำหนาที่ของสัตวที่ตองทำหนาที่ตาม

กฎของธรรมชาติ,  พระธรรมเปนผลที่เกิดมาตามสมควรในการ

กระทำ.  ไดอธิบายไวในการบรรยายคราวอื่นๆ ละเอียดแลว 

ไปหาอานดู;  เราเรียกวา พระธรรม ในเมื่อพวกอื่นเขาจะเรียก

วา พระเจา ก็ตามใจ. 

เดี๋ยวนี้มนุษยเปนโรคเกลียดพระเจา  หรือเกลียดพระ

ธรรม  ไมเคารพพระเจาหรือพระธรรมยิ่งขึ้นทุกที;   เพราะไป

เปนทาสของวัตถุเสียแลว  ไปบูชาวัตถุเสียแลว ไมมีพระเจา  

หรือพระธรรมที่ถูกตอง  ก็ตั้งพระเจาเอาเองใหม ตั้งศาสนาเอา

เองใหม บัญญัติพระธรรมเอาเองใหมตามอำนาจของกิเลส.  

ทีนี ้ก็เลยตั้งศาสนาที่เห็นแกประโยชนขึ้นมา  ศาสนาประโยชน 

เรียกอยางนี้ก็ได คือวา ได-นั่นแหละถูกได-นั่นแหละ ดี  ได-มา

เปนของก ูนั่นแหละยุติธรรม. 

เดี๋ยวนี้แตละคนถือศาสนาอยางนี้กันมากขึ้น.  คุณ

สังเกตดูในหมูพวกเรานี้เริ่มไปถือศาสนา ที่วา “ได-เปนของกู”  

นั่นแหละถูกตอง  หรือดี หรือยุติธรรม;  ในหมูคณะหนึ่งๆ ก็ถือ
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กันอยางนั้น,  ประเทศหนึ่งๆ ก็ถืออยางนั้น, กลุมประเทศแตละ

กลุมก็ถืออยางนั้น;  ก็เรียกวาตั้งศาสนากันขึ้นมาใหม เปน

ศาสนาประโยชน, ศาสนาของวัตถุ ยื้อแยงกันทางวัตถุ ได-นั่น

แหละถูกตอง  ได-มาเปนของเรานั่นแหละถูกตอง.  เปนโรค

เกลียดศาสนา เกลียดพระเจาอยางถึงขนาด แลวก็ไปสราง

พระเจา หรือศาสนาขึ้นมาจากกิเลสของตัวเอง เปนศาสนา

วัตถุนิยม เปนศาสนาประโยชน;  แลวโรคอันนี้ก็เปนมากขึ้นๆๆ 

ลุกลามมากขึ้น จนเหนี่ยวรั้งไมไหว แกไขไมไหวยิ่งขึ้นทุกท.ี 

ผมอยากจะกลาวเปนสวนตัวสักหนอยวา  ผมเฝา

สังเกตดูลักษณะอยางนี้มาเปนเวลา ๒๐-๓๐ ปแลว  พบวามัน

แรงขึ้นทุกทีรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที;  ศาสนาประโยชน ศาสนาวัตถุ 

ศาสนาเนื้อหนังขึ้นมาเจริญ แนนหนาขึ้นมาในโลกทุกที.  

ศาสนาที่แทจริงศาสนาของพระธรรม ของพระเจาที่แทจริง  

กำลังลับเลือนไปทุกที.   อยางที่พวกคุณมาสนใจกันไมกี่คนนี้  

รูสึกวามันออกจะเปนของแปลก  ในเมื่อสวนใหญเขาตองการ

ในเรื่องทางวัตถ ุ ทางวัตถุนิยม ซึ่งมันตรงกันขาม หรือเปน

ขาศึกแกกันและกันกับพระศาสนา  หรือพระธรรมที่แทจริง. 

เราควรจะรูจักโรคของโลก อันนี้ไววา  กำลังเปนโรค

เกลียดพระเจาเกลียดศาสนา เกลียดพระธรรม หันหลังใหพระ

ธรรม หันหลังใหศาสนา, หันหนาไปหาวัตถุนิยมซึ่งไมควรจะ

เรียกวาพระเจา ควรจะเรียกวาภูตผีปศาจ.  ถาเปนพระเจาก็

เปนพระเจาอยางภูตผีปศาจ  มันก็มีพระเจาไดเหมือนกัน.  ถา
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เราเปนสัตบุรุษยึดความดี ความถูกตอง  ความยุติธรรมเปน

หลักกันแลว  มันก็ตองมีพระเจาหรือพระธรรมตามแบบมโน-

นิยมดั้งเดิม. 

โรคที ่ ๓. อยากจะระบุ เปนโรคปลีกยอยออกไปจาก

สองโรคขางตน คือโรคขยายการกินการอย ู การกินดีอยูดี 

ออกไปอยางไมมีขอบเขต จนกลายเปนอบายมุข. การอยูดีกิน

ดีกลายเปนอบายมุข  ฟงดูก็นาหวัว หรือนาขัน หรือไมนาจะ

เปนไปได. 

ตรงนี้คุณตองเขาใจคำที่มันอาจจะสับสนกันอยูไดสอง

คำ  คือคำวา “กินดีอยูด”ี กับคำวา “กินอยูพอดี”,  กินอยูพอดี

นั้นไมเปนไร ไมอันตรายอะไร  แลวไมขยายออกไปได;  สวน

คำวา กินดีอยูดี นั้นมันไมจำกัด มันขยายออกไปไดจนถึงจุด

อันตราย. 

เดี๋ยวนี้เด็กๆ ของเรา  หรือวานักศึกษาของเราก็ตาม เขา

มุงหมายการอยูดีกินดีกันทั้งนั้น.  พูดอยางนี้ไมใชแกลงพูดสบ

ประมาท เขาตองการจะมีเงิน มีทรัพย มีเกียรติ  มีลูกมีเมีย 

หรือวามีอะไรที่ดี หรืออยางนอยก็ตองการกินดีอยูดีทางปาก

ทางทอง.  ทีนี้มันควบคุมไมได  เพราะสิ่งที่เรียกวากิเลส หรือ

ตัณหา หรืออวิชชา นั้นมันขยายตัวออกไปไดไมมีขอบเขต,  

การกินดีอยูดีของมนุษยมันก็ขยายออกไปอยางไมมีขีดขั้น. 

เรื่อง อาหารการกิน เรื่องการแตงเนื้อแตงตัว เรื่องที่อยู

อาศัย เรื่องอะไรตางๆ นี้มันก็ขยายออกไปเรื่อยๆ.  ดูเหมือนเขา
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จะวางมาตรฐานกันใหมนุษยคนหนึ่ง มีรถยนตอยางนอยคัน

หนึ่ง มีตึกหลังหนึ่ง ขางในตึกนั้นเต็มไปดวยเครื่องสำราญ

ขนาดนั้นๆ;  เขามุงหมายที่จะใหมันเปนอยางนี้  เขาใจกันวา

อยางนี้มันเปนศาสนาพระศรีอาริย.  นั้นแหละคือผลของ

อวิชชา  ซึ่งมันจะเปนไปไมได  และโดยเฉพาะมันจะเปนเรื่อง

สม่ำเสมอกันทุกคนไมได  เพราะคนมีกรรมตางกัน มีเหตุปจจัย

อะไรตางกัน;  อยางนี้มันจะเหมือนกันไมได.  ทีนี้จะเอาให

เหมือนกันใหได  ก็ตองจัดตองบังคับมันก็ยุง. 

เรื่องการอยูดีกินดีที่วาน  แทนที่จะเปนการใหความสงบ

สุข  มันกลายเปนใหความยุงยาก ใหทรมานใจ  ใหทรมานกาย  

จนขยายวงออกไปถึงขนาดทำใหคนอื่นพลอยลำบาก;  แทนที่

จะเปนการอยูดีกินด ี มันกลับกลายเปนอบาย หรือนรกอยูใน

นั้น  อยูในสิ่งที่เรียกวา กินดีอยูด ีนั้น. 

พวกทำบาป ทำชั่ว ทำคอรัปชั่น  มันก็เอาไปเพื่อจะกินดี

อยูดี ตามความหมายของมัน ไมตองการจะเอาไปทำอยางอื่น 

ไมไดตองการจะเอาไปใชอยางอื่น หรือเอาไปที่ไหน  มัน

ตองการจะเอาไปเพื่อการกินดีอยูดีตามความหมายของตัวเอง

เทานั้น แลวก็คอรัปชั่น เพราะวามันไมได,  ไมทันใจ.  ครั้นได

ตามที่ตองการแลว ก็เอาไปหลอกตัวเองใหโงมากขึ้น คือให

หลงในเรื่อง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มากขึ้น;  แลวมันก็เปน

อบายอยูที่นั่น เปนนรกอยูที่นั่น  คือรอนอยูดวยอำนาจของ

กิเลสอยูที่นั่นมากขึ้นกวาเดิม  ราคะ โทสะ โมหะ มีมากขึ้นกวา
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เดิม  ความมัวเมาในกามารมณมากขึ้นกวาเดิม. 

การอยูดีกินดีกลายเปนอบาย กลายเปนนรกที่สวยงาม

อยูในนั้น  แตมันก็เปนนรก เพราะวามันเปนการทรมาน.  ถา

เปนการอยูดีกินดีตามแบบโลกอยางนี้แลวละก็ เรียกวา 

อันตราย.  ถากินอยูพอดีตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาไหนก็ตาม ก็ตองการจะกินอยูพอดีตามที่พระเจา

บัญญัติไว;  อยางนี้ไมมีอันตราย ไมมีใครเดือดรอน มีแตจะ

เหลือกินเหลือใช แลวเอาไปสงเคราะหผูอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผเจือ

จานแกบุคคลอื่นไดมากขึ้น ไมเห็นแกตัว ไมหวงไวเพื่อตัว จน

ไมรูวาจะเอาไปไหน. 

โรคที ่ ๔.  อยากจะระบุ ความไมสันโดษ.  โรคความ

ไมสันโดษไมวาในอะไรๆ หรือไมวาในเวลาไหน เมื่อไมสันโดษ,  

ไมรูสึกอิ่มอยางที่เรียกวาสันโดษ  มันก็ตองรูสึกหิว.  คุณจำคำ

สองคำนี้ไวใหดี เพราะในประเทศไทยนี้เองก็กำลังจะเขาใจคำ

วาสันโดษนี้ผิด.  รัฐบาลสมัยหนึ่ง ขอรองและหามไมใหสอน

เรื่องสันโดษแกประชาชนพวกพระก็เลยงงกันไปหมด แตมีพระ

บางสวนเหมือนกันที่เห็นดวยเห็นตามนั้น  เพราะเขาใจคำวา

สันโดษผิด. 

คำวาสันโดษแปลวายินดีดวยสิ่งที่กำลังมีอยู  ตามตัว

หนังสือแปลวาอยางนั้น นั่นแหละคือ ความรูสึกอิ่ม  ถาเราไม

ยินดีดวยสิ่งที่กำลังมีอยู เราก็หิวเทานั้นไมมีปญหา เพราะ

ฉะนั้นสันโดษทำใหอิ่ม;  แตมิไดหมายความวา ทำใหหยุดทำ
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อะไร  หรือหยุดแสวงหาตอไป,  เรามีอะไร  เราทำอะไรได

เทาไร  เราก็ควรจะพอใจในสิ่งนั้น มันจะไดเปนการอิ่มอยู

ตลอดเวลา. แตถาไดอะไรมาเทาไร  เวลาไหนก็ตามแลวไม

พอใจ ไมยินด ี ไมรูสึกอิ่มเลย  มันก็เปนจิตใจที่พรอง ที่วาง ที่

กลวง ที่หิวอยูเสมอ; นั่นแหละคือความเปนเปรต ซึ่งมีความ

หมายเปนความหิวอยูเสมอ. 

มนุษยมีความหิวอยูเสมอ แมจะมีของเต็มบานเต็ม

เมือง มีอะไรมากมายจนไมรูวาจะบริโภคใชสอยอยางไร  มันก็

ยังหิวอยูเสมอ;  ฉะนั้น จึงมีการคอรัปชั่นใหญหรือไกล หรือลึก

ออกไปอีก เพื่อความเปนเปรตของคน คือหิวมากออกไป.  ไป

หาอานดูเรื่องสันโดษที่เขียนไวโดยละเอียดในการบรรยาย

คราวอื่นๆ. 

สรุปใจความวา ตองการใหรูสึกอิ่มอยู เสมอ ใหมี

เรี่ยวแรงทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ เขมแข็ง เพราะอิ่มอยู

เสมอ ที่จะทำความกาวหนาตอไปดวยอำนาจของปญญา.  

เดี๋ยวนี้คนขยันตัวเปนเกลียว เพราะอำนาจของความหิว ความ

ตองการดวยอำนาจของความโงมันบังคับ ไมใชดวยอำนาจ

ของปญญา; อยางนี้สันโดษไมไดจริง.  ถามีปญญาอยูแลวจะ

หยุดอยูนิ่งๆ ไมได  มันตองทำหนาที่การงาน;  เมื่อทำไดเทาไร

มันก็อิ่มอกอิ่มใจเทานั้น. 

อยาที่วัดนี ้ผมถือหลักวา “เสร็จทุกวัน”, งานนี้ทำนี่เสร็จ

ทุกวัน.  อยางสรางอาคารหลังหนึ่งกินเวลาหลายๆ ป เราก็เสร็จ
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ทุกวัน แลวก็อิ่มใจทุกวัน ไมใชรอไปอีกหลายๆ ป จนกวา

อาคารมันจะเสร็จ แลวจึงจะอิ่มใจ;  อยางนั้นมันคงเหนื่อยตาย

เสียกอน  หรือเปนโรควิปริตทางจิต ทางวิญญาณ เปนบา หรือ

ตายเสียกอน  หรือเปนโรคทางรางกายตายเสียกอน.  เพราะ

ฉะนั้นเราเสร็จทุกวัน สบายใจทุกวัน  อิ่มใจทุกวัน แลวก็ทำ

สนุกไปทุกวัน, รุงขึ้นมันก็เหมือนกับเรื่องที่ตั้งตนใหมอีก แลว

มันก็เสร็จในวันนั้นอีก แลวก็สบายใจทุกวัน;  ลักษณะของ

ความสันโดษเปนอยางนี ้ มันหลอเลี้ยงใหชุมชื่น. 

เดี๋ยวนี้คนเปนโรคไมสันโดษ ไมรูจักกับความอิ่มหรือ

ความพอ หิวเปนเปรตอยูเสมอ เปนอยางนี้กันทั้งโลกมากขึ้น.  

นี้เปนโรคทางวิญญาณ ที่กำลังเผาโลกอยูในปจจุบันนี้ : เผา

ทางวิญญาณ แลวเปนเหตุใหเผาทางกาย ทางภายนอกทาง

วัตถุออกมา เปนสงคราม  หรือเปนอะไร  ทำใหเกิดการแกง

แยงชวงชิงกันตอไปอีก. 

โรคที ่ ๕.  อยากจะระบุชื่อวาเปนโรคของการพัฒนา

สิ่งที่ไมจำเปนตองพัฒนา หรือทำสิ่งที่ไมจำเปนจะตองทำ

มากขึ้นทุกท.ี 

พวกคุณเปนนักศึกษายอมทราบดีวา โลกกำลังกาวหนา

มากในทางการศึกษาการคนควา การประดิษฐ จนกระทั่งทำ

ขนาดหนัก เรียกวาอุตสาหกรรม;  แตแลวก็ขอใหดูผลที่เกิดขึ้น

อีกทางหนึ่ง  จากการที่มันกาวหนาเกินขอบเขต  หรือวา

กาวหนาไปในทางที่ไมจำเปน มันก็เนื่องมาจากเรื่องที่วามา
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แลว คือไมสันโดษ  มันตองการไมมีขอบเขต.  คำวาไมมี

ขอบเขตหมายความวา มันเกินความจำเปน;  เมื่อมันตองการ

เกินความจำเปนมันก็คนควาประดิษฐประดอยเกินความ

จำเปน.  ของเกินจำเปนก็ออกมา แลวมันก็ยิ่งมากขึ้นๆ เกิน

จำเปนมากขึ้น.   นี้เปนมูลเหตุของความไมสงบในหมูมนุษย. 

การกาวหนาทางวิชาแพทย มันก็ราวหนามาก มาก

อยางนาอัศจรรย ขนาดที่จะเปลี่ยนเครื่องอะไหลของคน  

เหมือนกับเปลี่ยนเครื่องอะไหลรถยนต;  อยางนี้มันก็จะทำได.  

แตแลวอยาลืมวา มันไมไดทำใหมนุษยมีความสงบสุข แต

ทำใหยุงมากขึ้นเกินความจำเปน ไมยอมตายในกรณีหรือใน

สถานะที่ควรจะยอมตาย อยางนี้ก็เปนเรื่องยุงมากขึ้น บามาก

ขึ้น. 

ยกตัวอยางเชน เปลี่ยนหัวใจ อยางนี้มันไดผลไมคุมคา

ของความยุงยากลำบาก  มันยังไมถึงเวลา เอาไวทีหลังก็ได.  

อยาไปสรางความยุงใหมันเกิดขึ้นมากเกินความจำเปน  ควร

จะแกไขสวนที่จำเปนที่ควรจะแกไข  โดยที่มันไมเกิดความยุง

ยากลำบาก;  แลวเมื่อถึงเวลาตาย  ก็ควรใหมันตายไปดวย

ความสงบ อยาไปกระตุนไว  อยาใหมันตายไมลง. 

เรื่องทางแพทยนี้  มันอาจจะเลยเถิดไปถึงกับจะคอย

กระตุนหลอเลี้ยงไว จนตายไมลง แลวมันก็ตายอยางไมรูวา

ตายเมื่อไร  ตายในลักษณะอยางไร คือตายไมไดสติ; อยางนี้

เปนสิ่งที่ไมพึงประสงคในทางฝายศาสนา ที่เขาตองการใหคน
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ตายอยางมีสต ิ ตายอยางชนะความตาย.  เดี๋ยวนี้เขากลับไป

หลอเลี้ยงไว ใสนั่นใสนี่  ฉีดโนนฉีดนี่ไวใหมันซึมกระทือ แลว

มันตายเมื่อไรก็ไมรู  มันตายอยางผูแพ ผูไมรูสึกตัว;  ในทาง

สมัยใหมเขาจะถือวาดี หรืออะไรก็ตามใจ ผมไมทราบไมสนใจ

ดวย. แตถาทางธรรมทางศาสนาแลว เขาถือวาเสียหาย เพราะ

ไมไดตายดวยสติสัมปชัญญะ ดวยความรูสึกตัวหรืออยาง

เอาชนะความตาย; ทางธรรมะตองการใหมีสติทำกาละ-คือ 

ตายนี ้รูสึกตัวอยูแลวก็ดับจิต,  ดับลงไปเหมือนกับเราปดสวิทซ

ไฟหรือดับตะเกียง; อยางนี้เขาถือวาเปนผูลืมตา เปนผูมีแสง

สวาง เปนผูมีชัยชนะตอความตาย. 

เมื่อมันไมควรจะอยู แลวจะอยูไปทำไม? ดังนั้นการที่ไป

ประดิษฐประดอยในสวนนี ้ก็เรียกวาเปนสวนเกิน.  พวกที่มีเงิน

จะเปลี่ยนหัวใจเพื่อมีอายุอยูตอไปอีกสองสามเดือนสองสามป 

ก็เพื่อสนุกสนานเทาเดิม หรือเพื่อโงเทาเดิมไมเห็นมีประโยชน

อะไร;  ทางศาสนาจึงถือวามันเกินไป มันฝนความประสงคของ

พระเจา. 

พวกคริสเตียนเขาก็ตอตาน หรือคัดคานในการทำสิ่งที่

เกินไปอยางนี้  แตเขาใหเหตุผลเพียงวา มันขัดความประสงค

ของพระเจา;  คนก็ไมเชื่อฟง. ถาทางศาสนาพุทธ จะใหเหตุผล

บาง ก็เรียกวาฝนธรรมชาต ผิดความมุงหมายของพระธรรม 

มันก็เหมือนกัน;  แตที่แทมันคือโง  ไปทำสวนเกินมากเกินไป  

ทำแตสวนพอด ีดีกวาจะไดเอาเวลานั้นไปใชประโยชนอยางอื่น 
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แลวก็ไมตองมีอาการชนิดที่เรียกวามันเกินไป มันทุเรศเกินไป. 

ที่พูดนี้ไมใชจะแกลงติเตียน พูดไปเพียงใหเห็นในสวน

เกินที่กาวหนาจนเกินไป ในทางที่ยังไมควรจะกาวหนา; ควรจะ

กาวหนาในสวนที่ควรจะกาวหนาใหมากกวานั้น  แลวให

ประกอบอยูดวยธรรมะ  คือวามีจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะ มี

เหตุผล ไมมีอวิชชาแทรกแซง. 

ทีนี้ ก็มาถึงเรื่องทางวัตถุทั่วๆ ไป ไมเฉพาะแตการ

แพทย การประดิษฐประดอยอะไรตางๆ ที่เขาประดิษฐกันขึ้น

มากมาย นั้นมันเพื่อสวนเกิน.  มนุษยวิ่งออกไปสูสวนเกินอยาง

วิ่งทีเดียว  มิไดหยุด หรือมิไดเดินไปชาๆ แตมันวิ่งออกไปสู

สวนเกิน ก็คือโลกนี้มันวิ่ง  มันหมุนอยางหมุนจี๋  มันก็ยิ่งยุงมาก  

มีสวนเกินมากเทาไรก็มีความทุกขมากเทานั้น. 

ขอใหไปสังเกตด ู ผลผลิต ผลประดิษฐขึ้นมาตางๆ นี ้ มี

สวนเกินมากยิ่งขึ้นทุกท.ี  เด็กๆ มันก็โง หรือหลง มาแตในทอง 

: เชน เกิดมาก็ตองมีโทรทัศน ตองมีตูเย็น ตองมีรถยนต ตองมี

ตึกอะไรอยางนี ้มันก็วางมาตรฐานอยางนั้นมาแตในทอง;  พอ

เกิดมา ลืมตาขึ้นมามันก็เห็นสิ่งเหลานี้.  แตคนโบราณไม

ตองการสิ่งเหลานี ้ อยูไดโดยไมตองการสิ่งเหลานี้;  ถาหากวา

สิ่งเหลานี้มันทำใหเกิดความยุงยากลำบากมาก ก็ไมตองการ. 

คนสมัยนี้หาวาคนโบราณโงครึคระ  ไมกาวหนา,  คน

โบราณเขาไมไดหลงมากในเรื่องสวนเกิน เขาตองการแตเพียง

เทาที่มันพอดี ที่อยูไดอยางผาสุก.  ถากาวหนาก็กาวหนาไป
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อยางมีเหตุผลที่มันมี  คือกาวหนาไปอยางชาๆ ทีละนิดๆ มัน

ไมไดวิ่งจีํ๋ หรือกระโดดพรวดพราดจะไปโลกพระจันทร หรือไป

อะไรทำนองนี้;  มันทำใหเปลืองหรืออะไร เกินกวาที่ควรจะ

เปลือง แลวมันก็ทำใหเกิดความยุงยากลำบากเกินกวาที่ควร

จะยุงยากลำบาก;  เพราะมันเห็นแกตัวมากขึ้น มันก็เลยไม

เอื้อเฟอผูอื่น  จะปลอยใหผูอื่นนอนตายเกลื่อนไปหมดก็ได  

โดยที่เราจะไปทำสวนเกินสวนเฟอเหลานั้นดวยเงินของเราเอง  

ไมเอาไปเอื้อเฟอเจือจานกัน. 

คุณไปพิจารณาดูตามตัวอยางนี ้ จะพบวาสวนเกินนั้น

มันใหโทษลึกซึ้ง และทำใหผูเปนเจาของสวนเกินนั้นหิวเปน

เปรตอยูเสมอดวยเหมือนกัน  มีความตองการอยางไมมีหยุด

พัก  เรียกวาเห็นกงจักรเปนดอกบัว.  โวหารนี้จำไวดวย “เห็น

กงจักรเปนดอกบัว”  นี้กำลังมีมากขึ้นในโลกนี้; ไปเห็นสิ่งที่มัน

จะลางผลาญมนุษยวา มันเปนสิ่งที่กาวหนา หรือเปนความ

เจริญ นี้เรียกวาเห็นกงจักรเปนดอกบัว. 

โรคที ่๖. อยากจะระบวุา โรคความเหน็แกตวัขางเดยีว 

ยิ่งกาวหนาตามแบบของชาวโลกนี้เทาไร ก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแก

ตัวเทานั้น. 

การศึกษาก็เพิ่มความเห็นแกตัว การกีฬาก็เพิ่มความ

เห็นแกตัว;  นี่รากฐานมันเปนอยางนี้.  ทีนี้การประกอบการ

งานอะไรตอไปขางหนาก็เปนการเห็นแกตัวเพราะเปนโรคเห็น

แกตัวชนิดขึ้นสมอง;  หมายความวามันเกินขอบเขต หรือวาถึง
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ขีดสูงสุด ตามองไมเห็นผูอื่นแลว  เห็นแกตัวเทานั้น มันก็เลย

เห็นแกตัวมากขึ้นๆ. เพราะฉะนั้น การที่จะทำอะไร จะศึกษา

เลาเรียนอะไรก็ตาม สมัยโบราณเขาใหภาวนาใหวาคาถา ที่

จูงใจตัวเอง ใหมองเห็นความจริง ความถูกตอง ความยุติธรรม, 

ใหนึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวทำสิ่งนี้ เพื่อ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆดวยซ้ำไป ไมใชเพื่อความเห็นแก

ตัว. 

อยางคุณเขามาเรียนวิชาแพทยกับอาจารย  พอนาที

แรกเริ่ม อาจารยจะใหนึกถึงพระเจา  นึกถึงความจริง ความถูก

ตอง ความยุติธรรม ความอะไรที่เขาเรียกวาพระธรรม แลวเรา

ก็จะทำสิ่งนี้ตามที่เปนธรรม เพื่อความเปนธรรม; แลวเราก็เปน

แพทยที่มีอุดมคติ ออกมาเพื่อชวยเพื่อนมนุษย ใหไมมีความ

ทุกขเกี่ยวกับโรคทางกายนี้.  อยางนี้เห็นคาจางรางวัลนั้นเปนขี้

ฝุนอยูไตฝาเทาเสมอ,  เห็นการไดทำหนาที่ตามอุดมคติเปนสิ่ง

สูงสุดอยูบนศรีษะ บูชาอยูอยางนี้,  มันก็ไมมีชองทางที่จะเห็น

แกตัว  มันก็เจริญไปไดเหมือนกัน;   ไดประโยชนกาวหนาหรือ

เจริญไปได  ตองการทรัพยก็ไดทรัพยตามที่ควรจะได  เพราะ

วาเปนแพทยผูเยียวยาความทุกขยากของคนอื่น ไมใชเปน

พอคา; อยางนี้ก็เลยไมมีความเห็นแกตัว ที่จะกอรูปรางขึ้นมา. 

จะเลาเรียนอะไรก็ตาม  เขาจะใหบูชาพระกอนเสมอ 

เพื่อยอมความไมเห็นแกตัวไวทุกวันๆ ๆ.  เดี๋ยวนี้มันหลับตาทำ

อะไรอยางเครื่องจักร พอกพูนความเห็นแกตัวอยางเครื่องจักร;  
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โลกมันจึงเปนโลกของพวกภูตผีปศาจที่เห็นแกตัว ไมดูหนา

ใคร.  นี่เรียกวาเปนโรคเห็นแกตัว ชักชวนกันมาเปนพวก  ก็เพื่อ

เห็นแกพวก เพื่อจะไปทำลายพวกอื่น มีเชื้อโรคมาตั้งแตกอง

เชียรในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย นี้คือเชื้อ (germ) ของ

ความเห็นแกตัว.  รวมพวกกันเพื่อจะทำลายพวกอื่น  หรือเพื่อ

จะขมขี่พวกอื่น ยกยองสงเสริม หรืออะไรแกพวกตัวเทานั้น.  นี้

เปนการศึกษาที่ผิด เพราะมันเพิ่มความเห็นแกตัว. 

โรคที ่๗.  อยากจะระบ ุโรคที่ไมรูจักบุญคุณของพอ

แม หรือผูมีบุญคุณ. เพราะมีแตความกาวหนาทางวัตถ ุ ทาง

วิทยาศาสตร เห็นการที่ลูกเกิดมาจากพอแมนี้เปนของธรรมดา 

เหมือนกับผลไม ตนผลไมสืบพันธุ  อยางนั้นก็เลยไมมีชองวาง

ที่จะเห็นวา  พอแมนี้เปนผูมีบุญคุณเหลือลนแกชีวิตของเรา.  

มนุษยคลายเครื่องจักรมากขึ้น  ไมมีความรูสึกทางจิต ทาง

วิญญาณ พอแมก็เลยไมมี; เหมือนกับลูกผลไมที่ออกมาจาก

ตนไม  มันก็ไมถือวาตนไมเปนเหมือนพอแม คลายๆ กันอยาง

นั้น;  มันเหมือนเครื่องจักร. 

ทีนี้ มนุษยที่พัฒนา ทางจิตทางวิญญาณสูง มันควรจะ

มีความรูสึกอะไรที่ลึกกวานั้น  คือเห็นวามีพอแม พอแมมีบุญ

คุณ มีความเปนพอแม.  ถาไมมีความเปนพอแม มันก็เหมือน

สุนัขและแมว ที่ไมเห็นความเปนพอแม.  พอแมก็ไมตองมีบุญ

คุณ  ไมดูสุนัขและแมวเปนตนนั้นเปนตัวอยาง.  ถามนุษยตาง

จากสัตวเหลานั้นก็ตองมีพอแม,  มีสถาบันพอแม สูงสุด
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ประเสริฐสุดอยูบนศีรษะ  และมีบุญคุณอยางยิ่ง.  เรายอมตาย

ก็ได  อยาวาแตจะยอมเสียของรักเสียของอะไรเพื่อตอบแทน

บุญคุณพอแมเลย. 

เดี๋ยวนี้คนหนุมสาวไมเปนอยางนั้น เห็นแกตัวกู  เห็นแก

ประโยชนของกูทางเนื้อหนัง เลยไมเคยตามใจพอแมในเรื่องนี;้  

มันก็พอดีกัน ครั้นตกไปถึงชั้นลูก ชั้นหลาน ชั้นเหลน มันก็เปน

อยางนี้มากขึ้น  สถาบันพอแมจะหายไป; คุณคอยสังเกตด.ู 

นักเรียนไปเรียนเมืองนอก กลับมาก็หาวามีบุญคุณตอ

พอแม  เพราะทำใหพอแมมีชื่อเสียง  นี้เปนเรื่องที่เขาเลาเปน

ความจริง  ไมใชเปนนิทานกุขาว;  แทนที่พอแมจะมีบุญคุณแก

ลูก  ลูกกลับกลายเปนผูมีบุญคุณแกพอแม. 

โรคที่ ๘. อยากจะระบุวา โรคที่ถือวา ครูบาอาจารย

เปนลูกจางไมใชผูมีบุญคุณ. โรคนี้ระบาดมาจากเมืองนอก 

เขามาเมืองไทย : ครูบาอาจารยก็เปนลูกจางมากขึ้น  ทำความ

เคารพอยางครูบาอาจารย ไมมีสถาบัน ครูบาอาจารยไมมี มี

แตสถาบันลูกจางสอนหนังสือ;  แลวสัตวทั้งหลายจะเปน

อยางไร   มันไมมีครูบาอาจารยที่จะชักนำในทางวิญญาณ 

หรือจูงในทางวิญญาณ. 

สำหรับครูบาอาจารยก็เหมือนกัน เปนสถาบันที่ตกต่ำ

ลงไปทุกท ี เพราะมันออกมาจากวัฒนธรรมที่ไมเห็นวา ครูบา

อาจารยมีบุญคุณสูงสุด  คือเปนผูนำทางวิญญาณ จนเขาจะ

ทำอยางไรกับครูบาอาจารยก็ได.  เรื่องทางเมืองนอกเมืองนา
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มันก็ปรากฏอยูเปนประจำวัน;  คุณไปดูเอาเองก็แลวกัน.  นี้ผม

ระบุวาเปนโรคอกตัญ ู  เชื้อโรคของความอกตัญูมันระบาด 

ไมรูคุณพอแม ไมรูคุณครูบาอาจารย. 

โรคที ่๙.  อยากระบุวา ความไมเคารพคนเฒาคนแก  

พระเจาพระสงฆ. วัฒนธรรมโบราณ คนเฒาคนแก  ไดรับ

ความเคารพยกยอง แมจะเปนคนยากจนเข็ญใจ หรือคนบาๆ 

บอๆ อะไรก็ตามใจ ความเปนคนเฒาคนแกของเขานั้น เขายก

ใหเปนสถาบันที่วา คนหนุมสาวจะตองเคารพ นี้คือ แกทาง

รางกาย.  ทีนี้ถาแกทางวิญญาณ  คือเปนสมณพราหมณ เปน

พระเจาพระสงฆก็ยิ่งตองเคารพ.  เดี๋ยวนี้คนแกถูกมองในแงที่

นารังเกียจ  จนกระทั่งแมแตพอแมของตัวเองนั่นแหละ;  พอ

แกเฒาขึ้นมา ลูกหลานก็มองวาเปนสิ่งที่นารังเกียจ  นาจะหลีก

ไปเสียใหพน  เห็นพระเจาพระสงฆเปนคนครึคระลาสมัย. 

ถามองกันที่ถูกที่ตองแลว มันตองไมใชอยางนั้น คน

เฒาคนแกนั้น แมเขาจะไมมีอะไรกับเราก็ตามใจ  แตวาเขา

เกิดกอนเรา เห็นโลกกอนเรา.  ถาเราเคารพคนเฒาคนแกอยู  

เราก็จะสนใจเอื้อเฟอคนเฒาคนแก รับฟงความคิดความเห็น

ของคนเฒาคนแก ซึ่งเขาคงจะบอกอะไรใหแกเราไดไมนอย

เหมือนกัน. 

คุณอยาลืมขอเท็จจริงที่วา วิชาความรูในโลกมนุษย  

มันสืบมาจากคนที่เกิดทีแรกเสมอ;  แมทางวิทยาศาสตรขนาด

ไปโลกพระจันทรได  มันก็งอกงามออกมาจากความรูขั้นตนๆ 
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ของคนที่เกิดกอนตายกอน จนไมรูวากี่รอยกี่พันปมาแลว  

ไมใชเพิ่งมาตรัสรูเอาเองไดเดี๋ยวนี้.  ฉะนั้นการรับฟงคนที่เกิด

กอน  แลวก็ใหเกียรติแกคนที่เกิดกอนนั้น  เขาถือกันวาเปน

สถาบันศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่ง. 

สำหรับพระเจาพระสงฆนั้น หมายความวาทานเกิดกอน

ในทางฝายวิญญาณ แตทั้งหมดนี้ไมตองนับรวมคนที่บกพรอง;   

เพราะพระเจาพระสงฆที่ปลอมตัวบวชก็มี  พระเจาพระสงฆที่

เหลวไหลก็มี.  เมื่อเราพูดวาพระเจาพระสงฆ  ก็หมายถึงวา

เปนสถาบันที่ถูกตอง  แตเอาเถอะอยางนอยก็ขอใหถือวาเปน

สัญลักษณ เชนเดียวกับธงชาติเปนสัญลักษณของชาติ.   เรา

เคารพผาขี้ริ้วผืนนั้นในฐานะเปนสัญลักษณของชาต.ิ 

ทีนี ้คนที่แกหงอม  มีรางกายที่นาเกลียดนั่นแหละ  เปน

สัญลักษณของความที่เกิดกอนเรา แกกอนเรา เห็นโลกกอนเรา 

หรืออะไรเหลานี้,  หรืออยางนอยพระเจาพระสงฆ หรือผา

เหลืองนี ้ ก็เปนสัญลักษณของความสงบ.  ถาเราเหลือบเห็น

พระสงฆ เราก็นึกถึงความสงบ  แลวเราก็บูชาบุคคลที่สนใจใน

ความสงบ  หรือมีความสงบ;  ถาอาการอยางนี้ยังมีอยู  คือ

เคารพคนเฒาคนแกพระเจาพระสงฆในศาสนาแลว  โลกก็ไม

กระโจนไปสูกองไฟไดงายเหมือนเดี๋ยวนี ้ เพราะมันยังมีจิตใจที่

ออนโยน ไมกระดาง. 

โรคที่ ๑๐. อยากจะระบุอาการเล็กๆ นอยๆ ตอไปอีก 

คือเปน โรคชอบเพื่อนอันธพาล มากกวาชอบเพื่อนที่เปน
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สัตบุรุษ. โรคนี้มันฟกตัวขึ้นมาอยางที่ไมทันจะรูสึกตัว หรือไม

นาจะเปน เมื่อตกอยูใตอำนาจของกิเลสอยางโรคที่หนึ่งทีแรก

แลว มันก็ชอบเพื่อนที่สงเสริมกิเลสดวยกัน คือ ความเปนอันธ-

พาล.  มันนาประหลาด ที่เด็กๆ รุนหลังนี้ชอบเกเรเกกมะเหรก

ขมเหงผูอื่น  แลวออกไปเปนเด็กอันธพาล; จำนวนจิ๊กโกจิ๊กกี๋

มันก็มากขึ้น เกิดพรึบขึ้นมาอยางนี้,  เปนโรคชอบเพื่อนอันธ-

พาลมากกวาเพื่อนที่เปนสัตบุรุษ เพื่อนที่สงบถูกตองเรียบรอย

ถูกมองไปในแงครึคระ.  อาการที่มีความโลดโผน อันธพาล ชก

ตอย ตีรันฟนแทง  จนกระทั่งฆากันดวยลูกระเบิด  อยางนี้มัน

กลายเปนสิ่งที่นิยมชมชอบ กลายเปนแฟชั่นขึ้นมา. 

โรคที่ ๑๑. อยากจะระบุวา “โรคไมรูจักศิลปของ

พระเจา” เปนคำบัญญัติเฉพาะ “ไมชอบศิลปของพระเจา” 

พระเจาคือธรรมชาต.ิ ไมชอบศิลปตามแบบตามธรรมชาติ  ตาม

มาตรฐานธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะแหงความสงบ ไปคิดประดิษฐ

ศิลปแบบตางๆ แบบใหมๆ.   นี่คุณรูดีกวาผมก็ได;  ศิลปแบบ

หลังๆ นี ้เปนศิลป (art) อะไรที่คนอื่นดูไมออก นอกจากคนที่ไป

บาหลงมันเทานั้น.  มันมีกฎเกณฑศึกษากันอยางนั้นอยางนี้

อยางโนน ตั้งพักตั้งนานกวาจะไปเขาใจศิลปอันนั้น  แลวชอบ

ศิลปอันนั้นได : ศิลปเสียเวลา  ศิลปที่ไมมีประโยชน ศิลปที่

ทำใหบามากขึ้น เพอฝนมากขึ้น ไมมีความสงบ ไมเปนไปเพื่อ

ความสงบ เปนศิลปเสพติดเหมือนกับสูบกัญชายาฝน;  ไปหลง

ในศิลปประดิษฐใหมนั้น.  สวนศิลปความงามตามธรรมชาต ิ
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ของดินฟาอากาศ ของดวงดาว ดวงจันทร ดวงอาทิตย ทะเล 

ภูเขา นี้ไมมีใครชอบ ซึ่งมีลักษณะของความสงบนั้น. 

เขากลับไปประดิษฐศิลปที่ทำใหเพอฝน  เลื่อนลอยไป

ตามความโง ความหลงบูชาสิ่งแปลกประหลาด แลวก็ไปเรียก

วาศิลป หรือความงาม;  ถาเปนไปอยางนี้มากขึ้น มันก็จะเปน

ทางเหินหางจากความสงบมากขึ้น  จะไปสรางความคิดฝน

ใหมๆ ที่มันไหลไปดวยอำนาจของอวิชชา กิเลส ตัณหา 

แปลกๆ เทานั้นเอง.  เขาจะเรียกวาดาหรืออะไรก็ตามใจ หรือ

เขาจะรุมกันดาผมตอบก็ตามใจ.  ผมตองพูดอยางนี้วา มนุษย

กำลัง เปนโรคไมชอบศิลปของพระเจา แตชอบศิลปที่เลื่อน 

ลอยไปตามอำนาจของอวิชชา ที่อยากจะทำอะไรแปลกๆ. 

โรคที ่ ๑๒. อยากจะระบุถึง โรคที่ไมมีศีลขอกาเมสุ-

มิจฉาจาร. กาเมสุมิจฉาจาร นั้นคือ ศีลที่หามไมใหลวงเกิน

ของรักของผูอื่น; โดยเฉพาะวัตถุแหงกามารมณของผูอื่นนั่น

แหละ เชน บุตร ภรรยา เราก็รูกันดี.  เดี๋ยวนี้เขาจะยกเลิกศีลขอ

นี้กันมากขึ้นทุกทีในโลกนี้.   เพราะคนไทยไปตามกนพวกฝรั่ง   

เรื่องศีลขอกาเมสุมิจฉาจารก็คอยๆ จางๆ ไป ตามแบบพวกที่

หลงวัตถุนิยม.  การประพฤติประทุษรายภรรยาของผูอื่นนี่จะ

ไมถือกันวาเปนความผิดแลว  กำลังจะไมถือวาเปนความผิด

แลว  เพราะความลุมหลงในกามารมณหนักขึ้น  ก็จะแลก

เปลี่ยนภรรยากันเฉพาะวันเฉพาะคืน เพื่อกามารมณที่มีรส

แปลกออกไป;   นี้ก็เปนลักษณะที่เรียกวา จะไมมีศีลขอ
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กาเมสุมิจฉาจารกันแลว.  เดี๋ยวนี้เจริญดวยเครื่องคุมกำเนิด

ทางวัตถุ ทางการปฏิบัติอะไรก็ตามเถิด คนหนุมคนสาวก็ไม

ตองกลัวโทษที่จะเกิดมาจากขอกาเมสุมิจฉาจารยิ่งๆ ขึ้น.  โรค

ไมมีศีลขอที่ ๓ นี้ก็จะหนักขึ้นๆ ในโลกนี ้ทั้งคนโสดและทั้งคนที่

มีครอบครัว. 

ทีนี้จิตใจมันก็เสื่อมทรามตกต่ำ,  จิตใจที่มันเสื่อมทราม

ตกต่ำนี้มันทำอะไรไดทุกอยาง มันจึงมีการอวดอวัยวะที่ไมควร

อวด,  ใชเครื่องนุงหมที่ไมเปนเครื่องนุงหมแตสอแสดงอวัยวะที่

ไมควรสอแสดง. เพื่อประหยัดเวลา คุณไปดูภาพนางเบ็ด ที่อยู

ในตึกโรงหนังแลวลองอานขอความนั้นดู.  นั่นคือการอวด

อวัยวะที่ไมควรจะอวด  เพราะจิตใจมันตกไปเปนทาสของ

กามารมณ จะยกเลิกศีลขอที ่๓ ขอกาเมสุมิจฉาจาร.  ความมี

จิตทรามนี้ระบาดออกไป ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะมากขึ้นโลกนี้ก็

เปนโลกของภูตผีปศาจอีก. 

โรคที่ ๑๓. โรคสุดทาย อยากจะระบุ โรคประชาธิป-

ไตยชนิดที่เชือดคอตัวเอง. โลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิป-

ไตย  แตเปนประชาธิปไตยของคนที่เปนทาสวัตถ ุเปนทาสของ

กามารมณ  มันก็ชวนกันเฮไปยกวัตถุ  หรือกามารมณขึ้นเปน

พระเจา; มันก็เปนประชาธิปไตยในทางเปนทาสของกามารมณ

ของวัตถุ.  ประชาธิปไตยนั้นมันดีตอเมื่อมันเปนธรรมาธิปไตย 

คือบูชาพระธรรม บูชาพระเจา และเปนประชาธิปไตยอิสรภาพ 

เสรีภาพ;  เพราะวา พระเจา หรือพระธรรมนั่นแหละชวยใหเรา
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มีเสรีภาพจากอำนาจของกิเลส.  เดี๋ยวนี้เราไดประชาธิปไตยมา

สำหรับทำอะไรตามชอบใจไปในทางเปนทาสของกิเลส  นี้เรียก

วา ประชาธิปไตยชนิดเชือดคอตัวเอง ใหมนุษยสูญเสียความ

เปนมนุษยที่มีมนุษยธรรม แลวก็เฮกันไปในทางที่เห็นแก

ตัวอยางที่วามาแลว; เพราะวาทุกคนเปนโรคเห็นแกตัวอยูแลว  

พอไดประชาธิปไตยมา ก็เฮไปในทางเห็นแกตัว.  เพราะทุกคน

เปนโรคเห็นแกตัว การประชุมในที่ประชุมนั้น มันก็โหวตไปใน

ทางทำตามความเห็นแกตัว; นี้ก็คือ เชือดคอตนเอง. 

โลกกำลังมีความทุกขยากลำบากเพราะเศรษฐกิจ 

เพราะสงคราม เพราะอะไรมากขึ้น ก็เพราะประชาธิปไตยทำ

ไปเพื่อประโยชนแกเนื้อหนัง ทำไปเพื่อสวนเกินที่ไมควรจะเกิน

เหมือนที่วามาแลวในขอตนๆ; ผลสุดทายยอดของประชาธิป-

ไตย ก็คือลัทธิแบบ ฮิปปอิสมฺ, ไมไดหมายถึงตัวฮิปป แตหมาย

ถึงความหมายของลัทธิฮิปปอิสมฺ คือการบูชาประชาธิปไตยใน

ทางเนื้อหนังของตนเอง  มีปรัชญาของตัวเอง เพื่อใหเปนอิสระ

ในการที่จะบูชากิเลส ไปตามอำนาจของกิเลส ที่ผมเรียกเอา

เองวาฮิปปอิสมฺตามความหมายของพวกฮิปป. 

การศึกษา การกาวหนาของการศึกษา กระทั่งประชา-

ธิปไตยนี ้ที่มันเดินไปผิดทาง  มันเดินไมถูกทาง มันก็เพื่อเชือด

คอตัวเองดวยการเปนทาสของอารมณมากขึ้น;  ธรรมะหรือ

ศาสนาเขาไปไมไดในรัฐสภาของพวกที่เปนประชาธิปไตยชนิด

นี้,  ไมมีพระเจา ไมมีศาสนา ไมมีธรรมะในสภานั้นๆ.  นี้ไมใช
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คำดา เปนเพียงคำแถลงตามความรูสึกที่มองเห็นจากการ

สังเกตมาเปนปๆ ๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ฝากไปใหคุณคิดดูดวย;  

เพราะเปนโรคที่รายที่สุดของโลกในปจจุบันนี้ คือโรคประชา-

ธิปไตยชนิดที่เชือดคอตัวเอง,  มียอดสุดของอุดมคติ หรือ

ปรัชญา เปนฮิปปอิสมฺ ตามใจตนเองดวยเรื่องทางเนื้อหนัง. 

วันนี้เราไดพูดกันมาจนเกินเวลาไปบางแลว  เพื่อใหมัน

หมดตัวอยางที่อยากจะยกมาใหเห็นวา โรคที่กำลังลุกลามอยู

ในโลก  แสดงอาการปรากฏออกมาใหเห็นไดในสายตาของ

โลกยุคปจจุบันนี้  อยางนอยที่สุดก็มีอยูอยางที่ไดยกมาใหเห็น

เปนตัวอยางนี.้ 

นี้ก็มีตนตอมาจากความเปนคนไขของอวิชชา ขยาย

อาการออกไปเปนตัณหา เปนอุปาทานตามหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งคุณตองการจะเรียน จะศึกษาจะเขาใจ จึง

ไดมากันถึงที่นี่; ดังนั้นจึงตองพูดถึงเรื่องที่มันเปน practical 

จริงๆ อยางนี ้สำหรับที่จะรักษา เยียวยา แกไข ตามวิถีทางของ

พุทธศาสนา.  จะชอบหรือไมชอบ จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

ผมไมถือเปนหลักสำคัญ;  ผมจะพูดแตที่ผมเห็นวาควรจะพูด 

หรือมีเหตุผล ในการที่จะแกไขโลกใหดีขึ้น,  รักษาเยียวยาโรค

ใหดีขึ้นตามความมุงหมายของพระพุทธองค ซึ่งเปนนายแพทย 

ผูเยียวยารักษาโรคทางวิญญาณของสัตวโลกนี ้ อยูตลอด

กัลปาวสานต. 

 



นกก็รองพอด ีวันนี้แปลวาหมดเวลา ขอยุติไวเทานี้กอน. 

 





การเขามารับรักษาโรค  

โดยวิธีการรับนับถือพุทธศาสนา 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เตกิจฉกธรรม, ลำดับที่ ๑๗.ง บนแถบพื้นแดง 

เรื่องที่ ๕ การเขามารับรักษาโรค โดยวิธีการรับนับถือพุทธศาสนา 

หนา ๑๐๗ - ๑๓๖ , บรรยายวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ 





๓ เมษายน ๒๕๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่๓ เมษายน ๒๕๑๔  สำหรับพวกเราที่นี ่ ไดลวงมา

ถึงเวลา ๔.๓๐ น. แลว. วันนี้จะไดพูดกันถึงเรื่อง  การ

รักษาโรคในหัวขอวา การรับนับถือศาสนา. ขอใหระลึก

ถึงหัวขอใหญของเรื่องอยูเปนประจำวา เรากำลังพูดกันถึงเรื่อง

การรักษาเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง  โดยนายแพทยคือ

พระพุทธเจา. 

เราไดพูดกันถึงเรื่องสัตวโลกทั้งปวงเปนคนไขของ

อวิชชา, และพูดกันถึงอาการโรคของความเปนคนไขของ

อวิชชา   วาอาการโรคที่ปรากฏอยูในสายตาของคนในยุค

ปจจุบันนี้  แลวก็จะไดพูดกันถึงการรักษาโรคตอไป  ในเมื่อเรา

พูดกันถึงโรคพอสมควรแลว. 

ขอใหนึกถึงพระพุทธองค  ผูตั้งอยูในฐานะที่เปนนาย

แพทยผูเยียวยาโรคดวยการจำหัวขอในบาลีนั้นอยางขึ้นใจ วา 
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สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี ชิโน อาจริโย มม มหาการุณิโก 

สตฺถา สพฺพโลกติกิจฺฉโก -อาจารยของเรานั้นเปนผูรูสิ่งตางๆ 

ทั้งปวง เปนผูเห็นสิ่งทั้งปวง เปนผูชนะมาร เปนผูสั่งสอน ที่

ประกอบไปดวยความกรุณาอันใหญหลวง เปนนายแพทยผู

รักษาเยียวยาสัตวโลกทั้งปวง ดังนี้.  นี้เปนเหมือนกับมนตศักดิ์

สิทธิ ์ถาทองและระลึกอยูเสมอจะชวยไดมาก ชวยใหเกิดความ

เลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจา และก็เลยออกไปถึงพระรัตนตรัย

เปนลำดับ;  นั้นเปนเรื่องรูจักพรอมกันไปในตัวทุกอยาง : เรื่อง

เกี่ยวกับโรค  เกี่ยวกับสมมุติฐานของโรค เกี่ยวกับความไมมี

โรค การรักษาเยียวยาใหเกิดความไมมีโรค  ซึ่งมีพรอมอยูใน

คาถานี.้ 

 

ศึกษาพุทธศาสนา ตองสนใจภาษาบาลีดวย 
 

เมื่อตั้งใจ จะศึกษาพุทธศาสนา  ก็ตองสนใจคำบัญญัติ

เฉพาะ หลักการที่ใชกันอยูในทางศาสนานี้กันบางตามสมควร.  

ภาษาบาลีมีประโยชนอยูหลายอยาง อยางที่ไมคอยจะสังเกต

เห็นกัน  คือวามันชวยใหจำไดงายแมนยำขึ้น เพราะเปนคำ

สั้นๆ.  แตประโยชนที่สำคัญนั้นคือมันเปลี่ยนแปลงยาก;  เรา

ถือภาษาบาลีไวเปนหลัก เมื่อแปลไปสูภาษาตางๆ นั้น มัน

เลือนได.  ถาเรารักษาภาษาบาลีเดิมไวได มันก็เลือนไมได  

เพราะมันจะวกกลับมาหาภาษาบาลีเดิมเรื่อยไป; ถาขืนแปล
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เปนภาษาปจจุบันตอๆ กันไป มีการเลือนออกไปทุกที.  ฉะนั้น 

จำภาษาดั้งเดิมไวบางเทาที่จะทำได  เพื่อประกันความที่มัน

คอยๆ เลือนออกไป. 

อีกอยางหนึ่งความรู ของเรายังไมกวางขวางในตอน

แรก  แลวมันจะคอยกวางขวางออกไป โดยที่วากลับไป

ทบทวนความหมายของคำในภาษาบาลีนั้นเรื่อยๆ ไป.  แมแต

คำวา “พระพุทธเจา” อยางนี้  เราควรยังจะตองสนใจใหเกิด

ความรูความเขาใจ ในความหมายของคำๆ นี้ยิ่งขึ้นทุกทีๆ.  

อยาวาแตพวกคุณที่เพิ่งจะสนใจในเวลาอันสั้นนี้; แมแตผมที่

สนใจมาเปนเวลา ๔๐ ป ๕๐ ปแลว ก็รูสึกวาความเขาใจนั้น

มันมิไดหยุด มันยังขยายออกไปได คือมีความเขาใจแจมชัดลึก

ซึ้งกวางขวางออกไปเรื่อย จนกระทั่งบัดนี.้ 

นี้ก็ เปนหลักสำคัญอันหนึ่งซึ่งขอใหถือไวปฏิบัติจน

ตลอดชีวิต  เมื่อยังรักที่จะเปนพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา; 

เพราะฉะนั้น หัวขอการศึกษาของเราในวันนี้ในคราวนี้ก็เกี่ยว

กับคาถานี้เปนหลัก.  รวมความแลวก็วา สพฺพโลกติกิจฺฉโก -

อาจารยของเราเปนนายแพทย ผูรักษาโรคของสัตวโลกทั้งปวง.  

ทีนี้เราจะพูดถึงเนื้อเรื่องที่จะพูดตอไป  ครั้งที่แลวๆ มาก็พูดถึง

โรคโดยละเอียด ทีนี้จะเริ่มพูดกันถึงเรื่องการลงมือรักษาโรคกัน

บาง. 
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เรื่องที ่๑ การรับนับถือศาสนาเปนวิธีรักษาโรค 
 

เริ่มดวยเรื่องแรกที่สุดก็คือคำวา การรับนับถือพระ

ศาสนา, การรับนับถือพระศาสนานี ้คือการแกไขเยียวยารักษา

โรคของโลกเปนระยะตั้งตนเริ่มแรก. โรคมี ๑๓ ชนิด  ที่สอ

อาการใหเห็นในปจจุบันเปนอยางนอย ที่เราไดพูดกันมาแลว. 

เมื่อไดพูดกันถึงการรักษาเยียวยาตอไป ก็อยากจะพูด

ถึง  ขอบกพรองของการเยียวยารักษาโรคนี้กอน เพื่อเปนเครื่อง

เปรียบเทียบในระหวางเหตุการณ ทั้งทางวัตถุและทาง

วิญญาณ. 

ขอแรก  อยากจะพูดถึงวาในวงการแพทยปจจุบัน ก็

ขวนขวายกันแตเรื่องโรคในทางรางกาย ทางฝายกาย ทางฝาย

ฟสิคส กันอยางละเอียดลออกวางขวางกาวหนาออกไปไกล

มาก จนจะเรียกวา อยูในสภาพที่เกินไปทางหนึ่ง แลวก็พรอง

ไปทางหนึ่ง;  โดยเฉพาะขอนี ้ ก็คือการที่ไมปองกันโรคทุกชนิด  

ดวยการแกไขในทางวิญญาณ  คือไมสนใจโรคทางวิญญาณ  

อยางที่เคยพูดมาแลว  ในฐานะเปนเครื่องปองกันโรคทาง

รางกาย. 

ถาคนเราไมเปนโรคทางวิญญาณ คือ มีสติสัมปชัญญะ

สมบูรณ  มีความคิดเห็นถูกตอง มีการเปนอยูถูกตอง การเปน

โรคทางกายจะนอยลงแทบจะหมดไปอยางที่พูดกันมาละเอียด

แลว.  ขอที่ไมสนใจเกี่ยวกับโรคทางวิญญาณนี้ ละเลยความรู
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เรื่องโรคทางวิญญาณ  ไมเอามาใชเปนเครื่องปองกัน,  หรือ

แมแตการแกไขโรคทางฝายรางกายมันก็เพิ่มโรคทางกายนี้ให

มากขึ้น  โดยใหมันแปลกๆ ออกไป อยางไมมีที่สิ้นสุด. 

ถาจะถามกันวา ทำไมโรคแปลกๆ ใหมๆ มันเกิดขึ้นใน

โลกเรื่อย จนการคนควาไลไมคอยจะทันอยางนี้?  พวกที่เปน

นักวัตถุนิยมก็จะพูดวา  เพราะวาโรคมันเปลี่ยนแปลงทางวัตถ;ุ  

นั้นก็มีสวนถูกอยูมาก.  แตอีกสวนหนึ่งผมอยากจะขอใหเอาไป

คิดวามันมีสวนที่เกี่ยวกับวิญญาณและจิตใจอยูมาก.  เมื่อทาง

วัตถุเปลี่ยน  ทางวิญญาณก็เปลี่ยนเหมือนกัน;  แตทาง

วิญญาณนั้นนอกจากจะเปลี่ยนแลว มันกาวหนาในทางเปน

โรคมากขึ้น. 

มนุษยเปนโรคทางวิญญาณมากขึ้นๆ ๆ คือทำความ

โลภ โกรธ หลงมากขึ้น,   มีความเปนอยูที่ไมประกอบดวยธรรม

มากขึ้น,  มันจึงเปนวิญญาณที่หิวกระหายหรือวาทนทรมาน.  

เมื่อมาประกอบกันเขากับความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุสมัยใหม  

โรคใหมมันก็เกิดขึ้นมา  ฉะนั้นจึงมีปญหาเพิ่มขึ้น.  ถาเรามีการ

แกไขหรือมีการปองกันทางวิญญาณ โรคทางกายนี้ก็ยังจะ

นอยลง; โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคทั้งหลายที่มาจากความหิว

กระหายทางวิญญาณ คือความวิตกกังวล การอยูดวยจิตที่

เรารอน. 

ที่นี้ ขอที่สองอยากจะพูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งวา การที่

หลับตาจะแกไขกันแตในทางวัตถุ แลวยังไปแกไขไมมีขอบ-
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เขต;  แมกระทั่งอันธพาล คนอันธพาลในโลก นี่ก็เปนจรรยา

ของวงการแพทย ที่จะตองแกไขไมเลือกหนา. อันนี้จะถูกตอง

หรือไมถูกตอง ก็เอาไปคิดดูก็แลวกัน.  แตผมมองมันในแงที่

เสียเวลา เหมือนกับรักษาเชื้อโรคไวใหคงมีอยูในโลก. วงการ

แพทยเสียเวลาไปในการชวยเหลือคนอันธพาลนี้คงจะมากไม

นอยเหมือนกัน, แลวกลับจะเห็นเปนวามีความสำคัญเทากัน

อยางนี.้ 

คนอันธพาลนั้นหมายถึงคนเปนโรคทางวิญญาณแกจัด

เกินไป;  แลวเรารักษาเชื้อโรคทางวิญญาณไว  ดวยการชวย

คนอันธพาลไว.  ถาถือตามหลักศาสนาก็ตองเมตตากรุณา 

ชวยเหลือกันทั่วไป นั้นมันก็เปนการถูกตองอยางยิ่ง; แมแต

มหาโจรก็ตองเอามาชวยชีวิตใหมันรอดไว เพื่อจะจับมาใสคุก

ใสตะรางตอไป.  พรอมกันนั้นมันก็ทำใหเกิดปญหายุงยาก  ใน

ทางมีเชื้อโรคทางวิญญาณไดมาก;  ทั่วโลกก็นิยมกันอยางนั้น.  

คนที่เปนวิกลจริตดวย ประกอบอาชญากรรมอยางยิ่งดวย ก็ยัง

ไดรับการแกไขเยียวยารักษาดวยความเมตตาปรานีเหมือนกัน 

และยังหาชองโอกาสที่จะชวยคนชนิดนี้ไว ถามีเหตุผลทางการ

เมืองแลวก็ยิ่งเอากันใหญ; นี้เพียงเทานี้ก็พอ, ไมตองพูดมาก

กวานี.้ 

ที่วาเพราะเราเสียเวลาในการแกไขทางฝายกาย กระทั่ง

ถึงอันธพาลนี ้ แตไมแกไขโรคทางวิญญาณ  ใหแกพวกอันธ-

พาลเหลานั้น นี่เปนตนตอที่มาของโรคทั้งทางวิญญาณและทั้ง
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ทางรางกาย;  นี่ถือเปนขอบกพรอง หรือเปนชองโหวอันหนึ่ง ซึ่ง

ทำใหโลกนี้มีโรคมากขึ้นทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณ ถาไม

นึกถึงขอนี้กันบาง ผลก็จะมีขึ้นวาภาระหนักของวงการแพทย

จะมีมากขึ้น,  มีความยุงยากมากขึ้น.  และในเมื่อแพทยเองก็

เปนโรคทางวิญญาณกันแลว ความยุงยากก็เพิ่มมากกวานั้น

อีก;  เชนจะมีนายแพทยขูดรีดยิ่งขึ้นไปกวาที่แลวมา นี้เปนตน.  

ขอใหนึกถึงขอนี้กันบาง. 

 

เราตองรับนับถือศาสนา เพราะชีวิตเปนอยูดวย

จิตใจ 
 

ทีนี้จะพูดกันถึงเรื่องการรับนับถือศาสนาตอไป เราตั้ง

ปญหาขึ้นมาสั้นๆ ลุนๆ วา ทำไมเราจึงตองรับนับถือศาสนา  

หรือตองสนใจกับสิ่งที่เรียกวาศาสนา? ถาตอบอยางกำปนทุบ

ดิน แตก็ไมเสีย logic ในขอที่วา ชีวิตนี้มันเปนอยู หรือเปนการ

เดินทางดวยจิตใจ;  ดังนั้นเราตองรูเรื่องของจิตใจ.  ศาสนานี่

แหละคือความรูและหลักปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ.  ขอให

คิดดูใหดีวา ชีวิตของคนเรานี้มันเปนอยูหรือเจริญไปดวยจิตใจ 

ไมใชดวยรางกาย;  แตคนก็มองเห็นวา ดวยรางกาย สนใจแต

เรื่องรางกาย และสนใจแตเรื่องที่จะบำรุงรักษาแกไขทาง

รางกาย จนศาสนาไมมีชองที่จะเขามาเกี่ยวของไดดวย. 
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คุณลองนึกถึงผูที่ศึกษากาวหนาแผนใหมนั้น แมในวง 

การแพทยของพวกคุณก็จะพบขอเท็จจริงขอนี้ : คือสนใจแต

เรื่องทางรางกาย จนศาสนาไมมีชองเขามาเกี่ยวของไดดวย  

ไมกี่คนที่จะมาสนใจอยางนี้อยางพวกคุณ. 

ในเมื่อกลาวรวมกันทั่วไปหมด  ก็จงเขาใจวา เรื่องชีวิต

นี้เปนเรื่องของจิตใจ,  เรื่องทางฝายวิญญาณโดยตรง; ฉะนั้น

เราตองสนใจกับเรื่องทางศาสนา. แมพระเยซูตอบตอพญามาร

ก็วา “ชีวิตมิไดอยูดวยขาวปลาอาหาร ชีวิตอยูดวยพระธรรม

ของพระเจา”.  นี่พูดกันคนละทางเลย. 

ขอใหศึกษาขอนี้กันเสียใหมากดวย วา “ชีวิตไมไดอยู

ดวยขาวปลาอาหารแตอยูดวยพระธรรม, ของพระธรรม”  หรือ

ของพระเจาก็ตามใจ แลวแตจะเรียก; ถาไมอยางนั้นแลวมันก็

ทิ้งศาสนากันหมด ไมวาศาสนาไหน.  ศาสนาคริสเตียนก็กำลัง

ถูกทิ้ง เพราะเขาเห็นวา เขามีชีวิตอยูไดดวยขาวปลาอาหาร  

ไมไดมีชีวิตอยูดวยพระธรรมของพระเจา, พวกพุทธบริษัทก็

กำลังหลงวัตถุนิยม : ถือศาสนาพอเปนพิธี  ในใจก็ไมไดถือ

เลย;  ใครเอาเงินมาใหสักหนอย ก็จะทิ้ง พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆกันหมด. 

 

ศาสนาชวยแกไขปญหาทางฝายวิญญาณได 
 

ศาสนาเปนเรื่องของการแกไขปญหาทางฝายวิญญาณ 
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เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ; เชน เรื่องเศรษฐกิจ เปนตน  เขาแก

ปญหาทางวัตถุ. พวกที่หลงทางวัตถุก็พูดอยางพวกคอมมิว-

นิสตพูด, พวกคอมมิวนิสตนั้น dialectic materialism วา

รางกายดีแลว จิตใจไมตองกลัว มันดีเอง เปนสุขเอง. สวนพวก

มโนนิยม ทางฝายศาสนานี้ไมยอมรับ ไมยอมเชื่ออยางนั้น 

กลับพูดตรงขามวา “จิตใจตองดีเสียกอน ความสุขทางรางกาย

หรืออะไรที่นาปรารถนาทางรางกาย จึงจะมีขึ้นมาได แลวไม

เปนทุกขดวย” นี่พูดอยางขัดขวาง อยางตรงกันขามอยูอยางนี.้ 

ทีนี้เราก็อยูในพวกที่วาโดยหลักสวนใหญตองเปนพวก

มโนนิยม  ถือจิตใจเปนสำคัญกวารางกาย, ถือวารางกายเปน

ไปตามอำนาจของจิตใจ;  นี้เปนหลักพุทธศาสนาที่คุณจะตอง

จำไว. ใหถือวา ทุกอยางเปนไปในอำนาจของจิตใจ รวมทั้ง

รางกายดวย เราจึงจัดการที่จิตใจเปนขอใหญนั้น;  ฉะนั้นจึงมี

เรื่องทางศาสนาเกิดมาอีกระบบหนึ่งซึ่งวาที่แทแลว ควรจะไป

ดวยกันทั้งทางกายและทางใจ แตใหทางใจเปนฝายนำ ให

รางกายเปนฝายตาม นี้คือหลักพระศาสนาที่ถูกตองอยางนี ้ ซึ่ง

จะสามารถเปนเครื่องเยียวยารักษาโรคของสัตวโลกไดจริง. 
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“ศาสนา” มีความหมายเปนการหนีภัย 

ทางวิญญาณ 
 

ทีนี้ อยากจะพูดสักนิด ถึงคำวา “ศาสนา-ศาสนา” นี้,  

“ศาสนา” นั้นตัวหนังสือ แปลวา คำสั่งสอน;  แตตัวแทจริงของ

มันไมใชเพียงแตตัวคำสั่งสอน แตเปนตัวการหนีภัย  หนี

อันตรายทางจิต ทางวิญญาณ.  คำสั่งสอนเปนแตคำพูด  ทีนี้ 

คนก็เผลอจนโง วาศาสนาคือคำสั่งสอน;  ตัวศาสนาแทๆ คือ

การหนีภัย  หนีอันตรายทางวิญญาณ. 

พระพุทธเจาทานเรียกระบบนี้วา “พรหมจรรย” ไมเคย

เรียกวาศาสนา  ในครั้งพุทธกาล มันจับพลัดจับผลูกันอยางไร

ไมรู  เอาสิ่งนี้มาใหนามใหมวาศาสนาในภาษาไทย แลวก็ไป

ถือตามความหมาย ตามตัวหนังสือ วาเปนคำสั่งสอน;  ศาสนา

เลยเหลือแตคำสั่งสอน เชนพระไตรปฎกเปนตน นั่นมิใชตัว

ศาสนาแท. 

ตัวศาสนาแท คือการหนีอันตราย หนีภัยทางวิญญาณ  

คือการดิ้นรนตอสู  หรือแมแตแสวงหาวิชาความรูก็เพื่อสิ่งนี้,  

ดิ้นรนตอสูไปจนกวาจะปลอดภัยในทางวิญญาณ.  นี้คือตัวสิ่ง

ที่เรียกวาศาสนา. 

ทีนี้ถามองใหกวางขึ้นไปอีก ตัวศาสนาในความหมาย ที่

ถูกตอง  ไมใชตัวหนังสือ, แตคือสัญชาตญาณของการหนีภัย
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ดั้งเดิม นั่นเอง.  สิ่งที่มีชีวิตแลว มันก็มีความรูสึก ที่จะอยู จะ

รอด จะไมตาย;  พอมีอันตรายมามันก็ดิ้นรนและหนี.  นี่เปน

สัญชาตญาณของการหนีภัย; ไปศึกษาดูจากวิชาเรื่องจิตวิทยา

โดยละเอียด. เดี๋ยวนี้เปนที่ยอมรับกันวา สิ่งที่มีชีวิตยอมมี

สัญชาตญาณแหงการหนีภัย. 

ทีนี้ภัยมันมีทั้งทางกายและทางจิต  กอนนี้ไมรูเรื่องทาง

จิต  ก็หนีภัยกันแตทางกาย สัตวเดรัจฉานยังรูจักหนีภัยแตทาง

รางกาย, คนสมัยปาเถื่อนสมัยแรกๆ ที่จะมาเปนคนนี้  ก็รูจัก

แตทางรางกาย;  ฉะนั้นก็หนีภัยกันแตทางรางกาย.  เมื่อทาง

รางกายปลอดภัยพอสมควรแลว คนจึงเรียนรูวา  อาว, มันยังมี

ภัยอันใหญหลวงอีกอยางหนึ่ง คือภัยที่อยูขางใน ภัยทางจิต  

คือกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดความทรมานอยูคนเดียวนี้ โดยไมมี

ใครมาเกี่ยวของ,  ภัยจากอันตรายภายในคือกิเลส มนุษยเริ่ม

รูจัก. เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาศาสนาก็เกิดขึ้นโดยสมบูรณ ใน

ความหมายเดิมที่วาหนีอันตราย ทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจ 

ที่วาทางวิญญาณ. 

ผมขอรองใหถือหลักอันนี้วา นี่คือรากฐานของศาสนา;  

เพราะคนสวนมากเขาไมยอมเชื่อ  หรือคัดคานดวยซ้ำไป  วา

จะใหสัตวเดรัจฉานมีศาสนาดวยนั้นไมได.  ผมวาได คือ

สัญชาตญาณแหงการหนีภัย;   มันรูเทาไรมันก็ทำเทานั้น, มัน

ทำไดเทาไร นั่นก็คือศาสนาของมันเทานั้น  เพื่อมีชีวิตรอด. 
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จะยกตัวอยางใหเห็นวา เปยว ปู มด แมลง นี้รูจักหนีภัย 

วิ่งลงรูบาง ลงน้ำบาง ไปไหนตอไหนที่มันจะปลอดภัยไดแลว 

มันก็ตองทำละ; สัญชาตญาณอันนั้นเปนรากฐานของการมี

ศาสนา คือการหนีภัยในทางวิญญาณตอมาในชั้นหลัง;  แต

ความหมายคงเดิม คือการหนีอันตราย นี่คือตัวศาสนา. 

เราบวช เราเรียน เราปฏิบัติจนบรรลุ มรรค ผล นิพพาน  

นี้ก็เพื่อ “หนีอันตรายทางวิญญาณ” คำเดียวเทานั้น.  ใหรูจัก

ศาสนาลึกถึงรากฐาน คือสัญชาตญาณแหงทางเอาตัวรอด  จึง

จะเขาใจศาสนาถูกตอง. 

ปญหาตอมา  เมื่อมนุษยเริ่มรูสึกเรื่องภัยทางวิญญาณ

นี้แลว  มันก็ยังทำไมไดงายนัก;  มนุษยไมสามารถควบคุม

สัญชาตญาณที่จะสูงขึ้นมา  คือสัญชาตญาณหนีภัยอยาง

มนุษยนี้.  มนุษยควบคุมสัญชาตญาณสวนสูงนี้ไมได ก็เลย

ยอนกลับไปมีสัญชาตญาณระดับต่ำ  คือระดับสัญชาตญาณ

อยางสัตวอยูตามเดิมเปนสวนใหญ.  นี้เปนเหตุใหเกิดการ

เบียดเบียนกัน  มนุษยควบคุมความรูสึกฝายสูงไมได  ความ

รูสึกฝายต่ำก็ครอบงำ มันก็เบียดเบียนกันเอาเปรียบกันอยาง

สัตวนั่นเอง.  ในรางกายมนุษยนี้เปนสัตว คือการเบียดเบียนกัน

ระหวางมนุษย;  ศาสนาก็ยิ่งจำเปนที่จะตองมียิ่งขึ้นมาอีกเพื่อ

จะชวยควบคุมสัญชาตญาณของมนุษยนี ้ใหยังคงมีอยูได อยา

ใหไปเปนสัญชาตญาณอยางสัตว. 

พวกมีปญญาในรุนแรกๆ ในระยะแรกๆ ก็เริ่มหาวิธี
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ตางๆ นานา ใหมนุษยมีจิตใจอยางมนุษย,  คือจิตใจสูงๆๆ สูง

ขึ้นทุกที.  อยาไปเปนจิตใจต่ำๆ ๆ ต่ำลงไปอยางสัตวอยางเดิม.  

ฉะนั้นจำไวงายๆ วา คำวา “มนุษย” นี้แปลวา “ใจสูง” หรือ

อยางนอยเทือกเถาเหลากอของผูที่มีใจสูง คือมนุษยคนแรกๆ 

ที่เริ่มมีใจสูง มนุษยคนหลังๆ ก็จะมีใจสูงยิ่งๆ ขึ้นตอไป จึงเรียก

วามนุษย.   ถาใจต่ำก็ยอนไปหาสัตว ไปหาความเปนสัตว 

 

ศาสนาเกิดขึ้นมาตามรสนิยมของทองถิ่น 
 

ทีนี้ จิตใจเราคอยมีแตจะลงไปทางต่ำ เหมือนกับปลา

มันจะลงน้ำอยูเรื่อย; เราก็ตองมีสิ่งตานทาน, ระบบตานทาน

คือศาสนา.  นี่จึงเกิดปญหาทางศาสนาขึ้นมา, เกิดศาสนาขึ้น

มาตามระดับ และตามความเหมาะสมของสถานการณ.  

สถานการณนี้ก็หมายถึงมนุษยที่อยูในทองถิ่นที่ตางกัน  ในยุค

สมัยที่ตางกัน;  เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงไมเหมือนกัน โดยขอ

ปลีกยอย  หรือโดยลักษณะภายนอก.   เราจึงมีศาสนาตั้ง

มากมาย; เดี๋ยวนี้ลองนับดูไดตั้งสิบกวาศาสนา :- 

ทางฝายตะวันออกสุดแถวโนน ก็มีศาสนาที่เกาแก

อยาง ลัทธิเตา ของเหลาจื๊อ, ของขงจื้อ, ชินโต ของญี่ปุน.  ขยับ

เขามาตรงกลางที่อินเดียก็ม ี ศาสนาพราหมณโบราณ, ศาสนา

พุทธ ศาสนาไชนะ ซึ่งเปนคูแขงขันของศาสนาพุทธ,  ศาสนา

ฮินดูสมัยใหม.  ตอไปทางตะวันออกก็ยังมีศาสนาโซโรอัสเตอร 
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บรมโบราณ ของเปอรเซีย, กระทั่งมีศาสนายิว แลวก็ศาสนา

คริสเตียน, ศาสนาที่คลอดออกมาจากหลักการอันนี ้คือศาสนา

อิสลาม ศาสนาบาฮออิใหมๆ นี้เปนตน;  นี้ก็ตั้งสิบสองศาสนา  

สวนปลีกยอยยังมีอีกมากกวานี้, ที่ปรากฏเดนๆ ในโลกเวลานี้

มีตั้ง ๑๒ ศาสนา. 

นี่ทำไมศาสนาจึงมาก และตางกันโดยขางนอก ขางใน

เหมือนกัน? ขางในเปนระบบที่จะหนีอันตรายทางวิญญาณทั้ง

นั้น  ในทองถิ่นนั้น หรือในยุคนั้นสมัยนั้น,  เขามีความคิดเห็น

อยางไรเขาก็พูดไวอยางนั้น. ที่มนุษยมีตางๆ กันก็รีบเลือกเอา

ตางๆ กัน;  แมแตกินอาหารนี ้ คนเราก็เลือกเอาตามรสนิยม. 

การถือศาสนา ในโลกนี้เขาก็เลือกเอาตามรสนิยม แลว

บางทีก็มีเหตุผลอื่นแทรกแซงบาง  เชนการถูกบังคับ การเผย

แพรเพื่อการเมืองนี้ก็มีเหมือนกัน; แตวาสวนใหญสวนสำคัญ 

มันอยูที่เลือกตามรสนิยมเพื่อใหมีศาสนา ทำใหมีศาสนาที่

เหมาะแกรสนิยมของคนตางๆ นานาชนิด.  แตแลวไปดูใหดี

เถอะวาเขามีความมุงหมายที่จะใหคนเราเปนอยูดวยความสุข 

สุขกายสุขใจ เย็นอกเย็นใจ, ไมรอนดวยความโง กอนแลวก็ไม

รอนดวยความโลภ ความโกรธ คือไมเปนคนไขของอวิชชา,  ไม

ถูกเสียบแทงอยูดวยโรคนานาชนิดที่เกิดมาจากกิเลส ที่เกิดมา

จากอวิชชา.  ขอใหมองดูดวยสายตากวางๆ อยางนี้กอน  ใน

วันแรกที่เราพูดกันเรื่องสิ่งที่เรียกวาศาสนา. 
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ศาสนามีพระเจาหรือไมมีพระเจาก็มีหลักการ

เดียวกัน 
 

ทีนี้ ศาสนาบางศาสนามีพระเจา บางศาสนาไมมีพระ-

เจา;  พวกที่ถือศาสนามีพระเจาก็วาเอาเองวา ถาศาสนาไหน

ไมมีพระเจาศาสนานั้นก็ยังไมใชศาสนา;  นี่พูดอยางลำเอียง 

อยางเขาขางตัว.  ผมถือเอาความหมายวาสิ่งที่เรียกวา ศาสนา 

หรือ religion นี ้ เปนเพียงระบบการหนีอันตรายทางจิตทาง

วิญญาณ จะมีพระเจาก็ได ไมมีพระเจาก็ได; โดยปากพูด. 

แตที่จริงแลวมีพระเจากันทั้งนั้นแหละ  ไมวาศาสนา

ไหน แตไมเรียกวาพระเจาก็มี  เพราะวามนุษยเราจะมีความ

รูสึกโดยสัญชาตญาณเหมือนกันวา มีสิ่งสูงสุด : สิ่งสูงสุด ซึ่ง

เปนตนเหตุในสิ่งทั้งปวง และควบคุมสิ่งทั้งปวงนั้นตองมี.  แม

ในพระพุทธศาสนานี้ก็ถือวาตองม ี ธรรมหรือธรรมชาติประเภท

หนึ่ง ซึ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติทุกสิ่ง  เหนือสิ่งทั้งปวง เปนที่

ออกมาแหงสิ่งทั้งปวง ควบคุมสิ่งทั้งปวง และมีอำนาจ

ครอบคลุมอยูเหนือสิ่งทั้งปวงในที่ทุกหนทุกแหงนี้ก็มี;  แตเรา

ไมเรียกวาพระเจา  เราเรียกวาธรรมหรือธรรมะ ชื่อนั้นๆ ตาม

ชื่อ. 

นี่โดยพฤตินัย ก็มีพระเจาอยูดวยกันทั้งนั้น ในสิ่งที่มี

ชีวิตและความรูสึกแตโดยนิตินัย คือการบัญญัติ  บัญญัติเอา
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ตามใจชอบ : มีพระเจาอยางนั้น มีพระเจาอยางนี้,  ไมมี

พระเจาอยางนั้น ไมมีพระเจาอยางนี้.  ทีนี้เมื่อปลอยใหพวกที่

ถือพระเจาอยางบุคคลพูด เขาก็พูดวาพระเจานี้มีแตอยางที่เขา

ถือ คือเปนบุคคล มีหนาตาเหมือนคน มีจิตใจ มีรัก มีเกลียด มี

โกรธเหมือนคน; นี้ก็ไดแตพวกเขา.   เรายอมรับไมได;  พระเจา

อยางนั้นเราเรียกวาพระเจาของคนเด็กๆ ของคนที่มีความรูสึก

อยางเด็กๆ. 

Personal god พระเจาอยางเหมือนกับบุคคล เหมือน

ของเด็กๆ;  พระเจาที่แทจริงนั้นตองเปน impersonal จะเปน

อะไรก็แลวแตจะเรียก  หรือเรียกไมถูกดวยซ้ำไป.  เราเรียกวา 

impersonal ไมใชอยางบุคคล, ตองเปนอยางพระเจา;  

พระเจาที่แทจริงเปนอยางนี้และมีอยูโดยทั่วไป. 

บางพวกเขาเอาไปทำเปนเหมือนบุคคลเสีย ใหมีอำนาจ

อยางบุคคล;  กฎธรรมชาตินี้มันลงโทษคนทำผิด  ใหรางวัลคน

ทำถูก คลายๆ กับวาบุคคล.  นี้เขาจะไปพูดกับคนมีการศึกษา

นอย   ในปาในดงในยุคในถิ่นที่เหมาะสมอยางนั้น  เขาก็พูด

อยางใหเปนบุคคล. 

แตถาในถิ่นในประเทศที่เจริญดวยวิชาความรูมานาน

เปนพันๆ ป เขาก็ไมพูดอยางนั้น;  ฉะนั้น ในประเทศอินเดียซึ่ง

เจริญดวยความรูทางวิญญาณ มานานแลวจึงไมพูดพระเจา

อยางบุคคลขึ้นมา เชนพุทธศาสนา ศาสนาไชนะ อะไรอยางนี้

เปนตน.  แตสำหรับกลุมชนที่ยังโงอยูอยางเดิม  คือมวลชน
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สวนใหญของมนุษยนี้ ยังโงอยูตามเดิม ก็พูดในรูปของบุคคล

ขึ้นมา; ฉะนั้น เอาอำนาจหรือธรรมชาติอะไรมาทำใหเปน

บุคคลขึ้นมา, เขาเรียกวาทำใหเปนบุคคลาธิษฐานขึ้นมา, 

personification-พูดที่เปนนามธรรม ใหกลายเปนเหมือนกับ

เปนคนขึ้นมา  นี่เปนปญหายุงยากลำบากที่ทำใหเกิดการโต

แยงโตเถียง เสียเวลาเปลา. 

เราก็ถือวาพูดอยางคนก็พูดไปซิ,  ถาพูดอยางไมใชคน

พูดก็พูดไปซิ;  แตใหมันมีหลักการปฏิบัติชนิดที่แกไขความชั่ว

ทั้งหลายในจิตใจไดก็แลวกัน.  แลวถือเอาหลักที่มันแกไข

ความชั่วรายในจิตใจไดนี ้เรียกมันวา ศาสนา หรือ religion, ให

เปน religion กันหมด.  อยาไปแบงออกวาศาสนาบางศาสนา

ไมใช religion คือไมใชศาสนา อยางนี้ไมได มันเปนไปไมได,  

มันเปนศาสนาดวยกันทั้งนั้น เพราะมุงหมายการขจัดความ

ทุกขในจิตใจดวยกันทั้งนั้น.  ที่พูดใหมีพระเจาหรือไมมีพระเจา 

นั่นแลวแตความจำเปนของทองถิ่น ของยุคของสมัย. 

ศาสนาโบราณมันก็มีมาตั้งแตอยางนอยผมคิดวาหลาย

พันป ตั้งตนตั้งแต ๘,๐๐๐ ป มาก็ได  ที่วามนุษยเริ่มเจริญดวย

เรื่องทางจิตใจขึ้นมาบางแลว; แลวก็มามีศาสนา ที่เกือบจะ

เปนพุทธศาสนาขึ้นมาในอินเดีย  ในยุคกอนพุทธกาลประมาณ

สัก ๕-๖ รอยป เรียกวายุคอุปนิษัท.  เริ่มเห็นสิ่งที่เปนนามธรรม

มากขึ้น แลวก็เกิดพุทธศาสนาขึ้นมาเต็มรูปเมื่อ ๒๕๐๐ ปมานี้.  

ตอมาก็เกิดศาสนาคริสเตียนสัก ๕๐๐ ปตอมา, ตอมา
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ประมาณสัก ๕๐๐ ปมาก็เกิดศาสนาอิสลามเปนตน;  มันตาง

กันตั้ง๕๐๐ ป ๕๐๐ ป.  ทองถิ่นหรือถิ่นที่เกิดนั้นก็หางไกลกัน 

วัฒนธรรมตางกัน อะไรตางกัน มันก็เหมือนกันไมไดโดยพูด

ขางนอก แตความมุงหมายขางในเหมือนกัน คือจะกำจัดเสีย

ซึ่งกิเลสราย คือมารหรือซาตานในจิตใจ. 

ผมขอรองใหทุกคนมีใจกวาง  มองสิ่งที่เรียกวาศาสนา

อยางนี้  แลวก็จะไมถือเขาถือเรา.  ถาคุณเรียกแพทยถึงที่สุด  

คุณจะพบเองวา บางทีเราก็มีทางแกโรคอยางเดียวกัน โดยวิธี

ที่ตางกัน ตามที่จะมีให ตามที่จะหาได; ถาคุณไมมีหยูกยา

เครื่องไมเครื่องมืออะไรเลย คุณจะตองรักษาโรคนี้ดวยทาง

บำบัดทางฟสิคสลวนๆ : เรื่องเย็นเรื่องรอน เรื่องกระตุก 

กระชาก อะไรไปตามเรื่อง ดีกวาจะไมรักษาเสียเลย หรือรู

เทานั้นก็รักษาเทานั้น,  ถารูมากไปก็รักษาใหลึกซึ้งขึ้นไป  แตก็

ดวยความมุงหมายอยางเดียวกัน;  เพราะฉะนั้นอยาไปดูถูก

กัน.  วิชาการแพทยสมัยโบราณก็รูเทานั้น แลวก็อยาไปดูถูก

เขา;  มีแตชวยกันปรับปรุงแกไขใหมันทันสมัยขึ้นจะดีกวา. 

ศาสนาก็เหมือนกัน หลายพันปมาแลว แลวก็ตาม

ลำดับๆ มันก็ตองตางกัน; บางทีมองดวยสายตาปจจุบันแลวก็

จะคิดนั่นงมงาย.  ที่จริงมันก็ไมใชงมงาย มันฉลาดที่สุด แลว

เปนบรรพบุรุษของคนฉลาดเดี๋ยวนี้ ซึ่งสืบตอกันมาตามลำดับ 

ดีขึ้นๆ ๆ.  แมพุทธศาสนาเราเมื่อพูดตรงๆ ไมเขาใครออกใคร 

ก็ไดรับระบบปฏิบัติของลัทธิอื่นที่มีมาอยูกอนพุทธศาสนานั้น
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เขามา; เชนระบบศีลหานี ้ มันเกาแกโบรมโบราณ จนไมรูวามี

มาแตครั้งไหน. เรื่องศีลหา  ก็มาอยูเปนหัวใจสำคัญแมในพระ-

พุทธศาสนา, คำวากิเลส, คำวานิพพาน;  เขาก็พูดถึงกันอยู

แลวแตกาลกอน เขาเขาใจไมถูกตองไมถึงที่สุด พุทธศาสนา

มาทำใหถึงที่สุด. 

ถามองอยางนี้แลว จะเห็นวาเปนเครือเดียวกันมาตลอด

ทั้งโลก ทุกยุคทุกสมัย เชนวิวัฒนาการของมนุษย ของ

มนุษยชาติ;  อยาวาของพวกนั้นพวกนี ้ซึ่งเปนการเห็นแกตัวถือ

พวกถืออะไร;  ใชคำวามนุษยชาติทั้งหมดไมยกเวนใคร ได

วิวัฒนาการทางความรู  ทางการศึกษา เรื่องจิตเรื่องวิญญาณ

นี้มาตามลำดับๆ ๆ จนกระทั่งสูงสุด. สวนขอที่ศาสนาสูงสุด

แลว  ทำไมบางคนยังไมยอมรับ?  นี้ก็คือโง, ยอนกลับไปเปน

คนโง หรือวาเพราะทนอำนาจการยั่วยวนของวัตถุนิยมสมัย

ปจจุบันไมไหว  สมัครไปถือลัทธิวัตถุนิยมนั้นเปนศาสนาเสีย. 

นี้ก็เห็นไดวา แมมีพุทธศาสนาที่ดีที่สุด  ที่สูงสุดอยูแลว  

คนก็ยังไมเอาหรือวาไมสนใจ;  ไปเปนทาสของกิเลสตัณหา

มากขึ้น  แลวธรรมชาติก็ลงโทษใหเดือดรอนระส่ำระสายกันทุก

หัวระแหง  ดวยสงครามบาง ดวยเหตุอยางอื่นบาง.  แตรวม

ความแลวก็ไดความวา  ดวยอำนาจของกิเลสที่ทวีขึ้นในโลก

มากขึ้นนั่นเอง. 

นี่เราพูดกันใหเขาใจสิ่งที่เรียกวาศาสนา และคุณสมบัติ

ของศาสนา ที่มันจำเปนแกสิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย. 
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ในวันแรกนี ้ ผมขอรองใหคุณดูศาสนาอยางกวางๆ 

อยางที่เรียกวา outline นี้เพื่อจะไดเห็นทั้งหมด ไมใชราย

ละเอียด; แตวาเห็นในหลักการทั้งหมดหรือเคาโครงทั้งหมด

ของสิ่งที่เรียกวาศาสนา : ตั้งแตมนุษยเริ่มมีสิ่งที่เรียกวาศาสนา

ขึ้นมา ในทางฝายวิญญาณ สืบตอจากฝายรางกาย ซึ่งเปยว 

หรือป ู มด แมลง อะไรมันก็มีกัน  มันรูจักกลัวรูจักหนีเอาตัว

รอดทั้งนั้น.  เดี๋ยวนี้เราเปนมนุษย ก็มีเรื่องเอาตัวรอดในฝายจิต

ฝายวิญญาณ สมแกนามวามนุษยกันบาง  ไมเชนนั้นก็เปน

สัตวเดรัจฉานนั่นเอง. 

ผูไมมีธรรมะสวนนี้  ก็คือสัตวเดรัจฉาน  ซึ่งมีหลักการ

แตโบรมโบราณไมรูครั้งไหนพูดไววา : -การกินอาหาร -การ

แสวงหาความสุขจากการนอน -การรูจักขี้ขลาดตออันตราย

แลววิ่งหนี -การประกอบเมถุนธรรม คือการสืบพันธุ, ๔ อยางนี้

มีไดเสมอกันในระหวางมนุษยกับสัตว ;  ธรรมะเทานั้นที่

ทำความผิดแปลกแตกตางจากสัตว ปราศจากธรรมะเสียแลว

คนกับสัตวก็เทากัน, นี่มีอยูในรูปภาษาโบราณ กอนภาษาสัน-

สกฤต มาเปนภาษาสันสกฤต มาเปนภาษาบาล.ี 

ในพุทธศาสนาก็มี : อาหารนิทฺทา ภยเมถุนฺจ สามาฺ-

เมตปฺปสุภ ิ นราน ํ ธมฺโม ห ิ เตส ํ อธิโก วิเสโส ธมฺเมน 

หนีา ปสภุ ิสมานา อยูในรูปอินทรวิเชียรฉันท.  นี้มันบอกความ

แตกตางระหวางมนุษยกับสัตวเดรัจฉาน ตรงที่มนุษยมีธรรม 

คือมีระบบปฏิบัติทางจิตใจใหสูงๆ ขึ้นไป; พอไมมีธรรม หรือเอา
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ธรรมออกไปเสีย สิ่งที่เหลือก็เทากัน ระหวางมนุษยกับสัตว

เดรัจฉาน. 

นี้เรามองในแงนีศ้าสนาที่ถูกตอง ก็คือ สิ่งทีทำใหมนุษย

ผิดแผกแตกตางจากสัตวเดรัจฉาน โดยความเปนอยู โดย

อาศัยสัญชาตญาณแหงการเอาตัวรอดและหนีภัยดวยกันทั้ง

นั้น. 

 

พระศาสดาเปนดุจแพทย ชวยรักษาโรคไมให

เบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น 
 

เดี๋ยวนี้ก็พูดในรูปของอุปมาวา วาการตกอยูภายใต

อันตรายนี้เปนเหมือนกับเปนโรค ตองการหาย มีพระศาสดา

แหงศาสนานั้นๆ เปนเหมือนนายแพทย  ชวยรักษาโรคหรือ

อันตรายอันนี้ใหเรา;  ถามองอยางนี้ก็ทำใหเกิดความเห็นอก

เห็นใจรักใครแกกันและกันในหมูมนุษยทุกชาติิทุกศาสนา และ

ก็เลยลงไปถึงสัตวเดรัจฉานดวย. 

ผูที่มีศาสนาที่แท ถือความเห็นอกเห็นใจ แมแกสัตว

เดรัจฉาน จึงไมมีการเบียดเบียนทั้งมนุษยทั้งสัตวเดรัจฉาน,  

หรือวารูไปไดเทาไรวามันมีสิ่งที่มีชีวิต  มีความรูสึกอยูที่ไหน

เทาไรมันก็เห็นใจหมดนั้นเลย : มีเมตตา มีความรักไมมี

ขอบเขต.  อันนี้ก็เปนหลักของศาสนาทั่วไปทุกศาสนา ให
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มนุษยมีความรักใครกัน; ยิ่งกวานั้นก็เลยลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน 

เราถือวาถาเราทารุณใหรายตอสัตวเดรัจฉาน ไมเทาไรก็ตอง

ทารุณโหดรายตอเพื่อนมนุษยดวยกัน เพราะฉะนั้นตีวงของ

ความเมตตากรุณา ใหไกลลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน เชนมด 

แมลง อยางนี.้ 

คุณอยาเขาใจวาเปนเรื่องงมงาย ที่จะไปปรานีแกมด 

แมลง;  ถาจะไปฆามดฆาแมลง ตองฆาดวยความจำเปน หรือ

วามันหมดทางแลว.  อยาไปทำโดยจิตใจที่โหดราย หรือไปตี

ราคามดแมลงวาไมมีคา.  ในบางครั้งเราตองกินตองถายทั้งที่

เปนพระนี้ ฆาตัวพยาธิในทองนี้ ก็ทำไปดวยความรูสึกเมตตา

กรุณา;  แตวามันจำเปนที่จะตองทำอยางนั้น ตองเสียสละฝาย

นั้นเพื่อเอาฝายนี้ชีวิตรอด.  พระก็ฉันยาถาย ที่ฆาตัวพยาธิใน

ทองเหมือนกัน ไมถือวาเปนผิดวินัยหรือรายกาจอะไร;  แตตอง

ตั้งจิตใจใหถูกตองตามหลักของศาสนา นี้เรียกวาเมตตากรุณา 

ที่มีมูลมาจากความเห็นภาวะที่นาสงสารอยางเดียวกันหมดทั่ว

ถึงกันหมด มันเปนมูลฐานของสิ่งที่เรียกวาศาสนา. 

รวมความแลวก็คือความไมเบียดเบียน;  ถามองดูผล

แลว เปนความไมเบียดเบียน.  ความไมเบียดเบียนนี้มีสอง

อยาง : ไมเบียดเบียนตัวเรา,  และไมเบียดเบียนผูอื่น.  ถาเรา

โงเมื่อไร เราเบียดเบียนตัวเราเมื่อนั้น;  ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เกิดขึ้นเมื่อไร มันเบียดเบียนตัวเราเมื่อนั้น.  เราอยา

เบียดเบียนตัวเรา เราก็ทำลายความโกรธ ความหลงไป แลวไม
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เบียดเบียนผูอื่นอีก;  เพราะวาเบียดเบียนผูอื่นนั้น มันทำลงไป

เพราะวามีความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเบียดเบียนตัว

เรา. เราทำลายตัวตนนี้เสีย มันก็ไมเบียดเบียนตัวเราและไม

เบียดเบียนผูอื่น; นั้นเปนยอดสุดของศาสนาทุกศาสนา. 

คำโบราณจนไมรูวาเขากลาวกันไวแตครั้งไหนวา อหึสา 

ปรโม ธมฺโม -ความไมเบียดเบียนเปนบรมธรรม, เปนคำที่เกิด

ในประเทศอินเดีย ตองใชภาษาอินเดีย แตไมรูวากลาวกันไว

แตครั้งไหน ดึกดำบรรพยิ่งกวาดึกดำบรรพ.  คำวา “ไมเบียด 

เบียน” มันขยายความออกมาดีขึ้นๆ ดีขึ้น จนไมเบียดเบียนตัว

เรา ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนโดยประการทั้งปวง นี้เปน

บรมธรรม คือธรรมะสูงสุด เปน summum bonum สำหรับ

มนุษย.  ถาเราถือหลักอันนี้แลว ถือเพียงขอเดียวเทานี้  มันก็

เปนอันถือหมดทุกศาสนา ทุกขอทุกแงทุกกระทง,  คืออยา

ทำใหเกิดการเบียดเบียนตัวเองดวยความโง หรือความโลภ 

ความหลงก็ตามใจ และมันก็ไมมีทางเบียดเบียนใครไดแมแต

มดแมลง. 

 

หลักพุทธศาสนา มีไตรรัตนเปนวัตถุสำคัญ

ศาสนาอื่นก็มีทำนองเดียวกัน 
 

ทีนี้ outline ของเรา จะขยายออกไปถึงขอที่วา วัตถุ

สำคัญที่เปนหลักในศาสนา  โดยเฉพาะพุทธศาสนากอน.  เรา
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เรียกวาไตรรัตน หรือรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระ

สงฆ;  ใหสังเกตคำวาไตร  ซึ่งแปลวาสามนั้น.  คำนี้มัน

ประหลาดอยางไรก็ไมรู ไปใชเปนจำนวนสำหรับจับหรือนับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ ์สูงสุดเสียมากมายจะวาเปนทุกศาสนาก็ได :- 

อยางในศาสนาคริสเตียน หรือเครือเดียวกับคริสเตียนก็

มี trinity ความเปนสาม,  ความเปนสามในคริสเตียนก็คือ 

พระเจา พระจิต และพระบุตร;  มี ๓ ที่สำคัญที่สุดในศาสนา

คริสเตียน. 

ศาสนาในอินเดียแตโบราณมาจนถึงปจจุบันก็ม ีตรีมูรติ 

แปลวาวัตถุสำคัญในศาสนา ๓ อยาง  คือพระเจาสามองค : 

พระเจาผูสรางโลกองคหนึ่ง, พระเจาผูควบคุมโลกองคหนึ่ง,  

พระเจาผูทำลายโลกนี้องคหนึ่ง.  พระเจาองคที่สรางโลกก็สราง

ขึ้นมาใหม,  องคผูควบคุมก็ควบคุมตอไป,  องคที่ทำลายก็

ทำลายอีก,  แลวก็สรางขึ้นมาใหมอีก.  พระเจาสามองคมีเทานี ้

คือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด, มีอำนาจจริงๆ  สูงสุดในการที่กระทำ

ใหมีโลกนี้ขึ้นมา แลวควบคุมโลกใหเปนไปตามกฎ แลวก็ทำให

โลกสิ้นสุดไปเปนคราวๆ เปนคราวๆ เขาเรียกวาพระเจา : พระ

พรหมสรางโลก, พระนารายณควบคุมโลก, พระอิศวรทำลาย

โลก, อะไรก็แลวแตจะบัญญัต.ิ 

แตในที่นี้เอามาพูดก็เพื่อใหนึกถึงจำนวนสาม  มันเปน

จำนวนศักดิ์สิทธิ์ประหลาดชอบกล โดยมนุษยเอามาใชมากใน

ลักษณะอยางนี ้ มันเกิดเปนจำนวนเลขที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา แลว
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มันเปนความจริงทั้งนั้น.  แตวาหลักการใหญ มันคงอยูที่ตรงที่

พวกเรากำลังพูดกันอยูนี่คือ มีนายแพทยที่จะรักษาโรค,  มี

อุปกรณที่จำเปนแกการรักษาโรค แลวก็มีผูปฏิบัติงาน หรือวา

รวมทั้งสถานพยาบาล ออฟฟศอะไรดวย. 

พระพุทธเจาเปนผูใหกำเนิดรักษาโรค  เหมือนนาย

แพทยใหญ,  พระธรรมนี้รวมทั้งการรักษาโรค วิธีการรักษา 

หยูกยาที่จะใชรักษาโรค,  คณะสงฆทั้งหมดก็เหมือนกับ

ออฟฟศ หรือสำนักงาน  หรือสถาบันที่จะดำเนินงาน มันก็ครบ

ในการที่จะลางผลาญโรคใหหมดไปจากโลก. 

ศาสนาคริสเตียนเขาก็มีพระบิดาเปนตนตอใหกำเนิด 

เปนเหมือนกับบุคคล  เขาพูดประเภทมีบุคคล และมีพระจิตที่

จะใหมาเปนพระบุตร หรือวาเปนศาสดาพยากรณองคไหน

ก็ตาม เชนพระเยซูเปนตน เปนพระบุตร. 

พระจิตที่เรียกวา Holy ghost ผมวานี้แหละคือ ตัวพระ

ธรรมซึ่งในพุทธศาสนาเรียกวาพระธรรม,  อาจารยผูสอน

ศาสนาคริสเตียนบางคนไมยอมรับฟง ไมเชื่อ แลวยังไปเขียน

ลอผมก็มี คือเขาไมมีวิธีมองอะไรลึกๆ เหมือนพวกเรา.  พระจิต

นั้นเขายอมรับวาไมใชบุคคล  เปนสภาพอะไรอยางหนึ่ง;  พระ

บิดาเปนบุคคล,  พระบุตรเปนบุคคล.  แตพระจิตที่จะทำใหมี

การสัมพันธกันทั่วถึงอยางนี ้ เขาวาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือผี

ศักดิ์สิทธิ์อะไรอยางนั้น;  แตวานั่นแหละคือพระธรรม ถาขาด

พระธรรมแลว มันก็ไมมีความหมายอะไร. 



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 94

พระธรรมที่เรียกในคัมภีรตอนอื่นวาแสงสวาง the light 

หรือเรียกที่ตอนอื่นวา the word คำพูด นั่นแหละคือ พระธรรม, 

นั่นแหละคือ พระจิต;  ยิ่งคิดยิ่งมองเห็นวา มันมีความหมายลึก

อยูที่คำๆ นี้.  ฉะนั้นในศาสนาคริสเตียนก็มีพระบิดาเปนตน

กำเนิดเหมือนกับสิ่งทั้งปวง  แลวก็มีเครื่องอุปกรณสำหรับใช

คือพระจิต และก็มีคนที่เปนพระบุตร เปนยุคๆ เปนสมัยๆ ไป 

สมัยหนึ่งมาถึงพระเยซู ก็ครบที่จะเยียวยารักษาโรคของโลก

เหมือนกัน.  พระเยซูเอาอำนาจอะไรมารักษาโรค  เขาวา

อำนาจศักดิ์สิทธิ ์พูดเปนทำนองศักดิ์สิทธิ;์ นั่นแหละคือพระจิต 

และนั่นแหละคือตัวแทของพระธรรม.  ที่เรียกวา trinity ของ

คริสเตียน  ก็มีความหมายอยางเดียวกับพระรัตนตรัยของเรา

อยางนั้น;  แตจะใหเหมือนกันดิกทุกคำพูดไมได  เพราะนั่นเขา

พูดกันแบบบุคคลาธิษฐานเกินไปตามแบบของเขา. 

เราพูดกันแบบธรรมาธิษฐานตามแบบของเรา, แมวา

จะพูดตามแบบบุคคลาธิษฐานบาง เราก็พูดอยางตามแบบ

ของเรา. นี้ก็เปนอันหนึ่งซึ่งตองรูไววาแตละศาสนาตองมีอะไร 

จะเรียกวาอะไรด ี คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ประเสริฐที่สุด จำเปน

ที่สุด สำคัญที่สุดอะไรนั่น ตองมีสิ่งนั้น. เรามีพระรัตนตรัย ใน

เมื่อคริสเตียนเขามี trinity แปลเปนไทยวา ตรีเอกานุภาพ,  

แลวแตจะแปล  มันอยูที่คนแปลตางหาก, แปลผิดก็มี  แปล

ภาษาศาสนาคริสเตียนมาเปนภาษาไทยผิดๆ ก็มี. เขาแปล

ตามตัวพยัญชนะมากเกินไป. เรื่องนี้มีเรื่องมากที่จะพูดกัน ไว
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โอกาสอื่น. 

 

ศาสนายอมมีความศักดิ์สิทธิ์ใหคนเลื่อมใส 
 

เดี๋ยวนี้ตองการใหทุกคนมองเห็น โดยเฉพาะพวกคุณที่

เพิ่งเขามาสูความสนใจอันนี ้ ศาสนาตองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ,์ มันอยู

ไดดวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์. สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ใชไดทั้งคนมีปญญาและ

ทั้งคนโง : คนโงก็เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ไปตามแบบคนโง, คนมี

ปญญาก็ถือใหมันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไปตามแบบของคนมี

ปญญา. 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่ คนโงถือ ก็ศักดิ์สิทธิ์ไป

ตามแบบของคนโง งมงาย, พวกที่ปญญาถือ ก็เปนพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ บริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลา แจมใส ชัดเจน;  

แตแลวก็ตองมีความศักดิ์สิทธิ์ดวยกัน.  ถาไมมีความศักดิ์สิทธิ์

แลวก็จะไมมีใครสนใจและนับถือ. 

คนมีปญญามองเห็นคุณคาของพระรัตนตรัยอยางถูก

ตอง ในแงของ logic ในแงของวิทยาศาสตร ในแงของอะไรๆ 

ก็ตาม; ยิ่งไปดูเขาก็ยิ่งพบความมีคานาสนใจ  เขาก็นับถือเปน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สะอาดบริสุทธิ.์  ทีนี้คนโงมองไมเปน ชวยไมไดที่

มองไมเปน ทำอยางไรๆ ก็มองอยางนี้ไมเปน  ก็ตองมองไปอีก

แบบหนึ่งตามความเชื่อวาศักดิ์สิทธิ ์นี้เปนหลัก.  ฉะนั้นวัตถุใน

ศาสนาจึงไปอยูในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางงมงายไปทีกอน ไป
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พลางกอน, สำหรับคนที่ยังงมงาย ยังแกไขไมทัน. 

อยาไปดูถูกเขา ในการที่เขาไหววัตถุในศาสนา ในฐานะ

เปนของศักดิ์สิทธิ์ไปพลางกอน;  เชนเอาพระพุทธรูปไปเปน

เครื่องราง  ไปเปนอะไรทำนองนี้,  เอาผาเหลืองเปนสัญลักษณ

ของความประเสริฐสูงสุด มันก็ไดเหมือนกัน; เพราะมองไมเห็น

ลึกกวานี้ ก็เอาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เปนของศักดิ์สิทธิ์ เปนตัวศาสนา

ไปกอน. เราก็ไมไปติเตียนเขา แตเรารักเขา เอ็นดูเขา สงสาร

เขา ชวยแกไขเขา ใหมีความสวางไสวขึ้นมาตามลำดับ;  ไม

เทาไรเขาก็จะรูเหมือนเรา. ถาเรามัวไปดูหมิ่นดูถูกเขา ก็ไมมีวัน

ที่จะทำใหเขารูเหมือนเรา,   ก็มีแตการทะเลาะวิวาท โดยจะผิด

ความมุงหมายของศาสนา ที่ตองการใหเปนไปเพื่อความ

สันติภาพ มันกลายเปนไปเพื่อความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

เสีย. 

การที่เราเขามารับนับถือศาสนา เขามาสนใจในการ

รักษาโรคทางวิญญาณนี้  มันตองมีหลักการอยางนี ้ แลวก็

แนนอนที่จะตองไปยึดหลักในสิ่งที่ควรยึดเปนหลัก ดวยสุด

ชีวิตจิตใจเลย ก็เรียกวาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา, พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ก็กลายเปนของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ทั้งแกปญญาชน 

และทั้งแกผูที่ไมใชปญญาชน. 
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การยอมรับนับถือศาสนา เริ่มแรกเรียกวา

สรณาคมน 
 

ทีนี้ก็มาถึงระยะเริ่มแรก ที่เราจะเขาสูระบอบการอันนี ้

หลักการอันนี้ เรามีระบบการที่เรียกวา สรณาคมน จะโดยรูป

พิธีรีตองก็ตาม จะโดยรูปการกระทำที่ถูกตองแทจริงก็ตาม  จะ

ตองมีสิ่งที่เรียกวาสรณาคมน;  อาคมแปลวามาถึง สรณแปล

วาที่พึ่ง;  เราไมแปลก็ได เราเรียกวาสรณะเฉยๆ สรณะก็รูๆ กัน

อยูแลววาที่พึ่ง.  สรณาคมน แปลวา การมาสูหรือมาถึงที่พึ่ง.  

กอนนี้เราไมสนใจก็ตามใจ แตถาเราจะนับถือพุทธศาสนา,  

เราก็ตองมาสูสิ่งที่เปนสรณะนี้ คือ พระพุทธ พระธรรม พระ

สงฆ. 

ทีแรกก็มาอยางพิธีรีตองวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ จับ

เด็กตัวเล็กๆ มาเปนพุทธมามกะ มาวา fomula อันนี้เปน

พิธีรีตองไปตามเรื่อง;  ตอมาโตขึ้น โตขึ้นก็เขาใจๆ แลวก็ปฏิบัติ

ไป. เพราะฉะนั้นการถึงสรณะ มีตั้งแตพิธีรีตองอยางจำเปน คือ

วามันทำอะไรมากกวานั้นไมได หรือเปนในลักษณะที่งมงาย 

แลวคอยดีขึ้นๆ กระจางขึ้นแจมใสขึ้น. 

อยางพวกคุณรูหลักพุทธศาสนา รูวิธีปฏิบัติ แลวปฏิบัติ

อยางปญญาชนนี้ก็เปนสรณาคมนที่ดีที่ถูกตอง ที่ประเสริฐ ที่

จำเปนแกมนุษยทุกคน ถึงแลวหรือยัง คุณก็ไปตรวจสอบดูตัว
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เองก็แลวกัน ไมใชหนาที่ของผมจะพูดเรื่องสวนตัวของคุณ, แต

ขอเตือนวา นี้เปนสิ่งที่ตองทำและทำเอง.  ที่พูดหลักเกณฑ

ตางๆ ใหฟง นี้สำหรับไปทดสอบตัวเองวาไดมีสรณาคมนแลว

หรือยัง;  ถามีแลว มีกี่มากนอย ไปถึงไหนแลว ไปถึงตรงกลาง

หรือไปถึงยอดสุดแลว ซึ่งเราจะไดพูดกันใหละเอียด. 

ที่เราพูดกันแตโดยใจความ ก็เปนเรื่องใหเขาใจในสิ่งที่

จะเปนที่พึ่งได แลวก็ทุมเทกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปในสิ่งนั้น 

แลวจะเกิดเปนการเริ่มตนการรักษาโรคทางวิญญาณขึ้นมา

ทันที;  ฉะนั้นขอใหเขาใจวิธีการที่จะรับนับถือพุทธศาสนาเปน

กาวแรก ของการที่เขามาสูการรักษาโรคทางวิญญาณ. 

การรับนับถือศาสนานี้ที่ใชหัวขอนี้มันกวาง ความหมาย

มันกวาง : นับตั้งแตเริ่มสนใจ, เริ่มแสวงหาการรักษาโรคนี้,  

แลวรับการรักษาโรคนี้อยู จนกระทั่งปลอดโรคนี้ ,  นี้เรียก

วาการรับนับถือศาสนาทั้งนั้น.  มันมีไดตั้งแตระยะเริ่ม ยังไมรู

จัก, เริ่มสนใจ,  แลวก็เริ่มติดตามไปจนกระทั่งรูจัก ซึ่งเรียกวา

แสวงหา. 

 

หลักการรักษาโรคโดยวิธีของศาสนาไดแก 

ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ 
 

สิ่งที่เรียกวาศาสนา เพื่อประโยชนแกการรักษาโรคนี้

อาจจะแบงไดตามนัยะที่พวกอรรถกถาจารยแบงไว :- ปริยัติ
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ศาสนา หมายถึงการศึกษาเลาเรียน,  -ปฏิบัติศาสนา หมายถึง

การประพฤติปฏิบัติไปตามที่เลาเรียน, -ปฏิเวธศาสนา หมาย

ถึงการไดผลของการปฏิบัต ิตามที่ปฏิบัติไดเทาไร.  นี้ก็ม ีปริยัต ิ

ปฏิบัติ ปฏิเวธ เปนตัวศาสนา : การเตรียมตัวเขารับการรักษา

โรคนี ้ ก็คือปริยัติศาสนา,  การรับการศึกษาโดยตรงมันก็คือ

การปฏิบัติศาสนา นับตั้งแตถือสรณาคมน มีปฏิบัติศีล สมาธ ิ

ปญญา จนกระทั่งบรรลุมรรค ผล นิพพานแลว,  การหายจาก

โรคเปนปฏิเวธศาสนา หมายถึงมรรค ผล นิพพาน.  -เตรียมตัว

กันคนควาหาวิธีการรักษาโรคเปนปริยัติ -ลงมือรักษาโรคก็เปน

ปฏิบัติ -หายจากโรคก็เปนปฏิเวธ. มีอยูสาม : -ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเสธ ควรจะจำไวดวย;  ถาจำขอเหลานี้ไวได จะสะดวกใน

การที่จะศึกษาอะไรตอไป. 

ถาอะไรก็จำไมไดสักคำหนึ่ง หรือไมสนใจจำแลวคุณจะ

ยิ่งยุงหัว,  จะเวียนหัวแมที่สุดคุณอาจจะยอมแพ คือไมยอมจะ

ศึกษามันอีก ปลอยไปตามบุญตามกรรมเลย.  ฉะนั้นสิ่งใดที่

ควรจดควรจำ ก็ควรจดควรจำใหแมนยำ โดยเฉพาะหัวขอที่

สำคัญอยางที่ไดพูดมาแลว ซึ่งไมใชมันมีมากมายนัก.  ขอให

จำเทาที่จำเปนจะตองจำ สำหรับที่จะไปคิดไปนึกไปศึกษา ไป

พิจารณาอยูเสมอเปนประจำวัน ทบทวนอยูเปนประจำวัน. 

สิ่งที่ยุงยากราวกับวาจะจำไมได ถาจะจำก็จำได,  ถารัก

จริงก็จำได กระทั่งจำไดทั้งไตรปฎกนี้;  เพราะสิ่งตางๆ แมมัน

มากมายนับไมไหวก็ตามที แตเขาจัดระบบใหมาอยูเปนพวกๆ 
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classify หรือวา systematise เสีย เขามาเปนพวกๆ จะเหลือ

นอยเขาๆ : เหลือสาม เหลือสอง เหลือหนึ่ง. 

ความรูทางธรรมทางศาสนานี้ก็เหมือนกันใหใชวิธี

สังเคราะห synthesis หรือ synopsis หรืออะไร, มันก็จะเหลือ

นอยเขาๆ จนเหลือคำเดียว เชนวา “ดับทุกข” เพียงคำเดียว 

แลวก็คอยๆ ขยายออกไปวาทำอยางไร,  แลวตองรูอะไรบาง 

มันก็มากออกไปๆ ตัวศาสนาคือตัวดับทุกข. 

นี้เราพูดกันถึงวิธีการกาวเขามารับการรักษาโรคทาง

วิญญาณในพระพุทธศาสนาตามระบบที่นายแพทยใหญ คือ

องคพระศาสดา ที่เปนผูเยียวยารักษาโรคของสัตวโลกทั้งปวง

ไดวางไวอยางไร; เรียกสั้นๆ วา วิธีการรับนับถือพระพุทธ

ศาสนา โดยเฉพาะ. 

เวลาของเราก็สิ้นสุดลงสำหรับวันนี้เพียงเทานี.้ 

 

 







อนามัยคือการประพฤติธรรม 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, คายธรรมบุตร 

ลำดับที่ ๓๗ บนแถบสีน้ำเงิน, 

เรื่องที่ ๒๑. อนามัยคือการ ประพฤติธรรม,  บรรยาย อบรมคณะพัฒนาอนามัย 

ที่คาย ธรรมบุตร, ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 





๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 

ทานคงจะมีความฉงนบางวา ในการประชุมอบรม

ตางๆ อยางที่ทำที่นี ่ ทำไมจึงตองมีพระมาพูดเรื่อง

ธรรมะในพุทธศาสนาดวย. นี้ก็เปนขอที่จะตอง

ทำความเขาใจกันดวยเหมือนกัน; หลายครั้งหลายหนมาแลว 

มีการประชุมที่นี่ เพื่ออบรมลูกเสือก็มี ครูก็มี อยางอื่นก็มี;  

อาตมาเคยถูกขอรองใหมาบรรยายธรรมะครั้งหนึ่งเสมอเปน

อยางนอย, บางคนอาจจะคิดไปวาเปนเรื่องเกินความจำเปน 

หรือวาทำเพียงพอเปนพิธ ี ใหพิธีมันหรูหราขึ้น ที่จริงมันควรจะ

มองกันใหลึกกวานั้น. ขอใหพิจารณาไปโดยลำดับๆ. 
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ทุกอยาง คือ ธรรมะ 

 
การบรรยายธรรมะนั้น สวนใหญมีความมุงหมายจะให

คนรูจักใชตัวเองในทางที่ถูกตอง ใหถูกตองแลวใหสมบูรณ

ดวย. คนที่ไมรูธรรมะยอมไมรูทุกอยาง หรือยอมมีอุปสรรคเกิด

ขึ้นทุกอยาง เพราะวาทุกอยางมันคือธรรมะ. ทานอาจจะแปลก

หูในคำพูดที่วา ทุกอยางคือธรรมะ. ถาแปลกหูก็ฟงไว หรือฟง

ไปเรื่อยๆ  วาไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ เพราะวาคำๆ  นี้เปนคำที่

ประหลาดที่สุดในภาษาบาล ี ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ ด ีชั่ว ผิด 

ถูก รูปธรรม นามธรรม อะไรก็ตาม ลวนแตเรียกวาเปนธรรม

ชนิดหนึ่งทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราจะตองรูจักธรรมะในแงที่

สมบูรณ ซึ่งจะไดวากันตอไป. 

สำหรับการพัฒนานั้น สิ่งที่เรียกวา  การพัฒนานี้มันก็

เปนธรรมะดวย การทำใหเจริญนั้น มันก็เปนตัวธรรมะอยาง

หนึ่งดวย. ทีนี ้ธรรมบรรยายมันชวยไดในสองแง : แงที ่๑ ก็คือ 

ธรรมะจะชวยพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น. เมื่อบุคคลมีจิตใจสูงขึ้น 

ยอมทำการพัฒนาไมวาในดานไหน ไดดี;  มีจิตใจที่ประกอบ

ไปดวยธรรมะแลว ยอมไมอาจจะพัฒนาอะไรได. ฉะนั้น 

ธรรมะที่มันชวยใหพัฒนาจิตใจ เมื่อจิตใจมีการพัฒนาแลว ก็

พัฒนาอะไรก็ได นี้อยางหนึ่ง.  อีกอยางหนึ่ง ธรรมะนั้นใหกำลัง

ใจในการพัฒนา;   คนที่ไมมีธรรมยอมไมมีกำลังใจ ไมมีความ

กระตือรือลนในการที่จะทำการพัฒนา. 
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นี้เรียกวา ธรรมะมีอยูหลายอยาง หลายแง หลายชั้น 

หลายมุม เอามาเปนตัวเรื่องเสียเลยก็ได เอามาเปนเครื่องมือ   

หรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่งก็ได.  หมายความวา การรู

ธรรมะทำใหมีจิตใจสูงขึ้น ก็ไดอานิสงฆอยางหนึ่ง, แลวการ

รูจักใชธรรมะใหเกิดกำลังใจ เกิดความสนุกสนานในการที่จะ

ทำการงาน นี้มันก็อีกอยางหนึ่ง; เปนสองอยางดวยกัน. แลว

คนเราก็ยังขาดอยูในสองอยางนี;้  จิตใจไมสูงพอ ไมรับผิดชอบ

ในความเปนมนุษยของตน ไมคิดที่จะทำการงานตามหนาที่

ของมนุษย, หรือถึงกับไมรูวาจะตองทำอะไรดวยซ้ำไป. หรืออีก

อยางหนึ่ง ทำงานไมสนุก, ทำงานอยางฝน อยางขอไปท ีอยาง

เสียไมได. ในการทำงานสวนตัวก็ตาม หรือแมที่สุดแตการถูก

เรียกประชุม มาปรึกษาหารือ หรือเพื่อการอบรมอะไรก็ตาม 

ไมรูสึกสนุกเลย; เพราะวาขาดธรรมะ อยางนี้ก็มี. ขอใหเขาใจ

ไววา ธรรมะนั้นเปนตัวเรื่องก็ได เปนอุปกรณของเรื่องก็ได. 

อยาเปนคนทำโลกใหรก 
 

ทีนี้ตอไป ก็อยากจะพูดถึงคำวา “พัฒนา” ถาเปนอยาง

เทศนบนธรรมาสน วันนี้ก็เปนการเทศนโดยหัวขอวา. -  น สิยา 

โลกวฑฺฒโน.  เปนภาษาบาล.ี 

คำนี้ถาแปลตามตัวหนังสือก็แปลวา : อยาเปนคนทำ

โลกใหรก, แตเขาเอาความกันวา “อยาเปนคนรกโลก” .  ภาษา
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บาลีเมื่อเอามาแปลเปนภาษาไทย ยอมมีความหมายไดเปน

สองอยางสามอยางเสมอ.  มันเกี่ยวกับแงของภาษา วิธีของ

ภาษา ไวยากรณของภาษา.  โลกวัฑฒโน แปลวา ทำโลกใหรก

ก็ได, เปนคนรกโลก หรือ เปนเครื่องรกของโลกก็ได. เอาบาลี

เปนหลักวา อยาเปนคนรกโลก; แตตัวหนังสือ มันวา วัฑฒนะ 

โลกวัฑฒนะ – อยาทำใหโลกเจริญ. คำวาเจริญหรือวัฑฒนะ

นั้น หมายถึง รก;  เราจะตองรูวา มันหมายถึงอยางไรกันแน ก็

ตองมองกันตอไป ในความหมายของคำวารก   เดี๋ยวจะงงกัน

หมด. 

ขอใหเขาใจวา คำวา วัฑฒนะ แปลวา รก, รกหนาขึ้น มี

มากขึ้น หนาขึ้น รกขึ้น นี้ก็เรียกวา วัฑฒนะ.  มาเปนไทย แปล

วา พัฒนา,  แตภาษาเดิมเปนคำกลาง ๆ แปลวา มันรกหนาขึ้น

ก็แลวกัน : รกหนาดวยหญา ดวยพงที่ไมมีประโยชนอะไร; นี้ก็

เรียกวาวัฒนะดวยเหมือนกัน เชนผมยาวจนตองตัด อยางนี้ก็

เรียกวา รก. “ผมมันรก” ภาษาบาลีเปนอยางนั้น ความหมาย

ของคำวา รก มันก็เกิดเปนสองอยาง ขึ้นมา : คือ รกดวยสิ่งที่มี

ประโยชน หรือวา รกดวยสิ่งที่ไรประโยชน. ถารกดวยสิ่งที่มี

ประโยชนเราก็พอใจ เพราะวาตรงตามความหมายของคำวา

พัฒนาอยางที่เราตองการ;  ถามันรกไปดวยสิ่งที่ไรประโยชน 

เราก็ถือวาเปนโทษ. 

ทีนี้ มนุษยนี้มีเต็มไปอยูในโลก หรือวาโลกมันเต็มไป

ดวยมนุษย. ถามนุษยเปนผูไมมีประโยชนก็เรียกวาเปนคนรก
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โลก โลกนี้รกไปดวยมนุษยที่ไรประโยชน. ถาหากวาคนมันด ีก็

เรียกวา โลกนี้รกไปดวยคนที่มีประโยชน ก็เรียกวาโลกมัน

เจริญ.  แตแลวความหมายทางธรรมมันยังมีลึกไปกวานั้นอีก; 

ที่เราพูดกันวามีประโยชน มีประโยชน นั้นแหละระวังใหดี;  

บางทีอาจจะรกรุงรัง, หรือวาเพิ่มปญหา เพิ่มภาระ เพิ่มความ

ยุงยากไปเสียอีกก็มี. นี้ก็เปนสิ่งที่ตองระวังอยาใหมันขัดกันขึ้น

มาได. 

สมมติวาเขาเอาของใชไมสอย ที่แพงที่ทันสมัยไมมี

ประโยชนอะไร มาใสใหคุณเต็มไปทั้งบาน, แลวคุณก็ใชมันไม

ได;  มันก็ไมมีประโยชนอะไร มันก็รกบานเปลาๆ , ราคาเปน

แสน เปนลาน เปนรอยลาน อะไรก็มี.  มันก็รกบานเปลาๆ มันก็

กลายเปนรกไปดวยสิ่งที่ไมมีประโยชนอีกเหมือนกัน. 

ทีนี ้ ถาวาใชมันเปน ใชไดทุกอยางเลย; แตทีนี้ มันมาก 

มันเกินจำเปน มันเกินฐานะ สิ่งเหลานั้นมันก็ทำใหคุณปวดหัว 

แมแตจะเก็บรักษาเช็ดถูมัน ก็ไมไหวแลว; นี้มันเกินฐานะ หรือ

เกินความจำเปน. สิ่งนั้นก็ดีหรือมีประโยชนอยางที่เขาเรียกกัน

เหมือนกัน; แตถา มองดูใหดี มันกลายเปนมาเพิ่มใหเกิดความ

ทุกข. นี่ดูความหมายของคำวา พัฒนาหรือวัฒนา หรือวัฑฒ

นะ ในภาษาบาลีมันเปนอยางนี.้ 

ถาเรา มีแตเพียงพอเหมาะพอดี กับความเปนอยูหรือ

ความเปนไป ก ็ ไมทำใหปญหายุงยากเกิดขึ้น.   นี่เราจะเห็น

วี่แววไดวา สิ่งที่มีประโยชน หรือสำเร็จประโยชน ไมเปนความ
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ทุกขขึ้นมานั้น มันอยูที่พอด;ี ตามหลักของพุทธศาสนาที่วา มัน

ตองมีความพอดี มากไปก็ไมได นอยไปก็ไมได. ที่เราจะทำให

มัน พัฒนานั้นจะทำอยางไร จะใหมันมาก ไมมีขอบเขต อยาง

ที่วา, หรือวาจะทำใหมันพอดี;  เปนสิ่งที่จะตองคิดกันใหมาก 

มันตองพอเหมาะพอดีไปดวยสิ่งที่มีประโยชน. 

ทีนี ้ ถาพูดกันอีกแงหนึ่ง ที่วาพอเหมาะพอด ี หรือมี

ประโยชนของคนพวกหนึ่งอาจจะไมจำเปนเลยสำหรับคนบาง

พวก; เชนในเรื่องสิ่งของตางๆ ที่ชาวบานจะตองม ี ไมจำเปนที่

พระจะตองม ี ขืนเอามาใสไวในวัด มันก็รกเปลาๆ เหมือนกัน. 

หรือวาวัดธรรมดาสามัญ รกไปดวยอะไรหลายๆ อยางก็ไปดูก็

แลวกัน; แตพระอรหันตทานก็ไมตองการสิ่งเหลานี้เลย อยางนี้

เปนตน.  มันก็กลายเปนของรกสำหรับพระอรหันตไปอีก. 

รกอยางไมมีประโยชน นี้เรียกวา วัฒนา หรือวัฑฒนะ 

นั้น, มันแปลวา รก; แลวเราจะเอาประโยชนจากอันนี้ ก็ตอง

เอาอยางวา รกดวยสิ่งที่มีประโยชน. แตเมื่อ รกแตสิ่งที่มี

ประโยชนแลว มันตองรกแตพอด;ี ไมใชเอาอะไรมาใสมาสุมไว

จนเต็มบานเต็มเรือน ถึงหลังคา, ลวนแตมีประโยชนทั้งนั้น มัน

ก็ไมมีที่นอน ไมมีที่เดิน อยางนี้เปนตน. เพราะคำวา วัฑฒนา 

นี ้ มันมีความหมายเปดใหเปนอยางยิ่ง : อยางหญารกเปนพง 

บุกเขาไปไมไหว อยางนี้ก็เรียกวา มันวัฑฒนา, ผมยาวจนรุงรัง

รุมรามเปนปศาจ อยางนี้ก็เรียกวา มันวัฑฒนาเหมือนกัน ใน

เรื่องเสนผมจนมันตองตัด. นี้เราเอาเปนที่แนนอนกันวา; จะ
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ตองรกดวยสิ่งที่มีประโยชน และพอดี หรือตรงกับความ

ตองการของเรา หรือของสังคมของเรา. 

คำวา”พัฒนาอนามัย” 
 

สำหรับคำวา อนามัย ไมใชเปนคำใหม เปนภาษาบาล ี

ซึ่งทานก็เห็นอยูแลววามันเปนภาษาบาลี. ภาษาบาลีนี้ในรูป

คำวา อนามัย นี ้ เปนคำที่ใชมาแลวตั้ง ๒ - ๓ พันป เปนอยาง

นอย.  เพราะเราไปอานหนังสือเกาๆ พบเรื่องราวของคำวา 

อนามัยนี้ ในหนังสือขนาดกอนพุทธกาลประมาณสองพันป 

สามพันปกวาแลว คนทักกัน ก็ทักกันดวยคำๆ นี.้ 

ถาเราสนใจสักหนอย เมื่อไปฟงเทศนเวสสันดรชาดก 

ตอนที่มีคำทักกันระหวาง อัจจุตฤๅษีกับชูชก. หรือระหวาง

เวสสันดรกับฤๅษ ีหรืออะไรก็ตาม; คำแรกที่เขาทักกันจะพูดวา 

“ กจฺจิ โภโต อนา” ซึ่งแปลวา อนามัยของทานยังดีอยูหรือ ? 

อนามัย นี้ไมใชคำในสองสามวันนี้ เปนคำที่เขาใชพูดกันอยูจริง

ในรูปนี้ คือคำวา “อนามัย”. 

ในกรณีทักกันนั้น คำวา อนามัย หมายถึงปกติภาวะ ที่

ทำใหมนุษย ไมตองทน; พูดเปนคำนิยาม ก็ตองพูดอยางนี ้มัน

รุมรามอยางไรอยู. ปกติภาวะที่ทำใหมนุษยไมตองทน; คำวา 

“ทน” นี ้ คงเขาใจกันไดแลว ทนเพราะมันเจ็บปวด ไมสะดวก 

ไมสบาย หรือไมมีอะไรอยางใดอยางหนึ่งจนตองทน ; ถามี
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ปกติภาวะ ที่เรียกวาอนามัยนั้น มันไมมีอะไรที่ตองทน. เขาไม

ไดหมายเฉพาะแตวา โรคภัยไขเจ็บอยางเดียว มันหมายถึง

ความปกติของรางกายทุกชนิด. ถาโรคภัยมันมีอยูละก็ตองเกิด

การทน; แตวาถาตองทน เราก็เรียกวา โรคชนิดหนึ่งไดเหมือน

กัน. 

อนามัย แปลวา ปกติภาวะที่ไมรูสึกวามีโรค. นี่คือ

อนามัย ใครๆ ก็ตองการ, โดยธรรมชาติก็ตองการ ปกติภาวะ

อันนี้. คุณไปนึกเอาเองก็แลวกันวา พอมีอะไรผิดปกติขึ้นมา 

มันตองทนทันที : เชนเดี๋ยวมันก็จะปวดปสสาวะขึ้นมาแลว มัน

ตองทน; หรือจะปวดอุจจาระขึ้นมาแลว มันก็ตองทน; แลวมัน

ตองไปจัดการใหหายภาวะที่ตองทน, เพื่อไมตองทน ใหหาย

ภาวะที่ตองทน; หรือมันเกิดเปนโรคอะไรขึ้นมา อยางแมที่สุด 

แตมันเมื่อยหลัง เราก็ตองทน. มันตองแกไขใหปราศจากภาวะ

ที่ตองทน; ฉะนั้น ปกติภาวะที่ใหมนุษยไมตองทนนั้นแหละคือ

อนามัย. 

เมื่อเรามี อายุมากเขา เชน แก ชรา มากเขา ก็มีเรื่องที่

จะตองทนมากเขา เพราะวาอนามัยมันเสื่อมไป.  เดี๋ยวนี้เอากัน

แตวาคนหนุมๆ และปญหาเฉพาะหนาคือเรื่องโรคภัยไขเจ็บ, 

เรื่องที่ทำใหเกิดความยุงยากขึ้นในตัว ในครอบครัว เราจะ

สนใจมันในลักษณะที่วา จะทำใหสูญสิ้นภาวะที่ตองทน. 

แตบัดนี้เรามุงหมายกันเฉพาะเรื่องโรคภัยไขเจ็บ และ

ทุกๆ อยางที่มันเนื่องอยูกับโรคภัยไขเจ็บ; มันก็เลยเนื่องมาถึง
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เรื่อง กิน อยู นุงหม หลับนอนอะไรๆ ทุกๆ อยางไปหมด ที่มัน

เนื่องกันอยูกับโรคภัยไขเจ็บ, ถาทำผิดแลวมันก็เกิดโรคภัยไข

เจ็บ; ฉะนั้น สิ่งใดที่มันเนื่องกันอยูกับโรคภัยไขเจ็บ เราจะ

ควบคุมมันใหได ก็เรียกวา เปนผูที่มีอนามัย. 

เดี๋ยวนี้ เราก็มองกันในเรื่อง ความสะอาดซึ่งเปนปจจัย

สำคัญของความไมมีโรคภัยไขเจ็บ, ความรูความฉลาดที่จะ

ปองกันทางมาของความเสื่อมสุขภาพ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดโรคภัย

ไขเจ็บทุกอยาง; รวมเปนคำวาอนามัย; แลวก็ไมควรถือวาเปน

เรื่องใหมๆ เพิ่งนึกกันขึ้นมา.  แตใหรูไววา มันเปนเรื่องจำเปน 

มีความสำคัญแกมนุษยมา ตั้งแตมนุษยเริ่มรูจักความเปน

มนุษย; แตไมมีหลักฐานชัดโดยเหตุที่วา มันไมมีอะไรบันทึกอยู

เปนลายลักษณอักษร ในสมัยหมื่นป หรือกี่หมื่นปมาแลว. 

อยางที่จะมีเปนลายลักษณอักษร บันทึกเรื่องอะไรเหลานี้ให

เรารูได นี้ก็เพียงสองสามพันปมานี่เอง, แตมันก็นานโขอยู.  

ฉะนั้น ขอใหเขาใจวา เรากำลังทำกันอยูกับเรื่องที่มนุษยไดเคย

ทำมาแลว ในฐานะเปนเรื่องที่สำคัญ. 

ในทองถิ่นของเรายังจะตองมีการนำ ในการพัฒนาเรื่อง

อนามัยนี ้มันก็เปนปญหาที่จะตองพิจารณาดูวา; มันทำเพื่อแก

ความลาหลังปาเถื่อน, หรือวาทำเพื่อความเจริญที่สูงขึ้นไปจาก

ระดับธรรมดา. ถามัน เปนการทำเพียงวาแกไข ความปาเถื่อน

ที่ต่ำมาก มันก็เปนเรื่องนาละอาย อยางยิ่ง; ถาเปนการกระทำ

เพื่อพัฒนาใหมันสูงขึ้นกวาระดับธรรมดา มันก็นาชื่นใจ หรือ
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นาพอใจ. เหมือนในเรื่องที่จะมาขอรองกันใหทำสวม, ทำอะไร

อยางนี้ ไปคิดดูเองก็แลวกัน; อยางนี้มันยังอยูในระดับที่ยังไม

พนไปจากความเปนปาเถื่อน. จะตองทำใหพนสูงกวาปาเถื่อน 

หรือวายังไมสูงพนระดับธรรมดา ก็เขยิบขึ้นไปหนอยอยาถึง

ระดับธรรมดานัก, ใหดีกวาธรรมดาขึ้นไปสักหนอย. 

มีหินอยูแผนหนึ่งอยูที่สุโขทัย พบอยูในบริเวณเขตพระ

ราชฐานสมัยพระรวง, เปนหินแผนขนาดเทาโตะ มีรูตรงที่แหง

หนึ่ง คลายๆ พอจุโถสวมแหงหนึ่ง แลวก็มีรางยาวออกไป.  

เมื่อแรกพบ เถียงกัน วิจารณกันตางๆ นานา ครั้งแรกก็มองไป

ในแงเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เชนโสมสูตร, ศินานโธรณี, ที่รดน้ำ

พระพุทธรูป หรือเทวรูปอะไร. ในที่สุด หลายปเขา มาพบความ

จริงวามันเปนแผนหินที่ปดสวม ; เลยหัวเราะกันใหญวา เรื่อง

สวมแบบปดแมลงวัน หรือปดอะไรนี ่ เคยมีมาแลวตั้งแตสมัย

สุโขทัย ตั้ง ๘๐๐ ปมาแลว.  ลองคิดดูซิ นี่ก็แปลวา เขารูจักใช

สวม ชนิดที่มีอนามัยมาแลวดวยเหมือนกัน ในสมัยสุโขทัยนั้น. 

ทีนี้คนทีหลัง เปนคนมักงาย หรือเปนคนอะไรก็ตาม ไม

สนใจ ใชสวมธรรมชาติ เรี่ยราดไป;  มันก็เปนเรื่องถอยหลังเขา

คลอง. ถอยหลังไปสูความปาเถื่อน,ฉะนั้น เราจะมาอวดดีไมได 

เราจะอวดดี อวดเกงกวาบรรพบุรุษในเรื่องชนิดนี้คงไมได, มัน

เปนความเหลวไหลของลูกหลานชั้นหลัง, หรือวาความบังเอิญ

เปน หรืออะไรอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทำใหความเคยเจริญ เคย

กาวหนาแลวชะงักสูญหายไป;  ตองมารื้อฟนกันใหม. มันก็
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ไมใชเรื่องที่ควรจะนึกไปในทางอวดดีได, ควรจะนึกไปในทางที่

นาสลดหรือสังเวช มากกวา. 

ทีนี้ คำวา อนามัย กับคำวา พัฒนา มันมาดวยกัน ก็

อยากจะพูดถึงคำวาพัฒนาตอไปอีกสักหนอย.  การพัฒนา

อนามัยนี ้ อยาเขาใจวา มันจะเปนเรื่องที่ทำไดตามลำพัง, แลว

มันคงจะไมมีปญหาเพียงแตเรื่องทำสวม ทำบอน้ำ หรือทำ

อะไรทำนองนี้; ถึงแมวาในวันนี ้ เราจะมิไดมีความมุงหมาย ที่

จะทำความเขาใจกันในขอบเขตที่กวางขวางทั้งหมด; แตมันก็

จำเปนที่จะตองรู. เพราะวาสิ่งที่เรียกวาอนามัยนั้น มันมิไดมี

แตทางรางกาย มันมีทางจิตใจดวย; ถาอนามัยในทางจิตมัน

เสื่อมแลว อนามัยทางกายมันก็สูญเสียไปทันที นี้เปนเรื่องที่

มองขามกันไปเสียมาก. 

อนามัยทางกายก็มีมาก ไมใชเพียงแตเรื่องสวมเรื่อง

บอน้ำ มันมีมากอีกหลายสิบอยาง; แตวาทั้งหมดนั้น มันก็ยัง 

ขึ้นอยูกับอนามัยทางจิต. ถาอนามัยทางจิตดี อนามัยทางกาย

ก็จะด ีอนามัยทางจิตเสีย มันจะเสียหมด. 

พวกโยคีที่มีอนามัยทางจิตสูง, เขาอยูอยางไมรูจักกับ

โรคภัยไขเจ็บ กินอาหารดิบๆ ก็ได, กินใบไมอะไรดิบๆ ก็ได, กิน

ของแข็งชนิดที่คนธรรมดายอยไมออกก็ได แลวผาก็ไมคอยจะ

นุง, อยูในปาที่ไมมีบานเรือนปดบัง ปกปดมิดชิดอะไร; แต

เนื่องจากอนามัยทางจิตสูง เพราะเขาฝกเฉพาะ ก็เลยไมมีโรค

ภัยไขเจ็บรบกวนเหมือนกัน ไมรูจักกับหยูกยาที่เรารูจักกันนี้ 
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อยางยาปวดทองปวดหัวนั้นไมมีความหมายสำหรับคนพวก

นั้น. อนามัยทางจิตของเขาแข็งแกรง จนไมมีโอกาสที่จะปวด

ทอง ปวดหัว. 

ไปคิดดูใหดีเถิด อาการปวดทอง ปวดหัวนี้มาจากอะไร?  

มันมาจากรางกายที่มัน ไมมีอนามัยเพียงพอ ถูกแดดถูกฝนทน

ไมได; หรือน้ำยอยอาหารไมแข็งแรงพอ มันยอยอาหารไมได.   

พวกนั้นแข็งแกรงจนกินยาพิษได มันก็เลยมีอะไรแข็งแกรงไป

หมด; โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องโลหิต ความตานทานในโลหิตสูง

มาก.  ในทางรางกายก็สามารถตานทานเชื้อหนอง ในทางเชื้อ

โรคอะไรตางๆ ที่จะเขาไปได; แลวมันก็ถูกหยุด ถูกระงับได.  

ในทางจิต มันก็ตานทานมาก ไมรูจักเกลียด ไมรูจักกลัว ไมรู

จักโกรธ ไมรูจักรัก ไมรูจักยินดียินรายทั้งนั้นแหละ; เพราะ

ฉะนั้น คนเหลานี้จึงไมมีวิตกกังวล. 

พวกโยคีเหลานั้นไมมีได ไมมีเสีย, จิตอยูในสภาพที่ไมมี

ได ไมมีเสียกับใคร, ก็เลยไมมีเศรา ไมมีรัก ไมมีขึ้น ไมมีลง 

ไมมีฟ ู ไมมีแฟบ; ฉะนั้น ก็เลยไมรูจักวิตกกังวล. ก็เลยไมรูจัก

เปนโรคกระเพาะ ไมยอยอาหาร นอนไมหลับ ปวดหัว ความ

ดันโลหิตสูง อะไรทำนองนี้ไมมี, ไมรูจักกัน. เพราะอาการเหลา

นี้มาจากความตกต่ำของโลหิต ของความตานทานของโลหิต 

ของกำลังของโลหิต หรือความผิดปกติของมันสมอง. 

เดี๋ยวนี้เรามีอนามัยทางจิตเลวลงๆ ทุกๆ ชั่วอายุคน, 

รายกายมันก็เลวลงๆ   มันก็ตองการความชวยเหลือจาก
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ภายนอก ทางการแกไข หรือหยูกยาอะไรก็ตามมากขึ้น, โรค

ภัยไขเจ็บอะไรก็มีมากขึ้น และแปลกออกไปทุกทีๆ จนความรู

หรือการคนควาเรื่องปองกันโรคภัยไขเจ็บนี้ มันตามหลังโรคอยู

เรื่อย เพราะมันออนแอไปในลักษณะอื่นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก. 

นี้จะเห็นไดวา  อนามัยทางกายมันขึ้นอยูกับอนามัยทาง

จิต.  ถาเราจะมามัวแกไขแตอนามัยทางกาย มันก็เปนเรื่องนา

หัว ที่จะมาแกกันแตปลายเหตุ ไมเหลียวดูตนเหตุ; ไมคนควา

ตนเหต ุ มามัวแกแตปลายเหต ุ มันก็มีปญหามากขึ้นๆ มาก

ขึ้นๆ จนทำไมไหวในที่สุด.  ฉะนั้น ควรจะฟงควรจะศึกษา

ธรรมะกันบาง ในฐานะเปนเครื่องชวยอนามัยทางจิต นั้นแหละ 

จะเปนการพัฒนาอนามัยทางกายพรอมกันไปในตัว จึงเปน

อันวา เราตองทำพรอมกันไปทั้งสองอยาง. ปญหาเฉพาะหนา

ของเรามี ในการที่จะตอสูมัน พรอมกับการตัดตนเหตุของมัน; 

ในที่เฉพาะหนาเรา จะตองแกไขมัน และพรอมกันนั้น เราจะ

ตองมีความรูเทาทันที่จะปองกันมัน จึงจะเปนไปได. 

ทีนี ้ เราพิจารณาดูแลว เรียกวาเรายังลาหลัง แมอาการ

ภายนอก ที่เปนปลายเหตุนี้ก็ยังมองกันไมลึก.  ประชาชนของ

เราสวนใหญยังไมรูวา แมโรคอหิวาตเปนตนนี ้ มันมีเชื้อโรค; 

เพิ่งจะรูกันเมื่อเร็วๆ นี ้แลวก็รูกันเพียงไมกี่คน, คนที่ไมรูและไม

ยอมเชื่อก็ยังมีอยูอีกมาก. เขาเชื่อวามันเปนผีบันดาล, หรือวา

มันเปนอาการของผีใหราย เทวดาใหราย จึงเปนอหิวาต, คิดดู

ซิ มันก็เปนหนาที่ของทานทั้งหลายซึ่งเรียกวา ผูนำทองถิ่นนี้จะ
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ตองชี้แจงเขาใหดีๆ ใหเขาเขาใจวานั่นมันเปนเรื่องที่นาหัวเราะ 

สำหรับคนที่ยังไมรูวาอะไรเปนอะไร. 

เราจะตองมองใหลึกเขาไป ถึงตนเหตุของโรคภัยไขเจ็บ

ทางกาย, และมองใหลึกเขาไปถึงขนาดที่วา นี่มันก็ยังมาจาก

การที่จิตใจของมนุษยนี้มันเลวลง มันเขมแข็งไมพอ รางกาย

ออนแอลง จนไมมีกำลังจิตพอที่จะตอสูตัวมันเองได. เรายัง

มีหนาที่ที่จะตองทำอยูอีกหลายระดับ  ใหลึกเขาไปๆ.  สิ่งใด

จำเปนกอน, หรือจะเกิดโรคภัยไขเจ็บ, จะเปนตายกันพรุงนี้

มะรืนนี้; นี้จะตองทำกอน แลวก็ทำไปตามลำดับ, ใหลึกเขาไป

ถึงสวนลึก จนกระทั่งถึงเรื่องทางจิต ทางวิญญาณ. 

คำวา “พัฒนาอนามัย” นั้น ควรจะศึกษาใหสูงขึ้นไป

จนถึงพัฒนาอนามัยทางจิต อันเปนตนเหตุของอนามัยทาง

กายดวยเสมอไป.  การพัฒนาทุกสาขาไมใชเฉพาะสาขา

อนามัย มันมีเรื่องทั้งอนามัยทางกายและทางจิต,และยังมีขอบ 

เขตที่วากวางออกไป ที่วาเปนเรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวหรือ

เปนเรื่องของสังคมทั้งหมดอีกดวย. ฉะนั้น จึงตองรูใหพอที่จะ

ทำใหสำเร็จประโยชนได; และถาพัฒนาในทางวิญญาณได 

มันจะปองกันไดกวางขวาง มากกวาที่จะพัฒนาทางจิตอยาง

เดียว; และมันจะเปนการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา อยาง

สมบูรณพรอมกันไปในตัว. 

 

 



119อนามัยคือการ ประพฤติธรรม 

พัฒนาอนามัย ก็เปนการประพฤติธรรม 
 

นี่อาจจะฟงไมเขาใจก็ได หรือวาไมเห็นดวยก็ได ที่

วาการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง ในเรื่องพัฒนาอนามัยทางจิต 

แลวก็สืบตอลงมาถึงทางกายนี้ มันเปนการปฏิบัติธรรมะใน

พุทธศาสนาโดยเฉพาะ พรอมกันไปในตัว.  การทำรางกายใหด ี

ทำจิตใจใหดี นี่แหละคือการประพฤติธรรม. 

ทีนี ้ มีไมกี่คน ที่จะมองเห็นวา การทำรางกายใหด ี ทำ

จิตใจใหด ี อยางนี้แหละคือการประพฤติธรรม; โดยมากก็รูสึก

กันแตวาประพฤติธรรมะก็ตองไปที่วัด ตองไปฟงเทศน ตองไป

ใหทาน ตองไปสรางโบสถ สรางวิหาร จะตองไปนั่งวิปสสนาจึง

จะเปนการปฏิบัติธรรม.  นั่นมันนึกเอาเองตามประสาคนที่มอง

ไมเห็น สวนลึกของขอเท็จจริงของธรรมชาต.ิ 

ธรรมะ  มันอยูที่การทำใหไดขึ้นมา ที่เราเรียกวา พัฒนา

ทั้งทางกายและทางจิต;  กายก็คือรายกาย จิตก็คือใจนี้.  การที่

จะแกไขกายและจิตสองอยางนี้ใหมันดีขึ้นมา นี่เรียกวาการ

ปฏิบัติธรรม. โดยเนื้อแทที่วาไปเที่ยวสรางโบสถ สรางวิหาร ไป

เที่ยวไดทำบุญกันใหญโตนั้น มันก็เพื่อผลคือวา จะทำให

รางกายและจิตใจของมนุษยมันดีขึ้น แตแลวมันก็ไมไดทำ.  

สรางวัดเฉยๆ, สรางโบสถเฉยๆ, ฟงเทศนเฉยๆ, ฟงเฉยๆ ไมรู

เรื่องรูราว ไมไดปฏิบัติอะไร มันก็เลยตายดานหมด. 
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ทีนี ้เรามาพูดถึงสิ่งที่มันจริงจังวา คือไมตองพูดถึงโบสถ 

วิหาร หรือไปนั่งวิปสสนาเลย; พูดถึงการ แกไขสิ่งตางๆ ภายใน

ตัวเรา, โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ รางกายกับจิตใจเรานี้ใหมันดี

ขึ้นๆ;  นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา.  ฉะนั้น 

การพัฒนารางกายหรือจิตใจอะไรก็ตามนี ้ มันก็เปนการปฏิบัติ

ธรรมะในพระพุทธศาสนา.  การที่แกไขอนามัยทางกายก็ด ี

ทางจิตก็ด ี ใหมีอนามัยทั้งสองทางนี้ดีขึ้นนั้น นี้คือการปฏิบัติ

ธรรมในพระพุทธศาสนา. 

อาตมาไมกลัววา ใครจะวาอะไรก็ตามใจ; ก็อยากจะ

พูดยืนยันอยูอยางนี้วา : ไมตองไปที่วัดก็ได ไมตองไปสราง

โบสถ  สรางวิหารอะไรที่ไหนก็ได  ถาอยากจะปฏิบัติธรรมใน

พุทธศาสนานั้น จงทำไปในทางที่แกไขรางกายและจิตใจนี้ให

มันดีขึ้น, ทำกันจริงๆ จังๆ ในการแกไขรางกายและจิตใจ ให

มันดีขึ้นๆ. นี้แหละ จะเปนการปฏิบัติธรรมในศาสนา. เปนตัว 

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา; ทำที่นี่ก็ได ที่ไหนก็ได ที่วัดก็ได 

ที่บานก็ได; ก็ทำใหมันมีผลกวางออกไปถึงขนาดที่วา มีผลเพื่อ

สังคมดวย อยาเพื่อตัวเองคนเดียว. 

นี้ถาทานฟงดูจนเขาใจแลว จะเห็นวาในการที่เอาใจใส

เรื่องอนามัยใหดีนี ้ มันก็เปนการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา

ดวยเหมือนกัน, อยาคิดเขลาๆ ตื้นๆ เพียงวา  โอย, มันเปนเรื่อง

ที่เขาบังคับใหทำ หรือเขาชักชวนกันใหทำเพื่อประโยชนเพียง

วา จะอยูกันสบายสักหนอย โรคภัยไขเจ็บนอยสักหนอย. นี่ก็



121อนามัยคือการ ประพฤติธรรม 

เปนคนที่เห็นอยางสั้นๆ ตื้นๆ ในแงตื้นๆ ไมมองใหลึก ใหเห็น

วา การแกไขนี้เปนการแกไขที่มุงหมายจะใหมนุษยดีขึ้น ทั้งใน

ทางกายและทางจิต. 

การที่รูวาไขเจ็บเปนอยางไร, แกไขไดอยางไร, นี้มันก็

เปนความฉลาด; ถามีความฉลาด ก็เรียกวา มันดีขึ้นแลวใน

ทางจิตใจ. แลวทาง รางกายก็แกไขใหมันด ีไปตามที่เรารู; มัน

ก็ดีขึ้นๆ ทั้งทางกายและทางจิตใจ, ก็เรียกวาปฏิบัติธรรมใน

พุทธศาสนาได. 

อยากจะพูดวา สิ่งที่เรียกวา การทำบุญ.  ทำบุญ นั้น

แหละ ก็คือการพัฒนา เปนการชวยกันพัฒนา. ถาผิดจากนี้

แลวไมใชการทำบุญ. อยากจะพูดตรงๆ อยางนี ้ถามันเปนการ

ทำบุญที่แทจริง มันตองเปนการทำที่มีการพัฒนา, หรือชวยให

มีการพัฒนา; อยางเชนเราทำบุญ เหมือนที่ทำๆ กันอยู จะทอด

กฐิน ทอดผาปา สรางวัดวาอะไรนี ้ ไปมองดูเถิด มันมุงหมาย

การพัฒนาทางกายและทางจิตของมนุษยทั้งนั้นแหละ จะ

สำเร็จหรือไมสำเร็จนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง. 

อยางการทำบุญนี้ มันทำออกไปเพื่อใหเพื่อนมนุษยได

รับประโยชนมีความเจริญขึ้น อยางนอยก็ทางรางกาย มีการ

สรางศาลา สรางบอน้ำ สรางอะไร ก็เปนการทำบุญ เพื่อให

มนุษยไดรับประโยชนทางรางกาย.  ทีนี้มันไมใชแตเพียงทาง

รางกาย; การทำบุญนั้น มันมีการทำใหมีการสั่งสอน มีการ

แนะนำ มีการถือศีล มีการปฏิบัติธรรม มันก็ทำใหมีจิตใจดีขึ้น, 
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และในบางแง มันก็เปนการชักชวนกันมากๆ ชวยกันพัฒนา. 

การทำบุญตามวัดวาอารามอะไรตางๆ นี ้ แลวผูทำนั้น ทำดวย

หวังวาทั้งตัวเองและเพื่อนมนุษยจะดีขึ้น; อยางนี ้มันก็เปนการ

พัฒนาอยางยิ่งทั้งกายและทางวิญญาณ; ถาผิดจากนี้ไมใช

การทำบุญ. 

ถาผิดจากการพัฒนาไปแลว ไมใชการทำบุญ มัน

เปนการคากำไร; ไมใชการทำบุญ เชน เราสรางวัด โดยคิดวา

เราจะไดสรางสวรรควิมานอยางนี้ มันก็เปนการคากำไรเกิน

ควร ไมใชการทำบุญ; แตถาเราสรางวัดเพื่อใหมนุษยดีขึ้น รวม

ทั้งตัวเราเองดวย อยางนี้ เรียกวาเปนการทำบุญที่แทจริง 

เพราะมันเปนการพัฒนา.  สวนผูทำบุญสักนิดหนึ่งแลวจะเอา

วิมาน จะเอาสวรรค นี้มันเปนเรื่องละเมอเพอฝน, เรื่องทำบุญ

อยางลมๆ แลงๆ ไมใชบุญจริง; แตคนชอบอยางนั้น เขาก็ตอง

พูดอยางนั้น. ถาทำบุญจริงมันก็ตองเปนการกระทำที่มีการ

พัฒนาแกรางกายและจิตใจของมนุษยโดยตรง; ไมตองเปน

เรื่องสวรรควิมาน ซึ่งมันมีการเฟอไปดวยกามคุณ หรือ

กามารมณ จนไมเปนการพัฒนาและไมเปนอนามัยที่ด.ี 

สมมติวามันจะเปนไดจริง  ตามที่เขาพูดกันวา ทำบุญ

ไปไดวิมาน  แลวก็มีนางฟาเปนบริวารเปนรอยเปนพันอยางนี ้

มันก็ตายหมด;  เพราะผูชายคนหนึ่งจะไปอยูกับผูหญิงเปน

รอยๆ พันๆ อยางนี้มันก็ตองตาย มันยิ่งกวาไมมีอนามัย; มันก็

เปนคนละเรื่อง.  แตทวา ถาเราสรางโบสถ สรางวิหารอะไร
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ก็ตาม เพื่อแกไขทางจิตใจทำมนุษยใหเห็นแกตัวนอยลง.  นี่

เปนการพัฒนาทางจิตอยางสูง แลวก็เพื่อประโยชนแกคน แม

เพียงวา ใหคนไปนั่งพักผอนหยอนใจในวัดที่สรางขึ้น; นี้มันก็

เปนการพัฒนาอนามัยทางกาย. ทุกอยางมันตองเปนการ

พัฒนาที่ถูกตองตามความหมาย มันจึงจะเปนการทำบุญ; ถา

ไมเชนนั้นมันเปนเรื่องหลอกกันใหทำบุญ หรือวาเปนการคา

กำไรเกินควร. 

นี่ถาเมื่อพูดถึงอนามัยทางจิต อนามัยทางวิญญาณกัน

แลว ก็ตองนึกใหกวางถึงอยางนี้ เพราะมันเปนปจจัยสำคัญ

ของอนามัยทางรางกาย.  ถาคนมีจิตใจสูง มีอนามัยทางจิตจน

มีจิตใจสูง ก็จะชิงกันสรางสวมสาธารณะ.  คุณมองเห็นไหม?  

ถาคนมีจิตใจสูงไมเห็นแกตัว จะชิงกันสรางสวมสาธารณะ. แต

เดี๋ยวนี้สรางสวมใชเองก็ยังไมทำ เพราะมันมีความเห็นแกตัว

มาก, มันมีความเห็นแกตัวสองซอน. 

คนที่เราไปชวนเขาใหสรางสวมใหถูกอนามัยใช เขาก็ไม

ยอมทำ; อยางนี้ทั้งๆ ที่เขาก็เปนคนเห็นแกตัว; แลวสรางนี่ก็

สรางเพื่อตัวเขา เขาก็ยังไมยอมทำ; เรียกวา เขามีความเห็นแก

ตัวสองซอนหรือสองชั้น คือมันมากเกินไป.  แปลวา จิต นั้น

ไมมีความสูงในทางอนามัยเสียเลย ไมมีความสูงในทางจิตใจ

เสียเลย; มันเปนจิตที่สกปรก ตกต่ำ มืดมัว เศราหมอง เรารอน 

เปนอันธพาล. 

แต ถาจิตใจนั้นถูกแกไขใหดีขึ้นโดยธรรมะ มันก็จะเปน
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จิต ที่มีอนามัยทาจิต มีความถูกตองทางจิต มันก็จะชิงกันสราง

สวม;  แมเปนสวมสาธารณะ ไมใชเพื่อใชเอง อื่นๆ ก็เหมือน

กัน.  ถาคนมีอนามัยทางจิตดี มีธรรมะ มีความถูกตองทางจิต 

มีความปกติทางจิตแลว; จะฟงสิ่งตางๆ เขาใจ, แลวก็จะชิงกัน

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองหรือควรปฏิบัต.ิ 

ถาเปนเรื่องพัฒนา มันก็ตองเปนการปฏิบัติธรรม นี่คือ

หัวขอในตอนนี้  ถามีการปฏิบัติธรรม มันก็จะตองเปนการ

พัฒนา : ไมวาทางกายก็ทางจิต หรือทั้งสองทาง ไมแกตนเอง 

ก็แกผูอื่น หรือสังคม; ถาไมเชนนั้น ไมใชการปฏิบัติธรรม. 

อาตมาอยากจะขอรองวาใหทุกๆ ทานที่มานี้ เขามา

เกี่ยวของกับกิจการอนามัย ในฐานะเปนการปฏิบัติธรรม ไมใช

เปนการจำใจที่จะตองทำ เพราะกลัวโรคอหิวาห; อยางนั้น

ไมใชการปฏิบัติธรรม; มันขี้ขลาด มันกลัวตาย แลวมันจึงทำ, 

หรือวา เพราะเจานายบังคับ; อยางนี้มันใชไมได. จะตองเขามา

เกี่ยวของกับงานเหลานี ้ ในฐานะที่มันเปนการปฏิบัติธรรมใน

พุทธศาสนา หรือตามที่พระพุทธเจาทานสอนใหปฏิบัติธรรม. 

จะปฏิบัติธรรม ตองรูจักธรรม 
 

ทีนี้ อยากจะพูดถึง คำวา ธรรม กันเสียสักหนอย เมื่อ

ตะกี้ก็ไดพูดกันแลวบาง อยาหาวาดูถูก ดูหมิ่นเลย อยากจะพูด

วาเพื่อนมนุษยของเรานี้ ยังรูจักสิ่งที่เรียกวาธรรมนี้นอยไป; 
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บางทีก็นอยมากจนนาสงสาร ธรรมอยูที่วัด พระธรรมอยูที่วัด 

บางทีก็อยูในใบลาน อยูในหนังสือ อยูบนธรรมาสน ไมรูวา 

ธรรมะนั้นมันคือทุกสิ่งและโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือหนาที.่ 

ขอใหเขาใจไวใหถูกตองวา ธรรมะที่แทจริงนั้น คือ

หนาที่ที่มนุษยตองกระทำ : หนาที่ที่มนุษยจะตองกระทำตอตัว

เอง คือตอเนื้อตัวของตัวเอง ตอลูก ตอเมีย ตอครอบครัว ตอ

เพื่อนมนุษย ตออะไรทั้งหมดนี ้หนาที่นี้แหละคือธรรม. เราตอง

ทำหนาที่นี้ จึงจะเปนการปฏิบัติธรรม; แตแลวก็ไมมีความรูพอ 

ไมมีความเขาใจพอวา ธรรมะนั้นคือหนาที.่ เราจะตองกินอยูให

ถูกตอง จะตองถายอุจจาระ ปสสาวะใหถูกตอง จะตองนุงหม

ใหถูกตอง จะทำอะไรใหถูกตองตามหนาที่ที่มนุษยจะตองทำ

ตามกฎของธรรมชาต ิ ตามที่ธรรมชาติระบุไว ใหทำสิ่งเหลานี้

ทุกๆ อยางใหถูกตอง, นั่นแหละคือธรรม, คือการปฏิบัติธรรม, 

นั่นคือตัวธรรม. 

ถาจะพูดใหมากไป มันจะกินเวลามาก จึงจะสรุปสั้นๆ 

คำวา “ธรรม, ธรรม” นี้วา ถาเอาตัวภาษาบาลีเปนหลัก เพราะ

คำนี้เปนภาษาบาลี คำวา ธรรมๆ คำเดียวนี้ หมายถึงตัว

ธรรมชาติ ทั้งหมดดวย, แลวหมายถึง กฎของธรรมชาต ิซึ่งมีอยู

ในตัวธรรมชาติเหลานั้นดวย, แลวก็หมายถึง หนาที่ที่มนุษยทุก

คน จะตองทำ ใหถูกตรงตามกฎของธรรมชาตินั้นดวย, นี่คือตัว

ธรรมที่สำคัญมันอยูตรงนี้; แลวก็จะไดเกิดผลขึ้นมาจากการ

กระทำหนาที่นั้น ก็เรียกวาธรรมอีกเหมือนกัน. คำวาธรรม มันมี 



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 126

๔ ความหมายลึกๆ : - 

๑. ธรรมชาติ หมายถึง รูปธรรม นามธรรม แผนดิน โลก 

ที่เราเห็นๆ อยู จิตใจหรือชีวิตของสิ่งที่มีชีวิต นี้ก็เรียกวานาม

ธรรม, รูปธรรม นามธรรมนี้คือตัวธรรมชาติ : เปนสัตว เปนคน 

เปนตนไม เปนกอนดิน กอนหิน อะไรก็ตามเปนธรรมชาต ิ เปน

รูปธรรม นามธรรมทั้งหมด นี้ก็เรียกวาธรรมเหมือนกัน คือ

ธรรมชาติ. 

๒.ในธรรมชาติทั้งหมด มีกฎเกณฑที่ตายตัววา; นั้นตอง

เปนอยางนั้น มาปนเขากับอันนี้นั้นตองเปนอยางนั้น, มาผสม

เขากับอันนั้นตองเปนอยางนั้น. แลวจะเปลี่ยนแปลงเปนอยาง

นั้น, มีกฎที่ตายตัว; นี่เราเรียกวา กฎของธรรมชาติ. กฎของ

ธรรมชาตินี ้ภาษาบาลีก็เรียกวา ธรรม เหมือนกัน. 

๓. ทีนี้กฎของธรรมชาติมีอยูอยางนี ้ มนุษยตองทำตาม 

หลบหลีกไมได หลบหลีกเปนเกิดเรื่อง ที่จะตองทน. ถาทำผิด

จะมีเรื่องที่ตองทน; ทำถูกไมมีเรื่องที่ตองทน.  นี่เรียกวา หนาที ่

มนุษยตองทำหนาที่ของตนตามที่กฎธรรมชาติตองการ. 

๔. เมื่อทำหนาที่ตามที่กฎธรรมชาติตองการแลว ก็เกิด

ผลจากการทำหนาที่นั้น.  คำวา “หนาที่” นี้มันมีตั้งแตต่ำที่สุด 

ไปจนถึงสูงที่สุด; หนาที่ทางกายตองกินอาหาร ตองอาบ ตอง

ถาย ตองนุงหม ตองทำอะไรใหมันถูกตอง นี่หนาที่ทางกาย 

แลวหนาที่ทางจิตใจ ก็ตองรูจักตั้งจิต ดำรงจิต ฝกฝนจิต อยาง

นั้นๆ ใหถูกตามหนาที;่ มิฉะนั้น มันจะเปนไฟ หรือเปนนรกขึ้น
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มาในจิต ถาทำถูกตองตามหนาที ่ ผลก็เกิดเปนสวรรคขึ้นมาใน

จิตใจของเรา. 

ทีนี ้ เนื่องจากเราอยูคนเดียวในโลกไมได ธรรมชาติมัน

บังคับวา คนอยูคนเดียวในโลกไมได ตองนึกถึงหนาที่ ที่เราจะ

ตองทำแกสังคมอีก มันก็เลยเปนหนาที่สวนตัว, หนาที่เกี่ยวกับ

สังคม, หนาที่เกี่ยวกับรางกาย, หนาที่เกี่ยวกับจิตใจ, ทั้งหมดนี้

เรียกวา หนาที ่ คำเดียวเทานั้น.  หนาที่นั้นคือธรรม ฉะนั้น 

หนาที่ทางอนามัยก็คือธรรมชนิดหนึ่ง แตพวกอนามัยกลับไม

เรียกวาธรรม; ฉะนั้น หนาที่ทางอนามัยก็คือธรรมชนิดหนึ่ง แต

พวกอนามัยกลับไมเรียกวาธรรม; ไปเรียกวาอนามัย เรียกวา

ทำสวม เรียกวาทำบอน้ำ เรียกอะไรก็ตามใจ. แตโดยธรรมชาติ

แลว อันนั้นแหละคือธรรมชาติที่มนุษยจะตองทำ แลวก็เรียก

วา ธรรม เรียกวาหนาที่ที่มนุษยจะตองปฏิบัต ิ คือปฏิบัติธรรม 

จะตองทำ ไมทำไมได; ถาไมทำ ธรรมชาติก็ลงโทษ, ไมทำ

พระเจาลงโทษ. 

สิ่งที่เรียกวา ธรรม นั้นคือหนาที,่ สิ่งที่เรียกวา หนาที ่นั้น

คือธรรม;  ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา อนามัย ก็คือธรรมะแขนงหนึ่งใน

หลายๆ แขนง ที่จำเปนแกมนุษย. อยาเตะใหมันกระเด็นออก

ไป ในฐานะเปนกิจการอนามัย. จงดึงมันเขามาหาสิ่งที่เรียกวา

ธรรม ในฐานะเปนธรรม, เปนหนาที่ที่จะตองทำ, เปนธรรมะ

แขนงหนึ่งของธรรมะทั้งหลาย. 

อยาสนใจกับอนามัยในฐานะเปนอะไรก็ไมรู ที่มนุษย



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 128

คิดคนขึ้นมา แยกขึ้นมาพูดเอาเอง;  ที่จริงมันเปนของธรรมชาติ 

ธรรมชาติกำหนดไว ธรรมชาติระบุไว ธรรมชาติควบคุมอยู; ไม

ทำไมได; และเมื่อทำไปตามนี ้ จะไดชื่อวาปฏิบัติธรรมตาม

หลักพุทธศาสนา : คือวา มันดีขึ้น พัฒนาขึ้น ทั้งทางกายและ

ทางจิต นี่คือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา. 

ขอใหมองเห็น ใหยุติธรรมกันอยางนี ้ จะไดรักงานนี ้ จะ

ไดสนุกในการทำงานนี ้ ไมใชฝนใจทำ มันเปนสิ่งที่นาทำอยาง

ยิ่ง, ชวนทำอยางยิ่ง, ทำแลวภาคภูมิใจอยางยิ่ง;  เพราะวา

เปนการปฏิบัติธรรมตามความประสงคของพระพุทธเจา; หรือ

ถาพูดอยางกวางขวาง ก็คือวาตามที่ธรรมชาติมันตองการ. 

ถาพูดอยางอุปมาอีกที ก็วาตามที่พระเจาเรียกรอง 

ศาสนาที่เขาถือพระเจา เขาก็พูดวาพระเจาเรียกรอง,  หนาที่ที่

มนุษยควรทำทั้งหมดนี้ เขาวาพระเจาเรียกรอง วาเราจงมาทำ

หนาที่ ที่พระเจาเรียกรอง. แตถาเราเปนผูที่ไมถือศาสนา มี

พระเจาหรือไมถือศาสนาอะไรเลย เราก็ยังหลีกไมได เพราะมัน 

เปนสิ่งที่ธรรมชาติเรียกรอง, ลองไมทำดูซ ิ มันจะเกิดอะไรขึ้น 

เพราะวาธรรมชาติมันมีอำนาจมากยิ่งกวาสิ่งใดๆ ไมมีสิ่งใดจะ

มีอำนาจเหนือธรรมชาต.ิ 

ธรรมชาตินั่นแหละคือตัวพระเจา คือตัวพระธรรม หรือ

คือตัวอะไรๆ ที่นับถือกันอยางยิ่ง หรือกลัวกันอยางยิ่ง แลว

ความโงทำใหไมกลัว แลวก็พากันไมปฏิบัต;ิ เมื่อไมปฏิบัติ; มัน

ก็มีผลเกิดขึ้นมาอยางนาเศรา นาละอาย. 
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สรุปความวา พัฒนาอนามัยนั้น คือการปฏิบัติธรรมใน

พระพุทธศาสนา. 

พระพุทธเจา ทรงเปน จอมนักพัฒนา 
 

ทีนี้ อยากจะขอรองใหนึกถึงพระพุทธเจาบาง พระพุทธ-

เจาทรงเปนจอมหรือเปนโจกของนักพัฒนา; ฟงดูแลวไมนาเชื่อ 

เพราะความอวดดีหรือความเขาใจผิดของเราวา เราเปนนัก

พัฒนา เลยเห็นพระพุทธเจาไมไดเกี่ยวของกับการพัฒนา. 

ขอใหมองตามความที่กลาวมาแลววา : ธรรมะทั้งหมด

เปนการพัฒนา, การปฏิบัติธรรมทั้งหมดนั่นแหละเปนการ

พัฒนา. พระพุทธเจาเปนจอมโจกของนักพัฒนา ทั้งทางกาย

และทั้งทางจิต, มีระเบียบวินัย ที่เปนอนามัยทั้งทางรางกายมาก

กวาที่พวกคนเหลานี้ปฏิบัติกันเสียอีก. ไปอานดูในสิกขาวินัย 

วินัยที่เกี่ยวกับรักษารางกายใหถูกอนามัย อยางนี้มีมาก : เชน 

ถายอุจจาระเบงแรงก็เปนอาบัต.ิ สวนพวกชาวบานนี้ไมคอยพูด

ถึงเรื่องนี้เลย, นักอนามัยชาวบานนี้ก็ไมเคยพูดถึงเรื่องนี.้ 

ยังมีอะไรอีกมาก ที่พระพุทธเจาบัญญัติไวในสิกขาบทที่

จะตองปฏิบัติเพื่ออนามัยเทานั้น. แตพระพุทธเจาไมไดทำอะไร

เพียงเทานี้; เพราะวาเปนนักพัฒนาจิต, และเพราะวาทุกอยาง

มันขึ้นอยูกับจิต ทุกอยางที่เกี่ยวกับมนุษย มันขึ้นอยูกับสิ่งๆ 

เดียวที่เรียกวาจิต; ฉะนั้น ทานจึงมุงพัฒนาจิต; เมื่อจิตพัฒนา
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แลวมันก็ควบคุมทุกสิ่งใหเปนการพัฒนาไปหมด ทั้งทางกาย  

ทางอะไร. 

ถาเราจะพูดกันถึงพระพุทธเจาในลักษณะนี้แลวละก็ 

พูดกันหลายวันหลายเดือนก็ไมจบ แตพูดไดทันทีเลย พูดไดวา 

พระพุทธเจาทานเปนจอมโจกแหงนักพัฒนาก็ตาม นักเศรษฐ-

กิจก็ตาม นักอะไรก็ตาม ฉะนั้น เราตองนึกถึง การพัฒนาจิต

ตามความประสงคของพระพุทธเจากันดวย. 

นี่ถาเราไปทำกับประชาชน กับชาวบานของเรานี้;  ถา

จิตใจของเขาต่ำ  เขาจะไมเลนดวยกับคุณ. เขาจะหาหนทาง

หลบเลี่ยงเบี่ยงบาย อยางที่เรียกวา “เหมือนกับจับปูใสกระดง” 

อยูเสมอไป.  เราตองไปพัฒนาจิตใจของเขาใหสูงขึ้นมาบาง 

ตามสัดสวน ที่เราจะไปทำกันตอไป; เขาก็จะหันมาหาเรา, เขา

จะนึกสนุกในการงาน.  เพราะวาถาจิตมันดีแลว ทุกอยางมันดี

เองหมด, แลวการงานมันสนุกดวย.  ถาจิตมันต่ำแลว การงาน

มันนาเบื่อระอา; ผูที่มีจิตใจต่ำ จะเห็นการงานเปนของนาเบื่อ 

นาระอา; ถามีจิตใจสูงแลว การงานเปนของนาสนุก เพราะ

วาการงานนั้นเปนการปฏิบัติธรรม. 

การงานเปนการปฏิบัติธรรมนี้ ขอใหทองเปนมนตไวสัก

บทหนึ่ง;  วาการงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม.  บอกลูกบอก

หลาน บอกลูกแดงๆ เลยวา มาเถียงกันเทาไรก็เอา พิสูจนได

ทุกเมื่อวา : “การงานนี้คือการปฏิบัติธรรมตามแบบของ

พระพุทธเจา”; ที่บานก็ได ที่วัดก็ได ที่ทุงนาก็ได ที่ไหนก็ได ใน
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หองน้ำก็ได หองสวมก็ได; ขอใหทำหนาที่หรือการงานใหถูก

ตอง ก็จะเปนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา. แลวลูกเด็กๆ 

ของเราก็จะมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี, มีอนามัยทางจิตใจที่ดี, 

แลวก็จะพูดกันงายในเรื่องอื่น รวมทั้งเรื่องอนามัยทางรางกาย

ดวย. 

เดี๋ยวนี ้จิตใจมันกำลังเปนโรค โรคทางจิต โรคความโลภ 

ความโกรธ ความหลง, โรคอะไรแลวแตจะเรียกกัน; แตมัน 

สรุปรวมอยูที่โรคๆ เดียวกัน คือโรคเห็นแกตัว.  กิเลสทั้งหมดที่

เปนโรคทางจิต มีหลายรอยหลายพันชนิด รวมแลวเปนโรค

อยางเดียว คือโรคเห็นแกตัว : ความโลภก็เพราะวาเห็นแกตัว, 

ความโกรธก็มาจากเหตุที่มันเห็นแกตัว มันจึงโกรธได, ความ

หลงความโง มันก็เพราะเรื่องเห็นแกตัว. กิเลสทั้งหมดมันสรุป

อยูที่เห็นแกตัว, มีความยึดมั่นถือมั่นโดยเปนตัวกู - ของก ู โรค

มันอยูที่โรคนี้โรคเดียว.  ถาแกไขโรคทางจิตนี้ใหหายไปได มัน

ก็จะมีอนามัยทางจิตดีขึ้น;  นอนหลับสนิท ไมสะดุง ไม

หวาดเสียว ไมขี้โกรธ ไมวิตกกังวล อะไรอยางนี;้ แลวก็จะไมมี

โรคทางกายอีกเยอะแยะ : ไมมีโรคปวดหัว ไมมีความดันโลหิต

สูง ไมมีโรคลำไสตลอดกาลอะไรอยางนี้. 

นี้เรื่อง พัฒนาทางจิตซึ่งเปนสิ่งๆ เดียวที่เปนตนเหตุของ

การพัฒนาทุกๆ แขนง ทุกสาขา ถาเราชักชวนใหเพื่อนมนุษย

ของเราเขาใจเรื่องนี้ มันจะสนุกในการพัฒนา; ไมมีใครดื้อดึง 

ไมมีใครคอยขัดคอ ขัดขา. อยาไปชวนกันแตเพียงวา มันเปน
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ของที่จะตองทำตามทางราชการขอรองหรือบังคับ, หรือวาถา

ไมทำอหิวาตก็จะกินเรา อะไรทำนองนี้;  อยางนั้นก็พูดได

เหมือนกัน พูดไปได,  แตวาอยาใหมันเพียงเทานั้น. 

ใหเขาเห็นวา นี้คือการปฏิบัติธรรมที่แทจริง, ใหเขาเห็น

วา นี้แหละคือการทำบุญกุศลที่แทจริง ไมใชครึ่งๆ กลางๆ แลว

ก็แทจริงดวย; ไมตองเสียเวลา เปนหลายฝกหลายฝายไป

ทำบุญที่วัด ทำงานที่บานอะไรอยางนี้ นั่นมันเปนความเขาใจ

ผิด ทำงานที่ไหน มันเปนการทำบุญที่นั่น.  ขอใหงานนั้น มัน

เปนงานที่ตองทำไปตามหนาที ่ ที่ธรรมชาติตองการ ตามที่

ธรรมะตองการ; มีการทำงานที่ไหน ก็มีการทำบุญที่นั่น, แลว

เปนการทำบุญจริงๆ เสียดวย; ไมใชบุญชนิดที่มาหลอกเอา

เหยื่อมาลอหรืออะไร ใหมันยุงกันไปหมด. 

ก็เปนอันวา นอกจากจะไปชักชวนกันไปทำงานเกี่ยวกับ

อนามัยแลว, เปนการปฏิบัติธรรมะไปในตัว, เปนการสอน

ศาสนาไปในตัว, เปนการรูจักพระพุทธเจามากขึ้นพรอมกันไป

ในตัว, นั้นมันเปนของสูงสุด.  และใหถือไววาพระพุทธเจาเปน

หัวหนาพัฒนาการ เปนจอมโจกของนักพัฒนา; พัฒนาทั้งทาง

กาย พัฒนาทั้งทางจิต แลวก็มุงพัฒนาทางจิต เพราะวาจิตเปน

ที่รวมยอดของสิ่งทั้งปวง. 

เดี๋ยวนี้ลูกหลานของเรา หรือเพื่อนฝูงของเรา ไมมีจิตที่

เจริญแลว : คือไมมีจิตที่ถูกพัฒนาแลว; เปนโรคเห็นแกตัวจัด 

มันไมยอมฟงเสียง; แมแตใหทำประโยชนแกตัวเขาเอง ก็ยังไม
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ยอมทำ อยางที่พูดมาแลววา ใหทำสวมใชเองมันก็ยังไมยอม

ทำ;  แลวเหตุไฉน จะไปทำสวมสาธารณะได. ฉะนั้น ตองมา

พิจารณากันในขอที่วา มันกำลังเปนโรคชนิดหนึ่ง ที่ เปน

อุปสรรคแกการพัฒนาอยางยิ่ง : คือโรคเห็นแกตัว. มันตอง

พัฒนาจิตเสียกอน ใหความเห็นแกตัวซาลงไป ซาลงไป ก็จะ

งายแกการพัฒนาที่แทจริงทุกๆ อยาง. 

ความเห็นแกตัวจัด ก็สูญเสียอนามัยทางจิต 
 

เดี๋ยวนี้มันมีความเห็นแกตัวจนถึงขนาดวา จะไมยอม

ทำอะไรใหเหน็ดเหนื่อย, ใหผูอื่นมาทำให. เห็นแกตัว; แลวก็

ขยันทำเอาเองเพราะเห็นแกตัว นี้ยังดีนะ. เดี๋ยวนี้มันเห็นแกตัว

ขนาดสองซับสองซอน ถึงขนาดวาไมอยากทำ แตจะใหผูอื่นมา

ทำให; มันเหมือนกับคนทั่วๆ ไป ไมอยากทำอะไรจะรอแตให

รัฐบาลมาทำให.  จะเปนเรื่องถนนหนทาง จะเปนเรื่องเหมือง

เรื่องฝาย เรื่องอะไรก็ตามใจ จะรอแตใหรัฐบาลทำให หรือวา

รอใหคนอื่นมาทำให;  อยางนี้มันเห็นแกตัวสองซอน. 

ถาเห็นแกตัวชั้นเดียว มันก็ขยันทำเพื่อเห็นแกตัวกู - 

ของกู นี้ก็ยังดี; เห็นแกตัวสองชั้นนี้ มันขี้เกียจ, ไมอยากทำ ไม

อยากเหนื่อย ไมอยากขยับกาย, รอใหคนอื่นมาทำให; ครั้น

ไมมีใครเขามาทำใหก็โพนทะนาดาวา. นี้เปนเรื่องที่มีจิตใจ

ตกต่ำ สูญเสียอนามัยทางจิตอยางสิ้นเชิง; แลวคนชนิดนี้จะมี
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การพัฒนาอะไรไมได เพราะวาเปนคนที่มีกิเลสเปนพระเจา 

ไมใชมีธรรมะเปนพระเจา; เพราะมีกิเลสเปนตัวเขา มีกิเลสเปน

พระเจา. 

ถาเราถามกิเลสดูวา เกิดมาทำไม? สมมติวา, หรือวา 

ถาเปนเรื่องจริง ที่เราทำได. เราถามกิเลสดูวา เกิดมาทำไม? 

กิเลสก็จะบอกไปตามภาษากิเลส : เกิดมาเพื่อเอา เพื่อได เกิด

มาเพื่อกาม เพื่อกิน เพื่อเกียรติ; กิเลสมันก็จะวาอยางนี้ : วา

เกิดมาเพื่อ กิน กิน กิน เลน เลน,  เกิดมาเพื่อกาม เพื่อ

กามารมณ, เกิดมาเพื่อเกียรต ิมีหนามีตา อะไรอยางนี.้ 

แตถาเราจะถามธรรมะ หรือถามพระธรรมดูบางวา เกิด

มาทำไม? พระธรรมก็จะตอบวา เกิดมาเพื่อสิ่งดีที่สุดที่มนุษย

ควรจะได;  เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรตินั้น ยังไมใชสิ่งที่ดี

ที่สุดที่มนุษยควรจะได ซึ่งถาวาไปแลว มันเปนเรื่องสัญชาต-

ญาณอยูมาก. 

เกิดมาเพื่อกินนี้ เปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง สัตว

เดรัจฉานก็ทำเปน.  เกิดมาเพื่อกามารมณ บางทีก็ไมมีอะไรดี

ไปกวาสัตวเดรัจฉาน แมวาจะมีอะไรๆ แปลกกันโดยรูปราง 

แตความหมายอยางเดียวกัน.  หรือวา  เกิดมาเพื่อเกียรต ิที่เขา

พูดถึงกันนัก มันก็ยังไมสูงอะไรนัก เพราะมันเปนเรื่องที่

หลงใหลชนิดหนึ่ง. มันควรจะตองมีอะไรที่ดีกวานั้น ถึงเปน

เกียรติก็ไมเปนเกียรติที่ควรหลงใหล.  ถาวามันมากนักแลว มัน

ก็จะเปนเหมือนกับวา สุนัข, ที่พอเราตบมือ มันก็กระโดดสูงขึ้น
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มาทันที; แปลวา เขายุใหทำอะไรก็ได.  ถาวาเมาเกียรติถึง

ขนาดนั้นแลว มันก็ไมใชเกียรติแลว. เดี๋ยวนี้ก็ชอบใหคนอื่นมา

ประจบ มายกยอปอปน มายุ มาเสริม มาใสหาง ตามภาษาที่

บานเราเรียกกัน มันจึงจะทำ; นี้ไมไหว.  ถาไมมีใครมายก

มายอ อยางนี้ก็ไมยอมทำ; อยางนี้ก็ไมไหว.  ฉะนั้น คำวา

เกียรติชนิดนั้นมันใชไมได. 

ถามันเปนเกียรติที่ถูกตองบริสุทธิ์สมกับคำวา เกียรติ 

มันก็ควรจะเกี่ยวกับธรรมะอีกเหมือนกัน; ประพฤติถูกตอง จึง

จะเปนที่นิยมยกยองของคนทั้งหลาย แลวเปนเกียรติอยางนี้

มันก็ยังพอฟง.  แตวาถาเปนไปเพื่อหลงใหล เพื่อหลงอยูใน

เกียรติ  มันก็ใชไมไดอีกเหมือนกัน; เพราะมันทำใหนอนไม

หลับไดเหมือนกัน. 

คนเปนโรคเสนประสาท เพราะเกียรติยศ นี้มากเหมือน

กัน, เปนโรคเสนประสาท หรือเปน บาวิตกจริต เพราะเกียรตินี้

มีมากเหมือนกัน; เพราะเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องไมพอกิน เรื่อง

กามไมไดอยางที่ตองการแลว เปนโรคประสาทโรคจิตนั้นก็มี

มากอยูแลว.   แตเปนเรื่องเพราะไมมีเกียรต ิ เพราะไมมีเกียรต ิ

กลัวเสียเกียรต ิ นอนไมหลับ เปนโรคเสนประสาท อยางนี้ก็มี

อยูมาก. ดูใหดีเถอะ;  มันเปนคุณหรือเปนโทษ?  ฉะนั้น ตองไม

หลง ตองไมเปนทาสของมัน จึงจะเรียกวาเปนเกียรติ. ถาไป

หลงในเรื่องเกียรติจนนอนไมหลับแลว มันก็ไมมีอนามัยเหลือ : 

เพราะจะเปนโรคจิตโรคเสนประสาทหรือจะตองตาย  ไมมี
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อนามัยเหลืออยูเลย. 

การที่กิเลสมาเปนนาย แลวปลอยใหเปนทาสของกิเลส 

เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ อะไรเหลานี้ ไมมีอนามัยเหลือ 

เปนเรื่องผิดอนามัยไปหมด ไมมีธรรมะเหลืออยูเลย. 

ถาถามธรรมะวา เกิดมาทำไม? ก็ตอบไดวา เกิดมาเพื่อ

ใหทำสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะทำ; นี่แหละคือธรรมะ. สิ่งที่เรียก

อยางนี้คือธรรม, คือหนาที่ที่มนุษยควรทำหรือตองทำ, เราเกิด

มานี้เพื่อทำหนาที ่ ที่มนุษยควรทำ; และนั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดที่

มนุษยควรทำหรือตองทำ.  ถาอธิบายออกไปอีกก็คือวา มี

อนามัยทางจิต; ถามีอนามัยทางจิต จะไมมีความเห็นแกตัว จะ

นอนหลับสนิท จะมีจิตใจสะอาด จิตใจสงบ นอนหลับสนิท 

เยือกเย็นเปนสุข นี่คืออนามัยทางจิต. 

นี่คือผลของหนาที ่ ที่ถูกตองที่มนุษยจะตองทำ.  เราจะ

ไปชวนเขาพัฒนาทางอนามัย เราก็จะตองพัฒนาตัวเราเอง

กอน ใหถูกตองทางอนามัยเสียกอน;  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ก็ทางจิตดวย.  เราเปนคนมีใจคอปกต ิเยือกเย็น เปนสุขทางจิต 

มีทางรางกาย ที่เราแสดงเปนพยานได วาเราเปนผูมีความสุข 

ทั้งในทางกายและทางจิต; เขาก็จะเชื่อเรา. ถาเราเปนผูมีความ

สุข ทั้งในทางกายและทางจิต; เขาก็จะเชื่อเรา.  ถาเรามีอะไรที่

ตัวเรา ซึ่งมันแสดงคานกันอยูละก็  เขาจะไมเชื่อเรา.  เชนอยาง

อาตมาอวนอยางนี ้ จะไปแนะใหคนอื่นลดความอวนเขาคงไม

เชื่อ;  เพราะวาอาตมาก็ลดความอวนใหตัวเองไมได.  ฉะนั้น 
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เราจะตองทำไดเปนพยานอยู เพราะวาเราหรือครอบครัวของ

เรา หมูคณะของเรา มีความรมเย็นเปนสุข เขาก็ทำตามทันท.ี 

ถามตัวเองกอน เกิดมาทำไม ? 
 

นี่เราจะตองมีความเขาใจถูกตองในขอที่วา เราเกิดมา

ทำไม? ทุกทานตองมีความเขาใจใหถูกตองวา เกิดมาทำไม? 

ทีนี ้จะตอบอยางกำปนทุบดินวา เกิดมาเพื่อมีอนามัยด ีทั้งทาง

รางกายและทางจิต อยางนี้ถูกที่สุดเลย.  ฉันนี้เกิดมาเพื่อมี

อนามัยด ีทั้งทางกายและทางจิตใจ; อนามัยทางจิตดีนั้นถามัน 

ถึงยอดสุด คือนิพพาน : คือความหมดกิเลส. 

อนามัยทางกาย ก็นับวาเอาละพอละ มีความสบายทาง

กาย; เพราะวาโรคทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณมันไมมี  

รางกายสดชื่นแจมใส แมแตตายก็ยิ้มตาย  มันก็หมดปญหา; 

ไมมีใครวาเราได. จึงขอใหเราหัดคิดวา เราเกิดมาทำไม นี้ให

ถูกตอง; แลวจะเขาใจคำวาอนามัยดีหมด เพราะ เกิดมาเพื่อมี

อนามัยดีทั้งทางกายและทั้งทางจิต. 

เดี๋ยวนี้เรามีความคิดสับสน  สับสนทั้งทางรางกายและ

ทางจิต มีความเชื่อหรืออะไรก็สับสนปนกัน ยุงไปหมด ความ

ทุกข ความสุข หรือนิพพาน.  มีกี่คนที่รูจักวา นิพพานคือยอด

สุดของอนามัยทางจิต.  เขาจะพูดวาสุข สุข นี ้ ไมมีอะไรจะ

สูงสุด ไมมีอะไรยิ่งกวาความสุข เพราะไมรูจักวา นิพพาน คือ
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อะไร?  มีความหมายอยางไร? 

อาตมากำลังมาบอกวา  นิพพานนั่นแหละคือยอดสุด

ของอนามัยทางจิต คือตั้งรากฐานเปนพื้นฐานของอนามัยทาง

กายดวย.  มันตองมีความเย็นอกเย็นใจ จึงจะมีความเยือกเย็น

ทางรางกาย.  อยาเขาใจวามีความเยือกเย็นทางรางกายกอน 

แลวจะมีความเยือกเย็นทางใจ; นั้นมันเปนไปไมได.   อยางนั้น

มันเปนวัตถุนิยมอยางที่พวกคอมมิวนิสตเขาพูดถึง ใหกายดี

เสียกอนแลวใจจะดี นี่เปนอุดมคติของพวกวัตถุนิยม ที่เปน

คอมมิวนิสต เปนหัวโจก.  แตวาถาให จิตดีเสียกอนแลว

รางกายจะดีเอง นี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนา; หรือศาสนา

ไหนก็ตาม ตองแกไขทางจิตใจใหดีเสียกอน โดยมีอนามัยทาง

จิตใหดีเสียกอน แลวอนามัยทางกายจะดีไปตาม.  ความเปน

ไปทางจิตถูกตองใหดีเสียกอน ความเปนไปทางบานเรือน 

รางกายทางภายนอกก็จะดีไปตาม. 

ไดพูดมาแลววา ความรูทางธรรมะ นี้มันชวยการพัฒนา  

เปนตัวการพัฒนา  ก็อยากจะแนะที่ตรงนี้เลยวา ใหเขาใจคำ ๓ 

คำนี้ใหถูกตอง : คำวา ความทุกข คำหนึ่ง ความสุข คำหนึ่ง 

แลวคำวา นิพพาน อีกคำหนึ่ง ชวยจำไวใหดีวา : ความทุกขคำ

หนึ่ง ความสุขคำหนึ่ง นิพพานคำหนึ่ง มันไมใชอันเดียวกัน.  

แตเดี๋ยวนี้เอามาปนกันยุง เพราะวาคำพูดทำใหเขาใจผิด คำ

พูดมันสับปลับ คำพูดที่พูดกันอยูนี้มันสับปลับ ในวัดวาก็พูด

กันสับปลับ ไปๆ มาๆ ปนกันยุง. 
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สิ่งที่ ๑ ความทุกขหมายความวา มันตองทน ทนยาก

เหลือทน กระทั่งทนไมไหว เรียกวาความทุกข.  ความทุกขคือ

สิ่งที่ทนยาก ทนอยางเหลือทน กระทั่งทนไมไหว กระทั่งตาย. 

สิ่งที่ ๒ ความสุข นั้นทนงาย นาทน แลวก็ชวนใหทน.  

ความสุขนี้มันทนงาย; เพราะมันสนุกในการทน มันจึงนาทน 

แลวมันชวนใหทน. 

สิ่งที่ ๓ คือ นิพพาน นี้ไมตองทนอะไรเลย. แลวไปดู

ความแตกตางของมันซ ิ ความทุกขนี้มันตองทน เหมือนกับเอา

ไฟเผา เอาไฟลน เหมือนถูกอะไรทิ่มตำอะไรแทงอยูเสมอ ตอง

ทนถึงขนาดนี้เปนความทุกข : สวนความสุขนั้นทนเหมือนกัน 

แตมันทนงาย แลวมันสนุกในการทน มันชวนใหทน มันนาทน. 

เปรียบเทียบเห็นงายๆ อยางวาเปนคนขอทานนี ้ มันทน

ยาก แตถาเปนเศรษฐ ีเปนนายกรัฐมนตร ีเปนอะไรอยางนี ้มัน

นาเปน มันนาทน.  เปนนายกฯ มันตองทน; แตก็เห็นอยูวามัน

ตองทน มีมีภาระที่จะตองทน แตมันนาทนและมันชวนทน.  ถา

เปนสัตวนรกมันก็เหลือทน; แตถาเปนเทวดาในสวรรค อิ่มเอิบ

ดวยกามารมณ มันก็นาทนหรือชวนทน.  แตแลว มันก็มีการ

ทนอยูตลอดเวลา เหมือนกัน; ตองทน ไมใชไมทน.  กินของขม

ก็ตองทน กินของหวานก็ตองทน.  ไมเชื่อไปลองดู แตวากินของ

หวานนั้นมันไมรูสึกในความที่ตองทน; เพราะมันชวนใหกิน กิน

เขาไปๆ มาก  มันก็ตองตายเหมือนกัน. 

การบริโภคกามารมณ  ที่ถือกันวาเปนเรื่องวัตถุประสงค
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ของความเหงื่อไหลไคลยอยนี ้ เพื่อผลของกามารมณนี้, ไดมา 

กินเขาไปซ ิมันก็ตองทน ทนหลายๆ แง, แลวทนในทางจิตทาง

วิญญาณดวย.  ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาความสุขก็คือสิ่งที่ตองทน; 

แตวามันทนงาย หรือนาทน หรือชวนทน. สวนนิพพานนั้นไม

ตองทนอะไรเลย มันตองตางกันลิบถึงขนาดนี.้ 

ทีนี้ เรามองดูในเรื่องอนามัย เราจะแกไขใหไปในทางที่

ไมตองทนอะไรเลย. อยาลืมคำพูดที่ไดกลาวในตอนตนวา 

อนามัยคือปกติภาวะที่มนุษยจะไมตองทนอะไรเลย;  นั้นเปน

เจตนารมณของความหมายของคำๆ นี้.  เราจะตองแกไขไมให

ตองมีการทน ไมอรอยเราก็ตองทน อรอยเราก็ตองทน; แตถา

เราเลิกไปเสียหมดได ทั้งอรอยทั้งไมอรอย : นั่นแหละคือไม

ตองทน. 

ความเปนอยูที่สายกลาง หรือตรงกลางอยางยิ่ง 

หมายความวา นิพพาน ไมได ไมเสีย ไมสุข ไมทุกข ไมอะไรทุก

อยางเลย ไมมีอะไรที่เปนคูๆ จึงจะไมเปนเรื่องทน.  จิตในขณะ

ที่เราไมขมไมหวานนั้นแหละไมตองทน ถาขมก็ตองทนขม ถา

หวานก็ตองทนหวาน.  อนามัยที่ถูกตองแทจริงตองเปนภาวะที่

ไมตองทน.  ที่ปราศจากความทน จึงจะเปนอนามัยที่แทจริง ที่

ทำใหมีความปกติสุข ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ. 

ถึงแมวา การทำสวม การทำบอน้ำ การทำความสะอาด

บานเรือน จะเปนเรื่องเบื้องตนก็ตาม แตเจตนารมณของมัน

เปนไปเพื่อไมตองทน;  ฉะนั้น อยาไปทำจนตองทน หรือหลงใน
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การทน หรือชวนทน เตลิดเปดเปงไปทางโนน;  หรือวาปลอย

ปละละเลยในการตองทน จนไมไหว จนเหม็นอื้อไปหมด !  

อยางนี้มันก็ไมได. มันตองอยูในระดับที่ไมมีการตองทน. 

ดังที่พูดมาเมื่อกี้นี้วา ถามันเฟอมากไป เปลืองมากไป 

หรือเต็มรุงรังไปหมดดวยเครื่องวัตถุอนามัย เต็มบานเต็มเรือน 

มันก็อยูไมไดบานนั้น.  มันยิ่งจะตองมีความตองทนอะไร ๆ,  

มันเลยตองทนทางเศรษฐกิจ มันตองทนทางเก็บรักษา มันก็

เกินไป;  เอาแตวามันเปนภาวะที่ไมตองทน ตามกฎเกณฑของ

ธรรมชาติเปนอนามัยที่ดี.  เราไมไดพูดถึงตูเย็น, ไมไดพูดถึง

เครื่องลางชาม, ไมไดพูดถึง เครื่องสำรวยสำอางอะไรเลย;  

เพราะ มันไมไดเกี่ยวกับอนามัย; มันเกี่ยวกับการสะดวกสบาย

หรือเปน การตามใจกิเลส อยางอื่น, แลวมันตองทนตองหาเงิน

มามากๆ ตองเก็บรักษามาก ตองลำบากมาก มันก็กลายเปน

เรื่องตองทน อยางทนหวาน. 

เดี๋ยวนี้เราจะไมทนทั้งขมและหวาน, จะปราศจากความ

ทนโดยประการทั้งปวง จึงจะเรียกวา ตรงตาม spirit ของคำวา

อนามัย; ไมทรมานกาย ไมทรมานจิต ใหมีความพักผอนทั้ง

ทางกายและทางจิต นั้นแหละคือความหมายของคำวา

นิพพาน; ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาอนามัย ก็คือปจจัยแหงความไม

ตองทน. 

อาตมาก็ไมรูวาจะใชคำพูดอะไรใหมันรัดกุมกวานี้.  สิ่ง

ที่เรียกวาอนามัยนี้คือ ปจจัยแหงความไมตองทน; ถาไมตอง
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ทนแลวก็เปนสุขเลิศ เปนนิพพาน;  ถายังตองทนขม ทนหวาน 

อยูแลว ไมไหวทั้งนั้น มันใชไมไดทั้งนั้น. 

สรุปความวา รวมความกันที่วาเรื่อง อนามัยนี้ ไมใช

เรื่องของเด็กๆ;  และไมใชเรื่องของชาวบานรานตลาด, ทำ

เพียงปองกันแมลงวันหรืออะไรทำนองนั้น.  มันเปนการ

ประพฤติธรรมอยางสูง คือทำไปเพื่อใหถึงภาวะที่ไมตองทน ซึ่ง

มีความหมายอยางเดียวกันกับนิพพาน. เดี๋ยวนี้มันเปนไปไมได 

มันติดขัดอยูตรงที่คนเปนโรคทางวิญญาณ, มนุษยกำลังเปน

โรคทางวิญญาณ;  คือความเห็นแกตัว แมจะชักชวนทำสวมใช

เอง ก็ไมเอา; อยาวาถึงจะทำสวมสาธารณะเปนตนเลย.  นั้น

แหละคือโรคทางวิญญาณ โรคเห็นแกตัวจัด; นี้เปน สิ่งที่นา

หัวเราะที่สุดในโลก คือการที่ตองขอรองใหทำอะไรเพื่อตัวเอง. 

คุณไปคิดดูเถอะ อยาวาอาตมาประชดแดกดันอะไรเลย 

สิ่งที่นาหัวที่สุดคือ การขอรองใหทำสิ่งที่เปนประโยชนแกตัว

เอง;  ตองใหคนอื่นมาขอรองชักชวนชี้ชวนบังคับใหทำสิ่งที่เปน

ประโยชนแกตัวเอง นี่อะไรจะมานาหัวเทาสิ่งนี้ไมมี.  ฉะนั้น 

ควรจะเลิกกันเสียท ี สิ่งที่นาหัวกันที่สุดนี้เลิกกันเสียที. ไปบอก

ญาติโยม มิตรสหาย ลูกเล็กเด็กแดงอะไรใหเลิกกันเสียที, ให 

เลิกภาวะที่ตองใหผูอื่นมาขอรองชี้ชวนใหทำทุกสิ่งที่ เปน

ประโยชนแกตัวเองนี ้ มันนาละอายที่สุดในโลก, แลวก็ยัง นา

ขบขัน นาหัวเราะที่สุดในโลกดวย. 

ทุกคนก็เห็นแกตัวอยูแลว ควรจะเห็นแกตัวใหถูกทาง ก็
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ทำประโยชนแกตัวก็แลวกัน, ความเห็นแกตัวนั้นมันเปนตนทุน

พอแลว ทำทุกอยาง ทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ใหเปนการทำลาย

ความเห็นแกตัว. พวกเด็กๆ จะชวยทำความสะอาดอะไรสักนิด

หนึ่ง ก็ใหมุงวาเราจะทำลายความเห็นแกตัว ใหมีจิตใจดีขึ้น, 

แลวสวนนอกนั้นเปนผลพลอยไดเล็กๆ นอยๆ และใหถือวา 

เวลานั้นแหละคือการปฏิบัติพระธรรมในพระพุทธศาสนา,  

ศาสนาทุกศาสนา ไมเฉพาะแตพุทธศาสนา ตางมุงหมาย

ทำลายความเห็นแกตัว. 

อยาเขาใจผิด อยาไปดูถูกศาสนาอื่น เพราะวาที่เปน

เนื้อแท ที่เปนหัวใจของศาสนา ทุกศาสนานั้น มุงกำจัดทำลาย

ความเห็นแกตัวทั้งนั้น,  ไปศึกษาดูใหดีเถอะ นอกนั้นเปนเรื่อง

ฝอย เรื่องปลีกยอย; อยาไปเอาเขามาเปนหลัก; หลักใหญนั้น

เขาใหทำลายความเห็นแกตัว. ศาสนาพุทธสอนใหทำลาย

ความเห็นแกตัว จนไมมีตัว จนหมดตัว เปนพระอรหันตไปเลย. 

ศาสนาตางๆ ที่มีพระเจา ศาสนาคริสต อิสลามอะไร

ก็ตาม เขามีพระเจา เขาวาเอาตัวไปใหพระเจาเสีย, เอาตัวไป

ใหพระเจาเสีย อยามีตัวของตัวเปนอันขาดแลวก ็ ทำตาม

พระเจาสั่ง ก็เลยทำอยางที่วานี้ : เปนการพัฒนาทั้งทางกาย

และทางจิตตามที่พระเจาสั่ง. มันก็ไมมีปญหาอะไร?  เพียงแต

พูดคำเดียววา นี่เปนเรื่องพระเจาสั่งไปทำสวม ทำบอน้ำ ทำ

อะไรก็ตาม เขาก็ทำกันพรึบไปเลย.  เดี๋ยวนี้ไมมีใครนับถือ

พระเจา ไมรูจักพระเจา ไมรูจักหัวใจของศาสนาของตัว เลย
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ตองเข็นกันเหมือนอยางที่เข็นครกขึ้นภูเขา. 

ทีนี้ ถาจะใหดีถึงที่สุด ก็ตองคิดวา เราเกิดมาเพื่อสวน

รวม เกิดมาเพื่อผูอื่น;  อยามีตัว อยามีความเห็นแกตัว นั้น

แหละเปนเรื่องจบ เปนเรื่องที่สิ้นสุดของมนุษย ไมมีอะไรดีที่สุด

ยิ่งกวานั้นอีกแลว. พระพุทธเจาทานเกิดขึ้นเพื่อผูอื่น ทานทำ

เพื่อผูอื่น, เรื่องของตัวเปนเรื่องเล็กนอย แลวก็สอนใหทุกคน

เห็นแกผูอื่น; พอเห็นแกผูอื่น มันทำชั่วไมได แลวการทำ

ประโยชนแกผูอื่น มันเปนการทำด ีทำใหตัวมีกินมีใช พรอมกัน

ไปในตัว.  ฉะนั้น จึงไมหวงตัว โดยฝากไวกับการเห็นแกสวน

รวมนั้นแหละทั้งหมดเลย. 

ถาเราทำเพื่อประเทศชาต ิ มันตองมีกินมีใชดวย เพราะ

วาประเทศชาติมันรวมทั้งเราดวย; แลวเราก็ทำเพื่อประเทศ

ชาต ิ มันจะอดไปไดอยางไร.  ชีวิตนี้ตองจบลง โดยบทสุดทาย

วา เพื่อผูอื่นจึงจะสมบูรณ.  ไมมีใครฝนอยางนี ้ ไมมีใครหวัง

อยางนี ้และไมกลาหวังอยางนี,้ หวังแตเรื่องตัวกู - ของกูทั้งนั้น 

จะเหลือมรดกทิ้งไวใหลูกหลานของกูเทานั้น ไมเพื่อผูอื่น; กู

ตายไปแลว สิ่งเหลานี้ก็ตองเปนของลูก ของหลาน ของกู ไมมี

เพื่อผูอื่น; นี่มันเปนเรื่องที่กิเลสครอบงำมากเกินไป. 

ไปดูภาพเขียนในตึก ที่ในวัดก็จะพบภาพ ภาพที่นาสะ-

ดุดตาวา ชีวิตมนุษยเปนฉากๆ ฉากๆ มานั้น รวมม ี ๑๐ ฉาก

ดวยกัน.  ฉากที ่๘ นั้น หมดตัวเองเลย วางเลย ไมมีตัวเอง ไมมี

ตัวกูที่จะไปหาความสุข ความเอร็ดอรอยอะไรที่ไหนแลว, เปน
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ภาพความวาง กลมไปเลย. อีก ๒ ภาพ ก็คือ momentum – 

เปนแรงงานสติปญญาเมตตาเหลืออยู เปนภาพสุดทาย คือ

เที่ยวแจกของ เที่ยวสองตะเกียง เที่ยวแจกของใหผูอื่น เที่ยว

สองตะเกียงผูอื่น เปนภาพสุดทายของชีวิต. 

นี ่ ชีวิตที่สมบูรณ ตองจบลงดวยคำวา ผูอื่น.  นี้เรื่อง

อนามัย เรื่องอะไรก็ตาม เรื่องธรรมะ เรื่องอะไรตองเปนความ

มุงหมายที่เห็นแกผูอื่น;  ถายังคงเห็นแกตัวแลว มันไปไมรอด, 

มันเปนอุปสรรคอยางยิ่ง; มันก็ถึงขนาดที่วา ชักชวนใหทำสวม

ใชเองก็ยังไมเอา เพราะความเห็นแกตัว.  แตถาเห็นแกผูอื่น

แลวจะ ทำสวมสาธารณะก็ได แลวตัวเองก็ใชดวยได. 

นี่ความมุงหมายของธรรมะ ของกฎของธรรมชาติเปน

อยางนี ้ เปนเรื่องอนามัยทางจิตอยางสูงสุด.   ผูที่เจริญอนามัย

ทางจิต ยอมเจริญอนามัยทางกายดวย เพราะมันเปนของเล็ก

นอยแฝงอยูในเรื่องของจิต. ทีนี้ก็เกิดภาวะที่ไมตองทนอะไร

เลย สมตามความหมายของคำวา อนามัยอยางถูกตองและ

สมบูรณ; ถูกตองนั้นก็ถูกตองละ, แตก็สมบูรณดวย คือถูกตอง

หมด.  นี่เราจะใชไดแคไหน ตองใชวิจารณญาณดู; อะไรเปน

เบื้องตน อะไรเปนเรื่องริเริ่มลงมือก็ทำไป; แตทำใหถูกความ

หมายเถิด มันจะเปนเรื่องเดียวกันหมด. 

พระพุทธเจาทานวา ทำบุญสักบาทหนึ่งหรือสักสตางค

หนึ่ง มันก็ไดผล ไดผลเหมือนกับทำบุญสักลานหนึ่ง ๒ - ๓ 

ลาน, ขอใหมีเจตนาทำลายความเห็นแกตัวเถอะ ใหเขาเปน



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 146

เศรษฐีทำบุญเปนลานๆ, ขอใหทำลายความเห็นแกตัวเถิด ถา

เขาเปนชาวบาน ทำบุญเพียง ๑๐ สตางค ก็เพื่อทำลายความ

เห็นแกตัวเถิด แลวก็ไดบุญเทากัน. 

นี่เรื่องตางๆ มันทำไดอยางนี ้ รวมทั้งเรื่องอนามัย; จึง

หวังวา ทานทั้งหลายผู เปนหัวหนาทองถิ่นของกิ่งพัฒนา

อนามัยนี้ จะได เอาคำตอบของอาตมาไปคิดไปนึกดู;  มันจะ

ชวยใหเกิดกำลังใจในการทำงานตอไป,  แลวมันจะเปนการ

พัฒนาจิตใจของทานดวย,  ใหมีอนามัยในทางจิตดีดวย,  มันก็

หมดเรื่องเทานั้นเอง: เกิดมาทีก็หมดเทานี้เอง. จิตเมื่อมีอนามัย

ด ีมีธรรมะแลว มันก็จะไมมีตัวตน ไมมีตัวกู ไมมีของกู. อยาให

ลิงลางห ูดาใสหนา ปญหามันก็หมด,  อยากรูเรื่องลิงลางหูละ

ก ็ไปดูภาพที่ในตึกโรงมหรสพทางวิญญาณ. 

ขอยืนยันในที่สุดจบนี้วา ธรรมะจำเปนในทุกกรณี, แม

ในกรณีของการพัฒนาอนามัย. โลกกำลังอยูในฐานะที่วา ตอง

รบกันไปพลาง แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง ใหไปอานเรื่องนี้

ด ูเถอะตามหนังสือที่แจกไป. 

ขอยุติคำบรรยายวันนี ้ ดวยการกลาวคำสวัสดีแกทาน

ทั้งหลายทุกคน. 







การพัฒนาอนามัย 
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วันนี้จะพูดกันเรื่องพัฒนาอนามัย  เรื่องอนามัยนี้เปน

เรื่องเกาแกในพระคัมภีรก็มีคำพูดวา “อนามัย” เขาใจ

วาเขายืมมาแตในบาลี.  ในคัมภีร ในพระไตรปฎก คำ

วาอนามัยนี้ ในเมืองไทยจะตองใชคำนี้ ใหเปนคำแปลของคำ

ฝรั่ง.  เดิมเขาใชคำวาอนามัยเปนคำที่มีอยูเกาแกในพระคัมภีร  

ไมไดตั้งใหม ถึงตั้งใหมก็ตั้งไมไดและไมดี;   เรื่องตั้งใหมนี่สูเอา

ของเกามาใชใหถูกตองไมได. 

อนามัย หมายถึงการบริหารควบคูกันไปกับธรรมชาติ

อยางถูกตอง และมีความเหมาะสม; จะเรียกวามีความสบายก็

ยังไมถูก จะตองเรียกวามีความเหมาะสม : เหมาะสมมันก็

สบาย, พอไมเหมาะสมมันก็ไมสบาย. เรื่องอนามัยนี้มันแลว

แตธรรมชาติ เราจะตองทำใหถูกตองตามความตองการของ

ธรรม-ชาติ มันจึงสบายจึงจะแข็งแรง จึงจะไมเกิดโรคภัยไขเจ็บ
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ขึ้นมา. บางคนคิดวา เราทำใหดีกวาธรรมชาตินี้มันพูดกัน

คนละท,ี  ความคิดมันพูดกันคนละท.ี 

คำวา ธรรมชาต ิ นั้น มีความหมายลึกลับซับซอนมาก;  

หมอที่เกงๆ พูดวา เราหาไดรักษาโรคอะไรหายไม ที่จริงเพียง

ใหโอกาสธรรมชาติมันรักษากันเอง; เชนเราเปนแผล นี่แผลมัน

เปนเอง มันหายเองโดยธรรมชาติ. เราเพียงแตปองกันไวอยา

ใหเปนหนองเปนอะไรขึ้นมา อยาใหเชื้อโรคเขามา; เราชวย

เหลือธรรมชาติแลวธรรมชาติมันก็ทำหนาที่ของมันเอง. เมื่อ

เปนหัดนี่ใครรักษามันได เชื้อไวรัสใครไปทำลายมันได; มันตอง

เปนไปตามธรรมชาติจนครบกำหนดแลวมันหายเอง;  แตวา

ระวังอยาใหมันเปนอื่นแทรกเขามาก็แลวกัน รักษาปองกันอยา

ใหอื่นแทรกเขามา. ธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะ, ธรรมะอยาง 

กวางๆ อยางทั่วถึง, ธรรมะก็เปนกฎธรรมชาต ิ ประพฤติใหด ี

ประพฤติตามธรรม ประพฤติตามธรรมะนั้นก็คือประพฤติ

ธรรมชาติเหมือนกัน. 

ถาในทางศาสนาเขามองอยางนี ้ ไมใชวาธรรมชาติแลว

เขาจะเปนคนปาคนดง ถาไมนุงผาอะไรเชนนั้น. ธรรมชาตินี้ลึก

ซึ้ง มีตั้งแตต่ำที่สุดจนถึงสูงสุดคือบรรลุนิพพาน, นิพพานนั้นคือ

ธรรมชาติ; นั่นแหละถาทำถูกตองตามเรื่องแลว มันไปไดไกล

จนถึงบรรลุ มรรค ผล นิพพาน. 

มองในแงธรรมชาตินี ้ วิชาอนามัยนี ้ ก็เปนวิชาธรรมะ

ชนิดหนึ่งเหมือนกัน; ที่ถูกคนตองการธรรมตามธรรมชาติ แลว
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คนเราจะสบาย. เวลานี้ก็ม ีอนามัยทั้งทางกายและทางจิต, ทีนี้

อบรมกันแตเรื่องทางกาย หรือทางฝายวัตถุ :  เปนบาน เปน

เรือน เปนสวม เปนน้ำกินน้ำใช อาหาร อะไรพวกนี้; นี่อนามัย

เกี่ยวแกรางกายก็ตองทำไดดีนะ ทำใหมันถูกตอง. 

ทีนี้ เรื่องทางจิต ก็มีอนามัยทางจิต ซึ่งกำลังสนใจกัน

มาก พรุงนี้หมอตั้งหลายสิบคนมาที่นี ่ จะมาคุยกันเรื่องนี ้ เรื่อง

อนามัย แตวาเรื่องทางจิต อนามัยทางจิต. 

ที่ี่เราพูดกันแตเรื่องอนามัยทางกาย มันเปน ก.ข. ก.กา 

ถาทำไมถูกละก็ มันไมไหวละ ไมรูเรื่อง ก.ข. ก.กา จะอาน

หนังสือรูเรื่องหรือ ?  ทำเรื่องอนามัยทางวัตถุรางกายใหดีเสีย

กอน แลวเรื่องทางจิตก็คอยทำตอไป แลวจะคอยงายเขา.  

เรื่องทางจิตนั้นยังไมรูประสีประสาทั้งนั้น เรื่องนี้ประชาชนชาว

ไทยของเรายังลาหลัง เราก็ตองชวยกัน. เราคุยไดทีเดียววา

เรื่องทางจิต คนไทยเรา หรือฝายตะวันออกเรานี้เกงกวาฝรั่ง;  

แตถาเรื่องทางกายทางวัตถ ุฝรั่งเกงกวาเรา. สวนที่เรายังไมเกง

จึงตองชวยทำใหมันถูกตอง ใหมันเพียงพอเสีย ใหมีความเปน

อยูทางวัตถุทางรางกายนี้ถูกตอง. 

เรื่องทางกายทำใหพอด ีถาถูกตองมันก็พอด;ี ถามากไป

ละก็นาหัว มันจะกลายเปนเรื่อง เปนทุกข เปนอะไรตอไปแลว. 

จะพูดถึงเรื่องที่เกิน เชนวา อนามัยดีจนทุกคนเกิดมารอด รอด

หมดไมตาย, เด็กๆ เกิดมารอดหมดไมตายสักคนเดียว;  แลว

คนอายุยืน ๑๐๐ ป คิดดูอะไรมันจะเกิดขึ้น จะไมมีขาวกิน จะ
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ไมมีที่อยู.  นี่มันยังไมรอดหมด ยังตองคุมกำเนิดกันแลวไมใช

หรือ ?  เมื่อสัก ๒๐ ปมานี่มีสถิติวาเด็กรอดตาย ๓๐ เปอรเซ็นต

เทานั้นแหละ,  เด็กที่เกิดมามันรอดตาย ๓๐ เปอรเซ็นตเทานั้น  

นอกนั้น ๗ คนมันตายไป ใน ๑๐ คน.  เดี๋ยวนี้การอนามัยดีขึ้น

ถึงเทานี้แตยังไมถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตดี  ก็ชักจะลำบาก จะตอง

ดีตามกันไปหมด แตก็นาหัว มีความกาวหนาทางสุขภาพ

อนามัยเพื่อการคุมกำเนิด. 

เรื่องคุมกำเนิด เปนเรื่องที่จะตองพิจารณา  ไมใชเหลือ

ความสามารถ มันอยูในเรื่องที่เรียกวาอนามัยเหมือนกัน;  นี่

หมายความวาลืมหูลืมตากันไดบางแลวละ พวกเรานี้ลืมหู

ลืมตาในเรื่องอนามัยกันไดแลว. ปญหาที่ยุงยากมากขึ้น ที่

ประสงคจะใหถูกตองพอเหมาะพอดี เกินก็ไมไดขาดก็ไมไดนั้น 

ถาถือหลักของพุทธศาสนาจะตองถือวาพอดีคือ มัชฌิมา

ปฏิปทา.  คำสำคัญที่สุด เรื่องมัชฌิมาปฏิปทา คือพอดีไมเกิน

ไมขาด ไมตึงไมหยอน : ความถูกตองพอด ี แมแตการกินอยูก็

ตองพอดี อยาใหมันดีจนเกิน หรือวาดีจนไมมีขอบเขต มันจะ

กลายเปนเรื่องกิเลสไปเลย. 

สวนใหญคำพูดที่กวางที่สุด ก ็ เปนอยูใหพอด ี นี่แหละ

ถูก กินอยูใหพอด;ี แตเรา กินดีอยูด ีมักจะเกิน;  นี่มันเกี่ยวของ

กันอยู.  เวลานี้มันหลงใหลในกินดีอยูดีกันเกินไป คนเราจึง

เดือดรอนมาก, จะเอาตามแบบที่เขานิยมวา ถาจะรูวามีเกียรติ

เขาวาตองกินดีอยูด;ี  แลวตัวเองก็ลำบาก หาไมทันก็ไปฉอโกง 
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ไปคอรัปชั่นเอามามันเปนเสียอยางนั้น; มันเกินไป. พระพุทธ-

เจาสอนวาใหกินอยูพอดี คำพูดนี้ชัดอยูแลว :  มตฺตฺุุตา จ 

ภตฺตสฺมึ – ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค;  คนเคยบวช

เคยเรียนก็ไดยิน ใหกินอยูพอดี ใหถูกตองตามประมาณคือ

พอด.ี 

เวลานี้ เขาจะตักเตือนกันวาใหกินดีอยูดี แลวก็ไมให

ขอบเขตวาเทาไร คนมันก็จะเอากันใหสุดเหวี่ยง :  เปนพล

ตำรวจก็อยากมีตูเย็น อยากมีรถยนต แลวก็ทำใหตนลำบาก 

ทุกคนพลอยลำบาก. ถาวาขนาดตำรวจจะมีตูเย็น จะมีรถยนต 

จะมีตึกแลวก็ลำบากทั้งนั้น; เพราะ กินดีอยูดีจนไมมีขอบเขต.  

พวกเราก็เหมือนกัน ชวยกันชี้แจงกันใหดีๆ : ใหกินอยูพอด ีอยา

ใหกินดีอยูดี จนไมมีขอบเขตจำกัด  นี้ก็เรียกวาเปนเรื่องมัชฌิ-

มาปฏิปทา. ทำขอนี้แหละสบาย ทุกคนสบาย ไมเบียดเบียน; 

พอมัน ขาด หรือ เกิน แลว ก็ยุงละ เพราะผิดกับธรรมชาต.ิ 

นี่พูดถึงเรื่องอนามัย ใหเราตั้งใจไปพิจารณากันวา มัน

ยังขาดอยู .  มันยังขาดอยู โดยเฉพาะ เรื่องความสะอาด

เรียบรอยนี้ ยังไมคอยจะพอ,  คงจะพูดกันมาแลวในเรื่องวิชา 

หรือหลักการ เรื่องสวม เรื่องน้ำ เรื่องบาน เรื่องเรือน เรื่อง

อาหาร คงพูดกันมาแลว ก็ยืนยันวาถูกตองที่สุดเลย และอยาก

จะพูดกันเรื่องนี้อีกท.ี 

ใหแกไขใหปรับปรุง ใหมันถูกตองพอด ี ใหมันถึงระดับ

มาตรฐาน;  ไมใชอยูดีจนเกิน มันไมใชเกินไป,  ใหอยูในอัตรา
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เฉลี่ยวาใหอยูดีกินดีนั่นแหละ แตวาใหมันพอดี เรียกวากินอยู

พอดี.  ครั้นพูดอยางนี้ก็วาไมได ตองการใหทำหองน้ำแบบ

โมเสส,  เครื่องสำอางอยางนั้น; นั่นมันเกินไป.  เอาแตเพียงวา 

ใหมันปลอดภัยจากโรค มันก็ไมสูเทาไร แตชาวบานก็ยังไมใคร

เอา เพราะชาวบานนั้นคิดไมเปนในเรื่องนี้ เพราะเคยทำมา

พรรคนั้น เคยพูดแตวาไปทุงไปถายอุจจาระปสสาวะกันตาม

ธรรมชาติ ซึ่งไมถูกแลวสำหรับสมัยนี.้ 

ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลง คนมันมากกวาสมัยกอน ทำ

อยางนั้นไมไดแลว;  เชน เมื่อกอนนั้น มีที่ดินไรหนึ่งก็อยูกันสัก

คนสองคนเทานั้น ทำอยางนั้นก็ทำได.  เดี๋ยวนี ้ ที่ไรหนึ่งอยูกัน 

๑๐ คน ๒๐ คน จะทำอะไรอยางนั้น มันทำไมได; เหมือนใน

ตลาดอยางนี ้ ที่ไรหนึ่งมีคนอยู ๔๐๐ คน.  นี่บอกไวใหรูวา จะ

ทำอะไรอยางแตกอนหาไดไม มันเดือดรอน หรือวาเดือดรอน

เปนอันตรายแลว และเราก็จะเสียเวลา ถาการจัดเรื่องอาบ 

เรื่องถาย เรื่องกิน เรื่องอยู ไมเรียบรอย ไมถูกตอง มันจะทำให

เสียเวลา เสียเวลาการงาน;  แลวนอกจากเสียเวลาแลวก็ทำให

เราไมสะดวก ทำใหลำบากมาก,  แลวจะเกิดโรคภัยไขเจ็บบาง

อยางที่ไมควรเกิด.  ตองหาวิธีอยางไรพูดใหชาวบานเชื่อเรื่องนี้

เสียท ี ตองใชเวลาบางเหมือนกัน ตองใชเวลานาน เขาก็คอย

เชื่อทีละนิดๆ. 

เมื่อกอนแถวนี้อาตมาอยู ราว ๓๐ ปมาแลว ใหกินยา

ควินิน ยาสีขาวๆ เขาไมเอา ไมกิน ไมยอมกิน ไมเอา, ใหก็ไม
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เอา ใหกินก็ไมกิน แถวนี้ใหกินควินิน เปนไมกิน.  เมื่อกอนนั้น

ไมกิน ยาแอสไพริน ก็ไมกิน;  แลวทีหลัง บังคับกันบาง,  

ขอรองกันบาง หลอกกันบาง ก็คอยๆ กิน.  ทีหลังก็ชอบ แลว

เวลาจะไปเกี่ยวขาว หรือไปหาบของ ตองกินยาควินินเม็ดหนึ่ง;  

ไปอยูในนาวันหนึ่ง ตอนเย็นกลับบาน ตองกินยาแอสไพรินเม็ด

สองเม็ด บอกวามันไมเมื่อย มันนอนหลับ ไมอยางนั้นมันเมื่อย 

นอนไมหลับ. 

พอเมื่อยขึ้นมาเขากินยาแอสไพรินเม็ดสองเม็ด มันหาย

เมื่อยและนอนหลับ สวางก็มีแรงดี;  เวลาจะลงไปในนากินยา

ควินิน ไมใชแอสไพริน ๑ เม็ด มันจะทำใหไมไข ไขไมออก.  

มันคงเปนทั้งยาธาตุ เปนทั้งยาอะไร ชวยไดหลายอยาง มันไม

ไขในระหวางที่ไปทำงาน, ระหวางที่ไปหาบขาว เกี่ยวขาว ก็ไม

เปนไขในระหวางนั้น.  ผัวเมียสองคน ถาเจ็บไขไปเสียคนหนึ่ง 

ก็ลำบากมาก เพราะเปนคนจน.  ทีหลังเขาชอบแลวกินยานี้

แลวไมไข  นอนกลางคืนก็หลับสบาย ไมไข พอสวางขึ้นมาก็มี

แรง ไปทำงาน เสร็จแลวก็ไมไข ก็เลยกลากินพวกยาเม็ดขาวๆ. 

เมื่อกอน เอาไปใหไมกิน บังคับใหกินก็ไมกิน กลัว ตอง

หลอก ตองเอาปนกับยาเขียว ยาไทยๆ ใสใหกิน; พอกินแลว

มันหายดี ถามวายาอะไร ทีหลังก็คอยบอก ก็หาญกิน.  ญาติ

โยมไกลๆ หางๆ ออกไป ยังคงเปนอยางนี้อยู ยังมีอยูมาก พวก

ตลาดนั้นพอคอยยังชั่วแลว เพราะคุนเคยกับหมอ คุนเคยกับ

การใชยาตามแบบปจจุบันกันบางแลว แตตามไรตามนานั้น 
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ยังไมหาญกิน;  เขาใจวาอีกไมกี่ปก็หมดละแบบนี ้นี่เมื่อ ๓๐ ป

มาแลว เดี๋ยวนี้ไมมีแลว หมดแลว รูจักกินยาที่เคยเข็ดมากอนๆ 

ที่หมอใหนั้น ยาที่กลัวกันกอนๆ นั้น. 

เรื่องอยางที่เลานี่ มันตองใชเวลา ตองหลอกกันอยางนี้;  

เรื่องสวม เรื่องบอน้ำก็เหมือนกัน ตองใชเวลา ตองพยายามกัน

หลายๆ ป กวาเขาจะเชื่อ,  หรืออยางวาทำบานเรือนใหสะอาด 

เลี้ยงเปด เลี้ยงไก ทำอะไรใหสะอาดและเรียบรอย แลวก็ยังไม

คอยจะเชื่อ.  ถาลูกบานอนามัยดีและแข็งแรงดี และอะไรดี

ทั้งหมด กำนัน   ผูใหญบานก็ไมคอยมีเรื่องมาก ตองการอะไร

ก็ได.  ถาลูกนองมัวแตเจ็บไข กำลังมันจะมาจากไหน เรื่องนี้

ไมใชเรื่องของการปกครองบานเมืองอยางเดียว ตองเปนเรื่อง

สุขภาพอนามัยของบุคคลดวย. 

ความจริงยังขาดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง

อนามัยทางจิตตองทำตอไป;  ทำอนามัยทางกายใหดีเสียกอน

เปนพื้นฐานกอน  แลวตอไปก็แกไขอนามัยทางจิต. เด็กที่เกิด

มาจิตไมสมประกอบก็มีมาก เรียกวาเกิดมาแลวไมไดรับการ

อบรมที่ดี จิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปในทางไมสมประกอบ :  มัน

ดื้อบาง ขี้ครานบาง ไมรักดีบาง ปญหาจึงมีมาก.  ถามีเด็ก

เทาไรก็เปนอันธพาลเทานั้น มี ๑๐๐ คนเปนอันธพาลเสีย ๕ 

คน กำนันก็สุดปล้ำละ. 

ทางกายไมดีเปนเพราะอนามัยทางจิตไมดีดวย; อนามัย

ทางกายมันไมดีทุกคนละก็ตองแกไข; จะชวยกันทำอะไรก็ทำ
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ไมได มันไมมีแรง ไมมีความมานะพยายาม.  คนเราถา

รางกายไมสมบูรณ คืออนามัยไมดีไมสมบูรณ จิตใจจะ

ออนเพลีย ไมอยากจะเคลื่อนไหว ไมอยากจะทำอะไร.   สังเกต

ดูเถิดไมอยากจะทำอะไร อยากแตจะนอนเทานั้น; จะขึงขัง

ขึงขัง ทำอะไรสนุกสนาน ก็เมื่อรางกายมันสบายอยู.  ฉะนั้นจึง

ตองรักษารางกายใหสบายอยูเสมอ จึงจะสนุกสนานในการ

ทำงาน;  ถามันเปนโรคอืดๆ ผอมเหลืองอะไรแลว ทำอะไรก็ไม

สนุก จะใหทำงานมันก็ไมทำ;  บางทีจะคิดวานอนตายไปเสียดี

กวา ความเสื่อมมันก็เกิด.  รางกายตองด ีและจิตใจถูกตอง จึง

จะสนุก ในการทำงาน;  ใหทุกคนไปสังเกตขอนี้.  เวลาไหน

ทำงานสนุกมันมือไปเลย เวลานั้นรางกายสบาย จิตใจก็ด ี

จิตใจโปรงไมหงุดหงิด.  เราก็ตองการเทานี้แหละ ตลอดเวลา

ใหอยูกันดี มีความเจริญ มีความกาวหนาใหเปนมนุษย อยา

เปนแคคน,  เปนคนมันไมตองมีอะไรดีนัก ถาเปนมนุษยมัน

ตองมีอะไรดี. 

นี่พูดอีกนิดหนึ่งก็ไดวา พระพุทธเจานี้เปนนักอนามัย 

ถาใครเคยบวชเคยเรียน และเคยเรียนวินัย และเรียนจริงๆ จะ

พบเองแหละ;  เทาที่เขาเอามาใหนักเรียนเรียนในโรงเรียนนัก-

ธรรมนี้ก็มีมากแลว แลวก็ยังอยูในพระไตรปฎกเองก็ยังมีที่วา

พระพุทธเจาบัญญัติสิกขาตางๆ ไว เกี่ยวกับอนามัยมีมาก.  

รวมทั้งทำรางกายใหสะอาด. 

เรื่องบริหารรางกายใหดีก็ประหลาด พระพุทธเจาใหทำ
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เว็จกุฎ ีคือสวม ทานเรียกวาเว็จกุฎ ีตามปกติตองมีเว็จกุฎี;   ที่

วัดที่อาศัยอยูนั้น ไมใชวาจะเที่ยวใหไปเที่ยวถายตามชอบใจ,  

ไมได บังคับวาวัดจะตองมีเว็จกุฎ ีคือสวม แลวยัง มีขอระเบียบ

ปลีกยอยวา ตองทำอยางนั้นๆ ทำอยางนั้นๆ ทำอยางนั้นใน

เรื่องเว็จกุฎ ีอีกหลายอยาง :  นับตั้งแตเรื่องความสะอาด เรื่อง

การใช เปนวินัย มีมากในวินัย,  เปนเรื่องเบ็ดเตล็ดๆ เล็กๆ 

นอยๆ เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ก็ยังมีอีก.  นอกจากเกี่ยวกับความ

สะอาดแลว ยังเกี่ยวกับความประหยัด  ความปลอดภัยนี้ยังมี

อีกเลา.  เรื่องของการทำสวมใหเรียบรอยนี ้ ก็เอาทางวินัยเปน

เกณฑตั้งสองพันกวาปมาแลว.  ถาเราพูดกันแบบนี้แลวมันนา

หัว เรื่องที่มันเคยม ี เคยทำกันมาแลวตั้งสองพันหารอยปมา

แลว มาพูดกันอีกเลา แลวมันตองบังคับ มันนาหัวใหญ. 

เรื่องนี้เคยพูดกันทีหนึ่งแลว ตองบังคับใหทำประโยชน

แกตัวเอง มันนาหัวไหมคนเรา?  คิดแลว คนโง หรือคนด ีหรือ

คนบา ตองบังคับใหทำประโยชนแกตัวเอง;  นี้คิดดูบาง.  เวลา

นี้ก็หนักอกหนักใจอยูแกพวกกำนัน ตองบังคับลูกบานใหทำ

ประโยชนใหตัวเอง แลวยังไมคอยยอมเลย มันก็นาหัว เปน

เรื่อง นาอาย ดวย.  อยูอยางไรกันจนเขาตองบังคับใหทำ

ประโยชนใหตัวเอง ไมใชวามันไดประโยชนแกกำนันสักท ี มัน

ไดประโยชนแกตัวเอง แกเจาของบานผูทำเอง มันยังไมคอย

เอา;  นี่ก็เรียกวามันอันธพาลทางวิญญาณ ไมใชอันธพาลทาง

รางกาย แตวาเปนอันธพาลทางวิญญาณ คือโง. โง ดื้อ นี ้เรียก
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วาเปนอันธพาลทางวิญญาณ ประชาชนโดยมากยังเปนอันธ-

พาลทางวิญญาณ เห็นไดจากเรื่องทางอนามัยเปนตน ที่ตอง

บังคับ. 

นี่พูดใหเขาฟงก็ดีเหมือนกัน ใหเขาอาย เรื่องเปนอันธ-

พาลทางวิญญาณ จนตองบังคับใหทำประโยชนใหตัวเอง หนัก

เขาก็ตองบังคับใหกินขาว.  เรื่องที่ทำใหแกตัวเอง ก็เปนเรื่องที่

ทำใหอยูสบาย คิดดูเถอะ จะตองใชวิธีพูดจาใหเขาใจ;  เรื่อง

บังคับกันนี ้เปนเรื่องที่ทำใหเกิดเรื่องที ่๒ ที ่๓ ลำบาก.  เรื่องใช

อำนาจนี่แลวจะไปไมคอยรอด มันตองใชความเขาใจอยางถูก

ตอง;  หลักธรรมนี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาทรงใชอยางที่ทำให

มีความเขาใจอยางถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐ ิตองทำเองทั้งนั้น. 

เวลานี้เรามีปญหาที่เรื่องปราบคอมมูนิสต ปราบอะไร

ตออะไรกันนั่น  มัน ขาดความเขาใจกันอยางถูกตอง มันไมพอ 

เปนเพราะตางคนตางเอาอำนาจเขาวากัน เอากำลังเขาวากัน 

มันก็เลยเดือดรอนทั้งสองฝาย.  พวกฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็กำลังไหวตัว

เปลี่ยนแปลง ในทางที่จะทำความเขาใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะ

เรื่องศาสนากอน ศาสนาก็ไมเขาใจกัน;  มันเกลียดกัน แขงขัน

กันทางทำลาย.   ศาสนาเองยังเปนอยางนี้ ชาวบานจะวา

อยางไร;  ศาสนาเปนของสูงสุด ยังเปนอันธพาลเสียเอง 

เบียดเบียนหรือเกลียดกัน และคิดทำลายกัน,  นี่ก็กำลัง

ทำความเขาใจในระหวางศาสนา ใหเขาใจกันกอน แลวเรื่องที่

ไมใชทางศาสนา ก็จะเขาใจกันตอไป ก็จะไปไดดี.  เรื่องที่ใน
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ภายในก็เหมือนกัน จะทำกับผูกอการราย หรือจะทำกับคน

ปกติ ก็ตองทำความเขาใจกัน;  ตองทำอยางพลเรือน อยาเอา

อยางทหาร. 

การทำความเขาใจซึ่งกันและกันยังไมพอ แมวาเพียงให

ทำสวมใหเรียบรอยก็ยังไมเขาใจ เรื่องอื่นๆ นั้นมันยากกวานี้

มาก.  ตามความเห็นของอาตมาเห็นวาตองไปคิดหาทาง หา

อุบายที่จะทำความเขาใจกันใหยิ่งๆ ขึ้นไป; ในการปกครองลูก

บานนี้ก็ด ี ใน เรื่องอนามัยนี้ก็ด ี เรื่องการศึกษาก็ด ี อะไรนี้ก็ด ี

มันตองอาศัยความเขาใจอันถูกตอง แลวก็อยากสมัครจะทำ

เอง;  ถาเปนเรื่องบังคับก็เหมือนจับปูใสกระดง เรื่องนิดเดียวก็

กระทบกระทั่งแลว.  ถาเปนพุทธบริษัทอยูแลวละก็ ชวยบอก

กันดวยวา พระพุทธเจาบัญญัติเรื่องสวมมาตั้ง ๒๕๐๐ ปแลว

โวย,  ถาวาเขาเปนพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกาละก ็จงเห็นแก

พระพุทธเจาบางซ ิเรื่องสวม เรื่องน้ำ เรื่องบอ เรื่องอะไรอยาให

มีปญหา;  พระพุทธเจาไดบัญญัติไวในวินัยใหภิกษุทำอยางดี

ที่สุด ๒๕๐๐ ปมาแลว. 

ถึงแมวาเปนศาสนาคริสเตียน ถาลูกบานเปนคริสเตียน 

หรือลูกบานเปนอิสลามก็เหมือนกันแหละ ทั้งพระเยซู ทั้งพระ

นาบีโมหมัด ทั้งนั้นเลย  ลวนมุงหมายจะทำเรื่องความสะอาด

เปนขอใหญ มีอยูมากในคำสอนในวินัยเหลานั้น.   นี่อะไรชาง

มาถอยหลังถึงขนาดนี้;  เราไปโลภไปหลงเรื่องกิน เรื่องอะไร 

เรื่องแตจะทำใหเกิดกิเลสทั้งนั้น.  ทีเรื่องที่จะทำใหอยูผาสุกนี้
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ไมคอยเอาใจใสกัน แกลงปลอย แกลงใหมันเลือนๆ เสีย.  

เหมือนกับวาธรรมชาต.ิ  ธรรมชาตินี้มันสบาย, นั่งกลางดินมัน

สบาย ตามธรรมชาติมันสบาย;  แตเราจะมีสวมตามธรรมชาติ

ไมไดนะ  มันคนละเรื่อง. 

นั่งตามธรรมชาตินี่มันสบาย สบายกวาบนเรือน นั่งนอน

ตามธรรมชาติสบาย อาตมาชอบตามธรรมชาตินี ้ พื้นดินด ี แต

อยาทำใหสกปรกเสีย.  พื้นดินดีๆ ถามาเที่ยวถายไปทั่ว มันก็

สกปรกหมดแลว พอฝนตกมันก็สกปรกหมด แลวมีเชื้อโรค

ปากขอบางอะไรบาง แลวมันมีกลิ่นเหม็นใชไหม;  อยาทำลาย

ธรรมชาติที่สบายสะอาดเสีย ทำสวมใหดี ทำบอน้ำใหดี มัน

สบาย; ตองการเทานั้นแหละ; ชวยกันรักษาตนไมธรรมชาต ิปา

ไมอะไรนี้ใหมันเปนเรื่องอนามัย ถารกนักก็มองไมเห็นปาไม. 

ถาไมมีปาไม ก็ตายหมด คนเรา;  การที่ชอบปาไม หรือ

วา สงวนปาไมนี้ ทำตรงตามประสงคของพระพุทธเจา บอกให

รูกันดวย.  พระศาสดาทุกองคตรัสรูอยูปาอยางนี ้ ศาสดาพุทธ 

ศาสดาอิสลาม ตรัสรูในปาทั้งนั้น ไมเคยตรัสรู ในบาน ในเมือง 

ไมใชบนบานบนเรือน;  ปามันมีประโยชนทำใหเกิดจิตใจอยาง

ลึกซึ้ง. 

พระพุทธเจานั้นประสูติกลางดิน ตายกลางดิน ตรัสรู

กลางดิน อยูกลางดินทั้งนั้น ไมมีใครสนใจทั้งเพ;  นั่งกลางดินนี่

เหมือนนั่งอาสนะของพระพุทธเจา.  ขอใหไปอานดูพระพุทธ

ประวัต ิ พระพุทธเจาประสูติกลางดิน ประสูติกลางทางเดิน 
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ขณะกำลังเดินทางจะไปเมืองหนึ่ง ประสูติกลางดิน นี่ก็เรียกวา

เกิดกลางดิน.  พอตรัสรูก็รูกลางดิน ที่โคนตนไมริมตลิ่งริมฝง

แมน้ำเนรัญชรา ตรัสรูกลางดิน มีหญาคารองนั่งหนอยเทานั้น.  

ถึงเวลานิพพาน ก็นิพพานกลางดิน ไมใชนิพพานบนศาลาหรือ

บนกุฏ ิบนอะไร;  ไมใช.  นิพพานกลางดิน เกิดกลางดิน ตรัสรู

กลางดิน ตายกลางดิน ทั้งนั้น,  แลวสวนมากก็อยูกลางดิน.  

พระสูตรทั้งหลายที่ตรัสสอนสาวก ก็ตรัสกลางดิน มานั่งคุยก็นั่ง

คุยกันที่กลางดิน ตามเขาคนควาไว;  หรือวาเมื่อเดินทางเมื่อ

ครั้งไปอินเดีย อาตมาก็ไปดูกุฏิของพระพุทธเจา ก็เปนพื้นดิน;  

แลวทำไมจะไมอยูกลางดินเลา เมื่อกุฏิก็อยูบนพื้นดินที่บนเขา

คิชกูฏก็ด ีเมืองสาวัตถีก็ด ีกุฏิของพระพุทธเจาอยูบนพื้นดิน. 

เราจะตองคิดถึงขอนี้ไว คือชอบธรรมชาติใหมากๆ;  

อยางที่เรากำลังนั่งอยูกลางดินตามธรรมชาติ นั่งกลางดินที่ไรก็

นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระศาสดาองคอื่นๆ ลวนอยูกลางดิน 

ประสูติกลางดิน ตรัสรูกลางดิน อยางนี้แลวปญหามีไมมากไม

ตองคอรัปชั่นเหมือนเขาอื่น.  ตองการมากเกิน มันก็ตองหา 

หาไมทันมันก็เลยโกง;   นี่เกินพอดี.  ทุกอยางมันตองอยูใน

ลักษณะแคพอดี ทางรางกายก็ใหถูกตองทางจิตใจก็ใหถูก

ตอง. 

ถาวาประชาชนของเรามีความเขาใจในขอนี้ขอเดียว

เทานั้นแหละ  จะเบาอกเบาใจกำนันผูใหญบานอีกมาก;  ถารัก

ความถูกตองตามทางศาสนาสอนแลว ปญหาจะเหลือนอย
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ทันที.  ถาเชื่อตามศาสนากอน จะมีความถูกตองทางกินทาง

อยู ทางรักษาความสะอาด ทางการศึกษาเลาเรียน ทางความ

อดกลั้นอดทน ทางทุกอยางแหละ เกือบจะไมมีอะไรเหลือเปน

ปญหาเลย;  ถึงแมเรื่องทำมาหากินก็มีสอน ธรรมะทางศาสนา

ก็มีสอน เรื่องทำมาหากิน,  แตไมใชวาตองสอนละเอียด เพราะ

วาเรื่องนี้ชาวบานเขารูอยูแลว. 

ศาสนาก็สอนเรื่องใหมีจิตใจดี ลงมาถึงใหรางกายดี 

เคยไดยินกันบางไหม ?  เปนคนไทยหรือเปนอิสลามก็ตาม;  

เปนคนไทยมาบวชตองเคยอานวินัย  วาถายอุจจาระเบงแรง 

เปนอาบัติทุกกฎ เคยไดยินไหม?   พระวินัยขอนี ้หรือใครจำได

บาง? ที่วาถายอุจจาระเบงแรงเปนอาบัติก็เพราะมันผิดอนามัย 

แมไมลางก็เปนอาบัติ แตถาเบงแรงเปนอาบัติเพราะเหตุไร?   

นั่นแหละเพราะผิดอนามัย มันจะเปนโรคริดสีดวงนั่น; การถาย

อุจจาระพรวดพราดเบงแรง จะเปนโรคริดสีดวง จะมีเขียนไวใน

วินัยเสร็จวา ถายอุจจาระหามไมใหเบงแรง. เดี๋ยวจะคิดวา

พระพุทธเจานี้แกลงวากลัวนักอนามัยจะไมรู ทานเปนหวง

หมอ. 

ขอความมีอยูวา สพฺพโลกติกิจฺฉโก มีอยูเปนคำบาลีใน

พระวินัยปฎก คือมีพระภิกษุองคหนึ่ง รักษาอนามัยดี สบายดี 

กลาหาญดี สรรเสริญพระพุทธเจาวาทรงเปนนายแพทยผู

เยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง ภิกษุรูปนี้วา พระพุทธเจาเปน

นายแพทย ผูเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง สพฺพโลกติกิจฺฉโก 
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มหากรุณิโก สตฺถา - พระศาสดาของเรามีกรุณาใหญหลวง 

เปนนายแพทยผูรักษาโรคของสัตวโลกทั้งปวง. 

พระพุทธเจาทรงเปนนายแพทย คิดดู; ก็มีเรื่องสวม 

เรื่องอะไรมีมากกวา เดี๋ยวนี้เสียอีก มันแนนอนละ สมัยนั้นตอง

ใชลางแนนอน.   ศาสดาทุกศาสนายอมบัญญัติเรื่องนี้แหละ 

เพราะมันไมสะอาด เครื่องมือทำความสะอาดสมัยโนนไมมี;  

สมัยนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได ถามีสิ่งใดมาใชแทนน้ำได และ

สะอาดเหมือนกัน ก็ใชไดดี;  ไมใชถือตามตัวอักษรไปเสียหมด 

แตวาเมื่อถายอุจจาระเสร็จแลว จะตองทำความสะอาดถึงที่

สุด.  นี้เปนเรื่องอนามัย. 

แลวทานยังตรัสวา ถาพุทธบริษัทถือธรรมะในศาสนา

กันใหครบตามหนาที่ของตัว ปญหาก็เกือบจะหมด ปญหา

ทางการปกครองก็ด ี ทางการศึกษาก็ด ี ทางอนามัยก็ด ี การ

อะไรทั้งหมด มันเกือบจะหมดปญหาไปเลย.  ทีนี้ตางก็นับถือ

ศาสนากันอยูแลว ก็ลองหันมาสนใจปฏิบัติทางศาสนาไมดี

หรือ ? 

ขอใหกำนันผูใหญบานชวยกันพยายามทำใหประชาชน

สนใจปฏิบัติตามศาสนากันใหมากขึ้น นั่นแหละ ปญหามันจะ

หมดไปมากทีเดียว ถึงแมจะเรื่องสวมนี้ก็จะพูดกันงายขึ้น;  

ของพระพุทธเจาทำไวด ี วาไวชัดเจน ถานับถือพระพุทธเจาก็

ตองทำตาม.  เรียกกลับมานับถือพระพุทธเจากันเสียใหมใหถูก

ตอง แลวทุกๆ อยางมันจะเปนไปดวยดี :  การทำมาหากินก็ด ี
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การศึกษาก็ด ีการเลาเรียนก็ด ีการอยูเปนหมูเปนสังคมก็ด ีมัน

จะดีขึ้นมาทั้งทางจิตทั้งทางรางกาย ทั้งทางรางกายทั้งทางจิต

มันสัมพันธกันไป. 

นี่เรียกวาเราพูดกันเรื่องพิเศษ เรียกวานอกหลักวิชา

ตามรายการที่เขามีตามทางราชการ นี่พูดวาจะตองรูถึงรกราก

ของเรื่องนี ้ เรื่องมันอยูที่จิตใจ ถาจิตใจมันดีอะไรมันก็ด ี ดีทุก

อยาง. 

อาตมาก็พูดแตอยางนี้ แลวก็อยากใหทุกคนรูวาใน

ฐานะเปนพุทธบริษัท หรือวา ศาสนาคริสต อิสลามอะไรก็ตาม 

ศาสดาเขาตองการอยางนี ้ ทีนี ้ เราทำตนเปนลูกศิษยของพระ

ศาสดาใหถูกตองมากขึ้นเทานั้น แลวปญหามันหมด.  นี่มันมี

ปญหาขึ้นไปทุกดาน ทุกดาน ทุกดาน หลายๆ ดาน ก็แกไมไหว 

มันมากดานนัก;  นี่ถาวา รูจักหัวปมเงื่อนของมันก็แกมันตรง

นั้นที่เดียว ตรงอื่นมันก็พลอยหมดนั่นแหละ. 

ที่สวนโมกขนี ้มุงหมายจะแก หัวใจ คือเรื่องทางจิตทาง

วิญญาณ;  ที่ทำไวที่ตางๆ ทั่ววัดนี ้เพื่อวาคนเขามาในวัดนี้แลว 

จะเกิดความเขาใจเรื่องในทางจิตใจ;  และสำคัญที่สุด ใหใจ

มันดีใหมันถึงความสงบสุขตรงนี้ ตรงที่นั่งตรงนี้แหละ สบายดี 

ไมตองมีอะไรสักนิดเดียว ไมตองมีอะไรมาบำรุงบำเรอ มันก็

สบาย.  เพราะเหตุอะไร?  มันอยูที่จิตใจ. 

ขอใหเราเห็นแกจิตใจมากสักนิด อยาเห็นแกรางกายให

มาก;  ถาเห็นแกรางกาย ไมเทาไรก็ทำชั่ว.  ถาเห็นแกจิตใจมัน
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ไมมีโอกาส ไมมีทางที่จะทำชั่วเพราะจิตใจมันไมตองการอะไร

มากมาย มันตองการแตความถูกตองอยางเดียว.  เวลานี้

ประชาชนจะเปนโรคเสนประสาทกันเสียทั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต

แลว, ระวังใหดีๆ เถอะ มันทำจิตใจไมถูก แลวกำนันจะ

ปกครองไหวหรือ ?  ปกครองคนที่เปนโรคเสนประสาทกันทั้ง

บานทั้งเมือง มันจะไมไหว, พูดกันไมรูเรื่อง. 

ทำใหเขาปฏิบัติใหถูกตองทั้งกายทั้งใจ โดยเฉพาะทาง

ศาสนา คนจะไมเปนโรคประสาทมากขึ้น มันเปนเทาที่จำเปนก็

ตองเปน.  คนเขาไมรูจักอนามัยทางจิตใจนี่มันสำคัญ,  

โรคประสาทมันเปนก็เพราะวา มีความโลภ ความโกรธ ความ

หลง มากเกินไป ตลอดเวลานั่นแหละ;  จิตอยางนี้มันเปนกัน

ทุกคน. 

โรคเสนประสาทมันทรมานเมื่อเปนเขาแลว เนื่องจากมี

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ติดตอกันอยูตลอดเวลา และ

นานเกินไปก็ตองเปนโรคเสนประสาท;  อยางนอยมีความหลง 

คือ วิตกกังวล ติดตอกันนานก็ตองเปนโรคเสนประสาท เพราะ

ไมรูจักปดเปาใหจิตใจไมวิตกกังวล.  เมื่อมานั่งตรงนี้จิตใจมัน

เกลี้ยง ถาไมเกลี้ยงจะไมรูสึกสบาย;  ถาใครมานั่งตรงนี้รูสึก

สบาย ตองเปนที่แนนอนวาหัวใจมันเกลี้ยง มันเกลี้ยงจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไปพักหนึ่ง แลวมันสบาย. 

ทีนี้ ถามีโลภ โกรธ หลง ตลอดวันตลอดคืน เนือยๆ 

ออนๆ เรื่อยๆ หลายๆ คืน หลายๆ เดือน หลายๆ ป ก็ตองเปน
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โรคเสนประสาท;  นี่ก็เรียกวาอนามัยทางจิตมันเสียไปแลว ทำ

ผิดแลว ก็ตองเปนโรคเสนประสาท นับวาก็ตองบา, หรือบางที

มันฆาตัวตายโดยไมตองบาก็ได เพราะทำอะไรไมถูกขึ้นมา.  

เดี๋ยวนี้มันฆากันงายๆ ไมมีเหตุผลที่จะตองฆาก็ฆากันงายๆ,  

แลวไมมีเหตุผลที่จะตองฆาตัวเอง มันก็ฆาตัวเองงายๆ;  นี่มัน

เปนเรื่องอนามัยทางจิต ทางวิญญาณเสียหมดแลว ทาง

รางกายมันก็เสียตาม ปญหาเหลานี้มีมากแกผูปกครอง กำนัน

ก็ดี ผูใหญบานก็ดี หรือวานายอำเภอ ผูวาการก็ดี มันจะ

ลำบากเรื่องนี้แหละ;  เรื่องประชาชนพลเมืองไมมีจิตใจสม

ประกอบ. 

นี่เรามุงหมายจะพูดกันในเรื่องอนามัยทางกาย ก็พูดกัน

ไปแตเรื่องทางกาย มีทางจิตบางเพราะเกี่ยวเนื่องกัน แลวยังมี

เรื่องอื่นอีกที่มันเนื่องกัน;  แตผลสุดทายนั้นมารวมอยูที่เรื่อง

เดียว วาตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักของศาสนา ใหเกิด

ความพอด;ี  ความพอดีคือหัวใจของศาสนา. 

เมื่อนั่งตรงนี้ใหไดความรูสูงสุดสักขอหนึ่งไมไดหรือ ?  

ขอเรื่องที่วิตกกังวลตัวกู - ของกูเขามา เราก็เปนทุกข จิตใจ

กระวนกระวายแลว พอเราไมมีจิตใจกังวลเรื่องตัวกู - ของก ู

เราก็สบาย อยางนี้ก็สบายแลว;  นี่แหละ ธรรมะทั้งหมดในพระ

คัมภีร ไมมีกิเลส วางจากกิเลส ไมยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะหนึ่ง

แลว ก็มีความสุขชั่วขณะหนึ่ง. 

ฝนจะตกแลว.  นั่งตรงนี้ก็ด ีที่อื่นก็ด ีตั้งใจจะสอนเรื่องนี้
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ทั้งเพ.  ภาพทั้งหมดในตึกนั้น ก็ตั้งใจจะสอนเรื่องนี ้ สอนเรื่อง

ไมยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของก ู แลวตรงโนนมีสระ มีมะพราว

ตนหนึ่งเห็นหรือไม?  ทุกคนแหละเคยเห็นและเคยจำติดตา 

แลวมีประโยชน.  ตนมะพราวอยูตรงนั้นแลวที่นั่นไมใชน้ำ;   

มะพราวนาฬเกร ตนเดียวโนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง ฝนตกไมตอง 

ฟารองไมถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงไดแตผูพนบุญ.  ตนมะพราว 

เขาหมายถึง นิพพาน น้ำ เขาหมายถึง วัฏฏสงสาร คือ เวียน

วายตายเกิด, เดี๋ยวด ี เดี๋ยวชั่ว เดี๋ยวบุญ เดี๋ยวบาป เดี๋ยวสุข 

เดี๋ยวทุกข. 

นิพพานคือขึ้นพนไปเลย มันจึงไมสุข ไมทุกข ไมดีไมชั่ว 

ไมบุญไมบาป นั่นนะคือไมทุกข. จำภาพตนมะพราวติดตา มัน

จะไดเตือนเวลาที่เกิดยุงยากใจ. มะพราวนั้น ฝนตกไมตอง 

ฟารองไมถึง คือมันไมมีความทุกขไปถึงนิพพานได;  ความสุข

ความทุกขมันอยูแตในน้ำ ใน วัฏฏสงสาร - ทะเลขี้ผึ้ง ทะเลขี้-

ผึ้งนั้นเดี๋ยวเปนน้ำเหลว เดี๋ยวเปนของแข็ง พอรอนเปนน้ำเหลว 

พอเย็นเปนของแข็ง;  ทะเลขี้ผึ้งมันเวียนวายขึ้นลงๆ ขึ้นลงๆ. 

อาตมาอุตสาหทำสระนั่น ลงทุนหลายสตางคกวาจะ

เกิดสระนั่น ไมใชมันเปนอยูเอง.  มันตองทำเชนเดียวกับภาพ 

ตองเขียนตองทำขึ้นดวยเจตนา จะทำสระใหมีมะพราวตนหนึ่ง

อยูกลางสระ   ใหคนมาแลวดูติดตากลับไป,  ใหจิตใจที่มีความ

สุขมันอยูไดกลางความทุกข.  ความดับทุกขมันอยูตรงกลาง

ความทุกขนั่นแหละ อยาไปหาที่อื่นเลย;  พอเราทำจิตผิด มัน
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เปนทุกขทันที,  พอเราทำจิตถูกมันก็ไมมีทุกขทันที;  ตรงนั้น

แหละ ตรงแหงเดียวกันนั้น ที่เดียวกันนั้น ใหรูจักแกปญหาตรง

นั้นเอง. 

เย็นที่สุดอยูกลางเตาหลอมเหล็ก เตาหลอมเหล็กมัน

รอนจัด ถาเราดับไดมันเย็นที่สุดเลย;  ตรงอื่นมันรอนนอย ถา

ดับไดมันก็เย็นนอย,  ตรงไหนรอนมากดับไดมันก็เย็นมาก.  ถา

เปนวัฏฏสงสารละก็ตองดับทุกข แลวก็เปนนิพพานไปตรงนั้น

แหละ;  อยาไปแยกกันเสียใหไกล มันจะหาไมพบ.  ฉะนั้นเรา

ดับทุกขอยูกับบาน;  ถาดับแควัดก็จะไมรูจักพบกัน,  ความ

ทุกขอยูที่ตรงไหน ก็ตองดับที่ตรงนั้น ตองการจะสอนอยางนี.้ 

เรื่องศาสนามันก็ยังอาจจะเขาใจผิดกันอยูตอนนี้ แยก

ไปไวคนละทาง พระพุทธเจาตรัสไมเหมือนกับที่ตัวเราพูด, เรา

พูดวาสวรรคอยูบนโนน นรกอยูใตดินไมใชหรือ ?  ที่วาสวรรค

อยูขางบนโนน ทีนี้เขาไปเที่ยวคนจนทั่ว เขาไปทั่วแลวก็ไมเห็น

สวรรคกันสักที.  มันหามีขางบนไม มันไมมีทั้งขางลาง เพราะ

วามันกลม ขางบนคือมันออกไปจากสวนกลาง ขางลางเขาไป

หาศูนยกลางคือแผนดิน. 

พระพุทธเจาตรัสวา สวรรคอยูที่ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ 

นรกก็อยูที่ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ.  พระพุทธเจาพูดก็พูดอยางนี ้

มีขอความในพระบาล ีสวรรคอยูที่ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ  นรก

ก็อยูที่ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ;  ทำใหถูกตรงนั้นแหละ.  ถาทำ

ถูกก็เปนสวรรค ทำผิดก็เปนนรกตรงนั้นนั่นแหละ, เลนเอานรก
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ไวทางโนน เอาสวรรคไวทางนี ้นี่มันทำไมถูก.  ปูยาตายายก็พูด

ไวดีแลว สวรรคในอก นรกในใจ นี้ถูกมาก,  สวรรคอยูในอก 

นรกอยูในใจนี้.  แตพระพุทธเจายังพูดดีกวานั้น วาอยูที่ตา ห ู

จมูก ลิ้น กาย ใจ.  ๖ อยางนี้เทานั้น จะเปนนรกขึ้นมาเมื่อใด

ก็ได   เปนสวรรคขึ้นมาเมื่อใดก็ได แลวแตจะทำถูกหรือทำผิด. 

สอนอยางพระพุทธเจาทำใหคนเชื่อกรรม และมองเห็น

วาทำได ปฏิบัติได จะตกนรกกันจริงๆ ก็ได จะไดสวรรคกัน

จริงๆ ก็ได;  เปนอยางนี้ไมงมงาย ก็นับวาดีแลว ทำใหใจคอ

ปกติ.  ใจคอปกติหมายความวาจิตใจดี อนามัยทางจิตดี 

อนามัยทางกายก็ด ีแลวเราก็ทำอนามัยทางวัตถุใหด ีก็แปลวา

ดีหมดแลว, ทางใจดี ทางกายด ี วัตถุเครื่องอยูที่อาศัยดี ก็ดี

หมด นี้มันเปนอนามัย,  ก็ตองใหด ี๓ ดี.  ตองใหรักษาอนามัย 

เกี่ยวกับ วัตถุก็ใหด ีเกี่ยวกับ รางกายก็ใหด ีเกี่ยวกับ จิตใจก็ให

ด ีก็รูเทานี้;  ถาไปศึกษาเลาเรียนก็รูเทานี.้  จะพูดใหฟงไดเพียง

เทานี ้เพราะรูเทานี.้ 

ขอใหทุกๆ คนสำเร็จประโยชนในการที่มาที่นี ่ ใหได

ความรู  ใหไดความเขาใจ ใหไดแสงสวาง ไปปฏิบัติหนาที่ของ

ตนใหมีความเจริญกาวหนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญ. 

 

เวลานี้เทานี้ตองยุต.ิ 
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๑. คนธรรมดา เปนคนไขของอวิชชา 
 

เมื่อเราพูดกันถึงโรคทางวิญญาณแลว  ทุกๆ คนก็เปน

คนไขหมด เวนแตพระอริยเจา ปุถุชนคนธรรมดาสามัญ  ซึ่งยัง

ไมใชเปนพระอริยเจาก็เปนคนไขกันหมด เปนพระอริยเจาก็เริ่ม

เปนคนหายโรค จนกระทั่งหายเด็ดขาด คือเปนพระอรหันต. 

ในที่นี้ เราจะพูดกันอยางในฐานะคนธรรมดาสามัญที่

เปนคนไข  เปนคนมีโรคดวยกันทั้งนั้น, ดังนั้นเราจะเรียก คนไข

ทั้งโลกนี ้ วา เปนคนไขของอวิชชา, คุณควรจะจำวลีนี้ไววา 

“เปนคนไขของอวิชชา”. 

อวิชชา เปนภาษาบาล ี อวิชา เปนภาษาไทย. ถาเรายัง

เปนคนธรรมดาก็หมายความวา เรายังมีอวิชชา ถาเราเปนคน

ผิดธรรมดา ก็หมายความวา เหนือธรรมดาสูงไปกวาธรรมดาก็

เปนคนมีวิชชา, วิชชานี้มีรากศัพทเดียวกันกับ เวชฺโช หรือ เวชฺช

หรือ เวชฺชกมฺม ซึ่งแปลวาหมอ มาจากคำวา “ผูรู” คือรูในสิ่งที่

มนุษยควรจะรูหรือพอจะรูหรือพอจะหากินได. 

วิชชา แปลวา ความรู  เวชฺช ก็แปลวา ผูมีความรู พวกผู

มีความรู,  แลวแตจะไปอยูในรูปของเอกวจนะ หรือพหุวจนะ.  

แตความรูนี้ไมมุงหมายเฉพาะรูเรื่องดับทุกข, มันรูทั่วไปก็ได. 

ฉะนั้นเราเอาคำวา ผูเยียวยาสัตวโลกทั้งปวงนี้ดีกวา เพราะ

แนนอนวา เปนผูมีความรูชนิดที่จะดับความทุกขของโลกได. 
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วิชชา ตัวนี้ควรจะเขียนให ช. สองตัวซอนกันอยูเสมอ  

มันจะไดผิดแปลกแตกตางออกมาเสียจากคำวา วิชา ในภาษา

ไทย, วิชาเลข วิชาการฝมืออะไรก็ตาม อยางนั้นมันไมใช วิชชา 

ในที่นี ้ ซึ่งรูเรื่องความดับทุกข จนดับทุกขได. 

สัตวโลกทั้งปวงเปนคนไขของอวิชชา อวิชชา คือ ภาวะ

ที่ปราศจากวิชชาแมจะรูแตรูผิดก็เรียกวาปราศจากวิชชา, ไมรู

เสียเลยก็เรียกวาปราศจากวิชชา. ตอเมื่อใดรูเรื่องนี้อยางถูก

ตองถึงขนาดที่รูดวยใจจริงอยูในใจ เปนความรูสึกของใจ เปน 

intultion รูสึกอยูดวยใจจริงๆ; อยางนี้จึงจะเรียกวาวิชชาในที่นี.้ 

ถารูเพราะทองจำ หรือจดไว นี้ก็ยังไมใชวิชชา อยางเรา

จะมีพระไตรปฎกซึ่งจะซื้อมาเมื่อไรก็ได มันก็ยังไมมีวิชชาขึ้น

มาได  แมจะอานจนทั่วถึงตลอดพระไตรปฎก  แตถาไมรู

ซึมซาบถึงความทุกข  ความดับทุกข มันก็ยังไมมีวิชชา.  เพราะ

ฉะนั้นการที่พวกคุณอุตสาหจดจำ หรือจำจดใสสมุดลงไปนี ้ ก็

ยังไมแนวาจะมีวิชชา มันตองเอาไปกระทำใหปรากฎแจมแจง

ในความรูสึก จนจิตใจเปลี่ยนแปลง แลวจึงจะเรียกวา เริ่มมี

วิชชา. 

เราจะพูดกันถึงคนไขของอวิชชา ก็คือคนไขของไม

ความรู หรือปราศจากความรูที่ถูกตอง  นี้เรียกวาเปนคนไขของ

อวิชชาไปหมด. วิชชา คือ ความรูตามหลักในพระพุทธศาสนา 

นี้หมายถึงความรูเรื่องความดับทุกข หรือ แกไขความทุกข 

อยางที่เปนคุณบทของพระพุทธองคที่วา : เปนนายแพทยผู
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เยียวยารักษาโลกของโรคทั้งปวง.  ตองรูจักการรักษาเยียวยา

โรคนั้นใหหายไป แลวรูจักความหมายของโรคนั้น  คือไมมีทุกข

แลว อยางนี้เรียกวามีวิชชา. 

 
ธรรมโฆษณของทานพุทธทาส, เตกิจฉกธรรม, ลำดับที่๑๗.ง บนแถบพื้นที่สีแดง, 

เรื่องที ่๒, สัตวโลกที่เปนคนไขของอวิชชา,แสดงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๑๔, หนา ๓๑-๓๒. 

 

 

๒. โรค ๓ อยาง 
 

การเปนโรคนั้น  เราอาจจะจำแนกใหสิ้นเชิงไดโดยจัด

เปน ๓ ประการดวยกัน  คือการเปนโรคทางกาย  ทางรางกาย

ซึ่งเราเห็นกันอยูทั่วๆ ไป  นี้อยางหนึ่ง.  ที่สูงขึ้นไปกวานั้นอีกชั้น

หนึ่ง ก็คือการเปนโรคทางจิต  ที่นี้เราลองคิดกันดูวาจะมีโรค

อะไรอีกไหม ที่สูงไปกวาโรคทางจิต ? ถาเขาใจความขอนี้จะดี

มาก. ในบัดนี้  ตามทางธรรมหรือทางปรัชญาที่เกี่ยวกับศาสนา 

ไดมีการบัญญัติคำขึ้นใชอีกคำหนึ่ง  ซึ่งเปนคำสำหรับเรียกโรค

ในทาง  ซึ่งเราเรียกกันไปทีกอนวา ทางวิญญาณ.  อาตมาเองก็

ยังไมทราบวาจะใชคำวาอะไรดี.  โรคทางกายนั้นคงใชคำวา 

Physical Disease โรคทางจิตก็คือ Mental Disease ตอมาถึง

โรคประเภทสุดทายนี้  เรียกวา Spiritual Disease. คำนี้ ตาม

ธรรมดาหรือถาเปนคนธรรมดาก็มักจะเขาใจไปวา  เปนเรื่องผี
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เรื่องสาง หรือเรื่องอะไรทำนองนั้น, แตความจริงนั้น  Spiritual 

Disease นี ้มิไดหมายถึงโรคเกี่ยวกับผีสางอะไรทำนองนั้นเลย. 

มันหมายถึงโรคที่เกี่ยวกับกิเลสแผดเผา! ถาจะชี้ที่ตัวจริงของ

โรคนี้ก็คือ ความทนทรมานทางจิตที่เกิดมาจากกิเลส. แตโรคนี้

ปรากฏทางจิตหรือวิญญาณลวนๆ ซึ่งตรงกับคำวา Spiritual. 

ซึ่งสูงไปกวาคำวา Mental. เพราะคำวา Mental นั้น  กระเดียด

ไปทางเกี่ยวพันกับ Physical อยูมาก โรคทางกายคือความเจ็บ

ไขทางกาย,  โรคทางจิต ก็คือความปวยในทางจิต,  แตโรคทาง

วิญญาณ นี้ยิ่งไปกวานั้น;  แมไมปวยทางกาย ไมปวยทางจิต 

แตถายังมีกิเลสตัณหาอวิชชาอยูแลว  ก็ถือวาเปนคนปวยใน

ทาง Spirit หรือวิญญาณ ๑  อยูดวยกันทุกคน อวิชชาคือความ

ไมรู ตัณหาคือความอยาก  อุปทานคือความยึดมั่น เหลานี้เปน

เครื่องทำใหคนเราตกอยูในสภาพของความปวยในทาง

วิญญาณ. สิ่งนี้ยิ่งไปกวาความปวยทางจิต. 

คำวาจิต หรือวิญญาณนี้  ออกจะปนกันยุง  ฉะนั้นอยา

ไปยึดถือถอยคำนัก,  ขอใหยึดถือกิริยาอาการที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็

แลวกัน; ถาปวยทางกายก็ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วๆ 

ไป,ถาปวยทางจิต ก็ไปโรงพยาบาลพิเศษ เชนที่ปากคลองสาน

เปนตนโดยเฉพาะ.แตถาเปนทางวิญญาณ หรือ Spiritual แลว 

ก็ตองไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจาโดยตรง อยางนี้

เปนตน.  ถาเราเขาใจวาโรคของคนทุกคน มีอยูเปน ๓ ชั้นดังนี้

แลว เราก็จะรูจักอานิสงส  รูจักประโยชน  รูจักความสำคัญ
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ของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นทันที.  เมื่อเปนดังนี้ เราจะเห็นไดวา 

การที่จะแกปญหาในการเปนโรคทางวิญญาณนี ้ มันเหลือวิสัย

ที่ศีลธรรมสากลทั่วๆ ไป  จะชวยแกไขได ตองอาศัย 

๑. คำวาวิญญาณโดยทั่วไป ตรงกับคำวา Conscious-

ness. ที่ตรงกับคำวา Spirit เปนคำพิเศษของฝายพวกที่ถือวา

มี  เจตภูต  หรือตัวตน,  มิใชศัพททางพุทธศาสนาโดยตรง พุทธ

ศาสนาปฏิเสธตัวตน ทำนองนั้น. หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ในสวนที่เปนชั้นสูง คือสวนที่สามารถจะกำจัดกิเลสตัณหาได

จริงๆ เทานั้น เปนเครื่องเยียวยารักษา.  นี่แหละ จะทำใหเรา

สนใจในตัวพุทธศาสนายิ่งขึ้น : เราจะมองเห็นความที่ศาสนา

หรือพุทธศาสนามีสภาพอยูเหนือกวาศีลธรรมทั่วๆ ไป.  ดังที่

กลาวมาแลวในขางตนวา  ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา

นั้น  คือวิชาและระเบียบปฏิบัติจนเกิดความรูอันถูกตองวา

อะไรเปนอะไร  ถารูถูกตองแลว อยางนอยก็รูวาสิ่งทั้งปวงเปน 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; ใครไปยึดถือวาเปนตัวตน  หรือของตน

เขา  มันก็เปนความทุกข; แมที่สุดแตใครไปหลงใหล หลงรัก 

หลงชัง มันเขา ก็เปนความทุกข;  เราเรียกความทุกข  หรือ

ความทรมานอันนี้เองวาเปนโรคทางวิญญาณ,  ซึ่งสัตวกำลัง

เปนกันอยูทุกรูปทุกนาม. 

 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ตุลาการิกธรรม เลม ๑, ลำดับที่ ๑๖ บนแถบพื้นสีแดง, 

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม  ครั้งที ่๓/๒๔๙๙ เรื่อง อุปทานสี ่

พระอริยนันทมุน ี(พุทธทาส  อินทปญโญ)บรรยายอบรมผูที่จะเปนผูพิพากษา 

ณ หองบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา, ๗  พฤษภาคม ๒๔๙๙. หนา ๕๐-๕๒ 
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๓.  ทางวิญญาณ 
 

การบัญญัติคำวา “ทางวิญญาณ”  นี้บัญญัติเฉพาะเพื่อ

ใหทำความเขาใจในหมูพวกเรา. 

เราเปรียบเทียบกันอยู ๓ ชนิดคือ ทางรางกาย ทางจิต 

และทางวิญญาณ;  ไมไดถือตามคำที่เขาใชในวิชาความรูของ

ศาสตรอื่น หรือที่เปนสากลสมัยนี้,  เพราะวาเขาไมมีทาง

วิญญาณ. ความหมายของพวกเรามีแตในทางศาสนาเทานั้น; 

ในศาสาตรทั่วไป จิตวิทยาทั่วไป  นั้น ไมมีคำวาทางวิญญาณ. 

ถาจะถือตามหลักที่ใชกันอยู ถอยคำที่ใชกันอยู พอจะ

เทียบกันได : ทางกาย คือทางวัตถุหรือ Physical, ทางจิต หรือ 

Mental, และทางวิญญาณ หรือ Spiritual; เรื่อง Spiritual  ถูก

ตัดออกไป ไมรวมอยูในวิชาความรูที่ชาวโลกเขาขวนขวายกัน

อยู  ทั้งในทางวิทยาศาสตร  ในทางจิตวิทยา หรือแมในทาง

ปรัชญาฝายตะวันตก. แตตัวจริง หรือเรื่องจริง หรือของจริง มี 

๓ อยาง; มิใชมี ๒ อยาง. 

ถาหันมาทางภาษาบาลีก็ไปอีกทางหนึ่ง  ที่จะพูดถึงแต

เรื่องทางกาย-ทางจิต เทานั้น.  ในทางจิตของภาษาบาลี คือ

ทางวิญญาณ;  สวนทางกายหมายถึงทาง Physical และ 

Mental รวมกัน; สวนทางโลกเรียก Mental Physical ก็เลยไขว

กันยุงไปหมด.  เราจึงตองเอาตามสะดวกของเรา  ที่วามีทั้งทาง

กาย ทางจิต และทางวิญญาณ. 
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เพื่อเขาใจไดงายๆ ทันท ี จะใชวิธียกตัวอยางไวเปน

เครื่องเปรียบเทียบเพื่อจำงาย ดวยเรื่องโรค : ในขั้นแรกปญหา

โรคทางรางกายแทๆ เรียกวา โรคทางกายมีการบำบัดทางพี-

สิคส บางทีก็หายไปได. ขั้นที ่๒ โรคทางระบบประสาทเกี่ยวกับ

พฤติของจิต ของสมอง Mental นั้น ตองมีวิธีอยางอื่น  ซึ่งเรา

เรียกกันวา วิธีเกี่ยวกับโรคจิต  ตองจัดโรงพยาบาลขึ้นโดย

เฉพาะ เรียกวาโรงพยาบาลโรคจิต, ปญหาสวนนี้เรียกวา

ปญหาโรคทางจิต, แตพอถึงขั้นที ่๓ เรียกวาโรคทางวิญญาณ. 

โรคทางวิญญาณนี้ หมายความวาคนที่ไมปวยเลย ทั้ง

ทางกายและทางจิต, ไมไปโรงพยาบาลทั้งทางกาย และไมไป

โรงพยาบาลทั้งทางโรคจิต, มีปญญามีการศึกษาดีมีทรัพย

สมบัติ มีเกียรติยศชื่อเสียง;  แตเปนโรคทางวิญญาณ, โดย

เฉพาะก็คือความโกรธความหลงขึ้นมา  มันก็แผดเผา  หรือทิ่ม

แทงทางจิตใจของบุคคลเหลานั้น; อยางนี้ทางศาสนาเรียกวา 

เปนเรื่องทางวิญญาณ เปนโรคทางวิญญาณเปนปญหาทาง

วิญญาณ. 

โรคทางวิญญาณนี้ถือวาเปนกันทุกคนในหมูปุถุชน,  ขึ้น

เชื่อวาปุถุชนแลวก็เปนกันทุกคน  เปนโรคทางวิญญาณ;  สวน

โรคทางกายหรือทางจิตนั้นเปนบางบางคนเปนบางครั้งบาง

คราว ไมเปนทุกคนและตลอดกาลเหมือนโรคทางวิญญาณ. 

คำวา “โรค” มีทั้งทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ; แลว

ปญหาอื่นๆ  ก็มีครบหมด,  แมพูดวาความสุขก็เปนความสุข



พุทธทาสธรรม(๑๗) 

สุขภาพทางจิตวิญญาณ 184

ทางเนื้อหนัง, ความสุขทางจิตก็คือที่ไดอยางอกอยางใจ,  

ความสุขทางวิญญาณนั้นคือความสงบ  ความสะอาด ความ

สวาง.  ลำพังความสุขทางจิตนั้น คือความลุมหลงอยูในสุข

เวทนา; สุขเวทนานั้นก็เปนเครื่องเบียดเบียนทำใหเกิดตัวก-ูของ

กูอยูตลอดเวลา. ถาเปนความสุขทางวิญญาณ ก็หมายความ

วาหมดกิเลส  มีความสุขสงบตามแบบของการหมดกิเลส, นี้

เรียกวาเปนความสุขทางวิญญาณ.  ขอใหใชหลัก ๓ ขั้นอยางนี้

เสมอไป. 

ศาสนาคริสเตียน  ศาสนาพราหมณประเภทเวทานตะนี้

เขาใช spiritual นี้กันทั้งนั้น, สูงไปจาก Mental.  แตแลวนัก

เขียน นักพูด นักแปล ก็ตาม  ที่ยังไมคุนเคยกับเรื่อง Spiritual  

นี้เขาเอาคำ Mental มาใชกับทางวิญญาณ. ฉะนั้นคำบรรยาย

หรือปาฐกถาทั้งปวงที่พูดถึงเรื่องวิญญาณ  ฝรั่งบางคนแปล

เปน Mental ไป.  เราก็วาเขาไมได เพราะเขาตีความหมายของ

เขาอยางนั้น, เขามีความหมาย ๒ อยางเทานั้น. 

อีกคำหนึ่งซึ่งทำความสับสนมากที่สุดคือ Moral ที่แปล

วา ศีลธรรม  บางทีเอาใชแทนคำ Spiritual ก็ม;ี ในหนังสือบาง

ประเภท หรือพูดโดยทั่วๆ ไปที่พูดคลุมหมดอยางนี ้เรียกวาทาง 

Moral.  ขอใหรูไวอยางหนึ่งเถิดวา มีความหมายอยางเดียวกับ

ทางวิญญาณ คือไมใชทางวัตถุก็แลวกัน.  รูสึกวาคำมันยุง;  

เพราะหลายพวกหลายแขนงวิชาปนๆ กันไป,  เพราะเรียนกัน

มาคนละอยาง. เราตองทำความเขาใจเฉพาะของเรา เรื่องของ
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เราม ี๓ ชั้น คือทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ. 

 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ลำดับที่ ๓๘ บนแถบพื้นสีน้ำเงิน, 

 เรื่องที ่๓.   ความวางจากตัวก ูคือการพักผอนทางวิญญาณ 

บรรยาย ๗ สิงหาคม ๒๕๑๒, หนา ๔๐-๔๒. 

 

๔. โรคภัยไขเจ็บของมนุษยทั้งโลก. 
 

องคการระหวางชาติถือเปนปญหาสำคัญที่จะทำใหคน

ไมมีโรคภัยไขเจ็บ.  เรื่องนี้มันมีหลายแงซับซอนกันอยู, ถาเปน

เลหเหลี่ยมทางการเมือง เพื่อหาพรรคหาพวก ทำเปนคนใจบุญ 

แตก็กลายเปนหนาเนื้อใจเสือ อยางนี้ก็ไมใชความบริสุทธิ์หรือ

ความถูกตอง, มันก็มาจากการที่บังคับจิตไมไดอีกเหมือนกัน.  

มันเปนการแสวงหาประโยชนอะไรอยางหนึ่ง, เปนการลงทุน

คา เพื่อเอาผลที่มากกวาทุนที่ลงไป. 

ทีนี้เราจะดูกันในแงที่ทำไปโดยบริสุทธิ์ใจ ก็เห็นไดวา 

เขาเหลานั้นลืมไปวา ไมไดมองเห็นความลับอันหนึ่งที่วา โรค

ภัยไขเจ็บนี้มันมาจากการที่มนุษยบังคับจิตไมได.  ผมพูดเชนนี ้

มันอยูในลักษณะที่จะตองถูกกลาวหาวา บาบอหรือวาเขาขาง

ตัว, หรือมองอะไรดานเดียวเรื่อยไป.  แตผมขอใหทุกๆ องคเอา

ไปคิด.  ที่วาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิดมีมูลมาจากจิตที่บังคับไมได, 

และวา โรคทางกายนี้ มันมีมูลมาจากโรคทางจิต โรคทาง
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วิญญาณ; คือคนเรามันโง จึงเปนโรคทางวิญญาณมันก็มีโรค

ภัยไขเจ็บทางจิต หรือทางกายมาก. 

เมื่อคนเราวิตกกังวล หิวเปนเปรตอยูเสมอในทางวัตถุ-

นิยม นี้เปนโรคทางวิญญาณแลว, แลวไมเทาไร มันก็มาเปน

โรคทางจิต ทางกาย; เปนโรคประสาทเปนโรคจิตแลวก็เปนโรค

ทางกาย เชนโรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง นี้มันมี

มูลมาจากที่ระบบทางจิตเสียไป. ระบบทางจิตเสียไป เพราะ

ระบบทางวิญญาณมันเสียไป. มันมีความหิวทางวิญญาณ 

ขนาดหิวเปนเปรตอยูเสมอ, มนุษยนอนสะดุงอยูทั้งโลกนอนไม

หลับอยูทั้งโลก.  มันเปนโรคทางวิญญาณ, แลวมาเปนโรคทาง

จิต คือเปนโรคประสาท หรือโรคจิต แลวก็มาเปนโรคทางกาย. 

คุณไปถามหมอก็แลวกัน ถานอนไมหลับเปนระยะยาว 

มันก็ตองเปนโรคกระเพาะอาหารไมดีเริ่มเสียขึ้นมา, แลวก็เปน

โรคความดันโลหิตสูง แลวก็เปนโรคเสนประสาท เปนโรคเสน

โลหิตในสมองตีบตัน เปนอัมพาต หรืออะไรทำนองนั้น.  แม

โลกทางวัตถุลวนๆ  เชนที่ผมเคยพูดใหฟงหลายครั้งหลายหน

แลววา ใหดูใหดีแมแตวาทำมีดบาดมือ เดินตกลองบนนอก- 

ชาน, ก็เพราะเปนโรคทางวิญญาณคือสะเพรา, ขาดธรรมะที่

เรียกวาสติสัมปชัญญะ; ขาดธรรมะ นั่นแหละ คือโรคทาง

วิญญาณ, แลวก็ทำมีดบาดมือ เดินตกลอง, คิดดูเถิด มันนา

สงสาร. 

แตแลวก็เห็นไดอยางนาอัศจรรยวา โรคภัยไขเจ็บ
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ทั้งหมดมันมาจากโรคทางวิญญาณ. โรคทางวิญญาณนั้น ตอง

แกไขไดดวยเรื่องทางจิต คือบังคับจิตใหได.  บังคับจิตใหอยูใน

อำนาจ ใหอยูในรองในรอยของธรรมะ, แลวโรคทางวิญญาณก็

จะหายไป.  มีสติสัมปชัญญะดี มีปญญา ความเขาใจถูกตองด ี

มีความเขมแข็งทางจิตดี, โรคทางกายก็หายไปหมด. เดี๋ยวนี้

เรามายั่วกันๆ  ใหเปนทาสของวัตถุนิยม, มายั่วกันโดยตรงโดย

ออม, โดยรูสึกตัวโดยไมรูสึกตัว, ใหทุกคนตกเปนทาสของ

วัตถุนิยมของภูตผีปศาจแหงวัตถุ, มันก็เปนโรคทางวิญญาณ

มากขึ้นๆ เหลือคณนา, โรคภัยไขเจ็บมันก็มีมากขึ้นทั้งทางกาย

ทางจิตเหลือคณาไปตามกัน.  มนุษยมีโรคภัยไขเจ็บมากขึ้น 

แลวก็แปลกๆ ออกไป. 

อยาเขาใจวาการคนควาทางแพทยเจริญ นี้จะทำมนุษย

ใหรอดตายหรือพนภัยจากโรคได.  มันมีชนิดที่เรียกวา ตัว

ตายตัวแทน, เอาชนะโรคนี้ได โรคอื่นเกิดขึ้น, เอาชนะโรคนี้ได

อีก โรคอื่นเกิดขึ้นอีก, เพราะวาโรคภัยไขเจ็บนี้มันมีเหตุมีปจจัย

ของมัน.  มนุษยเปลี่ยนไป เหตุปจจัยมันก็เปลี่ยนไป, มันก็เกิด

โรคอยางอื่นซึ่งไมเคยมีในตำรา, มันจะเปนอยางนี้เรื่อยไป; 

และแมจะมีชีวิตอยู ยังไมตาย ก็อยูดวยความทนทรมานทาง

วิญญาณ. แมไมมีโรคภัยไขเจ็บอยางอื่นก็มีโรคภัยไขเจ็บทาง

วิญญาณ ที่เปนการทนทรมานอยางยิ่ง.  การที่จะแกไขบำบัด

โรคภัยไขเจ็บของมนุษยทั้งโลก โดยเฉพาะกรณีก็ตาม, ตอง

แกไขทางจิตหรือทางวิญญาณเสียกอน.  นี้คือวิธีการที่จำตอง
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ประยุกตอยางยิ่ง,  ประยุกตธรรมะเขากับชีวิตของมนุษย. 

 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ลำดับที่ ๑๙.ก บนแถบพทนสีแดง, 

 -เรื่องที ่๔๑ -อานาปานสติประยุกต (ตอ) 

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๒ หนา ๗๗๙ -๗๘๑. 

 

 

๕. “แพทยในทางฝายวิญญาณ” 

 
อรรถกถาทั้งหลาย ไดเรียกพระพุทธเจาโดยชื่อชื่อหนึ่ง

วา  เปนแพทยทางฝายวิญญาณ. 

บัดนี้ทานไดยินคำวา “แพทยในทางฝายวิญญาณ” 

แลว; อาตมาก็จะกลาวไปตามตัวหนังสือ  ทานอาจไมเขาใจใน

ทันทีก็ได  จึงตองการคำอธิบายบาง. 

ตามความหมายของพระพุทธเจาที่ไดตรัสธรรมไวบาง

หมู    และตามอรรถกถาที่ตองการจะอธิบายธรรมะหมูนั้น เกิด

มีหลักที่ถือกันวา มีโรคภัยไขเจ็บอยู ๒ ประเภท คือ โรคทาง

กาย กับ โรคทางจิต. บาลีใชคำวา “โรคทางจิต” ในครั้งกระนั้น;  

แตเดี๋ยวนี้คำวาโรคทางจิตนี้มันมีความหมายไมตรงกับโรคทาง

จิต    ในสมัยอรรถกถาหรือสมัยพุทธกาล.    โรคทาจิตในสมัย

พุทธกาล  หมายถึงโรคทางความคิดเห็น  หรือทางกิเลสตัณหา  

แตก็เรียกวาโรคทางจิตใจ. 
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เดี๋ยวนี้เราเอาคำวา “โรคทางจิต”  ไปใชกับโรคทางจิต

ตามธรรมดา   ที่เนื่องกันอยูกับรางกาย  ซึ่งไปปนกันอยูกับโรค

ทางกาย  จึงเปนเหตุใหไมเขาใจโรคทางฝายวิญญาณ;  เพราะ

ฉะนั้นจึงขอบัญญัติคำกันขึ้นมาใหมเปน ๓ คำวา : โรคทางกาย 

หรือ Physicail disease  โรคทางจิตหรือ Mental disease,   

สองอยางนี้ เอาไวในฝายโรคทางกายหมดแลว  ก็มีคำวา 

Spiritual disease, นี้แหละคือ โรคในทางวิญญาณ  ซึ่งตรงกับ

ทางจิตในสมัยพุทธกาล. 

คำวา Spiritual และ Mental นี้ตางกันไกลลิบ.  Mental 

หมายถึงจิตที่เกี่ยวเนื่องกันอยูกับกาย สัมพันธกันกับกาย  ถา

หากเราเปนโรคทาง Mental นี้ก็ไปโรงพยาบาลประสาท หรือ

โรงพยาบาลบานสมเด็จฯ มันก็เปนเรื่องโรคทาง Mental มิได

เปนโรคทาง Spiritual นั้น. 

คำวา “วิญญาณ”  ในที่นี้ไมไดหมายความวาวิญญาณ

ภูตผีปศาจ ถูกผีสิง อะไร ทำนองนั้น ไมใช;  แตหมายถึง

วิญญาณหรือจิต  หรือมโนสวนลึก ที่มันเปนโรคไดดวยอำนาจ

ของกิเลส โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คืออวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ, ถา

เปนจิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ แลวก็เปนโรค

ทางวิญญาณ คือเห็นผิด.  เห็นผิดเปนเหตุใหพูดผิด คิดผิด ทำ

ผิด แลวก็เปนโรค ตรงที่ทำผิด คิดผิด พูดผิด. 

ทานจะเห็นไดทันทีวา Spiritual disease โรคทาง

วิญญาณนี้เปนกันทุกคน ไมยกเวนใคร; สวน Physical 
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disease ,Mental disease นั้นเปนกันบางคนและเปนบาง

เวลา  และเรื่องมันก็ไมมากมายเสียหายใหญโตอะไรนัก  คือ

มันไมทำใหใครเปนทุกขอยูทุกลมหายใจเขาออกไดเหมือนกับ

โรคทางวิญญาณ. 

โรคทาง Physics หรือทาง Mental นี้ไมเกี่ยวกันกับพุทธ

ศาสนา  ซึ่งเปนยาแกโรคทางวิญญาณ; หรือไมเกี่ยวกันกับ

พระพุทธเจาที่เปนแพทยในทางวิญญาณโดยตรงมันจึงเหลือ

แตโรคที่อรรถกถาเรียกวา “โรคทางจิต”;   หรือในบัดนี้ เราตอง

บัญญัติลงไปวา  Spiritual disease และเรียกวา “โรคทาง

วิญญาณ” ดีกวา. 

เรื่องนี้ทำใหอาตมานึกถึงขอที่อรรถกถาเรียกพระพุทธ-

เจาวา “เปนแพทยทางวิญญาณ” ก็รูสึกตอไปวาถือเอาแนวนี้พูด

กันรูเรื่องงายกวา. โดยเหตุที่คนทุกคนเปนโรคทางวิญญาณ     

จึงทุกคนตองรักษาเยียวยาในทางวิญญาณ นั่นแหละคือธรรมะ, 

นั่นแหละคือพุทธศาสนากำมือเดียว,  ที่จะตองเขาใหถึง คือเอา

มาใช มากิน มาเยียวยารักษาโรคใหจนได. 

....     ....     ....      .... 

 

ที่ตองสนใจตอไปอีกก็คือวา มนุษยเราสมัยนี้ไมสนใจ

ในเรื่องโรคทางวิญญาณ  เพราะฉะนั้นจึงเปนโรคทางวิญญาณ

กันหนักขึ้นทั้งทางสวนตัว และสวนรวม;   เพราะเมื่อทุกคนเปน

โรคทางวิญญาณกันแลว  โลกนี้ทั้งโลกก็เปนโรคทางวิญญาณ
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ไปหมดเปนโลกที่มีโรคทางจิตทางวิญญาณ เพราะฉะนั้นสิ่งที่

เรียกวาวิกฤติกาลถาวรก็เขามาแทนที่ของสันติภาพถาวร.  จะ

ปลุกปล้ำกันอยางไรๆ มันก็ไมเปนสันติภาพ  แมชั่วขณะขึ้นมา

ได  อยาพูดถึงสันติภาพถาวรใหปวยการ. เพราะวาทั้งสองฝาย

เปนโรคทางวิญญาณ คือทั้งฝายที่เรียกตัวเองวาเปนฝายถูก  

และเรียกฝายอื่นวาเปนฝายผิดนั้น; ทั้งสองฝายนั้นเปนโรคทาง

วิญญาณ จึงมีแตเรื่องที่จะสรางความทุกขขึ้นทั้งแกตัวเองและ

แกผูอื่น  เปนเหมือนเครื่องจักรผลิตความทุกขขึ้นมาในโลก 

แลวโรคทางวิญญาณนี้จะสงบไดอยางไร. 

การแกไขมีอยูวา  ตองทำใหทุกคนในโลกนี้หยุดเปนโรค

ทางวิญญาณ แลวจะมีอะไรมาแก?  การแกมันก็ตองมีหยูกยา

ที่มีไวเฉพาะโรคนี้   คือธรรมะกำมือเดียวในพระพุทธศาสนา  

ที่จะตองเขาใหถึงใหได.  นั่นแหละคือคำตอบที่วา   ทำไมพุทธ-

ศาสนาจึงไมเปนที่พึ่งแกคนในโลกนี้ ใหเต็มตามความมุง

หมายของพระพุทธศาสนาได; ทั้งๆ ที่เราถือกันวา เดี๋ยวนี้

พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายมากขึ้นกวาแตกอนหรือมีสวน

เขาใจถูกตองกัน ยิ่งขึ้นกวาแตกอน. 

จริงอยูในขอที่วามีการศึกษาพุทธศาสนามาก   และ

เขาใจกันมากขึ้น;   แตถาไมรูสึกวาตัวเองกำลังเปนโรคทาง

วิญญาณแลว จะเอาพุทธศาสนาไปกินไปใชไดอยางไร. ถาเรา

ไมรูสึกวาปวย  เราก็ไมมาหาหมอ  เราก็ไมกินยา นี่ใครๆ ก็เห็น

กันอยู. 
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ทีนี้คนเราในโลกโดยมาก   สวนมากก็เปนอยางนี้  คือ

เปนเรื่องเหอยา  ไปฟงธรรมะไปศึกษาธรรมะในฐานะที่เปนยา  

แตก็ไมรูสึกตัววาตนเปนโรค; ไปเอามาไวเพียงสำหรับเก็บไวให

รกรุงรัง, หรือไวพูดไวเถียงกันเลน  จนกลายเปนทะเลาะวิวาท

ไปก็มี, นี่แหละธรรมะ ยังไมเปนที่พึ่งใหแกโลกไดเต็มที ่ ก็

เพราะเหตุนี.้ 

ถาเราจะตั้งกลุมพุทธบริษัทขึ้นอยางที่นี่เดี๋ยวนี้  ก็ควร

จะรูความมุงหมายที่แทจริง  ใหกิจการนี้ดำเนินไปตรงจุด : คือ

โดยประการที่ธรรมะนี้จะชวยรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณ

ไดโดยตรงและโดยเร็ว,  อยาใหพราจนไมรูวาไปทางทิศไหน.     

ขอใหเปนไปในรูปที่วาเปนยาอมฤตศักดิ์สิทธิ์เพียงกำมือเดียว  

แลวใชใหมันถูก  ใชใหมันตรง มันก็จะแกโรคไดหมด; แลวการ

ที่ตั้งกลุมหรือสมาคมขึ้นมาอยางนี้   จะเปนบุญกุศลอยางยิ่ง    

หรือเปนประโยชนอยางยิ่ง;  เพราะฉะนั้นขอใหเราทำใหสำเร็จ

ประโยชนอยางยิ่ง,   อยางใหเปนที่นาหัวเราะเยาะแตประการ

ใดแมแตนิดเดียว. 

....     ....     ....      .... 

 

ทีนี้ขอที่วาเปน  โรคทางวิญญาณนั้นคืออยางไร ?  แลว

จะรักษากันดวยธรรมะกำมือเดียวอยางไร? เราจะวินิจฉัยกัน

ตอไป. 

คำวา “โรคทางวิญญาณ” นั้น ก็คือโรคที่มีเชื้ออยูที่
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ความรูสึกวา-ตัวเรา วาของเรา  หรือวา-ตัวกู   หรือวา-ของกูนั้น

เอง  ที่มีอยูในใจ ประจำอยูในใจเปนเชื้อโรคอยู;แลวก็เบิกบาน

ออกมาเปนความรูสึกวาตัวก-ูของกู  แลวก็เห็นแกตัว  แลัวก็ทำ

ไปตามอำนาจความเห็นแกตัว;มันจึงเปนเรื่องความโลภ ความ

โกรธ  ความหลง  ทำใหเดือดรอนกันทั้งตัวเองและผูอื่น.  นี่คือ

อาการของโรคทางวิญญาณมันเปนอยูภายใน;  ฉะนั้น ใหเรียก

กันเพื่อจำงายวาโรค  ตัวก-ูของก ูจะดีกวา งายกวา. 

พวกเรามีโรค “ตัวก-ูของกู”  กันอยูทุกคน  แลวก็รับเชื้อ

นี้เพิ่มเติมเขามาทุกคราวที่เห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส 

สัมผัส ทางผิวหนัง และคิดไปในใจตามประสาคนไมรู. เขา

เรียกวา  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ๖ อยาง : คู

กันกับ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย และใจ ๖ อยางดวยเหมือนกัน.  คือ

วามีการรับเชื้อหรือสิ่งแวดลอมที่จะทำใหเปนโรคนี้  ที่ปรุงแตง

ใหเปนโรคนี้อยูทุกคราวที่มีการเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส 

ฯลฯ. 

เราจะตองรูจักเชื้อ คือ ความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเรียกโดย

ภาษาบาลีวา “อุปทาน”. อุปทาน แปลวาความยึดมั่นถือมั่น   

ความยึดมั่นถือมั่นม ี ๒ อยาง : คือยึดมั่นวาเรา และยึดมั่นวา

ของเรา. 

“ยึดมั่นวาเรา” นั้น คือรูสึกวา เราเปนเรา เราเปนอยานั้น 

เราเปนอยางนี ้เราเปนลูกผูชายแพใครไมได อะไรทำนองนี้;  นี่

เรียกวาเรา. 
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ที่นี้ “ของเรา” คือวานั่นของเรา นั้นของที่เรารักที่เราชอบ  

แมที่เราเกลียดก็ถือวาเปนศัตรูของเรา;  นี่เรียกวาเปนของเรา 

ถาเรียกอยางบาลีก็เรียกวา “อัตตา” นี้คือ ตัวเรา, “อัต-

ตนียา” นี้คือของเรา.  ถาเรียกกวางออกไปอยางที่ใชเรียกในทุก

แขนงของปรัชญาในอินเดียแลว  เขาเรียกวา อหังการ นี้คือตัว

เรา, มมังการ นี้คือ ของเรา. อหังการ แปลวาทำความรูสึกวา

เรา เพราะคำวา อหัง แปลวาเรา, และมมังการ แปลวาทำ 

ความรูสึกวาของเราเพราะคำวา มมะ แปลวา ของเรา. 

ความรูสึกวาเปนอหังการ  มมังการ  นี้คือตัวอันตรายที่

รายกาจที่สุด หรือตัวสิ่งที่เปนพิษที่รายกาจที่สุด  ซึ่งเราเรียกวา 

โรคในทางวิญญาณ ในที่นี้;    ซึ่งทุกแขนงของปรัชญา หรือ

ธรรมะในอินเดียครั้งพุทธกาลตองการจะกวาดลางสิ่งนี้ดวยกัน

ทั้งนั้น;  แมจะเปนลัทธิอื่นนอกไปจากพุทธศาสนา   ก็ตองการ

จะกวาดลางสิ่งที่เรียกวา อหังการ และมมังการนี้ทั้งนั้น.  มัน

มาผิดกันตรงที่วา ถากวาดลางสิ่งนี้ออกไปแลวแขาไปเรียกมัน

ใหมวาตัวตนที่บริสุทธิ์  หรืออาตมันที่ตองการ  เพราะไม

ตองการจะยึดถือตัวตนหรือของตนอะไรขึ้นมาอีก  เลยจัดเปน

ความวางที่สุดที่เรียกวานิพพาน.  อยางในบทที่วา นิพฺพาน ํ

ปรมํ สุญฺ ํซึ่งแปลวา วางที่สุดนั่นแหละคือนิพพาน  ก็แปลวา

วางจากตัวก ูวางจากของก ูโดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวง ไม

เหลือเยื่อใย  นั่นแหละคือนิพพานหรือความหายจากโรคทาง

วิญญาณ. 
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ในเรื่องความรูสึกวาตัวกู-ของกูนี้  มันมีความลับมาก  

ถาไมสนใจจริงๆ แลว  ก็เขาใจไมไดวามันเปนตัวการของความ

ทุกข หรือเปนตัวการของโรคทางวิญญาณ. 

สิ่งที่เรียกวาอัตตาหรือตัวตนนี้  มันก็ตรงกับคำวา Ego 

ในภาษาลาตินที่รูจักกันดี  ถาความรูสึกที่เห็นแกตัวเกิดขึ้น  

เราเรียกวา Egoism;  เพราะวาถารูสึกวามีตัวเราแลว  มันก็

ตองคลอดความรูสึกวาของเรานี้ออกมาดวยเปนธรรมดา  ชวย

ไมได.  เพราะฉะนั้นความรูสึกวาตัวตน และของตนรวมกันนั้น

คือ Egoism.  ความรูสึกที่เปนตัวตน หรือ Ego นี้กลาวไดวา

เปนของธรรมชาติธรรมดาที่ตองมีอยูในสิ่งที่มีชีวิต แลวยังแถม

เปนศูนยกลางดวย. 

Ego ถาแปลเปนภาษาอังกฤษก็ตองแปลวา Soul คือ

อัตตา และมันก็ตรงกับภาษากรีกวา Kentricon ซึ่งแปลเปน

ภาษาอังกฤษวา Centre, คำ Kentricon นี้ตรงกับคำวา 

Centre ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลวาศูนยกลาง.   เมื่อ Ego และ 

Kentricon คือสิ่งๆ เดียวกันแลว Soul อัตตานี้ก็เปนสิ่งที่ถือกัน

วาเปนศูนยกลางของสิ่งที่มีชีวิต เปน Nucleus ที่จำเปนสำหรับ

สิ่งที่มีชิวิต; เพราะฉะนั้น  จึงเปนสิ่งที่เราไมสามารถเอาออกไป

ได หรือเราไมสามารถจะเวนจากสิ่งนี้ไดสำหรับคนธรรมดา. 

เปนอันวา ทุกคนที่เปนปุถุชน   จะตองมีความรูสึกที่เปน 

Egoism อยูเปนประจำ; แมไมแสดงออกมาใหเห็นชัดตลอด

เวลาก็จริง แตก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่ไดเห็นรูป ฟงเสียง 
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ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวหนัง หรือนึกอะไรขึ้นในใจ.  ฉะนั้น

ทุกคราวที่มันเกิดเต็มรูปขึ้นมา เปนความรูสึกวา ตัวก-ูของก ูให

ถือวาเปนโรคโดยสมบูรณแลว.  จะโดยอาศัยการเห็นรูป  หรือ

ฟงเสียง หรือดมกลิ่น หรือลิ้มรส หรืออะไรก็ตาม  ถาในขณะ

นั้นเกิดความรูสึกวาตัวกู-ของกูแลวละก็ ถือวาเปนโรคโดย

สมบูรณ;  คือมันเกิดความรูสึกที่เห็นแกตัวจัดขึ้นมา. 

ตอนนี้เราไมเรียกวา Egoism แลว  แตเราจะไปเรียกวา 

Selfishness หรืออะไรทำนองนั้น คือมันเปน Egoism ที่เดือด

พลานและนอมไปในทางต่ำ, หรือผิด, หรือขางเห็นแกตัวจนไม

ดูหนาใคร  คือไมเห็นแกผูอื่น, ฉะนั้นมันจึงทำอะไรที่เปนไป

ขางเห็นแกตัวหมด เปนความโลภ ความโกรธ  ความหลง ที่

ปรารภตัวเองหมด.  นี่คืออาการของโรค แสดงออกมาเปน 

Selfishness แลวมันก็ทำอันตรายผูอื่น และรวมทั้งตัวเองดวย  

คือเปนอันตรายแกโลกมากที่สุด. 

ที่โลกเรากำลังลำบากยุงยากอยูเดี๋ยวนี้มันก็ไมมีอะไร 

นอกไปจากเพราะสิ่งที่เรียกวา Selfishness คือความเห็นแก

ตัวของแตละคน ของแตละฝายที่คุมกันเปนพวกๆ อยูในโลก

ในเวลานี้ : การที่ตองรบกันอยางที่ไมอยากจะรบ ก็จำตองรบ

กันนี้มันก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไมไดหรือทนตออำนาจของสิ่งนี้ไม

ได  มันจึงเกิดเปนโรคขึ้นมา. 

โรคเห็นแกตัวนี้มันตั้งขึ้นได คือมันรับเชื้อเขามาแลวกอ

เปนโรคขึ้นมาไดก็เพราะวาทุกคนไมรูจัก สิ่งซึ่งเปนเครื่อง
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ตานทานโรค กลาวคือหัวใจของพุทธศาสนา. 

 
ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เลม ๒, 

 ลำดับที่ ๓๖.ก บนแถบพ้ืนสีน้ำเงิน, เรื่องที่ ๑ ใจความทั้งหมดของพุทธศาสนา 

ชุดแกนพุทธศาสตร  คำบรรยาย ที่ราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

คำบรรยายชุดนี ้ไดรับรางวัลในการประกวดหนังสือดีจาก องคการยูเนสโก  

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๘, ๑๗  ธันวาคม ๒๕๐๔, หนา ๙-๑๖. 

 

๖. สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดรับในสังคม. 

 
สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดรับ ในสังคมนั้น อยากจะ

ใหรูจักแบงแยกออกเปนชั้นๆ ตามที่จะมองเห็น  ขอนี้จะตองใช

หลักเกณฑอันหนึ่ง  ซึ่งอาจจะมองเห็นได,  และอาจจะยอมรับ

ได วาหลักเกณฑสำหรับวัดภูมิฐาน  หรือชั้นของมนุษยนั้น เรา

จะมีกันสัก ๓ อยาง หรือ ๓ ระดับ : คือ ระดับทางกายคือทาง

วัตถุ  นี้อยางหนึ่ง,  ระดับทางจิต นี้ก็อยางหนึ่ง,  และอีกระดับ

หนึ่ง ไมรูจะเรียกวาระดับอะไรด ี ก็เลยเรียกวา ระดับวิญญาณ 

คือหมายถึงระดับสติปญญา.  คำในภาษาตางประเทศที่เปน

ภาษาสากล เขาเรียกระบบนี้วา ระบบ Splritual ซึ่งไมรูจะแปล

เปนภาษาไทยวาอะไรดี; แตเมื่อดูที่เนื้อหาของเรื่องแลวก็คือ 

ระบบสติปญญา. 

อาตมาเคยใหตัวอยาง  ที่จะเขาใจไดงายๆ เกี่ยวกับ ๓ 

ระบบนี้ , ๓ ระดับนี้วาถาเราเปนโรคทางกาย เราไปที่โรง
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พยาบาลทางกายโดยตรง.   ถาเรามีโรคทางจิต เราก็ไปที่โรง

พยาบาลโรคจิตโดยตรง. แตถาเราเปนโรคทางระบบ Spiritual 

หรือทางวิญญาณทางสติปญญานี้  เราก็ตองไปโรงพยาบาล

ของพระพุทธเจา.  มันอยูที่ไหน และมีอยูอยางไรก็ตามใจ ที่พอ

จะเปนโรงพยาบาลของพระพุทธเจา เพื่อจะแกไขกิเลสและ

ความทุกขได แลวก็ไปที่นั่น. 

ถาจะเปรียบเทียบกันด ู ใหทานทั้งหลายเขาใจ ก็พอจะ

เปรียบเทียบไดวาเรามีโรคทางกายก็แกไขกันทางวัตถุหรือทาง

กาย; หายแลว  มันยังมีโรคทางจิตใจเหลืออยู เราเปนคนใจคอ

ไมปกติ ฟุงซานงาย อยางนี้เปนตน เราก็ไปหาการเยียวยาใน

ทางจิต. ถาเปนโรคทางจิต  อยางที่สมัยปจจุบันนี้เขาเรียกกัน  

ซึ่งเปนระบบประสาท  หรืออะไรมากกวานั้น ก็ไปโรงพยาบาล

โรคจิต.  แตวาเมื่อเราไมตองไปทั้งสองโรงพยาบาลนั้นแลวมัน

ยังมีโรคอะไรเหลืออยู นี่แหละจะตองไปโรงพยาบาลของ

พระพุทธเจา เพื่อจะแกไขโรค; เชนโรคมิจฉาทิฏฐิ ความคิด

ความเห็นผิดพลาดจากความจริง, มีอวิชชา มีโมหะ มีอุปาทาน  

ทำใหเกิดความทุกข;  แมจะมีกินมีใชร่ำรวยแลว,  รางกายก็

สบายดีอำนาจวาสนาก็มี,   แลวทำไมมันจึงยังเปนทุกข?  นี่ก็

เพราะวามันเปนโรคปวย, เปนความปวยในทางวิญญาณ เรียก

ชื่ออยางนี้ไปทีกอน จะใชคำฝรั่งก็ไมได ทั้งที่เขามีใชกันอยูทั่ว

โลก เราจึงเรียกวาเปนโรคทางวิญญาณ. 

ทีนี้ สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยนี้ มีทั้งระดับทางกาย ระดับ
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ทางจิต และระดับทางวิญญาณ; จะยกเอาความสุขขึ้นมาเปน

ที่ตั้ง  จะเห็นไดงาย  วาเราจะตองมีความสุขกันใหได ทั้งระดับ

ทางกาย ระดับทางจิต ระดับทางวิญญาณ จึงจะเรียกวาไดรับ

สิ่งที่ดีที่สุด ครบถวนตามที่มนุษยควรจะไดรับ. 

ความสุขทางกายนั้นคือ กายไมถูกกระทบกระทั่งเบียด 

เบียนบีบคั้น.  อาตมาใชคำอยางนี้ก็คิดวาพอแลว สำหรับทำ 

ความเขาใจกันในที่นี.้ ถาเราพูดวาความสุขทางกายก็เพราะวา

กายไมถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนบีบคั้น : เชนวาไมยากจน 

ไมอดอยาก ไมปวยไข ไมขาดแคลนขัดสนอะไรๆ ในทาง

รางกาย เราก็เรียกวา เรามีความสุขทางรางกาย; เพราะวา

รางกายของเราไมถูกบีบคั้น. 

ทีนี ้ ความสุขทางจิตนั้น ก็เพราะวา จิตของเราไมถูกบีบ

คั้น.  จิตของเราเปนปกต,ิ จิตของเราถูกบีบคั้นอยู ดวยสิ่งที่ทาง

ศาสนาเรียกวา  นิวรณคือวาเราจะมีจิตใจโปรงสบายเยือกเย็น

อยูไมได; เพราะถูกบีบคั้น ดวยการบีบคั้นทางจิตใจที่เรียกวา

นิวรณ :- 

นิวรณที ่ ๑ คือความรูสึกที่ตกไปในทางกามารมณ คือ 

เรื่องเพศ : เราอยากจะนั่งเลนเย็นๆ ใจ ก็ไมได; ความรูสึกทาง

เพศ มันบีบคั้น นี้ก็เปนนิวรณที ่๑; 

บางที่ก็เปน ความรูสึกทางความโกรธ ขัดแคน เกลียด

ชัง หงุดหงิดอยู; นี่มันก็เปนนิวรณที ่๒; และบางทีก็เปนภาวะที่

จิตหดหู  หอเหี่ยว ละเหี่ย ละหอย ไมสดชื่นแจมใส คือจิตมัน
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แฟบลงไป นี้ก็เปน นิวรณที ่๓ ที่บีบคั้นจิตไมใหเปนสุข; 

ทีนี้บางที  มันก็เปนความรูสึกของจิตที่ฟุงซาน คือฟูมาก

เกินไป เปนความฟุงซาน หาความสงบสุขไมได นี้ก็มีอยูเปน 

นิวรณที ่๔; 

นิวรณสุดทาย คือ นิวรณที่ ๕ นั้น  คือความรูสึกที่ไม

แนใจ เปนความลังเลสงสัย แมแตในชีวิตของตนเอง  มีความ

ลังเลในการกระทำการงาน  การเปนอยูของตนเอง,  ลังเลใน

สมรรถภาพ หรือหลักประกันภัยอะไรของตนเอง; มันมีแต

สงสัยสังเล ไมแนใจอยูอยางนี้   ถึงกับขนาดที่จะสงสัยวาเดี๋ยว

นี้ความเปนคนเปนมนุษยของเรานี ้  มันถูกตองดีแลวหรือ? เรา

ไดความเปนมนุษยที่ดี ที่ถูกตองที่สมบูรณแลวหรือ?  มันยังมี

ความลังเลอยูอยางนี ้จิตใจก็ถูกบีบคั้น. 

ถาจิตใจมัน ถูกบีบคั้นอยูดวยนิวรณทั้งหาประการ  

เหลานี้แลว เราก็ไมมีสุขในทางจิต;  ตอเมื่อใดไมมีอะไรบีบคั้น

จิต,  หรือกระทั่งวาไมมีโรคทางจิตตามที่หมอเขาเรียกๆ กัน ก็

เรียกวาเรามีความสุขทางจิตได.  เรามีความสุขขึ้นมา  ไดสอง

อยางแลว  คือทางรางกาย ก็พอจะมีความสุข ทางจิต ก็พอจะ

มีความสุข. 

สิ่งสุดทาย ความสุขในทาง Spiritual หรือทางวิญญาณ

นั้น ก็คือความรูหรือสติปญญาของเรา  ไมถูกบีบคั้น.  ถาความ

รูหรือสติปญญาของเราถูกบีบคั้น  เราก็เปนผูมีความทุกขอีก

แบบหนึ่ง ซึ่งลึกซึ้งละเอียดออนมาก;  เพราะมีความเขาใจไม
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ถูกตอง ในสิ่งทั้งปวง ความคิดก็ไมมีทางที่จะสงบมีแตความ

รบกวน วุนวาย นั่นเปนความทุกขในทางสติปญญา เรียกงายๆ 

ก็วา มันเปนมิจฉาทิฏฐิ. 

เมื่อใดมีมิจฉาทิฏฐ ิ ก็คือมีโรคทางวิญญาณ มีความ

ทุกขในทางวิญญาณ; เมื่อใดไมมีมิจฉาทิฏฐิ มีแตสติปญญาที่

ถูกตองครบถวนทุกประการแลวก็เรียกวาสัมมาทิฏฐิ; ไมมีการ

ถูกบีบคั้น ในทางสติปญญา หรือทางวิญญาณแลวเราก็มี

ความสุขอยางที่สาม, คือความสุขในทางสติปญญา หรือทาง

วิญญาณแลว  เราก็มีความสุขอยางที่สาม, คือความสุขในทาง

สติปญญา มันก็จบกันเทานั้น.  เมื่อความสุขทางกาย  ก็ม ี

ความสุขทางจิตก็ม ีความสุขในทางสติปญญาอันสูงสุดนี้ก็ม ีก็

เรียกวาไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ. 

ที่นี้ อะไรเลา ที่จะทำใหไดรับความสุขทั้งสามประการ

นี้? อาตมาอยากจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกวา ศาสนา ดวยอีก

เหมือนกัน; เพราะศาสนาเทานั้นที่จะทำใหคนเรา ไดรับความ

รูสึกเปนสุข ไมถูกบีบคั้นทั้งทางกาย ทั้งทางจิตและทั้งทาง

วิญญาณ. ที่นี ้คนบางพวกก็จะคัดคานวา เรื่องทางกาย, ความ

สุขทางกายนี้เรามีวิชามีปญญาหาเงิน หาทรัพยสมบัติมาแลว 

เราก็อยูไดโดยสะดวกสบาย โดยไมตองอาศัยศาสนา มิใช

หรือ?  คำพูดอยางนั้น มันก็มีทางที่จะทำใหคนเห็นดวยอยู

มาก; แตอาตมาบอกวา มันไมพอ. 

แมเราจะมีความรูวิชาชีพ วิชาทางเศรษฐกิจ ทางผลิต 
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ทางอะไรก็ตามมากมายแลว; อยาคิดวาเราจะพนปญหาใน

ทางวัตถุ  หรือทางรางกาย; เพราะวาเราจะตองมีความทุกข ใน

ขณะที่ประกอบอาชีพนั้นเอง. ตองมีศาสนาเขามาชวยเกี่ยว-

ของ  ทำใหจิตใจไมตองเปนทุกข ในขณะที่ทำการทำงาน 

ทำการผลิต;  เพราะมันจะมีการที่ไมประสบความสำเร็จ, หรือ

วามันก็ตองมีความเจ็บปวยในทางกาย  ที่หมอ แพทยก็ไมอาจ

จะรักษาใหหายได, หรือในระหวางที่มันยังรอเวลาเพื่อการหาย 

มันก็มีความทุกขทรมานทางกาย.  เราตองอาศัยหลักของพระ

ศาสนามา  เพื่อจะขจัดความทุกข  เกี่ยวกับปญหาเหลานี้ออก

ไปเสีย  จึงจะเปนผูที่เรียกวา มีความสุขในทางกายไดโดย

สมบูรณ. 

อยาเขาใจวา มีทรัพยสมบัต ิ มีอำนาจวาสนาถึงที่สุด

แลว ปญหาทางรางกาย ก็จะหมดไป.  มันยังมีความเจ็บไขได

ปวย ซึ่งใครๆ ก็บังคับมันไมได; เพราะมันเปนธรรมชาติ.  ตอง

อาศัยความรูทางธรรมะ  มาทำจิตใจเสียใหม อยาใหความเจ็บ

ปวยตามธรรมชาตินี ้ทรมานจิตใจได.  นี้จึงถือวา  แมแตความ

สุขในทางกาย ในระดับต่ำๆ ตนๆ นี ้ก็ยังตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา

ศาสนามาประคับประคองอยูด.ี 

 

อยูในโลกดวยมีความสุข ตองมีศาสนา 
 

ชวยสรุปความใหสั้นที่สุดวา ทานจะอยูในโลกนี้โดยไม
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ตองเกี่ยวกับศาสนานั้น ดูจะยาก; เพราะวาโลกนี้เองมันเปนตัว

ปญหา   ที่ทำใหเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาซึ่ง ความรูอยางโลกๆ มัน

ขจัดไปไมได.   ตองอาศัยความรูทางศาสนา : รูจักปลง รูจัก

ปลด รูจักปลอยวาง รูจักไมยึดมั่นถือมั่น มันจึงจะทำใหมีความ

สุขอยูในโลกนี้ได; ถามิฉะนั้นแลว ก็จะอยูในโลกนี้ ดวยความ

พายแพไมประสบชัยชนะ. 

ขอใหเขาใจถูกตองเสียใหมวา   เรื่องทางศาสนานั้นเขา

ไมไดบอกวาใหออกไปเสียจากบานเรือน ไปบวชกันเสียให

หมด ไมเคยมีอยางนี้เลย; แตกลับไปมีวาทานจะอยูในโลกนี้    

ในบานเรือนอยางนี้ก็ได.  แตตองมีหลักสำหรับยึดถือในการ

ประพฤติกระทำอยางนี้ๆ  ในโลกนี้ ก็จะไมมีความทุกข อยูใน

โลกนี้ดวยชัยชนะโลก.  อยาพายแพแกโลกก็แลวกัน. 

ดังนี้จึงเห็นไดวา เรื่องของศาสนานั้น ไมใชตองการจะ

ตอนคนออกไปเสียจากโลกใหหมด  จนไมมีฆราวาสเหลืออยู

ในโลกนี้เลย;   แตมีธรรมะสำหรับฆราวาสที่จะอยูในโลกนี้  

อยางที่มีชัยชนะ,  ตามที่ฆราวาสเขาจะชนะไดอยางไร.   นี้เห็น

ไดวา แมแตปญหาทางกายแทๆ ก็ตองแกดวยสิ่งที่เรียกวา

ศาสนา. 

ทีนี ้ เรื่องที่สูงขึ้นไปถึงทางจิตนั้น  ก็ยิ่งตองการสิ่งที่เรียก

วาศาสนามากขึ้น.  เรายิ่งตองการใหจิตนี้ปกติมากเทาไร;  ก็ยิ่ง

ตองอาศัยวิธีการทางศาสนามากขึ้นเทานั้น, เพื่อใหจิตนี้มันอยู

ในในสภาพที่ปกติ  ไมเปนโรคทางจิต  ไมเปนโรคทางประสาท,  
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ปองกันการเกิดโรคทางจิต  หรือโรคทางประสาทหรืออาจจะ

แกไขเยียวยา โรคทางจิตหรือทางประสาท ที่เกิดขึ้นแลวนั้น; 

เรียกวายิ่งเปนเรื่องทางจิตเทาไร ก็ยิ่งตองการสิ่งที่เรียกวา

ศาสนาเทานั้น. 

ทีนี้ เมื่อไปถึงสิ่งสุดทาย คือเรื่องทางสติปญญา แลวก็

เปนเรื่องของพระศาสนาโดยตรง ที่ตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา :- 

วิชชา ญาณทัสสนะ มรรคญาณ ผลญาณ อะไรก็ตาม, แลวแต

จะเรียก ซึ่งเปนความรูสูงสุด  เปนความถูกตองถึงที่สุดในทาง

สติปญญา;  เพื่อวาจิตใจนี ้อยาไดมีความรูสึกที่เปนทุกขเลย. 

มนุษยสามารถจะอยูในโลกนี้ได โดยไมตองมีความรูสึก

วาเปนทุกขเลย  เพราะความสมบูรณถึงที่สุดของมนุษยนั้น;  

เพราะวาเขาไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่เปนเครื่องมือใหมนุษยไดถึง

ภาวะอันนี้. พระอรหันตทั้งหลายจึงไดรับสมัญญาวาเปนผูถึงที่

สุดของความเปนมนุษย, เปนผูเต็มเปยมของความเปนมนุษย; 

เพราะวาอยูเหนือปญหา เหนือความทุกข  โดยประการทั้งปวง

คือทั้งทางกาย ทั้งทางจิต และทั้งทางสติปญญา ดังที่กลาว

แลว. 

ดังนั้น อาตมาจึงใหคำตอบ ซึ่งเปนคำนิยาม เมื่อถูก

ถามวา ศาสนาคืออะไร? ก็ตอบวา ศาสนาคือสิ่งที่ทำใหมนุษย

ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย ตามที่เขาควรจะได. 

คำวา สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยควรจะได นี ้ดูพวกเราไม

คอยจะสนใจกัน; ฉะนั้น ขอใหสนใจกันใหพอสมควรก็จะเกิด
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ความกระตือรือรนในการที่จะได   สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได

รับ จากพระศาสนา.  วิชาความรูทางจิต  ทางปรัชญาของพวก

ตะวันตก ซึ่งถือกันวาเปนตำรับสากลนั้นเขาก็มีคำๆ  นี้ใชมา

นมนานแลว, และใชไปทั่วทุกสาขาวิทยาทางปรัชญา, คือทาง

สิ่งที่ลึกซึ้งในทางจิตใจ.  เราเรียกมันวา สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย

ดวยเหมือนกันนิยมใชเปนคำสากล  ดวยภาษาละตินวา 

Summum bonum แปลวา ความดีสูงสุดของมนุษย. 

ถาเราจะสนใจ   ถึงความดีสูงสุดของมนุษยกันบางก็

คงจะทำใหเกิดความกระตือรือรน  ไมหยุดเฉยอยูเพียงเทานี้, 

และคำวา “ความดี” ในที่นี ้ ก็มีความหมายเปนพิเศษ  ไมใช

ความดีสำหรับใหหลงใหล ใหยึดมั่นถือมั่น แลวหลงใหลใน

ความดีนั้น; เปนการพูดแทน ในความหมายทั่วๆ ไปวาสิ่งสูงสุด

ที่มนุษยควรจะไดนั้นคืออะไร.  แตมิใชเพื่อใหมนุษยไปยึดมั่น

ถือมั่นอยูที่นั่น;  เพียงแตใหรูวาที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนั้น 

มันคืออะไร? มันก็คือ จิตที่หลุดพน  ไมไปยึดมั่นถือมั่นอะไร  

แมในความดีสูงสุดนั้น.  นั่นแหละจึงจะเปนการได ที่ดีที่สุด

ของมนุษย.  ที่ เกิดมามีสติปญญา อันไมมีขอบเขตจำกัด

สำหรับมนุษยเรา. 

 
ธรรมโฆาณของพุทธทาส, อะไรคืออะไร ?, ลำดับที่ ๑๗.ค บนแถวพื้นสีน้ำเงิน 

เรื่องที ่๔ ศาสนาคืออะไร ? 
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