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คนไข: ปวยแตกาย ใจเปนสุข



ธรรมกถาสําหรับผูปวย
รักษาใจยามปวยไข∗

เราทั้งหลายที่เปนพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือพระรัตนตรัย
เปนที่เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัยนั้น ก็คือ พระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆ ถายึดเอาพระพุทธเจาเปนหลัก พระพุทธเจาก็
เปนผูท่ีไดตรัสรูคนพบพระธรรม เมื่อคนพบแลวรูความจริง ก็นํา
เอาธรรมนั้นมาสั่งสอนแกผูอื่น ผูท่ีปฏิบัติตามรวมกันเขาก็เรียกวา
เปนสงฆ

พระพุทธเจาที่ทรงคนพบพระธรรมนั้น ก็คือคนพบความจริง
เกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตวาเปนอยางไร พระพุทธเจานั้นทรงสน
พระทัยเรื่องความสุขความทุกขของมนุษย และพระองคก็ใชเวลา
มากมายในการคนควาเรื่องนี้ เพื่อใหรูชัดวา มนุษยน้ันมีความสุข
ความทุกขเกิดขึ้นอยางไร ถามีปญหาคือความทุกขเกิดขึ้น จะแกไข
อยางไร เรียกไดวา พระองคเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องชีวิต เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงสามารถในการที่จะแกปญหาชีวิตของคนเรา 
และเราก็นับถือพระองคในแงน้ีเปนสําคัญ
                                                          
∗ บันทึกเสียงสําหรับคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.
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 ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบดวย กาย กับ ใจ มีสองสวนเทา
น้ัน กายกับใจรวมเขาเปนชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะตอง
ใหอยูในสภาพที่ดี ตองรักษาไวใหมีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิต
จึงจะดําเนินไปโดยราบรื่น

แตคนเรานั้น จะใหเปนไปตามที่ปรารถนาทุกอยาง ก็เปน
ไปไมได รางกายของเรานี้บางครั้งก็มีความเจ็บไขไดปวย ซ่ึงอาจ
จะเปนเพราะสาเหตุเนื่องจากการกระทบดวยโรคภัยที่มาจากภาย
นอก หรือฤดูกาลผันแปรไป หรือถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุสิ่งของ
ท่ีแข็งกระดาง แมแตหนามตําทําใหเกิดความเจ็บปวดขึ้น หรือวา
รางกายนั้นอยูไปนาน ๆ เขา ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รางกาย
ก็เจ็บไขไดปวย อันเปนไปตามธรรมดา เรียกวาเปนลักษณะของ
สังขาร คือ สิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ซ่ึงไมมีอยูโดยตัวของมันเอง 
แตอาศัยสิ่งหลายๆ อยางมาประชุมกันเขา มารวมตัวกันเขา

รางกายของเรานี้เกิดจากปจจัยหลายอยางมาประกอบกัน
เขา ภาษาเกาๆ เราเรียกวา เกิดจากธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ มาประชุม
กัน ธาตุเหลานี้แตละอยางก็เปลี่ยนแปลงไป ไมเที่ยงแทแนนอน 
ตางก็ผันแปรไป เมื่อแตละอยางผันแปรไป ก็เปนธรรมดาที่วา     
จะเกิดการแปรปรวนขึ้นแกรางกายที่เปนของสวนรวมนั้น ซ่ึงเปนที่
ประชุมของธาตุท้ังหมด รางกายแปรปรวนไปก็เกิดการปวยไขไม
สบาย น้ีก็เปนดานหนึ่ง

ทีน้ี รางกายนั้นก็ไมไดอยูลําพัง ตองอยูรวมกันกับจิตใจ จึง
จะเกิดเปนชีวิต จิตใจน้ันก็เชนเดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
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ตางๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดนึกตางๆ นานา บางครั้ง
เกิดกิเลสขึ้นมา เชน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็แปร
ปรวนไปตามกิเลสเหลานั้น  ยามโลภ ก็อยากจะไดโนนไดน่ี ยาม  
มีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแคนขุนเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งตางๆ 
ยามโมหะเกิดขึ้น ก็มีความลุมหลง มีความมัวเมาดวยประการ
ตางๆ

ในทางตรงขาม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความดีงาม จิตใจ
เปนบุญขึ้นมา ก็คิดนึกเรื่องดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจก็ผองใส    
เบิกบาน สดชื่น เรียกวามีความสุข ในเวลานั้นก็จะมีคุณธรรมเชน 
มีความเมตตา มีความกรุณาตอคนอื่นๆ หรือมีศรัทธา เชนมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในบุญใน
กุศลเปนตน จิตใจก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไดตางๆ

แตท่ีสัมพันธกันระหวางกายกับใจ ก็คือวา เมื่อกายเจ็บไขได
ปวย ก็มักจะรบกวนทําใหจิตใจพลอยไมสบายไปดวย เพราะวา
รางกายเจ็บปวด จิตใจก็มีความทุกข หรือวารางกายนั้นไมอยูใน
อํานาจบังคับบัญชา เชนรางกายที่ออนแอเปนตน จิตใจก็หงุดหงิด 
เพราะไมไดอยางใจ อันนี้เรียกวา จิตใจกับรางกายนั้นอาศัยซึ่งกัน
และกัน เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็พลอยไมสบายไปดวย

อีกดานหนึ่ง เมื่อจิตใจไมสบายมีความทุกข มีความหวาด
ระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีหวงหนาพะวงหลังตางๆ มี
ความไมสมปรารถนา ผิดหวัง ทอแทใจตางๆ ก็ทําใหแสดงออกมา
ทางรางกาย เชน หนาตาไมสดชื่น ผิวพรรณไมผองใส ยิ้มไมออก 
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ตลอดจนกระทั่งวา เบื่อหนายอาหารเปนตน ไมมีเรี่ยวแรง ไมมี
กําลัง เพราะวาใจไมมีกําลัง เมื่อไมมีกําลังใจแลว รางกายก็พลอย
ไมมีกําลัง ออนแรง ออนกําลังไปดวย อันนี้ก็เปนเรื่องของกายกับ
ใจท่ีตองอาศัยซึ่งกันและกัน

ในบางคราวนั้น รางกายก็เจ็บปวด ซ่ึงเปนเหตุการณสําคัญ
ท่ีวา เวลานั้นความเจ็บปวดของรางกายอาจจะทําใหจิตใจน้ีพลอย
ไมสบายไปดวย ซ่ึงทางภาษาพระทานบอกวา ถากายไมสบาย 
เจ็บไขแลว จิตใจไมสบายไปดวย ก็เรียกวากายปวย ทําใหใจปวย
ไปดวย

จะทําอยางไรเมื่อรางกายเจ็บปวยแลวจิตใจจะไมแปรปรวน
ไปตาม พระพุทธเจานั้น ไดทรงคนควาเรื่องของชีวิตไวมากมาย 
แลวหาทางที่จะชวยใหคนทั้งหลายมีความสุข พระองคเคยพบ
ทานที่รางกายไมสบาย เจ็บไขไดปวย พระองคเคยตรัสสอนวา ให
ทําในใจ ตั้งใจไววา “ถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของ
เราจะไมปวยไปดวย”  การตั้งใจอยางนี้ เรียกวา มีสติ ทําใหจิตใจ
ไมตกอยูในอํานาจครอบงําของความแปรปรวนในทางรางกายนั้น 
เมื่อมีสติอยูก็รักษาใจไวได

การรักษาใจนั้นเปนเรื่องสําคัญ ในยามเจ็บไขไดปวยนี้   
กายเปนหนาที่ของแพทย แพทยก็รักษาไป เราก็ปลอยใหแพทย  
ทําหนาที่รักษากาย แตใจน้ันเปนของเราเอง เราจะตองรักษาใจ
ของตนเอง เพราะฉะนั้น ก็แบงหนาที่กัน ตอนนี้ ก็เทากับปลงใจ
บอกวา “เอาละ รางกายของเรามันปวยไปแลว ก็เปนเรื่องของหมอ 
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เปนเรื่องของนายแพทย นายแพทยรักษาไป เราไดแตรวมมือ      
ไมตองเรารอนกังวล เราจะรักษาแตใจของเราไว”

รักษาใจไวตามคําสอนของพระพุทธเจา อยางที่พระองคตรัส
ไว ซ่ึงไดยกมาอางเมื่อกี้ ใหตั้งใจวา “ถึงแมรางกายของเราจะปวย 
แตใจของเราจะไมปวยไปดวย”

 ถายึดไวอยางนี้ สติอยู ก็ทําใหจิตใจนั้นไมพลอยหงุดหงิด 
ไมพลอยออดแอด ไมพลอยแปรปรวนไปตามอาการทางรางกาย

จริงอยู ก็เปนธรรมดาที่วา ทุกขเวทนา ความเจ็บปวดตางๆ 
ความออนแรงออนกําลังของรางกายนั้นยอมมีผลตอจิตใจ แตถา
รักษาจิตใจไวดีแลวความเจ็บปวดนั้นก็มีแตนอย พระพุทธเจาจึง
ตรัสไวเสมอวา ใหรักษาใจของตนเอง

การที่จะรักษาใจนั้น รักษาดวยอะไร ก็รักษาดวยสติ คือมีสติ
กําหนด อยางนอยดังที่กลาวมาวา ถามีสติเอาใจยึดไวกับคําสอน
ของพระพุทธเจาวา ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย 
เพียงแคน้ีก็ทําใหใจหยุดยั้ง มีหลักมีท่ียึด แลวจิตใจก็สบายขึ้น 
อาจจะนํามาเปนคําภาวนาก็ได คือภาวนาไวในใจตลอดเวลาบอก
วา กายปวย ใจไมปวย ถึงกายจะปวย แตใจไมปวย ทํานองนี้ 
ภาวนายึดไว บอกตัวเองอยูเสมอ ใจก็จะไมเลื่อนลอยเควงควางไป

การรักษาใจดวยสติน้ัน ก็คือวา เอาจิตของเราไปผูกมัดไวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีงาม ท่ีไมมีการปรุงแตง จิตของเรานี้ชอบปรุงแตง 
เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็ปรุงแตงไปตามความไมสบายนั้น ทํา
ใหมีความไมสบายมากขึ้น หรือวาจิตใจไปหวงกังวลภายนอก หวง
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กังวลเรื่องทางดานครอบครัว หวงลูกหลาน หวงกังวลเรื่องขาวของ
ทรพัยสนิอะไรตางๆ ท่ีทานเรยีกวาเปนของนอกกาย ไมใชตวัของเรา

โดยเฉพาะลูกหลานนั้นก็มีหลักมีฐานของตนเอง ก็อยูสบาย
กันแลว ตอนนี้ลูกหลานเหลานั้น มีหนาที่ท่ีจะมาเอาใจใสดูแลผู
เจ็บไขไดปวย ไมใชหนาที่ของผูเจ็บปวยที่จะไปหวงกังวลตอผูท่ียัง
มีรางกายแข็งแรงดี ทานเหลานั้นสามารถรับผิดชอบตนเอง หรือ
ชวยเหลือกันเองไดดีอยูแลว จึงไมตองเปนหวงเปนกังวล

ตัวเองก็ไมตองเปนหวงเชนเดียวกัน เพราะถารักษาใจไวได
อยางเดียวแลว ก็เปนการรักษาแกนของชีวิตไวได เพราะวาชีวิต
ของเรานั้นก็เปนดังที่ไดกลาววา มีกายกับใจสองอยาง โบราณ
กลาวไววา ใจเปนนาย กายเปนบาว กายนั้นรับใชใจ ใจเปนแกน
ของชีวิต ถารักษาใจไวไดแลวก็นับวาเปนการรักษาสวนประเสริฐ
ของชีวิตไวได

เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็รักษาแตใจของตนเองอยางเดียว ถา
รักษาใจไดแลวก็ช่ือวารักษาแกนของชีวิตไวได และดังที่กลาวมา
ในตอนนี้ ก็ตองปลงใจไดวากายนั้นเปนเรื่องของแพทย เพราะ
ฉะนั้น ไมตองไปกังวลเรื่องกาย มาพิจารณาแตรักษาจิตไว

วิธีรักษาจิตนั้น ก็รักษาดวยสติ ดังกลาวมา ทานเปรียบวา 
สติน้ันเปนเหมือนเชือก จะรักษาจิตไวใหอยูกับท่ีได ก็เอาเชือกนั้น
ผูกใจไว ใจน้ันมันดิ้นรน ชอบปรุงแตง คิดวุนวายฟุงซานไปกับ
อารมณตางๆ เหมือนกับลิง ลิงที่อยูไมสุข กระโดดไปตามกิ่งไม 
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จากตนไมน้ีไปตนไมโนนเรื่อยไป พระพุทธเจาก็เลยสอนวา ใหจับ
ลิงคือจิตนี้ เอาเชือกผูกไวกับหลัก

หลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ดีงาม ท่ีไมมีการปรุงแตง หรือถา
ปรุงแตง ก็ใหเปนการปรุงแตงแตในทางที่ดี เชน เรื่องหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา เรื่องบุญกุศล เปนตน เมื่อใจไปผูกไวกับสิ่ง
น้ันแลว จิตก็อยูกับท่ี ก็ไมฟุงซาน ไมเลื่อนลอย ไมสับสนวุนวาย 
ถาจิตไมปรุงแตงเหลวไหลแลว ก็จะหมดปญหาไป

วิธีการรักษาใจท่ีจะไมใหปรุงแตง ก็คือ อยูกับอารมณท่ีดี
งาม อยูกับสิ่งที่ใจยึดถือ อยางที่อาตมาไดกลาวมา แมแตเอาคํา
สอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไขไดปวยมาภาวนาวา 
ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย หรือจะ
ภาวนาสั้นๆ บอกวา เจ็บไขแตกาย แตใจไมเจ็บไขดวย ปวยแตกาย 
ใจไมปวย ภาวนาแคน้ี จิตก็ไมฟุงซาน ไมมีการปรุงแตง

เมื่อไมมีการปรุงแตง จิตก็ไมติดขัด ไมถูกบีบ จิตไมถูกบีบ
คั้น ก็ไมมีความทุกข จะมีความปลอดโปรงผองใส ไมถูกครอบงํา
ดวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น

นอกจากผูกจิตไวกับสิ่งที่ดีงาม หรือคําสอนของพระพุทธเจา
อยางที่กลาวมาแลว ก็คือการที่วาใหจิตนั้นไมมีกังวลกับสิ่งตางๆ 
ไมปลอยใจใหลองลอยไปกับความคิดนึกทั้งหลาย หรือความหวง
กังวลภายนอก รักษาใจใหอยูภายใน ถาไมรักษาใจไวกับคําสอน
ของพระพุทธเจา หรือคําภาวนาอยางที่วาเมื่อกี้ ก็อาจจะเอาคํา
ภาวนาอื่นๆ มาวา เชน เอาคําวา พุทโธ มา
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คําวา “พุทโธ” น้ี เปนคําดีงาม เปนพระนามหรือช่ือของ  
พระพุทธเจา เมื่อเอามาเปนอารมณสําหรับใหจิตใจยึดเหนี่ยวแลว
จิตใจก็จะไดไมฟุงซานเลื่อนลอยไป แลวจิตใจน้ีก็จะเปนจิตใจที่   
ดีงามผองใส เพราะวาพระนามของพระพุทธเจานั้น เปนพระนาม
ของผูบริสุทธิ์ เปนพระนามที่แสดงถึงปญญา ความรู ความเขาใจ 
ความตื่น และความเบิกบาน

คําวา “พุทโธ” น้ัน แปลวา รู ตื่น เบิกบาน พระพุทธเจานั้น
ทรงรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย รูสังขาร รูโลกและชีวิตนี้ตามความ
เปนจริง มีปญญาที่จะแกทุกขใหกับคนทั้งหลาย เมื่อรูแลวพระองค
ก็ตื่น ตื่นจากความหลับไหลตางๆ ไมมีความลุมหลงมัวเมายึดติด 
ในสิ่งทั้งหลาย เมื่อตื่นขึ้นมาแลวไมมีความลุมหลงมัวเมา ก็มีแต
ความเบิกบาน เมื่อเบิกบานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปรงในความ
สุข จึงเปนแบบอยางใหแกเราทั้งหลายวา เราท้ังหลายจะตองมี
ความรูเขาใจสังขารตามความเปนจริง จะตองมีความตื่น ไมหลง
ไหลในสิ่งตางๆ ไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แลวก็มีความเบิก
บานใจ ปลอดโปรงใจ เอาอันนี้ไวเปนคติเตือนใจ แลวตอจากนั้น  
ก็ภาวนาคําวา พุทโธ  วา พุท แลวก็วา โธ

ถากําหนดลมหายใจได ก็สามารถที่จะวากํากับลงไปกับลม
หายใจ เวลาหายใจเขาก็วา พุท เวลาหายใจออกก็วา โธ หรือไม
กาํกบัอยูกบัลมหายใจกว็าไปเรือ่ยๆ นึกในใจวา พทุ-โธ เปนจงัหวะๆ ไป

เมื่อจิตผูกรวมอยูในคําวาพุทโธ ก็ไมฟุงซานและไมมีการปรุง
แตง เมื่อไมฟุงซานปรุงแตง จิตก็อยูเปนหลัก เมื่อจิตอยูเปนหลัก  
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มีความสงบมั่นคงแนวแน ก็ไมเปนจิตที่เศราหมอง แตจะมีความ
เบิกบาน จะมีความผองใส ก็มีความสุข แลวอยางนี้ก็จะถือไดวา
เปนการปฏิบัติตามหลักที่วา จิตใจไมปวย น้ีก็เปนวิธีการตางๆ ใน
การที่จะรักษาจิตใจ

อาตมากลาวไวน้ีก็เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง ในการที่จะรักษา
จิตดวยสติ โดยเอาสติเปนเชือกผูกจิตไวกับอารมณ เชนคําวา    
พุทโธเปนตน จิตใจจะไดมีหลัก ไมฟุงซานเลื่อนลอย มีความสงบ
เบิกบานผองใส ดังที่กลาวมา

อาตมาขอสงเสริมกําลังใจ ใหโยมมีจิตใจที่สงบ มีจิตใจที่
แนวแนผูกรวมอยูกับคําวา ถึงกายจะปวย แตใจไมปวย หรือผูกพัน
กําหนดแนวแนอยูกับคําภาวนาวา พุทโธ แลวก็ใหมีจิตใจเบิกบาน
ผองใสอยูตลอดเวลา

วันนี้อาตมาก็เอาใจชวย ขอใหโยมมีความเบิกบานผองใส 
ตลอดกาล ทุกเวลา เทอญฯ



ธรรมกถา
สําหรับ

 ญาติของผูปวย∗

ขออนุโมทนา ในการที่อาจารยไดนิมนตอาตมาทั้งสองใน
นามของพระสงฆ มารับสังฆทาน ซ่ึงอาจารยไดจัดถวายรวมกับ
ญาติพี่นอง เปนการทําบุญแทนคุณพอ ในขณะที่ทานเจ็บไขได
ปวย โดยมีความระลึกถึงทาน มีจิตใจที่รักและมีความผูกพันตอ
ทาน หวังจะใหทานหายจากความเจ็บปวยนี้

ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเปนเครื่องบํารุงจิตใจ
ท่ีสําคัญ ก็คือการทําบุญ การที่ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัย
อานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เปน
เครื่องอภิบาลรักษา

ในยามเจ็บไขไดปวย ซ่ึงเปนเวลาที่สําคัญนี้ เรื่องของจิตใจก็
สําคัญมาก ท้ังจิตใจของผูปวยและจิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่
                                                          
∗ คําอนุโมทนา ในโอกาสท่ีลูกหลานของคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ถวายสังฆทาน ณ หอง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ป
โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตยท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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มคีวามเคารพนบัถอื ซ่ึงพากนัหวงใย การรกัษานัน้กต็องรกัษาทัง้สอง 
อยาง คือท้ังกายและใจ

สวนที่เปนโรคอยางแทจริง ก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่
รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไปดวย คือ จิตใจอาจจะ
ออนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอ
ของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนท่ีตรัสสอนไว ใหตั้งจิตตั้งใจวา ถึงแม
รางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย พระพทุธเจา
ตรัสสอนไวอยางนี้ เพื่อใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขม
แข็งไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย

ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทําใหความปวย
หรือความเจ็บน้ัน ทับทวีข้ึนซ้ําเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียง
สวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจน้ันจะกลับมาเปนสวนชวยดึงไว  
ชวยอุมชูค้ําประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกําลังใจเขมแข็งก็กลับ
มาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น

เราจะเห็นวา ในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไขจะตองการ
กําลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกําลังใจดวยตนเองก็ตองอาศัยผู
อื่นมาชวย ผูท่ีจะชวยใหกําลังใจไดมากก็คือญาติพี่นอง คนใกลชิด
ท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ทางพระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูท่ีใกลชิด
ใหมาใหกําลังใจแกผูท่ีเจ็บไขไดปวย

ขอสําคัญก็คือวา ผูท่ีเปนญาติของทานผูท่ีเจ็บไขไดปวยนั้น 
มีความรัก มีความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจ
ของผูใกลชิดที่เปนญาติน้ัน บางทีก็พลอยปวยไปดวย พลอยไม
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สบายไปดวย เลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแกทานที่เจ็บปวย  
อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ จึงจะตองมีวิธีการที่จะทําใหจิตใจเขมแข็ง 
ใหจิตใจสบาย

เมื่อจิตใจของเรา ท่ีเปนญาติ เปนผูท่ีใกลชิดที่หวังดีน้ีเขม
แข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวยนั้น พลอยมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ในยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่อง
สําคัญ

เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระของแพทย ท่ี
จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษา แต
ทางดานญาติของผูปวย ตองถือดานจิตใจน้ีเปนเรื่องสําคัญ นอก
จากการที่จะคอยเอื้ออํานวยใหความสะดวก และการดูแลทั่วๆ ไป
แลว สิ่งที่ควรทําก็คือ การรักษาทั้งจิตใจของตนเองและจิตใจของผู
ปวยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง

ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรง สบาย
ใจ อยางนอยก็มีความสบายใจวา เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวย
ไข เราก็ไมไดทอดทิ้งทาน แตเราไดเอาใจใสดูแลรักษาอยางเต็มท่ี 
เมื่อไดทําหนาที่ของเราอยางเต็มท่ีแลว ก็สบายใจไดประการหนึ่ง
แลววา เราไดทําหนาที่ของตนเองอยางดีท่ีสุด

เมื่อไดทําหนาที่ของตนเองแลว ก็มีความสบายใจขึ้นมา  
ความเขมแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้น ก็จะมาคอยชวย คอย
เสริม คอยใหกําลังใจ ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม
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คนเรานัน้ เรือ่งจติใจเราทราบไมได บางทีรูในทางประสาทสมัผสั
ไมได แตมคีวามซมึซาบอยูภายใน แมแตคนทีไ่มรูตวัแลวในบางระดบั  
ก็ยังมีการฝนบาง ยังมีความรูสึกรับรูเล็กๆ นอยๆ  บางทีเปนความ
ละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทางประสาท ในทางจิต
ใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทําใหมีกําลังใจขึ้นมา 
อยางนอยก็ทําใหไมมีหวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอด
โปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม

คนเรานั้นเรื่องจิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางที่ไดกลาวมาแลว 
การที่ลูกๆ หลานๆ  ผูท่ีใกลชิดมาคอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละ
การงาน อะไรตางๆ มา ก็เพราะจิตใจที่มีความรักกัน มีความหวง
ใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั้นเอง เพราะความรักและความ
หวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทําใหจิตใจของเรานี้ กลายเปนจิตใจท่ีมี
ความเรารอนกระวนกระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งที่ดีน้ัน บางทีก็
กลับเปนปจจัยใหเกิดความทุกข อยางที่ทางพระทานบอกวา 
ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมีความผูกพัน  ก็
ทําใหมีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นไดงาย

ทีน้ี ทําอยางไรจะใหมีความรักดวย และก็ไมมีทุกขดวย ก็
ตองเปนความรักที่ประคับประคองทําใจอยางถูกตอง เมื่อทําไดถูก
ตองแลวก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไว ใหมีแตสวนที่เปนความ 
ดีงามและความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิดความผูก
พัน แลวก็ทําใหมาเอาใจใสดูแลกัน แลวที น้ีความรักที่ เรา
ประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส เปนไปใน
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แงท่ีทําใหเกิดกําลังในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทําใจอยางที่กลาวเมื่อกี้วา เราไดทํา

หนาที่ของเราถูกตองหรือไม สํารวจตัวเอง เมื่อทําหนาที่ถูกตอง
แลวก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง

ตอแตน้ันก็มองในแงท่ีวา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรู
สึกทุกขโศกอะไรนี้ ไมสามารถชวยทานผูท่ีเจ็บไขนอนปวยอยูได 
สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญหรือกําลังใจที่ดีและความปลอดโปรงเบิก
บานผองใส

แมแตในสวนของตัวเราเอง การที่จะคิดอะไรไดปลอดโปรง
คลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบดวย ถามีความกระวน
กระวาย เชนความกระสับกระสายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็
จะทําใหคิดอะไรไมคลอง และก็จะทําอะไรไมถูกตองดวย ถาจะทํา
ใหไดผลดีก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็งปลอดโปรง มีความเบิก
บานผองใส จึงจะทําใหเกิดเปนผลดี

เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํามาซึ่งสวนที่
ดียิ่งๆ ข้ึนไป คือความรักที่มีตอคุณพอท่ีเจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวน
ท่ีดีอยูแลว จึงควรใหเกิดความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอา
จิตใจที่ดีงามนี้ มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่จะคิดแกไข   
สถานการณ ในการที่จะจัดการดูแลเอาใจใสดําเนินการรักษา
ตางๆ ตลอดจนทําสภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจท่ีจะชวยเสริมให
จิตของทานผูปวยไดมีความสบายใจ
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สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงลูกหลานที่กําลังหอมลอม
เอาใจใสคอยหวงใยทานอยู ทานก็จะรูสึกวาลูกหลานรักทาน และ
ทานก็จะมีกําลังใจพรอมกับมีความสุขขึ้นมาสวนหนึ่ง ในเวลา
เดียวกัน ถาลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจท่ีสบาย ทานก็จะไมตอง
หวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทานสบายดวย เมื่อทาน
มีจิตใจที่สบาย มีกําลังใจที่เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการ
รักษารางกายของทานอีกดวย

โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทําใจ หรือคิด
พิจารณาไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของ
บุญกุศลและพระรัตนตรัยชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ ในขณะนี้เรา
ไมใชอยูเฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย อาจารยและคุณพี่ และญาติทุกคนมี
ความหวงใยรักในคุณพอ และก็ไดทําบุญแทนคุณพอแลว จึงขอให
อานิสงสอานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํานี้ จงเปนเครื่องชวยเสริม
กําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจ รวมจิตไปท่ีตัว
คณุพอ ขอใหอานภุาพแหงบญุนี ้เปนเครือ่งบาํรงุหลอเลีย้งรกัษาตวัทาน

เมื่อมีการทําบุญ ก็จะมีการที่ไดบูชาเคารพพระรัตนตรัย 
พระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ เมื่อเรา
เขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความ
สงบ มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้ เปนบรรยากาศที่
แวดลอมหมูญาติท้ังหมดพรอมท้ังคุณพอ ชวยประคับประคอง
หลอเลี้ยงใหทานฟนขึ้นมา โดยมีความเขมแข็งทั้งในทางกายและ
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ทางจิตใจ
ในโอกาสนี้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย พรอมท้ังคุณพี่และ

ญาติท้ังปวง ท่ีไดทําบุญถวายสังฆทานแดพระสงฆ ซ่ึงเปนเครื่องที่
จะทําใหเกิดความดีงามแหงจิตใจ หลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสด
ช่ืนผองใส มีความสุข มีความปลอดโปรงเบิกบาน และมีความสงบ 
ก็ขอใหจิตใจที่เบิกบาน มีความเย็น มีความสงบนี้ นํามาซึ่งผลอัน
เปนสิริมงคล คือความสุข และความฟนฟู พรั่งพรอมดวยสุขภาพ
ท้ังกายและใจตอไป

ตอแตน้ีไป ขอเชิญรับพรและขอใหเอาใจชวยคุณพอ ขอให
ทานไดอนุโมทนารับทราบ และขอใหทุกทานไดชวยกันสราง
บรรยากาศแหงความสงบ ความแชมช่ืนเบิกบานผองใสยิ่งๆ ข้ึนไป



โพชฌงค
พุทธวิธีเสริมสุขภาพ∗

วันกอนนี้ โยมไดปรารภทํานองอาราธนาวา ถาอาตมภาพ
แสดงเรื่องโพชฌงค ก็คงจะดี

โพชฌงคน้ี เปนหลักธรรมสําคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยม
หลายทานรูจักในชื่อท่ีเปนบทสวดมนต เรียกวาโพชฌงคปริตร
และนับถือกันมาวา เปนพุทธมนตสําหรับสวดสาธยาย เพื่อใหคน
ปวยไดสดับตรับฟงแลวจะไดหายโรค

ท่ีเชื่อกันอยางนี้ ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปฎกเลาวา
พระมหากัสสปะ ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญทานหนึ่งเคยอาพาธ และ
พระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม แลวทรงแสดงเรื่องโพชฌงคน้ี ตอนทาย
พระมหากัสสปเถระก็หายจากโรคนั้น

อีกคราวหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ซ่ึงเปนอัครสาวกฝาย
ซาย ก็อาพาธและพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม ก็ไดทรงแสดง
โพชฌงคน้ีอีก แลวพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรค

                                                          
∗ ชุดที่สาม จากรายการเลาเรื่องใหโยมฟง เลาเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
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อีกคราวหนึ่ง พระพุทธองคเองทรงอาพาธ ก็ตรัสใหพระ
มหาจุนทะ ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญรูปหนึ่งแสดงโพชฌงคถวาย
แลวพระพุทธเจาก็หายประชวร

จากเรื่องราวที่กลาวถึงนี้ พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมาวา
บทโพชฌงคน้ัน สวดแลวจะชวยใหหายโรค แตท่ีเราสวดกันนี้ เปน
การสวดคาํบาล ีผูฟงกฟ็งไป ซ่ึงบางทอีาจจะไมเขาใจเนือ้ความกไ็ด

แตท่ีทานแสดงในพระไตรปฎกนั้น ทานแสดงเนื้อหาคือตัว
หลักธรรม และธรรมะที่แสดงนั้นเปนธรรมเกี่ยวกับปญญา เปน
ธรรมะชั้นสูง ซ่ึงความจริงก็เปนเรื่องของการทําใจใหสวาง สะอาด
ผองใส เปนการรักษาใจ

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
เปนธรรมดาวา กายกับใจน้ันเปนสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอ

กายเจ็บปวยไมสบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไมสบาย เศรา
หมอง กระวนกระวาย กระสับกระสายไปดวย และในทํานองเดียว
กัน เมื่อจิตใจไมสบายก็พลอยใหกายไมสบายไปดวย เริ่มตนตั้งแต
รับประทานอาหารไมได รางกายเศราหมอง ผิวพรรณซูบซีด เปน
สิ่งที่เนื่องอาศัยกัน

ในทางตรงขาม คือในทางที่ดี ถาจิตใจดี สบาย บางทีก็
กลับมาชวยกาย เชนในยามเจ็บปวยถาจิตใจสบาย เชน มีกําลังใจ
หรือจิตใจผองใสเบิกบาน โรคที่เปนมาก ก็กลายเปนนอย หรือท่ีจะ
หายยากก็หายงายขึ้น ยิ่งถาหากวากําลังใจที่ดีน้ันมีมากถึงระดับ
หนึ่ง ก็ไมเพียงแตทําใหโรคบรรเทาเทานั้น แตอาจจะชวยรักษาโรค
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ไปดวยเลย ท้ังนี้ก็อยูท่ีวาจะชวยทําใจของเราหรือรักษาใจของเรา
ไดมากแคไหน

พระพุทธเจาและพระมหาสาวกนั้น ทานมีจิตใจท่ีพัฒนา
ใหดีงามเต็มท่ี มีสุขภาพดานจิตที่สมบูรณแลว เมื่อถึงเวลาที่
ตองการ ก็จึงเรียกเอาดานจิตมาชวยดานกายไดเต็มท่ี ถาไมเหลือ
วิสัยของเหตุปจจัย ก็เอาของดีท่ีมีในใจออกมารักษากาย ท่ีเปนโรค
ใหหายไปได

หลักโพชฌงคเปนหลักปฏิบัติท่ัวไป ไมเฉพาะสําหรับผูปวย
เทานั้น ถาวิเคราะหดูความหมายของศัพท ก็จะเห็นวา ศัพทเดิม
น้ันทานมีความมุงหมายอยางไร

โพชฌงคมาจากคําวา โพชฺฌ กับ องฺค หรือโพธิ กับองค
จึงแปลวา องคแหงผูตรัสรู หรือองคแหงการตรัสรูก็ได พูดตาม
ศัพทก็คือองคแหงโพธิ หรือองคแหงโพธิญาณนั่นเอง หมายถึงองค
ประกอบ หรือหลักธรรม ท่ีเปนเครื่องประกอบของการตรัสรู หรือ
องคประกอบแหงโพธิญาณ แสดงวาหลักธรรมนี้สําคัญมาก เพราะ
เปนธรรมที่จะชวยใหเกิดการตรัสรู

การตรัสรูน้ันเปนเรื่องของปญญา ปญญาคือความรูความ
เขาใจข้ันที่จะทําใหตรัสรูน้ี มีความหมายลึกซึ้งลงไป กลาวคือ การ
ตรัสรูน้ันหมายถึงวา

ประการที่ ๑ รูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย เห็นสวางโลง
ท่ัวไปหมด ไมมีจุดหมองจุดมัว เพราะความรูน้ันชําระใจใหหมด
กิเลส ใหบริสุทธิ์ดวย เพราะฉะนั้น ปญญาตรัสรูน้ีจึงหมายถึงความ
รูบริสุทธิ์ หรือความรูท่ีเปนเหตุใหเกิดความบริสุทธิ์
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ประการที่ ๒ ปญญาที่ทําใหตรัสรูน้ีทําใหเกิดความตื่น คือ
เดิมน้ันมีความหลับอยู คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู ไมลืมตาลืมใจ
ดูความเปนจริง และมีความหลงใหล เชน มีความหมกมุนมัวเมา
ยึดติดในสิ่งตางๆ เมื่อปญญารูแจงความจริงตรัสรูแลวก็กลายเปน
ผูตื่นขึ้น พนจากความหลับ จากความประมาทมัวเมา พนจาก
ความยึดติดตางๆ พูดสั้นๆ วา ตื่นขึ้นทั้งจากความหลับใหลและ
จากความหลงใหล และ

ประการที่ ๓ จากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ ก็ทําใหจิต
ใจของผูน้ันมีความเบิกบานผองใส ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ
อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงาม ถาเรียกในสมัยปจจุบันก็วาเปนสุขภาพ
จิตที่ดีมาก

ถาทานผูใดก็ตามไดมีสุขภาพจิตอยางนี้แลว แมจะไมถึง
ข้ันหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ก็นับวาเปนผูมีความสุขมาก ถาเปนผูปวย
ไขก็เรียกวามีสภาพจิตที่เหมือนกับไมไดปวย อยางที่เรียกวา กาย
ปวยแตใจไมปวย หรือปวยแตกายใจไมปวย ดังที่พระพุทธเจาเคย
ตรัสสอนทานผูสูงอายุ ทานผูเจ็บปวยกระเสาะกระแสะ
กระสับกระสายในวัยชราวา ใหทําใจวา ถึงแมกายของเราจะปวย
แตใจของเราจะไมปวยดวย

ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนจิตใจท่ีมีความสุขและก็จะชวย
ผอนคลายหางหายจากโรคนั้น หรืออยางนอยก็บรรเทาทุกขเวทนา
ท่ีเกิดจากโรคนั้นลงได อันนี้คือการอธิบายความหมายของคําวา
โพชฌงค ท่ีแปลวาองคแหงการตรัสรู
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องคแหงการตรัสรูและสุขภาพที่สมบูรณ
ตอจากนี้ก็ควรจะมาสํารวจกันวา หลักธรรมที่เปนองค

ประกอบของการตรัสรูน้ันมีอะไรบาง และมีความหมายอยางไร
โพชฌงคมี ๗ ประการดวยกัน เรียกกันวา โพชฌงค ๗

เหมอืนอยางทีบ่อกไวในบทสวดมนตวา โพชฌงัโค สะตสิงัขาโต . . .
โพชฌงค เริ่มดวย
องคท่ี ๑ คือ สติ
องคท่ี ๒ คือ ธัมมวิจยะ
องคท่ี ๓ คือ วิริยะ
องคท่ี ๔ คือ ปติ
องคท่ี ๕ คือ ปสสัทธิ
องคท่ี ๖ คือ สมาธิ
องคท่ี ๗ คือ อุเบกขา
รวมเปนองคธรรมที่เรียกวา โพชฌงค ๗ ประการดวยกัน ที

น้ีลองมาดูความหมายเปนรายขอเสียกอน
ในหลักธรรมที่เรียกวา “โพชฌงค” หรือองคแหงการตรัสรู

น้ัน การตรัสรูเปนจุดหมายที่ตองการ องคธรรมแหงการตรัสรู ก็
เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีจะชวยใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ กอนที่
จะใชเครื่องมือก็ตองทําความรูจักกับเครื่องมือ หรืออุปกรณกอนวา
อุปกรณแตละอยางนั้นมีอะไรบาง จะใชสําหรับทําอะไร

องคประกอบที่ ๑ “สติ” สติเปนธรรมที่เรารูจักกันดี แปล
วาความระลึกได ระลึกไดอยางไร ทานบอกวา สติน้ันมีลักษณะที่
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เปนเคร่ืองดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ซ่ึงภาษาธรรมเรียกวา “อารมณ” ดึง
จิตหรือกุมจิตไวกับอารมณ

อารมณในที่น้ีก็คือ สิ่งที่เราตองเกี่ยวของทุกอยาง สิ่งที่เรา
รับรู สิ่งที่ใจเรานึกถึงได เรียกวา “อารมณ” ไมใชอารมณอยางใน
ภาษาไทย ในที่น้ีเพื่อกันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดวา สิ่ง
แทนที่จะพูดวา อารมณ

สติมีหนาที่ดึงหรือตรึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ถาเราจะทําอะไรก็
ใหจิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไวเหมือนกับเชือก สมมติวามีหลักปก
ไว และมีสัตวตัวหนึ่งเปนตนวาลิงถูกเชือกผูกไวกับหลักนั้น จิตของ
เรานี้เปรียบเทียบไดกับลิงเพราะวาวุนวายมาก ดิ้นรนมาก อยูไม
สุข ทานเปรียบวาตองผูกลิงเอาไวกับหลัก มิฉะนั้นลิงก็จะหนีไป ไม
อยูกับท่ี หรือหลุดหายไปเลย สิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือก เมื่อเอาเชือก
มาผูกลิงมัดไวกับหลัก ลิงไปไหนไมได ก็วนอยูกับหลักหรือใกลๆ
หลัก

ทานเปรียบในทางธรรมวา จิตนั้นเหมือนกับลิง หลักที่ผูก
ไวน้ัน เหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวของตองทําในขณะนั้น จะเปนกิจท่ี
ตองทําหรือเปนธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็คือหลักนั้น เชือกที่ผูกก็
คือสติ สติเปนตัวที่ผูกจิตไวกับหลักหรือสิ่งนั้น ดึงไว คุมไว กํากับไว
ไมใหหลุดหายไป

ถาเปนสิ่งเฉพาะหนา ซ่ึงปรากฏอยูหรือโผลเขามา ก็เพียง
แตดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ กุมไว กํากับไวไมใหหลุดลอยหรือผานหาย
ไปไหน อยางที่พูดกันวา เวลาทําอะไรก็ใหระลึกไว คือคอยนึกถึง
สิ่งที่เรากําลังทํานั้น นึกถึงอยูเรื่อยๆ ใหสิ่งนั้นอยูในการรับรู หรืออยู
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กับจิตของเรา ไมใหคลาดไมใหพลัดกันไป อยาใหสิ่งนั้นหลุดหาย
หรืออยาใหจิตของเราฟุงซานลองลอยไปที่อื่น

แตทีน้ี ถาสิ่งนั้นอยูหางไกลออกไปไมปรากฏอยู เชนเปน
เรื่องอดีตผานไปแลว ยกตัวอยางเชน ธรรมคือคําสอนที่ไดฟงมา
กอนหรือสิ่งที่ไดเลาเรียนไว เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแลว
สิ่งนั้นอยูหาง สติก็ทําหนาที่ดึงเอามา เมื่อกี้ดึงไว ไมใหไปไหน
ใหอยูกับสิ่งนั้น ทีน้ีถาสิ่งนั้นอยูหางก็ดึงเอามา หรือดึงจิตไปไวกับ
สิ่งนั้น ใหไปอยูดวยกัน น่ีคือสิ่งที่เรียกวา สติ

สติ ดึงเอาจิตมากํากับไวกับสิ่งที่ตองการ หรือสิ่งที่เราควร
จะเกี่ยวของ ทําใหสิ่งนั้นอยูในการรับรูของจิต ไมหลุดลอย ไมหลน
หาย ไมพลัดกันไปเสีย น้ีคือหนาที่ของสติ ประโยชนของสติก็อยู
ตรงนี้ อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีเรียกวาองคประกอบขอท่ี ๑
ไดแก สติ

องคประกอบที่ ๒ “ธัมมวิจยะ” หรือ “ธรรมวิจัย” แปลวา
การวิจัยธรรม วิจัย น้ันแปลวา การเฟนหรือเลือกเฟน คือการใช
ปญญาไตรตรอง พิจารณา สอดสอง คนควา ธรรม ก็คือความจริง
ความถูกตอง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล หรือคําสอนที่
ใหความรูเกี่ยวกับความจริง ความถูกตองดีงาม และสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลน้ัน

สิ่งนั้นอาจจะอยูตอหนาก็ได เชนเรามองเห็นอะไรอยูขาง
หนาหรือขณะนี้ เรากําลังเผชิญกับอารมณท่ีเขามาเกี่ยวของ เราก็
เฟน คือมองคนหาใหเห็นธรรมเฟนเอาธรรมออกมาใหได หรือมอง
ใหเปนธรรม
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ถามองไมดี ใจของเราก็วุนวาย ปนปวน กระวนกระวาย
เดือดรอน แตถามองใหดี ถึงแมสิ่งนั้นคนทั่วไปเขาวาไมดี ไมชอบ
ใจ เมื่อจําเปนที่เราจะตองเกี่ยวของกับสิ่งนั้นเฉพาะหนาแลว เราก็
มองใหมันเปนธรรมไป หรือมองใหเห็นธรรมขึ้นมา ทําแบบนี้ก็เปน
ธรรมวิจัยอยางหนึ่ง เรียกวามองอะไรก็ได ถามองใหดีแลวมันเปน
ธรรมหรือทําใหเห็นธรรมไดหมด

เหมือนอยางอาจารยท่ีสอนธรรมบางทาน ทานเนนในเรื่อง
น้ีวา มองอะไรใหเห็นเปนธรรม มองใบไม อิฐ ดิน อะไรก็เปนธรรม
หมด ถามองไมดี อะไรๆ ก็เปนอธรรมไปหมด ทําใหใจของเราเสีย
หาย เชนเห็นคนไมนาดู ถามองไมดีก็เกิดโทสะ แตถามองใหดีอาจ
จะเกิดกรุณา เกิดความสงสาร อยางนี้เปนตน

หรืออยางพระเถรีทานหนึ่งในสมัยพุทธกาล ถึงวาระมีหนา
ท่ีไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้น แสงเทียนสวาง มองที่เปลวเทียน
น้ัน เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอมองอยางนี้ก็เห็นธรรม ทํา
ใหเกิดปญญาขึ้นมา

ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายนี้อยูท่ีเรามอง จึงตองรูจักมอง มองใหดี
มองใหเปน มองใหเห็นธรรม หรือมองใหเปนธรรม

ทีน้ีประการตอไป ธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่สติ
ดึงมา อยางที่อาตมภาพไดกลาวเมื่อกี้วา เราอาจจะใชสติดึงสิ่งที่
อยูหางไกล เชน สิ่งที่เราไดเลาเรียนมาแลว ไดฟงมากอนแลว อาจ
เปนธรรมคําสอนตางๆ เขามาสูจิต แลวก็ใชปญญาพิจารณาเฟน
หาความหมาย เฟนหาสาระ เลือกเฟนเอามาใชใหเหมาะหรือให
ตรงกับท่ีตองการจะใชใหไดผล
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เชน เวลาเราอยูน่ิงๆ วางๆ เราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมที่
ไดเลาเรียนมาแลว เอามาเลือกเฟน นํามาใชใหถูกกับโอกาส ใชให
เหมาะกับกิจเฉพาะหนาหรือแกปญหาเฉพาะหนาของเราใหถูก
ตองได ใหพอดี การเลือกเฟนออกมาใหถูกตองนี้ก็เรียกวา ธรรม
วิจัยเหมือนกัน แมกระทั่งวา เฟนใหรูวาความหมายของหลักธรรม
น้ันคืออะไร ในกรณีน้ันๆ มุงเอาแงไหน อยางนี้ก็เรียกวา “ธรรม
วิจัย”

องคประกอบที่ ๓ “วิริยะ” วิริยะ แปลวาความเพียร
ความเพียรนี้แปลตามศัพทวา ความเปนผูกลาหาญ หรือความ
แกลวกลา วิริยะหรือวีริยะก็มาจาก วีระ ไดแกความเปนวีระ อยาง
ท่ีเราพูดกันในคําวา วีรชน วีรบุรุษ วีรสตรี เปนตนนั่นเอง

วิริยะ หรือความแกลวกลานี้ หมายถึงพลังความเขมแข็ง
ของจิตใจ ท่ีจะเดิน ท่ีจะกาวหนาตอไป ถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุงยาก ความลําบาก ถึงจะเปนงานหนัก หรือมีภัย ก็ไมครั่นคราม
ไมหวั่นหวาด ไมกลัว ใจสู ไมยอทอ ไมทอถอย และไมทอแท มี
กําลังประคับประคองใจของตัวเองไวไมใหถอย อันนี้เรียกวา วิริยะ
ก็เปนหลักสําคัญ เปนตัวกําลังความเขมแข็ง เปนองคประกอบที่จะ
ใหทําไดสําเร็จ

องคประกอบที่ ๔ ”ปติ” ปติ แปลวาความอิ่มใจ หรือ
ความดื่มด่ํา ความซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม จิตใจของเราก็ตองการ
อาหารหลอเลี้ยง คลายกับรางกายเหมือนกัน ปติน้ีเปนอาหารหลอ
เลี้ยงสําคัญของจิตใจ
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บางทานที่ไดเจริญธรรมดีแลว แมจะรับประทานอาหาร
ทางกายไมมาก แตถาอิ่มใจ สามารถทําใจของตนเองใหมีปติได
เสมอ ก็จะเปนผูผองใสกระปรี้กระเปรา รางกายก็พลอยเอิบอิ่มไป
ดวยไดเหมือนกัน อยางที่ทานเรียกวา ปติภักขา แปลวา ผูมีปติเปน
ภักษา คือ มีปติเปนอาหาร

เพราะฉะนั้น วิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยจิตใจของตัวเอง ก็
คือพยายามสรางปติข้ึนมา ปติเปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจใหเอิบ
อิ่ม ความอิ่มใจชวยไดมาก

บางคนแมจะรับประทานอาหารไดมาก แตถาจิตใจมี
ความวิตกกังวล เรารอนใจ รางกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงได
แตคนที่สบายใจ มีอะไรชวยใหดีใจ อิ่มใจอยูเสมอ ก็อาจทําใหราง
กายดีมีผิวพรรณผองใสไปดวย โดยที่อาหารกายนั้น มีแตเพียงพอ
ประมาณ เพราะฉะนั้น ปติน้ี จึงเปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง เปน
ธรรมที่ควรจะสรางใหเกิดมีในใจของตนเสมอ ๆ

องคประกอบที่ ๕ ”ปสสัทธิ” ปสสัทธิ แปลวาความผอน
คลาย หรือสงบเย็น ไมกระสับกระสาย ไมเครียด ทานแบงเปนกาย
ผอนคลายกับใจผอนคลาย หรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจ คือไม
กระสับกระสายไมเขม็งเครียด สงบเย็นกายทานหมายเอาลึกซึ้งถึง
การสงบผอนคลายของกองเจตสิก แตเราจะถือเอาการสงบผอน
คลายของรางกายธรรมดาก็ไดงายๆ

คนเราถามีความเครียด มีเรื่องไมสบายใจแลว มันจะ
เครียดทั้งกายและใจ สภาพที่ตรงขามกับปสสัทธิ ก็คือ
ความเครียด เมื่อมีเรื่องกลุมกังวลใจ อะไรตางๆ ทางใจแลว ก็
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พลอยเครียดทางกายดวย ไมมีความสุข และจะทําใหรางกายทรุด
โทรมลงดวย

หรือถากายเครียด ใจก็พลอยเครียดไปดวย เชน พระพุทธ
เจาครั้งยังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู ทรงทดลองบําเพ็ญทุกร
กิริยา กลั้นลมหายใจจนกายสะทาน ก็เกิดความเครียด ความ
กระสับกระสาย ท้ังทางกายและทางใจ เชนเดียวกัน

ฉะนั้น ทานจึงใหเจริญธรรมที่ตรงขามกับความเครียดนี้
น่ันก็คือ ปสสัทธิ ความสงบเย็น ความผอนคลาย รางกายก็ผอน
คลาย จิตใจก็ผอนคลาย ภาวะนี้เรียกวาปสสัทธิ เปนสิ่งที่ดีมาก
เปนตัวที่มักจะมาตามปติ คือ พออิ่มใจ ก็เกิดความผอนคลาย
สบาย

องคประกอบที่ ๖ “สมาธิ” สมาธิ แปลวา ความตั้งจิตมั่น
หรือแนวแนอยูกับสิ่งนั้นๆ ถาพิจารณาสิ่งใด ก็ใหจิตใจแนวแน จับ
อยูท่ีสิ่งนั้น ถาทํากิจทํางานอะไร ก็ใหใจของเราแนวอยูกับสิ่งนั้น
อยางที่เรียกวา ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน อันนี้เรียกวา สมาธิ

ใจอยูกับสิ่งที่น่ิง ไมเคลื่อนที่ก็มี สมาธิก็จับน่ิงสนิทอยู แต
ถาทํากิจอะไรที่เปนความเคลื่อนไหว เปนการเคลื่อนที่ไป สมาธิก็
คงอยู คือจิตอยูดวยกับสิ่งที่กําหนด เปนไปแบบเรียบสนิท อันนี้ก็
เรียกวา สมาธิ จิตใจท่ีแนวแนเปนจิตใจท่ีมีกําลังมาก เฉพาะอยาง
ยิ่งคือเปนจิตใจซ่ึงเหมาะที่จะใชงานใหไดผลดี

ในขอ ๑ ท่ีวาดวยสติ ไดบอกวา สติเปนตัวที่จับ ดึง ตรึง
หรือกํากับไว ทําใหจิตอยูกับสิ่งที่กําหนด ไมหลุดลอยหาย หรือ
คลาดจากกันไป ในขอ ๖ น้ีก็วา สมาธิ คือการที่จิตอยูกับสิ่งที่
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กําหนดนั้น แนวแน ตั้งมั่น แนบสนิท โยมบางทานก็จะสงสัยวา สติ
กับสมาธิน้ีฟงดูคลายกันมาก จะเห็นความแตกตางกันไดอยางไร

ขอชี้แจงวา คําอธิบายขางตนนั้นแหละ ถาอานใหดี ก็จะ
มองเห็นความแตกตางระหวางสติกับสมาธิ การทําใหจิตอยูกับสิ่ง
ท่ีกําหนดเปนสติ การที่จิตอยูกับสิ่งที่กําหนดไดเปนสมาธิ

การดึง การตรึง การจับ การกํากับไว เปนการทําใหจิตอยู
กับสิ่งที่กําหนด การดึง การตรึง การจับ การกํากับน้ัน จึงเปนสติ
สวนการที่จิตตั้งมั่น แนวแน แนบสนิท เปนอาการที่จิตอยูกับสิ่งที่
กําหนด การตั้งมั่น แนวแน แนบสนิทนั้นจึงเปนสมาธิ

สิ่งทั้งหลายที่เขามาสูการรับรูของเรา หรือสิ่งที่ใจเรารับรู
น้ัน ผานเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง
ทางกายบาง ปรากฏขึ้นมาในใจบาง ศัพททางพระเรียกวา อารมณ

เมื่ออารมณเขามาแลว มันก็ผานหายไป ทีน้ี ถามันไมเกี่ยว
อะไรกับเรา มันจะผานหายไป ก็ชางมัน เราก็ไมตองไปยุงดวย แต
ถาเราจะตองใช หรือจะตองเกี่ยวของขึ้นมา แลวมันหายไป หลุด
ลอยไป ไมยอมอยูกับเรา เราก็จะไมไดประโยชนท่ีตองการ ตอนนี้
แหละผลเสียก็จะเกิดแกเรา เราจึงตองมีความสามารถที่จะดึงเอา
มันไว ไมใหหลุดลอยหาย หรือผานหายไป การดึงเอาสิ่งนั้นไว เอา
จิตกํากับมันไว หรือตรึงมันไวกับจิต น่ีแหละคือบทบาทของสติ ได
แกการคอยนึกเอาไว ไมใหอารมณน้ันหลุดลอยหายไป

อีกอยางหนึ่ง อารมณน้ันเขามาแลวและผานลวงไปแลว
ไมปรากฏตอหนาเรา แตไปอยูในความทรงจํา ตอนนี้เราเกิดจะ
ตองใช จะตองเกี่ยวของกับมัน เราจะทําอยางไร เราก็ตองมีความ
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สามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไวตอหนาเราขณะนี้ การดึงเอา
อารมณท่ีผานลวงไปแลวขึ้นมาใหจิตพบกับมันได น่ีก็เปนบทบาท
ของสติ ไดแกการระลึกขึ้นมา ทําใหสิ่งที่ผานลวงแลวโผลข้ึนมา
ปรากฏอยูตอหนา

อยางไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกํากับไว ยอม
เปนคูกันกับการหลุด การพลัด การพลาด การคลาด หรือการหาย
ไป การนึกและระลึก ก็เปนคูกับการเผลอและการลืม ดังนั้น เพื่อไม
ใหเผลอหรือลืม ไมใหอารมณหลุดลอยหายไปจากจิต หรือไมให
จิตพลัดพลาดกันกับอารมณ ก็ตองคอยกํากับ จับ ดึง เหนี่ยว ร้ังไว
เรื่อยๆ

ถาจะใหมั่นใจหรือแนใจยิ่งกวานั้น ก็ตองใหจิตตั้งมั่น หรือ
แนวแนอยูกับอารมณน้ัน หรือใหอารมณน้ันอยูกับจิตแนบสนิท
หรือน่ิงสนิทไปเลย ถาถึงขั้นนี้ได ก็เรียกวาเปนสมาธิ

เราจะใช จะทํา จะดู จะพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ตองอยูใน
กํากับหรือปรากฏอยูตอหนา ถาของนั้นเปนสิ่งที่เลื่อนไหล หรือจะ
ปลิวลอย เชนอยางแผนผา หรือสําลี ท่ีอยูกลางลมพัด ก็ตองมี
อะไรผูกรั้งดึงไว ไมใหหลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เมื่อสิ่งนั้นถูก
ผูกรั้งดึงไวแลว เราก็จัดการ พิจารณาดู และทําอะไรๆ กับมันได
ตามตองการ

ในกรณีท่ีงาน ซ่ึงจะทํากับแผนผาหรือสําลีน้ัน ไมจําเปน
ตองใหละเอียดชัดเจนนัก เมื่อแผนผาหรือสําลีถูกดึงรั้งตรึงไว แลว
ถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบาง ก็ยังทํางานไดสําเร็จ ถึงจะดู
ก็พอมองเห็นและบอกไดวา มีสีสันและรูปทรงอยางไร
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แตในกรณีท่ีเปนงานละเอียด เชน ตองการเห็นราย
ละเอียดชัดเจน ถึงแมจะมีเชือกดึงไว ตรึงไว แตถายังสั่นไหว
สายอยู ก็ไมสามารถเห็นรายละเอียดหรือทํางานที่ตองใชความ
แมนยําใหสําเร็จได ในกรณีน้ีจะตองปก ตอก ยึด หรือประทับให
แนนแนบนิ่งสนิททีเดียว จึงจะดูใหเห็นชัดในรายละเอียด หรือทํา
สิ่งที่จําเพาะใหแมนยําได

ในทํานองเดียวกัน ถาจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทํากิจกับ
อารมณใดที่ไมตองการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง
ตรึง จับ กํากับ หรือคอยรั้งไว ก็เพียงพอที่จะทํางานไดสําเร็จ แตถา
เรื่องใดตองการความชัดเจนในสวนรายละเอียด หรือตองการการ
กระทําที่แมนยําแนนอน ตอนนี้จําเปนจะตองใหจิตถึงขั้นมีสมาธิ
แนวมากทีเดียว

ทานเปรียบเทียบไว เหมือนกับวาเราเอาลูกวัวปาตัวหนึ่ง
มาฝก วัวจะหนีไปอยูเรื่อย เราก็เอาเชือกผูกวัวปานั้นไวกับหลัก ถึง
แมวัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหน ก็ไดแคอยูในรัศมีของหลัก วนอยู
ใกลๆ หลัก ไมหลุด ไมหายไป แตถึงอยางนั้น วัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่ง
ไปมาอยู ตอมานานเขา ปรากฏวา วัวปาคลายพยศ มาหยุดหมอบ
น่ิงอยูท่ีหลัก สงบเลย

ในขออุปมานี้ ทานเปรียบการเอาเชือกผูกวัวปาไวกับหลัก
เหมือนกับเปนสติ สวนการที่วัวปาลงหมอบนิ่งอยูใกลหลักนั้น
เปรียบเหมือนเปนสมาธิ

ความจริง สติกับสมาธิ ท้ังสองอยางนี้ทํางานดวยกัน
ประสานและอาศัยกัน สติเปนตัวนําหนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน
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แลวสมาธิก็ตามมา ถาสมาธิยังไมแนว ยังไมเขมมาก สติก็เปนตัว
เดน ตองทํางานหนักหนอย ตองดึงแลวดึงอีก หรือคอยดึงแรงๆ อยู
เรื่อย แตพอสมาธิแนวสนิทอยูตัวดีแลว สมาธิก็กลายเปนตัวเดน
แทน สติท่ีคอยกํากับหรือคอยตรึงๆ ดึงๆ ไว จะทํางานเพียงนิดๆ
แทบไมปรากฏตัวออกมา แตก็ทํางานอยูน่ันตลอดเวลา ไมไดหาย
ไปไหน

เปรียบเทียบเหมือนกับวา เอาแผนผามาขึงกลางลม โดย
เราเอาเชือกดึงไวหรือขึงไว แผนผาถูกลมพัด แตก็ไมหลุดลอยหาย
ไป เพราะถูกเชือกดึงเอาไว อยางไรก็ตาม ถึงแมแผนผาจะไมหลุด
ลอยหายไป แตมันก็ขยับอยูเรื่อย ยังสายไปสายมา พลิ้วไปพลิ้วมา
อยูท่ีน่ัน ไมน่ิง

ในตัวอยางเปรียบเทียบนี้ มีท้ังการดึงของเชือกและการอยู
น่ิงของแผนผา มาดวยกัน คือตอนที่เชือกดึงไว ก็มีการอยูตัวของ
แผนผาดวย แตการอยูตัวนั้นมีอยูช่ัวเดี๋ยวเดียวๆ ความเดนไปอยูท่ี
การดึงหรือร้ังของเชือก การดึงของเชือกนั้นคือสติ สวนการอยูตัว
หรืออยูน่ิงของแผนผาเทากับสมาธิ จะเห็นวาตอนนี้สติเปนตัวเดน
ทํางานหนัก ทํางานมาก สวนสมาธิมีไดนิดๆ หนึ่ง ไมเดนออกมา
คือสติดึงไว อยูตัวไดนิดก็ขยับไปอีกแลว ดึงไวอยูตัวไดนิดก็ไปอีก
แลว ตัวดึงเลยเดน สวนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกิน ช่ัวขณะๆ เทานั้น

อีกกรณีหนึ่ง เปนแผนเหล็ก เอามาตั้งไว ก็ตองเอาเชือกผูก
ดึงรั้งไวเหมือนกัน แตเมื่อถูกลมพัด แผนเหล็กนั้นไมคอยจะหวั่น
ไหว ไมคอยจะขยับ อยูตัวนิ่งดีกวาแผนผา ตอนนี้การทํางานของ
สติ คือเชือกที่ดึง ไมเดน แตก็มีอยู คลายๆ แอบๆ อยู ตัวที่เดนคือ
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ความอยูตัวนิ่งของแผนเหล็ก สติไดแตคลอๆ ไว แตท้ังสองอยางก็
อยูดวยกัน

ในกรณีของแผนผาที่ขยับๆ หรือสายๆ ไหวๆ น้ัน ถามีรูป
ภาพที่เขียนไวใหญๆ หรือตัวหนังสือโตๆ ก็อานได พอใชการ แตถา
เปนลวดลายละเอียด หรือตัวหนังสือเล็กๆ ก็เห็นไมถนัด อานไดไม
ชัดเจน หรือถาละเอียดนักก็มองไมออก หรืออานไมไดเลย

เพราะฉะนั้น ถาเปนเรื่องที่ดูพอเห็นผานๆ เปนเรื่อง
หยาบๆ เห็นงาย เพียงคอยมีสติกํากับไว ถึงแมจิตจะอยูตัวเปน
สมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆ ก็พอใหสําเร็จกิจ ใชงานได แตถาเปนสิ่งที่
ตองพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ตองใหจิตเปนสมาธิอยูตัวแนวแน
มากๆ จึงจะมองเห็นไดถนัดชัดเจน

ยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซอนมาก ก็ยิ่งตองการจิตที่เปนสมาธิ
แนวสนิททีเดียว ถาเปรียบเทียบก็หมือนกับจะใชกลองจุลทรรศน
สองดูจุลินทรียท่ีแสนเล็ก หรืออะไรที่เล็กเหลือเกิน สิ่งที่ถูกดูถูก
ตรวจพิจารณา ซ่ึงถูกเครื่องจับกํากับไว จะตองนิ่งแนวประสานกับ
ตาและเลนสท่ีสองดู อยางสนิททีเดียว

ตอนนี้แหละ ท่ีสมาธิเปนตัวจําเปน ตองมีใหมาก เวลาที่
เราจะเอาจิตไปใชงานสําคัญๆ จะในแงพลังจิตก็ดี ในแงของการ
พิจารณาเรื่องละเอียดซับซอนมากดวยปญญาที่คมกลาก็ดี ทาน
จะเนนบทบาทของสมาธิอยางมาก เรียกวาสมาธิเปนบาทหรือเปน
ฐานของงานใชกําลังจิตหรืองานใชปญญานั้นๆ

ตอนที่สมาธิยังออน อยูช่ัวขณะเดี๋ยวหนึ่งๆ จะไปๆ ก็ตอง
ใชสติคอยดึงอยูเรื่อยๆ สติก็จึงทํางานมาก เปนตัวเดนอยางที่กลาว
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แลว ตอนนั้นจึงอยูในภาวะที่คอยดึงไว กับจะหลุดไป เหมือนคอย
ดึงฉุดหรือชักคะเยอกันอยู พอแนวแนอยูตัวสนิทดีแลวก็หมดเรื่อง
ท่ีจะตองคอยฉุด พนจากการที่จะตองคอยดึงกันที สติก็เพียงแต
คลออยู ก็เอาจิตที่เปนสมาธิไปใชงานไดเต็มท่ี

อยางที่กลาวแลววา ระหวางสติกับสมาธิน้ัน สติเปนตัวนํา
หนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน แมวาจุดหมายเราจะตองการสมาธิ
โดยเฉพาะตองการสมาธิท่ีแนวแนเขมมาก แตก็จะตองเริ่มงาน
ดวยสติ ดังนั้น ในการฝกสมาธิ จึงตองเริ่มตนดวยการเอาสติมาชัก
นํา หรือมาจับตั้งจูงเขา คือเอาสติมากําหนดอารมณหรือสิ่งที่ใช
เปนกรรมฐานนั้น ๆ กอน

ดังจะเห็นวา ในการฝกสมาธิหรือเจริญสมาธิน้ัน วิธีฝกทั้ง
หลายจะมีช่ือลงทายดวยสติกันทั่วไป เชน อานาปานสติ พุทธานุ
สติ มรณสติ เปนตน พูดงายๆ วา สติเปนเครื่องมือของสมาธิ
ภาวนา หรือสมาธิภาวนาใชสติเปนเครื่องมือน่ันเอง

พูดเรื่องสติมาเสียนาน ขอยุติเอาไวแคน้ีกอน ยังมีองค
ประกอบขอสุดทาย ท่ีจะตองพูดตอไปอีก

องคประกอบที่ ๗ ซ่ึงเปนขอสุดทาย คือ “อุเบกขา”
อุเบกขา แปลกันงายๆ วา ความวางเฉย วางเฉยอยางไร ถาเราเห็น
อะไร รับรูอะไรแลวเราวางเฉยเสีย บางทีมันเปนแตเพียงความวาง
เฉยภายนอก หรือพยายามทําเปนเฉย แตใจไมเฉยจริง และไมรู
เรื่องรูราวอะไร อยางนี้ไมถูกตอง เฉยอยางนี้ไมใชอุเบกขา

ความวางเฉยในที่น้ี หมายถึง ความเรียบสงบของจิตที่เปน
กลางๆ ไมเอนเอียงไปขางโนนขางนี้ และเปนความเฉยรู คือ รูทัน
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จึงเฉย ไมใชเฉยไมรู หรือเฉยเพราะไมรู เปนการเฉยดูอยางรูทัน
และพรอมท่ีจะทําการเมื่อถึงจังหวะ

ทานเปรียบจิตที่เปนอุเบกขานี้วา เปนจิตที่ทุกอยางเขาที่ดี
แลว เพราะทุกสิ่งทุกอยางเขาที่ถูกจังหวะกันดีแลว ใจของเราจึง
วางเฉยดูมันไป เหมือนอยางเมื่อทานขับรถ ตอนแรกเราจะตองวุน
วายเรงเครื่องปรับอะไรตออะไรทุกอยางใหมันเขาที่ พอทุกอยาง
เขาที่แลว เครื่องก็เดินดีแลว วิ่งเรียบสนิทดีแลว ตอแตน้ีเราก็เพียง
คอยมองดู คุมไว ระวังไว ใหมันเปนไปตามที่เราตองการเทานั้น

การที่ทุกสิ่งเขาที่เรียบรอยดีแลว เดินดีแลว เราไดแตคุม
เครื่องอยูมองดูเฉยๆ น้ี สภาวะนี้เรียกวาอุเบกขา เปนสภาพจิตที่
สบาย เพราะวาทําทุกอยางดีแลว ทุกอยางเดินเขารูปของมันแลว

เหมือนอยางวา ถาเปนพอเปนแม เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัว
เองได เขามีการมีงานตางๆ ทําแลว เราชวยเขามาแลว เขาดําเนิน
การของเขาได ทํางานของเขาไดดีแลว คุณพอคุณแมก็เพียงแต
มองดูเทานั้น ไมเขาไปวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงในชีวิตหรือใน
ครอบครัวของเขา จิตใจท่ีวางเฉยอยางนี้ไดเรียกวา อุเบกขา

อุเบกขาไมใชไมรับรูอะไร ไมใชเฉยเมยไมรูเรื่อง หากแตรับ
รูอยางผูมีปญญา รูวาอะไรเปนอะไร เมื่อเขาที่ดีแลว ทุกอยางเปน
ไปดวยดี รูวาคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ ใจเราวางเปน
กลางสนิท สบาย อยางนี้เรียกวา “อุเบกขา”

ท้ังหมดนี้คือ ตัวองคธรรม ๗ ประการ ท่ีเปนองคประกอบ
ขององครวมคือ โพธิ หรือการตรัสรู เวลาเอามาพูดแยกๆ กันอยาง
น้ี บางทีก็เขาใจไมงายนัก แตก็พอเห็นเคาไดวา ธรรมทั้ง ๗ อยางนี้
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ไมตองเอาครบทั้งหมดหรอก แมเพียงอยางเดียวถามีสักขอก็ชวย
ใหจิตใจสบายแลว

ถาเปนผูเจ็บไข มีเพียงอยางเดียว หรือสองอยาง จิตใจก็
สบาย เชน มีสติ จิตใจไมหลงใหลฟนเฟอน หรือมีปสสัทธิ กายใจ
ผอนคลาย เรียบเย็น สบาย ไมมีความเครียด ไมกังวลอะไร แคน้ีก็
เปนสภาพจิตที่ดีแลว ถารูจักมองดวยธัมมวิจยะ ก็ทําใจได ยิ่งถามี
วิริยะ มีกําลังใจดวย ก็เห็นชัดเจนวา เปนสภาพดีท่ีพึงตองการแนๆ
จิตใจของผูเจ็บไขน้ัน จะไมตองเปนที่นาหวงกังวลแกทานผูอื่น ยิ่ง
มีปติ มีสมาธิ มีอุเบกขา ท่ีสรางขึ้นมาไดก็ยิ่งดี

บูรณาการองคประกอบใหเกิดสุขภาพเปนองครวม
แตท่ีทานตองการก็คือ ใหองคธรรมทั้ง ๗ น้ีมาทํางานรวม

กันครบถวน จึงจะเรียกวาเปน “โพชฌงค” ท่ีจะใหเกิดการตรัสรู ทํา
ใหกลายเปนผูตื่น ใหกลายเปนผูบริสุทธิ์ ใหกลายเปนผูผองใสเบิก
บาน โดยที่องคธรรมทั้ง ๗ น้ีมาทํางานรวมกันครบบริบูรณ เปน
องครวมอันหนึ่งอันเดียว

ทานแสดงลําดับวิธีการที่องคธรรมทั้ง ๗ ประการนี้มา
ทํางานรวมกันไววา

เริ่มตนดวยขอ ๑ คือสติ สติอาจจะดึงสิ่งที่เราเกี่ยวของ
เฉพาะหนาไวใหอยูกับจิต หรือใหจิตอยูกับสิ่งที่พิจารณาหรือท่ี
กระทํานั้นอยางหนึ่ง หรืออาจจะดึงสิ่งที่หางไกลเขามา คือเรื่องที่
ผานไปแลว เชน ธรรมที่ไดเลาเรียนมาแลว ก็มานึกทบทวนระลึก
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ข้ึนในใจอยางหนึ่ง สติน้ีเปนตัวแรกที่จะเขาไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเขา
ไปเกี่ยวของ พอสติดึงเอาไว ดึงเขามา หรือระลึกขึ้นมาแลว

ตอไปขั้นที่ ๒ ก็ใชธรรมวิจัย เลือกเฟนไตรตรองธรรม
เหมือนกับท่ีอาตมภาพกลาวสักครูน้ีวา เมื่อจิตของเราพบปะกับ
อารมณน้ัน หรือสิ่งนั้นแลว ก็มองใหเปนธรรม มองใหเห็นธรรม

มองอยางทานพระเถรีท่ีกลาวถึงเมื่อกี้ ท่ีมองดูเปลวเทียนก็
มองเห็นธรรม เกิดความเขาใจ หยั่งลงไปถึงความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู ความดับไปของสิ่งทั้งหลาย หรือถามองเห็นภาพหมูมนุษย
กําลังวุนวายกัน ก็อยาใหจิตใจปนปวนวุนวายสับสน มองใหเห็นแง
ดานที่จะเกิดความกรุณา ใหจิตใจมองไปในดานความปรารถนาดี
คิดจะชวยเหลือ หรือเปนเรื่องนาสงสาร

ถาเปนสิ่งที่ลวงแลว ก็ดึงจิตกับอารมณเขามาหากัน แลวก็
มองเห็นธรรมในอารมณน้ัน หรือระลึกถึงคําสอน นําเอาธรรมที่ได
เรียนมานั้น ข้ึนมาไตรตรองดู เฟนใหเห็นความหมายเขาใจชัดเจน
ดี หรือเลือกเฟนใหไดวา ในโอกาสเชนนี้ ขณะนี้ เราควรจะใชธรรม
ขอไหนแกไขปญหาเฉพาะหนา เพราะบางทีเราไมสามารถทําใจได
ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหนา

ถึงแมทานจะบอกวา ใหมองอารมณท่ีเห็นเฉพาะหนานี้
เปนธรรมหรือมองใหเห็นธรรม แตเราทําไมไหว เราก็อาจจะระลึก
นึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผานมาแลว เพื่อเอามาใชวา ในโอกาสนี้จะ
เลือกเอาธรรมอะไรมาใชจึงจะเหมาะ จึงจะเปนประโยชน แกไข
ปญหาเฉพาะหนาได อันนี้ก็เปนขอท่ี ๒ เรียกวาธรรมวิจัย
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อยางนอยการที่ไดทบทวน นึกถึงธรรมที่ไดเลาเรียนมานั้น
ก็ทําใหจิตมีงานทํา ก็สบายใจขึ้น ถาเลือกไดธรรมที่ตองการ หรือ
เฟนไดเขาใจความหมาย ก็จะเกิดกําลังใจข้ึนมา จิตก็จะมีแรงกาว
หนาตอไป

ตอไปก็ผานเขาสูขอท่ี ๓ คือ วิริยะ ท่ีแปลวาความแกลว
กลา ความมีกําลังใจ จิตใจของเรานั้นมักจะทอถอยหดหู บางทีก็
วาเหว เหงา เซง็ หรอืไมกด็ิน้รนกระสบักระสาย วุนวายใจ กลดักลุม
ท่ีเปนอยางนี้เพราะจิตไมมีท่ีไป จิตของเราเควงควาง

แตถาจิตมีทางไป มันก็จะแลนไป เพราะจิตนี้ปกติไมหยุด
น่ิง ชอบไขวควาหาอารมณ แตเราควาอะไรที่จะใหเปนทางเดิน
ของจิตไมได จิตก็วาวุนและวนเปนวัฏฏะ วิ่งพลานในวงจรที่ไมดีไม
งามอยูอยางนั้นนั่นเอง ทําความเดือดรอนใจใหแกตนเอง ทีน้ีถาทํา
ทางเดินใหแกจิตไดแลว จิตก็จะมีพลัง ก็จะเกิดวิริยะ มีกําลังใจที่
จะวิ่งแลนไป

ถามีธัมมวิจยะ คือมองและเฟนธรรมใหปญญาเกิด มี
ความสวางขึ้นมาในอารมณน้ัน ก็เปนทางเดินแกจิตได จิตก็จะมี
ทางและวิ่งแลนไปในทางนั้น คือมองเห็นเรื่องที่จะทํา มองเห็นทาง
ท่ีจะกาวหนาไป รูจุดรูแงรูวิธีท่ีจะแกไขจัดการกับเรื่องนั้นๆ หรือท่ี
จะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ แลว ก็จะมีแรงขึ้น ก็จะเกิดกําลังใจขึ้น ท้ังสอง
ขอน้ีเปนสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน อันนี้เรียกวา วิริยะ คือความมีกําลังใจ
ท่ีจะกาวไป เปนเครื่องประคับประคองจิตไมใหหดหู ไมใหทอแท
หรือทอถอย
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พอเกิดวิริยะ จิตมีกําลังแลว ปติ ความอิ่มใจก็เกิดขึ้นดวย
คนที่มีกําลังใจ ใจเขมแข็ง ใจไดเห็นเปาหมายอะไรขึ้นมาแลวก็จะ
เกิดปติ มีความอิ่มใจข้ึน อยางที่เรียกวาเกิดมีความหวัง

ทานเปรียบเหมือนกับวา คนหนึ่งเดินทางไกลฝามากลาง
ตะวันบายแดดรอนจา บนทองทุงโลงที่แหงแลง มองหาหมูบาน
และแหลงน้ําสระหวยลําธาร ก็ไมเห็น เดินไปๆ ก็เหน็ดเหนื่อย ชัก
จะเมื่อยลา ทําทาจะเกิดความทอแทและทอถอย ออนแรงลงไป ใจ
ก็หวาดหวั่นกังวล เกิดความเครียดขึ้นมา

แตตอนหนึ่งมองไปลิบๆ ขางหนาดานหนึ่ง เห็นหมูไมเขียว
ขจีอยูไกลๆ พอเห็นอยางนั้นก็เอาขอมูลท่ีมองเห็นในแงตางๆ มา
คิดพิจารณาตรวจสอบกับความรูท่ีตนมีอยู ก็รูแจงแกใจวาที่น่ันมี
นํ้า พลันก็เกิดวิริยะมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา กาวหนาตอไป และ
พรอมกับการกาวไป เดินไป หรือวิ่งไปนั้น หัวใจก็เกิดความชุมช่ืน
เปยมดวยความหวัง ท้ังที่ยังไมถึงน้ํา ก็ชุมฉ่ําใจ เกิดความอิ่มใจ
ดวยปติ

พอเกิดความอิ่มใจแลว ก็จะมีความผอนคลายสบายใจ
สงบลงได หายเครียด เพราะคนที่เครียดกระสับกระสายนั้น ก็เนื่อง
ดวยจิตเปนอยางที่พูดเมื่อกี้น้ีวา  หวาดหวั่นกังวล อางวาง หรือ
วนอยู ติดคางอยู ไมมีท่ีไป ก็เควงควางๆ จิตก็ยิ่งเครียดยิ่ง
กระสับกระสาย พอจิตมีทางไปแลว ก็มีกําลังใจเดินหนาไป มี
ความอิ่มใจ ก็มีความผอนคลายสบายสงบไปดวย หายเครียดหาย
กระวนกระวายใจ จิตก็ผอนคลายสงบระงับ กายก็ผอนคลายสงบ
ระงับ อันนี้เรียกวา เกิดปสสัทธิ
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พอเกิดปสสัทธิแลว จิตซึ่งเดือดรอนวุนวายเพราะความ
เควงควางกระสับกระสาย เมื่อมีทางไปแลวก็เดินเขาสูทางนั้น
ความกระสับกระสายกระวนกระวาย ความหวาดหวั่นกังวลและ
เครียดก็หายไป จิตก็น่ิงสงบ แนวแนไปกับการเดินทางและกิจท่ีจะ
ทําในเวลานั้น ก็เกิดเปนสมาธิข้ึน แลนแนวไปในทางนั้น วิ่งไปทาง
เดียวอยางแนวแน และมีกําลังมาก

ทานเปรียบเหมือนกับนํ้าที่เรารดลงมาจากที่สูง นํ้าที่เรา
เอาภาชนะหรือท่ีบรรจุขนาดใหญเทลงบนยอดภูเขา ถาน้ํานั้นไหล
ลงมาอยางกระจัดกระจายก็ไมมีกําลัง แตถาเราทําทางให จะตอ
เปนทอก็ตาม หรือขุดเปนรางน้ําก็ตาม นํ้าที่ลงมาตามทางนั้นจะ
ไหลพุงเปนทางเดียว และมีกําลังมาก เหมือนจิตที่ไดทางของมัน
ชัดเจนแลว ก็จะเปนจิตที่ไหลแนวไปในทางนั้น และมีกําลังมาก น้ี
เปนจิตที่มีสมาธิ

เมื่อจิตมีสมาธิ ก็เปนอันวาทุกอยางเดินไปดวยดีแลว เมื่อ
จิตมีทางไป ไปในทางที่ถูกตองสูจุดหมาย เดินไปดวยดี ไมมีหวง
กังวล ใจก็สบาย ปลอยวาง เฝาดูเฉยวางทีเปนกลางอยู จิตที่เฝาดู
เฉยนี้ คือจิตที่มีอุเบกขา เปนกลาง ไมเกาะเกี่ยวสิ่งใด เพราะไม
ตองกังวลถึงงานที่ทํา

เหมือนอยางคนขับรถที่วาเมื่อกี้น้ี เขาเพียรพยายามใน
ตอนแรกคือ เรงเครื่อง จับโนน ดึงนี่ เหยียบนั่น แตเมื่อเครื่องเดิน
ไปเรียบรอยเขาที่ดีแลวก็ปลอย จากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบาย
คอยคุมอยู และทําอะไรๆ ไปตามจังหวะของมันเทานั้น ตอนนี้จะ
คุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได ถาทําอยางนี้ได จิตที่เดินไปในแนว



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๔

ทางของการใชปญญา ก็จะเจริญปญญา เกิดความรูความเขาใจ
เพิ่มพูนเปนปญญายิ่ง ๆ ข้ึนไป ถาเดินไปในทางของการทํากิจเพื่อ
โพธิ ก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู

เปนอันวา จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ ตองมีสติ สติน้ันก็นํามา
ใชประโยชนดังที่กลาวแลว ใหมันสงตอกันไปตามลําดับ เปนธรรม
ท่ีหนุนเนื่องกัน ๗ ประการ ถาทําไดเชนนี้ ก็เปนประโยชนชวยให
บรรลุถึงจุดหมาย ไมวาจะเปนผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หรือจะ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

แมแตถาใชประโยชนในชีวิตประจําวันถูกตอง ก็เปนการ
ปฏิบัติเพื่อความหลุดพนไปดวยในตัวนั่นเอง เพราะการปฏิบัติท่ีวา
เพื่อความหลุดพนนั้น ก็คือการที่สามารถทําจิตใจของตนเอง ให
ปลอดโปรงผองใสดวยสติปญญานั่นเอง จะเปนเครื่องชวยในทาง
จิตใจของแตละทานทุกๆ คน ทําใหเกิดความโลงเบา เปนอิสระ

อาตมภาพแสดงธรรมเรื่องโพชฌงคมานี้ ก็ไดพูดไปตาม
หลัก ใหเห็นความหมายของแตละขอและความสัมพันธกัน แตสิ่ง
สําคัญอยูท่ีวาเราจะนํามาใชอยางไรในกรณีแตละกรณี อันนี้เปน
เพียงการพูดใหเห็นแนวกวางๆ เทานั้น จะใหชัดเจนไดก็ตอเมื่อเรา
นําไปใช ในเหตุการณแตละเหตุการณ ในเรื่องแตละเรื่องวาจะใช
อยางไรใหเห็นประจักษแกตนเอง เมื่อไดเห็นประโยชนประจักษข้ึน
มาครั้งหนึ่ง เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนําไปใชไดผลดียิ่งๆ ข้ึน

โอกาสนี้อาตมภาพก็ถือวาเปนการพูดเริ่ม หรือเปนการ
บอกแนวทางใหหลักการไว เปนความเขาใจท่ัวไป เกี่ยวกับเรื่อง
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โพชฌงค ก็พอสมควรแกเวลา ขอสงเสริมกําลังใจโยม ขอใหโยม
เจริญดวยหลักธรรมเหลานี้ เริ่มตนดวยสติเปนตนไป

โดยเฉพาะขอหนึ่งที่อยากใหมีมากๆ ก็คือ ปติ ความอิ่มใจ
จะไดชวยเปนอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเปนภักษา
แลว ก็ขอใหมีปติเปนภักษาดวย คือ มีปติเปนอาหารใจ เปนเครื่อง
สงเสริมใหมีความสุข เมื่อมีความสุขกายแลว มีความสุขใจดวย ก็
ไดช่ือวา เปนผูมีความสุขโดยสมบูรณ มีสุขภาพพรอมท้ังสองดาน
คือดานกาย และดานใจ มีท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต

หลกัธรรมทีอ่าตมภาพนาํมาชีแ้จงเหลานี ้ หากวาไดนําไปใช
ก็จะเปนพรอันประเสริฐท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของโยมแตละทานเอง
อาตมภาพขอใหทุกทานไดรับประโยชนจากหลกัธรรมชดุนีโ้ดยทัว่กนั
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ภาคผนวก
โพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย  ตะถา
วิริยัมปติปสสัทธิ-  โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
มุนินา  สัมมะทักขาตา ภาวิตา  พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ  อะภิญญายะ นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสฺวา โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตฺวา โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา  ธัมมะราชาป เคลัญเญนาภิปฬิโต
จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ ภะณาเปตฺวานะ  สาทะรัง
สัมโมทิตฺวา  จะ  อาพาธา ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมป  มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปตตานุปปตติธัมมะตัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ
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โพชฌังคปริตร
(แปล)

โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจัย
สมัโพชฌงค วริิยสมัโพชฌงค ปตสิมัโพชฌงค ปสสทัธสิมัโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคเหลานี้ อันพระมุนีเจาผู
เห็นธรรมทั้งสิ้น ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลมาเจริญ ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน และเพื่อความตรัสรู ดวยคํา
สัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ

สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระมหาโมค-
คัลลานะ และพระมหากัสสปะ อาพาธ ไดรับทุกขเวทนาแลว ทรง
แสดงโพชฌงค ๗ ประการ ทานทั้ง ๒ ช่ืนชมภาษิตนั้น หายโรคใน
ขณะนั้น ดวยคําสัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ

ครั้งหนึ่ง แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียน
แลว รับสั่งใหพระจุนทเถระ แสดงโพชฌงคน้ันโดยเอื้อเฟอ ก็ทรง
บันเทิงพระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน ดวยคําสัตยน้ี ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ

ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีท้ัง ๓ องค ละไดแลว
ถึงความไมบังเกิดเปนธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว ดวยคํา
สัตยน้ี ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ



ดุลยภาพ:
สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ∗

ขอเจริญพร
วันนี้เปนวันสิริมงคลวันหนึ่ง เปนสิริมงคลที่เกิดจากกุศล

คือการทําความดีงาม ท้ังนี้เพราะวาทางโรงพยาบาล ท้ังผู
บริหารและบุคลากร ไดจัดงานทําบุญเลี้ยงพระ พรอมท้ังมีการ
สังสรรคเนื่องในโอกาสสงปเกาตอนรับปใหม นอกจากนั้นทาง
ฝายทานที่รับการรักษาเรียกงายๆ วา ฝายคนไข ก็ไดกรุณามีนํ้า
ใจใหเกียรติมารวมในงานสังสรรคครั้งนี้ดวย

การที่ไดแสดงออกซึ่งน้ําใจรวมกัน อันเปนความมีไมตรีจิต
มิตรภาพ มีเมตตาตอกัน และมีความสามัคคี น้ีแหละคือกุศล
คือตัวบุญ เพราะทางพระพุทธศาสนานั้นบอกวา สิริมงคลเกิด
จากการกระทําความดีของเรา คือ การกระทําความดีทางกาย
วาจา ใจ ไดแก ทําดี พูดดี และคิดดี
                                                          
∗ ธรรมกถา แสดงที่โรงพยาบาลบานสวน ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ฉบับนี้ ใหถือเปนฉบับใช
ไปพลางกอน ขอเรียกวา ฉบับ หูกับปาก เพราะอยูในระยะท่ีอาพาธใชตาทํางานไมได เม่ือใดใช
สายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะไดเรียบเรียงใหสมบูรณเปนฉบับตากับมือ ตอไป)
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มงคลสองดานประสานเสริมกัน
เวลาชวงนี้เปนโอกาสที่เราถือกันมาตามนิยมวา เปนระยะ

กาลของความสุขคือการสงปเกาและตอนรับปใหม ก็เลยนิยม
กันที่จะจัดงานสนุกสนานบันเทิง และนอกจากสนุกสนาน
บันเทิงกันในหมูญาติมิตรแลว ในฐานะพุทธศาสนิกชน ก็ทําบุญ
ดวย เพิ่มความเปนสิริมงคลใหมากขึ้น

ท่ีวามานี้ก็เปนสวนหนึ่ง คือเรื่องของกาลเวลาที่มีการสุข
สันตหรรษา เนื่องในโอกาสที่เปนมงคล

นอกจากนี้ก็ยังไดรับทราบเปนสวนพิเศษวา ชวงเวลานี้
เปนระยะที่คุณหมอไดจัดตั้งมูลนิธิข้ึนมา ซ่ึงตกลงวาจะใชช่ือวา
"มูลนิธิดุลยภาพบําบัด เพื่ออายุและสุขภาพ" ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื่อจะเผยแพรการรักษาโรค รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ ดวยวิธี
การตามแบบที่เรียกวา holistic หรือแบบองครวม ในที่น้ีเราใช
คําวา ดุลยภาพ หมายความวารักษาดุลยภาพขององครวมนั้น
หรือทําใหองครวมนั้นดํารงอยูในดุลยภาพนั่นเอง สวนที่วาสง
เสริมสุขภาพนั้น ก็เพื่อใหมีท้ังสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว

ทางโรงพยาบาลตั้งใจที่จะเผยแพรการรักษา และสงเสริม
สุขภาพตามแบบ holistic น้ีใหกวางขวางออกไปแลวก็ตั้งใจให
เกิดประโยชนเปนความสุขแกประชาชน น่ีก็ถือวาเปนความตั้ง
ใจท่ีเปนบุญเปนกุศล จึงหวังวามูลนิธิน้ีจะไดบําเพ็ญประโยชน
ใหแกสังคมสืบตอไป
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รวมความเทากับวามีความเปนสิริมงคลหรือเรื่องบุญกุศล
เขามาผนวกกันเปนสองดาน เปนการเสริมกันใหมั่นคงยิ่งขึ้น คือ
ในสวนของมงคลปใหมก็ดานหนึ่ง และมงคลที่เกิดจากการริเริ่ม
ตั้งมูลนิธิดุลยภาพบําบัดเพื่ออายุและสุขภาพก็อีกดานหนึ่ง สอง
ดานนี้เสริมซ่ึงกันและกัน

ปใหมก็มีเรื่องของมูลนิธิน้ี หรือวาเรื่องของการตั้งมูลนิธิ
การกุศลเขามาชวยเสริมใหปใหมน้ันมีความหมายมากขึ้น ใน
เวลาเดียวกันการตั้งมูลนิธิท่ีมาประจวบในชวงนี้ก็เปนระยะเวลา
ท่ีเปนมงคลสําหรับตัวมูลนิธิเอง ทําใหเกิดความรูสึกวามีคุณคา
และมีความหมายยิ่งขึ้น จึงเปนเรื่องที่นาอนุโมทนา และในการที่
ตั้งมูลนิธิข้ึนในระยะนี้ ถาจิตใจบันเทิงผองใส ก็ถือวาตั้งขึ้นดวย
ดี การเริ่มตนที่ดีก็เปนนิมิตหมายแหงความสุขความเจริญยิ่งขึ้น
ตอไป

ความสมบูรณมีไมได ถาไรดุลยภาพ
ทีน้ีวาถึงดุลยภาพนี้ก็เปนเรื่องสําคัญสําหรับทุกสิ่งทุก

อยาง ท้ังสําหรับตัวมนุษย และสําหรับสิ่งแวดลอมท้ังปวง ดุลย-
ภาพนี้เปนภาวะที่ทําใหสิ่งทั้งหลายดํารงคงอยูและดําเนินไปได
ดวยดี

จะเห็นไดงายๆ อยางนกนี้มีสองปก ถานกมีปกเดียวก็บิน
ไมได น้ีเรียกวา ไมมีดุลยภาพโดยสิ้นเชิง ถึงแมมีสองปกแตปก
หนึ่งมีขน อีกปกหนึ่งไมมีขนก็คงบินยังไมได แมแตวาสองปกมี
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ขน แตวาขางหนึ่งขนไมบริบูรณ ขางหนึ่งบริบูรณ ขนสมบูรณไม
เทากัน ปกทั้งสองนั้นก็ไมสามารถจะพานกใหบินไปไดอยาง
คลองแคลวรวดเร็วเทาที่ควรจะเปน นับวาเปนความไมสมบูรณ
ของนกนั้น

หันมามองดูสิ่งที่มนุษยประดิษฐข้ึนก็เชนเดียวกัน อยาง
เราประดิษฐเครื่องบินขึ้นมา ก็คลายๆ กับนกนั่นแหละ เครื่องบิน
ก็มีปกสองปก หรือจะเพิ่มปกขางหลังอีกสองปกเปนสี่ปกก็ได
แตปกทั้งสองดานนั้นก็จะตองทําใหเทากันหรือใหไดดุลยกัน
เรียกวา มีดุลยภาพอยางบริบูรณทีเดียว ถาขาดดุลยภาพก็เสีย
หลัก เครื่องบินก็บินไมข้ึน ถามีเหตุอะไรทําใหปกขางใดขางหนึ่ง
เสียขึ้นมาหรือวาบกพรองขึ้นมา ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได

เพราะฉะนั้นเรื่องของดุลยภาพนี้เราจะเห็นไดไมยาก 
อยางไรกต็าม ท่ีพดูมานีเ้ปนสิง่ทีไ่มสลบัซับซอน เรามองดลุยภาพ
แคสวนที่มาเสริมกันสองอยาง แตทีน้ีถาดูชีวิตของมนุษยและสิ่ง
แวดลอมของมนุษยกวางขวางออกไป ก็มีอะไรตออะไรที่ซับซอน
มากกวานั้นอีก

พอถึงตอนนี้ดุลยภาพนั้นไมใชมีเพียงสองสวนและมาทํา
ใหไดสมดุลกัน แตบางทีมันมีมากมาย เพราะวาสิ่งทั้งหลายที่
เราเรียกวาเปนองครวมหรือเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิด ท่ีมองเห็นกัน
ในโลกนี้ เมื่อมองดูตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงก็เปนหลักความ
จริงโดยทั่วไป เราจะเห็นวาเปนการประชุมกันเขาของสวน
ประกอบตางๆ มากมาย เรียกวามีองคประกอบเยอะแยะมารวม
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กันเขา มาชุมนุมกันเขา มาประกอบกันเขา เปนสิ่งนั้นๆ สวน
ประกอบนั้น อาจจะมีมากมายเปนสิบ เปนรอย เปนพันอยางก็
ได เมื่อมีหลายอยางมากเขาก็ยิ่งมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น

ทีน้ีสวนประกอบตางๆ ท่ีมาอยูรวมกันนั้นก็ตองมีความ
สัมพันธซ่ึงกันและกัน อันนี้เปนหลักธรรมดา มันสัมพันธกันเชน
โดยการทําหนาที่ มาประกอบมาเสริมกันซึ่งแตละอยางจะตอง
ทําหนาที่ของตนๆ โดยสัมพันธกันอยางพอเหมาะพอดีไดสัดได
สวน ถาทําหนาที่ไมพอเหมาะพอดีข้ึนมาเมื่อไรก็เกิดเรื่องเกิด
ปญหาเมื่อน้ัน น่ีก็คือเรื่องที่เราเรียกวาหลักแหงดุลยภาพ

ดุลยภาพทางรางกายทาํใหมีสุขภาพดี
ชีวิตของเรานี้ก็เปนตัวอยางที่เราเห็นไดชัดเจน ชีวิตมนุษย

น่ีทางพระทานเรียกวา เปนรูปนามหรือเปนขันธ ๕ ก็เกิดจาก
องคประกอบตางๆ มากมาย ท้ังรูปธรรมและนามธรรมมา
ประกอบกันขึ้น และสวนประกอบตางๆ เหลานั้น เมื่อมันทํางาน
ไดสัดไดสวนพอเหมาะพอดีกัน ชีวิตของเราก็ดําเนินไปดวยดี แต
ถามันไมพอเหมาะพอดีกันขึ้นมาเมื่อไรก็เกิดปญหาเมื่อน้ัน

ดุลยภาพที่มองเห็นไดงายๆ ในชีวิตคนเราก็คือ ดานราง
กาย รางกายนี่แหละเปนสวนที่มองเห็นไดงาย คนเรานี้ถาสวน
ประกอบทางรางกายขาดดุลยภาพขึ้นเมื่อไร มีสวนใดบกพรอง
ทํางานสัมพันธกันไมดี ไมไดสัดสวนไมพอเหมาะพอดี ก็เกิด
ปญหา น่ันคือสิ่งที่เราเรียกวา โรคภัยไขเจ็บ
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ทีน้ี ถาปรับใหเกิดความพอเหมาะพอดี มีสมดุลข้ึน ไดสัด
ไดสวนแลว ชีวิตนั้นเรียกวามีองคาพยพอันสมบูรณ ก็เปนอยู
ดํารงอยูไดดวยดี อันนี้คือหลักที่สําคัญมาก และนี่แหละคือหลัก
ท่ีเรียกวาดุลยภาพ ดังนั้นดุลยภาพจึงมาสัมพันธกับสุขภาพ
หมายความวาถาไมมีดุลยภาพ สุขภาพก็ไมมี

ถาหากวามีดุลยภาพ รักษาดุลยภาพไวได สุขภาพก็ดํารง
อยู ดังนั้นสุขภาพจึงอิงอาศัยดุลยภาพ ดุลยภาพก็คือความ
สัมพันธอยางพอเหมาะพอดีไดสัดไดสวนกันระหวางองค
ประกอบทั้งหลายนั่นเอง น่ีก็คือเรื่องของดุลยภาพในแงท่ีเกี่ยว
ของกับชีวิต

หลักการที่วามานี้เปนสิ่งสําคัญที่อาตมภาพเขาใจวา ทาง
โรงพยาบาลไดนํามาใช เมื่อวานนี้อาตมภาพก็ไดรับถวาย
หนังสือเลมหนึ่งเปนหนังสือเลมแรกของโรงพยาบาล หรือของ
มูลนิธิดุลยภาพบําบัด เพื่ออายุและสุขภาพ ช่ือวา HEAL เปน
ฉบับท่ี ๑ พูดถึงดุลยภาพบําบัด ท่ีเปนเรื่องของรางกายของเรา

สําหรับดุลยภาพบําบัดดานรางกายนี้ อาตมภาพคงจะไม
ตองพูดมาก คิดวาทางคุณหมอทานทราบดีกวา เพราะฉะนั้น ก็
ใหเปนเรือ่งของคณุหมอทีท่านจะอธบิายวาดลุยภาพในดานรางกาย
น้ี มีความสําคัญอยางไรตอสุขภาพของเรา หรือวาสุขภาพของ
มนุษยเรานี้ ตองอาศัยดุลยภาพอยางไรบาง
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ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทาํใหชีวิตมีความมั่นคง
ตอไปนอกจากดุลยภาพในเรื่องรางกายแลว ชีวิตมนุษย

เรานี้ท่ีจะดํารงอยูดวยดีจะตองอาศัยดุลยภาพอีกหลายอยาง 
ตอนนี้เรามองออกไปจากตัวมนุษย เราไมไดมองจากโลกเขามา
ไมวาจะมองจากดานไหนเปนหลักก็ตาม ก็จะมองเห็นดุลยภาพ
แตตอนนี้เราเอาชีวิตของมนุษยเปนหลัก เอาตัวมนุษยเปนแกน
กลางแลวมองออกไป เมื่อกี้น้ีเริ่มจากรางกายของเราก็บอกวา
สุขภาพนี้ตองอาศัยดุลยภาพ

ทีน้ีตอไปดานที่สองที่งายๆ ในการดําเนินชีวิตของเรานี้
เรื่องที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การทํามาหาเลี้ยงชีพ ความเปนอยู
หรือเรื่องเศรษฐกิจ อันนี้ก็ตองมีดุลยภาพเหมือนกัน ดุลยภาพ
อยางงายที่สุด ก็คือ ดุลยภาพระหวางการใชจายกับรายรับ ราย
ไดกับรายจายจะตองไดดุลกัน ถารายไดนอยแตจายมากก็ตอง
เกิดปญหา เกิดความบกพรอง ชีวิตในดานเศรษฐกิจก็เปนโรค
คือจะเปนปญหานั่นเอง

โรค แปลวา สิ่งที่เสียดแทง สิ่งที่ทําใหไมสบาย เพราะ
ฉะนั้น ถาชีวิตในดานเศรษฐกิจของเราไมมีสมดุลหรือไมมีดุลย-
ภาพ ชีวิตดานเศรษฐกิจของเราก็จะตองไมสบาย มีความขัด
ของ เพราะฉะนั้น อยางนอยก็ตองใหมีดุลยภาพระหวางรายได
กับรายจาย

แตดุลยภาพระหวางรายไดกับรายจายนั้น ไมใชแคเพียง
รายไดรายจายเฉพาะที่มองเห็นวาไดมาเทาไรจายไปเทาไร แต
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ดุลยภาพนั้นจะตองมองไปถึงภาวะสมดุลอื่นๆ ดวย เชน การ
วางแผนเพื่ออนาคตเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของชีวิต

ยกตัวอยาง เชน เรานี้มิใชจะมีกําลังรางกายแข็งแรงอยู
เรื่อยไปตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะเจ็บไขไดปวยหรืออาจจะ
ประสบเหตุภยันตราย หรือมีเหตุเรงดวนบางอยางตองใชเงิน
จํานวนมากเกินกวาที่ใชในขณะนี้ หรือเวลานั้นเราไมสามารถจะ
ทํางานหาเงินไดก็จะตองมีดุลยภาพในแบบที่วาเตรียมการเพื่อ
ปองกันปญหาในอนาคต จึงตองจัดเตรียมเงินไวอีกสวนหนึ่งที่
เก็บไวเปนเงินสะสมสําหรับปองกันภัยขางหนา อันนี้เปนสวน
อนาคตฝายรายได หรือฝายเก็บรักษา เพื่อใหสมดุลกับสวนที่จะ
ใชจายที่เปนอนาคตเหมือนกัน น่ีก็เปนดุลยภาพอีกแบบหนึ่งคือ
ดุลยภาพที่เปนเรื่องของอนาคต

แมตลอดจนเรื่องการทํางานก็เชนเดียวกัน คือตองมีการ
วางแผน หมายความวา จะตองมีการสะสมทุน เพื่อจะไดนําเอา
ทุนนั้นมาใชในการประกอบกิจการงาน

เพราะฉะนั้น ในทางพระศาสนาทานจึงพูดถึงดุลยภาพใน
เรื่องรายได รายจาย ดังจะเห็นไดชัด เชนในหลักธรรมหนึ่ง พระ
พุทธเจาตรัสอุปมาวาการใชจายเงินของคนเรานี้ตองใหมีภาวะที่
เรียกวา รายไดเหนือรายจาย หรือใหไดดุลกันในแงท่ีวาไมลบ
คือไมใหติดลบ แตถาบวกไมเปนไร อยางนอยไมใหลบ

ทานบอกวาเปรียบเหมือนอยางอางเก็บนํ้าอางหนึ่ง ท่ีมี
ชองน้ําเขาสี่ชอง และมีชองน้ําออกสี่ชอง เหมือนกับมีรายไดราย
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จายพอเทากัน ก็พอเปนไปได แตถาหากวาชองทางน้ําเขานอย
แตมีชองทางน้ําไหลออกมาก ก็จะเกิดปญหาน้ําไมพอใช

ชองทางน้ําออกก็คือพวกอบายมุข อบายมุขนี้มิใชแคเปน
ทางน้ําออกในการใชจายเทานั้น แตเปนทางน้ํารั่วเลยทีเดียว คือ
เปนทางรั่วไหลหมดไปเปลาของรายได ถามีทางรั่วคืออบายมุข
มากมาย เชนหมกมุนในเรื่องสุรา การพนัน หรือในเรื่องการเอา
แตเที่ยวเปนตน อยางนี้แหละคือทางรั่วไหลของรายได ถารั่ว
ไหลอยางนี้ก็จะไปไมไหว

สวนในดานทางเขาทานวางเปนหลักไวเรียกวา ทิฏฐธัมมิ-
กัตถธรรม คือธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบันมีดังนี้

๑. ตองมีความขยันหมั่นเพียร รูจักจัดการงานในการหา
ทรัพย

๒. ตองรูจักเก็บรักษาทรัพย และปองกันภัยอันตรายที่จะ
เกิดแกทรัพยสิน

๓. ตองรูจักคบคน รูจักสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในทางที่
เกื้อกูลแกกิจการงาน และในการที่จะทําใหชีวิตของเรา
มีความดีงามเจริญกาวหนา

๔. หลักการใชจายที่วาใชจายแตพอดีเรียกวา สมชีวิตา
ขอท่ี ๔ น่ีแหละคือเรื่องสมดุลหรือดุลยภาพ ซ่ึงในที่น้ีเปน

เรื่องทางดานเศรษฐกิจ
น้ีเปนตัวอยางของดุลยภาพที่เราจะตองนํามาใชจัดการ

กับดานเศรษฐกิจ คือชีวิตของการดํารงอยูการทํามาหาเลี้ยงชีพ
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ถาหากวาเราทําไดดีมีดุลยภาพ ชีวิตของเราก็จะเปนอยูไดดวยดี
น้ีก็เปนดุลยภาพอีกดานหนึ่ง

สังคมไมเสียดลุยภาพ ประชาชนกไ็มขาดสนัตสุิข
ดุลยภาพดานอื่นก็มีอีกมาก เชน ดุลยภาพในทางสังคม

เราอยูในสังคมก็ตองรักษาดุลยภาพเหมือนกัน ในการที่จะมี
ความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น ไมใหเกิดผลเสียไมใหเกิดความบก
พรอง ถาเกิดผลเสียก็คือ ความสัมพันธในทางสังคมของเรา
เอียง หรือทรุดไป เมื่อมีความสัมพันธท่ีไมดี ก็เกิดผลเสียแกการ
ดําเนินชีวิต ทําใหไมมีความกาวหนา ดุลยภาพในทางสังคมนี้มิ
ใชเฉพาะการที่เราอยูรวมกับผูอื่นโดยไมเบียดเบียนกันและอยู
รวมกันดวยดีเทานั้น แตหมายถึงวาในสังคมวงกวาง มนุษยจะ
อยูรวมกันดวยดีอยางไรก็ตองอยูดวยดุลยภาพทั้งนั้น

แมแตการที่เราจะจัดการศึกษาออกมานี่ ก็ตองมีเรื่องของ
ดุลยภาพ เชนวา สังคมนี้ในแงเศรษฐกิจตองการกําลังคนใน
อาชีพนี้หรือในวงงานนี้เทาไรสําหรับปตอไป ก็จะตองมีการวาง
แผนกัน เสร็จแลวทางฝายการศึกษาก็มาจัดวาจะตองผลิต
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในดานนั้นออกมาใหพอ หรือถาวาง
แผนวาจะใหประเทศเจริญในดานอุตสาหกรรม ก็ตองเตรียมการ
ศึกษาในดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอะไร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยวางแผนผลิต
บัณฑิตในดานนั้นใหไดสัดไดสวนไดจํานวนที่เพียงพอ อยางนี้ก็
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เปนเรื่องของการสรางดุลยภาพ ซ่ึงตองมีการจัดการอะไรตอ
อะไรใหปรับใหพอดีท้ังนั้น

แมแตเรื่องของสังคมวงกวางที่เกี่ยวกับรายได รายจาย
หรือความเปนอยู ก็ตองใหฐานะของประชาชนไมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงกันเกินไป มิฉะนั้นก็จะเกิดปญหา ดังนี้เปนตน อันนี้ก็เปน
เรื่องดุลยภาพทางสังคม ซ่ึงสามารถพรรณนาไปไดมากมายไมรู
จักจบสิ้น

เมือ่มนษุยทาํลายธรรมชาต ิกน็าํความพนิาศมาสูโลก
แตมันไมใชแคน้ี การที่มนุษยเราจะอยูดวยดีในโลกนี้ก็

ตองสัมพันธกับธรรมชาติใหดีดวย ในแงน้ีก็เชนเดียวกัน มี
ปญหาเกี่ยวกับดุลยภาพในทางธรรมชาติ หรือในดานสภาพแวด
ลอม ซ่ึงขณะนี้กําลังเปนปญหาใหญ

ธรรมชาติน้ีจะอยูไดตองมีดุลยภาพ ถาขาดดุลยภาพเมื่อ
ไรก็เกิดปญหาทันที อยางในปจจุบันนี้ถือวา เกิดความบกพรอง
เกิดการเสียดุลยภาพหรือวาไมสมดุลข้ึนแลวในธรรมชาติแวด
ลอมหรือในระบบนิเวศน ตอนนี้กําลังมีปญหามาก ไมวาจะ
ปญหามลภาวะ เชน นํ้าเสีย ดินเสีย อากาศเสีย อะไรตางๆ จน
กระทั่งวาไฟเสีย ถาพูดภาษาโบราณเรียกวา ดิน นํ้า ไฟ ลมเสีย

ไฟเสียในที่น้ีไมใชหมายความวาไฟดับ แตหมายความวา
ไฟมันไมสมดุล คือวา ความรอนหรืออุณหภูมิน่ันเองไมพอดี ดัง
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ท่ีกําลังเกิดปญหาวา อุณหภูมิในโลกนี้ ชักจะรอนขึ้น ชักจะสูง
ข้ึน น่ีก็เรียกวาเปนการเสียดุลยภาพในดานไฟ

ดานลม ท่ีวาลมเสียก็คืออากาศเปนพิษมีมลภาวะมาก
มาย ดังที่ขณะนี้คนเปนโรคเพราะอากาศเปนพิษกันมากมาย

แลวก็ดินเสีย ดินเดี๋ยวนี้ก็มีความเสียหาย หนาดินถูก
ทําลายและทรุดโทรมสูญเสียไป เปนปญหาใหญในทางเกษตร
กรรม

สวนน้ําเสียก็ชัดเจน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายพากัน
ปลอยของเสียลงไป นํ้าเสียจนกระทั่งวาปลาก็หมดไป บางที
หมดไปเปนแมนํ้าๆ เปนทะเลสาบๆ ไปเลย ในประเทศที่พัฒนา
แลว ทะเลสาบหลายแหงไมมีสัตวมีชีวิตเหลืออยู

น่ีก็เปนเรื่องของการเสียดุลยภาพ ในโลกมนุษยน้ี ถาธรรม
ชาติแวดลอมเสียดุลยภาพไป ตอไปมนุษยเองก็จะอยูไมได ท่ีวา
มานี้ก็เรื่องดุลยภาพ ในสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติ ซ่ึงเราจะ
ตองดูแลรักษา เปนเรื่องของดุลยภาพอีกดานหนึ่ง

แตรวมแลวไมวาดานไหนก็ตามมนุษยก็จะตองพยายาม
รักษาดุลยภาพในเรื่องของดุลยภาพไวใหได

ดุลยภาพของจติใจ ภายในโลกแหงความเปลีย่นแปลง
ตอไปนี้ ก็จะวกกลับเขามาที่ตัวมนุษยอีก เมื่อกี้น้ี พูดไปๆ

ก็หางตัวออกไปทุกที แตท้ังหมดนั้นก็เปนเรื่องที่สัมพันธกับตัว
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เราทั้งสิ้น ทีน้ีอยากพูดใหแคบเขามาอีกนิดหนึ่ง คือหันกลับเขา
มาที่ชีวิตนี้

เมื่อกี้น้ีไดพูดถึงดุลยภาพของรางกายของเรา แตชีวิตของ
เรานี่ไมใชมีเพียงรางกายอยางเดียว อีกสวนหนึ่งก็คือจิตใจ

ชีวิตของมนุษยเรานี้มีกายกับใจ เพราะฉะนั้นจึงตองมี
ดุลยภาพของใจดวยอีกสวนหนึ่ง ท้ังกายและใจตางก็ตองมี
ภาวะที่เรียกวา “ดุลยภาพ” น้ี

ดุลยภาพในทางกายเราพูดไปแลว ถาหากวาเสียดุลย-
ภาพทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย ทีน้ีในทางจิตใจก็เหมือนกัน
ในทางจิตใจนี้ถาหากวาเสียดุลยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจ

จะเห็นวาคนจํานวนมากเกิดปญหา ท่ีเรียกวา เปนโรคจิต
ลองไปดูเถอะ เขาเสียดุลยภาพทางจิตใจ ดุลยภาพไมมี เขา
รักษาความทรงตัวไมไดแลว จิตของเขาทรุดลงไป มันเอียงลงไป
ตะแคงลงไป มันดิ่งลงไปขางใดขางหนึ่ง อยางเชน บางคนดีใจ
เกินไปควบคุมไมอยูก็เสียดุลยภาพ ถึงกับเสียจริตไปก็มี แตอันนี้
มีนอย ท่ีเปนมากก็คือเสียใจเกินไป ควบคุมตัวเองไวไมอยู ก็เลย
เสียจริต อยางที่เรียกวาเปนบา

แตการเสียดุลทางจิตใจนั้นไมใชแคน้ีเทานั้น เสียจิตนั้น
เปนขั้นที่รุนแรงมากแลว ทีน้ี คนที่เสียดุลยภาพถึงขั้นนั้นอาจจะ
มีไมมากนัก แตการเสียดุลยภาพทางจิตใจที่เปนกันมากและหา
ไดท่ัวไป ก็คือ ภาวะขาดดุลยภาพในยามดีใจหรือเสียใจ แลว
ปลอยตัวใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเปนผลดีตอชีวิตและสังคม เชน
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ในยามที่ดีใจเกินไป เมื่อไดโลกธรรมสมปรารถนาแลวรักษาตัว
ไมอยู ไมมีดุลยภาพก็จะทําใหเกิดมีพฤติกรรมไมดีตามมา

คนเรานี้จะตองประสบโลกธรรม คนที่อยูในโลกนี้ไมมีใคร
พนโลกธรรมไปได โลกธรรมคืออะไร ก็คือไดลาภ เสื่อมลาภ ได
ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มีแปดอยาง แยกเปน
สองดาน คือ ฝายที่นาชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ กับฝายที่ไม
นาชอบใจเรียกวา อนิฏฐารมณ

ฝายที่นาชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ ก็คือ ไดลาภ ไดยศ
สรรเสริญ และมีความสุข ฝายที่ไมนาชอบใจเรียกวา
อนิฏฐารมณ ก็คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข

การที่เราอยูในโลกนี้ ทานบอกวา ตองรูเทาทันวาเปน
ธรรมดาที่เราตองเจอโลกธรรมเหลานี้ จะเจอมากหรือเจอนอย ก็
ตองเจอบางละ ไมมีใครสามารถหลีกพนไปไดโดยสิ้นเชิง ทีน้ีขอ
สําคัญก็คือวาจะปฏิบัติตอมันอยางไร ถาวางตัวตอมันไมถูก
แลว ก็จะเกิดปญหาแนนอน

การวางตัวถูกตอง ก็คือ การรักษาดุลยภาพทางดานจิตใจ
ไว ถาไมรักษาดุลยภาพของจิตใจไวใหได ไมวาทางดีหรือทาง
เสีย ก็เสียทั้งคู ทานเรียกวาฟูกับยุบ คือถาทางดีก็ฟู ถาทางเสียก็
ยุบ พอไดลาภก็ฟู พอเสียหรือเสื่อมลาภก็ยุบ พอไดยศก็ฟู พอ
เสื่อมยศก็ยุบ คนทั่วไปมักจะเปนอยางนี้
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ดุลยภาพของจติใจ: ศนูยพลงัย่ิงใหญแหงการสรางสรรค
ทีน้ี จะทําอยางไร ก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง ถาหากวาได

แลวเกิดเหลิงระเริงมัวเมา ไดเงิน ไดทอง ก็ใชกันเปนการใหญ
สนุกสนานหากันแตความสุข ถาอยางนี้ก็หมด ไมใชหมดแต
เพียงทรัพยเทานั้น สุขภาพก็เสื่อมโทรมลงไปดวยกับเงินที่หมด
ไปน้ัน หรือวาไดยศก็มัวเมาในยศนั้น ถืออํานาจและใชอํานาจ
น้ันในทางที่ผิด เชน ขมเหงเบียดเบียนผูอื่น หรือทําการชั่วราย
ทุจริต หาผลประโยชน บํารุงบําเรอตนเอง สรางปมสรางปญหา
ข้ึนมา ถาอยางนี้การไดลาภ หรือไดยศนั้น ก็กลายเปนเหตุให
ชีวิตของเขาตองเอียงหรือตะแคงเสียดุลไป

ทีน้ี ในทางตรงกันขามถาหากประสบความเสื่อม พอ
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ สูญเสียเงินทองมากมาย ประสบภัยพิบัติ
อันตรายและเสื่อมยศ เสียฐานะ ก็มีความเศราเสียใจเกินไป
รักษาตัวไมอยู จิตใจก็อาจจะเลยเถิดไป อาจจะเสียจริตเสียสติ
ไปเลยบางทีไมถึงขนาดนั้นก็อาจจะเหงาหงอยเฉากาย เฉาใจ
เปนคนเสียสุขภาพ มีผลกระทบมาทางรางกายอีกกลายเปนคน
ท่ีท้ังกายทั้งใจนี่บอบซํ้าทรุดโทรมไปหมด และชีวิตทั้งชีวิตก็หมด
ก็เสื่อม ก็โทรม ก็ทรุดไป น่ีก็เรียกวาเปนการปฏิบัติไมถูกตองตอ
ท้ังไดและเสีย คือฟูเกินไป และยุบเกินไป

ทีน้ี ถาปฏิบัติถูกตองจะเปนอยางไร ถาปฏิบัติถูกตองก็
กลายเปนวา ทําใหสิ่งเหลานี้เปนผลดีแกชีวิตขึ้นมา เชน คนได
ลาภ พอไดลาภก็รูทันวา น่ีเปนโลกธรรม เปนสิ่งที่มีอยูในโลก
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เปนธรรมดา เมื่อเราได ก็คือเหตุปจจัยมาประกอบกัน ประจวบ
พอดีทําใหเปนผลดีแกเรา เราก็ควรใชลาภ ใชเงินใชทองนี้ใหมัน
เปนประโยชน หรือถาไดยศ ก็ถือโอกาสใชยศใหเปนประโยชน
เปนโอกาสที่จะสรางสรรคความดี

เวลามีเงินมีทองก็ผูกมิตรไมตรี ชวยเหลือเจือจานคนเขา
ไว เปนโอกาสแลวที่จะทําความดี ถาคนมีความตั้งใจดี การได
เงินไดอํานาจเปนตน ก็เปนโอกาสที่จะไดทําความดีมากขึ้น
แทนที่จะหลงระเริงมัวเมาใชไปในทางที่บํารุงบําเรอตัวเอง หรือ
ขมข่ีเบียดเบียนผูอื่น ก็เอามาชวยเหลือเพื่อนมนุษย ทําความดี
ใหมากขึ้นสงเสริมกัน ก็เทากับเปนความดีท้ังประโยชนตนและ
ประโยชนผูอื่นปลูกฝงเขาไว อันนี้ก็กลายเปนวาการไดน้ัน ทําให
เกิดความดีงามและประโยชนสุขมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวา ถาเราปฏิบัติ
ถูกตอง ลาภยศเปนตน ก็จะกลายเปนโอกาสใหเราทําความดีได
มากยิ่งขึ้น

คนบางคนแมจะมีความคิดที่ดีแสนดี แตไมมีเงิน ไมมี
อํานาจ จะทําอะไรก็ไมสะดวก ไมมีบริวารทําไมไดติดขัดไปหมด
ทําไดแคบๆ แตทีน้ีพอมีเงินมีทรัพยก็สามารถนําเอาความคิดดี
อยางนั้นมาทําไดสบายเลย เงินก็มี บริวารก็มี ตําแหนงฐานะ
และอํานาจก็มี พอมีอยางนี้แลว คนเขาเชื่อถือ ทําอะไรก็ได
สะดวก ความคิดที่ดีงามน้ันก็เกิดผลงอกเงยออกไป เพราะ
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ฉะนั้นทานจึงใหใชลาภยศในทางที่ถูกตอง คือใหเปนโอกาสใน
การที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหมากยิ่งขึ้นไป

ในทางตรงขาม พอประสบความเสื่อมเสีย พบโลกธรรม
ฝายที่ไมนาพอใจ เกิดเสื่อมลาภ เสียเงินเสียทอง หรือเสื่อมยศ
ข้ึนมา ก็รูเทาทันอีกนั้นแหละวา น่ีแหละ ถึงคราวที่เราเจอบาง
แลวนะ อาว มันก็เปนบททดสอบเรา เอาละ ใหมันรูไป เราเจอ
มันเขาแลวเปนอยางไร เอาเปนบททดสอบ ถามองในแงเปนบท
ทดสอบ เราก็ปรับตัวปรับใจได ดูซิวาเราเขมแข็งมั่นคงพอไหม

ถงึจะเสยีดุลยภาพกาย กต็องรกัษาดลุยภาพใจไวใหได
ในกรณีท่ีเสื่อมสุขภาพนี่ก็เหมือนกัน เราก็ตองมองในแงดี

อยาไปมองในแงวา โอย เราแยแลวไมไดความเลย รางกายของ
เราเสื่อมเสียแลวทําอะไรก็ไมได ถามองอยางนี้ ก็ยิ่งทรุด แลวก็
จะเอียงหรือลมไปเลย ในทางที่ถูกจะตองมองใหเปนคือมองวา
เราเกิดมาทีหนึ่ง ก็ไดมีประสบการณท่ีเปนกําไรชีวิต คนอื่นเขา
อาจจะไมเจอการเจ็บปวยอยางเรา เราเจอมันเขาแลวจะไดรูจัก
ทุกขท่ีเกิดจากโรคนี้วามันเปนอยางไร

๑. เราไดประสบการณท่ีเปนกําไรชีวิต หรือท่ีแปลกพิเศษ
ซ่ึงหลายคนไมมีโอกาสไดพบ

๒. เราไดทดสอบตัวเอง ดูความเขมแข็งวา เรามีความเขม
แข็งแคไหน จิตใจของเราเจออุปสรรคอันตรายขนาดนี้
สูไดไหม
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๓. ถาหากวาเจอขนาดนี้แลว เรายังไมหวั่นไหว ยังเขม
แข็งสูได เราจะมีความภูมิใจเกิดปติข้ึนมา จิตใจกลับ
สบายผองใสวา เราสามารถทนตอทุกขทรมานขนาดนี้
เอาชนะได สามารถทําจิตใจใหดีได

๔. การเปนโรค เปนโอกาสที่เราจะตัดกังวลหรือภาระอะไร
บางอยางลงไปได และสามารถใชเวลาในขณะที่เปน
โรคนี้ ไปทําในสิ่งเปนประโยชน เชน บําเพ็ญเพียรทาง
จิตใจหรือจะมาพัฒนาทางจิตใจของเรา ใหจิตใจมี
ความสุขไดอีกดานหนึ่งก็ได

๕. ตัวโรคและความทุกขอยางที่ทานเรียกวาทุกขเวทนาที่
เกิดจากโรคนั่นเอง เปนของจริง เปนประสบการณตรง
ซ่ึงผูท่ีไดศึกษาธรรมแลว สามารถยกเอาขึ้นมา
พิจารณา หรือมองลงไปตรงๆ ในเวลาที่มันกําลังเปน
อยูน้ัน แลวทําใหมองเห็นสัจจธรรมของชีวิต จนกระทั่ง
เกิดปญญารูแจง บรรลุโลกุตตรธรรม ยกจิตใจข้ึนเปน
อิสระ เรียกวาบรรลุมรรค ผล นิพพานได

ตกลงวาคนที่รูจักปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ไมวา
ไดหรือเสียก็กลายเปนไดท้ังนั้น

ถึงอยางไรก็ตาม เราตองตั้งใจไวกอนวา เราจะตองทําให
กลายเปนการไดในทุกกรณี ทางพระทานถือหลักอยางนี้ ทาน
เรียกวา โยนิโสมนสิการ
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คนใดเกิดมาในโลกมีโยนิโสมนสิการแลว เรียกวาโอกาสที่
จะสูญเสียมีนอยอยางยิ่ง ไดเสมอไป ไมวาอะไรไดหมด เจอ
อะไรที่ไมดี ใครวาไมดี ฉันตองไดประโยชนสักอยาง ไดคติจาก
ชีวิต ไดอะไรตางๆ ไดสิ่งที่เปนประโยชน อยางนอยก็ไดประสบ
การณ หรือถาดีกวานั้น ก็อาจจะถึงขั้นรูแจงเห็นความจริงของ
โลก แมแตปลงอนิจจังเห็นความไมเที่ยงแทของสิ่งทั้งหลาย แลว
ทําใจใหเปนอิสระได

คนโง เสียดุลยภาพกายแลวก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปดวย
คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาชวยดุลยภาพกาย

บางคนเจอเหตุรายในชีวิต แตรูจักมองก็ไดประโยชน แม
แตถึงขั้นสูงสุด อยางเชนบางทานในสมัยพุทธกาล มีประวัติพระ
สาวกบางองคไปเจอเหตุรายในชีวิตแลวไดบรรลุธรรมเปนพระ
อรหันต ก็เพราะไดประสบภัยพิบัติ น้ีเรียกวารูจักถือเอา
ประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย อันนี้ก็คือหลักของดุลยภาพในชีวิต
เรียกวา เราตองรูจักถือเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย และรักษา
ดุลยภาพของชีวิตเอาไวใหได

ท่ีวามานี้ก็เปนเรื่องของดุลยภาพดานจิตใจ สภาพทาง
ดานจิตใจน้ีก็จะมาสมดุลกับทางรางกาย จิตใจเองก็มีภาวะที่
เรียกวามีดุลยภาพ หรือสมดุล อยางที่อาตมภาพกลาวแลว และ
ยงัจะมาสมดลุหรอืดลุยภาพกบัรางกายดวย เราไมใชมแีตรางกาย
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เทานัน้ อยางทีอ่าตมภาพพดูเมือ่กีน้ี้ จะไดโยงใหเหน็วา รางกาย
กับจิตใจน่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

ถารางกายของเรากระทบกระเทอืน เราเหีย่วเฉาทางรางกาย
ก็อาจจะมีผลกระทบใหจิตใจเสื่อมโทรมตามรางกายไปดวย ใน
ทํานองเดียวกันถาเรารักษารางกายดี ทําใหจิตใจของเราสบาย
ไดงาย เชน คนที่รางกายแข็งแรง ก็ไมคอยมีปญหาทางรางกาย
ท่ีจะทําใหหงุดหงิดกังวลใจ แตถารางกายของเราเกิดความ
บกพรอง ปวยเจ็บข้ึนมา ก็มีโอกาสที่จะทําใหจิตใจถูกกระทบ
กระเทือน หงุดหงิดไดงาย ฉุนเฉี่ยวงาย

น่ีแหละเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับดุลยภาพระหวางรางกาย
กับจิตใจ รางกายเสียดุลก็พลอยทําใหใจเสียดุลไปดวย ใจเสีย
ดุลก็ทําใหกายเสียดุลไปดวย

ทีน้ี คนที่รูจักปฏิบัติใหถูกตอง ก็คือวาเวลากายเสียดุล ก็
เอาใจมาชวยกาย หมายความวาคนที่ทําเปนนั้นจะทําใหผล
ยอนกลับตรงขาม คนที่ทําไมเปนพอรางกายเสียดุล ใจก็เสียดุล
ดวย เสียดุลไปทั้งชีวิต แตคนที่ทําเปนพอกายเสียดุล เขาก็ไป
เสริมทางจิตใจ เอาจิตใจมาชวยถวงดุลไว ทําใหกายไดดุลสูงขึ้น
ไป และกลับมาชวยรางกายใหดีข้ึน

ดังนั้นหลักเรื่องดุลยภาพนี้จึงสําคัญมาก และดุลยภาพ
ระหวางกายกับใจก็เปนเรื่องใหญอันหนึ่ง คือดุลยภาพของกายก็
สวนหนึ่ง ซ่ึงเปนเรื่องที่คุณหมอไดพูดเปนพิเศษ กับดุลยภาพ
ของใจที่พระพูดเปนพิเศษ แลวก็ยังมีดุลยภาพระหวางกายกับ
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ใจท่ีสัมพันธกันนี้อีก ซ่ึงก็จะตองเอามาชวยเสริมกันใหไดอีก
อยางที่วาแลว ถากายเสียหลักก็ตองเอาใจมาชวย ถาใชเปน
แลวใจก็มาชวยกายได น่ีเปนหลักในเรื่องดุลยภาพ อาตมภาพก็
ไดพูดมาแลวหลายแงหลายอยาง

แมแตธรรมก็ตองมีดุลยภาพ
ทีน้ี ดุลยภาพยังไมหมด ยังมีดุลยภาพที่ลึกซึ้งไปกวานั้น

อีก เมื่อกี้น้ีพูดถึงดุลยภาพ มาถึงดุลยภาพของใจ และดุลยภาพ
ระหวางกายกับใจ นอกจากนี้ยังมีดุลยภาพที่ลึกลงไปกวานั้นคือ
ดุลยภาพแหงธรรม

ธรรมก็มีดุลยภาพเหมือนกัน คือ การปฏิบัติธรรม หรือทํา
ความดีอะไรตางๆ ตองมีดุลยภาพ กลาวคือ ความพอเหมาะพอ
ดีเหมือนกัน ถาไมพอเหมาะพอดี ก็เกิดโทษ ยกตัวอยางที่พระ
พุทธเจาตรัสไว เชนอยางศรัทธาที่เราฟงกันมา มีเรื่องศาสนาก็
ตองมีเรื่องศรัทธา

สําหรับคนที่เขามานับถือศาสนานั้น คําที่ไดยินบอย ก็คือ
คําวา ศรัทธา ไดแกความเชื่อ ซ่ึงตองมีไวเปนหลักสําคัญอันหนึ่ง
แตในทางพระพุทธศาสนาบอกวา ศรัทธาที่เปนคุณธรรมอยาง
เดียวไมพอ จะปลอยใหศรัทธาเรื่อยเปอนไปไมได ตองมีดุลย
ภาพ สิ่งที่จะทําใหเกิดดุลยภาพ เขาคูกันกับศรัทธา ก็คือ
ปญญา
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หลักนี้มาในหมวดธรรมที่เรียกวา อินทรีย ๕ ประการ ทาน
บอกวาอินทรีย ๕ ตองไดสมดุลตองมีความสม่ําเสมอ พอเหมาะ
พอดีกัน น่ีก็คือ หลักดุลยภาพนั่นเอง

อินทรีย ๕ น้ันมีท่ีตองเขาคูกันสองคู คูท่ีหนึ่งก็คือ ศรัทธา
กับ ปญญา ศรัทธามีไว ถามากเกินไปไมมีปญญาคุม จะกลาย
เปนความงมงาย เชื่อไปตามเขาหมดอะไรๆ ก็เชื่อ หลงใหลโนม
ใจเชื่องาย ถูกหลอกงาย ใครเขาอยากจะหลอกก็หลอกไดงาย

ในทางตรงขาม ถามีแตปญญา ใชแตปญญา ก็มักมอง
อะไรขามไปงายๆ บางทีก็เอาแตความรูท่ีตัวมีอยูไปวินิจฉัย คอย
จะปฏิเสธไปหมด หรือไมก็คิดฟุงซานไป ไมยอมตั้งหลัก
พิจารณา ไมยอมจับหรือรับเอามาพิจารณาก็เลยเปนคนที่จับ
อะไรเปนจุดเปนหลักไมคอยได บางทีก็กลายเปนฟุงซานไป น่ี
เรียกวายึดไปขางปญญามากเกินไป

เพราะฉะนั้น ทานจึงบอกวาตองปรับศรัทธากับปญญาให
สมกัน ใหพอดีกัน ศรัทธาเปนตัวชวย ถาทําใหถูกตองก็เปนตัว
นําไปสูปญญา และชวยเสริมปญญา แตถาใชไมเปน ศรัทธาก็
มาขวางปญญา

ทําไมศรัทธาจึงขวางปญญา เพราะวาถาเชื่อแลวเขาวา
อยางไรก็วาไปตามนั้น ก็เลยไมไดปญญาอะไรขึ้นมา

แตในทางตรงขาม ท่ีวาศรัทธาเสริมปญญานั้นเปนอยาง
ไร ก็คือ มันเปนจุดใหเราเริ่มตนได เราเห็นวาสิ่งนี้ดีมีเหตุผลเขา
ทีเรารับฟงมา หรือฟงทานผูน้ีพูดมีเหตุมีผลนาเชื่อ ศรัทธาก็เกิด
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ข้ึน พอศรัทธาเกิดขึ้นก็ไดจุดที่จะนํามาพิจารณา และถาเอาจริง
เอาจัง ศรัทธาเปนตัวที่ทําใหเกิดพลังวา ตอไปนี้เราจะคิดเรื่องนี้
จริงจัง ไดจุดที่จะไปศึกษาคนควา

คนที่จะไปศึกษาคนควาเรื่องอะไร มันตองมีจุดมีเปาที่ชัด
เจน และตองเริ่มท่ีศรัทธา ศรัทธาเปนตัวจับเอาไว พอศรัทธา
เปนตัวสงแรงไปแลว ปญญาก็คนในเรื่องนั้นไปจริงจัง จนกระทั่ง
สําเร็จไดปญญาเห็นแจมแจงโดยสิ้นเชิง พอปญญาจบสิ้นแลว
ก็บอกวาอยูเหนือศรัทธา ไมตองอาศัยศรัทธาอีก

ตอนแรกศรัทธากับปญญาตองมีดุลยภาพ ไดสมดุลกัน
ศรัทธาก็มาเปนตัวเสริมชวยตั้งจุดเริ่มตนใหปญญา ปญญาก็มา
คุมศรัทธาไว และอาศัยศรัทธาเปนตัวชี้นําทางพุงไปทําใหมี
กําลังที่จะศึกษาคนควาไดเต็มท่ี ดังนั้น ก็ตองใชศรัทธากับ
ปญญาใหเปน จึงตองมีดุลยภาพ ดังที่ทานบอกวาตองปรับ
ศรัทธากับปญญาใหสมกัน

ถาจดัธรรมเขาดลุได กไ็มพลาดจากผลทีมุ่งหวงั
ตอไปคูท่ีสองไดแก วิริยะและสมาธิ วิริยะ คือความเพียร

พยายามเห็นอะไรก็เปนสิ่งทาทายใจสู จะทําใหสําเร็จจะกาวไป
ขางหนาอยูเรื่อย อีกดานหนึ่งก็คือ สมาธิ ไดแก ความมีใจแนว
แน สงบ มั่นคง คนที่มีวิริยะ คือ ความเพียร เปนคนที่เรียกวาอยู
ไมเปนสุข ไมอยูน่ิง น่ิงเฉยอยูไมได จะทําโนนทํานี่เรื่อยไป แตที
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น้ีถาหากวาวิริยะนั้นเกินไป ก็จะกลายเปนพราหรือพลานไปเลย
วิริยะ เพียร แลวก็เลยเถิดไปจนกระทั่งวาไมไดอะไรจริงจัง

สวนคนที่มีสมาธิน้ัน ใจสงบอยูกับสิ่งที่กําลังทําหรือกําลัง
เกี่ยวของ ใจจดใจจอ พอใจจดใจจอ ก็สบาย ก็เพลิน บางทีพอ
ไดสมาธิอยางที่ชอบพูดกันวามาปฏิบัติธรรมไดสมาธิแลวใจสงบ 
นอกจากสงบแลวก็ยังไดความสุขดวย พอทําสมาธิไดความสุข
บางทีก็เลยติดอยูในความสุขนั้น แลวก็อยูตรงนั้นเอง ไมไปไหน
ไมอยากกาวตอไป หรือคืบเคลื่อนออกไปจากสภาพนั้น

ทานวาคนที่มีแตสมาธิน้ัน ถาสมาธิแรงเกินไป ไมเอา
วิริยะมาชวย ก็จะกลายเปนคนเกียจครานไป เพราะฉะนั้น ทาน
จึงบอกวาตองปรับอินทรียใหเสมอกัน วิริยะกับสมาธิตองปรับ
ใหเสมอพอดีกัน

เหลือจากนี้ แลวก็มีอินทรียอีกตัวหนึ่ง ยังไมครบ ๕
อินทรียอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือ สติ ซ่ึงอยูตรงกลาง สติน้ีเปนตัวที่คอย
ตรวจตราคอยดูวา ศรัทธาแรงไปหรือออนไป ปญญาแรงไปหรือ
ออนไป ตรวจและคอยยับยั้ง คอยเหนี่ยวรั้ง คอยเตือนวา ศรัทธา
ตอนนี้แรงไปแลวนะ ปญญาตอนนี้นอยไป ตองดึงขึ้นมาเสริมข้ึน
มา หรือวาวิริยะตอนนี้ออนไปหรือแรงไป สมาธิออนไปหรือแรง
ไป อะไรทํานองนี้ สติเปนตัวคอยตรวจตราและคอยควบคุมไว
เพราะฉะนั้น สติน้ีจึงตองใชตลอดเวลา

เรื่องอินทรีย ๕ น้ีอาตมภาพยกมาเปนตัวอยางเพื่อใหเห็น
วา แมแตธรรมก็ตองมีสมดุลหรือมีดุลยภาพ การปฏิบัติธรรมทุก



ดุลยภาพ: สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ ๗๓

อยางตองมีดุลยภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็เสียหลักไปทุกอยาง
เสียไปดวยกัน ไมใชวามีธรรมขอหนึ่งแลว ปฏิบัติเรื่อยไปจะถูก
ตองและไดผลดีเสมอไป อยางที่วาศรัทธาก็เปนคุณธรรมขอหนึ่ง
แตไมใชวาศรัทธาจะทําใหเกิดแตผลดีเสมอไป

แมแตอกุศลธรรม ทานบอกวาถาใชเปนก็เอามาเปน
ปจจัยแกกุศลธรรมได แตมีอันตรายนิดหนอย เรียกวามีผลพวง
ในทางเสีย เหมือนกับใชยาที่วามีสารซ่ึงเปนพิษอยูบาง แตเอา
มาใชในทางที่เปนประโยชนบางประการ บางครั้งก็ตองอาศัยมัน
เหมือนกัน

ในทีสุ่ด ธรรมคอืดุลยภาพ และดลุยภาพกค็อืธรรม
ตอไปนี้ จะขอพูดถึงเรื่องดุลยภาพของธรรมเปนแงสุดทาย

แตเปนแงท่ีคุมท้ังหมด วาไปแลวมันก็คือ การปฏิบัติถูกตองตอ
สิ่งทั้งหลายนั่นเอง ตัวธรรมอยูท่ีน่ี และเมื่อพูดในแงน้ี ตัวธรรม
น่ันเองคือดุลยภาพ หรือดุลยภาพ ก็คือตัวธรรมนั่นเอง

เพราะฉะนั้น จะปฏิบัติถูกตองตอรางกายใหรางกายเกิด
ดุลยภาพก็ตาม ปฏิบัติถูกตองตอเศรษฐกิจ ดําเนินการหาเลี้ยง
ชีพ จัดการเงินใหพอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในทาง
สังคมใหพอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในเรื่องของจิตใจ
ของเราใหพอดีก็ตาม น่ันคือ ดุลยภาพของธรรมหรือตัวธรรม
เปนดุลยภาพ เปนขอสุดทายซึ่งเปนตัวที่คุมและคลุมท้ังหมด
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เพราะฉะนั้น ในการที่จะปฏิบัติดุลยภาพทั้งหลาย ในที่สุด
แลวก็อาศัยดุลยภาพของธรรมนั่นเอง มาชวยปรับทําใหเกิด
ความพอเหมาะพอดี

เราอยูในโลกนี้ก็ตองรูหลักดุลยภาพ ท่ีเราตองรูหลักดุลย-
ภาพเพราะอะไร? เพราะวาสิ่งทั้งหลายที่อยูในโลกนี้ มีความ
สัมพันธอิงอาศัยกันทั้งนั้น มันไมไดอยูลําพังตัวของมันเองเทา
น้ัน และตัวมันเองก็เกิดขึ้นจากสวนประกอบมากมาย ซ่ึงสวน
ประกอบเหลานั้นจะตองสัมพันธซ่ึงกันและกัน ทําอยางไรจะให
มีความสัมพันธท่ีพอเหมาะพอดี ซ่ึงความพอเหมาะพอดีน้ีถา
รักษาไวได มันก็จะทําใหทุกอยางดําเนินไปไดดวยดี เพราะ
ฉะนั้น หลักในเรื่องดุลยภาพนี้ก็เกิดจากการที่สิ่งทั้งหลายนั้น
สัมพันธซ่ึงกันและกันนั่นเอง

ดุลยภาพวาไปแลวก็คือ ความสัมพันธอยางพอเหมาะพอ
ดี ถาความสัมพันธไมพอเหมาะพอดี เมื่อไรก็จะเสียดุลยภาพ
เมื่อน้ัน ทีน้ีถาหากวาจะปลอยใหมันมีดุลยภาพของมันเอง ก็ไม
แนนอน เพราะวาชีวิตของมนุษยเราน้ีก็ประสบสิ่งที่เขามา
กระทบกระทั่งมากมายที่จะทําใหดุลยภาพนั้นสูญเสียไป เพราะ
ฉะนั้น เราจึงตองรูหลักในการปฏิบัติเพื่อรักษาดุลยภาพอันนี้

ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีปฏิบัติในการที่จะรักษา
ดุลยภาพอยูเสมอ แมแตหลักธรรมที่สําคัญสุดยอดที่สุด ท่ีเรียก
วา มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ หลักแหงดุลยภาพนี้น่ันเอง
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ทางสายกลาง คือ ทางแหงดุลยภาพ
ปฏิปทา ก็คือ ขอปฏิบัติหรือการปฏิบัติ มัชฌิมา ก็คือ พอ

ดี ท่ีเราแปลกันวาทางสายกลาง ก็คือวิธีปฏิบัติท่ีพอดีน่ันเอง
ปฏิบัติอยางไดสัดไดสวนพอเหมาะพอดี ตองมีองคประกอบ ๘
อยางเขามาประสานกันพอเหมาะแลวจึงจะเกิดเปนมัชฌิมา-
ปฏิปทา กลาวคือ

๑. มีทิฏฐิท่ีเปนสัมมา ครบถวนเหมาะเจาะ คือถูกตองพอ
เหมาะกับความเปนจริง

๒. มีสังกัปปะ ความดําริท่ีสัมมา คือถูกตองครบถวนพอ
เหมาะพอดี เรียกวาโดยชอบ

สํานวนโบราณ ทานเรียกวาโดยชอบ หมายความวา ถูก
ตองอยางครบถวน โดยสอดคลองกับความจริง พูดงายๆ ก็คือมี
ปญญาเห็นชอบ มีความคิด มีความดําริท่ีถูกตองชอบธรรม

๓. แลวก็มีการใชวาจา ใชคําพูดอยางถูกตอง
๔. แลวก็รูจักแสดงออก กระทําการตาง ๆ ทางกายอยาง
ถูกตอง

๕. เลี้ยงชีพ คือประกอบอาชีพที่เปนสัมมาชีพ
๖. แลวก็มีความเพียรพยายามอยางถูกตอง
๗. มีสติท่ีใชอยางถูกตอง
๘. แลวก็มีสมาธิ จิตตั้งมั่นอยางถูกตอง
ท้ังหมดนี้ตองมาเปนองคประกอบประสานกลมกลืนกัน 

ถาไดไมครบถวนก็ไมเกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา พอครบถวนได
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สัดสวนพอเหมาะพอดี มันจะเสริมกัน มาเปนปจจัยแกกันและ
กัน แลวทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จ คือการบรรลุจุดหมาย
แหงชีวิตที่ดีงามมีความสุข เปนอิสรภาพอยางแทจริง จึงเรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง คือ ขอปฏิบัติสายกลาง
หรือขอปฏิบัติท่ีพอดี คําวาสายกลางในที่น้ีคือพอดี

เพราะฉะนั้น ขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเต็มไป
ดวยเรื่องของความพอดี

หลักใหญมัชฌิมาปฏิปทาก็พอดี
เราจะเปนมนุษยท่ีดี ทานบอกวา ตองมีสัปปุริสธรรม

ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี ธรรมของคนดีน้ันมีอะไร
บาง มีรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจัก
บุคคล รูจักชุมชน ในบรรดา ๗ ขอน้ี ขอท่ีสําคัญอันหนึ่งก็คือ รู
จักประมาณ รูจักประมาณ ก็คือ รูจักความพอดี ไดแก การรูจัก
พอดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จะทําอะไรตองรูจักพอดี

ความพอดีน้ีเปนเรื่องสําคัญเปนเคล็ดลับในความสําเร็จ
ของทุกอยาง ถาทําพอดี นอกจากสําเร็จแลว ผลดีเกิดขึ้นดวย
ถาไมพอดี ก็ตองเกิดปญหาไมมากก็นอย เพราะฉะนั้น หลักพระ
พุทธศาสนาที่เรียกวา ทางสายกลางคือหลักของความพอดี แม
แตรับประทานอาหารทานยังบอกวาตอง โภชเนมัตตัญุตา คือ
ตองรูจักประมาณในการบริโภค ก็คือรับประทานแตพอดี ถารับ
ประทานไมพอดี เดี๋ยวน้ําหนักเพิ่มมากเกินไป ก็เสียดุลยภาพ ที
น้ีก็จะยุง เดี๋ยวเสียสุขภาพดานนั้นดานนี้
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เพราะฉะนั้น หลักพระพุทธศาสนาหมดทุกประการ ไมวา
จะไปมองอะไร จะเปนเรื่องปรับอินทรีย ๕ ใหพอดีก็ตาม เรื่องรับ
ประทานอาหารใหพอดีก็ตาม เรื่องสัปปุริสธรรม ในขอท่ีวารูจัก
ประมาณคือรูจักความพอดีก็ตาม ตลอดจนกระทั่งมัชฌิมา-
ปฏิปทา ปฏิบัติใหพอดีเปนทางสายกลาง ลวนแตเปนเรื่องของ
ความพอดี ซ่ึงเกี่ยวกับดุลยภาพทั้งสิ้น ตกลงวา ท้ังหมดนี้ก็คือ
หลักของการดําเนินชีวิตอยูในโลก ใหอยูไดดวยดี

ดุลยภาพ คือสาระขององครวม
ทีน้ี อาตมภาพมาพูดในวันนี้ ก็มาพูดในที่ประชุมของทาน

ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องโรคภัยไขเจ็บ และการดูแลรักษาพยาบาล
พรอมท้ังญาติโยม ทานที่ไดมารับการรักษาพยาบาล อยางที่
กลาวแลว ทุกทานมีนํ้าใจมาสังสรรครวมกันในวันนี้ ก็เปน
โอกาสอันดีงาม

ทางโรงพยาบาลก็ใชแนวความคิด (หรือจะเรียกวา
ปรัชญาก็แลวแต) ตามแบบ holistic คือแนวคิดแบบองครวม ซ่ึง
ในการปฏิบัติตอองครวมนี้ก็ถือวาองครวมจะดํารงอยูไดตอง
อาศัยดุลยภาพ กลาวคือ ความสัมพันธท่ีพอเหมาะพอดีตอกัน
ระหวางองคประกอบทั้งหลายขององครวมนั้น

หลักพระพุทธศาสนาก็วาดวยองครวม เพราะวาสิ่งทั้ง
หลายเกิดจากการประชุมกันของสิ่งตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบ
การประชุมกันของสิ่งทั้งหลายนั่นเองเรียกวา องครวม องครวม
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ก็คือการประชุมเขาของปจจัยหรือองคประกอบตางๆ องค
ประกอบเหลานี้ตางก็สัมพันธซ่ึงกันและกัน เมื่อสัมพันธกันพอดี
ก็จะทําใหทุกอยางเปนไปดวยดี ความสัมพันธท่ีพอเหมาะพอดี
น้ันเรียกวา ดุลยภาพ

เพราะฉะนั้น ดุลยภาพจึงเปนตัวที่รักษาองครวมไว ทําให
องครวมอยูไดดวยดี องครวมคือตัวเรานี้จะอยูไดดวยดี หรือพูด
อีกอยางหนึ่งวา องครวมคือชีวิตนี้ จะมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ
ก็ตองอาศัยการรักษาดุลยภาพใหดี ท้ังดานรางกาย ท้ังดานจิต
ใจ และพรอมท้ัง ๒ ฝาย คือท้ังระหวางกายกับใจน้ันดวย

ทางฝายแพทยและบุคลากรของโรงพยาบาล ก็ยอมเอื้อ
อํานวยชวยเหลือในการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลนั้น ก็
เริ่มตนดวยการที่จะพยายามใหคนไขไดมีดุลยภาพในทางราง
กาย เปนประการที่ ๑

เพราะฉะนั้น ท่ีคุณหมอรักษา มีการฝงเข็ม มีการนวด มี
การประคบ และบริหารรางกาย อะไรตางๆ น้ีก็ดวยตองการที่จะ
ใหเกิดดุลยภาพในทางรางกาย

แตพรอมกันนั้น เพราะอาศัยเมตตาจิต ความปรารถนาดี
ตอคนไข ก็จะมีสวนของดุลยภาพดานจิตใจมาชวยดวย ถา
สมมติวาทางฝายโรงพยาบาลนี่ไมมีเมตตาจิต ปฏิบัติตอคนไข
โดยที่ไมมีนํ้าใจ ทําใหกิริยาวาจาไมงาม ไมเปนไปในทางที่เอื้อ
เฟอ บรรยากาศขาดความอบอุน คนไขก็ใจรันทด ขุนมัว เศรา
ไมสบายใจ นอยอกนอยใจ ผลท่ีสุด การรักษาพยาบาลทางราง
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กายก็เลยพลอยไมคอยไดผลดีไปดวย จริงหรือเปลา อันนี้ก็เปน
ความจริง เพราะฉะนั้น จึงวาคุณหมอไมไดรักษาแตรางกายของ
คนไขเทานั้น คุณหมอพรอมท้ังบุคลากรที่โรงพยาบาลนี้รักษาใจ
ของคนไขดวย คือพยายามชวยใหจิตใจของคนไขอยูในสภาพที่
มีดุลยภาพดวย

ดุลยภาพในใจเองที่มีจิตใจสบาย จิตใจดํารงสถานะของ
มันได ดํารงอยูไดอยางมั่นคง ไมเอียงไมทรุดลงไป น่ันก็ดวย
อาศัยความปรารถนาดี มีเมตตาตอคนไข ปฏิบัติดวยความเอื้อ
เฟอ อยางนี้แหละจะชวยใหจิตใจของคนไขมีดุลยภาพอยูได พอ
จิตใจคนไขมีดุลยภาพดีก็จะมาเอื้อตอรางกาย ทําใหการรักษา
พยาบาลไดผลเพิ่มพูนทั้งสองดานเสริมซ่ึงกันและกัน

ผูมดุีลยภาพทางใจ แมแตความตายกดึ็งขึน้มาเขาดลุได
อาตมภาพก็เลยคิดวาการที่คุณหมอพูดถึงดุลยภาพ

บําบัด ประการที่ ๑ คือเริ่มดวยดุลยภาพบําบัดทางดานรางกาย
ก็เพราะวาเกี่ยวของกับโรคทางกาย แตแทจริงนั้น ทานคงมี
ความหมายลึกซึ้งลงไปถึงดุลยภาพทางจิตใจดวย คือคํานึงถึง
ความเมตตาปรารถนาดีตอคนไข รักษาดวยน้ําใจ ปฏิบัติดวย
ความเอื้ออาทร

สวนทางฝายคนไขเมื่อสบายใจและวางใจวา เราไวใจตอ
คุณหมอ และทางคุณพยาบาล วาทานมารักษาพยาบาลใหเรา
แลว ก็ยกใหทานชวยรักษาดุลยภาพทางดานรางกายของเรา
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สวนตัวเราเองก็ตองรักษาดุลยภาพทางใจของเรา เพราะฉะนั้น
จึงจะตองเอาหลักธรรมมาชวย เมื่อเอาธรรมมาชวยแลว รักษา
ดุลยภาพใจไวได เราก็สบาย อยางที่อาตมภาพวาเมื่อกี้น้ี

เราตองพยายามใชสถานการณทุกอยางใหเปนประโยชน
แกชีวิตหมด มองทุกอยางใหเปนประโยชน ทานบอกวา คนที่
เกง มีปญญามาก ก็คือคนที่สามารถมองสิ่งที่เลวรายที่สุดใหได
ประโยชนมากที่สุด ไมวาสถานการณไหนเราตองไดประโยชน
อยางที่บอกวา แมแตคนที่แยท่ีสุด จะตายอยูแลว ยังสามารถ
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตได

ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น แมแตความตายที่
เราถือกันวาเปนสิ่งที่ไมดี นาเกลียดนากลัวเปนอยางยิ่ง พระ
พุทธเจาก็ยังทรงสอนใหเอามาใชใหเปนประโยชน ทานใหเจริญ
มรณสติ ใหพิจารณาความตายในแงท่ีทําจิตใจของเราใหสดใส
เบิกบานได

คนที่มองความตายไมเปน ใจจะหดหูเศรากลัวใชหรือ
เปลา ยิ่งคนไมเคยมอง บางทีเจอไมได พูดถึงไมไดเลย บางคน
ใครมาพูดถึงความตายไมไดเลยนะ อยากจะหนีไปใหพน หรือ
ไลคนพูดไปเลย

แตในทางพระทานบอกวา ถาฝกตัวดีแลว สบายมากเลย
แมจะนึกถึงความตายตลอดเวลาก็หนาตายิ้มแยมแจมใส นึกถึง
ความตายดวยใจเปนสุข อยางนี้ก็เปนได เพราะฉะนั้น บางทาน
เอาความตายมาใชพิจารณา สามารถบรรลุอรหัตตผลเปนพระ
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อรหันตไปเลย มีความสุขยิ้มแยมไดตลอดกาล จิตใจเบิกบาน
ผองใส เปนพุทธะอยูดวยความรู ความตื่น ความเบิกบาน

อยูในโลก ก็รูจักมองสิ่งทั้งหลาย
ยามเจ็บไข ก็ปฏิบัติใหพรอมดุล

เพราะฉะนั้น เราอยูในโลกนี้แลว เรามองทุกอยางใหดี ใน
แงท่ีเปนประโยชนแกชีวิต แตเรื่องนี้ตองมอง ๒ ช้ันนะ มองตาม
หลักที่ในทางพระพุทธศาสนาทานเรียกวา โยนิโสมนสิการ เดี๋ยว
จะมองเปนดีไปหมดทุกอยาง ก็ผิดอีก การมองที่ถูกตองมี ๒
อยาง คือ

๑. มองตามความจริง ถาอะไรที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความ
จริงตองมองตามความเปนจริง คือมองตามที่มันเปน

๒. แตในแงท่ีเกี่ยวกับประโยชนตองมองในแงดี ใหมันเปน
ประโยชนแกชีวิต หรือใหชีวิตของเราไดประโยชนจาก
มันใหได

เปนอันวา การมองที่ถูกตองมี ๒ อยาง คือ มองตามเปน
จริง หรือมองตามที่มันเปนอยางหนึ่ง กับมองในแงดี หรือมองให
เปนประโยชนอยางหนึ่ง

สําหรับการมองอยางที่ ๑ ท่ีวามองตามเปนจริงนั้น เชน
เราจะวินิจฉัยเรื่องราวอะไรตางๆ น้ี จะมองแตในแงดีเสมอไปไม
ไดนะ ผิดเลยนะ เสีย เพราะฉะนั้น ถามองเพื่อวินิจฉัยสิ่งตางๆ
ตองมองตามที่มันเปน มองตามเปนจริง แตถาเรื่องนั้นไมเกี่ยว
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กับการวินิจฉัยความจริง ก็ตองมองในแงเอาประโยชน คือ มอง
ในแงดี พระพุทธศาสนาสอนไว หลักนี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ

เปนอันวา ทางฝายคนไขก็มองอยางที่วาแลว คือพยายาม
รักษาสมดุลหรือดุลยภาพทางจิตใจเขาไว จึงจะมาชวยใหคุณ
หมอรักษาทางกายไดผลดีดวย ตกลงวา ท้ังคนไขและทางคุณ
หมอ พรอมท้ังบุคลากรของโรงพยาบาล ตางก็ชวยเสริมซ่ึงกัน
และกัน ชวยกันในการรักษาพยาบาล ไมใชหมอเปนฝายรักษา
ฝายเดียว คนไขก็ตองรักษาตัวเองดวย

วาที่จริงคนไขมีบทบาทสําคัญมากในการรักษาตนเอง 
คุณหมอนั้นชวยไดสวนหนึ่งเทานั้น คิดวาอยางนั้น คนไขตอง
ชวยตัวเองมาก

ตกลงวา บทบาททางดานคุณหมอและบุคลากรของโรง
พยาบาลนี้ก็มีดังนี้

๑. ชวยใหเกิดดุลยภาพทางกายแกคนไข ดวยการรักษา
พยาบาลตามวิธีดุลยภาพบําบัด

๒. มีความเอื้ออารี มีเมตตา ไมตรีธรรมที่จะชวยเสริม
ดุลยภาพทางจิตใจของคนไขดวย

สวนในฝายคนไข ก็รวมมือกับทางดานบุคลากรของโรง
พยาบาล ในการรักษาดุลยภาพทางกาย พรอมท้ังตัวเองก็รักษา
สุขภาพทางจิตใจดวย แลวเราก็จะไดดุลยภาพทางกายและใจนี้
มาเสริมกันทําใหเกิดความสมบูรณ
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มารวมกันสรางกุศล ชวยกันทาํวันเวลาใหเปนมงคล
และปฏิบัติตนใหสุขสันตทุกเวลา

อาตมภาพเองก็ไดมารับการรักษาที่น่ี ก็ขออนุโมทนาใน
โอกาสนี้ดวย ในการที่ไดรับความเอื้ออุปถัมภจากทานประธาน
ของโรงพยาบาล พรอมท้ังบุคลากรที่น่ีหลายทาน

ขออนุโมทนาคุณหมอ พรอมท้ังบุคลากรของโรงพยาบาล
ทุกทาน และในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ก็ถือวาเราไดมาทําสิ่งที่ดี
งามกันแลว เปนบุญเปนกุศล อยางนอยใจของแตละทาน ก็เปน
กุศล คือมีความคิดที่ดี

ความคิดที่ดีน้ันก็เริ่มจากการมีนํ้าใจนั่นเอง คือ มีนํ้าใจ มี
ไมตรีธรรมตอกัน แคน้ีก็ดีแลว ทานเรียกวา เปนกุศลเกิดขึ้นแลว
พระพุทธเจาตรัสวา มีเมตตาหรือไมตรีเกิดขึ้นในใจนั้นเปนบุญ
มหาศาลเลยทีเดียว

การทําบุญนั้นบางทีเราไมจําเปนตองไปถวายทาน คือไป
ถวายอาหารหรือใหของอะไรหรอก เพียงแตเราสรางใจของเรา
ใหเปนใจท่ีดี มีนํ้าใจ ชุมฉ่ําดวยความปรารถนาดี ก็เปนบุญกุศล
เกิดขึ้นแลว

ทุกทานในที่น้ีอาตมภาพวาอยางนอยก็มีนํ้าใจอันนี้เกิดขึ้น 
บุญกุศลจึงเกิดขึ้นแลว นับวาเราไดตั้งตนอยางถูกตอง ก็ขอให
บุญกุศลที่ตั้งขึ้นในใจนี้แผออกมา หลั่งไหลออกมาทางกาย
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วาจาของเราดวย แลวก็มาชวยนําทางชีวิตของเราใหมีความสด
ช่ืนเบิกบานตอไป

ยิ่งในโอกาสที่จะตอนรับปใหมน้ี เปนเวลาที่เราถือตามคติ
นิยมวาเปนวันเวลาที่ดี ก็ขอใหทุกทานไดเตรียมใจตอนรับความ
สุขอันนี้ไว การเตรียมใจตอนรับความสุข ก็โดยการกระทําของ
เราเอง คือทําใจของเราใหเปนสุขสดชื่นเบิกบาน

การทําใจใหสดชื่นเบิกบานนั้น ถาเปนพุทธศาสนิกชน ก็
เอาอยางพระพุทธเจา พระพุทธเจามีคําแปลงายๆวา รู ตื่น และ
เบิกบาน เพราะฉะนั้น เราก็ทําใจของเราใหมีพระพุทธเจาเขาไป
อยูในใจ คือ

๑. มีความรู มองอะไรดวยความรูเขาใจไมใชอารมณ ใช
ปญญา รูจักพิจารณาเหตุผล แคน้ีก็ไปไดเยอะแลว
มองสิ่งทั้งหลายดวยความรูดวยปญญา ไมปลอยตัว
ใหเปนทาสของอารมณ

๒. ตื่น คือ ไมหลับใหล และไมหลงใหล มีจิตใจที่ตื่น
ตลอดเวลา และ

๓. เบิกบาน คือ มีความสดชื่นผองใส
พยายามรักษาสภาพจิตใจอยางนี้ไวใหไดเรื่อยๆ แลว

ทานจะมีความสุข และพรอมกันนั้นการรักษาโรคนี้ก็จะไดผลดี
ดวย

วันนี้อาตมภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ขอใหบุญกุศล
ท่ีทานไดเริ่มตั้งไวในใจนี้ มาประกอบเขาเปนแรงหนุน ดวย



ดุลยภาพ: สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ ๘๕

อานุภาพคุณพระรัตนตรัย เปนเดชานุภาพ อภิบาลรักษาให
บุคลากรแหงโรงพยาบาล พรอมดวยโยมญาติมิตรที่มารับการ
รักษาพยาบาล คือคนไขทุกทาน ซ่ึงมีนํ้าใจมารวมการสังสรรค
ครั้งนี้ จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความเจริญกาวหนางอกงาม
รุงเรือง ประสบความสําเร็จ พรั่งพรอมดวยสุขภาพทั้งกายและ
ใจ มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน เทอญ



พระพุทธศาสนา
กับ

การบริจาคอวัยวะ∗

       

บริจาคอวัยวะเปนบุญสูงใหญ
ผูอํานวยการฯ : มีขอหามในศาสนาพุทธหรือไมเกี่ยวกับเรื่อง

“การบริจาคอวัยวะ”
พระธรรมปฎก: ตามปกติ ไมมีขอหาม มีแตจะสนับสนุน เพราะการ

บริจาคอวัยวะเปนการเสียสละเพื่อประโยชนของผูอื่น 
ตองการใหผูอื่นพนจากความทุกข และมีความสุข การ
บริจาคจึงเปนหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา
ศาสนา ไมวาจะเปน “ทศพิศราชธรรม” ก็ดี การบําเพ็ญ
“บารมี” ของพระพุทธเจาเมื่อยังเปนพระโพธิสัตวก็ดี  ก็มี
การบริจาคเปนคุณธรรมขอแรก

                                                          
∗ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแก นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  ที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เม่ือวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
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การบริจาคน้ี เปนการให เรียกวา “ทาน” คือการให
เพื่อประโยชนแกผูอื่น โดยเฉพาะในการบําเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสัตว ซ่ึงเรียกวา “ทานบารมี” น้ัน การบริจาคอวัยวะ
เพื่อประโยชนแกผูอื่น เปนความดีท่ีจําเปนตองทําเลยที
เดียว เพราะการกาวไปสูโพธิญาณ ตองมีความเขมแข็งของ
จิตใจในการเสียสละเพื่อความดี ท้ังนี้ทานที่เปนบารมี  แบง
เปน  ๓  ข้ัน  เชนเดียวกับบารมีอื่น  ๆ  คือ

ทานบารมี ระดับสามัญ  คือการบริจาคทรัพยสิน
เงินทองของนอกกาย  ถึงจะมากมายแคไหนก็อยูในระดับน้ี

ทานอุปบารมี คือ ทานบารมีระดับรองหรือจวนสูง
สุด ไดแกความเสียสละทําความดีถึงขั้นสามารถบริจาค
อวัยวะเพื่อชวยเหลือผูอื่นได

ทานปรมัตถบารมี คือ ทานบารมีข้ันสูงสุด ไดแก
การบริจาคชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอื่น  หรือเพื่อรักษาธรรม

แนนอนวา การบริจาคอวัยวะนั้นเปนคุณธรรม
สําคัญ และเปนบุญมากตามหลักพระพุทธศาสนา นอก
จากเปนบารมีข้ันทานอุปบารมีแลว ยังโยงไปหาหลัก
สําคัญอีกอยางหนึ่งที่เรียกวา “มหาบริจาค”  คือการบริจาค
ใหญ ซ่ึงพระโพธิสัตวจะตองปฏิบัติอีก ๕ ประการ คือ 
บริจาคทรัพย บริจาคราชสมบัติ บริจาคอวัยวะและนัยนตา 
บริจาคตัวเองหรือบริจาคชีวิต และบริจาคบุตรภรรยา

บริจาคบุตรและภรรยานั้น คนสมัยใหมอาจจะมอง
ในทางที่ไมคอยดี แตตองเขาใจวาการบริจาคบุตรภรรยานี้
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ไมใชไปมองในแงทอดทิ้งบุตรภรรยา แตมองในแงท่ี
สามารถสละความหวงแหนยึดถือทางจิตใจ อยางคนทั่วไป
ท่ีเมื่อมีความยึดถือผูกพันดวยความรัก ก็มักจะมีความเอน
เอียงเปนอยางนอย ผูท่ีจะเปนพระพุทธเจาได คือพระ
โพธิสัตวน้ันจิตใจจะตองตรงตอธรรม สามารถรักษาความ
ถูกตองโดยไมเห็นแกอะไรทั้งสิ้น จึงตองสละความยึดถือแม
แตลูกเมียได แตการจะสละบุตรภรรยาคือยอมใหเขาไปกับ
ใครนั้น  มีขอแมวาตองใหเขายินดีพอใจหรือเต็มใจดวย ถา
เขาไมพอใจก็ไมบริจาค ทานมีเงื่อนไขไวแลว

หันกลับมาเรื่องการบริจาคอวัยวะ เปนอันวาพระ
โพธิสัตวจะเปนพระพุทธเจาไดจําเปนตองบําเพ็ญมหา
บริจาค ซ่ึงมีการบริจาคอวัยวะ บริจาคนัยนตา บริจาคชีวิต
รวมอยูดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนการแนนอนอยูแลววาไมมี
การหาม นอกจากจะทําดวยโมหะและโดยไมมีเหตุผล สวน
การทําอยางมีเหตุผล คือมีจิตเมตตากรุณา ตองการเสีย
สละใหเกิดประโยชนแกผูอื่นนี้  ทานสนับสนุน

บริจาคอวัยวะคนตาย  บุญไดแกใคร
ผูอํานวยการฯ : ถาถามวาการบริจาคอวัยวะนั้นไดบุญหรือไม

และใครเปนคนได อยางเชนคนหนึ่งแสดงความจํานง
บริจาคอวัยวะไว แตเสียชีวิตในภาวะที่ไมสามารถบริจาค
ได กับอีกคนหนึ่งไมไดแสดงความจํานงบริจาค แตเสียชีวิต
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ดวยภาวะสมองตายแลวญาติไดตัดสินใจบริจาค ลักษณะ
น้ีไมทราบวาใครจะเปนคนไดบุญ หรือไดบุญมากนอย
อยางไร

พระธรรมปฎก: ในแงน้ีตองแยกออกเปน ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง
คือ “เปนบุญหรือไม?” ซ่ึงตอบไดเลยวาเปนบุญอยูแลว
ดังที่พระโพธิสัตวทานบริจาค และเปนบุญชั้นสูงถึงขั้นเรียก
วาบารมีเลยทีเดียว แตสําหรับคนทั่วไปจะมีความตั้งใจที่จะ
บรรลุโพธิญาณหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ถาเราไมไดมีความ
ตั้งใจไมไดตั้งปณิธานอยางนี้ ก็ไมเรียกวาเปนบารมี แตเปน
บุญซึ่งจัดวาเปนบุญอันยิ่งใหญเลยทีเดียว เพราะเปนบุญที่
ทําไดยาก ตองมีความเสียสละจริง ๆ  เปนอันวาไดบุญแน
นอน เพราะเกิดจากเจตนาที่เสียสละใหดวยความกรุณา
ปรารถนาดีตอผูอื่นอันใหญหลวง

สวนที่วา “ใครจะเปนผูไดบุญ?” น้ัน ตอบงาย ๆ
วาใครเปนผูบริจาค คนนั้นก็ได เพราะมันอยูท่ีเจตนาของผู
น้ัน ในกรณีท่ีเปนคนที่ตายไปแลวและญาติบริจาค ก็เลย
กลายเปนวาคนที่ตายไปแลวไมไดรับ เพราะวาไมไดเจตนา
ในแงน้ีตองพูดอีกขั้นหนึ่ง คือญาติท่ีบริจาคน้ันตองอุทิศ
กุศลไปใหเขาอีกทีหนึ่ง ในทางธรรมถือวาถาบริจาคในขณะ
ท่ีตัวยังเปนอยูก็จะเปนบุญชั้นสูง

ผูอํานวยการฯ : คนที่ไดรับอวัยวะไปแลว ทําบุญอุทิศสวนกุศลให
เขาจะไดรับผลบุญนั้นหรือไม  เพราะทางศูนยรับบริจาค
อวัยวะฯ ไมไดบอกชื่อของคนที่บริจาคให  ผูท่ีรับอวัยวะไป
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จะอธิษฐานอยางไรดี
พระธรรมปฎก: แมจะไมระบุช่ือผูท่ีเราอุทิศสวนกุศลให เพียงแตตั้ง

ใจวาอุทิศใหแกเจาของอวัยวะที่บริจาคใหเรา  หรือท่ีเราได
รับบริจาคนี้ก็พอแลว

บริจาคอวัยวะแลว  เกิดใหมรางกายยิ่งดี
ผูอํานวยการฯ : ปญหาที่เราเจอ ในการทําการประชาสัมพันธให

คนทั่วไปแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ คือ บางคนก็ยังมี
ความเชื่อวา ถาใหอวัยวะเขาไปแลวในชาติน้ี  เกิดมาชาติ
หนาจะมีอวัยวะไมครบ

พระธรรมปฎก: อันนี้ไมจริงเลย มีแงพิจารณา  ๒  อยางดวยกัน
๑. ในแงหลักฐานทางคัมภีรแสดงวา พระพุทธเจา เมื่อเปน
พระโพธิสัตวทรงบริจาคนัยนตา ก็เปนเหตุใหพระองคทรง
ไดสมันตจักษุ คือเปนพระเนตรหรือดวงตาที่เปนพิเศษสุด
ของพระพุทธเจา ซ่ึงเราแปลวาเปนดวงตาซึ่งมองเห็นโดย
รอบ ไมใชดวงตาที่เปนวัตถุอยางเดียว แตหมายถึงดวงตา
ทางปญญาดวย ในแงพระคัมภีรก็สนับสนุนชัดเจนวาชาติ
หนามีแตผลดี
๒. ในแงเหตุผล ท่ีเขาใจกันวาบริจาคอวัยวะไปแลว เกิดมา
อวัยวะจะบกพรอง เหตุผลท่ีถูกตองไมใชอยางนั้น เราตอง
มองวาชีวิตที่เกิดมานี้    จิตใจเปนสวนสําคัญในการปรุง
แตงสรางสรรค อยางเราเปนอยูทุกวันนี้ ถาเรามีเมตตาคิด
ดีปรารถนาดีตอผูอื่น ยิ้มแยมแจมใส ตอไปหนาตาเราจะ
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ถูกปรุงแตงใหแจมใสเบิกบาน ในทางกลับกันถาเราคิดราย
ตอผูอื่น มักโกรธ อยากจะทํารายรังแกเขาอยูเรื่อย หนาตา
ก็จะบึ้งตึง เครียด หรือถึงกับดูโหดเหี้ยม น้ีเปนผลมาจาก
สภาพจิตที่เคยชินในชีวิตประจําวัน แมแตในชาติปจจุบันนี้
เอง

ทีน้ีชีวิตที่จะเกิดตอไป ก็จะตองอาศัยจิตที่มีความ
สามารถในการปรุงแตง ขอใหคิดงาย ๆ  วา คนที่จะบริจาค
อวัยวะใหคนอื่น ก็คือปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขาพน
จากความทุกข หายเจ็บปวย อยากใหเขาเปนสุข   จิตอยาง
น้ีในตอนคิดก็เปนจิตที่ดี     คือจิตใจยินดีเบิกบาน   คิดถึง
ความสุขความดีงามความเจริญ จิตก็จะสะสมความโนม
เอียงและพัฒนาความสามารถในดานนี้

ถาคิดบอยๆ  จิตก็จะยิ่งมีความสามารถและมี
ความโนมเอียงไปในทางที่จะปรุงแตงใหดี และคุณสมบัติน้ี
ก็จะฝงอยูเปนสมรรถภาพของจิต เพราะฉะนั้น ในการ
บริจาคเราจึงตองทําจิตใจใหผองใส ใหประกอบดวยคุณ
ธรรม มีเมตตา ปรารถนาดี และอันนี้แหละที่จะทําใหเราได
บุญมาก

ตรงกันขามกับคนที่คิดรายอยูเสมอ คิดแตจะโกรธ
คิดแตจะรังแกสัตว อยากจะทํารายคนโนนคนนี้ คนที่คิดทํา
รายเขานั้น จิตจะคิดจะนึกถึงการบุบสลาย ความเจ็บปวด
อาการมีเลือดไหล สภาพแตกหัก แหวงวิ่น บกพรอง ขาด
หาย และการสูญเสียที่รายๆ ไมดีท้ังนั้น  และเมื่อคิดอยู
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เสมอจิตก็มีความโนมเอียงที่จะคิดในแงน้ี และก็จะพัฒนา
ความสามารถที่จะคิดไปในทางทีไ่มด ีในการทาํลาย ในการ
แตกสลาย คดิถงึชวีติ คดิถงึคนเมือ่ไร ก็จะมองเห็นแตรูป
รางไมดี บุบสลาย แขนขาด ขาขาด เจ็บปวดทรมาน นาน
เขาบอยเขา คนอยางนีก้จ็ะหมดความสามารถในการปรงุ
แตงในทางทีด่ี

คนที่ทํารายคนอื่น ชอบรังแกขมเหงคนอื่น หรือคิด
รายอยูเสมอ เมื่อไปเกิดใหมก็จะมีปญหาเรื่องความบก
พรองของอวัยวะ มักเจ็บปวยประสบอันตรายอะไรตาง ๆ
เพราะวาจิตสะสมความโนมเอียงและพัฒนาความสามารถ
ในทางไมดีจนฝงลึก  เรียกวาลงรองอยางนั้น แลวมันก็ปรุง
แตงชีวิตรางกายของตัวใหเปนไปในทางนั้น หรือไดอยาง
น้ัน แคน้ัน

ในทางตรงขาม จิตที่พัฒนาความสามารถในทางที่
ดี เชน เมื่อบริจาคอวัยวะ เราคิดถึงคนอื่นในทางที่ดีมีกรุณา
ธรรม  การที่เราบริจาคอวัยวะใหเขานั้น ก็คือจะทําใหเขามี
รางกายมีอวัยวะสมบูรณข้ึน พนจากความบกพรอง ใหเขา
หนาตาผองใส     ใหเขามีชีวิตอยูกับครอบครัวญาติมิตร
ของเขาอยางมีความสุข ความคิดอยางนี้ ยิ่งจิตเราคิดบอย
ก็ยิ่งดี เมื่อเราคิดหรือนึกถึงบอย ๆ  จิตของเราก็จะมีความ
โนมเอียง พรอมท้ังพัฒนาความสามารถที่จะปรุงแตงใหดี

พอไปเกิดใหมจิตจะปรุงแตงอะไรกอนละ จิตก็ตอง
ปรุงแตงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ เมื่อจิตสะสมมามีความ
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โนมเอียง และมีความสามารถในทางที่ดีอยางนั้น มีแต
ภาพของรางกายและอวัยวะที่สวยงามสมบูรณซ่ึงไดสะสม
ไว มันก็จะปรุงแตงชีวิตรางกายรูปรางหนาตาใหดี ใหงาม
ใหสมบูรณ อันนี้ก็เปนเหตุผลในเรื่องของกรรม  คือหลัก
กรรมหรือกฎแหงกรรมตามธรรมชาติน่ันเอง

ในเรื่องของกรรมนั้น เจตนา เปนตัวการสําคัญใน
การปรุงแตง  และจุดแรกเมื่อคนเกิดคือเริ่มชีวิตขึ้น  ก็เปน
ธรรมดาวาจะตองปรุงแตงชีวิตของตนนั้นเอง มันไมปรุง
แตงที่ไหนอื่น มันก็ใชความสามารถนั้นปรุงแตงชีวิตของตน
เองนั่นแหละกอนอื่น  มันมีความโนมเอียงและความ
สามารถอยางไร  ก็ปรุงแตงอยางนั้น

เพราะฉะนั้นจึงแนนอนวา ไมมีปญหาในเรื่องการ
บริจาคอวัยวะ ไมมีปญหาขัดของทางพระพุทธศาสนาและ
เหตุผลตามกฎธรรมชาติ แตมี   เหตุผลในทางสนับสนุน

ชวยญาติของผูจากไป  ใหทาํใจไดถูกทาง
ผูอํานวยการฯ : เรามีปญหาอยูวา แมวาเจาตัวจะบริจาค แตใน

ทางกฎหมายแลวเราตองขอจากญาติอีกครั้ง ซ่ึงญาติเขาก็
จะอยูในชวงเศราโศก เราจะพูดอยางไรใหเขาหายเศราโศก
และเขาใจถึงการบริจาคอวัยวะ และเขาใจถึงหลักธรรมอัน
น้ีดวย

พระธรรมปฎก: ธรรมะก็มีหลายแง
หนึ่ง หลักธรรมที่รูกันทั่วไปในหมูชาวพุทธ คือ ใหรู
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เทาทันธรรมดาของชีวิต หรือธรรมดาของสังขาร หรือกฎ
ธรรมชาติท่ีวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มี
เกิดก็ตองมีดับ มีเริ่มตนก็ตองมีสิ้นสุด เปนธรรมดาอยางนี้
และเราไมสามารถกําหนดไดวา ใครจะมีจุด สิ้นสุดเมื่อไร
แตเมื่อมันเกิดขึ้นแลวเราตองรูเทาทันและยอมรับความเปน
จริงอันนี้ อยางนอยก็ไดผอนคลาย แมจะไมหายเศราโศก
โดยสิ้นเชิง

นอกจากนั้นก็แนะนําใหเขาปลงอีกอยางหนึ่ง คือ
ใหคิดวา คนที่เขาจากไปนั้นก็เปนเรื่องของผลกรรมของแต
ละคน แตละคนมีกรรมเปนของตนเอง

สวนอีกแงหนึ่งก็คือ  ในการปฏิบัติท่ีถูกตองตอคน
ตายนั้น เราจะไปเศราโศกอาลัยอยูน้ันมันไมเกิดประโยชน
อะไร เราก็ชวยคนตายใหฟนคืนมาไมได เราควรจะคิดถึง
ในแงท่ีวาเราจะทําอะไรใหเขาได ซ่ึงตรงนี้ทางพระก็คือให
ทําบุญทํากุศล ถาเราเห็นวาอะไรที่จะเปนประโยชนแกเขา
เราก็ทําและตั้งใจอุทิศใหเขา  ก็จะไมจมอยูกับความเศรา
โศกหรือตันอยูกับความคิดวนเวียน แตมีอะไรกาวไป และ
เราก็จะรูสึกวาเราก็ไดพยายามทําใหเขาอยางดีท่ีสุดแลว 
เปนการทําใหความเศราโศกบรรเทาลง

เมื่อนึกในแงวาเขาจากเราไปแลว แตเราก็ไมได
ทอดทิ้งเขา มีอะไรทําเพื่อเขาได เราก็ทําให ตอนอยูเราก็
อาจจะชวยแบบหนึ่ง เชน ใหสิ่งของเงินทองเปนตน แตเมื่อ
เขาสิ้นไปหรือจากไปแลว เราจะไปชวยอยางนั้นไมได เรา
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ชวยไดแตการอุทิศสวนกุศล แมแตการบริจาคอวัยวะนี้เราก็
ไมใชบริจาคเพื่อตัวเรา แตเราบริจาคเพื่อใหเปนบุญกุศล
สมตามเจตนาของผูตายครั้งสุดทายที่ผูอยูควรเอาใจใสให
ความสําคัญ เรื่องของรางกายนี้เมื่อชีวิตแตกดับตายไป
แลว มันก็เปนของเนาเปอยผุพังไปตามธรรมดา ไมมีคุณคา
สาระอะไร เปนแคซากหรือเหมือนกับเศษวัตถุ มีแตวาจะ
ทําอยางไรใหเปนประโยชน ถามีทางใชประโยชนท่ีเปนบุญ
กุศลได  ก็เปนการดี

คนสมัยกอนเขามีบทโคลงกลอนที่วา พวกโค
กระบือ มันตายไปแลวก็ยังเหลือเขา หรือหนัง ใหเอามาใช
ประโยชนได สวนมนุษยน้ัน ตายแลวรางกายทั้งหมดไมมี
ประโยชนอะไรเลย มีแตจะเนาเปอยอยางเดียว โบราณเขา
สอนไวอยางนี้ หลายคนจํากันไดดีวา

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย
สถิตทั่วแตช่ัวดี ประดับไวในโลกา

โคลงบทนี้คงจะยังจํากันได หมายความวา โดย
ธรรมชาติท่ีรูกัน รางกายของมนุษยเราน้ี  พอสิ้นชีวิตไปแลว
ก็ไมมีประโยชน เพราะฉะนั้น ถาทําใหเปนประโยชนไดก็
กลับเปนดี แสดงวาตอนนี้เรานี่ก็ไมไดแพชาง มา วัว ควาย
เราก็มีดีใหเหมือนกัน ถึงแมชีวิตเราแตกดับไปแลว ก็ยัง
ฝากประโยชนไว  พอตายรางกายก็หมดความหมายทันที
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มันไมเปนของเราแลว  จะหวงแหนไปทําไม  พอเขาเอาไป
เผามันก็หมดทุกอวัยวะไมมีเหลือ

แตถาขืนคิดวาบริจาคไปแลว เกิดมาใหมรางกาย
จะบกพรอง จะไมมีอวัยวะนั้น คิดไปๆ  ก็จะเกิดการยึดถือ
ข้ึนมา แลวก็จะกลายเปนโทษ จิตจะเกิดเปนอุปาทานขึ้น
มา ยึดมั่นในภาพที่ขาดวิ่นบกพรองนั้น ก็เปนการปรุงแตงที่
ผิด กลายเปนเสียเลย  เพราะจะเอาภาพรายในอุปาทาน
น้ันไปปรุงแตงใหมในทางที่ไมดี

จิตของเรานั้นคอยจะพัฒนาความสามารถในการ
ปรุงแตง เมื่อเราย้ําคิดอยางไร มันก็โนมเอียงไปในทาง
อยางนั้น

สําหรับญาติของผูตายนั้น พูดสั้น ๆ  รวบรัดวา ไม
ควรครุนคิดอยูกับเรื่องวา “เปน” หรือ “จะเปน” อยางนั้น
อยางนี้ แตควรคิดในเรื่องวาจะ “ทํา” อันนั้นอันนี้เพื่อผูตาย
หรือจะทําอะไรเพื่อสนองเจตนาของผูจากไป

บริจาคอวัยวะ  จะทาํใจอยางไร  ใหเกิดใหมยิ่งงาม
ขอเพิ่มอีกหนอย เรื่องบริจาคอวัยวะแลวเกิดชาติ

หนาจะไมมีอวัยวะนั้น เรื่องนี้ไมตองมองไกลใหยาก ดูงาย
ๆ  ท่ีวามนุษยเปนไปตามกรรม คือเจตนาที่ตัวเองทํานั้น สิ่ง
เดียวกันเรื่องเดียวกัน คนวางใจถูกทางหรือวางใจผิดพลาด
จิตปรุงแตงยึดมั่นตางกัน ผลก็ไปคนละทาง

อยางเรื่องที่เลาวา คนผูหนึ่ง ขณะกําลังจะสิ้นชีวิต
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จิตประหวัดมาคิดหวง ใจติดของอยูกับเสื้อผาของตัว เลย
เกิดมาเปนเล็นหรือสัตวเล็กเกาะติดอยูท่ีเสื้อผานั้น แตอีก
คนหนึ่ง เอาเสื้อผาของตัวมากมายออกแจกจายบริจาค
ออกไป ใจคิดไปถึงความดีท่ีทํา และมองเห็นความสุขของ
คนทั้งหลายที่ไดรับเสื้อผานั้นไป  แลวเกิดความปลาบปลื้ม
ใจ เมื่อตายใจระลึกถึงการสละบริจาคนี้ จิตเปนกุศล ไดไป
เกิดในสุคติในภพภูมิอันสูง

คนหนึ่งหวงแหนเงินทอง เอาเงินทองไปฝงไว เวลา
ตายใจหวงติดของ เลยไปเกิดเปนงู หรือสัตวอะไรที่ไปอยู
เฝาขุมทรัพยน้ัน แตอีกคนหนึ่งเอาเงินของตัวมากมาย
บริจาคสละออกไป เวลาตายใจนึกถึงความดี และ
ประโยชนท่ีไดทําอยางนั้น จิตปติผองใสเปนกุศล กลับตรง
ขาม ไปเกิดอยางดีอยางสูง น่ีแหละเปนตัวอยางใหเขาใจ
งาย ๆ วาอยูท่ีจิตวางถูกทาง ปรุงแตงใหถูกตอง อยาไปยึด
ถือผิดๆ ถาปฏิบัติถูกตองตามทางธรรมแลวดีแนนอน ทําไม
จะไปหวงใยเอาใจผูกติดกับรางกายอวัยวะที่มันตายไปแลว 
ซ่ึงก็จะเอาไปทิ้งไปเผาอยูแลว พระโพธิสัตวน้ันแมแต
รางกาย อวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตอยู ทานยังสละไดไมติดของ
ใจของทานกวางขวางออกไปอยูกับความดี และมองถึง
ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น

เรื่องของชีวิตที่แทก็อยูท่ีปจจัยที่ประกอบจิต คือถา
จะไมใหไปในทางชั่วรายตกต่ําเสียหาย ก็ตองมีคุณสมบัติท่ี
ดี โดยเฉพาะคุณธรรม เพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธ
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ศาสนาจึงเห็นไดชัดเจน ถาเราไปคิดผิดเชื่อผิด ก็จะเปน
โทษกับตัวเอง ถาเราเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา เราก็
มองและยึดเอาพระโพธิสัตวเปนแบบอยางของเรา

เมื่อพระพุทธเจาของเราเปนพระโพธิสัตวทรง
บําเพ็ญบารมีน้ัน ในทานอุปบารมีก็ทรงบริจาคอวัยวะตางๆ
โดยเฉพาะดวงตา จึงไดมาสําเร็จโพธิญาณอยางนี้ เราก็
เลื่อมใสศรัทธาในพระคุณของพระองค นึกถึงพระองคเมื่อ
ใดเราก็ซาบซึ้งในพระคุณ แลวจิตใจของเราก็สดใส เบิก
บาน เกิดปติ อิ่มใจ เราก็จะทําอยางนั้นบาง

พระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญบารมีอยางนั้นได ทํา
มหาบริจาคไดน้ันก็เพราะมีมหากรุณา ทรงมีพระทัย
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลาย ไมเห็นแกพระ
องค เพราะฉะนั้นจิตของพระองคจึงโนมเอียงไปในทางที่ดี
คิดในเรื่องดี ๆ ตอผูอื่น เมื่อรูอยางนี้แลว ในเวลาบริจาคถา
เราทํา จิตใจใหไดอยางนั้น ก็ไมมีโทษ มีแตดี

สรุปวา หลักการก็คือการที่จะใหจิตโนมเอียงไปใน
ทางที่ดี เก็บภาพดีๆ ประทับใจไว เมื่อเราเปนปุถุชน ยังอยู
ในขั้นปรุงแตงก็ปรุงแตงจิตใจใหดี โดยเฉพาะปรุงแตงดวย
เมตตากรุณา เมื่อบริจาคชวยเขาดวยใจเมตตากรุณา ใจ
อยากใหเขามีความสุข อยากใหเขาสมบูรณ อยากใหเขา
งดงาม ก็จะเกิดภาพเปาหมายที่ดีประทับใจไว พอเกิดใหม
จิตก็จะปรุงแตงชีวิตรางกายใหดีใหงามตามภาพเปาหมาย
ท่ีสะสมไวน้ัน
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เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงไมตองเปนหวง  แตท่ีจริงนั้น
เราจะตองฝกไวดวยซ้ํา  เปนเรื่องที่ทานสอนใหเราฝก ให
เราหัดบริจาค โดยทําใจใหถูกและทําดวยปญญา เวลา
บริจาค ถามัวคิดวาเราจะไดบุญลอยๆ เราคิดไมออกวาบุญ
น้ันหมายถึงอะไร ก็จะไดผลนอย จิตจะตัน จะไมอิ่มเอิบ
เบิกบาน

เพราะฉะนั้น เวลาบริจาคเราจะตองคิดวา น่ีเราจะ
ชวยใหเขามีความสุขนะ เชน ถาใหเงิน ก็พิจารณาทําใจวา
คนนี้เขาไดเงินไปแลว เขามีลูก เขาจะไปชวยใหลูกเขามี
ความสุข ลูกของเขาจะไดศึกษาเลาเรียน เจริญงอกงาม
เราคิดอยางนี้เรียกวาคิดดวยเมตตากรุณา พอคิดอยางนี้
แลวจิตก็จะพัฒนาความสามารถในการปรุงแตงเองโดยที่
เราไมตองรูตัว

สรุปอีกที คนที่กลัววาบริจาคอวัยวะแลวเกิดใหม
จะขาดอวัยวะไปนั้น ก็เหมือนกับคนที่มีเสื้อผาแลวหวงแหน
กลัววาถาบริจาคเสื้อผาไปแลว เกิดมาชาติหนาจะไมมีเสื้อ
ผาใส ซ่ึงเปนความคิดความเชื่อท่ีเหลวไหล

เมื่อเราตายไป รางกายอวัยวะทั้งหมดนี้ ก็ท้ิงไปเลิก
ใชแลว กลายเปนอดีต ไมใชของเราอีกตอไป ไมตองมัว
อาลัยอาวรณอีก เกิดชาติหนาตองไปสรางกันใหม เรื่อง
สําคัญที่ควรตองทําก็คือ เตรียมความสามารถเอาไว เพื่อ
จะไดปรุงแตงสรางเรือนรางใหมใหสมบูรณสวยงามสดใส 
ทุนที่เราจะตองเตรียมไปใชในการสรางเรือนรางชีวิตใหมท่ี
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ดีงาม ก็คือบุญกุศล
 “บุญ” ก็คือคุณสมบัติตางๆ ท่ีดีงาม ท่ีเราไดฝกฝน

สะสมพัฒนาสรางขึ้นมา และประกอบอยูกับจิตของเรา
เปนความโนมเอียง ความเคยชิน ความชํานาญ ความ
สามารถเปนตน และเราก็จะอาศัยบุญนี้แหละในการสราง
ชีวิตรางกายของเราตอไป ท่ีพูดวา “บุญบันดาล” น้ัน เปน
เพียงสาํนวนภาษา ไมมอีะไรขางนอกจะมาบนัดาลปบุปบ
ใหเปนอยางนัน้อยางนีอ้ยางนี้   แตจิตของเราใชบุญที่เปน
ทุนสะสมของตัวเองนี่แหละปรุงแตงสรางสรรคชีวิตที่ดีงาม
สมบูรณข้ึนมา เพราะฉะนั้นไมตองไปกลัวหรอก ขอใหทําใจ
ใหถูกตอง และทําดวยความเขาใจท่ีถูกตอง จะเปนการฝก
ตัวเองของเราไปดวย และพัฒนาความสามารถในการคิด
ปรุงแตงในทางสรางสรรค ใหเกิดผลดีงามท่ีตองการ ฉะนั้น
รวมแลวก็คือไมมีปญหา

คนตายเมื่อสมองตาย  จะวาอยางไร
ผูอํานวยการฯ : ในชวง ๓๐ – ๔๐ ปท่ีผานมานี้ วิทยาศาสตรทาง

การแพทยไดเจริญกาวหนามาก ก็เลยมีการบัญญัติคําใหม
คือคําวา “สมองตาย” หมายความวาสมองไดสูญเสียการ
ทํางานอยางถาวร เพราะวาสมองไดถูกทําลายจน ไม
สามารถจะแกไขหรือฟนขึ้นมาโดยวิธีการรักษาใด ๆ  ท้ังสิ้น
ในการรักษาทางการแพทยคือคน ๆ  น้ันไดเสียชีวิตแลว ใน
แงพระพุทธศาสนามีอะไรที่จะพูดเชื่อมโยงกับตรงนี้ได
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พระธรรมปฎก: ตอบงาย ๆ  คือทางพระเราเอาที่จิต เพราะวาคนเรา
มีชีวิตประกอบดวยจิตและกาย ทีน้ีตัวที่จะตัดสินวาสิ้นชีวิต
น้ัน กายเราก็เห็นอยู แตสวนสําคัญคือจิตเรามองไมเห็น แต
จิตนั้นก็อาศัยกายนี้อยู ถาจิตดับครั้งสุดทายในภพนี้หรือใน
ชีวิตนี้ ก็เปนอันวาสิ้นแลว

ฉะนั้นก็อยางที่วาแลว ในทางรางกายที่ตาเรามอง
เห็นนั้น เราจะกําหนดอยางไร เพราะวาจุติจิตเราก็มองไม
เห็น ก็เลยเปนเรื่องของคนในยุคนั้นๆ  วาจะกําหนดอยางไร
ใหแนใจ คนโบราณกําหนดที่ลมหายใจ หัวใจเตนหรือไม
ถายังไมแนใจก็ตองพยายามปลอยรอกอนจนแนใจ จึงก็
เปนเรื่องของคนในยุคนั้นๆ วาจะดูแคไหน

ปจจุบันก็เปนเรื่องของวิทยาศาสตรดานการแพทย 
ท่ีจะตองพัฒนาความสามารถ ท่ีจะพิสูจนเรื่องของการสิ้น
ชีวิตนี้ เพื่อจะใหโยงไปประสานกับการวินิจฉัยที่วา จิตดวง
สุดทายในภพนี้ไดดับแลว

เพราะฉะนั้น ถาจะใหอาตมาวินิจฉัยวาสมองตาย
ใชวินิจฉัยไดหรือไม อาตมาก็ตอบแบบกําปนทุบดินวา ถา
สมองตายนี้หมายถึงวาจุติจิตไปแลว ก็ใชได ก็จบกัน

แตทีน้ีทางการแพทยน้ันเราแนใจไดแคไหน เทาที่รู
น้ัน ปจจุบันนี้เราอาจจะแนใจ แตตอไปก็อาจจะไมแนข้ึน
มาอีก เพราะวาเรื่องความรูทางวิทยาศาสตรน้ัน เปนการ
พยายามคนหาความจริง เมื่อยังไมถึงตัวแท ก็ตองพัฒนา
กันไปเรื่อย ๆ
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แตบอกไดวา ในทางพระพุทธศาสนา เราตอบชัด
ลงไปวา กําหนดดวยจุติจิตหรือจิตสุดทายในภพนี้ไดดับไป

ผูอํานวยการฯ : แพทยควรปฏิบัติตัวอยางไรกับผูบริจาคอวัยวะ
พระธรรมปฎก: เขาบริจาค เขาเปนผูเสียสละ เปนผูมีคุณธรรม

เพราะฉะนั้นเราก็ตองมองวาเราตองยกยองใหเกียรติ และ
อีกประการหนึ่ง ถือวาเขาเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสังคม
ชวยใหเพื่อนมนุษยอยูดี หายโรค หายภัย และเปนอยูดีข้ึน
เขาไดทําบุญ เราจึงควรจะแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งใน
การที่ยอมรับหรือเห็นคุณคา ซาบซึ้ง ในประโยชนท่ีเขาได
ทําไปแลว การปฏิบัติตอกันตามระเบียบหรือธรรมเนียม
ของสังคมนั้นก็เปนเรื่องธรรมดา แตถาเรามีจิตดี ทําดวยใจ
ท่ีถึงกันแลว การปฏิบัติท่ีแสดงออกก็จะดีจริง ๆ

ผูอํานวยการฯ: ในนามของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ขอกราบนมัสการขอบพระคุณทานที่ไดใหขอคิดตางๆ  
เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา  ศูนย
รับบริจาคอวยัวะฯ  กจ็ะนาํไปเผยแพรและปฏบัิตติามตอไป



ภาค ๒

แพทย: คนไขหวัง สังคมไหว



รักษาใจยามรักษาคนไข∗

คราวนี้ก็มาคํานึงถึงวา ทานที่มากันนี้เปนบุคลากรในโรง
พยาบาล ทํางานเกี่ยวกับคนเจ็บไข และการรักษาพยาบาล เรียก
งายๆ วา เปนงานบริการสังคม แตงานบริการสังคมนั้นมีหลาย
อยาง บางอยางก็เปนเรื่องที่เพิ่มความสนุกสนาน ซ่ึงอาจจะมีกิจ
กรรมในรูปแบบตางๆ ท่ีร่ืนเริงบันเทิงใจ แตงานของทานที่อยูในโรง
พยาบาลนั้นมีลักษณะพิเศษ เปนงานบริการสังคมสําหรับคนที่
เรียกไดวามีความทุกข คือเปนคนเจ็บไขไดปวย ซ่ึงเปนคนที่มี
ความแปรปรวนของสภาพรางกาย คือรางกายไมปกติ

คนไขก็นาเห็นใจ
เปนธรรมดาของคนเราที่รางกายและจิตใจยอมอาศัยซึ่งกัน

และกัน เวลาใดรางกายแปรปรวนไปก็จะพาใหจิตใจแปรปรวนไป
ดวย จึงเห็นไดวาคนที่เจ็บไขไดปวยทางกายนั้นใจก็มักจะไมคอยดี 
คือจะเปนคนหงุดหงิดงาย หรือยิ่งกวาหงุดหงิดก็คือวาความเจ็บ
ปวยอาจจะทาํใหเขาเกดิความรูสกึเปนทกุขตางๆ เชน ความเศราใจ
และความหวาดกลัว เชนนึกถึงวาโรคของตนจะเปนอันตรายถึง
ชีวิตหรือไม อยางนี้เปนตน
                                                          
∗ บรรยายแกบุคลากร ร.พ.สุโขทัย ประมาณ ๖๐ คน ในโครงการพัฒนาตนและศึกษาดูงานโรงพยาบาล
สุโขทัย ซึ่งไปฟงธรรมกถา ท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗
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เมื่อหวาดกลัวก็ยิ่งเพิ่มความรูสึกที่ไมดีทางจิตใจเขามาอีก 
อาจจะมีความเปนหวงเปนใย จิตใจนึกไปถึงญาติพี่นองและเงิน
ทองทรัพยสมบัติ โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ตองดูแลรับผิดชอบ
ไมรูวาจะเปนอยางไรตอไป เมื่อเกิดความหวงใยขึ้นมา สภาพจิตใจ
ก็ยิ่งไมดีใหญ นึกไปสารพัด

ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเสียกําลังใจ นึกถึงคนอื่นก็หวงใย นึกถึงตัวเอง
ก็หวาดกลัวแลวก็เศรา บางคนก็ทอแทสิ้นหวัง ความหงุดหงิดก็
ตาม ความหวาดกลัว ความหวงใย หรือความทอแทหมดกําลังใจก็
ตาม อะไรตางๆ เหลานี้ ลวนแตเปนสภาพจิตที่ไมดีท้ังนั้น แสดงวา
เปนผูท่ีตองการความชวยเหลือ ไมเฉพาะทางกายเทานั้น แต
ตองการความชวยเหลือทางใจดวย

ทางกายนั้นเราเห็นชัด เพราะเขาปวยมาก็ตองมีปญหาอยาง
ใดอยางหนึ่ง เวลาบอกโรคเขาก็บอกแตเรื่องทางกาย สวนทางใจ
น้ันเขาไมไดบอก เมื่อเขาไมไดบอกเราก็ตองสังเกตพิจารณาหรือ
คาดหมายเอาเอง แตโดยทั่วไปก็พูดไดวาเขาจะมีสภาพจิตใจที่ไม
สบายดวย รวมความวาเขาตองการความชวยเหลือ เขามีความ
ทุกขมา เราทําอยางไรจะชวยแกไขใหเขาไดท้ังทางกายและทางใจ

เวลาเรารักษาพยาบาล ก็มักจะเนนแตเรื่องทางรางกาย 
เพราะสิ่งที่ผูปวยบอกก็คือเรื่องเจ็บปวยทางกาย วาปวดหัว ตัวรอน 
เปนโรค ทองเสีย ตลอดจนโรคของอวัยวะภายใน เชน โรคปอด 
โรคหัวใจ โรคตับ กระเพาะ ลําไส สารพัด แมแตโรครายอยาง
มะเร็ง ก็เปนเรื่องทางกาย แตทางใจเขาก็ตองการความชวยเหลือ
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ดวย เพราะฉะนั้นทานที่อยูในโรงพยาบาล ตองเตรียมใจไวเลยวา 
จะรักษาคนปวยคนไขท้ังทางรางกายและจิตใจ ไมใชรักษากาย
อยางเดียว

คนรักษาคนไขก็นาเห็นใจ
ทีน้ีก็มีปญหาวา ถามองในแงของเราที่มาทํางานดานนี้ 

เมื่อมาพบกับอารมณท่ีไมนาชื่นชม ท่ีเรียกเปนภาษาพระวา 
อนิฏฐารมณ (อารมณท่ีไมนาปรารถนา) จะทําอยางไร

ธรรมดาคนเรายอมชอบอารมณท่ีดี อารมณก็คือสิ่งที่เราได
พบปะเจอะเจอ ไดเห็น ไดยิน ไดฟง ตลอดจนความรูสึกนึกคิด 
เวลาใดเราไดประสบอารมณท่ีสบายหูสบายตาเราก็มีความสุข เรา
จึงปรารถนาอารมณอยางนั้น คนทั้งหลายก็อยูในสังคมเหมือนกัน 
ไมใชใครมาพิเศษ เราอยูในสังคมเราก็ตองการอยางนี้ แตเมื่อมา
อยูในโรงพยาบาล เรากลับพบสิ่งที่ไมนาชื่นชม อารมณท่ีไมพึง
ปรารถนา สิ่งที่ไมนาดูไมนาฟง ไดยินแตเรื่องความเจ็บไขไดปวย 
เห็นแตภาพคนเจ็บปวดโอดโอย หนาตาไมดี ไมสบายทั้งนั้น

พอเปนอยางนั้น ก็เปนธรรมดาของคนทั่วไปวา เมื่อไดรับ
อารมณท่ีไมดีแลว เราก็มักจะมีความรูสึกเปนปฏิกิริยาตอบโต เมื่อ
อารมณท่ีเขามาเปนสวนที่ไมนาปรารถนา ไมถูกตา ไมถูกหู        
ไมถูกใจ เรียกวาเปนอารมณท่ีนํามาซึ่งทุกขเวทนา พอเปน
ทุกขเวทนาก็เปนธรรมดาวาเราจะเกิดความรูสึกตอบสนองที่ไมดี 
คือความไมชอบใจ หรือเกลียดชังรังเกียจ ไมอยากพบไมอยากเจอ      
ถาหากเราไมไดตั้งใจเตรียมใจ ปลอยไปตามความรูสึก ก็ชวนให
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เราพลอยใจไมสบายไปดวย ตอจากนั้นก็อาจจะทําใหใจเรา
หงุดหงิดไปได

ดังนั้น คนที่ทํางานในโรงพยาบาลจึงเปนคนที่นาเห็นใจ
อยางยิ่ง และไมใชเฉพาะพบอารมณท่ีไมสบายตาไมสบายหูเทา
น้ัน งานที่ทําก็อาจจะกดดันดวย ตัวเองก็งานหนักอยูแลว เรื่อง
เยอะแยะ อยางเชนเปนพยาบาลนี่ คลายเปนคนกลาง อยูระหวาง
ฝายที่ใหการรักษาดวยกันเชนคุณหมอ กับฝายคนไข อยูกลาง
ระหวางลางกับบน ตองถูกกระทบรอบดาน มองในแงหนึ่งเหมือน
ถูกทั้งกดทั้งดัน ก็ยิ่งทําใหเกิดความอัดแรงขึ้นในใจ

งานก็เรงรอน คนโนนก็จะเอาอยางโนน คนนี้ก็จะเอาอยางนี้ 
คนไขน้ีมาก็มีปญหา คนไขน้ันมาก็เรื่องรีบดวน แตละรายก็เรียก
รองมากอยากจะไดตามใจของเขา บางทีก็รูสึกวาเปนอารมณท่ี
แทบสุดแสนจะทนทาน

ดวยเหตุน้ี จึงเปนธรรมดาถาเราจะเห็นทานที่เปนบุคลากร 
เชนพยาบาลจะตองมีหนาตาไมสบายบาง เพราะกระทบอารมณท่ี
มาจากทุกทิศรอบตัว นับวานาเห็นใจ แตอยางไรก็ตาม ก็เปนหนา
ท่ีซ่ึงเราก็อยากจะทําใหดีท่ีสุด เราจึงมาหาทางกันวาเราจะทํางาน
อยางไรใหไดผลดีท่ีสุด

ผลน้ันก็เกิดจากการรักษาพยาบาลซึ่งมีจุดเปาหมายอยูท่ีคน
ไข คือทําอยางไรจะใหคนไขไดรับการรักษาพยาบาลอยางไดผล 
อยางนอยดานแรกก็คือความเจ็บปวยทางรางกายของเขา แตถา
จะใหไดผลดีท่ีสุด ก็ตองใหไดผลทางจิตใจดวย
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ทุนทางใจที่ทาํใหรักษาคนไขครบทั้งคน
เปนอันวา ถาจะใหการทํางานทําหนาที่ของเราไดผลดี การ

รักษาพยาบาลจะตองทําทั้งสองดาน คือท้ังทางกายและทางใจ 
พอเรา เตรียมใจ ของเราไวรับท้ังสองดาน  ใจเราจะมีความพรอมดี
ข้ึน การทํางานของเราจะดีข้ึนทันทีเปนอัตโนมัติ แตการเตรียมใจ
เทานี้ยังไมพอ จะตองมีการ ทําใจ ดวย ทําใจอยางไรจึงจะไดผล

กอนที่จะทําใจ ถาม ีทุนในใจ ดีอยูแลว ก็ชวยไดมาก ทุนเดิม
ก็คือ ความรักวิชาชีพ รักวิชาชีพก็ยังกวางเกินไป ตองรักงานของ
ตน คือ รักงานแพทย รักงานพยาบาล รักงานรักษาคนไข

ท่ีวารักงานรักษาคนไขก็คือ รักงานชวยคน อยากจะชวยคน
ไขใหหายโรค ถามีความรูสึกนี้เปนทุนเดิม ความรูสึกที่อยากชวย
คนอยางเต็มท่ีน้ันจะเปนเกราะปองกันตัว และเปนภูมิคุมกันที่ชวย
ไว ถึงจะกระทบอารมณตางๆ ก็หวั่นไหวยากขึ้น

แตการที่จะมีความรักงานชวยคนรักษาคนอยางนี้ บางทีก็
เปนเรื่องที่ยาก เพราะจะตองเกิดมีมาแตเดิม

เหมือนอยางบางคนที่มาเขาสูอาชีพนี้ก็เพราะรักงานแบบนี้ 
เห็นคนแลวอยากจะชวย เปนมานานแลว ตั้งแตยังไมมาเรียนก็
อยากทํางานนี้ อยากจะมาชวยคนรักษาคนใหหายโรค เห็นคนไข
แลวอยากจะเขามาแกไขและชวยเหลือ ถาจิตใจแบบนี้มีอยู ก็เรียก
วารักงานรักอาชีพนี้ดวยสภาพจิตใจเดิมโดยตรง อันนี้เปนทุนใจท่ีดี 
ทางพระเรียกวามี ฉันทะ
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- ๑ -
ขางนอก ก็มองออกไปใหถูกตอง

รักษาคนไขพรอมกับรักษาใจของตน
จะมีทุนหรือไมมีทุนก็ตาม คราวนี้ก็มาถึงการทําใจเมื่ออยูใน

สถานการณ วาทําอยางไรจะทํางานนี้ใหไดผล นอกจากไดผลตอ
คนไข ท้ังทางกายทางใจ และผลตอกิจการของโรงพยาบาลเปนตน
แลว ก็คือจิตใจของตัวเองก็เปนสุขดวย อยางที่พูดวา งานก็ไดผล
ตัวคนก็เปนสุข อยางนอยก็ใหมีทุกขนอย จะทําอยางไรดี ก็คือตอง
ทําใจ ซ่ึงมีวิธีการหลายอยาง

วิธีที่ ๑ จะขอพูดถึงประสบการณของบางคน ท่ีมองโลก
แบบทําใจใหสนุก คือมองเห็นหรือนึกถึงอะไรใจก็สนุกไปหมด ไม
วาจะเห็นเรื่องราวงานการอะไรๆ ท่ีมาในรูปแบบตางๆ หรือเห็นคน
ผานเขามาหนาบึ้งหนางอ ไดตามใจบางไมไดตามใจบาง อะไร
ตางๆ  ไดเห็นคนแปลกๆ ไดพบสิ่งแตกตางหลากหลาย เห็นแลว
นึกสนุกไปหมด

อาตมานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเมื่อสมัย ๓๐ กวาปมาแลว  เรียน
อยูท่ีตึกขางทาพระจันทร ซ่ึงเปนถิ่นที่คนเดินมาก ทานผูน้ีเวลาวาง
จากเรียนก็มองไปที่ทาพระจันทร เห็นคนเดินผานไปผานมาก็น่ัง
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หัวเราะ อาตมาก็ถามวาทําไมทานนั่งหัวเราะ ทานก็บอกวาคนที่
เดินไปมากันนี่มีอะไรตางๆ แปลกๆ กันไป คนนั้นเดินอยางนั้น คน
น้ีเดินอยางนี้ คนนั้นแตงตัวอยางนี้ คนนี้แตงตัวอยางนั้น พอเห็น
แลวก็ขํา ทานผูน้ีเรียนเกงดวย ไดเกียรตินิยม

คนบางคนเห็นอารมณท่ีผานมาผานไปในชีวิต ไมวาจะดี
หรือราย ก็มองเปนสนุกไปหมด อยางนี้เรียกวาไมรับไมเก็บ
อารมณ หมายความวาเอาเฉพาะอารมณท่ีเกี่ยวของ อะไรที่เขากับ
เรื่องเขากับงาน เขากับความมุงหมายของงานก็รับเอา แตถาไม
เขากับเรื่องของงาน ก็ไมรับ ไมเก็บ ปลอยใหมันผานไป หรือมอง
เห็นเปนสนุกไปหมด

เพราะฉะนั้น ไมวาคนไขจะมีอาการอยางไร ญาติคนไข
ตลอดจนคนที่รวมงานจะมีอาการอยางไร ก็มองเปนสนุกไป ยิ่ง
กวานั้นในใจก็รูเทาทันวา คนเราก็ตองมีอยางนี้เปนธรรมดา มนุษย
หลากหลายนี้เราไดเห็นความจริงแลวไง คนที่เกิดมาเปนมนุษย
ยอมมีอะไรตางๆ กัน มีภูมิหลังไมเหมือนกัน นานาจิตตัง และ
สารพัด คนไข คนมาเยี่ยมคนไข ญาติคนไข ลวนแตตางๆ กัน ไมมี
เหมือนกันเลย

ดวยความเขาใจนี้ เวลาเราเห็นใครๆ อะไรๆ เราจะไมมอง
เจาะไปติดที่บุคคล ตามธรรมดาเวลาเราจะเกิดอารมณไมดีมา
กระทบ เรามักจะมองไปที่จุดเฉพาะคือไปจองที่การกระทําอันนี้
ของบุคคลนี้ แตถาเรามองกวางๆ วา อันนี้เปนเพียงการกระทําอัน



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๑๑๔

หนึ่งในบรรดาการกระทําของคนมากมาย และคนนี้ก็เปนคนหนึ่ง
ในบรรดาคนเยอะแยะที่เราประสบประจําวัน ผานไปผานมา

แลวเราก็มองอันนี้ในฐานะอะไรอยางหนึ่งที่เราไดประสบใน
แตละวัน เราจะเห็นวา โอ..น่ีคือความจริงที่เราไดพบแลว วาคนทั้ง
หลายนั้นตางกันจริงๆ มีแปลกๆ มากมายอยางนี้ อารมณก็ผานไป
เหมือนกับคลื่นที่ไหล ๆ ไปตามกระแสน้ํา เห็นอะไรๆ ท่ีมันผานเรา
เลยไป

ถามองอยางนี้ก็ไมมีปญหา เพราะใจเราไมรับไมเก็บเขามา 
ไดแตมองเปนสนุกไป น่ีก็เปนวิธีมองหรือทําใจอยางหนึ่ง ซ่ึงก็ได
ผลดีเหมือนกัน

รักษาคนไข คนรักษาก็ไดตลอดเวลาดวย
วิธีที่ ๒ คือวิธีการของพวกที่ชอบเรียนรู ไดแกพวกที่มอง

อะไรๆ เปนการเรียนรูไปหมด คนเรามีชีวิตอยู เรามีหู มีตา มีจมูก 
มีอะไรตางๆ สําหรับรับความรูและประสบการณตางๆ มากมาย 
เมื่อเราไดเห็นไดยินอะไรตางๆ เราจึงไดเรียนรู เราจึงมีประสบ
การณท่ีจะเอามาใชประโยชน เมื่อเรามีตา หู เปนตนไวเรียนรู ถา
ไดเห็นความเปนไปอะไร เราก็เก็บในแงท่ีเปนความรูเทานั้น

ผูท่ีมองในแงเปนการเรียนรูน้ีตางจากพวกที่หนึ่ง พวกที่หนึ่ง
ไมเก็บอะไรเลย ปลอยผานหมด สวนพวกที่สองเก็บในแงท่ีจะเรียน
รู หรือเก็บในแงท่ีเปนความรู ไมเก็บในแงของสิ่งกระทบกระทั่งจิต
ใจ พูดงายๆ วา เก็บเปนความรูอยางเดียว ไมเก็บเปนอารมณ
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สําหรับใหเกิดการปรุงแตง คือไมมีการคิดปรุงแตงตอ มีแตการ
เรียนรูอยางเดียว เรียนรูวาคนนั้นเปนอยางนั้นคนนี้เปนอยางนี้ น่ี
คือการที่เราไดเรียนรูอยางหลากหลาย เปนความรูท้ังนั้น

การที่เราไดพบเห็นรูจักผูคนมากมายที่มีลักษณะแตกตาง
กันอยางนี้ ตอไปเราก็สังเกตไดวาคนที่มีพื้นเพมาอยางนี้มักจะมี
ลักษณะอยางนี้ คนที่มีอาการอยางนั้นมีลักษณะอยางนั้น มักจะมี
สภาพจิตใจอยางนี้ เปนการไดเรียนรู ซ่ึงตางกับพวกแรกที่ผาน
เฉยๆ ไมรับ ไมเก็บอะไรเลย ยังไมไดประโยชนมากเทาที่ควร แต
พวกที่สองนี่ไดประโยชนคือศึกษาไปดวย หมายความวา ศึกษา
ชีวิตมนุษยโดยไดสังเกต ซ่ึงจะเปนประโยชนแกงานของตนเอง มี
การพัฒนา เรียกวา มีสติปฏฐานพอสมควร

สติปฏฐาน คือรับรูโดยมีสติ สติน้ีไมไดมาลอยๆ แตจะมา
พรอมกับสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็คือความรู สติจะจับขอมูลไว 
แลวก็สงตอใหปญญา ปญญาที่ทําหนาที่รูการเฉพาะหนาเรียกวา
สัมปชัญญะ นอกจากรูเขาใจวาเปนอยางไร เรายังเรียนรูวาคนนี้
เปนอยางนี้ มีพื้นเพมาอยางนี้ มีอาการอยางนี้ เขามีอาการอยาง
ไรๆ เราก็เรียนรูหมด ทานบอกวา ญาณมตฺตาย สติมตฺตาย รับรู
เพียงเพื่อเปนความรู และเก็บไวเปนขอมูลสําหรับระลึกใช ไมมีการ
ปรุงแตงวาชอบใจหรือไมชอบใจ อยางนี้ก็ไดประโยชน เราก็เรียนรู
ไป โดยไมมีตัวตนเขามาเกี่ยวของ อันนี้คือวิธีท่ีสอง

วิธีที่ ๓ คือ ถือเปนบททดสอบ เมื่ออยูในโลกนี้ เราอาจจะมี
อุดมการณหรืออุดมคติของเราที่ยึดมั่นในความดีบางอยาง     
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อยางนอยเมื่อทําอาชีพนี้ เราก็ตองมีอุดมการณหรืออุดมคติของ
อาชีพของเราที่เรายึดถือไว เมื่อมีสิ่งที่เขามากระทบ ถาเราเกิดเปน
ปญหาขึ้นกับตัวแลวเราทําผิดพลาด น่ันก็หมายความวาเราไม
สามารถดํารงอยูไดในอุดมการณหรืออุดมคติของเรา

ดังนั้น สิ่งที่เขามานี้ ถาเปนสิ่งที่ไมดีไมสบอารมณ มันอาจ
จะเปนตนเหตุท่ีทําใหเราพลาดจากหลักการของเรา หรือจากอุดม-
การณหรืออุดมคติท่ีเรายึดถือไว เรามาลองดูซิวาเมื่อมันเขามา
กระทบ เราจะพลาด ทําใหเราหลนลงไปจากหลักการไดไหม เรา
จะยืนหยัดอยูไดไหม ถามองอยางนี้ก็เทากับวาเปนบททดสอบ   
ถาทําตามวิธีน้ีเราก็มองสิ่งที่เขามาเปนบททดสอบทั้งหมด

ถาเปนผูท่ีเรียนธรรมก็ยอมพยายามทําความดี เชน มีขันติ
ความอดทน มีเมตตา เปนตน คุณธรรมตางๆ เหลานี้เราเรียนแลว
ก็ยึดถือปฏิบัติ สิ่งที่เขามากระทบเหลานี้จึงเปนบททดสอบทั้งนั้น 
คือทดสอบวาเราจะผานไหม เราสอบไดในคุณธรรมขอน้ันๆ ไหม 
เจออยางนี้เขาแลว ขันติของเรายังอยูไหม เรายังมีเมตตาไดไหม 
ฯลฯ  ทานที่ตั้งใจแบบนี้เรียกวามองเปนบททดสอบ

เมื่อเปนบททดสอบ เราก็ตองพยายามทําบททดสอบให
ผาน การตั้งใจเตรียมไวและมองอยางนี้ จะทําใหเรามีความเขม
แข็งและเราจะสูได พอเจออารมณท่ีไมดีก็ตาม การกระทําไมดีก็
ตาม คําพูดไมดีก็ตาม เราบอกวาบททดสอบมาแลว ก็ตั้งสติ เรายั้ง
ตัวไดเลย เราจะเริ่มมีทาทีท่ีถูกตอง เราจะไมพลาด คนประเภทนี้
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จะมองสิ่งที่เกิดขึ้น ท่ียั่วเยาเราใหพลาด วาเปนบททดสอบทั้งหมด 
เปนวิธีท่ีไดผลเหมือนกัน

กาํไรยิ่งใหญในการรักษาคนไข
คือการไดพัฒนาตัวเราเอง

วิธีที่ ๔ ตอไปเปนอีกวิธีหนึ่งที่คลายๆ กับบททดสอบ แตกาว
ไปอีกขั้นหนึ่ง คือเอาประสบการณหรือสถานการณท่ีเจอะเจอนั้นๆ 
เปนเวทีฝกฝนพัฒนาตน

มนุษยเรานี้ตองพัฒนาตน พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยเรา
น้ีเปนสัตวท่ีฝกได และเปนสัตวท่ีตองฝก แลวก็เปนสัตวท่ีประเสริฐ
ดวยการฝก เรามักจะพูดกันวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ แตทาง
พระพุทธศาสนาไมไดยอมรับอยางนั้น ทานวามนุษยเปนสัตวท่ี
ประเสริฐดวยการฝก คือตองมีเงื่อนไข ไมใชอยูเฉยๆ ก็ประเสริฐ 
ถาไมฝกแลวไมประเสริฐเลย

การฝกนี่แหละเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยประเสริฐเลิศขึ้นมาได 
และการฝกก็คือการศึกษาพัฒนานั่นเอง พัฒนาก็คือ ฝกฝนปรับ
ปรุงตน ใหดีใหงามยิ่งขึ้น

มนุษยเปนสัตวท่ีแปลกจากสัตวท้ังหลายอยางอื่น สัตวชนิด
อื่นเกิดขึ้นมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ และในแงสัญชาต-
ญาณนั้นมันเกงกวามนุษย พอเกิดมาสัตวท้ังหลายก็ชวยตัวเองได
แทบจะทันที หลายอยางพอออกจากทองแมก็เดินไดทันที เริ่มหา
อาหารไดเลย วายน้ําไดเลย ยกตัวอยางงายๆ หานออกจากไขตอน
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เชา อีกไมกี่ช่ัวโมงตอมาแมหานออกจากเลามาลงสระน้ํา ลูกหาน
ก็วิ่งตามลงสระน้ํา มันวิ่งได แมลงวายน้ํามันก็วายตามไดเลย และ
แมมันไปหากินอะไรมันก็จิกดวยเลย แสดงวาในวันที่มันเกิดนั้นเอง
มันก็ชวยตัวเองได สัตวท้ังหลายอีกจํานวนมากก็เปนอยางนั้น

แตมนุษยไมมีความสามารถอยางนี้ มนุษยเกิดจากทองแม
วันนั้น ถาไมมีคนชวยก็ตายแนนอน อยาวาแตวันนั้นเลย ใหอยูถึง
ปก็ยังหากินไมได ทําอะไรชวยตัวเองไมไดเลย โดยสัญชาตญาณ
มนุษยจึงเปนสัตวท่ีแยท่ีสุด อะไรๆ ก็ตองเรียนรู ตองฝก แทบไมมี
อะไรไดมาเปลาๆ ดวยสัญชาตญาณเลย วิธีการอะไรก็ตามท่ี
มนุษยใชดําเนินชีวิต แมแตการนั่ง การนอน การยืน การเดิน การ
กิน การขับถาย การพูด มนุษยตองไดมาดวยการเรียน ดวยการฝก
ท้ังสิ้น

แตการตองฝกฝนเรียนรู ท่ีเปนจุดออนของมนุษยน้ีแหละ 
กลับเปนขอดีหรือขอไดเปรียบของมนุษย พูดไดวา มนุษยมีดีก็ตรง
ท่ีฝกไดน่ีเอง

นับแตวันที่เกิดมาแลวมนุษยก็สามารถเรียนรูรับการฝกสอน
ถายทอดความรูความคิดสิ่งที่สั่งสมอบรมมาเปนพันปหมื่นปลานป
ไดในเวลาไมนาน ตางจากสัตวชนิดอื่นที่เกงดวยสัญชาตญาณ แต
สัญชาตญาณของตัวมีเทาใดเมื่อเกิดมา ก็คงอยูเทานั้น เกิดมา
ดวยสัญชาตญาณใด ก็ตายไปดวยสัญชาตญาณนั้น เรียนรูไดนอย
อยางยิ่ง
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ดังนั้น มนุษยฝกแลวจึงประเสริฐเลิศกวาสัตวท้ังหลายอื่น 
สัตวท้ังหลายไมมีอะไรจะเกงเทามนุษยในดานการฝก พอมีการฝก
ข้ึนมาแลวมนุษยก็เกงที่สุด สัตวท้ังหลายอื่นอยูไดแคสัญชาตญาณ 
สวนมากฝกตัวเองไมไดเลย บางชนิดฝกไดบางคือมนุษยจับมาฝก
ให จึงเกงขึ้นมาบาง เชนชางที่คนฝกใหแลวก็มาลากซุงได มาเลน
ละครสัตวได ลิงที่คนฝกใหแลวก็ข้ึนตนมะพราวได และแมมนุษย
ฝกให ก็มีขอบเขตของการฝกอีก ฝกเกินกวานั้นก็ไปไมได ตางจาก
มนุษย

มนุษยฝกตัวเองได ไมตองหาใครมาฝก แลวฝกไดอยางแทบ
จะไมมีขีดจํากัดเลย เรียกวาฝกอยางไรก็เปนไดอยางนั้น ฝกใหเปน
มหาบุรุษหรือเปนพระพุทธเจาก็ได

พระพุทธเจานั้นเราถือเปนสรณะ เพราะเปนตัวอยางของ
บุคคลที่ฝกตน ใหเห็นวามนุษยเรานี้สามารถฝกฝนพัฒนาตนได
ขนาดนี้เชียวนะ ฝกจนกระทั่งไมมีทุกขไมมีกิเลส มีปญญาคนพบ
สัจธรรม ความดีเลิศอะไรๆ ก็ทําไดหมด

ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสไววา วรมสฺสตรา ทนฺตา สัตวท้ัง
หลาย เชน วัว ควาย ชาง มา อะไรตางๆ เหลานี้ ฝกแลวเปนสัตวท่ี
ประเสริฐ แตถึงกระนั้นก็ยังไมเทียมเทามนุษย มนุษยฝกแลว
ประเสริฐไมมีใครมาเทียมเทา ฝกไปฝกมา พัฒนาตนจนกระทั่ง
เทวดาและพระพรหมก็นอมนมัสการ กลับมาบูชามนุษย

พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องนี้ไวมาก เพื่อใหมนุษยเห็น
ตระหนักในศักยภาพของตนในการฝกฝนพัฒนา แตรวมแลว
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มนุษยก็เปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก ตองฝกฝนพัฒนาตนเอง 
พอฝกแลวก็พัฒนาไดอยางไมมีขีดขั้น

เมื่อเรามองตัววาเปนสัตวท่ีฝกตนเองได ก็จะเห็นวาการอยู
ในสังคมและการทํางานอาชีพตางๆ น้ัน เปนเรื่องของการฝกฝน
พัฒนาตนทั้งนั้น โดยเฉพาะการงานอาชีพนั้น เปนชีวิตสวนใหญ
ของเรา ถาเราจะฝกตนใหไดมาก เราก็ตองฝกกับงานของเรานี้ 
เพราะวางานเปนชีวิตสวนใหญของเรา จะฝกจากเรื่องอื่นก็ไมคอย
ไดเทาไร เพราะโอกาสมีนอย

ขอย้ําวา การงานอาชีพครองชีวิตและเวลาสวนใหญของเรา 
ชีวิตสวนใหญของเราอยูกับงานทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ถาเราจะฝก
ฝนพัฒนาตนใหมากๆ เราก็เอางานนี่แหละ เปนเครื่องมือหรือเปน
เวทีในการฝกตน แลวเราก็ มองงานของเราเปนการฝกตนทั้งหมด

ไมวาจะมีอะไรเขามาในวงงาน ฉันถือเปนเรื่องที่จะใชฝกฝน
พัฒนาตนทั้งสิ้น คือฝกกาย ฝกใจ ฝกความชํานิชํานาญ ฝกความ
สามารถในการปฏิบัติตออารมณตางๆ ฝกการปฏิบัติตอคนไข ฝก
ความสัมพันธกับญาติคนไขและผูรวมงาน ฝกหาความรูและคิดแก
ปญหาในงาน ตลอดจนฝกความสามารถในการแกไขปญหาจิตใจ
ของตนเองไดดีข้ึน เปนการมองในแงแกไขปรับปรุง ท่ีจะไดพัฒนา
ตลอดเวลา

สถานการณฝกตนเกิดขึ้น คราวนี้เราแพ หรือเราบกพรอง 
เราหยอนตรงไหน สํารวจตัวเอง พบจุดแลวก็แกไขปรับปรุงตอไป 
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ก็เลยสนุกกับการพัฒนาตน เปนการสนุกอีกแบบหนึ่ง แตสนุกแบบ
น้ีสนุกไดผลไดประโยชน สนุกอยางมีปญญา

สนุกแบบที่หนึ่งนั้น สนุกแบบไมเก็บอารมณ ปลอยผานมอง
เปนสนุกไปหมด แตไมคอยไดอะไร สวนแบบที่สี่น้ีเปนแบบสนุก
ดวย และเราไดความรูสึกชื่นใจมีปติอิ่มใจที่พัฒนาตัวเองไดดวย 
ไมวาจะเจออะไรก็ไดแกปญหาและไดปรับปรุงตัวเองอยูเรื่อยไป 
เมื่อมองในแงน้ีเราจะเพลิดเพลินมีปติมีความสุขกับงาน

จึงขอเสนอใหตั้งความรูสึกอยางนี้ คือมองวาเราจะพัฒนา
ตน และถือเอางานเปนเครื่องมืออันประเสริฐ ชนิดดีท่ีสุด ในการ
พัฒนาชีวิตของเรา น้ีเปนวิธีท่ีสี่

ถาจะทาํงานใหดีที่สุด
ก็ตองมุงมั่นในจุดหมายสูงสุด

ตอไป  วิธีที่ ๕ เปนวิธีของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวมี
ลักษณะสําคัญคือ ทานมีความมุงหมายตอโพธิญาณ แตเราไม
ตองพูดลึกไปถึงโพธิญาณ เอาเพียงวามีเปาหมายที่ดีสูงสุดที่จะไป
ใหถึง ซ่ึงทําใหตั้งปณิธานวาจะตองทําใหสําเร็จ โดยยอมสละไดแม
กระทั่งชีวิต เพื่อใหบรรลุจุดหมายสูงสุดนั้น

พระโพธิสัตวเมื่อไดเริ่มตั้งปณิธานนั้นแลว จะทําความดี
อยางเต็มท่ี แมจะตองสละชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอื่นก็ได แมถูกกลั่น
แกลงอยางไรก็ไมละทิ้งความดีน้ัน
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ชาวพทุธเมือ่นับถอืพระพทุธเจากเ็ลยนบัถอืไปถงึพระโพธสิตัว
ดวย เราเรียนคติพระโพธิสัตวก็เพื่อเปนแบบอยางสําหรับเตือนใจ
เรา ใหเพียรพยายามพัฒนาตน ฝกตน ทําความดีใหไดอยางทาน 
โดยมีกําลังใจไมทอไมถอย

ตามวิสัยของปุถุชน เมื่อทําความดีแลวไมเห็นไดรับผล ไมมี
ใครชื่นชม หรือบางทีถูกกลั่นแกลง ก็จะเริ่มทอถอยวา ทําดีไมไดดี 
แตพอนึกถึงพระโพธิสัตว เห็นวาทานมั่นคงในความดี แมแตถูก
แกลงก็ไมยอทอ พอไดฟงเรื่องของพระโพธิสัตวก็จะเกิดกําลังใจฮึด
สูข้ึนมา รูสึกแข็งขัน ท่ีจะทอถอยในความดีก็ไมทอแลว เพราะมี
พระโพธิสัตวเปนตัวอยาง ก็แกลวกลาในการทําความดีตอไป

การที่ทานเลาเรื่องของพระโพธิสัตวก็เพื่อความมุงหมายอัน
น้ี คือจะใหเรามีกําลังใจเขมแข็งแกลวกลาทําความดีเสียสละได
เต็มท่ี ไมยอมทอแท เพราะฉะนั้น จึงควรตั้งใจวาเราจะทําความดี
เหมือนพระโพธิสัตว

หนึ่ง นึกถึงพระโพธิสัตววาทานลําบากกวาเรา ถูกแกลงมาก
กวาเรา ทานยังทําดีตอไปได ทําไมเราจะมายอมแพแคน้ี

สอง ตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตว โดยตั้งเปาหมายสูงสุด
แนวแนวาจะทําความดีอันนี้ใหสําเร็จ อาจจะตั้งแบบเปาใหญก็ได 
หรืออาจจะตั้งเปาแบบเฉพาะการในแตละปก็ได อาจจะตั้งเปน
จุดๆ เปนความดีแตละอยางก็ได

ปน้ีเราพิจารณากับตัวเราแลววา ความดีอันนี้เรานาจะทํา
เปนพิเศษ จึงตั้งเปนปณิธานวา ปน้ีเราจะทําความดีอันนี้ใหได
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สมบูรณเต็มท่ีท่ีสุด พอตั้งปณิธานอยางนี้แลว ใจจะเกิดกําลัง 
เหมือนกับคนที่เริ่มเดินเครื่อง พอเริ่มตนที่เรียกวาสตารต ถากําลัง
สงแรงแลวจะไปไดดี แตถาเริ่มตนก็ออนลาเสียแลว ก็หมดแรงตั้ง
แตตน

ถาเริ่มตนดี ก็เหมือนกับสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว พอตั้ง
ปณิธานแลวเราจะมีกําลังเขมแข็ง เราจะไมยอทอ ไมวาจะเจอ
อารมณอะไรมากระทบกระทั่ง มันจะกลายเปนเรื่องเล็กนอยไป
หมด   เพราะพลังของเรามากมายมหาศาลที่อยูในตัว จะพาตัวเรา
ผานพนอุปสรรคที่มากระทบกระทั่งกีดขวางไปไดหมด

ถาใครตั้งปณิธานไดถึงขั้นพระโพธิสัตว ก็ทําสําเร็จ ชนะ
หมด เพราะพระโพธิสัตวไมเคยแพเลยในเรื่องการทําความดี ไมวา
จะถูกกลั่นถูกแกลง หรือทําความดีแลวไมไดรับผลตอบแทนอยาง
ท่ีหวัง ไมมีปญหาทั้งนั้น

ตัวเองเต็มแลว ก็เลยทาํเพื่อคนไขไดเต็มที่
วิธีสุดทาย มีอีกแบบหนึ่ง คือแบบพระอรหันต พระอรหันต

คือผูบริสุทธิ์ หมายความวา เปนผูท่ีไมมอีะไรทีต่องทาํเพือ่ตนเองอกี
พระอรหันตมีลักษณะพิเศษเหนือกวาพระโพธิสัตว คือพระ

โพธิสัตวยังใชปณิธาน ยังมีการตั้งเปาหมายวา เราจะไปใหถึงจุด
หมายที่ดีงามสูงสุดอันนั้น ซ่ึงถามองใหละเอียดก็ยังมีอะไรที่ตอง
ทําเพื่อตนเอง
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สวนพระอรหันตน้ันตรงขาม พระพุทธเจาก็เปนพระอรหันต 
เปนผูนําของพระอรหันต พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายมี
ลักษณะที่พิเศษ คอืเปนผูบรรลจุุดหมายแลว ไมมอีะไรทีต่องทาํเพือ่
ตนเองอีก ตรงขามกับพระโพธิสัตวซ่ึงตอไปเมื่อบรรลุจุดหมายแลว 
จึงจะเปนพระพุทธเจา แลวจึงจะไมมีอะไรที่ตองทําเพื่อตนเองอีก

เมื่อไมมีอะไรที่ตองทําเพื่อตนเองแลว จึงจะเปนบุคคลที่
สมบูรณ เชนมีความสุขอยูในตัวพรอมตลอดเวลา

พระโพธิสัตวเปนยอดของคนที่ยังอยูดวยความหวัง แตพระ
พุทธเจาและพระอรหันต เปนบุคคลเยี่ยมยอดที่ไมตองอยูดวย
ความหวัง

พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย เปนกลุมบุคคลที่ไม
ตองหวังแลว และไมอยูดวยความหวังอีกตอไป เพราะมีทุกสิ่ง
สมบูรณอยูในตัวแลว เชนมีจิตใจที่สมบูรณ มีความสุขที่สมบูรณ 
ซ่ึงอยูกับตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรที่จะมากระทบ
กระเทือน เพราะไมมีอะไรที่ตองทําเพื่อตนเองอีก ก็ไมมีตัวที่จะรับ
กระทบอะไรทั้งสิ้น

สิ่งใดที่จะทํา ก็ทําไปตามที่ไดพิจารณาเห็นดวยปญญาวา 
เปนสิ่งที่ดีงามถูกตองเปนประโยชน และทําดวยกรุณาที่เห็นวาผู
อื่นยังมีความทุกข ยังมีปญหาที่เราจะตองชวยแกไข เราทําเพื่อเขา 
ไมไดทําเพื่อเรา เพราะฉะนั้นเราจะไปคํานึงอะไรใหเกิดอารมณ
กระทบกระแทก เราไมไดทําเพื่อเรา เราทําเพื่อเขา ดังนั้นจึงไมมี
อะไรที่ตองมารับกระทบ คือหมดเรื่องตัวตนแลว
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พระอรหันตไมมีตัวตนที่จะรับกระทบอะไรทั้งสิ้น ดังนั้น
เรื่องอะไรตออะไรก็ไมมีมากระทบตัว มองแตเพียงวาเราทําเพื่อเขา 
น้ีเปนสวนที่เขาบกพรอง เขาอาจจะมีปญหาอยางนั้นอยางนี้ สิ่งที่
เขาแสดงออกไมดีน้ัน มันเปนปญหาของเขาทั้งนั้น

เวลาเขามีอารมณไมดี พูดไมดี อันที่จริงเปนปญหาของเขา 
เหตุอยูท่ีเขา ใจเขาไมดี อาจจะมีเหตุปจจัยแวดลอมเกี่ยวของ เราก็
มองดูไป เราจะมายุงอะไรกับตัวเรา ยิ่งเรามีปญญามาก และเรา
ไมเอาตัวตนของเราเขาไปกั้นบังไว เราก็ยิ่งเห็นปจจัยละเอียดลงไป 
เริ่มตั้งแตปจจัยในใจของเขาวา เขาเกิดอารมณไมดี มีความกลัว มี
ความหวาด หงุดหงิด เพราะความเจ็บปวย เราก็ยิ่งตองชวยแกไข
ปญหาใหเขาไดมากยิ่งขึ้น

เมื่อวางใจไดอยางนี้ ตัวเองก็ไมมีปญหาดวย และยิ่งชวยคน
ไขไดมากขึ้นดวย เพราะมองเห็นแตเรื่องของเขา เห็นแตเรื่องราวที่
เกิดขึ้นมาตามเหตุปจจัย และเห็นแตเหตุปจจัยเกิดขึ้นๆ ทุกอยางที่
เขามาเปนเรื่องของเหตุปจจัย ก็เลยแกปญหาได และสบายใจดวย

พระอรหันต คือบุคคลที่ไมมีอะไรตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป 
เพราะฉะนั้นจึงทําเพื่อผูอื่นไดเต็มท่ี ตอนนี้เราทํางานของเราเพื่อ  
ผูอื่นแลว ก็มองดูเหตุปจจัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไมมีอารมณข้ึนมา
กระทบ ถาเรามองแตตามความเปนจริง ก็มีแตกระบวนการของสิ่ง
ท้ังหลายที่เปนไปตามเหตุปจจัยเทานั้นเอง
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- ๒ -
ขางใน ก็มีหลักอยูในตัวใหมั่นใจ

งานไดผลกาวไป คนยิ่งกาวไกลในชีวิตที่ดี
ไดพูดมาถึงระดับของการมองสิ่งตางๆ หลายแบบ ทีน้ีลอง

มามองดูเครื่องชวยบาง สิ่งที่จะมาชวยในกระบวนการขั้นปฏิบัติ
การเหลานี้ อยางแรกก็คือ ความรักงาน ไดแก ฉันทะ ความพอใจ
ในงาน ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเห็นคุณคา เห็นประโยชน

เมื่อเรารักเพื่อนมนุษย เราก็อยากใหเพื่อนมนุษยมีชีวิตที่ดี
งาม มีสุขภาพดี มีอายุยืน ความพอใจหรือความอยากนี้ ทานเรียก
วา ฉันทะ เปนฉันทะที่มากับเมตตา ซ่ึงทําใหรักคนอื่น อยากชวย 
อยากทําอะไรใหเขา อยากแกไขปญหาของเขา อันนี้ เรียกวาเปน
ทุนดีแตตน

นอกจากฉันทะแลว สิ่งที่จะชวย ก็คือ จิตสํานึกในการศึกษา
อันนี้เปนเพียงการอางถึงสิ่งที่พูดไปแลว เปนการโยงถึงตัวคุณ
สมบัติในใจ ท่ีจะทําใหเกิดทาทีการปฏิบัติท่ีตองการ และชี้ใหเห็น
คุณประโยชนท่ียิ่งขึ้นไปอีก คุณสมบัติในใจขอน้ีคือจิตสํานึกในการ
ฝกฝนพัฒนาตนเอง

เมื่อกี้บอกแลววามนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และเปนสัตวท่ีฝก
ได เปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก เมื่อรูอยางนี้เราก็สรางจิตสํานึก
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ในการศึกษา หรือในการพัฒนาตนขึ้นมา ซ่ึงทําใหเราตองการ
พัฒนาตนเอง เมื่อเราเกิดมีจิตสํานึกในการฝกตน เราก็มองอะไรๆ 
เปนบทฝกตน เปนแบบฝกหัด หรือเปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ฝกหรือพัฒนาตัวเราไปหมด

คนที่มี จิตสํานึกอันนี้จะมีขอดีเขามาอีกอยางหนึ่ง คือ 
ธรรมดาคนเราชอบทําสิ่งที่สบายๆ งายๆ ถาเจอสิ่งที่ยากก็ไมสบาย
ใจ และทําดวยฝนใจ แลวก็ทอแทใจ ผลเสียที่ตามมา  หนึ่ง ก็คือ 
ไมสบาย เรียกวาทุกข  สอง ก็คือ ไมมีกําลังใจจะทํา ท้ังไมสบายทั้ง
ทอแท หรือท้ังเปนทุกขและทําไมไดผล

แตถาเกิดจิตสํานึกในการฝกตนขึ้นมาแลว ผลจะกลับเปน
ตรงขาม คนที่มีจิตสํานึกในการฝกตนนี้ อยากจะฝกตัวอยูตลอด
เวลา จึงชอบหาสิ่งที่จะเอามาชวยฝกตัว เพราะฉะนั้นเขาจะชอบ
สิ่งที่ยาก คือถาเจออะไรยากจะพุงเขาหา เพราะสิ่งที่ยากทําใหเรา
ไดฝกตนมาก ยิ่งเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งไดฝกตนมาก พูดสั้นๆ วา ยิ่งยาก
ยิ่งไดมาก เพราะฉะนั้นเขาพบปญหาหรือสิ่งที่ยุงยากก็ยิ่งชอบใจ

คนที่มีจิตสํานึกอันนี้ เราจะสังเกตเห็นไดวา ลักษณะของเขา
ก็คือ เขาไมกลัวงานยาก และถามีงานสองอยาง งายกับยาก คน
พวกนี้กลับชอบหันเขาหางานยาก เพราะการมีจิตสํานึกในการฝก
ตนทําใหคอยจะหาอะไรมาฝกตัวเอง ถือวายิ่งยากยิ่งได เพราะถา
เราเจองานยาก และเราทําได เราก็ยิ่งไดมาก ยิ่งเจองานยาก กลับ
ยิ่งดีใจ เพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไดสองอยาง
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หนึ่ง เจองานยาก ดใีจ ใจกส็บายดวย ไมทุกข ตรงขามกบัคน
ขาดจติสาํนกึนี ้ท่ีฝนใจ เปนทกุข แตคนนีไ้มฝนใจ กลบัสขุและดใีจ

สอง ทําใหมีกําลัง เพราะพรอมท่ีจะทํา ตั้งใจทํา ก็เลยทําได
ผลดี

อารมณราย อารมณท่ีไมนาชอบใจ กเ็ปนเครือ่งฝกตวัเราเชน
เดยีวกนั เราอาจจะถอืคตวิา ยิง่ยากยิง่ได ยิง่รายยิง่ด ีคนมจิีตสาํนกึ
ในการฝก จะมีความรูสึกนี้ ถาเราสํารวจตัวเองแลวเจอสภาพจิตนี้ 
ก็แสดงวาเรามีจิตสํานึกในการฝก คนเรานี้ถาทําจิตใหถูกแลวจะ
แกไขสถานการณไดหมด น่ีก็เปนคุณสมบัติในใจอยางหนึ่ง

พอมองอะไรๆ ไดถูก ทุกอยางก็ลุลวง จิตใจก็โปรงโลง
ตอไปอีกอยางหนึ่ง คือทาทีการมองสิ่งทั้งหลายอยางถูกทิศ

ทาง ซ่ึงเปนทาทีของจิตใจ ท่ียึดถือหลักการอันหนึ่งซึ่งเปนพื้นฐาน
ในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนา เริ่มตนดวย สัมมาทิฏฐิ ถาเรามีสัมมาทิฏฐิ      
มีความเห็นชอบ ยึดถือในหลักการที่ถูกตองและวางทาทีของจิตใจ
ถูกตองตามหลักการนั้นแลว อะไรตออะไรตามมาก็ดีไปหมด 
สัมมาทิฏฐิท่ีเปนจุดเริ่มตนในพุทธศาสนา คือความเห็นชอบ ไดแก
เห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย

เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งทาทีไววา จะมองตามเหตุปจจัย เวลา
เจอสถานการณอะไร ก็มองตามเหตุปจจัย
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คนที่ไมมองตามเหตุปจจัย จะมองตามชอบชัง คือมองตาม
ท่ีวา มันชอบใจเรา หรือไมชอบใจเรา ถามันถูกใจเรา เราก็เอา ไม
ถูกใจเรา เราก็ไมเอา หรือโกรธเกลียดไปเลย คนทั่วไปจะมีลักษณะ
อยางนี้

พอมาเรยีนพทุธศาสนา เริม่ฝกตน บทฝกเบือ้งตน คอื สมัมา-
ทิฏฐิ อยางนอยตั้งทาทีของใจใหเปนไปตามหลักการเบื้องตนไววา 
มองตามเหตุปจจัย พอตั้งทาทีน้ีไวแลว เจอสถานการณหรือ
ประสบการณอะไร ก็บอกตัวเองวามองตามเหตุปจจัย เทานี้แหละ
ชนะเลย อยางนอยความรูสึกที่ไมดีก็สะดุดชะงัก

สิ่งทั้งหลายที่เขามาทางตาหูเปนตนนั้นมันยั่วยวนชวนใจเรา
ใหหลงไปตามบาง ใหเกิดปฏิกิริยาบาง ในทางที่เรียกวา ชอบใจ 
หรือไมชอบใจ อยางที่ทางพระเรียกวา ยินดียินราย ถาเราเกิด
ความรูสึกไหวไปตามกระแสอยางนั้น แลวเราก็จะคิดปรุงแตง คือ
เอาความรูสึกที่ชอบหรือไมชอบมาปรุงแตงใจ แลวก็คิดไปตางๆ 
ทําใหเกิดปญหา เกิดความทุกข ท้ังในใจของตัวเอง และแสดงออก
ไปภายนอกอยางไมฉลาด ขาดสติ

แตพอเราบอกวามองตามเหตุปจจัย ความรูสึกชอบใจไม
ชอบใจจะสะดุด ถูกตัดลงทันที น่ีคือสติมา โดยทําหนาที่นําเอาตัว
หลักการที่ยึดไวเปนคติวามองตามเหตุปจจัยมาใช

คติท่ีวามองตามเหตุปจจัยนี้ก็สงหนาที่ตอใหปญญาทันที 
เพราะการมองตามเหตุปจจัยนั้น ตองใชปญญา พอบอกวามอง
ตามเหตุปจจัย ก็ตองคนหาสืบสาววาเรื่องราวเปนอยางไร เกิดจาก



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๑๓๐

อะไร พอใชปญญาพิจารณา สิ่งที่มองนั้นก็ไมเขามากระทบตัวเรา 
เพราะฉะนั้นมันจึงสะดุด เพราะปญญามา ปญหาก็ไมเกิด

ปญญาไมทําใหเกิดปญหา แตปญญาเปนตัวแกปญหา 
เพราะฉะนัน้ ปญญาเกดิปญหาหยดุ ปญหาเกดิเพราะปญญาหยดุ

ดวยเหตุน้ี ถาปญหามา ตองรีบใหปญญาเกิด แลวปญญา
จะแกปญหาได และปญญาเองก็จะคมกลายิ่งขึ้นดวย กลายเปน
วา ถารูจักใชปญญา ถึงปญหามา ปญญายิ่งเพิ่ม

แตตัวที่จะเปนตนทางนําปญญามาก็คือ สติ พอสติมาก็สง
งานตอใหปญญารับ ปญญารับชวงเอาคติท่ีสติสงใหแลว ก็สืบ   
สาวหาเหตุปจจัย เริ่มตั้งแตมองหาขอเท็จจริงตามแบบทาทีแหง
จิตใจของพระอรหันต

เวลาเกิดสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง เชนเจอคนไขหนา
ตาไมดี ก็ถามตัวเราเองวา มีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรในใจของเขา หรือ
มีเรื่องอะไรเปนปญหาแกเขา ไมมองเขามากระทบตัวเราวาเรา
ชอบหรือไมชอบ แตมองตามเหตุปจจัย โดยสิ่งที่เราพบไมเขาถึงตัว
เราได ปญญาเปนตัวตัดกันไมใหภัยอันตรายเขาถึงตัวเรา และเปน
ตัวที่สกัดดับปญหาทันที ตอจากนั้นการคิดก็จะเปนไปในทางที่จะ
หาทางชวยเหลือเขา

พอเราเกิดปญญามองตามเหตุปจจัยขึ้นมา เราจะสืบสาว
เรื่องราววาเปนอยางไร ตอนนี้มันไมมีปญหากับตัวเรา แตจะมี
ความคิดชวยเขาเทานั้นวา เอ..เขาเกิดอะไรขึ้น เขามีปญหาอะไร 
เหตุปจจัยอะไรทําใหเขาเปนอยางนั้น ตองหาดูซิ มันเปนอยางไร 
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แทนที่จะเกิดปญหากับตัวเราทําใหเปนทุกข ก็เกิดกรุณาคิดจะชวย
เหลือเขา น่ีเปนวิธีการมองตามเหตุปจจัย

เพราะฉะนั้นหลักการของพระพุทธศาสนาเบื้องแรกจึงใหมี
สัมมาทิฏฐิ พอเอาตัวนี้มาใชก็เรียกวาพึ่งธรรมแลว เราบอกวา 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  สังฆัง สะระณัง 
คัจฉามิ แตเราพึ่งบางหรือเปลา เราพูดแตบางทีเราก็ไมไดพึ่ง
ธรรมะ คือความจริงที่วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ ถาเรา
พึ่งธรรมะ เราก็ตองเอามาใชในชีวิตประจําวันเลยใชไหม ถาเราเอา
หลักการนี้มาใช เราก็เริ่มพึ่งธรรมแลว คือธรรมะมาเปนหลักชีวิต
ของเราแลว

เพราะฉะนั้น เพียงแคใชหลักการนี้ก็ชวยไดมากแลว เปนอัน
วา ในการปฏิบัติงาน ตั้งหลักการไวเลย ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ไมวา
จะมีสถานการณอะไร หรือประสบอะไร บอกตัวเองทันทีวา มอง
ตามเหตุปจจัย ตอจากนั้นจิตของเราก็เดินไปตามกระแสปญญา 
พิจารณาขอเท็จจริงสืบสาวเหตุปจจัยและคิดแกปญหา ทําให
ปญหาไมเกิดแตปญญาเกิด น่ีก็อีกวิธีหนึ่ง

รวมแลว หลักการทั่วไปก็คือวา คนเรานี้มองสิ่งทั้งหลายใน
แงชอบชัง ยินดียินราย จึงเกิดตัวตนขึ้นมารับ วาถูกใจเรา ไมถูกใจ
เรา มันกระทบเรา แตโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้ พอเราใชปญญามอง
ตามเหตุปจจัย จะไมเกิดตัวตนขึ้นมารับกระทบอะไรทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น ตามระบบที่วามาทั้งหมด สรุปก็คือไมมีตัวตน
เกิดขึ้นมารับการกระทบ พอไมมีตัวตนเขามารับกระทบ สิ่งทั้ง
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หลายก็ไปตามกระแสของปญญาที่จะพิจารณาแกไขเหตุการณ 
อยางนอยก็ไมมีอะไรมากระทบกระทั่งตัวเอง ก็ไมมีปญหา

ยังมีตัวชวยอีกอยางหนึ่งคือ บางทีเรายังอาจจะไมเขมแข็ง
พอ หรือยังไมชํานาญในการใชหลักการและวิธีการเหลานี้ พระ
พุทธเจาจึงทรงใหตัวชวยเบื้องแรกที่สุดไว ไดแกหลักที่เรียกวามี
กัลยาณมิตร กลาวคือเราหาบุคคลอื่น หรือปจจัยทางสังคมที่ไมใช
คนก็ได อาจจะเปนหนังสือหนังหา เปนตน ท่ีจะเปนคูมือ เปน
เครื่องปลอบใจ

พูดงายๆ วา กัลยาณมิตรคือบุคคลอื่น ท่ีมาในรูปของตัวคน
จริงๆ บาง หนังสือบาง อะไรอื่นบาง สําหรับมาชวยเปนเพื่อนชีวิต 
เปนมิตรคูใจ เวลาเรามีปญหา เราจะไดพูดไดคุย จะไดการสงเสริม
กําลังใจจากเขา เพราะบางครั้งเราอาจจะเกิดความทอแท อาจจะ
เกิดความระอาเหนื่อยออน ก็มาชวยกัน แมแตมีสองคนที่ใจไปกัน
ได เขาแนวทาง ก็มาชวยกันคิด คนหนึ่งมีเรื่องหนักใจ อีกคนหนึ่งก็
ปลอบใจ หรือชวยผอนเบา มีเรื่องอะไรตออะไรก็ใหกําลังใจกัน อัน
น้ีเปนหลักเบื้องตน ทานเรียกวา มีกัลยาณมิตรไวชวย

น้ีเปนหลักและวิธีการตางๆ คิดวาคงจะใชไดเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานพอสมควร หลักการตางๆ ในทางพระพุทธ
ศาสนานั้นเราสามารถใชไดหลายระดับ ตั้งแตวิธีเบื้องตน แบบที่
วา มองเปนสนุก แตผานไปเฉยๆ ไมไดอะไรขึ้นมา จนกระทั่งถึงวิธี
ของพระอรหันต ทุกอยางที่เราเอามาทําทั้งหมดนั้นก็คือวิธีปฏิบัติ
ตอคนอื่น โดยเฉพาะคนไข เปนวิธีปฏิบัติของตัวเราเอง
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คราวนี้ก็มาดูความสัมพันธระหวางตัวเรากับคนไข ตลอดจน
ผูรวมงานและคนที่เกี่ยวของในกิจการทั้งหมดอีกทีหนึ่ง

จะรักษาโรคได
ตองรักษาความสัมพันธกับคนในโลกดวย

ในแงความสัมพันธกับคนไข มีคุณธรรมที่เปนตัวยืนเดนที่คน
ไทยเราพูดอยูเสมอ คือ เมตตากรุณา

ในการปฏิบัติตอคนไข ซ่ึงเปนคนที่มีความทุกข มีความเดือด
รอน จะใชคุณธรรมขอหลังคือกรุณาเปนหลัก

แตคุณธรรมในหมวดนี้มีหลายอยาง วันนี้ขอถือโอกาสเอา
มาพูดใหเห็นความสัมพันธเปนชุดกัน

เรามักจะไดยินคุณธรรมเหลานี้พวงกันมา โดยเฉพาะเราจะ
ไดยินความกรุณานี้มาคูกันบอยกับคําวาเมตตา จนกระทั่งเราพูด
ควบกันไปเปนคําคูวา เมตตากรุณา และเราก็พูดกันวาอาชีพของ
แพทย ของพยาบาล และของบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลนั้น 
เปนอาชีพที่ตองใชความเมตตากรุณา จึงตองเพิ่มพูนปลูกฝง
พัฒนาคุณธรรมนี้ข้ึนในใจ

แตถาเราจะปลูกฝงใหถูกตอง ก็ตองแยกไดกอนวาขอไหน
เปนอยางไร บางทีเราแยกไมออกแมแตความแตกตางระหวาง 
เมตตา กบั กรณุา แลวกพ็ดูปนกนัไปหมด ไมรูวาอนัไหนเปนเมตตา
อันไหนเปนกรุณา
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ขอถือโอกาสนี้ มาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องนี้ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น หลักธรรมชุดนี้ท่ีจริงมี ๔ ขอ ไมใชมีแค 
เมตตา กรุณา แตยังมี มุทิตา และอุเบกขาดวย ท้ังชุดมี ๔ ขอ เรียก
วา พรหมวิหาร ๔

พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจ หรือเปนที่อยูของใจของ
ผู ท่ีเปนเหมือนพรหม พรหมนั้นในทางพุทธศาสนาแปลวาผู
ประเสริฐ ถามองในแงเปนรูปธรรม เปนบุคลาธิษฐาน ก็เหมือนกับ
พระพรหมที่เปนเทพเจาซึ่งมี ๔ หนา มองเห็นไดทุกทิศ หมาย
ความวา มีหนาที่มองดูสรรพสัตวไดท่ัวทั้งหมด ไมไดมองเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง  ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แตมองทั่วไปครบทุก
ดาน

ในแงท่ีหนึ่งคือความประเสริฐ หรือความยิ่งใหญของจิตใจ ท่ี
วาเปนพรหม ก็คือมีใจประเสริฐ ใจยิ่งใหญ วิหารแปลวา ท่ีอยูท่ีพัก 
ธรรมเหลานี้เปนที่อยูของใจที่ประเสริฐ ใจท่ีประเสริฐจะอยูในหลัก
ธรรม ๔ ประการนี้ คือ

๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากับกรุณาตางกันอยางไร วิธีดูความตางงายๆ ก็ดูท่ี

คนที่เราจะไปแสดงออกตอเขา คือดูท่ีสถานการณท่ีเขาประสบ 
แลวก็จะรูวาเราควรจะใชธรรมขอไหนกับเขา
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ถาคนนั้นเขาอยูในภาวะปกติ ไมไดมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ
อะไร ในสถานการณอยางนี้คุณธรรมที่จะใชก็คือ เมตตา อันไดแก
ความรัก ความเปนมิตร

เมตตานั้นมาจากศัพทเดียวกับมิตร ท้ังมิตร เมตตา และ
ไมตรี มาจากรากศัพทเดียวกัน เมตตากับไมตรี ก็อันเดียวกัน 
ไมตรีเปนคําสันสกฤต เมตตาหรือเมตติ เปนคําบาลี แปลวาความ
เปนมิตร หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข

ตอนนี้ก็เลยขอพูดถึงความรัก ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความตองการเอาผูอื่นมาทําใหเรามี

ความสุข ตองการครอบครอง ตองการไดเขามาทําใหเราเปนสุข 
พูดงายๆ วาอยากไดเขามาบําเรอความสุขใหเรา ความรักประเภท
น้ี ไมแท ไมจริง ไมยั่ง ไมยืน เปนความรักแบบเห็นแกตัว ถาเขาไม
สามารถสนองความตองการของเราเมื่อไร เราก็หมดรักทันที อาจ
จะเปลี่ยนเปนเบื่อหนาย หรือถึงกับเกลียดชังไปเลย

ความรักประเภทที่ ๒ เรียกวา รักแท มีลักษณะที่อยากใหคน
อื่นเปนสุข เชนพอแมรักลูก ก็คืออยากใหลูกเปนสุข ความอยากให
เขาเปนสุขนั้น เปนความรักอยางเปนมิตร เปนความเห็นแกผูอื่น 
คือความรักแทท่ีเรียกวา เมตตา ความรักนี้เกิดขึ้นแลวปลอดภัย

เพราะฉะนั้นแมแตในชีวิตครอบครัว  ถาเราเริ่มดวยความรัก
ประเภทที่ ๑ ก็ตองใหความรักประเภทที่ ๒ ตามมา ถาความรัก
ประเภทที่ ๒ ไมเกิดตามมาหรือเกิดไมได ก็อันตราย ในที่สุดจะอยู
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กันไมยั่งยืน ความรักแบบที่ ๒ คือ เมตตาจะตองเขามา อยางนอย
พอใหไดดุลยภาพ มีความสมดุลกัน

ความรักที่เราตองการไวหลอเลี้ยงสังคมและอภิบาลโลกก็
คือ ความรักประเภทที่ ๒ ไดแก ธรรมที่เรียกวา เมตตา ท่ีอยากให
เขาเปนสุข พอแมอยากใหลูกเปนสุข ลูกอยากใหพอแมเปนสุข 
อยางนี้เรียกวา เมตตา

อยางไรก็ตาม เมตตานั้นเราใชในภาวะที่อยูกันเปนปกติ แต
ถาคนนั้นเขาเกิดความเดือดรอนเปนทุกข ตกหลนลงไปจากสภาพ
ปกติ ก็ตองใชคุณธรรมขอท่ี ๒ คือ กรุณา ซ่ึงหมายถึงการพลอยมี
ใจหวั่นไหวเมื่อเห็นคนอื่นเดือดรอนมีความทุกข ตองการจะปลด
เปลื้องเขาใหพนจากความทุกข

ตอไปนี้จะไดไมตองคิดใหลําบากวา เมตตากับกรุณา ตาง
กันอยางไร ดูท่ีคนที่เราจะมีคุณธรรมเหลานี้ตอเขา ถาเขาอยูเปน
ปกติ เราอยากใหเขามีความสุขสบายอยูตอไป มีไมตรีจิต ก็เรียก
วา เมตตา ถาเขาเดือดรอนตกต่ําเปนทุกขลงไป เราอยากใหเขาพน
จากทุกขน้ัน ก็เรียกวา กรุณา

เพราะฉะนั้น อาชีพของแพทยและพยาบาล จึงใชกรุณา
มาก  เมตตา ก็มีความเปนมิตรยืนพื้นตลอดเวลาอยูแลว หมาย
ความวา เมื่อคนไขมาหา แมจะยังไมรูวาเจ็บปวยอะไร เราก็มี
ความเปนมิตร คือมีเมตตา ญาติมิตรคนไขมา เราก็มีเมตตา มี
เมตตาเปนประจํา เมตตานี่ใชมากที่สุด กรุณาใชเมื่อเขาเปนทุกข
เดือดรอน
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อยางไรก็ตาม แคน้ีไมพอ ถามีแค ๒ ขอก็ไมครบ ยังมีสถาน
การณท่ี ๓ คือ ยามเขาดีข้ึน เขาขึ้นสูงคือเขาประสบความสําเร็จ 
เขามีความสุข เขาทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เจริญกาวหนา หรือหาย
จากโรคมีสุขภาพดีแข็งแรง เราก็ตองมีขอท่ี ๓ คือพลอยยินดีดวย 
คอยสนับสนุนสงเสริม เรียกวา มุทิตา

ขอท่ี ๓ น่ีคนไทยไมคอยพูดถึง  เรามักจะอยูแค เมตตา และ
กรุณา  ขอท่ี ๓ เลยไมคอยจะมี ความจริงขอ ๓ ก็สําคัญเหมือนกัน 
ทําใหมีการสงเสริมคนดี และชวยกันทําความดี ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญใน
การทํากิจหนาที่และพัฒนาการงาน ตองใชกับเพื่อนรวมงาน และ
บุคลากรในกิจการใหถูกตอง

แมในการรักษาพยาบาลก็ตองใช เพราะยามคนไขสบาย 
หายโรค เราก็ควรมีมุทิตา พลอยยินดีดวย และพยายามสงเสริมให
เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นไป ใหเขาแข็งแรงยิ่งขึ้น

จะรักษาโลกไวได คนตองรักษาธรรมไวใหดี
ตอนนี้ ๓ แลว ดูเหมือนจะครบ โดยทั่วไปคนก็อยูในภาวะ ๓ 

อยางนี้ คือ  ๑ อยูเปนปกติ  ๒ ตกต่ําลงไป  ๓ ดีข้ึน ทีน้ียังมีอะไร
อีก ทําไมพระพุทธเจาตรัสขอ ๔ ไว

ขอ ๔ มีความสําคัญมาก ขอ ๑ ถึง ๓ เปนความสัมพันธ
ระหวางเรากับเขา หรือเรากับเพื่อนมนุษยสัมพันธกัน คือ

๑. เขาอยูเปนปกติ เรามีเมตตา ไมตรี
๒. เขาตกต่ําลง เปนทุกข เกิดปญหา เรามีกรุณา
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๓. เขาดีข้ึน สุข สําเร็จ ทําดีทําชอบ เรามีมุทิตา
ตอจากนี้ก็มีตัวที่ ๔ เขามา คือกรณีท่ีจะรักษาความถูกตอง

ชอบธรรม หลักการ กฎเกณฑ ซ่ึงเรียกงายๆ สั้นๆ คําเดียววา ธรรม
ธรรมนี้แยกเปนตัวความจริงความถูกตองชอบธรรมตามกฎ

ธรรมชาติ โดยเปนความดีท่ีมีอยูตามธรรมดาของความเปนจริง
อยางหนึ่ง และความถูกตองชอบธรรมที่ยกขึ้นมาจัดตั้งวางบัญญัติ 
เปนกฎเกณฑของสังคม เปนระเบียบ เปนกฎหมายอยางหนึ่ง

ถาความสัมพันธของเรากับเขา ในขอ ๑ ถึง ๓ ไปกระทบตัว
ท่ี ๔ น้ีเขา คือไปละเมิดหรือทําความเสียหายตอตัวธรรม ตัวความ
ถูกตอง หลักการ กฎเกณฑ อะไรตางๆนี่เขา เราจะตองเอาตัวที่ ๔ 
น้ีไว สวนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอ ๑ - ๒ - ๓ จะตองถูก
ยับยั้ง เพราะถาเราไปชวยเขาหรือสงเสริมเขา สังคมมนุษยจะเสีย
หลัก

ยกตัวอยางเชน คนหนึ่งไปลักขโมยของเขา ประสบความ
สําเร็จในการลักขโมย ไดเงินมา เราจะมุทิตา เขาไปสงเสริม ยอม
ไมถูกตอง เพราะการที่เขาประสบความสําเร็จอยางนี้ก็คือไปเขา
สถานการณท่ี ๔ เปนการกระทบทําความเสียหายตอตัวหลักการ 
หรือตัวธรรม ในกรณีน้ีเราตองหยุด มุทิตาไมได กรุณาก็เหมือนกัน 
อยางผูพิพากษารูวา นายคนนี้ไปฆาเขามา จะไปสงสาร ชวยให
พนจากโทษก็ไมถูก

เพราะฉะนั้น ตัวธรรม คือ หลักการ ความจริง ความถูกตอง 
ความเปนธรรม ความชอบธรรม หลักการ กฎเกณฑ กติกาของ
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สังคม จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม อันนี้คือหลักของขอท่ี ๔ 
ถาตัวนี้เขามา ถือวาใหญและสําคัญเหนือกวาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล จะตองรักษาไวใหได

จึงทําใหตองยั้งขอ ๑ - ๒ - ๓ มาเขาขอท่ี ๔ โดยตอง อุเบกขา
คือวางใจเปนกลาง ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงใหเสียธรรม เพื่อจะ
ใหคนนั้นรับผิดชอบตอตัวธรรม ตัวหลักการ กฎเกณฑ ความถูก
ตองชอบธรรมนั้น โดยตัวเราก็คอยดูแลเพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรม 
หรือใหธรรมคงอยู แตสวนใดที่จะเอาเมตตากรุณาชวยไดโดยไม
ผิดธรรม ก็จึงทําให อันนี้คือขออุเบกขา

อุเบกขานี่ยากที่สุด ตองมีปญญา ตางจากขอ ๑, ๒, ๓ ซ่ึง
ไมตองใชปญญาสักเทาไร เพราะเปนเพียงทาทีระหวางบุคคล ทํา
ไปไดงาย โดยใชความรูสึกที่ดีงามตามสถานการณ แตขอท่ี ๔ คือ
อุเบกขานี่ ถาไมมีปญญา ทําไมได

อุเบกขา มักจะแปลกันวา เฉย  ถาเฉยโดยไมใชปญญา  
ทานเรียกวา เฉยโง ตามคําพระวา อัญญาณุเบกขา เฉยโงเปน
อกุศล เปนบาป ไดแก เฉยไมรูเรื่อง แลวก็เฉยไมเอาเรื่อง ก็เลยเฉย
ไมไดเรื่อง

ถาเปนคนมีอุเบกขาถูกตอง ก็จะ เฉยรูเรื่อง  คือรูวาตอนนี้
จะตองทําอยางไร วางตัวอยางไรจึงจะถูก เพื่อใหไดความถูกตอง
ชอบธรรม ใหทุกสิ่งเปนไปดวยดีตามธรรม ก็จึงเฉยเอาเรื่อง และ
เฉยไดเรื่อง
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จะเลี้ยงลูกไดผลดี ตองใหลูกหัดอยูกับธรรมใหได
แมแตพอแมเลี้ยงลูก ถาเลี้ยงลูกไมเปน ลูกจะไมรูจักโต     

ไดแกพอแมบางคนที่มีแตเมตตากรุณา หรือบางคนมีแตเมตตา
กรุณามุทิตา ๓ ขอ ขาดอุเบกขา ก็โอลูก เอาใจลูก กลัวลูกจะ
ลําบาก กลัวลูกจะเจ็บจะเหนื่อยจะเมื่อย ก็เลยทําแทนหมด หรือ
ทําใหทุกอยาง ลูกเลยทําอะไรไมเปน น่ีคือตองวางอุเบกขาบาง ซ่ึง
เปนการใหโอกาสเขาพัฒนาตัวเอง โดยใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง 
ถาเราดูการวางอุเบกขาตอลูก จะแยกไดเปน ๓ กรณี คือ

๑. เมื่อจะตองใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง เพื่อวาเขาจะไดทํา
อะไรเปน คือเราตองใชปญญาพิจารณาดูวา ตอนนี้เรื่องนี้จะตอง
ใหเขาหัดทําบาง ยอมใหเขาเหน็ดเหนื่อยบาง เขาตองฝกตัวเอง ก็
ตองลําบากบางเปนธรรมดา แตเขาจะทําไดและจะเกงขึ้น จะ
พัฒนา

ไมใชวาลูกไดรับการบานมาวันนี้ กลัววาลูกจะตองคิดสมอง
เมื่อย พอแมก็เลยไปทําการบานแทน อยางนี้ก็แย ในที่สุดเมื่อกลัว
ลูกลําบาก มีเมตตากรุณามาก ลูกเลยทําอะไรไมเปน

สวนพอแมท่ีเกง เขารูจักเมตตา กรุณา มุทิตา ใหไดสัดสวน 
มีดุลยภาพกับอุเบกขา การทําอยางนี้ไมใชเราไมรัก แตเปนการรัก
เปน หรือรักระยะยาว

อุเบกขา แปลวา คอยดู มาจาก อุป + อิกฺข  อิกฺข แปลวา ดู                          
อุป แปลวา ใกลๆ หรือคอย รวมกันแปลวาคอยดูอยูใกลๆ (แปลอีก
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อยางหนึ่งวา มองดูตามเรื่องที่เกิด) หมายความวา พรอมท่ีจะแก
ไขสถานการณ แตไมเขาไปกาวกายแทรกแซง

เพราะฉะนั้น เมื่อลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง อยูกับ
ความเปนจริง ทําอะไรใหเปนเอง พอแมจะตองวางอุเบกขา ปลอย
ใหเขาทําเองโดยคอยดูอยู และเปนที่ปรึกษา เมื่อพอแมใชปญญา 
รูจักวางเฉย ในกรณีท่ี ๑ น้ี ลูกจะเติบโตพัฒนาอยางดี

๒. เมื่อลูกสมควรรับผิดชอบการกระทําของตนตอกฎเกณฑ
กติกา ขอน้ีก็เปนการฝกหัดเหมือนกัน ครอบครัวเปนสังคมยอย ตอ
ไปลูกเราก็ตองไปอยูในสังคมใหญ เขาตองเรียนรูชีวิตจริง ตองรูจัก
ความชอบธรรม ความเปนธรรม เพราะฉะนั้นครอบครัวก็ตองมี
กติกา มีกฎเกณฑ เขาทําอะไรถูกหรือผิด เราก็ใหเขารับผิดชอบ
การกระทําของเขานั้นทั้งดีและชั่วตามถูกตามผิด ตามกฎเกณฑ
กติกา กฎเปนกฎ ถูกเปนถูก ผิดเปนผิด อันนี้เรียกวาอุเบกขา ทํา
ใหเขาไดรับความเปนธรรม และรักษาธรรมไวเมื่อเขาสมควรตอง
รับผิดชอบการกระทําของตน

๓. เมื่อเขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ก็ไมเขาไปกาวกายแทรก
แซง ทานยกตัวอยาง เชน เมื่อลูกโตแลว จบการศึกษาแลว มีงานมี
การทําแลว เขามีครอบครัวของเขาเอง รับผิดชอบตัวเองได พอแม
อยาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตครอบครัวของเขา

พอแมบางคนรักลูกมาก อยากใหลูกมีความสุข เขาไปยุงใน
ครอบครัวของเขา เขาไปเจากี้เจาการวาลูกอยูอยางนี้จึงจะดี ลูก
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จัดของอยางนั้นจึงจะดี เขาไปยุงในครอบครัวเขาวุนไปหมด จน
ครอบครัวเขาอยูไมเปนสุข อยางนี้เรียกวาไมมีอุเบกขา

จะเห็นวาอุเบกขาใชปญญาทั้งนั้น และอุเบกขานี่สําคัญที่
สุด ทําใหดํารงสังคมไวได รักษาความชอบธรรม และความเปน
ธรรมของสังคม แลวก็ชวยใหชีวิตของคนพัฒนาดวย ถาพอแมไมมี
อุเบกขา ลูกจะไมโต ท้ังทางจิตใจ และทางปญญา

เมื่อคนกับคนและคนกับธรรมสัมพันธกันพอดี
โลกนี้ก็เกษมศานติ์รมเย็น

จะสังเกตเห็นวา การใชคุณธรรม ๓ ขอตน กับอุเบกขา 
เหมือนกับแยกตางกันเปน ๒ ชุด คือ เมื่อรวมหมวดใหญ มันมี ๔ 
ขอ แตพอมองเปนฝาย จัดไดเปน ๒ ฝาย

สามขอแรกเปนฝายหนึ่ง คือเปนเรื่องของความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน และขอสี่เปนอีกฝายหนึ่ง คือ เปนเรื่องความ
สัมพันธของคนที่ไปเก่ียวของกับธรรม

พูดอีกอยางหนึ่งวา ฝายแรก มุงคุมครองรักษาคน ฝายหลัง
มุงคุมครองรักษาธรรม

สองฝายนี้จะตองปฏิบัติใหถูกตองพอดี ใหมีดุลยภาพ สังคม
มนุษยจึงจะเจริญมั่นคงอยูดวยดี ถาปฏิบัติผิด สังคมก็จะเสียดุล 
และวิปริตแปรปรวน

เรื่องนี้มองไดแมแตในระดับระหวางสังคม สังคมที่คนเอาแต
เมตตากรุณากัน ไมเอาหลักการ ไมเอาหลักเกณฑ ไมรักษากติกา



รักษาใจยามรักษาคนไข ๑๔๓

ทางสังคม ในสังคมแบบนี้คนจะชวยกันเปนสวนตัวไปหมด มี
ความเอื้ออารีกันดี อยูกันดวยน้ําใจ มีเรื่องอะไรก็ชวยกันเปนสวน
ตัว แตหลักการ กฎเกณฑ กติกาของสังคมไมเอา ไมรักษา อยางนี้
ก็เสียธรรม และหลักการจะถูกทําลาย และคนจะออนแอ เพราะไม
ดิ้นรนขวนขวาย คอยหวังพึ่งคนอื่น ไมพึ่งตนเอง

สวนในบางสังคม คนไมมีความเอื้อเฟอสวนตัว ไมคอยมี
เมตตากรุณากัน เอาแตหลักการ กฎเกณฑ และกติกาของสังคม 
ใหทุกคนทําใหตรงตามนั้น ทุกคนตองรับผิดชอบตอกฎเกณฑ 
กฎหมายมีอยู เธอทําใหตรงตามนั้น ถาไมทําตามฉันไมเอาดวย 
ตัวใครตัวมัน สังคมแบบนี้ก็รักษาหลักการ และรักษาธรรมไวได 
แตขาดความชุมช่ืน ขาดน้ําใจ ขาดความรูสึกที่ดีงามทางจิตใจ 
บางทีรักษาสังคมได อยูในหลักการ และกฎเกณฑ แตจิตใจคน
เครียด มีปญหาจิตใจมาก มีทุกข เปนโรคจิตกันมาก

ฉะนั้นจะตองปฏิบัติใหถูกตองกับสถานการณอยางไดสัด
สวนมีดุลยภาพ ธรรมในพระพุทธศาสนาทานตรัสเปนชุด เพราะ
เปนระบบ holistic คือระบบองครวม หมายความวา ตองทําให
ครบชุด มีดุลยภาพ ท้ัง ๔ ดานอยางนี้ ถาขาดเสียอยางหนึ่งอยาง
ใด ก็ยุงไมจบ

สังคมที่มีดุลยภาพที่จะปรับตัวใหพอดีไดหายาก อยางสังคม
ไทยนี่นาจะเอียงไปขางที่มีการชวยเหลือในระหวางบุคคลมาก จน
กระทั่งบางทีไมรักษากฎเกณฑ กติกา น่ีแสดงวาขาดอุเบกขา สวน
บางสังคม อยางสังคมฝรั่งก็จะเอาแตอุเบกขา ตัวใครตัวมัน คือ 
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ทุกคนรับผิดชอบตัวเอง เอากฎหมาย หรือกฎเกณฑกติกาเปนหลัก
ตายตัว เธออยาพลาด ถาพลาดก็โดน แตขาดน้ําใจตอกันระหวาง
บุคคล แลงน้ําใจ ก็มีแตความแหงแลงและเครียด

เปนอันวา หลักพรหมวิหาร ๔ น้ีตองใหครบถวน ถูกตอง  
พอดีตรงตามสถานการณ โดยเฉพาะขอ ๔ คือ อุเบกขานี่เพื่อ
รักษาธรรม เพื่อรักษากฎเกณฑกติกาใหคงอยู เรียกงายๆ วา 
รักษาธรรมนั่นเอง

สามขอแรกเพื่อรักษาคน สวนขอ ๔ เพื่อรักษาธรรม เมื่อคน
ไปกระทบธรรม ตองรักษาธรรม ใหคนหยุด สังคมมนุษยเราก็อยูได
อยางนี้

ทานที่อยูในโรงพยาบาล ก็ตองใชพรหมวิหาร ๔ ใหครบ
เหมือนกัน ตองดูวากรณีไหนจะใชเมตตา กรณีไหนใชกรุณา กรณี
ไหนใชมุทิตา กรณีไหนใชอุเบกขา โดยมีอุเบกขาเปนตัวคุม
กระบวนใหความสัมพันธของคนทุกอยางอยูในขอบเขตของธรรม 
คือความจริง ความถูกตองดีงาม ระหวางนั้น คือเมื่ออยูในขอบเขต
ของธรรม ก็มีเมตตา กรุณา มุทิตากันใหมาก



ยุคโลกาภิวัตน :
บทบาทของแพทย กบั ความหวงัจากคนไข∗

ขอเจริญพร ทานประธานที่ประชุม พรอมทั้งทานผูบริหาร ครู อาจารย ในวงการแพทย 
และทานผูทรงคุณวุฒิทุกทาน

วันนี้อาตมภาพไดรับนิมนตมาพูด ถือวาเปนคนนอก มาพูด
ในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย นับวาเปนความใจกวางของวงการแพทย
ท่ีใหโอกาสบุคคลภายนอกเขามาพูด อาจจะถึงกับวิพากษวิจารณ
แตเราอยูในสังคมเดียวกัน มองในแงหนึ่งก็เปนเรื่องของการที่ควรจะ
รวมมือกันชวยสรางสรรคกิจการตางๆ ในสังคมใหดีข้ึน เชนเดียวกับ
เรื่องพระ พระก็ควรไดรับการเอาใจใสชวยติชวยติงจากญาติโยม วง
การแพทยก็เชนเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงคือแพทยกับคนไข
                                                          
∗ ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖
รอบนักษัตร เรื่อง การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ โรงแรมรอยัลซิตี
กรุงเทพฯ (ปาฐกถาพิเศษนี้แสดง ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘)
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วันนี้อาตมภาพมาพูด เปนคนนอกก็จริง แตก็เปนคนไขดวย
เปนคนไขของคุณหมอหลายทาน ไดรับความอุปการะ ความมีนํ้าใจ
มากมาย ก็ถือวาทานมีคุณธรรม เพราะฉะนั้นในประสบการณสวน
ตัว อาตมภาพเองมีความรูสึกตอคุณหมอในแงดี คือสวนมากพบแต
คุณหมอที่มีคุณธรรม แตเสียงที่ไดยินในเวลานี้ แมแตจากคุณหมอ
เอง ก็พูดเกี่ยวกับกิจการแพทยในทางที่ไมนาสบายใจ ฉะนั้นสิ่งที่พบ
เห็นกับสิ่งที่ไดยินอาจจะขัดกันบาง

วันนี้ก็เอาสิ่งที่ท้ังพบเห็นและไดยินมาพูด แตคงจะหนักไป
ทางที่ไดยินมากกวา เพราะวาเรื่องที่ไดยินนั้นกวางกวาที่ตัวเองได
พบไดเห็นและไดประสบซึ่งเปนการจําเพาะกับบางทาน แตเรื่อง
เสียงเรื่องขาวหรือแมแตเรื่องจากการอานมีโอกาสไดรูกวางขวาง
ออกไป และวนันีจ้ะมาพดูกนัทัง้ในแงท่ีเปนความหวงัและความหวาด

เรื่องความหวาดนี้สําหรับตัวเองอาจจะไมคอยมีปญหา แต
เราควรพูดในแงท่ีจะไมประมาท ไมประมาทไวแหละดี เพราะฉะนั้น
ถาจะไมใหประมาทก็ตองพูดเนนในเรื่องที่ไมนาสบายใจ เปนจุดที่
บกพรองอะไรทํานองนี้ จะไดปองกันแกไขและปรับปรุง

หัวขอการประชุมวันนี้ ใชคําที่ถือวาเปนยอดนิยม คือคําวา
โลกาภิวัตน บอกวา ยุคโลกาภิวัตน : บทบาทของแพทย กับความ
หวังจากคนไข

ทีน้ีก็ตองมาดูวา ในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตนน้ันบทบาทของ
แพทยเปนอยางไร และคนไขหวังอยางไร บทบาทกับความหวังนั้น
ตรงกนัหรอืไม และควรจะมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหเปนอยางไร



ยุคโลกาภิวัตน: บทบาทของแพทยกับความหวังจากคนไข ๑๔๗

โลกปจจุบันเรียกรองจริยธรรม
การพูดในวันนี้คงมุงเรื่องของวงการแพทยในประเทศไทย

มากกวา คงจะไมมุงไปทั่วโลก แตการที่จะพูดใหชัดในเรื่องที่ตั้งหัว
ขอไววายุคโลกาภิวัตน ก็ตองทําความเขาใจกันนิดหนอยกอนวายุค
โลกาภิวัตนน้ันเปนอยางไร คือวา สภาพสังคม หรือประเทศชาติบาน
เมืองในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตนน้ันเปนอยางไร แลวเราจึงจะมอง
เห็นวา ในทามกลางสภาพเชนนั้น แพทยมีบทบาทอยางไร คนไข
มองและหวังอยางไร

โลกาภิวัตน เราก็รูกันอยูแลววาหมายถึงสภาพที่แผขยาย
กระจายไป มีท่ัวไป ครอบคลุมท้ังโลก ทีน้ีโลกาภิวัตนปจจุบันก็มี
หลายเรื่องหลายอยาง เราคงไมตองเสียเวลาพูดถึงโลกาภิวัตนให
มากมายครบทุกอยาง แตบรรดาโลกาภิวัตนตางๆ น้ัน มีสภาพโลกา
ภิวัตนบางอยางที่มีอิทธิพลแรงถึงกับครอบงําโลกาภิวัตนอยางอื่น 
เมื่อมองในแงน้ีจะเห็นวา สังคมปจจุบันนี้ หรือโลกนี้ท้ังหมด อยูภาย
ใตการครอบงําของสภาพโลกาภิวัตน ๒ อยาง คือ

๑. ระบบแขงขันหาผลประโยชน ซ่ึงเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ
และในกรณีน้ีหมายถึงลัทธิทุนนิยมนั่นเอง และทุนนิยมก็หมายถึง
วัตถุนิยมดวย

๒. พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งก็คือ คานิยมของสังคมที่มา
สนองและมาเปนปจจัยหนนุเศรษฐกจิแบบทนุนยิมนัน้ คอืบริโภคนยิม

ระบบการแขงขันแยงผลประโยชนกัน กับบริโภคนิยมนี้ สอด
คลองประสานซึ่งกันและกัน การที่มนุษยแขงขันหาผลประโยชนกัน



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๑๔๘

มากก็เพราะมีคานิยมบริโภคมาก และเมื่อคนมีคานิยมบริโภคมาก
ก็ไปหนุนการแขงขันหาผลประโยชนใหจริงจังและไดผลรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น

สองอยางนี้ เวลานี้เปนโลกาภิวัตนท่ีถือไดวาครอบงํา
โลกาภิวัตนอื่นๆ เชน แมแตในดานการเมืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยเวลานี้ก็มองไดวาอยูภายใตอิทธิพลครอบงําของลัทธิ
ทุนนิยมในระบบแขงขันแยงชิ งผลประโยชน  จนกระทั่ งวา
ประชาธิปไตยแบบที่รูจักกันในปจจุบันนี้ ก็ใชคําวาประชาธิปไตย
แบบตลาดเสรี ดังที่เรียกวา free-market democracy

แตกอนแยกเปน ๒ คํา free-market democracy เปนฝาย
เศรษฐกิจ สวนการปกครองก็เปน democracy แตเวลานี้บางทีเอา
มารวมผนวกเปนอันเดียวกัน  เรียกรวมกันวา free-market 
democracy ฉะนั้น ประชาธิปไตยก็มาอยูใตอิทธิพลของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เรื่องของโลกาภิวัตนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ขาวสารขอ
มูล ยุคนี้เปนยุคที่เรียกวา IT บางทีก็เรียกวายุคสารสนเทศ หรือยุค
ขาวสารขอมูล ท่ีใชภาษาอังกฤษวา Information Age

ขาวสารขอมูลน้ันปจจุบันเอามาสนองรับใชระบบแขงขันหา
ผลประโยชนเสียมาก เปนตัวอยางของการที่วา โลกาภิวัตนตางๆ มี
จุดรวมศูนยกลางที่มีอิทธิพลยิ่งใหญคือระบบแขงขันทางเศรษฐกิจน้ี 
และกลายเปนกระแสสังคมที่ครอบงํา ซ่ึงหลอหลอมจิตใจคนไปดวย
เพราะจิตใจคนที่อยูในสภาพอยางนี้ก็ตองมุงในการที่จะแขงขันหา
ผลประโยชน ทําใหคนมองกันดวยความรูสึกหรือทัศนคติอยางที่เรา
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เรียกวาเปนคูแขง คือ คนเดี๋ยวนี้ไมไดมองเพื่อนมนุษยเปนเพื่อน
มนุษย แตจะมองเปนคูแขง

ทีน้ี เมื่อระบบผลประโยชนรุนแรงขึ้น ก็จะทําใหมองเปนยิ่ง
กวาคูแขง คือจะมีคนฝายหนึ่งที่มองเพื่อนมนุษยเปนเหยื่อ การหา
ผลประโยชนก็มีความหมายเปนการหาเหยื่อไปดวย น้ีคือการที่
สภาพจิตใจของคนถูกหลอหลอมโดยสภาพของสังคม

คนเดี๋ยวนี้บนกันมากในเรื่องนี้ และก็รูกันวาเปนแนวโนมท่ี
ไมสูจะดี ซ่ึงกอปญหาไดมาก อาจจะเปนไปในทางทําลายก็ได ถา
เราไมคมุใหดหีรอืคมุไมอยู จึงจะตองมกีารควบคมุใหดเีพือ่ใหกระแส
โลกาภวิตันท่ีกลาวมานีเ้ปนไปในทางทีด่ ีไมนํามนษุยไปสูหายนะ

เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงมีการเรียกรองในเรื่อง จริยธรรม กัน
มาก เพราะถอืวาจรยิธรรมเปนตวัทีจ่ะมาชวยคมุใหกระแสโลกาภวิตัน
ท่ีวามานีไ้มรุนแรงเกนิไป หรอืไมกอความเสยีหายกระทบกระเทือน
มากนัก

การเรียกรองจริยธรรมนี้ ปรากฏขึ้นแทบทุกวงการ อยางที่
เห็นชัดก็คือ วงการที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระแสเศรษฐกิจ เรื่องของ
การแขงขันหาผลประโยชนก็คือธุรกิจ วงการธุรกิจน่ันเองเวลานี้เรียก
รองจริยธรรมกันมาก จึงมีจริยธรรมธุรกิจ (business ethics) เกิดขึ้น
เปนศัพทท่ีใชกวางขวาง และกลายเปนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในเวลานี้ฝร่ังบอกวา มหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นเกิน ๙๐%
แลว ท่ีจัดหลักสูตรวิชาจริยธรรมธุรกิจเขาไป

ฉะนัน้ เรือ่งของจรยิธรรมกก็ลายเปนเรือ่งใหญ เดีย๋วนีม้ ีจริย-
ธรรมสิ่งแวดลอม มีจริยธรรมนิติศาสตร และจริยธรรมทางการแพทย
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มหาวิทยาลัยตางๆ ก็อาจจะไมเทาไรนัก แตโรงพยาบาลตางๆ ใน
อเมริกาเวลานี้ตองมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมรวมกันเพิ่ม
มากขึ้น เพราะมีปญหาเรื่องจริยธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไป

จริยธรรมนี้ ถาจะใหดี มันจะตองรวมอยูในวิถีชีวิตของคน
เมือ่รวมอยูในวถิชีีวติของคนแลว จริยธรรมนัน้กจ็ะกลายเปนวฒันธรรม
หรืออยูในวัฒนธรรม เมื่อจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือ
อยูในวัฒนธรรมแลว ก็สบายใจไดวาจริยธรรมนั้นจะเปนพื้นฐานของ
สังคม จะเปนสิ่งที่มีในตัว อยางที่เรียกวาเปนเรื่องของความเปนอยู
ประจําวัน ซ่ึงทําใหมีความหนักแนนมั่นคง

แตมีปญหาวา วัฒนธรรมที่มีจริยธรรมอยูดวย หรือเปนที่หอ
หุมจริยธรรมนั้น เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมนั้นบางทีก็เกิด
ความขัดแยงหรือขัดของ หมายความวา วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตมา
แตเดิมน้ันขัดแยงกับวิถีชีวิตใหม พอขัดแยงกับวิถีชีวิตใหม วัฒน-
ธรรมนั้นก็อาจจะไมเหมาะสม หรืออาจจะไมพอ หรือยิ่งกวานั้นอาจ
จะเลือนลาง และเสื่อมไป สภาพอยางนี้ก็เปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้น
ในปจจุบัน เมื่อวัฒนธรรมนั้นไมพอหรือเสื่อมไป เราก็ตองกําหนด
จริยธรรมกันใหมใหเหมาะกับสังคมนั้น

ทีน้ีการที่จะกําหนดจริยธรรมขึ้นมาใหมน้ัน ก็จะมีปญหา
สําคัญคือ เปนสิ่งที่ตองยัดเยียด และมีความจําใจ ฝนใจในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติ ตอเมื่อใดจริยธรรมนั้นลงตัวเขาเปนวิถีชีวิต กลาย
เปนวัฒนธรรมแลว เมื่อน้ันจึงจะเบาใจ

แตเวลานี้ปญหาก็คือวา วัฒนธรรมที่เปนแหลงเดิมของจริย-
ธรรมนั้น ขณะนี้ไดเกิดความติดขัดขึ้นแลว ในเมืองไทยเราก็มีวัฒน-
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ธรรมในเรื่องนี้อยู ซ่ึงก็เห็นกันอยูชัดๆ วา วัฒนธรรมที่เปนฐานรอง
รับความสัมพันธระหวางแพทยกับคนไขและประชาชนทั่วไปมีอยู 
แตเวลานี้วัฒนธรรมนั้นเกิดความขัดแยงกับวิถีชีวิตปจจุบัน เราก็เลย
มองวาวัฒนธรรมนั้นไมเหมาะสมหรือไมไดผลตอไป เราจึงตองมา
หาทางกําหนดจริยธรรมใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตปจจุบัน

แตทีน้ีปญหาก็มีอยางที่วา คือ จริยธรรมนั้นยังไมลงตัวเปน
วัฒนธรรม ยังไมลงตัวเปนวิถีชีวิต จึงมีลักษณะที่จะเปนเรื่องยัด
เยียด พอเปนเรื่องยัดเยียดมันก็เปนเรื่องยุงยาก

จะทําอยางไรใหจริยธรรมที่ตองการลงตัวเปนวัฒนธรรมได 
อันนี้เปนปญหาใหญ ทางออกอยางหนึ่งก็คือ มีขอยกเวนวา จริย-
ธรรมนั้นไมจําเปนตองลงตัวเปนวัฒนธรรมก็ได ถาหากวาคนเขาถึง
สัจธรรม ถาคนเขาถึงสัจธรรมแลว จริยธรรมก็มีไดเอง แมแตวัฒน-
ธรรมก็ไมจําเปน

คนที่เขาถึงสัจธรรมแลววิถีชีวิตจะสอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ สิ่งที่ควรจะเปนก็เกิดมีข้ึนมาตามธรรมดา เรียกวา
เปนการเขาถึงจริยธรรมบนพื้นฐานของสัจธรรม แตทําอยางไรจึงจะ
สําเร็จ อันนี้ก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพชีวิตของคนในปจจุบันทั้ง
หมด

การแกไขปญหาในสภาพของสังคมปจจุบันนี้เปนเรื่องในวง
กวาง ไมจําเพาะเปนผลกระทบจากวงการแพทยเทานั้น แตเปนเรื่อง
ของชาวโลก หรือสังคมของมนุษยชาติท้ังหมดทีเดียว และในเมื่อมี
ปญหาอยางนี้ มันก็เปนสภาพทาทายตอคนทุกคน วาเราจะตองมี
ความรับผิดชอบ ทุกวงการตองรับผิดชอบ ทุกคนตองรับผิดชอบ วา
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ทําอยางไรจะชวยแกปญหาของโลกหรือสังคมมนุษยน้ีได ถาเรามอง
เปนสภาพทาทาย เราก็ชวยคิดกันแกไขปญหา ถาเรามีจิตสํานึกรับ
ผิดชอบ มันก็มีทางที่จะแกไขใหดีข้ึน

ขอสําคัญก็คือ ทําอยางไรจะเกิดจิตสํานึกอันนี้ เพราะบางที
มันเปนไปในทางตรงขามวา เมื่อเราอยูภายใตกระแสนี้แลวก็กลาย
เปนวาเรากลับไปยึดติดหรือวาพอใจ ช่ืนอกชื่นใจ ลุมหลงไปใน
ทามกลางกระแสอันนี้เสียเลย

การที่จะแกไขก็จึงตองเริ่มท่ีตัวของแตละคนที่จะมีความ
สาํนกึขึน้มา จะตองมหีลกัวา ไมยอมตกอยูภายใตกระแสทีพ่ดัพา แต
จะชวยกนัเปนแกนนาํสงัคมนีอ้อกไปจากกระแสทีนํ่าไปสูปญหานัน้

แพทยในฐานะผูท่ีอยูรวมในกระแสโลกาภิวัตนน้ี ถาวาโดย
ท่ัวไปแลวก็ตองพูดวา แพทยก็เชนเดียวกันกับคนในวงการอื่น เมื่อ
พูดโดยเฉลี่ยยอมมีความรูสึกรับผิดชอบพอสมควร แลวก็แบงตาง
กันไป บางคนก็รับผิดชอบมาก บางคนก็ไมรับผิดชอบ บางทานก็มี
จริยธรรมมาก บางทานก็ไมมีจริยธรรม แตในฐานะที่เปนบุคคลในวง
การชั้นนํา นาจะมีความรับผิดชอบเปนพิเศษ

มีเหตุผลหลายอยางที่จะทําใหแพทยควรจะเปนผูมีความรู
สกึรบัผดิชอบและเอาใจใสตอการทีจ่ะชวยแกปญหาสงัคม ซ่ึงรวมทัง้
การที่จะมีจริยธรรมมากเปนพิเศษดวย และความรับผิดชอบนี้ก็มีท้ัง
ความรับผิดชอบเฉพาะวงการวิชาชีพของแพทยเอง ซ่ึงก็ตองการ
จริยธรรมอยูแลว และทัง้ในฐานะเปนบคุคลชัน้นาํในสงัคมทีม่บีทบาท
ในระดับสูง

ตอนนี้จะขอทิ้งเรื่องนี้ไวกอน ในเวลาอันสั้นนี้จะตองออกไป
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ดูเรื่องของแพทยในสภาพโลกาภิวัตนกันกอนวาเปนมาอยางไร จะ
ขอพูดเรื่องนี้สั้นๆ

แพทยกับคนไขในกระแสวัฒนธรรม ๒ สาย
แพทยไทยในสภาพโลกาภิวัตนปจจุบันก็มีเรื่องที่สืบเนื่องมา

แตเกากอน ซ่ึงรวมถึงวัฒนธรรมดวย พูดโดยรวบรัดวา แพทยไทยใน
ปจจุบันอยูในวัฒนธรรมสองกระแส หนึ่ง คือกระแสของวัฒนธรรม
ของไทยเองแตเดิม และสอง คือกระแสวัฒนธรรมที่มาจากตะวันตก
การแพทยปจจุบันของเราสมัยใหมน้ีเปนการแพทยท่ีเรานํามาจาก
ตะวันตก เมื่อการแพทยแบบตะวันตกเขามา วัฒนธรรมตะวันตกก็
เขามากับการแพทยดวย

ทีน้ีกระแสวัฒนธรรมไทยกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกนั้น 
ก็มีท้ังในแงท่ีขัดกันและในแงท่ีจะเสริมกัน เรามามองดูวัฒนธรรม
ไทยกอน วัฒนธรรมไทยเดิมน้ัน ก็อยางที่บอกแลววาวัฒนธรรมนั้น
เปนวิถีชีวิตของคนซึ่งรวมเอาจริยธรรมเขาไวดวย จริยธรรมก็รวมอยู
ในวิถีชีวิตที่เรียกวาวัฒนธรรมของไทยเรา เราเรียกวัฒนธรรมของเรา
วาวัฒนธรรมน้ําใจ

วัฒนธรรมน้ําใจเปนเรื่องของจิตใจท่ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  
มีความปรารถนาดีตอกัน พรอมท่ีจะชวยเหลือ พูดทางพระก็คือมี
เมตตากรุณา ฝายหนึ่งมีเมตตากรุณา อีกฝายหนึ่งก็มีความกตัญู
หรือความรูสึกบุญคุณ ซ่ึงเปนความรูสึกตอแพทยในสังคมไทย ใน
ฐานะที่แพทยเปนผูท่ีใหความชวยเหลือ ชวยรักษาบําบัดความเจ็บ
ปวย ทําใหหายโรค จึงทําใหมีความรูสึกในทางที่ช่ืนชมวาเปนผูมี
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พระคุณ ตองเคารพบูชา เราก็เลยมีคติในสังคมไทยวา บุคคล ๓
กลุมหรือ ๓ พวกนี้ เปนบุคคลที่สังคมไทยยกยองเชิดชูบูชา คือ พระ
ครู และ แพทย

ทําไมจึงเชิดชูบูชาถือเปนผูมีพระคุณ ทัศนคติน้ีตั้งอยูบน
ฐาน คือ คุณคาตอชีวิต คือ เรามองไปที่คุณคาของชีวิตวา แพทย
เปนผูมาชวยทําสิ่งที่เปนคุณคาตอชีวิต คือ มาชวยชีวิตนั่นเอง ทําให
ชีวิตหลุดพนจากภัยอันตราย ทําใหมีสุขภาพดี อันนี้เปนความสําคัญ
พื้นฐานที่มองคุณคาตอชีวิต เมื่อผูใดเปนผูท่ีมีคุณคาตอชีวิตของตัว
ชวยชวีติของตวั เขากม็คีวามซาบซึง้ในพระคณุ ความรูสกึเคารพบชูา
จึงเกดิขึน้ อนันีค้อืสภาพทีเ่ปนมาในสงัคมไทย เปนกระแสวฒันธรรม
ไทยเดิม

ทีน้ีอีกสายหนึ่งก็คือวัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก
ท่ีแทรกอยูในการแพทยก็คือ วัฒนธรรมธุรกิจ วัฒนธรรมธุรกิจเปน
เรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ก็มองไปที่คาตอบแทน และ
เวลามองอยางนั้นจุดเพงก็จะอยูท่ีการไดเปรียบเสียเปรียบ เพราะ
ฉะนั้นทั้งคนไขและแพทยตางก็จะดูวา ทําอยางไรเราจะไดเปรียบ
มากกวา หรือวาเราจะไมเสียเปรียบ อยางนอยก็ตองพิทักษสิทธิ์ของ
ตัวเองที่จะไมใหเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นก็จะมองกันดวยสายตาของ
ลูกคา กับ ผูใหบริการ

เมื่อเปนอยางนี้ ตัวฐานที่ตั้งของวัฒนธรรมแบบนี้จะอยูท่ี
อะไร ก็อยูท่ีผลประโยชน พูดงายๆ ก็คือ เงิน ทีน้ีเมื่อเงินเขามาเปน
ตัวเดน เปนตัวเปาหมายแลว เงินนี้ก็จะเขามาบังคุณคาของชีวิต
หรือบังชีวิตนั่นเอง เมื่อเงินบังชีวิตแลวคนก็มองแตเงิน เมื่อมองแค
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เงินไมถึงชีวิตแลว ความรูสึกในดานคุณคาก็ไมมี เพราะมองไปแค
ผลประโยชน และก็จะระวังในเรื่องของการไดเปรียบเสียเปรียบ
เพราะฉะนั้น ความซาบซึ้งในคุณคาในฐานะเปนผูมีพระคุณก็ไมเกิด
ข้ึน เพราะมองไมถึงชีวิตของคน แตมองไปติดแคเงิน เงินก็บังตัวคุณ
คาของชีวิตนั้นเสีย แทนที่จะมีคุณคา ก็มีแตราคา คนก็ไมมองเห็น
คุณคาของกันและกัน แตจองไปที่ราคา

ในวัฒนธรรมตะวันตก จริยธรรม ไมรวมลงไปในกระแส
วัฒนธรรม เพราะวาระบบเองมันขัดกับจริยธรรมอยูในตัว จึงตองมี
ระบบการควบคุมทางสังคมมาชวย ไมใหคนเอาเปรียบกัน อะไรที่จะ
มาเปนระบบควบคุมทางสังคม ท่ีสําคัญก็คือ กฎหมาย

ฉะนั้น จะตองยึดกฎหมายเปนหลัก ถาหากวาแพทยทําผิด
ไมใหผลประโยชนตอบแทนเทาที่จาย เอาเปรียบคนไข กฎหมายก็
จะตองเขามาใหความเปนธรรม เชนเดียวกัน ถาคนไขมองเห็นวา
แพทยทําอะไรถึงตัวเองไมพอใจ ก็ตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย
เหมือนกัน เพราะกฎหมายเปนมาตรฐาน

พรอมกันนั้น มาตรการอีกอยางหนึ่งก็เขามาประกบ คือ
วัฒนธรรมแบบพิทักษสิทธิ ท่ีกลายมาเปนคานิยมพิทักษผล
ประโยชน ทําใหมีวัฒนธรรมของการเรียกรองคาเสียหาย ท่ีเรียกวา 
sue ซ่ึงก็อาศัยกฎหมายเขามาชวย หมายความวา ๒ อยางนี้เขามา
หนุนซึ่งกันและกัน

กฎหมายเปนเรื่องของระเบียบแบบแผนภายนอก เปนหลัก
การของสังคม หรือเปนกติกา แตในจิตใจของคนก็จะตองมีแนวโนม
หรอืมคีานยิมทีส่อดคลองกนัดวย คานยิมอนัหนึง่กค็อื คานยิมปกปอง
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สิทธิ ซ่ึงจะแสดงออกในการที่วา ถามีการทําอะไรผิดพลาด ฉันจะ
ตองเรียกรองคาเสียหาย คือ sue ฉะนั้นฝรั่งจึงมีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ
คือ sue และอันนี้ก็เปนวิธีถวงดุล และคานกันเองในทางสังคม
ฉะนั้นการที่จะเอารัดเอาเปรียบอะไรกันก็จะตองคุมไวดวยกฎหมาย
และระบบการ sue น้ี หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ควบคุมไวดวย
กติกาสังคม และ วัฒนธรรมพิทักษสิทธิ์

ในวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม ระบบสังคมจะมีเครื่องถวง
ดุลกันเอง แตพอกระแสวัฒนธรรม ๒ สายเขามาปะทะหรือบรรจบ
กัน ก็ทําใหเกิดความระส่ําระสาย ความไมพอดีก็เกิดขึ้น ดังที่ปรากฏ
วาพอวัฒนธรรมธุรกิจของตะวันตกเขามาในสังคมไทยก็เกิดปญหา 
๒ แบบ คือ

๑. ในแงท่ีขัดกนั ถาแพทยมใีจโนมไปทางวฒันธรรมกระแส
ไทยมาก โดยมีความรูสึกดานน้ําใจมาก มีเมตตากรุณามาก พอมา
เจอกับกระแสวัฒนธรรมธุรกิจ ก็หนักใจ อึดอัดใจ เชน ลําบากใจใน
การคิดเงินทองกับลูกคา คือคนไข ทําใหไมสบายใจ กลายเปนผล
เสียแกหมอ ซ่ึงถามองดวยสายตาของวัฒนธรรมตะวันตก หมอก็
เสียเปรียบ เพราะจะคิดราคาคารักษา คายาหรือคาอะไรก็ไมกลาคิด
แพง กลายเปนวาวัฒนธรรมไทยนี้ไปขัดกับวัฒนธรรมธุรกิจท่ีเขามา

๒. อีกดานหนึ่งกลายเปนการเสริม คือ ถาแพทยยึดวัฒน-
ธรรมธุรกิจของฝรั่งที่เขามา ก็อาจจะเอาประโยชนจากวัฒนธรรม
ไทย โดยฉวยโอกาสที่วาคนไทยไมมีนิสัยในการที่จะเรียกรองคาเสีย
หาย ไมรูจัก sue และคนไขก็มองแพทยดวยความรูสึกเคารพบูชา
แพทยจะทําอะไร คนไขก็รูสึกวามาชวยเหลือชีวิตเรา มาชวยเหลือ
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ญาติของเรา ถึงจะผิดพลาดไปบาง ก็ตองยอมรับ อยาไปทําอะไร
ทาน ฉะนั้นก็ไมคิดจะไปเรียกรองอะไรจากแพทย เมื่อเปนอยางนี้
แพทยก็ไดโอกาส กลายเปนวาแพทยสามารถปฏิบัติการทางแพทย
โดยไมตองมคีวามรบัผดิชอบมากนกั แตสามารถมุงเอาผลประโยชน
ไดเต็มท่ี คือเอาวัฒนธรรมธุรกิจเปนใหญ แลวก็ฉวยโอกาสเอา
ประโยชนจากวัฒนธรรมไทย คือนํ้าใจของคนไขน่ันเอง เลยสบายไป
กลายเปนวา หารายไดสูงสุด โดยไมตองเสี่ยงตอการ “ซู”

เปนอันวา สังคมไทยเวลานี้มีจุดออนแลว จากการที่วัฒน-
ธรรมสองสายเขามาพบกัน

ในเมื่อสภาพอยางนี้เกิดขึ้นในเมืองไทย เมืองไทยจะยิ่งมี
ปญหามากกวาเมืองฝรั่ง ซ่ึงเขามีวัฒนธรรมแบบเดียว ไมมีการขัด
แยงระหวางกระแสวัฒนธรรม ๒ สาย

ยิ่งเวลานี้ ระบบการแขงขันหาผลประโยชนรุนแรงขึ้นๆ
สภาพนี้จะยิ่งนากลัว ถาเราไมมีทางแกไขปรับใหมีความพอดีสมดุล
ไดแลว สังคมไทยจะไปดีไดอยางไร ความสัมพันธระหวางแพทยกับ
คนไขจะเอื้ออํานวยตอการสรางสรรคสังคมและแกไขปญหาสังคม
ไดอยางไร จะเปนปญหาใหญมาก ฉะนั้นจะตองมาดูกันวา เราจะมี
ความหวังจากแพทยอยางไร ก็เลยตองพูดกันในแงของคนไข

ในการที่จะพูดกันในแงของความหวังนี้ อาจจะมีการพูดอีก
อยางหนึ่งก็คือ พรอมกับการที่มีความหวัง อยากจะใหเปนอยางนั้น
ก็มีการคาดหมายดวย การคาดหมายหมายความวาคาดการณโดย
ไมใชเอาความปรารถนาของตัวเปนเกณฑ คือมองตามเหตุตามผล
วามันจะเปนอยางไร
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บางทีการคาดการณกับความหวังก็ไมเหมือนกันหรืออาจจะ
ขัดกัน ฉะนั้น เวลาที่คนไขหวังอยากจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็อาจ
จะมีการคาดการณไปดวยวาจะเปนไปไดหรือไม การคาดการณน้ัน
อาจจะเปนไปไดในทางที่ไมคอยดีนัก คือผลการคาดหมายอาจจะไม
เปนอยางที่หวัง

ถามองดูประชาชนทั่วไปเวลานี้โดยมองในแงคาดการณแลว 
ก็จะมีความรูสึกในแงวากระแสธุรกิจจะชนะ โลกนี้จะอยูภายใตการ
ครอบงําของกระแสนี้หนักยิ่งขึ้นๆ เพราะมันเปนโลกาภิวัตนท่ีรุนแรง
เหลือเกิน มันไมใชครอบงําเฉพาะวงการแพทยอยางเดียว แตครอบ
งําสังคมทั้งหมด และแพทยเองก็ตองอยูในสังคมใหญน้ีดวย

เมื่อสังคมสวนใหญน้ีมีกระแสไหลไปในทางนี้อยางรุนแรง 
วงการแพทยจะไปตานทานกระแสนี้ไดอยางไร ฉะนั้นยิ่งนานไปๆ
วัฒนธรรมน้ําใจจะยิ่งหายไป ยิ่งเราไมมีระบบการดุลหรือถวงกันใน
ทางสังคมแบบของฝรั่ง จริยธรรมจะยิ่งเสื่อม การมุงหาผลประโยชน
จะมีมาก การมุงเอาเปรียบกันจะแรงขึ้น และเมื่อนานเขาก็จะตองมี
วิธีการหาทางออก

เมื่อประชาชนถูกกระทบกระทั่งเสียเปรียบมาก ก็จะตองหา
ทางแกปญหาใหตนเอง ก็จะมีการเรียกรอง ซ่ึงตอไปก็จะมีผล
กระทบตอวงการแพทยเอง คือวา คงจะตองมีเรื่องของกฎหมายเพิ่ม
ข้ึน สังคมก็จะเรียกรองใหออกกฎหมาย เพื่อจะมาสรางความเปน
ธรรม ในการที่จะมาพิทักษสิทธิ์ ระบบการเรียกรองคาเสียหาย คือ
sue ก็คงจะเขามา

พรอมกันนั้น ถาหากกระแสนี้ยังไหลแรงอยู อีกดานหนึ่งคือ
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ดานจิตใจ คนไขและประชาชนทั่วไปก็จะเสื่อมความเคารพความ
ศรัทธาตอตัวแพทย เกิดความดอยหรือการลดลงเสื่อมลงของศรัทธา
ในวงการแพทย สถาบันแพทย หรือวิชาชีพแพทย การมองกันกจ็ะ
เปนไปในทศันคตแิบบธรุกจิ เปนการขายบรกิาร ในแบบของสงัคม
ตะวนัตกโดยเฉพาะแบบอเมรกิา ซ่ึงไมใชเฉพาะในประเทศไทย แมใน
สงัคมตะวนัตกเอง กระแสนีก้เ็ปนไปในทางเสือ่มคณุคาลง

สังคมตะวันตกถึงแมจะไมเหมือนสังคมไทย แตในอดีตไม
นานนี้ ความรูสึกตอแพทยกับสมัยนี้ก็ไมเหมือนกัน อยางในหนังสือ
Power Shift ของ Alvin Toffler ก็เขียนไววา เมื่อ ๒๐ ปกอน แพทย
ในสหรัฐอเมริกาเปนเทพในเสื้อคลุมขาว เปนประดุจเทวดา คนไข
ยอมรับคําพูดของแพทยเสมือนเปนกฎหมาย เขาวาอยางนั้น แต
ปจจุบันนี้ตรงกันขาม แพทยอเมริกันตกเปนฝายรับ หรือเปนฝาย
ปกปองตวัไปแลว แตกอนนีแ้พทยมวีาจาสทิธิ ์ พดูอยางไรกต็องอยาง
น้ัน แตเดี๋ยวนี้แพทยกลายเปนฝายรับ เปนฝายปกปองตัว คนไขคอย
จองจะ sue คอยดูวาหมอทําอะไรผิดพลาด และยิ่งเวลานี้แพทยใน
สังคมอเมริกันไมไดมีอํานาจมากในเรื่องของระบบสุขภาพ แตบริษัท
ประกันกับรัฐบาลกลายเปนผูมีอํานาจคุมระบบสุขภาพของอเมริกา 
บริษัทประกันมาจากไหนละ มันก็โยงกันกับระบบการเรียกคาเสีย
หายคือ sue น้ีดวย เวลานี้ ฐานะของแพทยในอเมริกาเองก็เสื่อมลง
ไปอีก ทัศนคติความรูสึกตอกันไดเปลี่ยนไปในทางเลวรายหนักขึ้น

ทีน้ี ความเสื่อมของความเชื่อถือตอแพทยในอเมริกาอาจจะ
ไมเหมือนกับในสังคมไทย คือไมมาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความ
เลื่อมใสในคุณธรรม แตเปนเรื่องของปญญาคือความรู
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เขาบอกวา ในอดีตนั้น คนไขไมคอยรู ไมเขาใจเรื่องเกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจ็บ ดังนั้นแพทยก็กําเอาความรูน้ีไว แพทยพูดอยางไร คน
ไขก็ตองเชื่อ ฉะนั้นคําพูดของแพทยจึงมีความหมายหนักแนนมาก
แตปจจุบันนี้เปนยุคขาวสารขอมูล คนไขเขาถึงแหลงความรูไดงาย
มีท้ังรายการโทรทัศนท่ีเกี่ยวกับเรื่องการแพทย ความเจริญกาวหนา
และการคนพบทางแพทยใหมๆ เขาถึงคนไขไมไดชากวาตัวแพทย
เอง บางทีคนไขบางคนเขาถงึแหลงขอมลูทางการแพทยไวกวาแพทย
อีกก็มี ฉะนั้นก็กลายเปนวา คนไขสามารถเอาความรูน้ันมาใชเพื่อ
คอยเฝาดูพฤติกรรมของแพทย ทําใหกลายเปนวามีการระมัดระวัง
และหวาดระแวงซึ่งกันและกันหนักยิ่งขึ้น

สวนในสังคมไทยของเรานี้ แมวาตอไปอาจมีปญหากับเรื่อง
ความรูของคนไขเกี่ยวกับวิชาการทางแพทย แตสิ่งที่มากอนก็คือ
เรื่องคุณธรรม ท่ีวา เมื่อแพทยไมไดเอาใจใสในเรื่องของวัฒนธรรม
นํ้าใจ แตเอาวัฒนธรรมธุรกิจมาก คนไขก็จะรูสึกไมดีตอคุณหมอ
มากขึ้น

อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมที่สรางสมฝงลึกมานานนี้ มันจะ
ชวยไปอีกนานทีเดียว วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคอนขางชา
เพราะเปนสภาพเคยชินอยางหนึ่ง แตเปนความเคยชินของสังคม
เมื่อเปนความเคยชินก็เปลี่ยนแปลงยากหนอย โดยจะมีความหนืด
ในตัว เพราะฉะนั้น เมื่อมองในแงคนไขและประชาชนทั่วไป ก็จะยังมี
ความรูสึกเคารพนับถือแพทยตามวัฒนธรรมเดิมอยูไปได และเมื่อ
มองในฝายแพทย ความรูสึกในเชิงคุณธรรมน้ําใจก็จะยังมีอยู หมาย
ความวาหมอดีก็ยังมีอีกมาก
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แตเมื่อพูดถึงระยะยาว ถากระแสวัฒนธรรมธุรกิจ แรงขึ้นๆ
และไมมีการใสใจแกปญหากันอยางจริงจัง จะมีพลังรักษาตัวและสู
กระแสที่ไมพึงประสงคไดอยางไร

ความจริง การแพทยของไทยมีโอกาสมากที่จะมีความเปน
เลิศอยางสมบูรณ หรือมากที่สุด เพราะในดานวิชาการ การแพทย
ไทยก็มีความเปนเยี่ยม อยูในระดับมาตรฐานสูงยิ่ง และในดานคุณ
ธรรม เราก็มีวัฒนธรรมที่รวมเอาจริยธรรมเขาไวในวิถีชีวิตไดอยางดี
แตเวลานี้ ตองพูดวาเรากําลังสูญเสีย เริ่มดวยสูญเสียหรือตกต่ําลง
ในทางคุณธรรม

ตอไปเมื่อคุณธรรมตกต่ําลง ผลสัมฤทธิ์ในการรักษาคนไขก็
จะตกต่ําลงไปตาม และเมื่อความมุงแตเงินทองแรงเกินไป วิชาการก็
จะอาจจะตกต่ําลงดวย แลวในที่สุดแมแตรายไดก็จะตกตามลงมา

ตอนนี้ ปญหาสําคัญก็อยูท่ีวาตัวแพทยเองจะเปนเพียงผูถูก
กระแสครอบงําพัดพาไป  หรือแพทยจะตั้งตัวขึ้นใหมเปนผูสามารถ
นํากระแส ถาแพทยมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมก็จะเปนผูนํา
กระแส และสามารถนําการเปลี่ยนแปลงแกไขสังคม ซ่ึงเวลานี้เรา
ตองการใหคนในทุกวงการเปนผูท่ีจะลุกขึ้นมาเปนผูนํา เปนผูสราง
สรรคสังคม ไมใชเปนเพียงผูถูกกระแสพัดพาไป

หมายความวา แพทยจะตองเปนตัวของตัวเองได มีความ
มั่นคงในหลักการ และมีอุดมคติท่ีมุงมั่น โดยมีเปาหมายชัดเจนวา
จะนําสังคมนี้ไปสูความดีงาม ใหอาชีพการงานของตนเปนสิ่งสราง
สรรคแกปญหาสังคมใหได มิฉะนั้นแลว แพทยก็จะกลายเปนผูถูกจูง
หมายความวาถูกกระแสสังคมแหงระบบสังคมโลกาภิวัตนท่ีอาจจะ



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๑๖๒

รายนั้นพาตัวไป เรียกวาเปนผูถูกกระทํา ไมใชเปนผูกระทํา
ถาเกงจริงตองเปนผูกระทําตอกระแสโลกาภิวัตน ไมใชเปนผู

ถูกกระทํา แลวก็ไมใชเปนเพียงผลิตผลของสังคม แตจะตองเปนผู
สรางสรรคพัฒนาสังคม

คนไขในสายตาของแพทย
ท่ีจริงสภาพปจจุบันไมใชเพียงวัฒนธรรมธุรกิจเทานั้น ท่ีมี

อิทธิพลแผกวางออกไป ท่ีทําใหแพทยมองคนไขเปนเพียงลูกคา แต
ยังมีกระแสวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และกระแสวัฒนธรรมอุตสาห-
กรรมเขามาดวย ซ่ึงพันโยงกันไปหมด ซ่ึงทําใหแพทยมองดูคนไข
ดวยสายตาอีกแบบหนึ่ง

สําหรับทัศนะที่มาจากวิทยาศาสตรและจากอุตสาหกรรมก็
คือ ทัศนะจักรกล หมายความวา แพทยจะมองดูคนไขโดยไมไดมอง
ดูท่ีชีวิตที่เปนตัวคน แตจะมองที่รางกาย ท่ีแยกออกเปนชิ้นสวน เปน
อวัยวะที่จะรักษา ก็เลยไมมีความรูสึกทางดานจิตใจ และเกิดความ
ชินชา หนาํช้าํระบบการปฏบัิตงิานของเรากย็ิง่ทาํใหเกดิความสมัพนัธ
ท่ีหางเหิน ไมเขาถึงชีวิตจิตใจกันอีก เชน เวลาพูดถึงคนไขก็อาจจะ
พูดถึงเลขเบอรท่ีเทานั้น เลขเตียงที่เทานี้ เบอรน้ีเข็นออกไปได เบอร
น้ันเอาเขามา พอพูดอยางนี้แลวชีวิตจิตใจก็ไมมี เกิดความชินชา ไม
มีชีวิตชีวา ไมมีความรูสึก ฉะนั้น คนไขจะเปนจะตายอะไรก็ไมคอย
กระทบความรูสกึ น่ีคอืผลกระทบทางดานจติใจ ซ่ึงเปนฐานของจรยิ-
ธรรม จากทัศนะแบบเครื่องจักรกล

อีกทัศนะหนึ่งคือ ทัศนะแบบชํานัญพิเศษ แพทยก็เปนผู
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เชี่ยวชาญ เมื่อเปนผูเชี่ยวชาญก็มุงมารักษาอวัยวะเฉพาะชิ้นสวน ผู
ใดชํานาญในเรื่องไหนก็เจาะเปนเรื่องๆ ไป เฉพาะชิ้นสวนหรือแมแต
เปนดานนั้นดานนี้ของชิ้นสวน แบงหนาที่กันไป แพทยผูน้ีทําหนาที่
เรื่องนี้เสร็จก็ไป ไมเกี่ยวของกับคนไขน้ันอีก เลยไมไดมอง ไมไดเขา
ถึง ไมไดสัมพันธกับตัวคนเลย ฉะนั้นความรูสึกทางจิตใจของคนจึง
ไมถึงกัน

ระบบชีวิตอยางนี้จึงกลายเปนหางจากธรรมชาติ ไดแตอยู
กับวัตถุ ฉะนั้นคุณคาทางจิตใจก็ยิ่งไมมี เปนอันวาระบบของสังคมที่
กลายมาเปนวัฒนธรรมตางๆ มีหลายอยางที่จะทําใหมีปญหาตอ
จริยธรรม ท้ังเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจ วัฒนธรรมวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรม ทัศนะการมองแบบผลประโยชน ทัศนคติแบบเครื่อง
จักรกล ตลอดจนความชํานาญพิเศษ

เมื่อเปนอยางนี้ก็ตองมาหาทางแกไข วาจะแกไขกันอยางไร
เวลานี้พูดโดยสรุปแพทยจะมองคนไข ๓ แบบ

๑. ทัศนะที่มองคนไขตรงตามธรรมชาติ คือมองคนเปนคน
มองวาคนไขเปนมนุษยซ่ึงมีคุณคายิ่งกวาอะไรทั้งหมด สําหรับ
มนุษยอะไรจะมีคายิ่งกวาชีวิตเปนไมมี เพราะชีวิตเปนที่รองรับทุก
สิ่งทุกอยาง การมองตามธรรมชาติตรงไปตรงมานี้เปนพื้นฐานอยู
กอนที่จะมีระบบอะไรเขามา คือ มองคนเปนคน มองเปนชีวิตมนุษย
และเปนชีวิตที่มีคุณคามาก อยางนอยก็มองเปนเพื่อนรวมโลก

เมื่อมองเปนมนุษยแลว ก็จะมองตอไปวา คนนี้มีครอบครัว
มีลูกมีหลาน ท่ีจะตองรับผิดชอบวา คนผูน้ีมีประโยชนตอครอบครัว
ของเขา บุคคลนี้มีประโยชนตอสังคม คนนี้ถาหากวามีชีวิตรอดไป มี
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กําลังแข็งแรง จะทําประโยชนใหแกสังคมนี้ไดมากมาย จะสราง
สรรคประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษย เมื่อมองเห็นอยางนี้แลวจิตใจก็ยิ่ง
มองกวาง ก็เห็นคุณคาของชีวิตมากขึ้น การทํางานของตัวเองก็ยิ่งมี
ความหมายกวางไกลออกไปวา การทํางานของเรานี้เปนการชวย
เหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย ชวยสรางประโยชนสุขแกสังคม ทําใหคน
น้ัน ๆ ออกไปรับผิดชอบชีวิตอื่นตอไปอีก ชีวิตของเขามีความหมาย
มาก อยางนี้เรียกวามองดวยทัศนคติแบบตรงตามธรรมชาติ

๒. ทัศนะแบบวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ซ่ึงมองคนไข
เปนรางกาย เปนชิ้นสวนวัตถุแบบเครื่องจักรที่วา มันเกิดติดขัดขึ้น
มา มันไมทํางาน เราจะไปแกเครื่องยนตสวนนี้ใหทํางานไดอยางไร
พอทํางานเสร็จก็แลวไป ชีวิตคนเปนแบบเครื่องจักร

๓. ทัศนคติแบบธุรกิจ คือ เวลาเห็นคนไขก็มองเปนลูกคา
ผูรับบริการ หรือมองวาเปนชองทางที่จะไดเงิน พอคนไขมาก็คิดวา
เปนทางใหเราไดเงิน แลวแตไดมากไดนอย เมื่อมองไปในแงเงิน ก็
จะตองมองวาแลวคนนี้จะใหเงินแกเราไดมากหรือไดนอย จุดที่มอง
ไมใชอยูท่ีคุณคาของชีวิต แตอยูท่ีวาเงินจะมากหรือนอย ก็ตองดู
ฐานะกันกอน ถาคนไขน้ันฐานะไมดียากจน ก็ไมเอาใจใส รังเกียจ
แตถามีฐานะดีก็เอาอกเอาใจเต็มท่ี ทัศนคติน้ีเปนอยางไร ก็คือ มอง
คนไขเปนเหยื่อ

น่ีเปนเรื่องของสภาพปจจุบัน สังคมมีสภาพเปนอยางนี้
แพทยก็มองคนไขในความหมาย ๓ อยางนี้ คือ หนึ่ง มองตรงตาม
ธรรมชาติวาเปนชีวิตมนุษย สอง มองรางกายคนเปนวัตถุท่ีจะจัด
การแกไข ดุจเปนชิ้นสวนของเครื่องจักรเครื่องยนต และสาม มอง



ยุคโลกาภิวัตน: บทบาทของแพทยกับความหวังจากคนไข ๑๖๕

เปนลูกคา
ทีน้ีในการปฏิบัติท่ีเปนจริง บางทีก็มองทีเดียว ๓ แบบเลย

ถาไดอยางนั้นก็ยังดี คือ ถึงอยางไรก็ตามก็ใหมองตรงตามธรรมชาติ
เปนฐานไว ก็จะยังใชได ในเมื่อเปนมนุษยปุถุชนก็ตองยอมรับความ
จริง จะใหสงูสดุโดยมองถงึอดุมคตอิยางเดยีวกค็งเปนไปไมได เพียง
แตใหการมองตามแบบธรรมชาติน้ันยังมีเปนฐานอยูก็ใชได

ขอแยกอกีนดิหนึง่เปนเบด็เตลด็วา ทัศนคตแิบบวทิยาศาสตร
อตุสาหกรรมอยางทีพ่ดูมาแลวนัน้ กย็งัแยกยอยไดเปน ๒ อยางดวย
กัน คือ ทัศนะแยกสวนแบบที่เรียกเปน specialist คือ เปนผูชํานัญ
พิเศษ อยางที่วามาแลว คือ เปนผูเชี่ยวชาญรักษาชิ้นสวนอวัยวะ
และอีกอยางหนึ่ง คือ ทัศนคติอุตสาหกรรมแบบชางซอม เหมือนชาง
ซอมเครื่องยนต แพทยเปนผูบําบัดโรคของอวัยวะสวนนั้นๆ

เมื่อเปนอยางนี้ก็เขาสูคําที่เราพูดกันบอยๆ เวลานี้วา หมอ
ไดแตบําบัดโรคหรือแกไข แตไมรักษาคน ปจจุบันรูสึกวาจะพูดกัน
บอยวา หมอไมนึกถึงชีวิตจิตใจของคน

อยาเสียฐานคือการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
ทีน้ีทําอยางไรเราจะแกไขปญหานี้ได อยางนอยก็อยาดิ่งไป

อยางใดอยางหนึ่ง ถามีท้ังสามอยางก็จะดุลกันอยูได ไมเอียงไปขาง
ใดขางหนึ่ง โดยเฉพาะถาไมเอียงไปในวัฒนธรรมธุรกิจเต็มท่ี ก็ยังดี
สังคมพออยูได

แตถาจะแกลงไปถึงตัวปญหาที่แท ก็ตองไปใหถึงความจริง
ของธรรมชาติ ความจริงของธรรมชาติท่ีพูดไปแลวก็คือพื้นฐานที่แท
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จริงในการแกไขปญหาของมนุษย การแกปญหาของมนุษยไมมีอะไร
เกินความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ และถาเราไมเขาถึงตัวความจริง
ตามธรรมชาติแลว ก็แกปญหาไมได

ฉะนั้น เราจึงจะตองมีความรูความเขาใจที่ตรงตามหลักการ
หรือตรงไปตรงมาตามหลักการที่เปนธรรมชาติเสียกอน ความตรงไป
ตรงมาตามหลักการของธรรมชาติเปนระบบของความเปนไปตาม
เหตุตามปจจัย กิจกรรมและงานการตางๆ มีเหตุมีผลของมัน และมี
วัตถุประสงคของมัน

การแพทยก็ตองมีวัตถุประสงคท่ีตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ 
ซ่ึงเวลานี้เราอาจจะเรียกวาเปนการซื่อสัตยตอวิชาชีพ แตท่ีจริงไมจํา
เปนตองเรียกวาซื่อสัตยตอวิชาชีพ ซ่ึงเปนศัพทท่ีเราประดิษฐข้ึน
ความจริงก็คือวา อยาใหถูกหลอกโดยระบบของสังคมที่เปนสมมติ
อยาใหสมมติมันหลอกเอา ใหอยูกับความจริงของธรรมชาติ เขาถึง
ตรงนี้กอน

ความจริงตามธรรมชาติท่ีเปนเหตุเปนผลในตัวของงานแหง
การแพทยคืออะไร งานของแพทยตามธรรมชาติน้ัน แนนอนวามี
วัตถุประสงคคือผลท่ีตามมาตามระบบเหตุปจจัยซึ่งเปนเหตุผลท่ี
ตรงแทซ่ึงเห็นไดชัดเจนวา งานของแพทยก็คือการทําใหคนไขหาย
โรค มีสุขภาพดี อันนี้แนนอน ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ

เราไมตองบอกวาซื่อสัตยตอวิชาชีพหรอก เพราะนี่คือความ
จริงที่ตรงตามธรรมชาติ

ถาเราอยูกับความจริงตามธรรมชาติน้ี และยึดเอาความจริง
น้ีเปนฐานอยู ก็จะไมติดยึดไปขางเดียว และจะไมหลุดลอย เพราะ
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ยังตั้งอยูบนฐาน
แตถาเราเอียงไปขางวัฒนธรรมธุรกิจ พอมุงเงิน ก็แนนอนวา

เราจะตองถูกมันหลอกเอา เพราะวาความหมายของการแพทยก็คือ
การบําบัดโรค แกไขปญหา รักษาคน ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวงานของ
แพทยทําใหเกิดเงินไมได มันไมมีเงิน แตการไดรับเงินเปนผลตอบ
แทนนั้น เปนเรื่องของระบบสังคมที่มนุษยไดตกลงกําหนดกันขึ้น ซ่ึง
ทางพระเรียกวา สมมติ

สมมติ ก็คือมติรวมกัน สมมติมาจาก สํ + มติ = มติรวมกัน
คือการยอมรับหรือขอตกลงรวมกัน เมื่อมนุษยตกลงรวมกันวา คุณ
ทํางานอันนี้นะแลวจะไดอันนี้ตอบแทน แลวก็ปฏิบัติตามขอตกลง
น้ัน ก็เรียกวาทําตามสมมติ ซ่ึงทําใหเกิดเปนระบบ เปนกฎเกณฑใน
สังคมขึ้นมา

อาชีพการงานในสังคมมนุษยก็เลยมีกฎ ๒ ช้ัน คือ กฎแท
ของธรรมชาติ กับ กฎสมมติของมนุษย หรือกฎธรรมชาติ กับกฎ
มนุษย

กฎธรรมชาติ ก็คือ การแพทยทําใหคนไขหายโรค มีสุขภาพดี
กฎมนุษย คือ เมื่อบําบัดโรครักษาคนไขก็ไดเงินเทานั้นเทานี้เปนคา
ตอบแทน ตลอดจนผลประโยชนตางๆ ฉะนั้น ถาเราไปติดแควาจะ
ไดเงิน ไดผลตอบแทน ก็คือติดในกฎมนุษย เรียกวาติดสมมติ ถาติด
สมมติก็ไมเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ถาไมเขาถึงความจริงของ
ธรรมชาติ ความเปนเหตุเปนผลที่แทก็หายไป ความวิปริตก็เกิดขึ้น
ในสังคม

เพราะฉะนั้น จุดสําคัญจะตองอยูกับความจริงตามธรรม
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ชาติกอน เหตุผลท่ีแทในตัวธรรมชาติซ่ึงไมมีใครจะปฏิเสธไดก็คือวา
งานของแพทยน้ันคือการทําใหคนไขหายโรค และมีสุขภาพดี ฉะนั้น
จะตองเขาถึงจุดนี้กอน น้ีเปนตัวจุดเริ่มตนของศีลธรรมหรือเปนตัวที่
จะสรางความรูสึกรับผิดชอบ และทําใหมองในแงของสวนรวม

ในแงสวนรวมจะมองเห็นไดเลยวา งานของแพทยน้ันจะตอง
ชวยรักษาคนไข เมื่อคนไขมีสุขภาพดีก็ไปเปนกําลังของสังคม เปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ

มองอีกอยางหนึ่ง ในแงของยุคปจจุบัน เฉพาะสภาพที่เปน
อยูในเวลานี้ เมื่อมองในแงความรับผิดชอบตอสังคมในสภาพ
ปจจุบันก็คือวา ผูท่ีมีมากที่สุดก็ควรใหแกสังคมใหมากที่สุด ถามอง
ในแงน้ี แพทยจะตองรับผิดชอบมากที่สุด เพราะวาแพทยมีมากที่สุด
ในหลายแง เมื่อมีมากที่สุดก็ควรจะใหมากที่สุด แพทยมีมากที่สุด
อยางไร

๑. ผูท่ีจะมาสูวงการแพทยน้ี ตั้งแตเขาเรียนก็มาตามคา
นิยมของสังคมไทย ใครๆ ก็อยากเขาสูอาชีพแพทย อาชีพแพทยก็
เลยคัดเลือกนักศึกษาไดจากคนที่เปนชั้นหัวกะทิ ท่ีมีสติปญญามาก
มีความสามารถมาก เมื่อมีความสามารถมาก มีสติปญญามาก
ตลอดจนกระทั่งมีสถานะสูงหรือมีโอกาสดี ก็ควรจะเปนผูใหแก
สังคมใหมากดวย

อยางไรก็ตาม ความนิยมของสังคมในขอน้ีกําลังเริ่มเปลี่ยน
ไป คนเริ่มเลือกวิชาชีพแพทยเปนอันดับหนึ่งนอยลง แตขอตอไปก็
จะยังเปนความจริงที่สําคัญ

๒. เปนผูไดมาก เมื่อกี้มีมาก อันนี้ไดมาก ไดมากก็คือ เริ่ม
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ตั้งแตเขาเรียน รัฐลงทุนสูง อาจจะสูงที่สุด ในการที่จะใหการศึกษา
แกแพทย กวาจะผลิตแพทยมาไดคนหนึ่งรัฐลงทุนมากมายเหลือเกิน
ไมเหมือนบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร และทางดานมนุษยศาสตร
ซ่ึงลงทุนนอย

เมื่อใหการศึกษาแพทยตองลงทุนมาก ในแงน้ีแพทยก็ได
มากตอนเรียนมาขั้นหนึ่งแลว พอมาทํางานทําการแพทยก็ไดเงิน
มากอีก ฉะนั้น เมื่อไดมากก็ควรใหแกสังคมมาก

อีกอยางหนึ่งคือ เอามาก หมายความวา เวลาทําการงาน
อาชีพก็เอามากดวย ฉะนั้นจึงตองใหมากโดยความรับผิดชอบนี้ท่ี
สอดคลองกัน

เปนอันวา แพทยควรจะใหแกสังคมใหมาก แตถาจะใหได
ผลอยางนี้ แพทยก็จะตองมีดุลยภาพระหวางผลประโยชนของตัว
เองกับจิตสํานึกตอผูอื่น หรือสวนรวมและสังคม สองอยางนี้ใหมี
ดุลยภาพกัน

เราไมไดหวังวาจะตองถึงอุดมคติ แตก็ควรมีอุดมคติ แมวา
เราจะไมสามารถอยูกับอุดมคติไดเต็มท่ี เราจะเรียกรองใหทุกคนมี
อุดมคติ ก็คงไมไหว บางคนก็เปนได แตจะตองอยูกับความเปนจริง
เอาเปนวาใหไดดุลยภาพระหวางประโยชนตนและจิตสํานึกตอผูอื่น
โดยสวนรวม เอาแควา แพทยมีความ

๑. จริงใจตอเพื่อนมนุษย คือ มีเจตนาดีตอคนไข ตรงตาม
งานหรือหนาที่ท่ีตนทํา ถาใชศัพททางพระคือมีกรุณา หมายความ
วา เมื่อจะรักษาเขา ก็มีความปรารถนาจะชวยเขาใหพนทุกข อันนี้
ขอท่ีหนึ่ง จริงใจตอเพื่อนมนุษย
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๒. จริงใจตอสังคม หมายความวา งานของแพทยมีข้ึนมา
เพื่อทําหนาที่แกปญหาสังคม ชวยพัฒนาสังคมในดานสุขภาพของ
หมูมนุษยอยางไร ก็ทําใหตรงตามนั้น น่ีคือ การมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมมุงเอาแตผลประโยชนจากสังคมฝายเดียว ไมมุงที่จะ
เอารัดเอาเปรียบสังคม และมีความจริงใจในฐานะที่เปนสมาชิกหรือ
เปนสวนหนึ่งของสังคมดวย ท่ีจะตองสรางสรรคพัฒนาแกปญหา
ของสังคมประเทศชาติ อยางนอยก็มีสวนรวมในระดับหนึ่ง

๓. จริงใจตอสถาบันวิชาชีพแพทย คือ ผลประโยชนและ
ความมั่นคงของตนไดอาศัยสถาบันวิชาชีพแพทยเปนฐานรองรับอยู 
ซ่ึงตนเองจะตองชวยรักษาสถาบันนั้นไว สถาบันวิชาชีพแพทยมี
ความคาดหวังจากแพทยอยางไร แพทยจะตองพยายามทําใหได
อยางนั้น

อันนี้เปนเรื่องใหญเหมือนกัน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่จะรักษา
ความเคารพและศรัทธาของประชาชน และของคนไขไวไดในระดับ
หนึ่ง เพราะวาถาแพทยไมมีความจริงใจ ก็คือไมมีความรับผิดชอบ
ตอสถาบันของตน และแพทยผูน้ันก็จะกลายเปนผูทําลายสถาบัน
ของตนดวย และก็จะกลายเปนวา แพทยทานนั้นก็จะเปนภัยตอ
สถาบัน หรือตอวงการแพทย

ฉะนั้น เปนเรื่องที่สําคัญมาก อยางนอยตองไดขอน้ี คือจริง
ใจตอสถาบันและวิชาชีพ โดยมีสวนในการรักษาเกียรติคุณของ
สถาบันวิชาชีพแพทย หรือวงการแพทยได

สามอยางนี้ ถามีอยู ก็จะมาถวงดุลกับเรื่องผลประโยชน
สวนตัว ทําใหอยูในขอบเขต เปนอันวา ถาจะเอาผลประโยชน ก็อยา
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ละเมิด อยาใหเสีย ๓ อยางนี้
๑. จริงใจตอเพื่อนมนุษย รักษาเขา แมจะหาผลประโยชน

ก็จริง แตตองตั้งใจทําใหเขาหายโรคใหได
๒. จริงใจตอสังคม โดยรับผิดชอบตอสังคม  และ
๓. จริงใจตอสถาบันของตน
ถามิฉะนั้น ตอไปแพทยก็จะเขาสูทางเลือกระหวางศรัทธา

กับ sue คือตองเลือกเอาอยางหนึ่ง ถาไมมีคุณธรรมที่จะรักษา
ศรัทธาไว ก็กลายเปนเรื่องของ sue ซ่ึงหมายความวา ถาเอา
ประโยชนระยะสั้น มุงประโยชนสวนตนแลว ระยะยาวสถาบันก็จะ
ทรุดเสื่อมลง ความนับถือก็จะสูญเสียไป

เหมือนกับในสังคมอเมริกันเวลานี้ ประชาชนมองวงการ
กฎหมาย คือทนายความทั้งหลาย ดวยความรูสึกที่ไมดี เยาะเยย
ถากถาง พูดดวยความรูสึกที่ไมเคารพนับถือ ท่ีจริงนั้น วิชาชีพ
กฎหมายเปนวิชาชีพอันดับหนึ่งในอเมริกา ในอเมริกานั้นใครๆ ก็
อยากเรียนกฎหมาย แตเวลานี้ วงการวิชาชีพกฎหมายเสื่อมลงมาก
เสียความเคารพนับถือ ถูกเยาะเยย ถากถาง คนเอามาพูดลอเลียน

ฉะนั้น ความจริงใจท่ีทําใหจริงจังนี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก
และความรูสึกรับผิดชอบ ท่ีเกิดจากความจริงใจอยางที่วามานี้ จึง
เปนสิ่งที่จะตองรักษาใหได

ความสุขก็เปนเคร่ืองพิสูจนความสาํเร็จ
เปนอนัวา เราจะตองเขาถงึความจรงิของธรรมชาตน้ีิใหได โดย

ไมหลงตดิอยูกบัคานยิมของกระแสโลกาภวิตัน และการเขาถงึความ
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จริงนี ้จะมผีลตอชีวติของเราอยางแทจริง มนัไมใชมผีลแตเพยีงตอการ
งานภายนอกเทานัน้ แตหมายถงึวาชวีติจติใจกจ็ะดข้ึีนดวย

การที่เราเขาถึงความจริงของชีวิต จะทําใหมีความสุขมาก
ข้ึน ชีวิตจะสงบหายเรารอนลงไป แทนที่จะถูกบีบคั้นดวยความเรา
รอนในการหาผลประโยชน มัวเครียดอยูกับการครุนคิดวาทําอยางไร
จึงจะไดเงินมากๆ

ยิ่งกวานั้น ถาเราเขาถึงความจริงในธรรมชาติได เรื่องวุน
วายเหลานี้นอกจากจะลดนอยลงแลว ปญหาในการอยูรวมสังคมก็
นอยลง จิตใจก็หายเครียดลง สงบสบาย เย็นลงไป ตัวแพทยเองก็จะ
รูสึกถึงความเปนมนุษยของตนที่เปนอยูดีงามถูกตอง มีชีวิตที่มีคุณ
คา มีความภูมิใจในตัวเอง มีความมั่นใจในชีวิตที่ดี มีความสัมพันธ
ตอเพื่อนมนุษยดีข้ึน และจะมีความสุขมากขึ้น

ความสุขของแพทยน้ันมีไดหลายทาง จะขอยกตัวอยางให
ฟงวา ในเมื่อเราปรับชีวิตของเราใหเขากับความจริงตามธรรมชาติ
ไดแลว ในชีวิตนี้ เราจะมีความสุขหลายประเภท เชน

๑. ความสุขจากทรัพยสินเงินทอง วัตถุสิ่งของ สิ่งเสพ
บริโภค และสถานะในสังคม อันนี้จะมีเปนอันดับแรก ซ่ึงถึงอยางไร
สําหรับอาชีพแพทยความสุขระดับน้ีก็ไดแนนอนอยูแลว ไมตองหวง
แตถาไมมีความสุขขอตอจากนี้ไปดวย ความสุขขอแรกนี้อาจกลาย
เปนความเรารอนและความทุกข คือ

๒. ความสุขจากการงานที่ไดผลตามวัตถุประสงคของมัน 
คนที่จิตใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ก็จะไดความสุขแทเพิ่มข้ึน
ซ่ึงเปนความสุขพื้นฐาน และเปนแกนของชีวิต อันเกิดจากความ
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ตองการผลแทจริงที่ตรงตามธรรมชาติ
ยกตัวอยางเชน ถาคนทําสวน ทํางานของเขาโดยเขาถึง

ความจริงของธรรมชาติ เขาก็จะหวังผลที่ตรงตามเหตุของธรรมชาติ
ดวย คืออะไร ในการทําสวน ผลตามเหตุท่ีเกิดตามธรรมชาติคือ ตน
ไมเจริญงอกงาม เมื่อเขาหวังผลที่เกิดจากการทํางานที่เปนเหตุ คือ
หวังความเจริญของตนไม เมื่อเขาทําสวน เขาก็จะไดความสุขจาก
การทําสวนนั้นทันที เพราะการทําสวนทําใหตนไมเจริญงอกงาม ไม
ใชเปนทุกขทุรนทุรายใจ อยางคนหวังผลตอบแทนที่รอวาเมื่อไรผล
ประโยชนจะมา รอวาเมื่อไรวันไหนจะไดเงินเดือน ทํางานไปก็ทุกข
ไปตลอดเวลา แตคนที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ เมื่อเขาทําโดย
ตองการผลที่ตรงตามธรรมชาติ การทําสวนนั้นก็ทําใหเกิดความสุข
ทันทีตลอดเวลาที่ทํางาน

แพทยก็เชนเดียวกัน เมื่อทํางานดวยความตองการผลที่ตรง
ไปตรงมาของการทํางาน คือรักษาคนไขโดยตองการใหคนไขหาย
โรค อยากเห็นคนไขหายโรค อยากเห็นผลของการรักษา พอเห็นคน
ไขหายโรค หรือสุขภาพดีข้ึน ก็ดีใจ จะมีความสุขทันทีท่ีเห็นผลการ
ทํางานของตัวเอง

ฉะนั้น จิตใจที่สรางขึ้นแบบนี้ จะทําใหไดความสุขแทท่ีเปน
พื้นฐาน คือ ความสุขจากงานที่ไดผลตามวัตถุประสงคของมัน ซ่ึง
เปนผลตามธรรมชาติ

แมแตในการเลาเรียน ถาเลือกเรียนดวยความรักวิชาชีพ
แพทยจริงๆ คือรักการที่จะชวยทําใหคนหายจากโรคภัยไขเจ็บ ก็จะ
ตั้งใจเรียน เต็มใจเรียน มีความสุขในการเรียน แตถาเลือกเรียน
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เพราะรักวิชาชีพแพทยในแงท่ีจะไดคาตอบแทนสูง ก็ไมไดรักวิชาชีพ
แพทยจริง เพราะตองการผลที่ไมตรงกับความหมายของวิชาชีพ
แพทย ก็จะเปนการเรียนอยางฝนธรรมชาติ

ถาตอนเรียนไมสามารถเปลี่ยนใจใหรักวิชาชีพแพทยจริงๆ 
ได ก็จะจําใจเรียน ไมมีความสุขตั้งแตเรียนไปเลย

๓. ความสุขจากการไดชวยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย 
อะไรจะมีคามากกวาชีวิต เราพูดกันวาเวลาเปนเงินเปนทอง น่ันเปน
เวลาในความหมายของนักธุรกิจ แตเวลาของแพทยน้ันยิ่งกวาเงิน
ทอง เวลาของแพทยน้ันมีคาเปนชีวิตมนุษยเลยทีเดียว

ฉะนั้น เราจะตองพูดวา เวลามีคาเปนชีวิต ทุกขณะนั้น
สําคัญที่วาชีวิตจะอยูหรือจะไป แพทยน้ันใหชีวิตแกคนไข เมื่อการ
รักษาประสบความสําเร็จไดชวยชีวิตของคนไข ก็จะเกิดความสุข
จากการที่ไดชวยชีวิตของเพื่อนมนุษย ทําใหเพื่อนมนุษยพนภัย หาย
โรค หายทุกขทรมาน

๔. ความสุขจากความสัมพันธท่ีดีงามกับเพื่อนมนุษย เมื่อ
แพทยทํางานดวยความตองการรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย เห็นเขา
เปนชีวิตและอยากใหเขามีความสุข มีความจริงใจ ก็เกิดความ
สัมพันธท่ีดีกับคนไข กับเพื่อนมนุษย กับญาติคนไข

เมือ่เราสมัพนัธกบัคนไขไดด ีกเ็กดิความสขุ เกดิไมตรกีบัเพือ่น
รวมโลก คนไข รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปซึง่กอ็ยูในฝายของคนไข มคีวาม
รูสกึทีด่ตีอแพทย เคารพนบัถอืดวยจรงิใจ เจอกนัดวยความรูสกึทีด่ ีช่ืน
อกชืน่ใจ ซาบซึง้ใจ กเ็ปนความสขุชนดิหนึง่ทีไ่มตองไปคอยรอจากผล
ประโยชน ในฐานะทีเ่ปนมนษุย ซ่ึงเปนสตัวสงัคม  ความสขุชนดินีเ้ปน
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ความจาํเปนพืน้ฐานอยางหนึง่ทีจ่ะใหชีวติอยูดวยดี
ถาไมมีความรักความปรารถนาดีตอคนไข และไมมีความ

จริงใจตอคนไขแลว นอกจากไมไดความสุข ก็จะมีความเครียดในตัว
แพทยเอง และสรางบรรยากาศแหงความเครียดใหเกิดขึ้นดวย
ความสูญเสียในดานความสุขก็จะแผขยายออกไป

๕. ความสุขจากการเห็นคุณคาแหงชีวิตของตนเอง วาชีวิต
เราเกิดมานี้ไดทําประโยชนแกโลก ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย ไดมี
สวนสรางสรรคพัฒนาแกปญหาของสังคม มองเห็นชีวิตของตัวเอง
เกิดมีคุณคาขึ้นมา นึกเมื่อใดก็มีความภูมิใจ ซ่ึงจะเปนความสุขที่คง
อยูไปนาน

แมภายหลังวางมือจากการแพทยไปแลว แพทยท่ีมีคุณธรรม
ชวยชวีติเพือ่นมนษุยมามาก ตอไปทาํงานไมไหวแลว พกัผอน รางกาย
ออนแอลง จะนึกถึงงานที่ตนไดทํามา ไดชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย
ความรูสึกในคุณคาของชีวิตตนก็เกิดขึ้น มีปติอิ่มใจ มีความสุขอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงความสุขอันนี้เงินทองก็ชวยไมได ทดแทนไมได

๖. ความสุขจากการไดเห็นชีวิตของตน พัฒนาสูความ
ไพบูลยยิ่งขึ้นๆ ไป ถามองในแงธรรม ชีวิตของทุกคนตองการเขาถึง
สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น เมื่อเราดําเนินชีวิตถูกตอง ทําความดีงาม ชีวิตของ
เราก็เขาถึงความสมบูรณยิ่งขึ้น เปนชีวิตที่เต็มยิ่งขึ้น

ท่ีวามานี้ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาหลายขั้นวา ถาเราปรับ
ชีวิตใหถูกตอง แมแตเพียงตัวงานแทๆ ยังไมตองพูดถึงผลประโยชน
ตอบแทน เราก็จะไดรับประโยชนแมแตกับตัวเอง คือท้ังสังคมก็ได
และชีวิตของตัวเองก็ไดดวย
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เมือ่ทําไดอยางนี ้ความหวงัจากคนไข ความพอใจ ความไวใจ
ความศรทัธากอ็ยูดวยในตวั และตวัแพทยเองกม็ัน่ใจในคณุคาแหง
ชีวติของตน ไมเกดิความมวัหมองขุนของใจ ท่ีเกดิจากความบกพรอง
ในการทาํงานทีไ่มตรง ไมจริงใจ ไมซ่ือสตัยตอการงานของตนเอง

อยางไรก็ตาม การที่จะทําใหไดผลดีอยางนี้โดยสมบูรณ จะ
ตองอาศัยหลักการที่เปนมาตรฐาน ๒ ขอ ตอไปนี้ มาชวยหนุน คือ

๑. ใชปญญาเต็มท่ี หมายความวา ในเวลาทํางาน มีความ
มั่นใจตัวเองวาไดทําดวยปญญาเต็มท่ี ดวยความสามารถเต็มท่ี เมื่อ
จะรักษาคนไขรายหนึ่ง เราไดทําการรักษาโดยใชสติปญญาความ
สามารถ ใชปญญาความรูเต็มท่ีแลว ไดแสวงหาหนทางวิธีการและ
แหลงปญญาแหลงความรูตางๆ อยางดีท่ีสุดแลว เปดโอกาสแกคน
ไขเต็มท่ีแลว ไดแคไหนก็แคน้ัน

๒. ทําดวยเจตนาดี คือ เจตนาดีตอคนไข ตั้งใจรักษา มี
ความหวังดีตอชีวิตของคนไข รักษาดวยจิตใจที่มีเมตตากรุณา

ถาได ๒ อยางนี้เปนหลักประกัน ไดแคไหนก็แคน้ัน แลวจะ
สบายใจ โดยเฉพาะแพทยท่ีทํางานดวยใจบริสุทธิ์ ทํางานดวยความ
ตั้งใจจริง เมื่อรักษาแลว ผลการรักษาไมเปนไปตามที่หวัง คนไข
หนักลง หรือตายไป ก็มักไมสบายใจ หลัก ๒ ขอน้ีก็จะเปนมาตรฐาน
หรือเปนที่ยันตัวเอง

ฉะนั้น ในเวลารักษาหรือทํางานแตละชิ้น ตองมี ๒ ขอ คือ
๑. ทําดวยปญญา ความสามารถ ใหถึงที่สุด
๒. ทําดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ คือคิดชวยเหลือเขาอยางแทจริง
อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไดทําดีท่ีสุดแลว ไมตองเสียใจ สวนเรื่อง
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เงินทอง ถาหากวาเราตั้งอยูบนฐานทั้ง ๒ ขอน้ีแลว ก็ปรับกันเอา คือ
ถึงจะมีเรื่องระบบผลประโยชน ถามีฐานอยางนี้แลวจริยธรรมก็อยูได
ถาทําอยางนี้ได ก็เปนความหวังของคนไขไปดวยในตัว โดยไมตอง
พูดถึงความหวังของคนไขกันใหมาก

ถาแพทยอยูในบทบาททีแ่ท คนไขไมจาํเปนตองหวงั
ในสงัคมปจจุบันนี ้ คอืในสงัคมไทยทีม่วีฒันธรรมอยางนี ้ คนก็

ยงัยดึตดิอยูกบัวฒันธรรมเดมิ อยางนอยในใจกม็คีวามคดิอยูวา ถงึ
อยางไรกใ็หเหลอืคนสกักลุมสองกลุม ไวเปนทีเ่คารพนบัถอืของเราเถดิ

ถาแพทยยังเปนอยางที่วามานี้ ก็หมายความวา วงการ
แพทยหรือสถาบันแพทยยังเปนความหวัง เปนที่ศรัทธา เปนที่เคารพ
ใหความมั่นใจแกประชาชนอยูไดตอไป

พรอมน้ัน เรากย็อมรบัสภาพความเปนจรงิของระบบแขงขนั
ธรุกจิน้ีวา ถงึจะมบีางกไ็มเปนไร เพราะวาแพทยกอ็ยูในภาวะทีด่ท่ีีสดุ
แลว หมอก็จะอยูในกลุมคนพเิศษของสงัคมตอไป พเิศษไมใชในแง
อภสิทิธิ ์แตพเิศษในแงของคณุธรรม ซ่ึงหมายถงึความเคารพนบัถอื

พูดอีกแงหนึ่งก็คือ เหมือนกับครูเวลานี้ เราพูดกันวา ใน
สังคมไทย ครูเคยเปนปูชนียบุคคลของสังคม เคยมีครูพูดวา ไมเอา
อยาพูดแบบนี้ เพราะอะไร เพราะครูเองไมอยากและไมยอมเปน
ปูชนียบุคคล ในกรณีน้ีก็คือวา คนไขหรือสังคมยังหวังจะใหแพทย
เปนทีเ่คารพบชูา แตมปีญหาวาแพทยหรอืหมอจะยอมตนใหเปนที่
เคารพหรอืไม หรอืจะเปนเหมอืนคร ู ซ่ึงกค็งตองถามกนัตอไป อนัเปน
เรื่องที่นาเปนหวง รวมทั้งพระดวย เวลานี้พระก็เปนปญหาอยูไมนอย
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เปนอันวาหมดเวลาแลว จะขอปดทายนิดหนอย บทบาท
ของหมอนั้นเปนไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน บางอยางก็ไปดวย
กันได บางอยางก็ขัดกัน มีบทบาทอะไรบาง

๑. บทบาทของผูประกอบวิชาชีพแพทย
๒. บทบาทของนักธุรกิจ
๓. บทบาทของแพทยโดยตรง
๔. บทบาทของผูเชี่ยวชาญ และ
๕. บทบาทของผูนําสังคม
บทบาทเหลานี้แพทยเปนไดท้ังหมด แตบางอยางขัดกัน เชน

บทบาทของผูประกอบอาชีพแพทย กับบทบาทของนักธุรกิจ ตอนนี้
ตองเลือกวาจะเอาแคไหน เชน บทบาทของผูประกอบวิชาชีพแพทย
ซ่ึงหมายถึงบทบาทของแพทยในฐานะเปนผูประกอบอาชีพอยาง
หนึ่งที่ตนถนัด อันนี้เปนธรรมดาของคนทุกคนอยูในโลกตองมีอาชีพ
เพื่อจะไดเลี้ยงตัวได สังคมจะไดมีระบบแบบแผน ดวยบทบาทนี้
แพทยก็เปนคนทํามาหาเลี้ยงชีพอยางหนึ่ง แตถาเลยจากนั้นไปอีก
ขีดระดับหนึ่ง แพทยน้ันก็จะกลายเปนนักธุรกิจ

เราจะเอาแพทยในบทบาทผูประกอบวิชาชีพแพทย หรือใน
บทบาทนักธุรกิจ น้ีเปนทางเลือกที่สําคัญอยางหนึ่ง

ถาบทบาทธุรกิจข้ึนมานําเมื่อไร เกณฑวัดความสําเร็จของ
การประกอบวิชาชีพแพทยก็จะเปลี่ยนไปดวย เชน เมื่อตั้งโรง
พยาบาลขึ้นมาโรงหนึ่ง เกณฑวัดความสําเร็จ แทนที่จะหมายถึงการ
ทําใหประชาชนพลเมืองผอนคลายจากโรคภัยไขเจ็บมีสุขภาพดีข้ึน 
ก็จะหมายถึงการไดเงินกําไรสูงสุด
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ถาถึงตอนนี้ ผลท่ีตองการของแพทยก็จะไมตรงกับเหตุผลท่ี
แทจริงตามธรรมชาติ และบทบาทของแพทยก็จะขัดแยงกับความ
หวังของคนไขอยางชัดเจน และเมื่อน้ัน การแพทยท่ีเปนเครื่องแก
ปญหาสังคม ก็จะกลายเปนปญหาสังคมไปเสียเอง

ถึงอยางไรก็ตาม บทบาทที่เปนตัวยืนก็คือบทบาทแพทย บท
บาทแพทย ไมใชอยางเดียวกับบทบาทผูประกอบวิชาชีพแพทย แต
หมายถึงบทบาทที่ตรงความจริงตามธรรมชาติ ท่ีเปนเหตุผลในตัว
ของมันเอง กลาวคือเปนบทบาทของผูทําหนาที่หรือทํางานในการ
บําบัดโรค ชวยใหคนไขหายจากโรคภัยไขเจ็บ และมีสุขภาพดี น่ีคือ
บทบาทโดยตรงยืนพื้น ซ่ึงจะตองรักษาไวใหได

ตอไป บทบาทผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเนนทางวิชาการวาเชี่ยวชาญ
ดานโนนดานนี้ เปนตัวประกอบเขามาเสริมบทบาทแพทยก็ได แตไม
เหมือนกัน

ขอสุดทาย คือ บทบาทผูนําสังคม ในฐานะที่แพทยเปน
บุคคลชั้นนํา มีสติปญญาสูง มีสถานะ โอกาส และอิทธิพลในสังคม
สูง ควรจะเปนผูนําในการสรางสรรคและแกปญหาของสังคม

ทีน้ีบทบาทไหนที่ตรงตามธรรมชาติท่ีสุด ก็เอาบทบาทนั้น
เปนหลัก หรือตั้งเปนแกนไว ก็คือบทบาทแพทยท่ีวานี้ บทบาทแพทย
น้ีตองเขาใจกันใหชัดวาเปนบทบาทของการทําหนาที่ตรงตามเหตุ
ผลโดยธรรมชาติอยางแทจริง เราก็เอาบทบาทแพทยท่ีแทจริงนี้เปน
ฐาน บทบาทอื่นก็เสริมเขามา และก็ทําใหไดผลดียิ่งขึ้น อันไหนขัด
กันเราก็แกไขไป

บัดนี้ อาตมภาพไดพูดมาเกินเวลาแลว ไมมีโอกาสที่จะ
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อธิบายอะไรอีก ก็คิดวาเปนแงคิดตามสมควร
ถาเปนไปไดอยางนี้ ก็ไมตองพูดถึงความหวังจากคนไข

เพราะวาถาเขาถึงความจริงตามธรรมชาติ มันก็เปนเรื่องของกฎ
ธรรมดา จะตองไปพูดถึงความหวังอะไรของคนไข คนไขไมตองหวัง
หรอก ไมตองพูดถึงความหวังจากคนไข มันดีกวาการที่คนไขจะหวัง
เสียอีก ฉะนั้นอาตมภาพจึงไมอยากจะพูดถึงความหวังจากคนไข
เพราะวาคนไขบางทีก็หวังผิดหวังถูก ดีไมดีก็หวังผิดจากแพทยเสีย
อีก ฉะนั้นก็ใหวากันตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ

เปนอันวา ถาแพทยเขาถึงความจริงของธรรมชาติ รักษาบท
บาทที่แทตามธรรมชาติ ก็จะมีผลดีแนนอนยิ่งกวาความหวังจากคน
ไข และจะเปนฐานที่มั่นคงรองรับบทบาททุกอยาง โดยที่บทบาทอื่น
จะมาเปนเพียงสวนประกอบที่ทําใหแพทยเปนผูมีชีวิตที่สรางสรรค
พัฒนาสังคม เพื่อจะไดแกปญหาของมนุษย นําโลกไปสูความสุข
และความรมเย็น พรอมกับท่ีแพทยเองก็มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขอยู
ในตัวเองแทจริงดวย

อาตมภาพขออนุโมทนาทุกทานที่มาประชุม ถามีอะไรผิด
พลาดไปก็ขอประทานอภัยดวย ขอตั้งจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตน-
ตรัยใหทุกทาน เจริญดวยจตุรพิธพรชัย และมีความรมเย็นเปนสุขใน
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อ



คํากลาวนํา
ของ

นายแพทยกมล สนิธวานนท
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระเทพเวที ทานคณบดี สมาชิก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย  และทานผูมีเกียรติที่เคารพ

เชาวันนี้นับไดวาเปนโอกาสอันประเสริฐ ท่ีนอกจากเราจะได
รับฟงความคิด แนวความคิด ประสบการณในเรื่องวิชาการแพทย
และวิชาทางแพทยและวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของดวยแลว ทางคณะผู
บริหารฯ ก็ถือวาเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดรับฟงธรรมกถา จากพระคุณ
เจา เจาคุณพระเทพเวที ในเร่ือง "อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม"
ซ่ึงคงจะเปนประโยชนแกพวกเราเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสมัยที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานการแพทยกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ สื่อมวลชนเวลานี้อะไรเกิด
ข้ึน ใชเวลาผานดาวเทียมเกือบจะทันทีท่ีเหตุการณเกิดขึ้น ตนขาวก็
กระจายไปไดท่ัวโลก ท่ีจะมีเวลาคํานึงถึงเรื่องจริยธรรม เปนเรื่อง
สําคัญ

กระผมขอเรียนวา แพทยธรรมดาก็มีจริยธรรมอยูแลว
เหมือนสามัญชนทั้งหลายที่เปนสัตบุรุษ แตสังคมนั้นหวังวา เราจะ
มีจริยธรรมในระดับท่ีสูงขึ้น หรือไมก็เครงครัดกวาเดิม ในฐานะที่
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แพทยประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แมวาแพทยบางทานจะไมไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต
ถาทานใดประกอบวิชาชีพเวชกรรม กระผมวานอกจากจริยธรรมที่
จะหนักหนาขึ้นแลว ยังกาวลวงไปสูกฎหมาย มีกฎหมายออกมา
ควบคุมดวย และเราก็เกี่ยวของทั้งเกิด ตาย และระหวางกลาง มีอยู
เสมอ ซ่ึงกระผมจะไมกลาวใหยาวความ

การที่จะกลาวแนะนํา ทานเจาคุณพระเทพเวที โดยใชเวลา
สั้นนั้น ก็เปนการยาก เพราะกระผมเชื่อวาทานผูสนใจมาในวันนี้
สวนมากก็ไดเคยกราบนมัสการทานอยางใกลชิด หรือไดติดตามงาน
ของทานอยูแลว ซ่ึงผมจะไมกลาวถึงคุณวุฒิการศึกษาของทาน ผม
เชื่อวาทานรูดี

งานหนึ่งซึ่งบุคคลกลาวถึงในยุคปจจุบันนี้ คือ หนังสือ เรื่อง
พุทธธรรม ของทาน ตั้งแตฉบับเดิมท่ีพิมพ ๒ ครั้ง และฉบับขยาย
ความซึ่งพิมพครั้งที่ ๓ และกระผมเพิ่งทราบจากทานเมื่อสักครูวา
ฉบับครั้งที่ ๔ ไดพิมพออกมาประมาณเดือนหนึ่งแลว อันนี้ก็เปนที่
กลาวขวัญและเปนที่ยกยองวาเปนตํารา และในเรื่องอรรถรสก็ไดรับ
รางวัลในดานวรรณกรรมแลว

เพราะฉะนั้น เพื่อไมใหเปลืองเวลาตอไปในการกลาวในดาน
น้ี กระผมขอถือโอกาสนี้ ขออาราธนาพระคุณเจาไดโปรดแสดง
ธรรมกถา และหวังวาพวกเราคงจะไดรับประโยชน และนอมนําไป
ปฏิบัติ

ขอกราบอาราธนา



อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม ๑๘๓

อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม∗

ขอเจริญพร ทานผูเปนประธาน ทานคณบดี ทานอาจารยแพทย และทานผู
ทรงคุณวุฒิทุกทาน

ในวันนี้ อาตมภาพไดรับอาราธนามาโดยกําหนดใหพูดใน
หัวขอเรื่อง อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม พอดีวา ท่ีประชุมน้ี ตอน
น้ียังมีผูท่ีรวมประชุมมานอยหนอย เขาใจวารถคงจะติดมาก ก็คงจะ
ไดพูดแบบสบาย ๆ เปนกันเองไปพลาง ๆ

บุคคลภายนอก เชนอาตมภาพ เวลาไดรับนิมนตหรอืไดรับ
เชญิใหมาพดูเกีย่วกบัเรือ่งทางแพทย โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่ปนปญหา
บางทกีไ็มคอยสบายใจนกัทีจ่ะพดู เพราะอาจจะตองมกีารวจิารณ
ตามปกตน้ัินสงัคมไทยเรามคีวามเคารพนบัถอืแพทย ถอืวาเปนผูมี
พระคณุแกชีวติ และคนไทยจาํนวนมากหรอืคนทัว่ไป กต็องเคยไดรับ
การชวยเหลือดูแลรักษาจากแพทยไมมากก็นอย อยาง   อาตมภาพ
ผูพดูเอง กไ็ดรับความเอือ้เฟอจากแพทยอยูเสมอ ยอมระลกึถงึคณุ
ความดขีองแพทยท้ังหลาย และแพทยจํานวนมากทเีดยีว กเ็ปนผูท่ีมี
คณุธรรมมเีมตตากรณุา กทํ็าใหเกดิความประทบัใจ

อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ เราไดยินไดฟงคําวิจารณเกี่ยวกับ
                                                          
∗ ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการกลางป ๒๕๓๒ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย ๙
พฤศจิกายน ๒๕๓๒
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เรื่องความประพฤติของแพทยหนาหูข้ึน ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีไมคอยนา
สบายใจ ถามองในแงของความไมประมาท เราก็ตองมาชวยกันคิด
หาทางปองกันแกไขวา ทําอยางไรจะใหกิจการแพทยน้ี เปนไปดวยดี
ตามวัตถุประสงค คือเปนประโยชนเกื้อกูลแกสังคมไทยเราใหมากที่
สุด พรอมกันนั้นก็ใหสถาบันแพทยคงอยูในฐานะซึ่งเปนที่เคารพนับ
ถือตอไป

แตในสภาพปจจุบันนี้ สิ่งแวดลอมทางสังคมดูเหมือนไม
คอยเอื้อท่ีจะใหมีการรักษาจริยธรรม เพราะคนมีคานิยมบริโภคหรือ
คานิยมในทางวัตถุมาก และตองการความมีสถานะในทางสังคม
ตางๆ การที่คนเรามีความเห็นแกตัวกันมากขึ้น บูชาความพรั่งพรอม
ทางวัตถุ มุงแตจะหาเงินทอง จนถึงกับถือเอาการมีทรัพยสินเงินทอง
เปนเคร่ืองวัดความดีไปก็มี สภาพเชนนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการ
รักษาจริยธรรมเปนไปไดยาก เพราะจริยธรรมนั้นเปนคุณคาทางจิต
ใจ และบางทีก็เปนเรื่องตรงขามกับการมีทรัพยสินเงินทองมาก ไป
กันไมไดเหมือนการเดินสวนทางกัน ในสภาพนี้เราจะแกปญหากัน
อยางไร

ในการพูดถึงเรื่องอายุรแพทยกับปญหาจริยธรรมน้ัน มีแงท่ี
จะพูดไดอยางนอย ๒ อยาง คือ

๑. ปญหาจริยธรรมท่ีตัวแพทยเองวา แพทยน้ันเปนผูมีจริย
ธรรมหรือไม แพทยประพฤติผิดจากจริยธรรมอยางไร

๒. ปญหาจริยธรรมท่ีแพทยตองไปประสบ และคิดแกไข ตัด
สินใจ

แงท่ีหนึ่งเปนปญหาที่จิตใจของแพทยเอง วามีคุณธรรมที่จะ
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ประพฤติจริยธรรมหรือไม
สวนในแงท่ีสองเปนปญหาทางปญญา คือตองใชปญญา

พินิจพิจารณาในการแกไขปญหาจริยธรรมที่ตนตองประสบ หรือจะ
ตองตัดสินใจเลือก

ในที่น้ี จะตองพูดทั้ง ๒ แงเทาที่เวลาจะอํานวย
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ปจจัยที่สงเสริมจริยธรรม
ปจจัยที่สงเสริมจริยธรรมนั้น แบงอยางคราว ๆ เปนหัวขอ

ใหญ ๆ หรือปจจัยที่สําคัญก็มี ๒ อยาง ดังนี้
ปจจัยที่หนึ่ง คือ วัฒนธรรมน้าํใจ ท่ีไดกลาวไปเมื่อครูน้ีแลว

ซ่ึงไดสั่งสมมาในวัฒนธรรมของเราในประวัติศาสตรสังคมอันยาว
นาน  วัฒนธรรมน้ําใจน้ีเราพูดถึงกันเสมอ และชาวตางประเทศมา
เมืองไทยก็ประทับใจวา คนไทยเปนคนมีนํ้าใจ และวัฒนธรรมน้ําใจ
น้ี เราเห็นปรากฏเดนในบุคคลบางกลุมท่ีเราเคารพนับถือเปนพิเศษ
เชน อยางแพทยเปนตน ซ่ึงเปนผูท่ีดูแลเกี่ยวกับชีวิตของคนไข จึง
ตองเปนคนที่มีเมตตากรุณา มีความหวังดีตอผูอื่น คุณสมบัติน้ีเปน
สิ่งที่สั่งสมมาทางวัฒนธรรม และเปนปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริมความ
มีจริยธรรม

แตในสภาพปจจุบันนี้ การที่เรามีปญหาก็เพราะวาวัฒน-
ธรรมน้ําใจกําลังลด หรือกําลังหดหายไป คนทั่วไปในสังคมกําลังอยู
ในระบบแขงขัน เอาแตตัวเองมากขึ้น เปนธรรมดาวาการที่ตองคิด
เห็นเอาแตตนเองนั้น ยอมทําใหความมีนํ้าใจตอกันลดนอยลง วัฒน-
ธรรมน้ําใจน้ีเปนปจจัยที่หนึ่ง ท่ีจะตองกําหนดไววาเปนตัวเอื้อตอ
การสงเสริมจริยธรรม

ปจจัยที่สอง คือ แรงจูงใจในการทํางาน หรือบางทีจะเรียก
วาวัฒนธรรมในการทํางานก็ได แรงจูงใจในการทํางานหรือทําหนาที่
ชนิดที่เปนตัวเอื้อหรือสงเสริมจริยธรรมที่สําคัญก็คือ แรงจูงใจที่ตรง
ไปตรงมาตามธรรมชาติ หมายความวา เมื่อเราทํางานอะไรก็ตาม
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หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม เราก็ทําเพื่อวัตถุประสงคของงานนั้น เพื่อ
ผลของการกระทํานั้นโดยตรง เชนวาเรียนหนังสือ ก็เรียนเพื่อใหได
ความรู ถารักษาโรคก็เพื่อใหคนไขหายจากโรค ใหมีสุขภาพดี ความ
มุงหมายของอาชีพแพทยก็เพื่อผลท่ีวานี้ คือเพื่อทําใหคนมีสุขภาพดี
หายโรคหายภัย แรงจูงใจอยางนี้ เปนแรงจูงใจท่ีตรงไปตรงมาตาม
ธรรมชาติในการกระทําทุกอยาง ซ่ึงทางพระเรียกวา  ฉันทะ

แตในสังคมปจจุบันนี้ แทบจะทุกวงการ แมแตในการศึกษา
เราจะเห็นวา โดยทั่วไปเราไมไดทําใหคนมีแรงจูงใจนี้ อยางนอยเรา
ไมไดชวย ไมไดเรียกรองใหเขาเริ่มตนการกระทําของเขาดวยแรงจูง
ใจน้ี อยางมาก เราก็ทําใหแรงจูงใจชนิดนี้คอย ๆ เลือนลางหรือจาง
หายหมดไปจากตัวเขาเลยทีเดียว ในการศึกษาปจจุบันนี้จะมีภาวะ
ขาดแคลนแรงจูงใจที่ตรงไปตรงมานี้มาก คือ จะใหคนทําอะไรก็ไม
ใชเพื่อผลดีท่ีเปนวัตถุประสงคของการกระทํานั้น แตกลายเปนวาทํา
เพื่อผลไดของตัวคนที่ทํานั้นเอง คือไมทําเพื่อวัตถุประสงคของงาน
แตมีวัตถุประสงคของคนซอนขึ้นมา แลวคนทําเพื่อวัตถุประสงคของ
คน ไมใชทําเพื่อวัตถุประสงคของงาน

ท่ีวาทําเพื่อวัตถุประสงคของคนก็เชนวา เรียนตามระบบคา
นิยม ท่ีมุงเพื่อหารายได เพื่อหาตําแหนงฐานะ เพื่อการเลื่อนสถานะ
ทางสังคม ถาเราจะเรียนอะไร เราก็ไมไดเรียนเพราะรักวิชานั้น ไมได
เรียนเพราะตองการจะทําใหผลของวิชาการนั้นเกิดขึ้น หรือใหวิชา
การนั้นอํานวยประโยชนท่ีเปนคุณคาของมันแกมนุษย แตเราเรียน
เพราะเห็นวามันจะเปนชองทางใหเรามีรายไดมาก หรือไดมีตําแหนง
ฐานะ
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ก็เลยกลายเปนวา ตัวฉันทะ ซ่ึงเปนแรงจูงใจที่ตรงไปตรงมา

ในการทํางานนั้น มันหดหายไป หรือเปนเพียงตัวประกอบ ไมใชเปน
ตัวเดน ไมใชเปนตัวหลักในการกระทํา แตตัวหลักหรือปจจัยนํา
กลายเปนแรงจูงใจในการกระทําเพื่อผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงเปนแรง
จูงใจที่ทางพระเรียกวา ตัณหา ในสังคมของเราขณะนี้ แรงจูงใจแบบ
ฉันทะไดหายไปมาก หรือแทบจะไมคอยมี

เมื่อเริ่มระบบการศึกษาสมัยใหม ในสมัย ร.๕ เราจัดการ
ศึกษา เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรคปรับปรุงประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนา และพรอมกันนั้น การศึกษาก็เปนชองทางใหคนได
เขารับราชการมียศศักดิ์ มีตําแหนงฐานะและมีทรัพยสินเงินทอง
ความหมายแงท่ีสองนี้เดนชัดมากสําหรับคนทั่วไปในสังคม จน
กระทั่งวา ตอแตน้ันมา เมื่อคนไทยเรามองการศึกษา  เราไมไดมอง
ในความหมายที่วาเปนเครื่องชวยพัฒนาชีวิตและสังคม หรือทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึน แตเรามองการศึกษาวาเปนเครื่องมือท่ีจะชวย
เลื่อนสถานะทางสังคม  และเปนชองทางสําหรับหารายไดสวนตน

ถาแพทยเลาเรียนหนังสือ หรือทํางานดวยฉันทะ อันเปนแรง
จูงใจที่ตรงไปตรงมา ตามวัตถุประสงคของการทํางาน คือรักษาโรค
เพื่อใหคนหายโรค ใหเขามีสุขภาพดี ถาทํางานดวยแรงจูงใจนี้ และ
ประกอบดวยวัฒนธรรมน้ําใจ คือ มีความเมตตากรุณา อยางนี้จริย-
ธรรมก็มาเต็มท่ีอยางแนนอน เพราะฉะนั้น ปจจัย ๒ อยางนี้จึงเปน
ตัวการสําคัญมากในการที่จะทําใหเกิดจริยธรรม
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ปจจัยที่ขัดขวางบ่ันทอนจริยธรรม
ทีน้ี ปญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้น เมื่อ
๑. วัฒนธรรมน้ําใจขาดหายไป และ
๒. แรงจูงใจในการทํางานเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น
ท้ังนี้เพราะมีปจจัยในฝายตรงขามเขามาบั่นทอนจริยธรรม 

ปจจัยฝายตรงขามที่มาบั่นทอนจริยธรรม ก็มี ๒ อยางเชนเดียวกัน
ปจจัยที่ ๑ คือ วัฒนธรรมธุรกิจ
วัฒนธรรมธุรกิจ มองกิจการตาง ๆ หรือมองความหมายของ

การทํางานโดยมุงไปที่การหารายได ซ่ึงจะเขามาเสริมกันกับคานิยม
บริโภค ในแงท่ีวาจะหาทรัพยสินเงินทองและสิ่งบํารุงบําเรอหรือ
ฟุมเฟอยหรูหราตางๆ มาปรนเปรอความประสงคของตนเองในการที่
จะมีฐานะดี มีความสะดวกสบายอะไรตาง ๆ

ในสภาพของวัฒนธรรมธุรกิจน้ี คนที่เลาเรียน หรือแมแตผูท่ี
ประกอบอาชีพแพทย ก็จะมองอาชีพแพทยเพียงในแงท่ีเปนชองทาง
หารายได วาเปนอาชีพที่มีคาตอบแทนสูง ไมไดมุงที่วัตถุประสงค
ของตัวงาน แตมุงที่คาตอบแทนเพื่อตนเอง หรือพูดเปนสํานวนวา
ทํางานไมใชเพื่อวัตถุประสงคของงาน แตทํางานเพื่อวัตถุประสงค
ของคน อันนี้เปนเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจ

ปจจัยที่ ๒ คือ วัฒนธรรมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม เขามาพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจ คือ

เขามากับระบบการศึกษาแบบตะวันตก และมากับกิจการแทบทุก
อยางที่มาจากตะวันตก เพราะวาเมื่อความเจริญจากตะวันตกเขา
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มาก็นําวัฒนธรรมธุรกิจ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเขามาดวย
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้มองชีวิตอยางเปนชิ้นเปนสวน 

เหมือนเครื่องจักรกล ไมไดมองวาเปนชีวิตจิตใจ คลายๆ กับมองคน
อยางเปนวัตถุ ไมใชมองคนเปนคน ขาดการสัมผัสกับชีวิต หรือไมมี
ความสัมพันธทางจิตใจตอกัน หมายความวา ชีวิตตอชีวิตไมได
สัมผัสถึงกัน จิตใจตอจิตใจก็ไมถึงกัน ไมเห็นความสําคัญของชีวิต
จิตใจ ทําใหเฉยเมยและชินชาตอชีวิตและความตาย เชน ไมมองเห็น
ความตายของผูอื่นวาเปนการสิ้นสุดของชีวิตที่มีคาหรือมีความรูสึก 
บางทีมองชีวิตคนเปนเพียงตัวเลขบนแผนกระดาษ หรือเปนเพียง
เบอรเตียงเบอรหนึ่งๆ วาเบอรน้ันเอาออกไปเอาเบอรน้ีเขามา อะไร
ตางๆ ทํานองนี้ ชีวิตคนเปนเพียงตัวเลขเปนเบอรเตียง เปนการมอง
ชีวิตที่บิดเบือนจากสายตาของธรรมชาติ เรียกวาเปนการมองชีวิต
อยางเปนเคร่ืองจักรกล และเปนชิ้นเปนสวนที่แยกยอย ไรชีวิตชีวา
และไมคํานึงถึงจิตใจ เวลารักษาก็รักษาอวัยวะแยกเปนแตละชิ้นไป
ลืมนึกถึงชีวิตคนที่เปนคน ซ่ึงมีจิตใจอยูดวย ฉะนั้น การเกิดการตาย
ของคนก็เลยเปนสิ่งที่ไมคอยมีความหมาย

การมองดวยสายตาแบบวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้ ทําใหมี
ความเฉยเมยตอชีวิตและคุณคาทางจิตใจ

เมื่อปจจัย ๒ อยางนี้มาประกอบเขาดวยกัน คือ เมื่อวัฒน-
ธรรมอุตสาหกรรมที่ทําใหคนมีความเฉยเมย ไมเห็นคุณคาของชีวิต
มาประกอบเขากับวัฒนธรรมธุรกิจ ซ่ึงมองการงานเปนเรื่องของการ
หารายไดใหแกตนเอง

พอวัฒนธรรม ๒ อยางนี้มาประกอบกันเขา ก็อาจจะใหเกิด
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ภาวะที่วาชีวิตคนเปนเพียงเครื่องมือหารายได ฉะนั้น ถาไมมีปจจัย
ฝายสงเสริมจริยธรรมชวยเหนี่ยวรั้งไว ก็อาจจะทําการแมแตจะเกิด
ความเสียหายแกชีวิตก็ได เพื่อใหตนมีรายไดข้ึนมา อันนี้ก็เปน
ปญหาทางจริยธรรม

ถามีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมกับวัฒนธรรมธุรกิจอยางเดียว 
ไมมีวัฒนธรรมน้ําใจ และแรงจูงใจที่ถูกตองในการทํางานแลวก็จะ
ทําใหความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมเกิดขึ้นอยางแนนอน

ในแงจริยธรรม  สิ่งที่สําคัญก็คือความสัมพันธซ่ึงกันและกัน
ระหวางมนุษย สําหรับแพทยก็มีความสัมพันธกับคนไข ความ
สัมพันธท่ีดีก็เปนจริยธรรม

อยางไรกต็าม ระบบวฒันธรรมอตุสาหกรรม และวฒัน-ธรรม
ธรุกจิน้ันไมเอือ้ท่ีจะทาํใหเกดิความสมัพนัธท่ีด ีท่ีเกือ้กลูตอชีวติ

วัฒนธรรมอุตสาหกรรมนั้น ไมมีความสัมพันธระหวางชีวิต
อยูแลว เพราะวามองชีวิตคลายวัตถุ เปนเครื่องจักรกล เปนตัวเลขที่
ผานไปผานมา

สวนในวัฒนธรรมธุรกิจมีความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย
เหมือนกัน แตความสัมพันธน้ันไมตรงไปตรงมา คือไมไดออกจากจิต
ใจท่ีแทจริง อาจจะมีการสอนวาใหมีความสัมพันธท่ีดีตอผูอื่น แตใน
ความสัมพันธท่ีดีตอผูอื่นนั้น เรามุงเพื่อหารายไดใหแกตนเอง

พฤติกรรมบางอยางในวัฒนธรรมธุรกิจน้ัน บางครั้งมองดู
เผินๆ ก็คลายกับวัฒนธรรมน้ําใจ เพราะคนที่อยูในวงวัฒนธรรม
ธุรกิจน้ี ก็อาจจะยิ้มแยมแจมใสเหมือนกัน แตโดยที่จริงแลวเปน
ภาวะที่ตรงกันขาม เรายิ้มน้ันไมใชยิ้มเพื่อใหเขามีความสุข หรือมี
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ความปรารถนาดีตอเขา แตเรายิ้มใหเขาเพื่อท่ีจะลวงกระเปาเขา
หรือเพื่อผลประโยชนบางอยางของตัวเราเอง คือเรายิ้มน้ันไมใชเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของเขา แตเรายิ้มเพื่อกระเปาของเรา อยางนี้
เปนวัฒนธรรมธุรกิจ ซ่ึงเดนมากในสังคมตะวันตก

จะเห็นวา หนังสือของตะวันตกที่เขียนในเรื่องจิตวิทยาเกี่ยว
กับความสําเร็จของบุคคล ในการประกอบการทางธุรกิจ เขาจะมอง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางมนุษยโดยวัดดวยความสําเร็จของจุดมุง
หมายทางธุรกิจ ความสัมพันธท่ีไดผลดี ก็คือ ความสัมพันธท่ีบรรลุ
จุดมุงหมายในเรื่องผลประโยชน การสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นนั้น โดยจุด
หมายที่แทจริงแลว ก็มุงเพื่อรายไดหรือผลสําเร็จของตน แมแต
หนังสือของเดล คารเนกี้ ซ่ึงเปนนักเขียนมีช่ือเสียงมากในสมัยหนึ่ง
ก็จะเนนหนักไปในดานนี้

จริยธรรมที่แท จะตองเกิดจากจิตใจที่มีเมตตากรุณาอยาง
แทจริง การยิ้มก็ตองเปนยิ้มท่ีเกิดจากความปรารถนาดีตอผูอื่น อัน
เปนลักษณะของวัฒนธรรมน้ําใจ วัฒนธรรม ๒ อยางนี้บางทีแสดง
ออกคลายกัน แตใหผลไมเหมือนกัน เพราะไมไดมาจากพื้นฐานคือ
สภาพจิตใจอยางเดียวกัน

คนที่มีเมตตากรุณาอยางแทจริงนั้น ยอมมีความปรารถนาดี
ตอผูอื่น เปนพื้นฐานจิตใจอยูตลอดเวลา การที่เขาจะยิ้มแยมกับผู
อื่น การที่เขาแสดงออกดีงามตอผูอื่น ตลอดจนการที่เขาไปเอาอก
เอาใจผูอื่นนั้น เขาจะทําโดยเปนอุปนิสัยที่สั่งสมมา ซ่ึงเอาใจใส
อยากใหผูอื่นมีความสุขสบายใจเทานั้น ไมไดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบ
แทน
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จะเห็นวา คนที่มีวัฒนธรรมน้ําใจเชนนี้ก็มีอยูในสังคมเปน
จํานวนมาก แตในเวลาเดียวกันก็จะมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่อยูใน
วัฒนธรรมธุรกิจซ่ึงแสดงอาการยิ้มแยมแจมใส เอาใจใสผูอื่นเพียง
เพื่อหวังผลตอบแทนหรือจะทํารายได แมแตบุคคลคนเดียวกัน บาง
ครั้งก็ยิ้มแบบวัฒนธรรมธุรกิจ บางครั้งก็ยิ้มแบบวัฒนธรรมน้ําใจ อัน
น้ีเปนเรื่องของสภาพสังคมปจจุบันที่มีความซับซอนมาก

สําหรับในวงการแพทยเกี่ยวกับการรักษาโรค วัฒนธรรม
ธุรกิจจะแสดงตัวใหเห็นชัด เชนในการใหบริการ ตอนที่อยูโรง
พยาบาลหลวงอาจจะมหีนาตาแบบหนึง่ เชน อาจจะมคีวามเฉยเมย
หรอืบ้ึงตงึ แตเวลาไปประกอบธรุกจิเอกชน อยูในโรงพยาบาลเอกชน
กลับยิ้มแยมแจมใส เอาใจใสบริการดี กระฉับกระเฉงเปนตน สภาพ
เชนนี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมนั้นเปนเรื่องของ จริยธรรม
ท่ีแทจริงหรือไม วัฒนธรรมน้ําใจท่ีแทจริงจะตองออกมาจากจิตใจที่
ประกอบดวยเมตตากรุณา

เปนอันวา ขณะนี้เราอยูในสภาพสังคมที่มีแรงตานอยู ๒
ฝาย ระหวางปจจัยที่สงเสริมจริยธรรม กับปจจัยที่บ่ันทอนจริยธรรม

สถานะของแพทยในสังคมไทยปจจุบัน
ในสังคมไทยเราที่ผานมานั้น กลาวไดวา เรามีวัฒนธรรม

นํ้าใจคอนขางดี แตวัฒนธรรมในการทํางาน หรือแรงจูงใจในการ
ทํางานนี้รูสึกวา เราจะออนหรือคอนขางขาดแคลนมานานแลว จึง
ทําใหขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และทําใหกิจการงานตาง ๆ ไมกาว
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หนาเทาที่ควร
คราวนี้เมื่อวัฒนธรรมฝรั่งเขามา โดยเฉพาะการแพทยสมัย

ใหมจากตะวันตก  ไดเขามาพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจและวัฒน-
ธรรมอุตสาหกรรม และปรากฏวาไดเขามาสูสังคมไทย ในลักษณะที่
กลายเปนผลประโยชนแกแพทย ทําใหแพทยกลายเปนผูไดรับ
ประโยชนจากวัฒนธรรมทั้ง ๒ สาย ท้ังสายวัฒนธรรมน้ําใจของไทย
ท่ีมีมาแตกอน และทั้งวัฒนธรรมธุรกิจท่ีมาจากตางประเทศดวย

ในแงวัฒนธรรมน้ําใจ แพทยก็ไดรับความเคารพนับถือ คน
ไขมองแพทยดวยสายตารําลึกถึงคุณความดี ไมอยากทําอะไรที่จะ
กระทบกระเทือนน้ําใจ แตในเวลาเดียวกันวัฒนธรรมธุรกิจก็ทําให
แพทยมีรายไดดี เปนอาชีพที่มีรายไดสูงมากเปนพิเศษ

ท่ีวาวัฒนธรรม ๒ สายทําใหเกิดเปนผลดีตอแพทย ก็คือวา
วัฒนธรรมธุรกิจทําใหแพทยสามารถประกอบอาชีพมีรายไดสูงมาก 
แตในเวลาเดียวกัน อาศัยวัฒนธรรมน้ําใจ แพทยก็ไดรับความเคารพ
นับถือจากประชาชนดวย

ตรงกันขามกับในสังคมตะวันตก ซ่ึงเปนสังคมที่มีวัฒนธรรม
ธุรกิจ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมอยูดวยกันดานเดียว ดานวัฒน-
ธรรมน้ําใจแทบจะไมมีเลย คนไขจะมองแพทย เปนเพียงผูท่ีมา
ประกอบอาชีพอยางหนึ่งเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ท้ังหลาย อาจจะ
เรียกวาเปนการรับจางรักษา หรืออะไรก็แลวแต ซ่ึงจะมีเพียงการให
คาตอบแทนตอกันและกัน และคนไขก็มักจะคอยจองดู ถาแพทยทํา
ผิดทําพลาด ก็จะมีการเรียกรองคาเสียหาย

เพราะฉะนั้น ในสังคมตะวันตกนั้น คําวา "sue" (เรียกรอง
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คาเสียหาย) จึงเปนคําที่ใชกันอยูเสมอ ดวยเหตุน้ีในสังคมตะวันตก
แมวาในดานหนึ่งแพทยจะมีรายไดดี แตก็จะตองระวังตัวกลัวอยู
เสมอวาเขาจะ sue

แตเมื่อมาในสังคมไทย แพทยไดท้ังผลประโยชนจากวัฒน-
ธรรมธุรกิจ ทําใหมีรายไดสูง และในขณะเดียวกันก็อยูในวัฒนธรรม
นํ้าใจ ซ่ึงทําใหไมตองกลัววาชาวบานจะ sue แถมยังมีเกียรติไดรับ
ความเคารพนับถืออยางสูงอีกดวย

อยางไรก็ตาม หากแพทยไมสามารถรักษาจริยธรรมไวได ใน
ไมชานักความรูสึกเคารพนิยมนับถือแพทยก็คงจะลดลงไป และเมื่อ
น้ันวิถีทางในสังคมเองก็จะเปลี่ยนไป การ sue  และการอะไรตางๆ
ก็คงจะตองเกิดขึ้นในสังคมไทยตอไป อันนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับปจจัย
สําคัญ ๒ ดาน อยางละ ๒ ประการ ท่ีเปนตัวการสงเสริมจริยธรรม
กับเปนตัวการบั่นทอนจริยธรรม
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-๒-

เหตุใดแพทยจึงตองมีจริยธรรม

ในเมื่อจริยธรรมมีสภาพเปนอยางนี้ เราก็ควรจะมาพูดกันถึง
เหตุผลวา ทําไมแพทยจึงตองมีจริยธรรม จริยธรรมนี้จะเปนเรื่องขัด
ขวางอาชีพแพทย หรือสงเสริมอาชีพแพทย

วัตถุประสงคของอาชีพแพทยน้ัน ไดกลาวมาแลวตั้งแตตน
วา ท่ีจริงนั้น การแพทยมีไวเพื่อจะชวยใหประชาชนปลอดภัยหาย
โรคมีสุขภาพดี ซ่ึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกสังคม การมีความมุง
หมายอยางนีก้ค็อืจริยธรรม ขอย้าํวา ความมุงหมายของอาชพีแพทย
อยูท่ีตรงนี ้คอื การทีว่าจะทาํอยางไรใหประชาชนหายโรคหายภยั มสีขุ
ภาพด ีการปฏบัิตเิพือ่ประโยชนอนันี ้หรอืการปฏบัิตเิพือ่บรรลคุวามมุง
หมายนีแ้หละ เรยีกวาการปฏบัิตติามหลกัจรยิธรรม

พูดงายๆ วา จริยธรรมนั้นไมไดเปนเรื่องตางหากออกไปจาก
ชีวิตความเปนอยู หรือการประกอบอาชีพการงาน จริยธรรมก็คือการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ซ่ึงจะทําให
เกิดผลดีตอชีวิตและสังคมของมนุษยน่ันเอง

เมื่อเราไปเกี่ยวของในเรื่องใดก็ตาม ถาเราทําเรื่องนั้นๆ
ปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมใหมากที่สุด อันนั้น
ก็เปนจริยธรรม ฉะนั้น เมื่อมองในแงของความหมายพื้นฐานนี้ ก็เปน
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เรื่องธรรมดาที่วาแพทยจะตองมีจริยธรรม ถาแพทยไมมีจริยธรรมก็
หมายความวา แพทยไมปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีแทจริงของวิชา
ชีพของตน น้ีเปนการพูดอยางรวบรัดในขั้นพื้นฐาน แตถาวิเคราะห
ออกไปจะเห็นวา มีเหตุผลมากมายหลายประการที่แพทยจะตองมี
จริยธรรม

ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจาจะทรงวางวินัย
สําหรับพระสงฆ ก็ทรงแสดงถึงเหตุผลในการที่ตองบัญญัติวินัยหรือ
วางกฎขอบังคับไว ดังปรากฏวา ในวินัยของพระนั้นพระพุทธเจาทรง
แสดงวามีเหตุผลถึง ๑๐ ประการ ท่ีจะตองใหมีบทบัญญัติทางพระ
วินัย

ในดานแพทยก็เชนเดียวกัน อาตมภาพลองพิจารณาดู ก็ได
เหตุผลท่ีวาแพทยจะตองมีจริยธรรมถึง ๑๐ ประการ เหตุผล ๑๐
ประการนี้ อาจจะแยกไดเปน ๕ หมวด หมวดละ ๒ ขอ

โดยเฉพาะเหตุผลเหลานี้ จะใชกับแพทยไทยเปนสําคัญ
เพราะแพทยตะวันตกอยูในสภาพแวดลอมและมีภูมิหลังไมเหมือน
ของเรา จึงอาจจะมีขอพิจารณามากหรือนอยกวานี้ หรือมีเหตุผล
ตางไปจากนี้บางประการ

ความรับผิดชอบในฐานะผูนําของสังคม
สําหรับแพทยไทยท่ีจําเปนตองมีจริยธรรมนั้น เหตุผลใน

หมวดแรกก็คือ ความรับผิดชอบในฐานะผูนําของสังคม แพทยน้ัน
ถือไดวาเปนบุคคลชั้นนําของสังคม และเปนทรัพยากรที่มีคาสูง
ทําไมจึงเปนอยางนั้น
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ประการที่ ๑ คือ ในสภาพปจจุบันนี้ คนที่มาเปนแพทย เรียก
ไดวาเปนคนชั้นหัวกะทิของสังคม คือเปนคนที่มีสมองดีในชั้นสูงสุด
และคนที่มีสมองดีน้ันนับวา เปนทรัพยากรที่เยี่ยมยอดของสังคม

ธรรมดาคนในสังคม ท่ีเรียกวาเปนสมาชิกของสังคมนี้ ทุก
คนยอมมีหนาที่อยูแลวในการที่จะรับผิดชอบ ชวยกันสรางสรรค
พฒันาสงัคมใหเจรญิ ใหมคีวามสขุ ทีน้ีคนทีเ่ยีย่มยอดเปนหวักะทน้ีิ
ซ่ึงมคีวามสามารถมากกวาคนอืน่ๆ กน็าจะมคีวามรบัผดิชอบมากยิ่ง
กวาคนอื่นๆ ในการที่จะชวยสรางสรรคพัฒนาสังคมของตนเอง

ถาหากวาคนที่เปนหัวกะทิซ่ึงมีความสามารถมาก ไมรับผิด
ชอบ ไมทําตนเองใหเปนประโยชนแกสังคม ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย
สังคมจะสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไปเสียเปลา ๆ และศักยภาพ
สวนที่เหลือท่ีเกินอยูของแพทย ท่ีควรจะมาเปนประโยชนแกสังคม ก็
ไมไดเปนประโยชน

เพราะฉะนั้น ในแงท่ีแพทยเปนคนระดับนําหนาของสังคม
ในฐานะที่เปนหัวกะทิของสังคมนั้น จะตองมีสวนรับผิดชอบใหมาก
กวาคนอื่นๆ ในสังคมเดียวกัน ในการที่จะชวยสรางสรรคพัฒนา
สังคมนี้

ประการที่ ๒ คือ ความเปนผูนํา ในฐานะเปนบุคคลที่ไดรับ
การศึกษาอยางดีแลว การเรียนแพทยเปนการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา คนที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาจะมีฐานะ ๒ อยาง คือ
ฐานะหนึ่งที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน เชน ผูเรียนแพทยก็มีฐานะเปน
แพทย และอีกฐานะหนึ่ง คือความเปนบัณฑิต

การเปนแพทยน้ัน มีหนาที่เฉพาะในการที่จะรักษาโรคภัยไข
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เจ็บ แตอีกดานหนึ่งแพทยน้ันก็เปนบัณฑิตดวย การเปนบัณฑิต
หมายถึงความเปนชนชั้นนําของสังคม เปนคนมีปญญา เปนคนมี
ความสามารถที่จะชวยแกปญหาของสังคมนี้ไดดี ในฐานะที่เปนคน
ช้ันนาํ คอืเปนบณัฑติ จึงนาจะมคีวามรบัผดิชอบ ในการชวยสรางสรรค
พฒันาสงัคมใหมาก และจงึเปนคนกลุมแรกทีจ่ะตองมจีริยธรรม

ถาแมแตคนในระดับท่ีเปนผูนําหรือคนชั้นนําของสังคมยังไม
ใสใจจริยธรรมแลว เราจะหวังใหใครมาใสใจ และถาเราไมใสใจ
จริยธรรมของสังคมกันแลว สังคมจะอยูรอดไดอยางไร น่ีก็เปนเหตุ
ผลสําหรับเตือนจิตสํานึกของแพทย ในฐานะผูนําของสังคมที่จะตอง
มีความรับผิดชอบในทางจริยธรรม

ความรับผิดชอบในฐานะผูไดเปรียบ
ตอไปในหมวดที่ ๒ คือ ความรับผิดชอบในฐานะเปนบุคคล

ท่ีไดเปรียบ สําหรับแพทยไทย เหตุผลสวนนี้จะเดนหนอย ในหมวดนี้
ก็แยกยอยเปน ๒ ขอเหมือนกัน คือ

ประการที่ ๑ แพทยน้ันอยูในวงอาชีพชั้นสูง มีรายไดดี มี
ฐานะสูง ประกอบเขากับวัฒนธรรมไทยที่ไดรับความเคารพนับถือ
จากประชาชน จึงเรียกไดวาเปนผูมีโอกาสเหนือกวาคนสวนมากใน
สังคม ท้ังโดยฐานะทางเศรษฐกิจและความเคารพนับถือ ไมถูกบีบ
รัดในความเปนอยู เปนตน  เมื่อเปนผูมีโอกาสมากอยางนี้แลว ก็ควร
ใชโอกาสนั้นมาชวยเหลือสังคมใหมากที่สุดดวย

ตางจากคนอีกจํานวนไมนอยที่ตองถูกบีบรัด ในดานความ
เปนอยู เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจบาง ไมอยูในฐานะที่คนเชื่อฟง



อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม ๒๐๑

จึงทําอะไรไมไดมากบาง ถาแพทยใชโอกาสของตนที่มีอยูใหเปนไป
ตามหลักจริยธรรมแลว ก็จะชวยเหลือสังคมไดมาก ขอน้ีเปนความ
รับผิดชอบอยางหนึ่งในแงท่ีวาเปนคนที่อยูในฐานะไดเปรียบใน
สังคม

ประการที่ ๒ ในหมวดเดียวกันนี้ คือ ความไดเปรียบโดยการ
ลงทุนของสังคม การผลิตแพทยน้ีตองใชเงินลงทุนมาก และเงินลง
ทุนนั้นก็มาจากภาษีอากรของประชาชน หมายความวา สังคมนี้ตอง
ลงทุนมากในการผลิตแพทย เพื่อท่ีจะใหแพทยน้ีมาชวยพัฒนา
สังคม มาชวยใหสังคมนี้ปลอดภัยไรโรค มีสุขภาพดี เมื่อเปนผูได
จากสังคมมากที่สุด ก็ควรจะใหกลับแกสังคมใหมากที่สุดเชนเดียว
กัน  ขอน้ีเปนหลักทางจริยธรรมอยางหนึ่ง

ฉะนั้น ในแงของความไดเปรียบ แพทยไทยก็ควรจะมีความ
รับผิดชอบในทางจริยธรรมที่สูงที่สุดเชนเดียวกัน

ความรับผิดชอบตอประโยชนสุขของเพื่อนมนุษย
หมวดที่ ๓ เกี่ยวกับเหตุผลในแงท่ีวา เพื่อเปนหลักประกันให

การทําหนาที่ของแพทยน้ัน เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกมนุษยอยาง
แทจริง

ประการที่ ๑ ในหมวดนี้ก็คือ การมีจริยธรรมนั้นก็เพื่อปอง
กันมิใหมีการนําเอาวิชาชีพแพทยไปใชเปนเครื่องมือ หรือใชไปใน
ทางที่จะกอใหเกิดโทษภัยแกสังคมมนุษย

วิชาชีพแพทยน้ัน เปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษย
ถาแพทยไมมีจริยธรรมแลว ก็จะกอใหเกิดโทษภัยแกชีวิตของมนุษย
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ไดมาก เชน การที่มุงแตวัฒนธรรมธุรกิจ มองหาแตผลประโยชนของ
ตนเอง อาจทําใหทําอะไรไดทุกอยางเพื่อใหไดเงินทองมา โดยไม
คํานึงถึงมนุษยธรรม

เคยมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
ซ่ึงในที่น้ีก็เปนเรื่องของศัลยแพทยไมเกี่ยวกับอายุรแพทยโดยตรง 
แพทยอาจจะหลอกคนไข ลักลอบตัดเอาอวัยวะไปเก็บไวเพื่อจะได
เอาไปขาย สับเปลี่ยนใสใหแกคนไขอื่นที่รํ่ารวยเปนเศรษฐี เปนตน น่ี
เปนเรื่องของจินตนาการ แตในสภาพความเปนจริง ก็มีทางทําอยาง
อื่นไดมากมายในทํานองนี้ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถาไมมี จริยธรรมแลว
อาชีพแพทยน้ันก็อาจจะกลับกลายเปนเครื่องมือ ท่ีใชในการกอโทษ
ภัยแกชีวิตมนุษยได

ยิ่งในสมัยปจจุบันนี้เทคโนโลยีทางดานชีววิทยา หรือ
biotechnology โดยเฉพาะวิชาวิศวพันธุกรรมศาสตรเจริญมากแลว
และแพทยสวนมากก็เปนคนสมองดีดวย แพทยจึงอาจจะทําอะไรๆ
กับชีวิตไดมากมาย จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหแพทยจะตองมีจริย-
ธรรม มิฉะนั้นแลวแพทยอาจจะกอโทษกอภัยแกสังคมอยางรายแรง
ก็ได

ประการที่ ๒ คือ เวลานี้ นอกจากเชื้อโรคและสภาพรางกาย
แลว เราไดมองเห็นความสําคัญขององคประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับ
การรักษาโรคดวย คือไดมีความรูตระหนักมากขึ้นวา นอกจากราง
กายของมนุษยแลว การรักษาโรคจะตองสัมพันธโยงกันไปหมด ท้ัง
ตัวคนทั้งชีวิต ท้ังดานกาย ท้ังดานใจ และนอกจากดานกาย และ
ดานใจแลว จะตองสัมพันธกับองคประกอบทางสังคมดวย ดังที่เรา
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เรยีกวาเปนทศันะแบบองครวม หมายความวา การรกัษาโรคทีด่ ี ท่ีจะ
ใหเกดิประโยชนแทจริงแกชีวตินัน้ ตองรกัษาทกุอยางทีชี่วติเกีย่วของ
และทีเ่กีย่วของกบัชีวติ เพือ่จะไดเกดิผลดแีกชีวติจติใจ และแกสภาพ
แวดลอมทางสงัคมของคนไข น่ีกเ็ปนเรือ่งของจรยิธรรมนัน่เอง

เพราะฉะนั้น เพื่อใหการรักษาโรค และปฏิบัติการของแพทย
เกิดผลดี เปนประโยชนแกชีวิตมนุษยอยางแทจริง ก็จะตองมีจริย-
ธรรมเขามาเกี่ยวของในการรักษา ท้ังดานจิตใจและดานสังคม
เปนตน ท้ังแกผูปวยเอง และทั้งคนที่เกี่ยวของกับผูปวย เชน ญาติ
ของคนไขเปนตน

ความรับผิดชอบตอชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ืน
หมวดที่ ๔ คือ เหตุผลเกี่ยวกับประโยชนท่ีแทจริงแหงชีวิต

ท้ังของตนเอง และผูอื่น
ตอนนีก้ม็าถงึ ประการที ่ ๗ การทาํหนาทีข่องแพทยท่ีถกูตอง

แทจริงนัน้ กเ็พือ่สงเสริมคณุภาพชวีติของมนษุย ซ่ึงเปนเรือ่งของจรยิ-
ธรรมนัน่เอง และในการทีจ่ะสงเสริมคณุภาพชวีติของมนุษยน้ัน ปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งก็คือ ความรักและความสุขที่แทจริง

ความรักและความสุขที่แทจริงนี้ ไมใชเฉพาะคนไขเทานั้นที่
ตองการ แมแตตัวแพทยเองก็ตองการความรักและความสุข ถาหยั่ง
ลงไปใหถึงพื้นฐานจิตใจที่ลึกซึ้งแลว จะพบวา แพทยก็ตองการความ
รักและความสุข เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีอยางแทจริง

ถามุงจะหารายไดในทางธุรกิจเพียงอยางเดียว เราก็ใชเงิน
ซ้ือความสุข ใชเงินซื้อความรัก แตความรักและความสุขที่แทจริงนั้น
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เปนสิ่งที่เงินซื้อไมได และถาซื้อไดมาก็ไมใชความรักและความสุขที่
แทจริง ความรักและความสุขที่เท็จเทียมนั้น ในระยะยาว จะทําให
เกิดปมปญหาทางจิตใจ ไมเกื้อกูลตอสุขภาพจิต

ผลเบือ้งปลายทายสดุของการรกัษาโรค กค็อืการมคีณุภาพ
ชีวติ ซ่ึงไดแก สขุภาพทีส่มบูรณท้ังทางกายและทางจติ ซ่ึงประกอบ
ดวยความรักและความสุขที่แทจริง การรักษาโรค ถาไมสงผลใหถึง
เบื้องปลายทายสุดนี้ การทําหนาที่ของแพทยก็ยังไมสมบูรณ

ทําอยางไร จะใหมนุษยมีความรักและมีความสุขที่แทจริง
คําตอบก็คือจะตองมีการปฏิบัติทางจริยธรรม เริ่มตั้งแตจะตองมีคุณ
ธรรมในจิตใจ มีเมตตากรุณา ฉะนั้น ขอน้ีก็เปนเหตุผลอีกอยางหนึ่ง
ท่ีบงชี้วา เพื่อประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิตของมนุษย มนุษยท่ีเกิดมา
หากตองการความสุขที่แทจริงแลว ก็จะตองมีความจริงใจท่ีจะ
กระทําตอกันดวยความปรารถนาดีอยางแทจริงตอชีวิต

ถาแพทยรักษาคนไขโดยมีความปรารถนาดีอยางแทจริงตอ
ชีวิตของคนไขน้ัน เชนนี้แลว ก็จะเกิดความรักและความสุขอยางแท
จริง เพราะเมื่อแพทยมีความปรารถนาดีตอคนไข แพทยก็มีความรัก
ท่ีแทจริง เมื่อแพทยมีความรักที่แทจริงแลว แพทยเองก็จะไดรับ
ความรักตอบแทนจากคนไข ซ่ึงเปนความรักที่แทจริงดวย จากความ
รักนั้นก็ทําใหเกิดความสุข และเกิดสุขภาพจิตที่ดีอยางแทจริง และ
เปนคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ

เพราะฉะนั้น ความมุงหมายในแงท่ีจะใหเกิดประโยชนท่ีแท
จริงแกชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่น ท้ังของตัวแพทยเองและของคนไข
ก็เปนเหตุผลท่ีทําใหจําเปนตองมีจริยธรรม
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เหนือกวานั้นขึ้นไป คือ เหนือกวาความรักและความสุขที่แท
จริง ก็คือ ความรูและความสุขที่แทจริง หรือจะเรียกใหถูกตองกวานั้น
วา ความรูและความไรทุกข หรือความรูและความเปนอิสระ

ถาแพทยรักษาคนไขโดยมีคุณธรรม มีเมตตากรุณาอยางแท
จริง และใชปญญาตอชีวิตจิตใจของคนไข ก็จะเอื้อโอกาสและให
ชองทางแกคนไข ในการที่จะรูเขาใจเทาทันตอความจริงของชีวิต
และวางทาทีตอชีวิตอยางถูกตอง จนถึงขั้นที่มีชีวิตที่เหลืออยูดวย
ความรูและความเปนอิสระไรทุกข ซ่ึงเปนสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่สมบูรณถึงที่สุด

ประการที่ ๘ คือ การทําหนาที่ของแพทยท่ีถูกตองตามจริย-
ธรรมนั้น เปนการทําหนาที่ตอชีวิตของตนเองดวย

ขอน้ีหมายความวา คนเราเมื่อเกิดมาแลวชาติหนึ่ง ก็ควรจะ
มีชีวิตที่มีคุณคาเปนประโยชน ถาแพทยประพฤติจริยธรรม คือ ได
ประกอบอาชีพอยางถูกตองตามความมุงหมายของวิชาชีพ กระทํา
ตอคนไขดวยความปรารถนาดี ใหเขามีความสุข ก็จะเกิดความมั่น
ใจในชีวิตของตนเองวา เราไดใชชีวิตของเราอยางมีคุณคา ไดทํา
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยแลว ไมไดกอโทษภัยแกใคร ๆ อันนี้ก็จะ
เปนความสุขอยางหนึ่งของชีวิตเหมือนกัน เปนการทําชีวิตใหมีคุณ
คา และเปนคุณคาที่แทจริงของชีวิต คุมกับการที่ไดเกิดมาแลวชาติ
หนึ่ง อันนับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ซ่ึงทุกคนไมวาแพทยหรือใคร ก็
ควรจะทําใหเกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย
หมวดสุดทาย เปนเหตุผลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สถาบันวิชาชีพของแพทยเอง หรือตอวงการแพทย มีดังนี้
ประการที่ ๙ การทําใหวิชาชีพแพทยบรรลุวัตถุประสงค ดังที่

ไดกลาวมาแลววา วิชาชีพแพทยหรือการมีแพทยน้ัน วัตถุประสงคท่ี
แทจริงก็คือ การรักษาคนเจ็บไข ทําใหคนหายจากโรค มีสุขภาพดี

การที่ตั้งโรงเรียนแพทยข้ึนมา ก็เพื่อท่ีจะใหสังคมไทยนี้มี
ประชาชนที่มีสุขภาพดี มีโรคภัยขึ้นมาก็รักษาใหหายได คงไมไดตั้ง
โรงเรียนแพทยหรือจัดการสอนวิชาชีพแพทยเพียงเพื่อใหแพทยมี
รายได การทีแ่พทยมชีองทางหารายไดเปนเพยีงสวนประกอบเทานัน้

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของสถาบันวิชาชีพแพทย อยูท่ี
ประโยชนสุขแกสังคมนั้น แพทยแตละคนมีหนาที่ท่ีจะทําใหสถาบัน
วิชาชีพของตนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกลาวมา คือชวยใหสังคมนี้มี
สันติสุข ในดานความปลอดภัยไรโรค มีสุขภาพดี

ฉะนั้น ถาแพทยประพฤติจริยธรรม ประโยชนก็จะเกิดขึ้น
ตามวัตถุประสงค เปนการชวยสถาบันวิชาชีพแพทยน่ันเองใหทํา
หนาที่อยางถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของตน น้ีเปนความรับผิด
ชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย

ถาวงการแพทยหรือวิชาชีพแพทยเจริญมากขึ้น มีความกาว
หนาในทางวิชาการอยางสูง เชี่ยวชาญในเทคนิควิทยาเกี่ยวกับการ
รักษาอยางยอดเยี่ยม แตขาดจริยธรรม บางทีความเจริญกาวหนาที่
มากมายล้ําเลิศนั้น ก็อาจจะเปนความเจริญที่ไรประโยชนแกประชา
ชนสวนใหญก็ได ซ่ึงขอน้ีก็มีทางที่จะเปนความจริง เราอาจจะมีวิชา
การที่เจริญเลิศล้ําเหลือเกิน แตเปนความเจริญที่ไรประโยชนหรือมี
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ประโยชนนอยแกสังคม

เพราะฉะนั้น แพทยทุกคนจึงมีหนาที่รับผิดชอบ ท่ีจะตองมา
ชวยกันทําใหสถาบันวิชาชีพแพทยน้ี ไดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคของสถาบันของตนเอง ในการสรางสรรคประโยชนสุขแก
สังคม โดยเฉพาะทางดานสุขภาพและความปลอดภัยไรโรค

ประการสดุทาย นอกจากความรบัผดิชอบทีจ่ะชวยใหสถาบนั
ของตนบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน ก็คือความรับผิดชอบในการ
ดํารงรักษาเกียรติภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทยเอง

เมื่อแพทยทําหนาที่ถูกตองตามหลักจริยธรรม ก็จะรักษา
เกียรติภูมิ รักษาศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพแพทยไวได รักษาความ
เคารพนับถือและรักษาภาพพจนในสายตาของประชาชนไวได ยิ่งใน
ประเทศไทยที่เรามีวัฒนธรรมประเพณี ท่ีประชาชนยกยองบูชานับ
ถือแพทย ก็ยิ่งจําเปนจะตองพยายามรักษาภาพพจน รักษาความ
เคารพนับถืออันนี้ไว

ถาหากแพทยพากันมุงแตรายไดของตนเอง ไมประพฤติ
จริยธรรม ตอไปภาพพจนก็จะเสื่อม สายตาของประชาชนก็จะมอง
แพทยไปในทางที่ไมดีไมงาม และอาจจะเปนทางใหเกิดความเสื่อม
แกเกียรติภูมิของแพทยเอง

ดังจะเห็นตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ซ่ึงกําลัง
มีปญหากับวงการวิชาชีพทนายความ เขาพูดกันวา วิชาชีพทนาย
ความ หรือวงการทนายความ กําลังมีภาพไมดีในสายตาของประชา-
ชน จนถึงขั้นที่คนพูดถึงทนายความดวยถอยคําที่ลอเลียน หรือบาง
ทีก็กลายเปนเยยหยันไป

ทนายความนั้น ในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะสังคมอเมริกัน
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นับวาเปนอาชีพที่มีรายไดสูงมาก อาจจะเรียกวาเปนอันดับ ๑ ก็ได
ถามองในแงวัฒนธรรมธุรกิจแลวก็เปนคนที่มีฐานะสูงเดนเหลือเกิน 
แตไดเกิดปญหาทางจริยธรรม จนกระทั่งวาในสายตาของประชาชน
น้ัน กลายเปนภาพที่ไมดี เปนภาพที่ถูกลอเลียน และสภาพเชนนี้ก็
คือความเสื่อมของสถาบันวิชาชีพ

เรื่องที่เลามานี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา จริยธรรมมีความ
สําคัญมากเพียงไร แมแตในสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบธุรกิจ

เพราะฉะนั้น ในแงของวงการแพทย ซ่ึงไดรับความเคารพนับ
ถือจากประชาชนดีอยูแลว อยูในฐานะอันสูงในสายตาของประชา
ชน ถาหากแพทยแตละคนไดปฏิบัติหนาที่ตามจริยธรรมอยางถูก
ตอง ก็จะรักษาเกียรติภูมิและภาพในสายตาของประชาชนไวใน
ฐานะอันสูง เปนที่เคารพนับถือยกยองตอไป แตถาแพทยแตละคน
ไมทําหนาที่ใหถูกตองตามจริยธรรม ก็เทากับวาแพทยท้ังหลาย
กําลังมาชวยกันลดเกียรติภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทยลงไป

กลาวไดวา แพทยท่ีขาดจริยธรรม คือผูท่ีกําลังทําลายเกียรติ
ภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทย เปนบุคคลที่เปนภัยตอวงการแพทย
อันนี้ก็เปนเรื่องของความรับผิดชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย

ตกลงวา เรามีเหตุผลมากมายหลายอยาง รวมถึง ๑๐
ประการในการที่วาแพทยจะตองมีจริยธรรม และความที่วามานี้
ครอบคลุมวงการแพทยท่ัวไป ไมเฉพาะอายุรแพทยเทานั้น แตหมาย
ถึงแพทยทุกสาขาวิชาทีเดียว น้ีก็เปนเรื่องของการที่จะมีจริยธรรม
ของแพทย
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-๓-

ปญหาจริยธรรมสําหรับแพทยที่มีจริยธรรม

สังคมยิ่งเจริญ ปญหาจริยธรรมยิ่งเพิ่มมากและซับซอน
เมื่อสังคมมีความเจริญกาวหนา มีความสลับซับซอนมากขึ้น

ปญหาจริยธรรมก็เพิ่มมากขึ้นและสลับซับซอนยิ่งขึ้นดวย ทําให
แพทยเอง แมแตแพทยท่ีรักจริยธรรม และปรารถนาจะรักษาจริย-
ธรรม บางทีก็ประสบปญหาในการที่จะรักษาจริยธรรมนั้น วาตนจะ
ปฏิบัติอยางไร นอกจากแรงยั่วยวนบีบคั้นในทางวัฒนธรรมธุรกิจ
และสภาพชินชา ไรชีวิตจิตใจของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมแลว ก็ยังมี
ปญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีเปนตน

ในสังคมที่เจริญนี้ ปจจัยอยางหนึ่งที่สรางสรรคความเจริญ
น้ันก็คือ เทคโนโลยี เทคโนโลยีมาชวยสรางสรรคความเจริญ และก็
ทําใหชีวิตและสังคมซับซอนมากขึ้นดวย ชีวิตและสังคมยิ่งซับซอน
ข้ึนเทาใด ปญหาทางจริยธรรมก็ดูเหมือนจะยิ่งซับซอนมากขึ้นเทา
น้ัน พรอมกันนั้นก็มีปญหาแปลกๆ ใหมๆ ท่ีไมเคยพบ มาเผชิญหนา
ซ่ึงแพทยจะตองพิจารณาตัดสินใจวา จะเลือกปฏิบัติอยางไร

ในสภาพที่เรามีปญหาจริยธรรมเพิ่มข้ึน พรอมกับความ
เจริญใหมๆ น้ัน ก็ปรากฏวา ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหมๆ น้ัน มี
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ลักษณะพิเศษของมันแบบหนึ่ง คือเปนปญหาที่เราไมมีคําตอบ
สําเร็จรูป เพราะฉะนั้น ในสังคมที่เจริญแบบนั้น การเกี่ยวของกับ
จริยธรรมจะไมมีสิ่งที่เรียกวาเปน dogma มาชวย เราจะตองใช
ปญญาพิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีๆ ไป หรือจะตองหาหลักการที่นํา
มาประยุกตใชใหเหมาะสมในแตละกรณี

แตรวมแลวในทางปฏิบัติแพทยจะตองใชความคิด ตอง
พิจารณา ตองใชสติปญญามาก ๆ เมื่อแพทยไดตกลงใจปฏิบัติใน
เรื่องนั้นๆ ไปอยางไรแลว อันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกวา เปนกรรมของ
มนุษยเอง ท่ีจะมาตัดสินชะตากรรมของโลกหรือของสังคมตอไป
เพราะวาเมื่อมีปญหาใหมๆ ทางจริยธรรม และเมื่อเราตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง การตัดสินใจเลือกนั้นก็เปนกรรมที่จะ
กําหนดวิถีชีวิตของมนุษยและสังคมตอไป

เพราะฉะนั้น ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหมๆ แบบน้ี และการ
ปฏิบัติตอปญหาเหลานั้น จึงเปนเรื่องสําคัญมาก

สําหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาแหงปญญา สอนให
คนรูจักใชความคิดพิจารณา เปนที่กลาวขวัญกันวา พุทธศาสนานั้น
ไมมีสิ่งที่เรียกวา dogma ฝร่ังบางพวกหันมานับถือพระพุทธศาสนา
ก็เพราะเห็นวา พระพุทธศาสนาไมมี dogma คือใหแตหลักการแหง
ความจริงและเหตุผลท่ัวๆ ไป แลวใหใชสติปญญาของตนเอง
พิจารณาเลือกตัดสินใจ ในยุคสมัยนี้เราก็จะตองใชวิธีปฏิบัติทาง
จริยธรรมตามหลักการอยางนี้ดวย จึงเปนเรื่องเหมาะสมกับยุคสมัย
ท่ีวา พระพุทธศาสนายกยองการใชปญญา
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ตัวอยางปญหาใหม ๆ ในทางจริยธรรม
ปญหาจริยธรรมในยุคใหม ท่ีวามากับความเจริญใหม ๆ ท่ี

ซับซอน มีตัวอยางซึ่งจะเห็นไดงาย ๆ เชน ปญหาการทําแทงวาเปน
ผิดเปนบาปหรือไม เปนการทําลายชีวิต อยางที่ทางพระเรียกวาเปน
ปาณาติบาตหรือไม และปญหาอยางนี้ก็จะโยงไปถึงคําถามที่วา
ชีวิตเริ่มตนเมื่อใด เริ่มเมื่อปฏิสนธิในครรภ หรือวาเริ่มตนเมื่อคลอด
จากครรภมารดา อยางที่กฎหมายถือวามนุษยเกิดเปนบุคคลเมื่อ
คลอดจากครรภมารดาแลวมีชีวิตรอดอยูเปนตน

นอกจากนั้น ก็มีปญหาการทําแทงที่กลายเปนธุรกิจไป
ปญหาอยางอื่นที่ซับซอนก็เชน เรื่องชีวิตของเด็กในครรภ จะใหพอ
แมเปนผูตัดสินใจ ถือวาพอแมเปนเจาของชีวิต เปนผูมีสิทธิในชีวิต
ของเด็ก จะทําอยางไรกับเด็กในครรภของตนก็ได หรือวาเด็กใน
ครรภน้ัน เปนเจาของสิทธิในชีวิตของตนเอง เหลานี้เปนปญหาทาง
จริยธรรมทั้งนั้น เพราะวาเมื่อกําหนด ตกลงอยางไรแลว ก็จะนําไปสู
การปฏิบัติ

กรณีอื่น ๆ ยังมีมากมาย อยางเด็กเกิดใหมท่ีเรียกวา
severely disabled คือ มีความบกพรองทางรางกายอยางยิ่งจน
แทบจะไมสามารถทําอะไรไดเลย เราจะปฏิบัติอยางไร จะปลอยให
ตายเองหรือจะทําใหตายอยางสบายๆ และการทําใหตายแบบ
สบายๆ กับการปลอยใหตายเองนี้ มีผลตางกันอยางไรตอชีวิตของ
ตัวเด็กนั้นเอง และตอจริยธรรม หรืออยางคนที่ปวยหนักถึงขั้นที่หมด
หวัง แพทยควรจะกระทําตามความประสงคของผูปวยเปนหลัก หรือ
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วาจะเอาคุณภาพชีวิตของผูปวยนั้นเปนหลัก ซ่ึงจะทําใหขอวินิจฉัย
และการปฏิบัติท่ีตามมาแตกตางกันไป

เชนวา ถาเอาคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนหลัก แพทยก็อาจ
จะวินิจฉัยวาคนนี้ควรจะตายแลว อยูไปก็ทุกขทรมานเปลาๆ แตคน
ท่ีจะตายบางทีเขายังอยากมีชีวิตอยู ยังไมอยากตาย หรือเขาอาจจะ
ไมรูวาเขาอยากจะตายหรือเปลา ในทางตรงขาม บางคนยังพอ
ชะลอใหมีชีวิตที่นาอยูไปไดบาง แตเกิดอยากจะตายขึ้นมาเพราะ
ทุกขทรมาน แพทยก็ตองพิจารณาวาจะเอาอยางไร จะเอาตาม
ความประสงคของคนตาย หรือจะเอาคุณภาพชีวิตของเขา

เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยี ยังมีปญหาอีกมาก เมื่อคนปวย
หมดหวังแลว แตมีเครื่องมือท่ีจะชวยยืดอายุ เชน เครื่องชวยหายใจ
เปนตน ถาเราเห็นชัดๆ อยูวาคนนี้หมดหวังแลว ตองตายแนนอน
เราเอาเครื่องชวยไปยืดชีวิตของเขา ก็อาจทําใหเขาทุกขทรมาน และ
สิ้นเปลืองงบประมาณแผนดินเปนตน อยางนี้ควรจะทําหรือไม หรือ
การนําเอาน้ําเชื้อของผูชายไปใสไวในผูหญิงอีกคนหนึ่ง เพราะวา
หญิงที่ไดช่ือวาเปนมารดา คือภรรยาของชายคนนั้นไมสามารถมีลูก
เรียกวาเปนการเชาครรภ หากหญิงที่ใหเชาครรภน้ันใหกําเนิดลูกแก
สามีภรรยาที่ตองการ ผูหญิงคนนั้นมีความผิดหรือไมในทางจริย
ธรรม และหญิงที่ใหเชาครรภมีสิทธิยึดครองเด็กนั้นเปนลูกของตน
หรือไม ก็เปนปญหาที่อาจจะมีการแยงกรรมสิทธิในลูกกันตอไป

ในการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะก็จะมีปญหา เชน ถามีการรับซ้ือ
อวัยวะ โดยมีสถานที่ซ้ือขายหรือจัดเปนกิจการ ซ่ึงดําเนินธุรกิจใน
การรับซ้ืออวัยวะของคน ก็อาจจะมีการประพฤติท่ีเปนผลรายได
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หลายอยาง เชน คนบางคนที่มาขายอวัยวะดวยตองการเงิน ก็อาจ
จะหาเงินดวยการขายอวัยวะของตนเองอยางเดียวโดยไมทํางานทํา
การอื่นๆ เปนอยูดวยความเกียจคราน กลายเปนผลเสียแกสังคม
อยางนี้เปนตน

เหลานี้เปนปญหาทางจริยธรรมซึ่งมีมากมาย และหลาย
อยางก็ตองการการพิจารณาตัดสินใจเปนกรณีๆ ไป ทีน้ี จะทําอยาง
ไรในกรณีท่ีเราไมมีเวลาที่จะมาวิเคราะหวินิจฉัยเปนเรื่องๆ   อาตม-
ภาพคิดวาจะพูดถึงหลักทั่วไปวาในทางพุทธศาสนาแนะนําใหปฏิบัติ
อยางไร

หลักการทั่วไปในการพิจารณาปญหาจริยธรรม
ในทางพุทธศาสนานั้น ในเบื้องตนขอพูดถึงหลักที่ถือวาเปน

ความจริงพื้นฐานบางเรื่องกอน อยางเชนในเรื่องการเริ่มตนของชีวิต
มนุษย หรือความเปนมนุษยน้ี พุทธศาสนาถือวาชีวิตมนุษยเริ่มตน
เมื่อปฏิสนธิ การทําลายชีวิตตั้งแตจุดนั้นไป คือตั้งแตปฏิสนธิใน
ครรภมารดาแลวถือวาเปนการทําลายชีวิตมนุษย หรือเปนการฆา
เปนปาณาติบาต

ประการตอไปก็คือ สิทธิในชีวิต ตองถือวาสิทธิในชีวิตเปน
ของผูมีชีวิตนั้น คนอื่นจะมาเปนเจาของที่แทจริงไมได คนอื่นเปนแต
เพียงผูชวยหลอเลี้ยง เปนผูชวยเกื้อกูลเทานั้น แมแตชีวิตเล็ก ๆ ใน
ระยะเริ่มแรกนั้นก็รูจักรักสุข เกลียดทุกข ความรักสุขเกลียดทุกขน้ี
บางทีอาจจะไมแสดงออกมาถึงระดับจิตสํานึก เพราะอายตนะตางๆ
ยังไมเจริญพอที่จะทําหนาที่รับรู แตความรูสึกนั้นก็มีอยูแลว ความรู
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สึกรักสุขเกลียดทุกขน้ี เราสามารถพิสูจนไดจากพฤติกรรมของทารก
แมในระยะที่ยังไมมีอวัยวะ เชน ตา หู ท่ีจะไดเห็นไดยินชัดเจน การ
พิจารณาทางจริยธรรมจะตองคํานึงถึงคุณคาในดานความสุขความ
ทุกขของชีวิต ท่ีวามานั้นดวย

อีกประการหนึ่ง วาโดยธรรมชาติท่ัวไป ทุกชีวิตรักสุข เกลียด
ทุกข รักชีวิต กลัวตายดวยกันทั้งนั้น แมแตชีวิตที่คนอื่นเห็นวาแย
เต็มที มีความทุกขทรมานมากไมนาจะอยูตอไป เขาก็ยังอยากจะ
เปนอยู ในทางตรงกันขาม บางชีวิตมีรางกายแข็งแรงสมบูรณดี แต
ภายในจิตใจอาจอยากจะตายก็ได เรื่องนี้ไมแนนอน

สําหรับภาวะที่เปนอัตวิสัยเชนนี้ เราจะไปรูสึกแทนเขาไมได
เพราะฉะนั้น เราจะไปวินิจฉัยความรูสึกแทนกันยาก วาคนนี้เขาทุกข
ทรมานขนาดนี้ เขาไมนาจะอยู เขาคงไมอยากอยู เขาคงอยากตาย
แตแทท่ีจริงเขาอาจจะยังอยากอยูก็ได ชีวิตยังเปนสิ่งที่นาพิศมัย
สําหรับเขาอยู อยางนี้ก็เปนเรื่องที่ควรพิจารณา ซ่ึงเราไมควรดวน
เอาตัวเราเปนผูวินิจฉัยเสียแตเบื้องตน

วิธีปฏิบัติในการใชหลักทั่วไปพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาใหม ๆ ทางจริยธรรม

สําหรับการปฏิบัติของอายุรแพทย และผูท่ีเกี่ยวของกับการ
บําบัดรักษา จึงควรใชหลักทั่วไป เพราะในกรณีอยางนี้เราไม
สามารถเอาหลักตายตัวมาใช จึงตองใชหลักทั่วไป โดยพิจารณา
ประยุกตเปนราย ๆ หรือเปนประเภท ๆ ไป วาถึงหลักทั่วไปน้ัน ใน
ทางปฏิบัติจะมีการพิจารณาเปน ๒ ข้ัน
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ขั้นที่ ๑ พึงพิจารณาปญหาทางจริยธรรมโดยแยกออกเปน ๒
ดาน

ดานที่ ๑ คือ มองในแงสัจธรรมกอน มองในแงสัจธรรมก็คือ
มองตามความจริงตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ เชน ในแงของความ
ผิดตอชีวิตอื่น ความผิดตอชีวิตอื่น ก็คือ การฆาหรือการทําลายชีวิต
ในแงน้ีเมื่อวากันตามสัจธรรม ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ เมื่อมีการ
ทําลายชีวิต ก็คือการทําลายชีวิต การฆาก็คือการฆา ก็เปน
ปาณาติบาต เปนความจริงที่เกิดขึ้นอยางนี้ ตองยอมรับตามความ
เปนจริง แลวไมเอาเหตุผลในแงอื่นมาบิดเบนเปนการหาเหตุผลเขา
ขางตนเองวา ไมใชปาณาติบาต ไมใชการฆา เพราะมิฉะนั้นแลวจะ
กลายเปนการบิดเบือนสัจธรรม จึงตองพิจารณาความจริงตรงไป
ตรงมากอน

เมื่อพิจารณาดานที่ ๑ คือสัจธรรมหรือความเปนจริงตาม
ธรรมชาติแลว ก็ไปสูดานที่ ๒ คือพิจารณาในแงจริยธรรม

จริยธรรมก็คือดานปฏิบัติการของบุคคล การปฏิบัติเพื่อให
เกิดผลดีตอชีวิตและสังคม โดยสอดคลองกับสัจธรรมนั่นแหละ เปน
จริยธรรม จริยธรรมตองอิงอาศัยสัจธรรม เกี่ยวเนื่องกับสัจจธรรม
แตจริยธรรมถือเอาเจตนา เปนหลัก

ตอนนี้เราจะพิจารณาปญหาในแงปฏิบัติการของคน ซ่ึงเปน
เรื่องของจริยธรรม ก็ตองดูท่ีเจตนา

เมื่อยอมรับความจริงวาเปนอยางนั้นแลว เชน เมื่อมีการฆา
เกิดขึ้น ก็ยอมรับตามตรงวาเปนการฆา เพราะการฆาสัตวน้ันเปน
ความจริงตามธรรมชาติ



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๒๑๖

แตตอจากนั้นมาพิจารณาในแงท่ีเกี่ยวกับคนวา การฆานั้น
เปนความผิดมากหรือนอย ก็เปนเรื่องของจริยธรรม ซ่ึงพูดภาษาทาง
พระก็วาเปนบาปมากหรือนอย

ถึงตอนนี้พระทานก็จะวาแลวแตเจตนา เชนวา ถาฆาดวย
เจตนามุงรายดวยความเห็นแกตัวของผูฆานั้น หรือดวยความเกลียด
แคนชิงชัง มุงจองลางจองผลาญเปนตน เชนนี้ ก็บาปมาก แตถาฆา
ดวยเหตุสุดวิสัย เชน จะปองกันตัว หรือเปนการฆาเพื่อชวยเหลือ
ชีวิตอื่นที่มีคุณความดีเปนประโยชน เพราะชีวิตที่เราฆานั้น อาจจะ
ทําใหชีวิตอื่นที่มีคุณความดีเปนประโยชนตองสูญสิ้นไป เปนการฆา
โดยมีความหวังดีตอชีวิตที่มีคุณความดี การฆานั้นก็มีโทษนอย มี
บาปนอย ดังนี้เปนตน

ท่ีวานี้ก็คือ ไมใชเปนการพูดตายตัว จะตองมองถึงความยืด
หยุน ความมากความนอย เปนตน โดยพิจารณาองคประกอบอื่นที่
พวงมาดวย

ขอพิจารณาก็คลายกับท่ีไดกลาวมาแลว รวมท้ังขอท่ีวา สัตว
ท่ีเราฆานั้นมีคุณมากหรือมีโทษมาก ถาเปนสัตวท่ีมีคุณความดีมาก
การฆาก็มีโทษมาก ถาเปนสัตวท่ีมีโทษมาก เปนสัตวท่ีเปนภัย เปน
อันตรายตอมนุษยตอสังคม การฆาสัตวน้ันก็เปนโทษนอยลงไป ใน
แงสัตวใหญสัตวเล็ก ถาฆาสัตวใหญก็มีบาปมากกวาฆาสัตวเล็ก
หรือในแงของความพยายาม ถาใชความพยายามในการฆามาก
เชน วางแผนตามลา เปนตน ก็เปนบาปมาก ถาไมไดใชความเพียร
พยายามมาก ก็บาปนอย น้ีเปนขอพิจารณาตาง ๆ เกี่ยวกับความยืด
หยุนซึ่งเปนเรื่องทางจริยธรรม
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ตกลงวาในขั้นที่ ๑ ตองแยกการพิจารณาเปน ๒ ดาน คือ
ตองยอมรับความเปนจริงของธรรมชาติ ตามหลักสัจธรรม เมื่อความ
จริงเปนอยางไร ก็ตองเปนอยางนั้น แลวจึงมาพิจารณาในแงการ
ปฏิบัติของคน ในทางจริยธรรม อีกทีหนึ่ง

ขั้นที่ ๒ ในแงจริยธรรม ท่ีวาถือเจตนาเปนหลักนั้น จะตอง
พิจารณาลึกลงไปอีกถึงคุณธรรม ๒ ประการที่พวงมากับเจตนา คุณ
ธรรม ๒ ประการนั้น ไดแก

คุณธรรมประการที่ ๑ คือ ปญญา เราตองพิจารณาในแง
ปญญา วาการกระทํานั้นประกอบดวยความรูความเขาใจ เกิดจาก
การใชปญญาพิจารณาเหตุผล ขอดีขอเสีย รูเขาใจความจริงอยางดี
มากที่สุด ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมจึงไมใชการทําไป
อยางลอยๆ ทําไปดวยความมืดบอดหรือไมไดใชความคิดพิจารณา
แตตองใชการพิจารณาวินิจฉัยดวยสติปญญาอยางดีท่ีสุด โดยมอง
เห็นแลววา ทําอยางนี้จะเกิดผลดีอยางมากที่สุดแกชีวิต เทาที่สติ
ปญญาของเราจะเห็นได

การตัดสินวินิจฉัยโดยอาศัยฐานแหงปญญา โดยมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจนที่สุดนั้น เปนแงหนึ่งของจริยธรรม

คุณธรรมประการที่ ๒ คือ เมตตากรุณา ตองพิจารณาวาเปน
การกระทํา หรือปฏิบัติการที่เกิดจากความหวังดี ปรารถนาดี
ตองการชวยเหลือใหเขาพนทุกข ถามีเจตนาน้ีอยูแมจะมีการกระทํา
ผิดพลาดประการใด ก็ถือวา มีจริยธรรมอยูในตัวของผูปฏิบัติการนี้
เปนฐานอยูแลว

ถาหากวาไดใชปญญาอยางเต็มท่ี และทําดวยความหวังดี
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มีเมตตากรุณาตองการชวยเหลืออยางแทจริงแลว การปฏิบัติก็จะ
เปนจริยธรรมอยางดีท่ีสุดที่จะบรรลุถึงไดในกรณีน้ันๆ แมจะมีความ
ผิดพลาดขึ้นมา ก็จะเปนเรื่องของเหตุสุดวิสัย หรือปญญาของเรายัง
หยั่งไปไมถึง ซ่ึงเราก็จะพยายามสืบคนหาความจริงในเรื่องนั้นตอไป

นอกจากปญญาและกรุณาแลว ในตัวผูปฏิบัติการนั้นเอง
เพื่อจะใหจริยธรรมไดผลสมบูรณ ควรจะมีจิตใจที่ปลอดโปรงผองใส
และมีความสุขในการกระทําของตน ท่ีตนไดใชปญญาอยางดี และมี
จิตใจปรารถนาดีอยางเต็มท่ีแลว จะตองไมขุนมัว ไมเศราหมอง
เพราะภาวะเชนนี้เปนผลดีตอชีวิตของตนเอง ซ่ึงควรจะเกิดมีข้ึนตาม
เหตุตามผล เพราะเมื่อตั้งใจดี และใชปญญาพิจารณาอยางดีท่ีสุด
แลว เราก็ควรจะมีจิตใจท่ีสุขสบาย และก็จะมีผลดีตอชีวิตผูอื่น และ
ตอสังคมดวย เพราะวาเราจะตองเปนแบบอยางของการปฏิบัติ
จริยธรรม

ถาคนที่ประพฤติจริยธรรมมีความสุข เปนคนมีจิตใจสบาย
ก็จะเปนเครื่องชักจูงใหผูอื่นเห็นคุณคาของจริยธรรม ท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติจริยธรรมดวย ไมใชประพฤติจริยธรรม แลวกลายเปนคนมี
ความทุกขมาก มีความขุนมัวเศราหมองไมเปนที่นาชื่นชมยินดี ซ่ึง
ควรจะตรวจสอบวา อาจจะเปนการปฏิบัติท่ีผิดพลาดไป ภาวะดัง
กลาวนี้เปนฐานรองรับอยูภายใน

อีกดานหนึ่ง คือ ฝายคนไข คนไขท่ีแพทยปฏิบัติดวยความมี
เมตตากรุณานั้น มีความหมายรวมไปถึงการที่แพทยจะตอง
พยายามใหคนไขน้ัน ทําผลดีใหเกิดขึ้นแกชีวิตของเขาเองดวย ซ่ึงผล
ดีน้ีจะเกิดขึ้นโดยทําใหเขาเกิดปญญา แลวปฏิบัติตอชีวิตของเขาเอง
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ดวยปญญานั้น พรอมดวยความเมตตากรุณาตอชีวิตของตนเอง คือ
คนไขควรมีความรูสึกที่ดีตอชีวิตของตนเอง และมีความเขาใจใน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของตนอยางถองแท

เพราะฉะนั้น ถาหากแพทยสามารถทําได ซ่ึงเปนการทําได
อยางดีท่ีสุดดวย ก็คือ แมแตเมื่อคนไขจะตองเผชิญกับความตาย จะ
ทําอยางไรที่จะใหคนไขสามารถเขาใจความจริง และยอมรับความ
จริงได จนกระทั่งจิตใจของเขามีท่ีลงกับตนเองหรือลงตัวกับตนเอง
ได เมื่อจิตใจของเขาปลงลงไดแลว เขาจะปลอดโปรง เบา โลงสบาย
เกิดอิสรภาพในทางจิตใจ

ถาไมสามารถทําไดถึงขั้นนี้ แพทยก็ไดแตมีเมตตากรุณาตอ
คนไข อาจจะทําใหคนไขยังไมรูวาตนเองจะตองตาย แลวก็ตายไป
แตน่ียังไมถือวาดีท่ีสุด

ถาดีท่ีสุดก็คือ คนไขตองตายไปดวยปญญาที่รูเทาทันความ
จริง จนเปนอิสระออกไปได พรอมดวยจิตใจท่ีดีท่ีงาม คือ มีจิตใจที่
ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ไมเกิดความกระวนกระวายใจตอเรื่องชีวิต
และไมเกิดความเปนปฏิปกษตอชีวิตของตนเองดวย ก็คือมีปญญา
เขาใจ และเกิดความเมตตากรุณาตอชีวิตพรอมกันไป

ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่และความมีจริยธรรม
รวมความวา การปฏิบัติในทางจริยธรรมนั้น แมจะมีขอ

จํากัด ดวยการที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตัดสินใจเลือกทํา ไมมีคําตอบ
สมบูรณโดยเด็ดขาดในแตละเรื่อง แตถามีเจตนาบริสุทธิ์ ประกอบไป
ดวยเมตตากรุณา จริยธรรมก็มาครึ่งหนึ่งแลว น้ีเปนขั้นที่หนึ่ง
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นอกจากนั้น ถาใชปญญาทําการ ดวยความรูเขาใจตรงตาม
ความเปนจริงใหเต็มท่ี โดยพิจารณาเหตุผลใหเขาใจรูเห็นความเปน
จริงนั้น ก็จะทําใหปฏิบัติถูกตองเปนจริยธรรมที่สมบูรณ

สําหรับแพทย แมจะไมมีคําตอบสําเร็จรูปเด็ดขาด แตถา
แพทยทําใหประชาชนเห็นวา แพทยปฏิบัติการตอคนไขอยางมีหลัก
มีเกณฑ และทําดวยความรูความเขาใจอยางมีเหตุผลสมภูมิปญญา
พรอมท้ังเปนการกระทําที่เกิดจากเมตตากรุณา ปรารถนาดีตอคนไข
และประชาชนอยางแทจริง ถาทําไดเพียงเทานี้ ประชาชนก็จะเกิด
ความมั่นใจ เกิดความอบอุนใจ และไววางใจตอแพทย และคิดวานี่
เปนจริยธรรมที่ดีท่ีสุด ท่ีจะพึงหวังไดในสภาพของจริยธรรมที่มี
ปญหาเกี่ยวกับความไมเด็ดขาด ไมสมบูรณเหลานี้

อน่ึง ดวยการกระทําเชนนี้ แพทยก็จะไดช่ือวาเปนผูมีความ
รับผิดชอบตอชีวิตและสังคมมนุษย เปนผูดํารงจริยธรรมของสังคม
ไว เพื่อประโยชนสุขของสังคมนั้นเองดวย และจะเปนการดํารงรักษา
สถาบันแพทยใหมีเกียรติภูมิ และเปนที่เคารพนับถือช่ืนชมบูชา ใน
สายตาของประชาชนตอไปดวย

แตถาแพทยไมรักษาจริยธรรม ภาพอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้น
คือ อาจจะกลายเปนวา แพทยน้ันเปนเพียงผูท่ีมาแอบอิงอาศัย
ระบบสังคม ตลอดจนระบบวัฒนธรรมที่เอื้อโอกาสแกตนเองในการ
แสวงหาผลประโยชน ถาแพทยเปนผูมีจริยธรรม ภาพที่ดีงามก็จะได
รับการเชิดชูข้ึนไป ทําใหแพทยคงอยูในฐานะ เปนบุคคลที่ควร
เคารพบูชา เปนบุคคลที่มีประโยชน มีคุณคาตอสังคมมนุษย

เพราะฉะนั้น แพทยไมใชจะเปนเพียงผูประกอบอาชีพเพื่อ
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ทํามาหากินเลี้ยงชีวิตของตนเทานั้น แตจะตองเปนผูมีสวนรวมรับ
ผิดชอบตอสังคม เปนผูมีสวนสําคัญ เปนระดับผูนําในการพัฒนา
สังคม และแพทยไมใชแตจะเปนผูมีจริยธรรมเองเทานั้น แตจะตอง
เปนแบบอยางในการประพฤติและรักษาจริยธรรม  แมกระทั่งเปนผู
นําในการสงเสริมจริยธรรมดวย  เพราะวา เมื่อคํานึงถึงความรับผิด
ชอบตอสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนการที่เปนผูนําของสังคม และ
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของวิชาชีพในการเปนแพทยแลว ก็เปนเหตุผล
ท่ีเรียกรองใหเกิดจิตสํานึกในทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง

เพราะฉะนั้น ปญหาก็อยูท่ีวา แพทยจะเลือกปฏิบัติอยางไร
ในทางเลือก ๒ อยาง คือ จะเปนผูใชระบบสังคมนี้เปนชองทางหา
ผลประโยชน หรือจะเปนผูรวมรับผิดชอบในการสรางสรรคพัฒนา
สังคม ใหสมกับฐานะของตนเอง ท่ีประชาชนเคารพนับถือบูชาอยู
แลว

วันนี้ อาตมภาพก็ไดพูดมาเปนเวลาพอสมควรแลว ขอ
อนุโมทนาตอคณะทานผูดําเนินการ ท่ีไดจัดใหมีการประชุมครั้งนี้ข้ึน
อาตมภาพไดพูดไปก็เปนเพียงขอคิด แงความเห็นบางประการ หาก
จะมีขอผิดพลาดลวงเกินประการใด ก็ขอประทานอภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย

เทาที่พูดมาก็ดวยเจตนามุงดี หวังดีตอกัน พรอมกับในจิตใจ
น้ันก็มีความเคารพนับถือสถาบันวิชาชีพแพทย และมีความรําลึกถึง
คุณความดีของแพทยมากมายหลายทาน ท่ีไดเกื้อกูลท้ังตอตนเอง
และสังคมไทยโดยทั่วไป

ในที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลรักษาทาน
ผูเปนแพทย และทานผูเกี่ยวของในการรักษาพยาบาลทุกทาน ขอจง
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เจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความเขมแข็งดวยกําลังกาย กําลังใจ
กําลังปญญา ในการที่จะปฏิบัติภารกิจแหงวิชาชีพแพทยตอไป และ
ในการที่จะทําใหสถาบันวิชาชีพแพทย ตลอดจนวงการแพทยเจริญ
งอกงามรุงเรืองยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชนสุขของสังคมไทยนี้ และของ
มวลมนุษย ตลอดกาลนาน เทอญ
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คาํกลาวสรุป

กระผม ในนามของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย และสมาชิกทั้งมวล ก็ขอกราบพระคุณเจาที่
เคารพที่ไดมาแสดงธรรมกถาเรื่อง อายุรแพทยกับปญหา
จริยธรรม

ผมเชื่อมั่นวา พวกเราคงจะไดนอมนําคําชี้แจงของ
ทานดวยเจตนาทีด่น้ีี ไปพจิารณาและใชใหเปนประโยชน

กระผมขอกราบเรียนตอท่ีประชุมน้ี และตอพระคุณ
เจาที่เคารพวา เปนมติเอกฉันทของคณะกรรมการบรหิาร
วา คงจะมีประโยชนยิ่งขึ้นในการที่จะจัดพิมพธรรมกถา
ของทานซึง่แสดงจบไปเมือ่ครูน้ี แจกจายใหแก อยางนอย
สมาชิกของราชวทิยาลยั ซ่ึงจะดวยเหตใุดกต็ามไมอาจจะ
เขามาฟงธรรมะอนัประเสรฐิในเชาวนันีไ้ด และจํานวนหนึง่
ก็จะไดถวายทานเพื่อแจกเปนธรรมทาน ในโอกาสสุดแท
แตทานจะพจิารณาตอไป



กลาวนาํ

พธิกีร: วนันี ้ เรามกีารบรรยายในเรือ่งทีพ่วกเรากาํลังสนใจกนัมาก
เกีย่วกบัจรยิธรรม ทานอาจารยปวน บอกวา ผมใชภาษาลาสมัย
ตองใชภาษาใหถูกตอง คือ “จรรยาแพทยในสหัสวรรษใหม”
ตอนที่ผมเกิด ยังไมมีศัพทนี้ คํานี้ยังไมถึงสหัสวรรษ พึ่งมา
เรียนกับแพทยรุนนอง คืออาจารยปวน

วันนี้เปนการบรรยาย ๒ ตอน คือ
๑. บรรยายสด ซ่ึงผูบรรยาย คอื อาจารยชาญ สถาปนกลุ

มาอยูทีน่ีแ่ลว และ มรว. ถนดัศร ีสวสัดวิฒัน
๒. บรรยายใชเทคโนโลยีสมัยใหม สมัยเกาเรียกวาการ

บรรยายแหง คือเอาหนังมาฉาย สมัยนี้คือวีดิทัศน โดย พระ
ธรรมปฎก

การบรรยายวันนี้ โดยอาจารยชาญ และหมอมถนัดศรี มี
อาจารยมัยธัช สามเสน เปนผูดําเนินรายการ

ผมขอเปดวีดิทัศน (ในสวนของพระธรรมปฎก) ดังนี้
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จริยธรรมแพทยสาํหรับสหัสวรรษใหม∗

ขอเจริญพรทานผูเขารวมประชุมทุกทาน
วันนี้หัวขอท่ีใหพูดเปนหัวขอใหญ คือเรื่อง “จริยธรรมแพทย

สําหรับสหัสวรรษใหม” กําหนดใหพูดถึงจริยธรรมที่จะใชกันตั้งพันป
ในเวลาที่นานอยางนั้น สภาพสถานการณความเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสังคมในชวงตนกับในชวงปลายพันปคงแตกตางกันมาก
เหลือเกิน การท่ีจะใหพูดถึงจริยธรรมที่ใชไดตลอดตั้งพันปน้ีคงยาก
มาก เพราะคงจะคาดเดาสถานการณความเปลี่ยนแปลงไมถูก

จรยิธรรมคงเดมิทกุสมยั หรอืเปลีย่นไปตามยคุทีม่าใหม
ความจริง คําวา “สหัสวรรษ” น้ี เราพูดตามคําฝรั่งคือ

millennium ซ่ึงเปนเรื่องของการนับศักราชของเขา ท่ีครบ ๒๐๐๐ ป
จะขึ้น สหัสวรรษใหม คือ new millennium

ท่ีจริงนั้น ปน้ีเปนปสุดทายของสหัสวรรษเกา ท่ีจะครบ
๒๐๐๐ ปบริบูรณ สหัสวรรษใหมท่ีแทจะเริ่มตน ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๔ ซ่ึงเปนคริสตศักราช ๒๐๐๑ เปนปแรกของสหัสวรรษใหม
หรือ new millennium น้ัน ถาถือเครงครัดก็เปนอยางนั้น แตตํารา
ฝร่ังก็บอกวา ยอมใหวันขึ้นตนปใหม ๑ มกราคม ๒๕๔๓ น้ี เปนวัน

                                                          
∗ ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก จากวีดิทัศน สําหรับการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล “งานเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ป วันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” ฉาย ณ วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓
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เริ่มตนสหัสวรรษใหมตามนิยมของชาวบาน (แบบ popular) แตจะ
เปนปน้ี หรือปหนา เมื่อเทียบกับเวลาพันป ก็หางกันนิดเดียว

ถาอนุโลมตามนิยมของชาวบานวา เราเขาสูสหัสวรรษใหม
ตั้งแตข้ึนปใหมปน้ี เวลานี้ก็ถือวาอยูในสหัสวรรษใหมแลว

เพราะฉะนั้น มองในแงหนึ่ง จริยธรรมแพทยสําหรับสหัส-
วรรษใหมก็คือจริยธรรมแพทยสําหรับเวลาปจจุบันนี่เอง สวนที่วาจะ
เปนตอนไหนของสหัสวรรษใหมน้ันก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง รวมแลวพูด
งายๆ ก็คือ เรามาพิจารณาจริยธรรมแพทยสําหรับยุคปจจุบัน

ท่ีจริง จริยธรรมแพทยน้ี ในแงหนึ่งจะพูดวาเปนเรื่องที่
เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยก็วาได ในเมื่อคนยังเปนคน

ธรรมชาติของมนุษยน้ัน โดยทั่วไปในเวลาแคพันป วาโดย
รวมก็ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร ปญหาจริยธรรมนั้นอยูในแงการปฏิบัติ
มากกวา คือ สภาพชีวิตและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป จะเอื้อหรือไมตอการปฏิบัติหรือการใชจริยธรรม พรอมกันนั้นยัง
มีปจจัยอื่นๆ เขามาแทรกอีก ซ่ึงเปนเรื่องของสถานการณในถิ่นฐาน
และกาลสมัยนั้นๆ แตจริยธรรมที่เปนหลักการทั่วไปก็เหมือนกันทุก
ยุคทุกสมัย เพียงแตจะนํามาใชกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร

ไมเฉพาะวงการแพทยเทานัน้ ทุกวงการ ไมวาทีไ่หน สงัคม
ท้ังโลกเวลานีม้ปีญหาจรยิธรรมมาก จะเห็นวาปญหาจริยธรรมกลาย
เปนเรื่องของความสนใจที่เดนชัดขึ้นมา นับถอยหลังไป ๓๐–๔๐ ป
กอน คนไมเอาใจใสจริยธรรมเทาไรนัก ท้ังๆ ท่ีเปนเรื่องสําคัญ

การที่คนมาสนใจจริยธรรมเวลานี้คลายๆ วาถูกบีบใหสนใจ
เพราะปญหามากขึน้แรงขึน้ จึงทาํใหตองคดิหาทางวาจะแกไขอยางไร
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เนือ่งจากมองเหน็วา ปญหาจรยิธรรมบบีคัน้สงผลกระทบตอความอยู
ดีของมนุษย หรือแมแตความอยูรอดของมนุษย ความเดือดรอนของ
สังคมที่คนเบียดเบียนกันมาก เอารัดเอาเปรียบกันตางๆ

พูดงายๆ คือ ความเดือดรอนความทุกขเกิดขึ้นมาก ทําให
คนตองมองปญหาจริยธรรมที่มาสัมพันธกับความเจริญของโลก

ปจจัยอยางหนึ่งที่คนพูดถึงบอยๆ คือ ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนตัวเดนของความเจริญกาวหนาทางวัตถุ เวลา
น้ีมองกันวา เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดปญหาจริย-
ธรรม

ยุคนี้เราเรียกวายุคขาวสารขอมูล หรือยุคสารสนเทศ ปญหา
ก็เกิดตามมากับความเจริญกาวหนาทางดาน ไอที (Information
Technology)

ตัวอยางงายๆ ในระดับชาวบานทั่วไป เราจะไดยินกันเสมอ
ถึง ปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในแงท่ีใชกันไมถูกตอง

เทคโนโลยีน้ัน ถาใชในทางที่ดี ก็เปนประโยชนมาก แตถาใช
สนองความตองการที่ไมถูกตอง เชน ความเห็นแกตัว ก็ทําใหเกิด
ปญหารายแรง อยางเรื่องอาชญากรรม แมแตใน cyberspace เรื่อง
ของ Internet ก็มีปญหาที่คนทํารายกันไดตางๆ

ในวงการแพทยก็ชัดเจนวาเทคโนโลยีเปนเรื่องสําคัญ การ
แพทยสมัยใหมน้ันมีจุดเดนอยูท่ีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
พรอมกันนั้นปญหาจริยธรรมก็ตามมากับเทคโนโลยีท่ีเจริญ

พอเทคโนโลยีเจริญ ก็มีปญหาใหมๆ ท่ีไมเคยคิด ไมเคยมอง
เหน็ ไมเคยคาดหมาย ทําใหตดัสนิใจยาก และทาํใหการปฏบัิตซัิบซอน
ยิ่งขึ้น จึงจะพูดถึงปญหาเหลานี้เล็กนอย
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หลักใหญของจริยธรรมที่ใชกับทุกยุคสมัย
ท่ีบอกวาหลักการของจริยธรรมยังคงเดิมน้ัน พูดโดยสรุป

เรื่องของจริยธรรมก็มี ๒ อยาง คือ
๑. เจตนาที่ดี จริยธรรมมีแกนกลางอยูท่ีการมีเจตนาที่ดีน่ี

แหละ
๒. ปญญาที่เพียงพอ คือความรูความเขาใจถูกตองชัดเจนใน

การทํางานนั้นๆ
เจตนารายจะทําใหเกิดปญหา เชน ถามีเจตนาจะเบียด

เบียนทําราย หรือลอหลอกหาผลประโยชน ก็แนนอนวาเจตนาแบบ
น้ีจะทําใหเกิดปญหาจริยธรรม เพราะตองการเบียดเบียนผูอื่นหรือ
เห็นแกตัว

อยางไรก็ตาม ถึงแมมีเจตนาดี อยากจะชวยเหลือเขา แตถา
รูเทาไมถึงการณ มีความรูไมเพียงพอ หรือปญญาไมมี ก็เกิดปญหา
แทนที่จะดีก็กลับเปนราย แทนที่คนไขจะหายปวยก็กลายเปนตาย
อยางนี้เปนตน

สรุปวา มี ๒ อยางที่เปนองคประกอบหลักอันสําคัญ
๑. มีเจตนาดี
๒. ใชปญญาเต็มท่ี
ถาได ๒ ข้ันนี้ ก็นับวาจริยธรรมมีพื้นฐานที่ดีแลว
เจตนา มี ๒ ดาน

๑) ดานลบ ที่สาํคัญคือ ไมโลภ ไมเห็นแกตัว แงน้ีเดนในสังคมยุค
ปจจุบัน ซ่ึงสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่วายุคนี้เปน
ยุคธุรกิจอุตสาหกรรม กิจการตางๆ มีความโนมเอียงไปในทางธุรกิจ
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ท่ีมุงแสวงหาผลกําไร ผูคนที่อยูในยุคนี้ ไมวาจะอยูในวงการไหน ไม
เฉพาะทานที่เปนแพทย ก็ตองไดรับผลกระทบจากกระแสสังคมอันนี้
ในดานเจตนาแบบธุรกิจน้ีคนประสบปญหากันมากจากความเห็น
แกตัว คือความโลภเห็นแตจะเอาผลประโยชน

ถาจะใหมีจริยธรรม ก็ตองตัดละหรือกําราบควบคุมเจตนา
ดานลบขอน้ี แมแตหลักจริยธรรมแพทยท่ีถือกันวาเปนสากล เชน
International Code of Medical Ethics ท่ีประกาศไวโดยสมาคม
แพทยแหงโลก (World Medical Association) ก็บอกวา

“แพทยตองไมประกอบวิชาชีพของตนดวยอิทธิ-
พลแรงจูงใจ แหงเจตนาที่จะหาผลกําไร…”

(“A doctor must practice his profession
uninfluenced by motives of profit …”)
น้ีก็คือปญหาจริยธรรมที่วา จะทําอยางไรใหแพทยไมทําอาชีพ

เพียงเพื่อสนองความโลภ
๒) ดานบวก คือ ตองมีเมตตาการุณย ท้ังเมตตา มีความรัก

ความปรารถนาดีตอคนไข และกรุณา เห็นเขาเจ็บปวยเปนทุกข ทน
น่ิงเฉยดูดายอยูไมได ตองขวนขวายแกไขบําบัดทุกขของเขา ให
เมตตาการุณยน้ีขยายกวางออกไป ตอเพื่อนมนุษย ตอสังคม และ
ตอโลกทั้งหมด

มองกวางๆ ก็คือมีเจตนาที่จะสรางสรรคใหมนุษยมีชีวิตที่ดี
งาม ใหสังคมอยูดี เปนสังคมที่มีคุณภาพชีวิตดี อยูรมเย็นเปนสุข
และโลกนี้ร่ืนรมยนาอยูอาศัย น่ีคือเจตนาฝายดี ซ่ึงมีแกนกลางหรือ
หัวใจอยูตรงที่วาตองมีเมตตากรุณา เริ่มจากตอคนที่ตนเกี่ยวของใน
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การปฏิบัติงาน หรือในการประกอบอาชีพ คือ ตอคนไข

ปญญา ท่ีใชอยางเต็มท่ี เริ่มตั้งแตความรูทางวิชาการของ
แพทยเอง ความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บ การวินิจฉัยที่ถูกตอง การที่มี
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนมีการคนควาปรึกษาหารือ
อยางดีท่ีสุด เพื่อใหทําการดวยปญญาที่รูจริง ชัดเจน รอบคอบ ไม
สักแตวาทํา

น้ีเปนเรื่องของหลักการซึ่งตองใชทุกยุคทุกสมัย

ปจจัยแทรกแซงจริยธรรม จากสหัสวรรษใหม
อยางไรก็ตาม แมวาหลักการจะคงเดิม จริยธรรมทั่วไปจะ

เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย แตเวลานํามาใชปฏิบัติก็มีปญหาซับซอน
แตกซอยออกไปตามสภาพชีวิตจิตใจของคนในยุคสมัยนั้นๆ บาง
สภาพสังคมสมัยนี้อาจจะเอื้อตอการใชจริยธรรมหรือตอการมีจริย-
ธรรมนอยลงบาง อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือเทคโนโลยีท่ีซับซอน ทํา
ใหตัดสินใจยาก

พูดโดยสรุป ในสถานการณปจจุบัน ท่ีเรียกวาสหัสวรรษใหมน้ี
มีปจจัยแทรกแซงที่ทําใหยากลําบากในการใชจริยธรรมที่กลาวไป
เมื่อกี้ คือ

๑. กระแสโลก เวลานี้โลกมนุษยเดินไปในทิศทางของการมี
ระบบธุรกิจขยายกวางขวาง เปนโลกาภิวัตนครอบงําไปทั่วโลก
ระบบธุรกิจแบบนี้มีลักษณะสําคัญคือการแขงขัน โดยมุงแสวงหาผล
กําไร ปญหาทางธุรกิจน้ีเปนปญหาใหญท่ีมีผลกระทบจริยธรรม ชัก
จูงปรุงแตงสภาพจิตใจ เปนปญหาของยุคสมัยที่ไมใชแคแทรกแซง
แตเขามาครอบงําเลยทีเดียว
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๒. ขาวสารขอมูล ตอนนี้ขาวสารขอมูลขยายกวางทั่วถึงและ

รวดเร็ว การใชขาวสารขอมูลก็มีปญหาในเรื่องการโฆษณา และการ
ใชตลอดจนปนแตงขอมูลขาวสารเพื่อเปนเครื่องมือหาผลประโยชน
ใหแกตน หรือกลั่นแกลงคนอื่น

การเผยแพรขาวเพื่อความรูน้ันดี แตบางทีมีการสรางขาวลอ
ขาวหลอกขาวลวง ดวยเหตุน้ีในยุคขาวสารขอมูล บางทีแทนที่คนจะ
ไดประโยชนจากขาวสารขอมูล ก็กลับไดรับโทษ เพราะไมใชเปนขาว
เพื่อความรู แตเปนขาวลือ-ลอ-หลอก-ลวง ถาพัฒนาคนไมทัน ก็
กลับเพิ่มปญหา

๓. เทคโนโลยี เวลานี้เทคโนโลยีกาวหนามากเหลือเกิน จะ
ใชในทางดีก็ได ทางรายก็ได ปญหาจริยธรรมก็คือ จะรับมือกับ
ความเจริญกาวหนาเหลานี้โดยปฏิบัติใหถูกตอง และทําใหเปนคุณ
ไดอยางไร จะทําใหเกิดประโยชนไมเกิดโทษหรือเกิดโทษใหนอยที่
สุดไดอยางไร

กอนจะพูดถึงการปฏิบัติในเร่ืองนี้ ตองมองที่แพทยดวยวา
สังคมเพงมองและคาดหวังตอความรับผิดชอบ ตลอดจนความมีจิต
สํานึกของแพทยในเรื่องจริยธรรมมาก เราพูดไดวา แพทยมีพันธะ
ทางจริยธรรมนี้เปนพิเศษ ในแงท่ี

๑. พันธะเชิงวัฒนธรรม เมื่ออยูเมืองไทยก็เปนคุณหมอ
ของคนไทย เมื่อเปนคุณหมอของคนไทย ก็มาในสายของวัฒนธรรม
ไทย สายวัฒนธรรมไทยนั้นก็เปนสายวัฒนธรรมน้ําใจ ซ่ึงเปนเรื่อง
จริยธรรมอยางหนึ่ง แพทยไทยยอมไดรับความคาดหวังใหมีวัฒน-
ธรรมไทย คือตองเปนผูมีนํ้าใจประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตา
เปนตน
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๒. พันธะเชิงสังคม คือ แพทยอยูในระดับเปนผูนําของ

สังคม มาจากคนในระดับท่ีมีสมองดี ไดรับการคัดเลือกอยางดี เปน
หัวกะทิของสังคม

ในการสรางสรรคสังคมที่ทุกคนตองรับผิดชอบสังคมของตน
น้ัน คนใดมีสถานะที่เรียกวาไดเปรียบ เชน มีสมองดี มีสติปญญาดี
มีฐานะเศรษฐกิจดี เปนตน ก็ควรรับผิดชอบสังคมใหมาก จะตองนํา
ความไดเปรียบของตนนั้นมาชวยสรางสรรคสังคม ถามองในแงน้ี
แพทยกเ็ปนผูมคีวามรบัผดิชอบตองชวยนาํสงัคมนีใ้หดาํเนนิไปดวยดี

๓. พันธะเชิงอาชีพ ขอน้ีใกลตัวที่สุด คือโดยอาชีพ งานของ
หมอเปนงานที่ตองรับผิดชอบตอชีวิตคน เปนงานที่ตองปฏิบัติตอ
ชีวิตมนุษย จริยธรรมจึงกลายเปนเรื่องสําคัญเปนพิเศษ เพราะวาจะ
ตองชวยคนไขและไมทํารายเพื่อนมนุษย การที่สังคมจะดีน้ันเพื่อน
มนุษยตองไดรับการปฏิบัติท่ีดีงามถูกตอง มีความสัมพันธกันอยาง
เกื้อกูล

จริยธรรมอยู แพทยเปนที่บูชานับถือ
ธุรกิจเขามาเปนใหญ แพทยกับคนไขกลายเปนคูกรณี

ในการพิจารณาปญหาจริยธรรมแพทยน้ัน เมื่อมาถึงยุคสมัยนี้
ท่ีเปนสหัสวรรษใหม จะตองดูท่ี

๑. คุณภาพของตัวแพทยเอง ในทางจริยธรรม ซ่ึงเนนที่คุณ
ภาพดานจิตใจ ดูวาจิตใจมีเจตนาดี มีเมตตากรุณา ไมมุงสนอง
ความตองการผลประโยชน ไมมุงเหน็แกตวั ไมมุงเอาแตผลกาํไร ซ่ึงจะ
ทําไดแคไหน กข้ึ็นอยูกบัคณุธรรมและความเขมแขง็ของตวัแพทยเอง
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๒. ถึงแมแพทยมีจิตใจดี มีเจตนาดี แตในยุคนี้ มีปญหา

พิเศษของยุคสมัยคือ เปนคนดีแลวยังไมพอ เพราะความเจริญกาว
หนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดปญหาซับซอนยิ่งขึ้น

ปญหาเรื่องจริยธรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีท่ีซับซอนนั้น มีมาก
มาย เปนเรื่องใหญท่ีวงการแพทยตองพิจารณากัน ถึงกับตองตั้ง
สถาบัน องคกร ข้ึนมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เปนพิเศษ สมัยกอนเรื่องนี้
ไมมี ปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหวงการ
แพทยปจจุบันหันมาสนใจเรื่องจริยธรรมทางการแพทย

จะพูดถึงเรื่องคุณภาพทางจิตใจหรือคุณธรรมของคุณหมอเอง 
อยางที่กลาวแลววา ปญหาคุณภาพทางดานจิตใจอยูท่ีวา ทําอยาง
ไรถึงจะใหแพทยมีเจตนาที่ดี ไมใหเจตนาตรงขามคือเจตนาที่ไมดี
เขามาฉวยโอกาสหาผลประโยชนจากความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี

หมายความวา ถาเจตนาดี ยิ่งเทคโนโลยีเจริญกาวหนา ก็ยิ่ง
ใชประโยชนไดมาก แตถาเจตนาไมดีเห็นแกผลประโยชน เปนโลภ
เจตนา ไมมีเมตตากรุณาตอคนไข มุงแตจะหาผลประโยชนใหกับตน
เอง ยิ่งเทคโนโลยีกาวหนามาก ก็ยิ่งใชหาผลประโยชนไดมาก อยาง
นอยโลภะกับเมตตาไมสมดุลกัน ปญหาก็จะเกิดขึ้น เริ่มจากการขัด
แยงกับคนไข ความรูสึกดีงามที่สืบมาในวัฒนธรรม เชนความรูสึก
ซาบซึ้งเคารพนับถือตอแพทย ก็จะลดลง

เมื่อความขัดแยงกับคนไขมากขึ้น ตอมาก็จะคอยจองเพงโทษ
เพงเล็งหาความผิดพลาดของกันและกัน จองจะ sue หรืออะไร
ทํานองนั้น ซ่ึงมีข้ึนในสังคมตะวันตกอยางอเมริกามาก ถาเราไม
สามารถแกปญหาหรือปรับในเรื่องจริยธรรมใหดีข้ึน ปญหาเรื่องนี้ใน
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เมืองไทยก็จะมากขึ้น เชนปญหาความขัดแยงทางกฎหมาย ท่ีจะ
แสวงหาและปกปองผลประโยชน

ฝายหนึ่งก็จะเรียกรองผลประโยชน อีกฝายหนึ่งก็กลัวเสียผล
ประโยชน บางทีคนไขก็จะไปไกลเลยเถิดถึงกับจะหาผลประโยชน
จากแพทย คอยจองหาจุดบกพรองที่จะยกมาฟองรอง กลายเปน
การหาผลประโยชนจากกฎหมาย หรือเอากฎหมายเปนเครื่องมือหา
ผลประโยชน

 นอกจากความขัดแยงกับคนไขท่ีเปนปญหาระดับบุคคล ก็
ขยายมาเปนปญหาสังคม เมื่อจริยธรรมไมดี คนก็มีปญหากันมาก
ข้ึน ตอไปสังคมก็ตองบีบ โดยเรียกรองและควบคุมดวยกฎกติกา

เมื่อแพทยไมคุมตัวเองดวยจริยธรรม สังคมก็บีบดวยกฎหมาย
การทดแทนและชดเชยก็มีอยู ๒ อยางนี้ คือ ถาแพทยคุมตัวเอง
ดวยจริยธรรมดี สังคมก็บีบนอยลง ถาแพทยคุมตัวดวยจริยธรรมไม
ได สังคมก็เอากฎหมายมาบีบ โดยตั้งกฎกติกาตางๆ ข้ึนมา ไปๆ
มาๆ ก็จะเหมือนเปนการขีดเสนแบงเขตระหวางคูแขง ระหวางผูขาย
บริการกับผูซ้ือบริการ หรือถาหนักนักก็ระหวางคูตอสู เลยกลายเปน
ปญหาในการชิงไหวชิงพริบ และหาทางหลีกเลี่ยง ปญหาสังคมก็ยิ่ง
ซับซอนหนักขึ้น

ท่ีวานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสหัสวรรษใหม ท้ังที่วาความจริง
ปญหาก็มีมาเรื่อยๆ แตเปนความโนมเอียงที่จะกาวขยายไปดวยกัน
กับการแผอิทธิพลของระบบธุรกิจ และความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยี
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ยิ่งโลกเจริญ ปญหายิ่งซับซอน
ถาปญญาไมทัน จะยิ่งสับสน

ท่ีวา ปญหาจริยธรรมไมไดอยูท่ีคุณภาพดานจิตใจของตัว
แพทยเองเทานั้น หมายความวา แมแพทยจะมีเจตนาดี มีเมตตา
กรุณา ไมมุงหาผลกําไร ก็ยังมีปญหาเรื่องเทคโนโลยีท่ีซับซอนอยาง
ท่ีวาเมื่อกี้ ซ่ึงเปนปญหาที่สัมพันธกับดานปญญา คือความรูความ
เขาใจ เราจะตองมีปญญาที่ทันกับยุคสมัย

ในยุคนี้ มนุษยสามารถประดิษฐอุปกรณเทคโนโลยีมาใชมาก
มาย ทําใหเรามีเครื่องมือท่ีกาวไกล แตมนุษยรวมท้ังแพทยและนัก
วิทยาศาสตรท้ังหลาย ก็ยังรูความจริงของธรรมชาติไมเพียงพอ ยังรู
ไมเทาทันความจริงของชีวิต ยังไมรูชัดแนลงไปในเรื่องที่วา คนเรา
เริ่มเกิดเมื่อไรที่นับวาเปนคน ชีวิตตั้งตนเมื่อไร ยังตัดสินกันไมลงตัว
ยังถกเถียงกันอยู หรือวาตายเมื่อไรก็ยังไมยุติเด็ดขาด เชนวาตาย
เมื่อกานสมองตาย แมจะยอมรับกันมากแลว ก็ยังเปนเรื่องที่ตอง
เถียงกันอยูในหมูมนุษยเอง ทําใหตัดสินใจยาก

กลายเปนวา ทาํได แตไมรูวาดีหรือไม น่ีเปนปญหาของแพทย
ในปจจุบัน ซ่ึงตองเนนวา เรามีเทคโนโลยีกาวหนา สามารถทําได แต
ไมรูวาถูกตองเปนประโยชนจริงแทหรือไม

ขอยกตัวอยาง มีหลักจรรยาแพทยขอหนึ่ง ซ่ึงในสายวัฒน-
ธรรมตะวันตกก็ถือกันมาตั้งแต ๔๐๐ กวาปกอนคริสตศักราช (คือ
เกือบ ๒๕๐๐ ปแลว) วา แพทยตองไมทํารายคนไข ตามคําพูดแบบ
ฝร่ังที่วา “doing no harm” ปจจุบันนี้ก็เปนปญหา เชนเอาเครื่องมือ
ไปชวยใหคนไขหายใจ เมื่อหัวใจของคนไขเตนอยู ก็เรียกวาเราชวย
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ใหคนไขยังมีชีวิต คือ ยืดอายุเขา เปนการชวยคนไข แตบางคนก็
เถียงวาเปนการทรมานคนไข เปนการทํารายคนไขหรือเปลา

การที่ปลอยใหเขาตาย กับการใหเขาอยูอยางทรมาน อันไหน
เปนการทํารายคนไข แคน้ีก็เปนปญหาแลว จึงพูดวา ทาํได แตไมรูวา
ดีหรือถูกตองหรือไม

เรารูมากมาย แตก็รูไมท่ัวตลอด ดังนั้นปญหาของโลกปจจุบัน
จึงมาติดขัดตรงท่ีวา เรามีเครื่องมือท่ีกาวไกล แตยังไมรูจักชีวิตหรือรู
จักธรรมชาติของมันอยางแทจริง คือพูดไดวา ความรูหรือปญญา
ของมนุษย ยังไมทันกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี จึงตอง
มาเถียงกัน ยังมีปญหากันอยูเรื่อยไป

เมื่อถือวาการทําใหคนไขมีชีวิตอยูเปนหนาที่ของแพทย ก็ตอง
รักษาชีวิตคนไขไว แพทยก็ตองพยายามไมใหคนไขตาย ปญหายุคนี้
คือเรามีเครื่องมือท่ีสามารถทําใหคนมีชีวิตอยูได คนไขมีชีวิตอยู ยัง
หายใจอยู แตเกิดปญหาขัดแยงกันขึ้น ระหวางการมีชีวิตอยู กับการ
อยูอยางด ีเชน อยูอยางไมดกีเ็ปนเพยีงซากศพทีห่ายใจ จะเอาอยางไร

จะเอาแคใหมชีีวติอยู หรอืวาจะใหอยูอยางดี ท่ีเรยีกวามคีณุ
ภาพชวีติดวย กเ็ปนเรือ่งทีถ่กเถยีงกนัอยู เปนการขดัแยงอยางหนึ่ง

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ เรื่องสิทธิของบุคคล กับประโยชนของ
สังคม ยกตัวอยางในขอท่ีวาแพทยตองรักษาความลับของคนไข แต
บางกรณีถาแพทยรักษาความลับของคนไข อาจกลายเปนการทํา
รายผูอื่น เชน ถาคนไขเปนโรคเอดส เขาไมใหบอกคูครองของเขา ถา
แพทยปฏิบัติตาม ก็เกิดความขัดแยงในใจ เปนปญหาวา แพทยควร
จะเห็นแกประโยชนของคูครองของเขาหรือไม แพทยจะบอกหรือไม
บอก
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กวางออกไปในแงผลประโยชนของสังคม ถาแพทยเห็นแก

ประโยชนของคนไขผูน้ัน ก็อาจจะเกิดผลเสียแกสังคม เชน คนไข
เปนโรคติดตอรายแรงบางอยาง ถาไมบอกแกสังคม สังคมก็เสียหาย
กอใหเกิดปญหาสังคมตอไป แมแตโรคมาลาเรีย ก็อาจจะเปน
ปญหาตอไปได และเปนเรื่องจริยธรรมของแพทยเหมือนกัน จึงไมใช
เรื่องที่จะตัดสินกันในเวลาปจจุบันประเดี๋ยวเดียว ซ่ึงไมมีทางจบ
เพราะไมมีสูตรสําเร็จ

สิ่งที่เราทําไดและควรจะทํา คือ อยางนอยควรพูดเปนหลัก
การ สวนเรื่องเฉพาะกรณีหรือรายละเอียด คงชี้ลงไปทันทีไมได แต
ใหเห็นแนวทางวาจะปฏิบัติอยางไร แลวก็ไดหลัก คือในเมื่อตัวแทรก
แซงจริยธรรมมาจากระบบธุรกิจ ซ่ึงเปนเรื่องของยุคสมัย แพทยหรือ
วงการแพทยจะปรับตัวใหทันกับกระแสโลกแหงระบบธุรกิจไดอยาง
ไร จะปฏิเสธไปเลยคงไมได แตจะทําอยางไรใหพอดี

ถาวงการแพทยจับจุดไดวาแคน้ีพอดี สถานการณก็จะดีข้ึน
แตจะไปสุดโตงขางเดียวไมยอมเลยก็คงอยูในสังคมไมได อาจจะได
สําหรับแพทยบางทานที่แข็งเด็ดขาดในอุดมคติ แตโดยเฉลี่ยก็ตองมี
หลักการทั่วไปใหปฏิบัติได เชนเรื่องธุรกิจก็ตองวางแนวทางวาจะ
ปรับแคไหนใหไมเสีย แตใหพอดี ใหดุลกันอยูได

เทคนิคทางวิชาการ
จะตองประสานกับเทคนิคทางปญญา

ในแงขาวสารก็เปนเรื่องสําคัญ ยุคนี้เปนยุคขาวสารขอมูล
และยิ่งเทคโนโลยีกาวหนา โอกาสที่จะไดขอมูลก็ยิ่งมากขึ้น การที่
ความรูวิชาแพทยเปนเรื่องเฉพาะของแพทยก็ยิ่งนอยลง เพราะวาคน
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ไขมีโอกาสจะไดรูอะไรตางๆ เพิ่มข้ึน

ยิ่งถาคนไขบางประเภทที่ชอบความรู คือฉันจะหายหรือจะ
ตายก็ไมวา ขอใหฉันรูก็แลวกัน ในกรณีน้ีถาแพทยใหความรูแกคน
ไข คนไขก็จะพอใจไมเรียกรองอะไรอื่น

เมื่อสภาพของยุคสมัยก็เอื้อ โดยมีขาวสารขอมูลท่ีจะใหแพทย
ช้ีแจงอธิบายหรือบอกแหลงแกคนไข และถือวาคนไขมีสิทธิท่ีจะรู
การศึกษายุคใหมจึงตองเตรียมแพทยใหเปนผูพรอมท่ีจะสื่อสารกับ
คนไขเปน เปนคนที่สามารถพูดจา มีความพรอมท่ีจะใหความรูตางๆ
แกคนไข ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งที่สําคัญ

 นอกจากรูเทคโนโลยีดานรางกายแลว อีกดานหนึ่งที่สําคัญ
คือ เทคโนโลยีดานจิตใจ ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติตอจิตใจ
ในแงหนึ่ง เรามองคนไขท่ีเจ็บปวย วาเขาทุกข ก็คิดหาทางวาทํา
อยางไรจะใหเขาหายเจ็บปวย ถาเขาตายก็ถือวาไมดี จึงตอง
พยายามไมใหเขาตาย แตถาเขามีชีวิตอยู โดยไมมีความสุข ไมมี
ความสามารถที่จะหาความสุข ก็อยาอยูเลย ควรอยูอยางดี จะดีกวา
อันนี้เปนการมองในดานหนึ่งซึ่งเนนที่รางกาย
แตยังมีอีกดานหนึ่ง คือดานจิตใจของคน ซ่ึงเปนเรื่องลึกละเอียด
การปฏิบัติตอจิตใจก็เปนเทคนิคเหมือนกัน

มองในแงของพุทธศาสนา เราสามารถใหคนไขปฏิบัติตอ
ความเจ็บปวยของตนไดดี ซ่ึงจะกลายเปนวา หลายคนไดประโยชน
จากความเจ็บปวยของตนเอง ยามเจ็บปวยคนจะไดประสบการณใหม
ไดเรียนรูอะไรใหมๆ ในสิ่งที่ไมเคยเรียนรู บางคนถึงกับพูดวา ถาเขา
ไมเจ็บปวยก็คงไมไดลาภอันนี้ ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งที่ประเสริฐสําหรับ
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ชีวิตของเขาก็ได ถาแพทยเขาใจเรื่องนี้ ก็จะทําใหผูปวยไดประโยชน
จากการเจ็บปวยของตนเอง

ในทางพุทธศาสนานั้น แมแตกําลังจะตาย คนเราก็ยังสามารถ
ไดประโยชนจากความตายของตัวเอง ในวาระสุดทายที่จะตายบาง
คนไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตก็มี โอกาสของคนจึงมีหลายดาน
และทุกสถานการณ

อันนี้ก็เปนจริยธรรม แตเปนจริยธรรมที่เนนดานปญญาและ
การปฏิบัติทางจิตใจ ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องใหมท่ีวงการแพทยสมัยใหม
ไมคอยไดคิด หรือไมคิดจะมอง เพราะมองอยูเพียงแควาความเจบ็
ปวยและความตายเปนสิง่ทีไ่มนาปรารถนา อยาไปเอามนั

แตถาเรามโียนโิสมนสกิาร คือเทคนิคทางปญญา เราอาจจะ
มองอีกอยางหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตอความเจ็บปวยและความตายใหดีท่ี
สุด และแถมยังหาประโยชนจากมันไดดวย

เรื่องนี้คิดวามีความสาํคัญในเชิงจริยธรรมสาํหรับยุคตอไป ในเมื่อ
เรามีเครื่องมือที่สามารถยืดอายุคน

การทีค่นไขเขานอนอยางนัน้ เรามคีวามรูสกึวาเปนการทรมาน
แตถาปฏบัิตติอความคดิและจติใจไดถกูตอง เขาอาจจะมคีวามสุขอยู
กับภาวะนั้นก็ได เขาอาจจะไดประโยชนจากมัน ซ่ึงเปนประโยชนท้ัง
ดานจิตใจและดานปญญา และอาจเปนปญญาขั้นสูงสุด คือปญญา
ท่ีรูแจงเขาใจชีวิตของตนเอง ตลอดจนเขาใจสัจธรรมสูงสุด

นอกจากนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวา ในวงการแพทยเอง บางที
แพทยไมลงกันในเรื่องความคิด ความเห็น ความรูความเขาใจ และ
การวินิจฉัยบาง ในเร่ืองการใชเทคโนโลยีเปนตนบาง ซ่ึงบางทีเกิด



จริยธรรมแพทยสําหรับสหัสวรรษใหม ๒๔๑
จากความบกพรองในการปฏิบัติ แตเมื่อเกิดขึ้นแลวก็อาจจะทําคน
ไขใหสับสน ซ่ึงมีความหมายทางจริยธรรมดวย

ยกตัวอยาง อาตมภาพเองซึ่งเปนนักปวยก็วาได เพราะปวย
มาตั้งแตเกิด จนกระท่ังปจจุบันขณะพูดก็ปวย เวลาตรวจก็ตองการ
ความรู แตผลการตรวจบางทีแพทยไมลงกัน ตัวอยางงายๆ ไปตรวจ
ท่ีโรงพยาบาลใหญแหงหนึ่งบอกวาโลหิตจาง แตอีกไมกี่วันแพทย
เจาะเลือดตรวจอีกแหงหนึ่งบอกผลตรงขามวาโลหิตขน หรือคอน
ขางขน ฮีโมโกลบิน ๑๖ กรัมเปอรเซนต เกร็ดเลือด ๒๖๐,๐๐๐ ตัว
อื่นสูงหมด ตรงขามกับอีกแหงหนึ่งที่บอกวาโลหิตจาง

เหตุการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นแคครั้งเดียว ปท่ีแลวก็เปนแบบนี้
ทานหนึ่งบอกวาเลือดจาง อีกแหงหนึ่งวาเลือดขน เมื่อไมนานมานี้
ตรวจครั้งหนึ่งวาเปนปญหาเรื่องไทรอยด และก็เปนปญหามากดวย
แตตอมาอีกไมกี่วัน ตรวจอีกทีหนึ่งบอกวาเปนปกติ

อันนี้อาจจะไมใชเรื่องของแพทยโดยตรง แตก็อยูในวงงานที่
แพทยเกี่ยวของ ซ่ึงโยงมาหาจริยธรรม เพราะทําใหคนไขเกิดความ
สับสน ไมแนใจ ซ่ึงเราจะตองปรับสภาพตางๆ ใหเอื้อตอจริยธรรม
หรือการใชจริยธรรม ถาจัดการไมดี ปญหาตางๆ เหลานี้ก็จะแทรก
แซงเขามาในจริยธรรม ถาเราปรับใหดีก็จะเปนสภาพเอื้อ อยางที่
บอกเมื่อกี้วาเปนปญหาในเชิงปฏิบัติ แตตัวหลักการเหมือนกันทุก
ยุคทุกสมัย หรือพูดงายๆ วาคงเดิมน่ันเอง
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โลกกาวสูสหัสวรรษใหม
แพทยตองมีหลักคิดที่เทาทันเหนือยุคสมัย

ในกรณีท่ีสถานการณหรือสภาพตางๆ ไมเอื้อ เราก็พยายาม
ปรับสภาพที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจ ขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี
เปนตน ใหกลายมาเปนสภาพที่คอนขางเอื้อตอจริยธรรม
ในแงของจริยธรรมเอง เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง โลกเจริญกาว
หนา ตอไปมนุษยก็จะพบกับปญหาที่วาไมมีคําตอบสําเร็จรูป หรือ
ไมมีสูตรสําเร็จ

คนยุคปจจุบัน ไมเฉพาะแพทยเทานั้น ไมมีสูตรสําเร็จ เมื่อไม
มีสูตรสําเร็จ ก็ไมมีคําตอบสําเร็จรูป จึงจะตองพัฒนาคนใหมีความ
สามารถในการคิด ใหใชปญญาเปน สามารถคิดได คิดเปน คิดถูก
ตอง คิดดี เพื่อจะใหไดผลท้ังในทางปฏิบัติการวิชาชีพของตนเอง
และไดผลเชิงจริยธรรม ซ่ึงจะสงผลหนุนใหการปฏิบัติงานอาชีพ
สําเร็จผลตามวัตถุประสงค

เมื่อไมมีคําตอบสําเร็จรูป เราจะตองมีหลักการใหญของจริย-
ธรรม อยางที่พูดแลว คือ

๑. มีเจตนาดี ดานลบ คือ เจตนาไมโลภ ไมเห็นแกตัว และ
ดานบวก คือ มีเมตตา มีความรักความปรารถนาดีตอคนไข อยาก
ใหเขามีชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนจุดหมายดีงามท่ีกวางขวางออกไป คือ
ตองการสรางสรรคสังคมใหดี ใหโลกนี้นาอยู

จะตองมีการสรางสรรคพัฒนาเจตนา เรียกวาตองพัฒนาจิต
ใจ การพัฒนาใหเปนคนดีก็กวางเกินไป ควรเจาะใหชัดลงไปวา ข้ัน
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พื้นฐานตองเริ่มท่ีพัฒนาความตองการ หรือพัฒนาความอยาก ซ่ึงเปน
ตัวการสําคัญในเรื่องจริยธรรม

ถาอยากผิดทางก็ยุง คืออยากเพียงแคใหไดผลประโยชน
สนองความโลภดังไดกลาวมาแลว แตถาอยากในทางที่ดี คือ อยาก
ใหชีวิตมนุษยอยูเปนสุข อยากใหคนไขหายปวย อยากใหเขามีชีวิตที่
ดี อยากใหประชาชนพลเมืองมีสุขภาพแข็งแรงที่จะเปนสวนรวม
สรางสรรคสังคม อยากใหเมืองไทยเปนสังคมที่เจริญกาวหนาโดยมี
พลเมืองหรือสมาชิกของสังคมที่มีรางกายแข็งแรงสุขภาพดี จะได
พัฒนาสังคมใหเจริญงอกงาม จริยธรรมและความสุขความเจริญก็
ตามมา

น่ีคอืการพฒันาความอยากใหด ี หรอืพฒันาความตองการใหดี
เรยีกวาเปนตนกาํเนดิของการพัฒนาคนเลยก็วาได ตอจากนั้นจะพูด
ถึงอะไรอื่นก็เปนเรื่องรอง เชน ใหเขาซื่อสัตย ใหคนมีระเบียบวินัย
ใหขยันหมั่นเพียร ฯลฯ แตถาแกปญหาตรงความอยากไมได ความ
ซ่ือสัตยเปนตนก็มายาก

ในทางที่ถูก ถามีความอยากที่ถูกตอง จริยธรรมอื่นก็จะตาม
มา บางทีเราไมกลาพูดถึงความอยาก เพราะไมรูจักแยกแยะความ
ตองการในใจของคน ตามหลักที่แทจะตองพัฒนาความอยากที่ถูก
ตองใหเกิดขึ้น

พระพุทธเจาตรัสวา ความอยากที่ถูกตอง นี้ เปนรุงอรุณของ
การศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม ทานเรียกวา “ฉันทะ”
คือความตองการจะสรางสรรคทําใหดี เชน อยากทําชีวิตเพื่อน
มนุษยใหอยูดีมีสุข เปนตน



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๒๔๔
๒. ตองแสวงปญญา และใชปญญาเต็มที่ นอกจากเจตนา

ดี ตองมีปญญาเต็มท่ีดวย จึงตองแสวงปญญา หรือหาความรูอยู
เสมอ โดยเฉพาะในปฏิบัติการจะตองใชปญญาอยางเต็มท่ี เพื่อจะ
ไดไมทําผิดโดยรูเทาไมถึงการณ และตองมีการปรึกษาหารือกันเปน
อยางดี

เมื่อมีสองอยางนี้เปนหลักอยู อยางนอยเราก็จะมีเครื่องให
ความมั่นใจ เวลาปฏิบัติการทางการแพทยหรืออะไรก็ตาม เราก็จะ
บอกกับตัวเองหรือตรวจดูตัวเองวา

๑. เจตนาเราดี
๒. เราใชปญญาเต็มที่
ถามีหลักอยางนี้แลว ไดเทาไรก็เทานั้น อยางนอยก็มีความ

สบายใจกับตนเองวา เราไดทําอยางดีท่ีสุดของเราแลว จะไดไม
เดือดรอนภายหลัง

นอกจากนั้น ระหวางที่ปฏิบัติการครั้งนี้เสร็จแลว กอนจะมี
ปฏิบัติการครั้งตอไป ตองมีความไมประมาท โดยเฉพาะไมประมาท
ในการศึกษา เพื่อเปนตัวชวยใหมีการแกไขปรับปรุงและเกิดความ
เจริญกาวหนาดียิ่งขึ้นตอไป

เปนไปไมไดท่ีวาจะทําสําเร็จทุกครั้งไปโดยไมมีผิดพลาดเลย 
แตความผิดพลาดถึงแมจะเกิดขึ้น แตถาไดหลักการ ๒ อยางนี้แลวก็
สบายใจไดมาก จริยธรรมที่สําคัญก็มีหลักการใหญเทานี้ คิดวาคง
ไมตองพูดถึงขอปลีกยอยมากนัก ขอย้ําวา

๑. มีเจตนาดี
๒. ใชปญญาเต็มที่
แลวก็หนุนดวย
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๓. ไมประมาทในการศึกษา ท้ังฝกตน ฝกปญญา คนควาวิจัย

ทางวิชาการ ใหไดความรูท่ีแทจริงและชัดเจน หาทางแกไขปรับปรุง
พัฒนาชีวิตของตนเอง และกิจการงานตางๆ รวมทั้งองคกรหรือ
สถาบันของตนใหดีงามยิ่งขึ้น ใหทํางานไดผลดียิ่งขึ้น

ขณะนี้พูดเกินเวลาไปแลว ขอยุติเพียงเทานี้
ขอใหจริยธรรมทางการแพทยเจริญเทาทันสหัสวรรษใหม ทัน

ตอความเจริญยุคใหมน้ี โดยที่แพทยมีความมั่นใจวาเปนผูท่ียังมีคุณ
งามความดี เปนผูท่ีสังคมระลึกถึงดวยความชื่นชมนิยมนับถือ และมี
ความซาบซึ้งใจสืบตอไป ทุกเมื่อ

มีเรื่องแถมตออีก…
_______ o _______
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สถานภาพที่สูงและอาชีพที่อิสระของแพทย
ควรเปนเครื่องมือที่พยุงและผดุงสังคม

อน่ึง เมื่อครั้งบันทึกภาพและเสียงในการพูดเรื่อง “จริยธรรม
แพทยในสหัสวรรษใหม” น้ัน ไดพูดขามตกหลนประเด็นหนึ่งที่ตั้งใจ
ไว และมีขอคิดเห็นที่ขอฝากเพิ่มเติมวา

ปจจุบันมีเสียงโจษจันทั่วไปวาจริยธรรมเสื่อมโทรมในสังคม
แทบทุกวงการ ในกระแสของความเสื่อมโทรมนี้ แพทยในฐานะที่
เปนคนชั้นนําของสังคมไทย และอยูในสถานะที่ประชาชนเคารพเชื่อ
ถือตามที่สืบมาในวัฒนธรรมไทย แพทยนาจะเปนหลักที่มั่นคงหลัก
หนึ่ง ทามกลางกระแสแหงความเสื่อมโทรมนั้น ท้ังในแงท่ีจะดํารง
รักษาจริยธรรมในวงการแพทยเอง และในแงท่ีจะชวยดึงชวยนํา
สังคมไทยใหพนกระแสรายขึ้นมาสูความดีงาม

มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ๒ อยางในเรื่องที่แพทยนาจะเปนหลัก
ชวยดํารงรักษาสังคมไวในความดีงาม

๑. การรกัษาเกยีรตภิมู ิ หรอืความนาเคารพเชือ่ถอืของสถาบนั
วชิาชพีแพทย โดยเนน

ก) ความเขมแข็งของระบบการควบคุมกันเอง ท้ังในดานปอง
กัน และสงเสริมเชิดชู

ข) ท่ีสําคัญยิ่งคือ การเสริมสรางจิตสํานึกของแพทยในการ
รักษาเกียรติภูมิ ภาพลักษณและความเคารพเชื่อถือของ
สังคม เริ่มตั้งแตการศึกษาในโรงเรียนแพทย

ถาแพทยพลอยเลื่อนลอยไปในกระแสความเสื่อมโทรมทาง
จริยธรรม เมื่อมีแพทยบางคนประพฤติเสียหายทางจริยธรรมรุนแรง
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ข้ึน แพทยท่ีเห็นแกจริยธรรมก็จะออกมาเคลื่อนไหวในการรกัษา
สถาบนัของตนและผลประโยชนของสงัคม ซ่ึงจาํเปนตองทาํ แตกจ็ะ
เกดิความขดัแยงในวงการแพทยเองดวย ถาปญหาเพิ่มมากขึ้น นอก
จากสถาบันวิชาชีพแพทยเองจะเสียภาพลักษณและเสื่อมเกียรติภูมิ
ลงไปแลว ความออนแอทางจริยธรรมของสังคมก็จะยิ่งมากขึ้น จึง
ตองถือวาสถานการณปจจุบันนี้เตือนใหตองเรงตรึงรักษาสถานภาพ
ท่ีดีงามเทาที่มีอยูไวใหได

๒. การใชสถานภาพของตนชวยดํารงรักษาสังคม สังคม
ปจจุบันอยูในยุคธุรกิจ ซ่ึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี มีความสําคัญมาก
เปนพเิศษ ท้ังในดานสถานภาพในสงัคม และอาํนาจทีจ่ะทาํการตางๆ

ในสภาพอยางนี้ การที่อาชีพแพทยมีฐานะทางการเงินอยูใน
ระดับท่ีจัดวาสูง นับวาเปนขอดีท่ีจะใชใหเปนประโยชนแกสังคมได
มาก ขอเพียงใหแพทยไมมุงหาผลประโยชนมากเกินไปจนเหนือกวา
ชีวิตและสุขภาพของประชาชน และนําขอดีของวิชาชีพแพทยมาชวย
ผดุงสังคม กลาวคือ

เวลานีอ้าํนาจทีไ่มชอบธรรมกาํลงัแผขยายออกไปครอบงาํวงการ
ตางๆ ในสงัคมมากขึน้ๆ อาชพีแพทยมขีอดท่ีีสาํคญัคอืเปนอาชพีอสิระ

ถาแพทยท้ังหลาย ซ่ึงเปนคนชัน้นาํ มสีตปิญญาด ีมสีถานภาพ
ทางเศรษฐกิจดีอยูแลวนี้ มีเจตนาดีตอสังคม ก็สามารถใชสถานภาพ
ท่ีสูงและเปนอิสระของตน ใหเปนประโยชนในการชวยดํารงรักษา
สังคมสวนรวม ดวยการดุลหรือคานหรือสกัดอํานาจนั้น และทําการ
ตางๆ ในทางสรางสรรค เพื่อชวยไมใหสังคมเสียหลักมากไปกวานี้



ภาค ๓

การแพทย: ที่พึ่งทุกยุคสมัย



องครวมพื้นฐานของการแพทย
(บูรณาการงานแพทย กับชีวิตและอารยธรรม)

การงานอาชีพน้ัน เปนการจัดตั้งสําคัญอยางหนึ่งของสังคม 
และเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงอารยธรรมของมนุษย

การงานอาชีพ เกิดจากการที่มนุษยมีอารยธรรม คือรูจักจัด
สรรแบงงานรวมกลุมกันทําในขั้นพื้นฐาน ตามความถนัด ความ
สามารถ และความสมัครใจ เพื่อใหชีวิตของบุคคลและกิจการของ
สังคมดําเนินไปดวยดี

การที่มนุษยรูจักปฏิบัติจัดการกับการงานอาชีพนั้นไดถูกตอง 
ก็เปนเครื่องวัดผลวามนุษยจะสืบทอดอารยธรรมไปไดหรือไม   

เรียกสั้นๆ วาเปนความสามารถในการสมมติ การสมมติไดน้ี
เปนความสามารถพเิศษของมนษุย ท่ีจะทาํการ-จัดการ-ดาํเนนิการให
ไดผลตามความจริงของกฎธรรมชาติ (เชน ทําสวนเปนเหตุ ตนไม
งามเปนผล) โดยจัดตั้งกฎสมมติของสังคมมนุษย  (เชน ทําสวน
เปนเหตุ ไดเงิน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล) ข้ึนมาหนุน ใหสอดคลองกัน

ตราบใดที่เรายังสามารถโยงกฎ ๒ อยาง คือกฎสมมติของ
มนุษย กบักฎแทจริงของธรรมชาตใิหถงึกนัได ตราบนัน้กไ็มมปีญหา
จะไดผลดีแกโลกมนุษย และอารยธรรมก็จะเจริญงอกงามตอไป

เริ่มตน เราพูดกันวา จะตองทํางานที่เปนสัมมาชีพ คือ
ประกอบอาชีพที่เปนสัมมา
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คนทัว่ไปมองวา “สมัมาชพี” กค็อือาชพีทีส่จุริต ไมผดิกฎหมาย
อยางนี้เปนความหมายพื้นๆ แตท่ีจริงมีความหมายลึกซึ้งกวานั้น

 อาชีพ หรือ อาชีวะ คือการหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงเรามองกันในความ
หมายงายๆ วา เปนการไดเงนิไดทอง ผลตอบแทน หรอืสิง่ของเครื่อง
ใชปจจัย ๔ ท่ีเราจะอาศัยในการเปนอยูหรือเลี้ยงชีวิตของตน

แตแคน้ันยังไมพอ อาชีพตองเปนสัมมาดวย
สัมมา แปลวา ถูกตอง การงานอาชีพ ท่ีเปนสัมมา ก็เพราะทํา

ถูกตองตามความหมาย คือทําใหเกิดผลที่ตองการของการงาน
อาชีพนั้น ซ่ึงแตละอาชีพมีวัตถุประสงคของมัน

ดังเชน งานทางการแพทย คือการรักษาพยาบาล มีวัตถุ
ประสงคเพื่อจะชวยบําบัดโรคและรักษาคนเจ็บไขไดปวย ยอม
ตองการผลที่ตรงแทแนนอนวา จะใหคนไขหายโรคภัยไขเจ็บ และมี
สขุภาพด ีคอืเปนงานทางสงัคมเพือ่ชวยเหลอืเพือ่นมนษุย เพือ่เกือ้หนนุ
ชีวติและสขุภาพของประชาชน ซ่ึงเปนพืน้ฐานของการพฒันาสงัคม

เพราะฉะนั้น ความหมายที่แทของงาน เมื่อมองใหลึกลงไป ก็
คือการทําใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมนั่นเอง โดยชวยให
คนทั้งสังคมอยูกันรมเย็นเปนสุข และมีกําลังโอกาสที่จะสรางสรรค
พัฒนาตางๆ ไดอยางดี

งานทุกอยางที่เปนสัมมาชีพก็อยางนี้ท้ังนั้น
ดังนั้น คําวา “งาน” จึงมีความหมายที่ตองคิดใหแยบคาย มิ

ใชแคเรื่องสวนตัวที่ฉันทําอยู ท่ีจะทําใหฉันไดเงินมาหาความสุข แต
เปนการแกปญหา หรือเสริมสรางความดีงามและความสุขใหแก
ชีวิตและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง
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โดยนัยนี้ ผลของงานที่แทจึงไมไดอยูแคท่ีตัวเรา อยางนอย
มนักไ็มไดจํากดัอยูท่ีตวัเราเทานัน้ แตหมายถงึประโยชนแกสวนรวม
หรือแกสังคม

จะเห็นไดวา แมแตตัวเราเองนี่แหละ เวลาพูดในเชิงเหตุผล
เราจะเนนในแงสวนรวมหรือสังคม เชนพูดวา งานของฉันเพื่อสราง
สรรคพัฒนาแกปญหาสังคมอยางนี้ๆ

แตในแงความรูสึก คนมักเนนที่ตัวเอง โดยมองที่การไดเงิน 
และผลตอบแทนตางๆ ท่ีเปนเรื่องของตนอยางเดียว

พูดอีกอยางหนึ่งวา การงานอาชีพแตละอยางมีผลโดยตรง ท่ี
เกิดตามเหตุโดยธรรมชาติของงานนั้น คือ การแกปญหาหรือเสริม
สรางความดีงามและความสุขใหแกชีวิตและสังคมอยางใดอยาง
หนึ่ง และผลโดยออมหรือผลตามเงื่อนไข คือ ผลตอบแทนสําหรับตัว
บุคคล เชนเงินเดือน เปนตน ตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกําหนดกันไว

ท่ีจริงนั้น เงินก็มีข้ึนมาภายหลัง เปนของที่เกิดขึ้นตามความ
เจริญแหงอารยธรรมของสังคมมนุษย ท่ีฉลาดในการสมมุติ

งานรักษาพยาบาลเปนตัวอยางที่ชัดเจน การแพทยมีผลโดย
ตรง คือการทําใหคนไขหายปวยไข มีสุขภาพดี แตมีผลโดยออมตาม
เงือ่นไขของอาชพี คอืการไดเงนิเดอืนด ีหรอืมผีลตอบแทนมาก

น่ีคือความจริงแหงอารยธรรมของมนุษย ท่ีตั้งอยูบนฐานของ
ธรรมชาติ สืบเนื่องจากธรรมชาติ และเกื้อกูลหนุนกันกับธรรมชาติ

ถามนุษยยังเขาถึงความจริงนี้ เขาก็จะสืบทอดอารยธรรมให
เจริญงอกงามตอไปได

ท่ีวาเขาถึงความจริงของอารยธรรม ก็คือยังสามารถโยงการ
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จัดตั้งที่เปนสมมติของอารยธรรม ใหถึงและใหกลมกลืนเขากันกับ
ความจริงของธรรมชาติท่ีเปนฐานเดิมได

ท่ีวาโยงใหถึงและใหกลมกลืนเขากันไดน้ัน หมายถึงโยงทั้ง
ทางปญญาดวยความรู และโยงทางจิตใจดวยความตองการ คือท้ัง
รูความจริงที่เปนอยางนั้น และตองการผลแทท่ีมาตามกระบวนการ
ของความเปนจริงนั้น

พูดงายๆ วา รูวาผลที่แทจริงซึ่งจะเกิดขึ้นโดยตรงตามเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาติจากการกระทําในงานอาชีพนั้น คืออะไร และ
ตองการผลท่ีแทจริงนั้น

เมื่อโยงถึงกันดวยความรูและความตองการอยางนั้นแลว ก็จะ
เกิดมีความสุขข้ึนมาประสาน ใหระบบการทํางานกลมกลืนกันเปน
วงจรที่สมบูรณครบเต็มในตัวของมันเอง

ท้ังนี้เพราะวา คนมีความตองการอยางไร เมื่อความตองการ
น้ันไดรับการสนอง เขาก็จะมีความสุข

เมื่อคนตองการผลของตัวงานเองตามเหตุผลของมัน เมื่อผล
น้ันเกดิขึน้ ความตองการของเขากไ็ดรับการสนอง และเขากม็คีวามสขุ

การที่คนไขหายปวย แข็งแรง มีสุขภาพดี คือผลท่ีเปนจุดมุง
หมายและเปนประโยชนโดยตรงของการทํางานแพทย ถาแพทย
ตองการเห็นคนไขหายปวย หรือมีสุขภาพดีข้ึน ก็แสดงวาแพทยน้ัน
ตองการผลที่ตรงตามเหตุ

ในกรณีน้ี เมื่อเห็นคนไขหายปวย แพทยก็ไดรับผลสนอง
ความตองการที่ตรงตามเหตุ และจะเกิดความสุขขึ้นมาไดทันที

แมแตระหวางนั้น ขณะที่กําลังทํางานอยู เมื่องานที่ตนทํา
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กาวหนาไป ก็ยิ่งมองเห็นความสําเร็จของงานหรือผลท่ีตองการใกล
เขามา ก็ยิ่งมีความอิ่มใจ มีปติและความสุขมากขึ้นๆ เขาจึงมีความ
สุขไดตลอดเวลา เรื่อยๆ ไปทุกขั้นตอน

ในกรณีน้ี กฎมนุษยเชนที่วาทํางาน ๑ เดือน ไดเงินเดือน เทา
น้ันเทานี้ ก็มาเอื้อหนุนใหคนตั้งหนาตั้งตาทํางานไปโดยไมตอง
กังวลเรื่องปจจัยยังชีพ ชวยใหทํางานไดเต็มท่ี โดยมีความสุขเต็มท่ี 
และใหสังคมไดผลท่ีเปนประโยชนของงานเต็มท่ี

ถาทํางานไดถูกตองจริง ก็จะกลมกลืนกันจนกระทั่งวา ในที่
สุด เงินจะเปนผลพวงผลพลอยไดพิเศษ ซ่ึงเปนตัวเสริม ท่ีมาทําให
เรามีความสุขมากขึ้น โดยที่วาตัวงานเองทําใหเรามีความสุขอยู
แลว และเงินก็มาเสริมความสุขขึ้นไปอีก

พรอมกันนั้น เมื่อไดเงินทองผลตอบแทนมามาก คนที่มีความ
สุขอยูแลวในการทํางาน ซ่ึงมีความสุขที่ไมตองพึ่งพาขึ้นตอการหา
ความสุขจากการกินเสพบําเรอผัสสะมากนัก ก็มีวัตถุมากมายเปน
สวนเหลือสวนเกิน ท่ีเขาจะนําไปเกื้อกูลเพื่อนมนุษยและเกื้อหนุน
สังคม พัฒนาตนใหมีความสุขยิ่งขึ้นไปในมิติใหม จากการทําใหสิ่ง
ท้ังหลายดีงามและมองเห็นคนอื่นเปนสุข

ท้ังนี้เปนไปตามหลักที่วา อารยธรรมที่เจริญงอกงามเปน
สัมมา ยอมเพิ่มพูนสภาวะแวดลอมหลากหลาย ท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาตนของมนุษย และเมื่อมนุษยมีชีวิตที่พัฒนาไดถูกทางอยาง
ดี ก็เปนสวนรวมที่มีคุณคายิ่งขึ้นในการพัฒนาอารยธรรม

ในระบบแหงบูรณาการนั้น ความประสานกลมกลืนและ
เกื้อกูลกันยังเดินหนาตอไปอีก ดังจะเห็นวา
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อาชีพท่ีเปนสัมมา นอกจากไมเบียดเบียนหรือกอความเดือด
รอนทําลายใคร และชวยแกปญหาสรางสรรคชีวิตและสังคมแลว
ยังแถมดีกับตัวเองโดยเปนโอกาสในการพัฒนาชีวิตทุกดาน

ในดานพฤติกรรม เมื่อทํางานไป เราก็ไดเรียนรูท่ีจะดําเนิน
ชีวิตใหถูกตอง เราจะรูจักอยูรวมและทํางานรวมกับผูอื่น ไดเรียนรู
มารยาทตางๆ รูจักติดตอเขาพบเขาหา รูจักพูดจาปราศรัย รูจักที่จะ
ปฏิบัติงานตางๆ ใหไดผลดียิ่งขึ้น พรอมท้ังพัฒนาทักษะความ
ชํานาญจัดเจนในงานนั้น

ในดานจิตใจ คือ ท้ังดานคุณธรรม ความสามารถ หรือสมรรถ
ภาพของจิตใจ และความสุข โดยเฉพาะการมีสุขภาพจิต เราไดฝก
ความมีนํ้าใจเมตตากรุณาที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไดฝกความรบั
ผดิชอบ ความขยนั ความอดทน ความมใีจหนกัแนนมัน่คง ความมี
สติ การมีสมาธิหรือความมีใจแนวแนในการทํางาน เปนตน

ในดานปญญา เราจะไดเรียนรูเพิ่มข้ึน เกิดความรูความเขา
ใจ รูวิชาการของตนชัดเจนและช่ําชองยิ่งขึ้น ทําใหเราไดคิดไดคน
ควา หาทางแกปญหา พัฒนาความสามารถในการคิดพิจารณา
วินิจฉัยและรูวิธีจัดการดําเนินการ และไมเฉพาะในเรื่องวิชาการ
และการงานเทานั้น แตไดเรียนรูโลกและชีวิตดวย เริ่มแตไดเรียนรู
เพื่อนมนุษย ทําใหรูจักและเขาใจผูคนในสังคม ตลอดจนรูจักเห็นใจ
เพื่อนมนุษย ตลอดจนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไปและเหตุ
ปจจัยของสิ่งทั้งหลาย

ชีวิตของเรานี้ ท่ีเราไดพัฒนาตนเองขึ้นมานั้น สวนใหญ
พัฒนาจากการทํางาน เพราะวาชีวิตของเราอยูกับการทํางานเปน
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สวนใหญ วันหนึ่งๆ เราอยูกับการงานอาชีพครึ่งคอนวัน เชนอาจจะ
ตองทํางาน ๘ ช่ัวโมง หรืออาจจะเกินกวานั้น เพราะบางทีตองมา
กอนเวลา บางทีตองเลิกหลังเวลา

เพราะฉะนั้น ถาเราจะพัฒนาชีวิตของเรา ก็ตองใชอาชีพการ
งานของเรานี่แหละเปนเวที หรือเปนสนามที่พัฒนาตนเอง มิฉะนั้น
เราจะหาโอกาสพัฒนาตนเองไดยาก ถาเรามุงอยางเดียววาจะ
ทํางานทําการเพื่อไดเงิน เราก็จะพลาดโอกาสที่ดีน้ีไปเสีย

งานคือเวลาสวนใหญแหงชีวิตของเรา บุคคลใดไมสามารถมี
ความสุขจากการทํางาน ก็แสดงวาเวลาสวนใหญในชีวิตของเขานั้น
ไมมีความสุข บุคคลใดไมรูจักพัฒนาชีวิตของตนดวยการทํางาน
ชีวิตสวนใหญของเขาก็แทบไมมีโอกาสที่จะพัฒนา ซ่ึงนับวาเปน
ความสูญเสียยิ่งใหญของชีวิต

ถามนุษยสรางอารยธรรมขึ้นมาไดแลว แตหลงเพลินปลอย
ใหอารยธรรมนั้นหลุดลอยขาดออกไปจากฐานเดิมในธรรมชาติ
โดยไมสามารถโยงการจัดตั้งที่เปนสมมติของอารยธรรม ใหถึงและ
ใหกลมกลืนเขากันกับความจริงของธรรมชาติ ท้ังดวยความรูและ
ความตองการ อารยธรรมที่สรางขึ้นมาก็จะกลับกลายเปนพิษภัย 
และการไดมาก็อาจกลายเปนการสูญเสียไปจนหมดสิ้น

ในอารยธรรมที่หลุดลอยขาดออกไปจากฐานของมันนั้น 
มนุษยจะแปลกแยกจากธรรมชาติและจากความจริงของมัน

เมื่อมนุษยไมตองการผลที่แทตามธรรมชาติของงาน โดย
ตองการเฉพาะเงินทองที่เปนผลตอบแทนตามเงื่อนไข เขาก็จะไมได
ความสุขหรืออาจจะตองทนทุกขในการทํางาน
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การขาดความสุขหรือความฝนใจทนทุกขในการทํางาน จะยิ่ง
ผลักดันใหมนุษยฝากความหวังในสุขไวกับเงินทองผลตอบแทน
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงนอกจากทาํใหงานไมสมัฤทธิค์วามมุงหมายในการแก
ปญหาและสรางสรรคพฒันาชวีติและสงัคมอยางแทจริงแลว ก็จะทํา
ใหเขาหมกมุนมุงหาความสุขแตจากการกินเสพสะสมแสวงหาและ
การแสดงศักดาเดช ซ่ึงนําไปสูการทําทุจริตและการเบียดเบียนแยง
ชิงขมเหงเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้น

เมือ่เปนอยางนี ้ การงานอาชพีของมนษุย แทนทีจ่ะเปนอารย-
ธรรมสวนสําคัญ อันชวยแกปญหาและสรางสรรคความดีงาม นํา
สังคมมนุษยไปสูสันติสุข ก็กลับกลายเปนตัวการกอปญหาและซ้ํา
เติมความเสื่อมทราม นําสังคมมนุษยไปสูโทษภัยและความทุกข

ในที่สุด มนุษยก็จะไมสามารถไปถึงจุดหมาย แหงการมี
ชีวิตที่ดี ทามกลางสังคมที่มีสันติสุข ในโลกที่ร่ืนรมยนาอยูอาศัย  
อารยธรรมของมนุษยก็จะทําลายทั้งตัวมันเอง ทําลายมนุษย และ
ทําลายธรรมชาติท่ีเปนฐานเดิมของมัน

ท้ังนี้ก็เปนไปตามกฎแหงธรรมดา ท่ีวาโลกคือสังคมมนุษย
เปนไปตามกรรม เมื่อหมูมนุษยทํากรรมเลวราย ผลก็คือความเสื่อม
สลายเปนธรรมดา

ในทางตรงขาม เมื่อคนเขาถึงความจริงแทและทําถูกตอง ก็
กลายเปนธรรม

เมื่อธรรมมา ก็คือการที่กฎแหงความเปนจริงตามเหตุปจจัย
ของธรรมชาต ิ กบักฎสมมตขิองมนษุย ประสานกลมกลนืกลายเปน
เกื้อหนุนกัน งานก็ประสานเปนอันเดียวกับความสุข และความสุข



องครวมพ้ืนฐานของการแพทย ๒๕๙

ของบคุคลกป็ระสานกบัประโยชนสขุของสงัคม ทุกอยางลงตวัพอดี
เมื่อเปนอยางนี้ อารยธรรมก็จะเจริญงอกงามตอไป นําสังคม

มนุษยสูจุดหมาย ใหเรามีชีวิตที่ดี ทามกลางสังคมที่มีสันติสุข ใน
โลกที่ร่ืนรมยนาอยูอาศัย บรรลุผลสัมฤทธิ์แหงอารยธรรมอยางแท
จริง
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งานของแพทย คอืการบาํบดัโรคภยัไขเจบ็น้ัน ไดมมีาคูกบัสงัคม
มนุษย แตท่ีจริง ไมใชแคคูกบัสงัคมมนษุย ถาจะพดูใหถกู ตองบอกวาคู
กนัมากบัชีวติมนษุย เพราะวาเมือ่มนุษยมชีีวติมรีางกาย เขากม็ปีญหา
กบัรางกายนัน้ ท่ีทางพระเรยีกวาประสบปจจัยขดัแยง เกดิเปนโรคภยัไข
เจบ็ตางๆ ซ่ึงจะตองแกไขบาํบดั เพราะฉะนัน้ การแพทยจึงเปนเรือ่งที่
เกาทีส่ดุอยางหนึง่

การแพทย รวมทัง้วธิกีารรกัษาพยาบาล และบาํบดัโรคภยัไขเจบ็
น้ัน ไดเจรญิกาวหนาตลอดมา จนถงึยคุปจจุบันนี ้ โลกสวนใหญไดหัน
มานยิมใชวธิกีารบาํบดัรกัษา ท่ีถอืวาเปนแบบของอารยธรรมตะวนัตก
ซ่ึงเรามกัเรยีกกนัวาการแพทยสมยัใหม

ความจริงการแพทยสมัยใหมก็วิวัฒนาการมาจากการแพทย
สมยัเกานัน้เอง ลกัษณะสาํคญัของการแพทยสมยัใหม กค็อืมคีวาม
เจรญิทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนเครือ่งสนบัสนุน พรอมดวย
ลกัษณะทีเ่รยีกวาความชาํนาญพเิศษ แตเรากต็องไมลมืดวยวา ในอดตี
กอนทีก่ารแพทยในโลกตะวนัตกจะเริม่เจรญิขึน้มานัน้ วชิาการแพทยได
เคยเจรญิมากอนในอารยธรรมอืน่ ทางดานตะวนัออก ซ่ึงเปนแหลง
อารยธรรมใหญ เชน จีน และอนิเดยี
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เมื่ออารยธรรมมนุษยเจริญขึ้น
การแพทยก็แยกแตกสายออกไป

สมยักอนโนน จีนและอนิเดยีเปนตนไดมคีวามเจรญิทางการ
แพทยมากกวาตะวนัตก เมือ่การแพทยแบบตะวนัตกเจรญิขึน้ แมจะได
รับประโยชนจากการแพทยในอารยธรรมเกามาบาง แตกม็ใิชเปนการ
รับมาในขัน้ของการประมวลอยางทีเ่รยีกวาบรูณาการเขาในความเจรญิ
ทางการแพทยของตน คอืไมไดนําเอามาสบืตอหรอืกลมกลนืเขามาทัง้
หมด เพราะฉะนัน้ เมือ่การแพทยสมยัใหมของตะวนัตกพฒันาไป กเ็ทา
กบัวามคีวามเจรญิทีห่นกัหรอืเอยีงไปบางแงบางดาน พรอมกบัท่ีขาด
ตกบกพรองยอหยอนไปในบางดาน ในขณะทีก่ารแพทยแบบจนีหรอื
อนิเดยีเปนตน ท่ีเปนแบบเกา หรอือารยธรรมเดมิน้ัน เมือ่เจรญิมาถงึจดุ
หนึง่กม็คีวามฝด หรอืตงึตวั เชน ยดึตดิกบัของเกา ทําใหเจรญิกาวหนา
ยาก แตกไ็ดสะสมความเจรญิไวไมนอย

ตอมา เมื่อวิชาการแพทยแบบสมัยใหมของตะวันตกเจริญ
กาวหนามากขึ้น ท้ังๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในบางแงบางดาน แตนาน
เขา จุดออนหรือขอบกพรองในบางแงก็ปรากฏขึ้นมา ในขณะที่การ
แพทยแบบโบราณของจีนและอินเดีย ซ่ึงสะสมความเจริญมาไวนาน
ก็มีสวนดีอยู เมื่อฝายการแพทยสมัยใหมมีจุดอับจุดออนหรือขอบก
พรองก็จึงเปนชองวางที่จะใหความเจริญทางการแพทยแบบโบราณ
น้ันแสดงตัวออกมา

ดงัปรากฏในยคุนีว้า เมือ่ความเจรญิทางการแพทยสมยัใหมแบบ
ตะวนัตกเจรญิมาถงึจดุหนึง่ คนกชั็กจะหายตืน่เตน คลายๆ จะมจุีดที่
เหมอืนกบัจะอิม่ตวั และคนกชั็กจะมองเหน็ขอบกพรอง ถงึตอนนีแ้หละ
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ท่ีการแพทยแบบโบราณในอารยธรรมตะวนัออกมชีองโอกาสทีจ่ะไดรับ
ความสนใจ ซ่ึงบางแหงบางทีก่ทํ็าใหรูสกึเหมอืนกบัมคีวามขดัแยง หรอื
บางทกีม็คีวามรูสกึทาํนองรงัเกยีจกนั แตถาคาํนงึถงึความเปนจรงิ โดย
มองอยางเปนกลางๆ กน็าจะเอามาใชประโยชน ดวยความรูเทาทนัตาม
ความเปนจรงิ อยางทีก่ลาวมาแลววา ท้ังสองฝายกไ็ดมคีวามเจรญิ
และมกีารพฒันาวธิกีารบาํบดัรกัษาโรคภยัไขเจบ็ตามแบบของตน ซ่ึง
แตละฝายกม็แีงด ีและแงบกพรองของตนดวยกนั

ในแงของการแพทยสมยัใหม ถารูเทาทนัความเปนจรงินี ้และเอา
สวนทีท่างตะวนัออกไดสะสมประสบการณมา ซ่ึงไดเคยใชประโยชนกบั
ชีวติในสงัคมมนษุยสมยักอน โดยนาํเอามาเสรมิการแพทยของตนเอง
กน็าจะทาํใหเกดิความสมบรูณยิง่ขึน้

อยางไรกต็าม เรือ่งนีอ้าจจะตองการเวลา คอืระยะนีอ้าจจะเปน
ชวงเวลาของการทีย่งัมคีวามขดัแยงอยู แมแตแคในสงัคมไทยของเรา
เวลาพดูถงึการแพทย เราไดมคีวามตืน่นยิมกบัการแพทยแบบสมยัใหม
ของตะวนัตกมาราวรอยป พอถงึชวงนีเ้มือ่คนเริม่มองเหน็ปญหาทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยซ่ึีงโยงมาถงึเรือ่งการแพทยดวย พรอม
กบัเริม่เหน็โทษของวตัถนิุยม และมองเหน็ความสาํคญัของคณุคาทาง
จิตใจเพิม่ข้ึน คนกเ็ริม่หันกลบัไปมองการแพทยแบบเดมิหรอืแผน
โบราณ หรอืการแพทยไทย สดุแตจะเรียก แลวความสนใจในการแพทย
แผนเดมิของไทยนัน้ กชั็กจะเริม่ฟนขึน้มา พรอมกบัการเรยีกหาสิง่ทีส่ญู
เสยีไป

ความจรงิ การแพทยแผนโบราณแบบของไทย กค็ลายๆ กบัการ
แพทยแบบตะวนัออกทัว่ไป ซ่ึงมลีกัษณะรวมกนัหลายอยาง โดยเฉพาะ
ลกัษณะทีเ่ดนอยางหนึง่ของแพทยไทย คอื วฒันธรรมทางดานจติใจ ซ่ึง
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ยงัมอีทิธพิลเหลอือยู ฉะนัน้ เวลาพดูถงึการแพทยในประเทศไทย แมจะ
พดูถงึการแพทยสมยัใหม เรากอ็ดไมไดท่ีจะพดูในแงท่ีโยงกบัวฒันธรรม
ไทย คอืพดูวา ในวฒันธรรมไทยนัน้ เรายกยองแพทยหรอืหมอ เราถอื
เปนปชูนียบคุคล เพราะเปนคนทีม่พีระคณุแกชีวติของผูคน หรอืเปนคน
มคีณุคาของสงัคม เพราะเปนผูท่ีไดชวยชวีติของเพือ่นมนษุย

การมองในแงของความมพีระคณุกบัในแงความกตญักูตเวท ี
น้ัน กเ็กดิเปนความสมัพนัธในเชงิคณุธรรม คอื ฝายแพทยเปนผูท่ีมี
เมตตากรณุา ไดชวยเหลอื สวนทางฝายคนไข กเ็ปนผูมคีวามกตญัู
ระลกึพระคณุนัน้ ทําใหมคีวามรูสกึในเชงิน้าํใจกนัมาก

น้ีเปนดานหนึง่ คอืดานวฒันธรรม ซ่ึงเวลานีก้เ็ปนปญหา ดงัทีพ่ดู
กนัวา การแพทยสมยัใหมของไทยนัน้ โนมไปเปนแบบตะวนัตก คอืนอก
จากนาํเอาการแพทยแบบตะวนัตกมาใชแลว เวลานีว้ฒันธรรมกจ็ะเปน
ไปตามแบบตะวนัตกดวย และวฒันธรรมเดมิกเ็สือ่มคลายลงไป ท้ังๆ ท่ี
สงัคมของเรา รวมทัง้ตวัแพทยเองกย็งัไดรับประโยชนจากอทิธพิลของ
วฒันธรรมเดมิของไทยนี ้คอืความรูสกึเชือ่ถอื และความเคารพนบัถอืไว
เนือ้เชือ่ใจแพทย ยงัมอียูในจติใจของคนไทยทัว่ไป แตกม็แีนวโนมวา
เมือ่กจิการแพทยโนมเอยีงไปเปนแบบตะวนัตก หันไปเปนวฒันธรรม
เชงิธรุกจิ เนนเรือ่งเงนิเรือ่งทองมากขึน้ ความรูสกึในคณุคาทางจติใจ ก็
จะลดนอยลงไป

เมือ่ฝายผูประกอบอาชพีแพทย โนมเอยีงไปในทางธรุกจิ มุงหวงั
ผลกาํไรจากการประกอบการงานอาชพีของตนมากขึน้ คนไขกชั็กโนม
เอยีงไปในทางทีจ่ะเสือ่มความเคารพนบัถอื และมคีวามคดิในเชงิทีจ่ะ
คอยจองมองจบัผดิ แลวกเ็รยีกรองคาเสยีหาย เชนเดยีวกบัในประเทศที่
เราเรยีกวาเจรญิ อยางอเมรกิา
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อกีดานหนึง่กค็อืเรือ่งของการรกัษาพยาบาลเอง ซ่ึงเรากต็องยอม
รับวา ระบบการแพทยสมยัใหม ท่ีมวีทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปน
เครือ่งอดุหนนุนัน้ ไดชวยใหเกดิความเจรญิกาวหนา ความมปีระสทิธภิาพ
และความสะดวกสบายมากมาย การแพทยแบบเดมิสูไมไดในเรือ่งนี้
แตการแพทยแผนเดมิน้ันกม็คีวามใกลชิดธรรมชาตมิากกวา

ทีน้ีชีวติของคนเรานัน้ ถงึอยางไรกเ็ปนธรรมชาต ิฉะนัน้ ในสวนนี้
กจ็ะมปีญหาเขามาอกีวา การแพทยสมยัใหมน้ัน ใชวธิกีารรกัษา
พยาบาลทีใ่ชเทคโนโลยเีปนใหญ และตวัยาคอืเภสชักม็กัเปนสารเคมี
คอื เปนสิง่ทีป่รุงแตงดวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ซ่ึงมปีญหาในดาน
ความเปนพษิ หรอืเขากนัไมไดกบัรางกายทีเ่ปนสวนของธรรมชาต ิสวน
การรกัษาแผนโบราณนัน้ ใชสิง่ทีม่อียูในธรรมชาต ิ เพราะฉะนัน้พอถงึ
เวลานี ้ เมือ่คนเริม่เหน็ภยัของความเจรญิทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีเชนการปรงุแตงดวยสารเคม ีเขากก็ลวัภยัจากสิง่เหลานีแ้ละ
หันกลบัไปหาธรรมชาตมิากขึน้ กลายเปนจดุทีทํ่าใหการแพทยแบบ
โบราณ ชักจะไดรับความนยิมเดนขึน้มาบาง

สิง่เหลานีเ้ปนเรือ่งทีต่องพจิารณา ตองรบัรูดฟูง ไมใชอยูกนัเพยีง
ดวยความชอบใจหรอืไมชอบใจ แลวกม็คีวามรูสกึขดัแยง และจะเอา
หรอืไมเอาเทานัน้ แตจะตองตามดใูหรูเทาตามความเปนจรงิ เพราะถงึ
อยางไรชวีติคนกค็อืชีวติคน

คนนัน้ผานจากอดตีมาจนถงึปจจุบัน ไดรับประสบการณจากการ
แพทยแผนโบราณมาจนถงึการแพทยสมยัใหม กค็อืคนคนเดมิ ชีวติก็
เหมอืนเดมิ ในชวงเวลาของอารยธรรมมนษุยท่ีแสนจะสัน้ แคไมถงึหมืน่
ปน้ี ชีวติรางกายของมนษุยน้ัน โดยธรรมชาตกิแ็ทบจะไมมอีะไรเปลีย่น
แปลง กย็งัเหมอืนเดมิ ฉะนัน้ อะไรทีเ่คยใชเปนประโยชนได มนุษยท่ี
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ฉลาดกย็อมไปศกึษาและเอามาใช แลวกเ็อามาปรบัปรุงแกไข ทําให
กระบวนการทัง้หมดในการแพทย หรอืการรกัษาพยาบาลของมนษุยน้ัน
กลายเปนกระบวนการอนัหนึง่อนัเดยีว ท่ีเราดจุูดออนจดุแขง็ ขอ
บริบูรณและขอบกพรองในกระบวนการนัน้ แลวกม็าแกไขปรบัปรุง โดย
ถอืเปนกระบวนการอนัหนึง่อนัเดยีวทีจ่ะชวยกนัพฒันา กอ็าจจะทาํให
เกดิความสมบรูณยิง่ขึน้ แทนทีจ่ะมาตัง้แงตัง้งอน ใชความรูสกึชอบใจ
ไมชอบใจ และความรูสกึขดัแยงมาเปนกาํแพงกัน้ตวัเอง

มนุษยมักกออุปสรรคแกตนเอง ดวยการไปสุดโตง
เรื่องที่วานี้เปนทาทีหรือความโนมเอียงที่เปนปญหา และเปน

อุปสรรคอยางหนึ่งในอารยธรรมของมนุษย คือการที่คนเราชอบไป
สุดโตง โดยมุงหนาดิ่งไปในแนวใดแนวหนึ่ง และยึดติด พอเขาสูแนว
ทางไหนแลวก็แลนไปในแนวทางนั้น จนสุดโตง ไมไดดูวา ตนเองมี
ขอบกพรองอยางไรบาง และดานอื่นแนวทางอื่นมีสวนดีอะไรบาง
พอปะทะเขากับความขัดของหรืออุปสรรค หรือพบจุดออนบกพรอง
อยางจังๆ ในแนวทางของตน บางทีก็ถึงกับผละหนีออกไป แลวไป
เขาสูอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงก็เปนเพียงการที่จะไปอีกสุดโตงหนึ่ง จะ
เห็นไดวา มนุษยมักจะเปนอยางนี้

อยางในยคุปจจุบันนี ้ ไมตองพจิารณาเฉพาะการแพทย คนไม
นอยในประเทศทีเ่จรญิดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีอง พอประสบ
ปญหาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บางพวกก็เบื่อหนาย ถึงกับ
ปฏิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง แลวก็จะไปหาวิธีธรรมชาติอยางเดียว
สวนมนุษยอีกพวกหนึ่งก็หางเหินจากธรรมชาติ แลนไปเต็มท่ีกับ
เทคโนโลยี ความสุดโตงเหลานี้ทําใหเกิดเปนปญหาขึ้นกับมนุษยเอง
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แทนที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตและสังคมที่ดีข้ึน ก็กลายเปนวาทําให
มนุษยตองเจริญไปสูปญหากันเรื่อยไป

แมแตในดานการรกัษาพยาบาลปจจุบันนี ้ เรากพ็อมองเหน็วา
ชักจะมเีคาของความสดุโตงแบบนี ้ คอืการทีจ่ะเอาแบบวธิธีรรมชาติ
อยางเดยีว ละทิง้ ปฏเิสธการแพทยแบบวธิกีารสมยัใหม ไมวาเปนเรือ่ง
ทางดานเทคโนโลยหีรอืเรือ่งวทิยาศาสตรทางดานสารเคมกีต็าม หรอื
บางพวกกจ็ะเอาแตแบบสมยัใหม ปฏเิสธแบบเกา โดยไมมองวา ชีวติ
มนุษยเปนธรรมชาตอิยางทีว่าเมือ่กี ้คอืมองเพยีงแควานัน่เปนวธิเีกา ไม
เอาดวย เอาแตสมยัใหมท่ีเจรญิแทจริง เปนวธิกีารทางวทิยาศาสตรท่ีมี
การพสิจูนทดลองอยางชดัเจน

ถาเราไมมองทีต่วัรปูแบบ วาเปนตะวนัตก หรอืตะวนัออก วาเปน
สมยัใหม หรอืสมยัเกา เปนตน แตมองไปทีส่าระ กจ็ะเหน็วา การแพทย
ฝายหนึง่เปนเรือ่งของความเปนเหตเุปนผล และมคีวามชดัเจนในการที่
พสิจูนทดลองได สวนอกีฝายหนึง่กเ็ปนเรือ่งของความเปนธรรมชาต ิ ซ่ึง
เปนเรือ่งของชวีติทีแ่ทจริง คอืตวัชวีติทีเ่ปนธรรมชาต ิ ซ่ึงจะตองอยูอยาง
กลมกลนืสอดคลองกบัธรรมชาตแิวดลอม

แตถามองแบบตรงขาม กจ็ะเหน็ไปในเชงิทีเ่ปนปมปญหา โดย
ฝายแรกกม็องวา การแพทยของตนเปนเรือ่งของการทีพ่ยายามแยก
แยะวเิคราะหความจรงิใหเหน็ชดัเจนดวยวธิกีารพสิจูนทดลอง จนเกดิ
ความมัน่ใจ ตรงขามกบัอกีฝายหนึง่ทีเ่ปนเรือ่งของการมองแบบคลมุๆ
เอาผลจากการทีไ่ดเหน็ไดฟงสบืๆ ตอกนัมา ไมแนนอน ไมชัดเจน บางที
กเ็ปนเรือ่งทาํนองไสยศาสตร

ในทางตรงขาม ฝายหลังก็มองวาของตนมีความใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนตนเดิม เปนแหลง และเปนสิ่งหลอเลี้ยงชีวิต และ
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ชีวิตก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติดวย สวนอีกฝายหนึ่งนั้นหางเหิน
ธรรมชาติ ใชสิ่งที่เกิดจากการปรุงแตงสรางสรรคของมนุษยเอง เปน
สิ่งประดิษฐ เปนเทคโนโลยี เปนเรื่องของสารเคมี เปนตน ซ่ึงเปน
ปฏิปกษตอธรรมชาติ ซ่ึงยอมเปนปฏิปกษตอชีวิตดวย

น้ีเปนตัวอยางของการที่มนุษยเราน้ี ถาไมระวังตัวใหดี ก็จะไป
สุดโตง ฝายหนึ่งก็เปนเรื่องคลุมๆ เครือๆ มองแบบที่เรียกวาองครวม
แตเปนองครวมที่คลุมเครือ ในขณะที่อีกฝายหนึ่งก็เปนเรื่องของ
ความชํานาญพิเศษ เจาะจงลงลึกไปแตละอยาง แตขาดความโยง
สัมพันธ ก็เลยกลายเปนแยกสวนไป

เรื่องเหลานี้ก็คือลักษณะสุดโตงอยางที่วามาแลว ทําอยางไร
มนุษยจึงจะอยูกับความพอดี ท่ีจะทําใหเขาไดรับประโยชนจาก
ความเจริญกาวหนาของอารยธรรมมนุษยท้ังหมด เทาที่ไดพัฒนา
หรือไดสรางสะสมมาโดยใชเวลายาวนาน นับเวลาหลายพันป

แตเวลานีอ้ารยธรรมของโลกหรอืของมนษุยชาตท่ีิวาไดเจรญิมาก
มายนัน้ อาจจะเปนเพราะไมรูจักใชบทเรยีนเกา และประสบการณสาย
อืน่ใหเปนประโยชน กไ็ดมาถงึจดุทีเ่ปนวกิฤต ซ่ึงจะตองมกีารเปลีย่น
แปลง ดงัทีเ่ราเรยีกกนัวา ไดเกดิปญหาการพฒันาทีไ่มยัง่ยนื อยางนอย
กเ็กดิภาวะสญูเสยีความมัน่ใจ ความเจรญิแบบสมยัใหมท่ีเดนมาทาง
ดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี และอตุสาหกรรม ซ่ึงเคยเชือ่กนันกัวาจะ
แกปญหาของโลกได หรอืทําใหมนุษยมคีวามสขุสมบูรณแทจริงนัน้ มา
บัดนีก้ลบักลายเปนวา เหมอืนกบัจะหมดหวงัไป

เบื้องหลังปญหานี้ เหตุปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ก็คือเรื่องของ
ความสุดโตงนี่แหละ ยกตัวอยาง เชน การไปสุดโตงทางแนวคิดแยก
สวน เนนการวิเคราะห แยกแยะ และความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง
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ซ่ึงเมื่อชักจะติดตัน หรือพบปญหามากเขา ก็ทําใหคนหันไปมองหา
แนวคิดแบบองครวม เวลานี้อะไรๆ ก็บูรณาการ หรือเปนแบบองค
รวม ซ่ึงบางทีก็เลยเถิดไป จนกลายเปนเรื่องขององครวมแบบมอง
คลุมๆ พราๆ มัวๆ ไปหมด

อกีเรือ่งหนึง่ ความสดุโตงทางดานวตัถนิุยม ท่ีเอาแตเรือ่งวตัถุ
เรือ่งกลไก เทคโนโลย ี จนกระทัง่ทาํลายคณุคาทางดานจติใจ พรอมท้ัง
ทําลายธรรมชาตแิวดลอมดวย พอมาถงึจดุทีรู่ตระหนกักนัขึน้ กทํ็าให
คนบางสวนหนัไปสดุโตง กลายเปนปฏเิสธวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปฏเิสธวตัถ ุหันไปหาคณุคาทางดานจติใจ หันไปหาเรือ่งสมาธ ิไปหาวธิี
บําบดัโดยธรรมชาต ิซ่ึงบางทกีเ็ลยไปสดุโตงอกีเชนเดยีวกนั

มองอารยธรรมทั้งโลก
ใหเห็นเปนกระบวนการสรางสรรคอันหนึ่งอันเดียว

สุดโตงทํานองนี้ไดมีมาแลวในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
เรื่อยมา เปนแตวาอัตราของความไปสุดโตงนั้นอาจจะตางกันในยุค
สมัยที่ตางกันนั้น แตปญหาอยูท่ีวามนุษยมักไมไดรับบทเรียน แลวก็
มีปญหาสืบตอไปอีกวา ทําอยางไร มนุษยจึงจะรูจักจุดที่พอดี
“จุดพอด”ี น้ี มนุษยยคุปจจุบันมคีาํอยูคาํหนึง่ทีช่อบนํามาใช คอืคาํวา
สมดลุ หรอืดลุยภาพ

ดลุยภาพนีก้เ็ปนเรือ่งทีจ่ะตองเขาใจใหชัดเจน เพราะดลุยภาพ
โยงไปถงึเรือ่งความสมัพนัธระหวางองคประกอบตางๆ ท่ีมารวมกนัเขา
ท่ีเรยีกวาองครวม แตองครวมจะเกดิมภีาวะทีเ่รยีกวามดีลุยภาพ กค็อื
เปนดลุยภาพระหวางองคประกอบยอยๆ ท้ังหลายนัน่เอง ฉะนัน้ เรือ่ง
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องครวม กบัเรือ่งสวนประกอบทีแ่ยกยอย หรอืองครวมกบัองครวม จึง
ตดัออกจากกนัไมได

ดวยเหตุน้ี จึงเปนแงคิดหรือเปนขอเตือนใจที่วา จะตองระลึก
ไวใหดีวา การที่จะไมไปสูสุดโตงทั้งสองอยาง ก็คือการที่รูจักโยงใน
เรื่องของดุลยภาพหรือบูรณาการนี้ ใหเห็นทั้งแงของความสัมพันธท่ี
รวมเขาเปนบูรณาการหรือเปนองครวมน้ัน กับความชัดเจนและเปน
ไปดวยดีขององคประกอบสวนยอยที่แยกแยะลงไป อยางที่เรียกวา
ชํานาญพิเศษนั้น

ถามองอยางนี้อยูเสมอ จะมีสายตาที่ทันและทั่วถึงความ
สัมพันธระหวางองคประกอบหรือเหตุปจจัยยอยๆ ตางๆ ท่ีจะทําให
รักษาดุลยภาพขององครวมไวได และแนวคิดทั้งสองอยางก็จะไมไป
สุดโตง

วาโดยเฉพาะของไทยเรา ยังมีปญหาเพิ่มข้ึนจากกระแสทั่วไป
อีก คือความเจริญสมัยใหมของเรา รวมทั้งการแพทยน้ี เรามักจะ
เดินตามตะวันตกไปเรื่อยๆ หรือแบบตื่นตาม จนกระทั่งตะวันตกไป
ประสบปญหาติดขัด แลวคิดหาแนวทางใหม หรือสนใจจุดแยกใหม
เราก็พลอยสนใจของใหมน้ันตามไปดวย

แมแตการติดขัดในทางความคิดแยกสวนและการเนนดาน
เทคโนโลยี แลวหันไปสนใจใหโอกาสแกการแพทยท่ีเรียกวาการ
แพทยทางเลือก (alternative medicine) หรือการแพทยสวนเสริม
หรือเติมเต็ม (complementary medicine) หรืออะไรก็ตาม ท่ีมีเรื่อง
ของการแพทยแบบตะวันออก หรือแบบที่เกี่ยวของกับธรรมชาติเขา
ไปน่ี บางทีเราก็ไปตาม ตองรอใหตะวันตกติดขัด  เกิดปญหา ยอม
รับ เราก็พลอยยอมรับตาม แทนที่จะมองตามความเปนจริงอยางที่
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กลาวแลว คือมองอารยธรรมมนุษยเปนภาพรวมๆ ท้ังหมด เปน
กระบวนการอันหนึ่งอันเดียวกัน แตเรานั้นบางทีก็ตึงไปขางหนึ่ง
หยอนไปขางหนึ่ง บางทีก็แลนสุดไปทางหนึ่ง แลวก็ท้ิงขางหนึ่งไป

ถาเรารู จักเอาทุกอยางที่ เปนจริงและมีประโยชนมาใช
ประโยชน เราก็มีความเปนตัวของตัวเอง ท่ีจะสรางสรรคความเจริญ
แลวก็หาจุดพอดีท่ีแทจริง ซ่ึงจะเปนสวนรวมในการสรางสรรคอารย-
ธรรมของมนุษยชาติท้ังหมดได

บางทีตะวันตกที่มีความเดน และเกงไปดานหนึ่ง ก็บกพรอง
ยอหยอนอีกดานหนึ่ง เราอาจจะไมเกงเทาเขาดานหนึ่ง แตอาจจะมี
ดีอีกบางดาน ซ่ึงอาจจะเปนสวนชวยเติมเต็มใหแกอารยธรรมของ
มนุษยชาติก็ได

อาชีพหมอเงินมาก ก็เปนแงที่จะดีแกสังคมนี้ได
รวมความวา ในภาวะทีโ่ลกไดเจรญิมาถงึจดุทีอ่ารยธรรมตกลง

ไปในภาวะวกิฤต จะตองมคีวามเปลีย่นแปลง โดยหาจดุทีพ่อดน้ีี ไทย
เราก็ควรจะหาจุดพอดี อยางนอย ในบางอยางที่พอจะนึกคิดได คือ

๑. ความพอดี ระหวางระบบธุรกิจอุตสาหกรรม หรือระบบ
กําไรสูงสุด กับระบบน้ําใจแหงวัฒนธรรมไทย

เมื่อรูกันวาการแพทยสมัยใหมน้ี มาอยูในโลกยุคปจจุบันที่ถือ
เรื่องเงินทองเปนใหญ โดยเฉพาะยุคนี้เปนยุคที่ธุรกิจกําลังเขามา
ครอบงํา เปนใหญในโลก ก็ตองยอมรับวาเงินทองเปนเรื่องสําคัญ

เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะมีการแพทยท่ีมุงเพื่อชีวิตมนุษย ซ่ึงสนอง
ความตองการที่แทจริง และเขากับวัฒนธรรมเดิม กับการแพทยท่ี
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เปนเรื่องของการแสวงหากําไร หรือผลประโยชนในระบบธุรกิจ

การหาจุดพอดีนาจะเปนการมองที่ตรงตามความเปนจริง ถูก
ตอง และเปนประโยชนวา เมื่อสังคมอยูในระบบธุรกิจ การที่แพทยมี
ฐานะดี อยูในระดับฐานะทางการเงินดี ก็นับวาดีอยูแลว

จึงควรมาเสรมิสวนทีอ่าจจะพรองไป คอืความเลอืนลางทางดาน
นํ้าใจตามหลกัวฒันธรรมไทย เรามาเสรมิสวนนี ้ เอาแควาอยาไปหนนุ
ใหเลยเถิดไปในดานธุรกิจ แตก็ไมจําเปนที่จะตองทิ้งเสียทีเดียว

ไมใชวาจะตองใหแพทยทุกคนไปอยูกบัอดุมคต ิ ถงึขัน้ไมเอาเงนิ
เอาทองอะไรเลย เอาแตการชวยเหลอืชีวติเพือ่นมนษุยอยางเดยีว อนั
น้ันเรากแ็บงไปวา ผูท่ีทําไดเชนนัน้กเ็ปนแพทยในอดุมคต ิ ท่ีเราเคารพ
นับถอืเปนพเิศษ เปนสวนหนึง่ ซ่ึงกค็งมจํีานวนนอย กไ็มเปนไร แตโดย
ท่ัวไปกย็อมรบักนั วาใหแพทยมฐีานะด ี กด็แีลว ขอเพยีงวาอยาใหเลย
เถดิไปจนมุงหากาํไรสงูสดุ เอาแตกาํไรโดยไมคาํนงึถงึชวีติผูคน

เปนอันเอาจุดพอดีท่ีใหมาประสานกันวา พรอมกับการมีฐานะ
การเงินดี ซ่ึงชวยใหแพทยมีความมั่นคงในชีวิตนั้น แพทยก็จะไดมี
โอกาสทํางานทําหนาที่ของตน โดยหันไปมุงคํานึงในดานของคุณ
ธรรม ความดีงาม ความมีนํ้าใจ ประกอบดวยเมตตากรุณาที่จะชวย
เหลือเพื่อนมนุษยไดเต็มท่ี

เมื่อตนเองมีฐานะดี ก็เทากับมีโอกาสที่จะเกื้อกูลแกเพื่อน
มนุษยไดมาก จึงกลายเปนวา การมีฐานะการเงินดีน้ันกลับเปน
ประโยชน ท้ังในแงท่ีตนเองมีความมั่นใจในการเปนอยู มีความมั่น
คงในชีวิตของตนเอง แลวก็มีความพรอมท่ีจะทํางานชวยเหลือเกื้อ
หนุนเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษยไดเต็มท่ีดวย
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ในเมือ่การเงนิเปนสิง่สาํคญัในระบบชวีติของสงัคมปจจุบัน ท่ีเขา
เปนกนัอยูอยางนี ้ การทีแ่พทยมฐีานะดทีางการเงนินัน้กด็แีลว เมือ่เปน
อาชพีทีจ่ะตองใชคณุธรรมมาก จะตองชวยเหลอืเพือ่นมนษุยมาก การ
มฐีานะทางการเงนิด ี กลบัยิง่ด ี นอกจากตนเองมคีวามมัน่คง ไมตอง
หวงกงัวลแลว กจ็ะไดรับการยอมรบันับถอืในสงัคมแบบนีม้าก แลวก็
เปนโอกาสทีจ่ะนาํและชวยสรางสรรคสงัคมไดมากยิง่ขึน้

นอกจากชวยเหลือเพื่อนมนุษยในดานการแพทยโดยตรงแลว 
ก็อาจจะไปเกื้อกูลในดานการแกปญหาชีวิตและสังคมที่กวางขวาง
ออกไปดวย คือเอาฐานะการเงินนั้นกลับมาเปนเครื่องเอื้อประโยชน
ในการทํางานทางดานที่เปนคุณธรรมไดมากขึ้นดวย

ถารูจักใชประโยชน กจ็ะเขากบัหลกัพระพทุธศาสนาทีว่า ดาน
หนึง่ทานใหมทิีฏฐธมัมกิตัถะ คอืมนุษยจะตองบรรลจุุดหมายแหงชวีติ
ท่ีตามองเหน็ ในดานทรพัยสนิเงนิทอง ฐานะ การยอมรบัในสงัคม และ
พรอมกนันัน้กนํ็าเอาผลสาํเรจ็ท่ีเปนจดุหมายขัน้ตาเหน็นีไ้ปใชในทางที่
เปนประโยชนดวย ไมใชเอาไปใชในทางที่เปนโทษ ไมใชมุงแตเพียง
เอาลาภยศมาบํารุงบําเรอตัวเอง เพื่อเสพสุขบริโภคหาความยิ่งใหญ
แตเอามาเปนฐานใหเกิดความพรอม เกิดความมั่นคงในการที่จะ
กาวไปสูการนําเอาปจจัยทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม เชน
ฐานะและความมีอํานาจเปนตนนั้น ไปใชประโยชนเพื่อสรางสรรค
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย หรือทําความดีงามใหแกสังคมของตน

เรียกวาเอาทิฏฐธัมมิกัตถะมาเปนฐานสนองเปาหมายใน
ระดับสัมปรายิกัตถะ ท่ีเปนจุดหมายขั้นเลยตาเห็นตอไป

เปนอันวาใหเอาจุดหมายขั้นตาเห็นมาเปนฐานรองรับเพื่อกาว
ไปสูจุดหมายขั้นเลยตาเห็น คือ ประโยชนคุณคาทางดานนามธรรม
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ดานคุณคาของชีวิตจิตใจ ท่ีเปนเรื่องของคุณธรรม และการอยูดีรวม
กันชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูมนุษย ไมใชมุงจะสนองความเห็นแก
ตัวของตนเองอยางเดียว

ถาเราไมมจุีดหมายขัน้ทีส่องมารบั โดยมวัเพลนิอยูกบัจุดหมาย
ข้ันทีห่นึง่ คอืประโยชนทันตาเหน็อยางเดยีว กจ็ะสนองความเหน็แกตวั
ไปเตม็ท่ี แตถามนัมาประสานกบัจุดหมายขัน้ทีส่องนัน้ได ประโยชนทาง
ดานเงนิทองและฐานะทางสงัคมกจ็ะกลายเปนประโยชนไดมากขึน้

ความจรงิ สงัคมนีค้วรจะชวยเพือ่นมนษุยในอาชพีอืน่ทีจ่ะตองใช
คณุธรรมมาก หรอืตองบาํเพญ็ประโยชนแกเพือ่นมนษุยมาก ใหมฐีานะ
ทางการเงนิและทางสงัคมดข้ึีนดวย เชนอาชพีคร ู อาชพีอาจารย กค็วร
จะเปนเชนนี ้คอืเมือ่อยูในสงัคมแบบนี ้กใ็หมฐีานะทางการเงนิและทาง
การยอมรบัในสงัคมสงู จะไดมฐีานทีจ่ะไปทาํหนาทีท่างดานคณุธรรม
ใหไดผลดยีิง่ขึน้

แตตัวคนที่อยูในฐานะอันนี้ คือ อยูในฐานะที่สังคมเอื้ออํานวย
แลว ก็ไมใชวาจะมาอาศัยฐานะเปนโอกาสสําหรับมากอบโกย หรือ
เปนชองทางที่จะหากําไรหรือหาผลประโยชนใหแกตนเอง

จะตองตระหนักรูวา ถึงอยางไร ท้ังแพทยและครูก็ยังเปน
คฤหัสถ มีชีวิตแบบชาวบานครองเรือน เพราะฉะนั้น เรื่องของจุด
หมายชีวิตขั้นตามองเห็น หรือประโยชนทางดานวัตถุน่ีก็เปนเรื่อง
สําคัญในทุกยุคทุกสมัย ยิ่งสมัยนี้ท่ีอยูในสังคมธุรกิจ ก็ยิ่งมีความ
สําคัญ จึงตองมีฐานะที่มั่นคง

ไมเหมือนพระภิกษุท่ีเปนชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงพึ่งพาอาศัยวัตถุ
นอยที่สุด ซ่ึงอันนั้นแทบจะตรงขาม คือไมควรจะใหมีความเปนอยู
ทางวัตถุดี ไมควรมามัวยุงกับเรื่องเงินทอง แตตองทําหนาที่ทางดาน
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นามธรรมใหเต็มท่ี ใหเปนตัวอยางของการที่วา แมจะมีวัตถุนอยก็
สามารถทําประโยชนไดมาก เพราะเขาถึงคุณธรรมความดีทาง
นามธรรมขั้นสูง

อีกอยางหนึ่ง สําหรับพระภิกษุน้ัน การพึ่งพาวัตถุนอยก็เปน
ความจําเปนดวย เพราะการที่จะเขาถึงคุณความดีทางนามธรรม
อยางสูงนั้น จําเปนจะตองมีหวงกังวลทางดานวัตถุนอยที่สุด และ
เมื่ออิงอาศัยวัตถุนอยที่สุด ก็จะทําใหชีวิตของพระภิกษุน้ันเปนอิสระ
ท้ังแกตนเองในการที่จะเปนผูคลองตัว และเปนอิสระในแงสังคม
โดยที่วาเมื่ออยูรวมในสังคม จะถูกบังคับครอบงําไดยาก เพราะเมื่อ
พระสงฆไมพึ่งพาเงินทองและยศศักดิ์ฐานะทางสังคม ใครๆ ก็มา
บังคับครอบงําทานไมได

อน่ึง การที่เขาบังคับครอบงําไมไดน้ัน ก็เพราะตัวเองอยูใน
คุณธรรม ไมทําความเสยีหาย จึงไดมอีาํนาจทางธรรมทีจ่ะมาชวยนาํ
สงัคมไปในความดงีามไดเตม็ท่ี พรอมกบัท่ีวาไมมใีครสามารถไปกาํกบั
ชีวติใหตกอยูใตอทิธพิลเพราะอาํนาจวตัถหุรอืเงนิทอง

เหตุผลน้ีเปนเรื่องหนึ่งตางหาก ท่ีเปนขอแตกตาง ท่ีวาแมใน
วฒันธรรมไทยจะถอืวา พระ คร ูหมอ เปนปชูนียบคุคลทีเ่คารพนบัถอื
แตเมื่อมาอีกจุดหนึ่ง ก็ตางออกไปในแงท่ีวา ครู กับหมอนั้นเปน
คฤหัสถ อยูในสังคมของชาวบาน ท่ีเปนแถบหนึ่งดานหนึ่ง สวนพระ
ภิกษุอยูในอีกซีกหนึ่งของสังคม หรือจะเรียกวานอกสังคมก็ได
เพราะเปนระบบชีวิตตางหากออกไป ท่ีไมเปนชาวบาน ไมเปนผู
ครองเรือน เปนอนาคาริก

ชีวิตคฤหัสถเปนชีวิตที่พึ่งพาวัตถุ แตชีวิตพระภิกษุเปนชีวิตที่มี
วัตถุนอยที่สุดเทาที่จําเปน มุงความเปนอิสระในทางการดําเนินชีวิต
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ท่ีสัมพันธกับวัตถุ เพื่อความเปนอิสระทางดานจิตใจดวย

อน่ึง เรื่องจริยธรรม ซ่ึงรวมทั้งจรรยาแพทย ถาไมแยกออกไป
เปนอีกขอหนึ่งตางหาก ก็อาจจะเอามารวมกันหรือผนวกเขาในขอน้ี
ดวย ซ่ึงก็จะหมายถึงความสมดุลระหวางจริยธรรมกับการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน

บูรณาการใหสุดโตงหายกลายเปนสมดุล
๒. ความสมดลุพอดี ระหวางวถิแีหงการจดัสรรปรงุแตงของ

มนษุยดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กบัวถิแีหงการอยูรวมหรอืใกล
ชิดกลมกลนืกบัธรรมชาติ

อยางที่กลาวแลววา การแพทยสมัยใหมแบบตะวันตก เจริญ
มาบนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงพัฒนาตามแนวคิด
พิชิตธรรมชาติ คือมุงที่จะเอาชนะธรรมชาติ และจัดการกับมันตาม
ใจปรารถนาของมนุษย แลวก็กลายเปนวา ความเจริญนั้นไดทําให
วิถีชีวิตของมนุษยแปลกแยกจากธรรมชาติ ในขณะที่ตัวชีวิตนั่นเองก็
ยังเปนของธรรมชาติ และเปนไปตามธรรมชาติ เลยเกิดความขัดแยง
กัน แลวก็มาเปนปญหาและเปนอันตรายตอมนุษยเอง และมนุษย
ยุคนี้ก็มาไดตระหนักรูถึงพิษภัยของเทคโนโลยี รวมทั้งสารเคมีท่ีมา
ในรูปของยาตางๆ จนเกิดปฏิกิริยา ทําใหคนบางพวกปฏิเสธการ
แพทยแผนใหม

สวนอกีดานหนึง่ การแพทยแผนเดมิ โดยเฉพาะแบบตะวนัออก
รวมทัง้ไทย ซ่ึงเจรญิมากบัความจาํเปนในการดาํรงชวีติอยูทามกลาง
ธรรมชาตแิละกฎธรรมชาต ิ โดยทีบ่างทกีไ็มไดมคีวามตัง้ใจอะไรเปน
พเิศษวาจะพชิิตหรอืไมพชิิตธรรมชาต ิแตเพราะอยูกนัมา โดยดิน้รนเพือ่
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ใหอยูรอดและอยูดทีามกลางธรรมชาตน้ัิน เลยถกูฝรัง่ทีค่ดิพชิิตธรรม
ชาต ิเรยีกวาอยูอยางประสานกลมกลนืกบัธรรมชาติ

การแพทยท้ังสองสายนี้ ตางก็มีสวนดีของตน ซ่ึงควรจะมา
เสริมเติมเต็มแกกันได อยางที่บางแหงไดเริ่มนํามาประสานบรรจบ
กันหรือเพียงหาแงท่ีจะนํามาใชประโยชน ในแงน้ีก็ควรจะหาความ
พอดี ท่ีเรียกวาเปนความสมดุลในลักษณะที่เปนบูรณาการเชนกัน

๓. ความสมดลุพอดี ระหวางการใชเทคโนโลย ี กบัการฝกฝน
อนิทรยีของตนเอง

ความสมดุลดานนี้เปนเรื่องของความเปนแพทยโดยตรง คือ
การฝกหรือพัฒนาคุณภาพของตนเอง เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น กาว
หนามากขึ้น เทคโนโลยีก็จะมาทํางานแทนคน หรือทุนแรงคน

ถาทุนแรงคนก็ยังดี แตเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทํางานแทนคนเสีย
มาก อันนี้จะเปนชองทางหนึ่งใหเกิดความประมาท คือแพทยจะพึ่ง
เทคโนโลยีมากขึ้น และพรอมกันนั้นก็รูสึกวางานนี้เรื่องนี้มีเทคโนโลยี
ทําใหแลว ก็เลยตกอยูในความประมาท แลวก็ไมฝกหัดพัฒนาความ
จัดเจน

โดยเฉพาะ เมือ่อาศยัหรอืพึง่พาเทคโนโลยมีาก กส็ญูเสยีความ
ละเอยีดออนคมไว หรอืความเฉยีบคมแหงอนิทรยี การทีจ่ะใชตาด ู หู
ฟง และมอืสมัผสั เพือ่จะรูเขาใจ เชนวนิิจฉยัโรคได กจ็ะสญูเสยีหรอื
เสือ่มลงไป กจ็ะคอยฟงคอยดแูตเพยีงวา เทคโนโลยวีาอยางไร

ถาแพทยตกอยูในความประมาทนี้ คือไปหวังพึ่งเทคโนโลยี
มากนัก ในที่สุดก็อยูใตครอบงําของเทคโนโลยี กลายเปนผูพึ่งพา
อาศัยหรือเปนทาส ซ่ึงจะเปนความเสื่อมอยางหนึ่งของการแพทย

เพราะฉะนั้น แพทยจะตองมีความสมดุลหรือพอดีในแงน้ีดวย
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คือ พรอมกับการที่เทคโนโลยีเจริญกาวหนา ตัวเองก็ยิ่งตองรักษา
ความเฉียบคมของอินทรีย โดยมีการฝกตนเองไวใหมากดวย และ
ตองใชเทคโนโลยีน้ันอยางรูเทาทัน คือมีทาทีท่ีถูกตองวา เมื่อ
เทคโนโลยีมาชวยเราในแงน้ีแลว เราจะไดขยับตัวสูงขึ้นไปใหเปนเจา
นายเหนือเทคโนโลยีน้ันอีกชั้นหนึ่ง โดยที่พรอมกันนั้นก็ไมสูญเสีย
ความสามารถในเชิงอินทรียของตนเอง

๔. ความสมดุลระหวางวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก ซ่ึงเปนความพอดีอีกอยางหนึ่ง ท่ีจะโยงระบบธุรกิจกับ
ระบบน้ําใจหรือระบบคุณธรรมที่วาไปแลว

เรื่องนี้ถาเราทําพอดี เราก็จะรักษาสมดุลท่ีมีคุณคามากไวได
อีกอยางหนึ่งดวย ซ่ึงเปนการชวยสังคมไทยในแงของการสืบตอ
วัฒนธรรม ทําใหสังคมไทยมีเอกลักษณของตนเองอยูตอไป และ
เปนเอกลักษณอันดีท่ีจะกลับไปชวยโลก ในขณะที่โลกหรืออยาง
นอยประเทศที่เจริญพัฒนามากมีความบกพรองยอหยอนในดานนี้ 
ซ่ึงจะตองแสวงหาปจจัยที่จะมาแกไขตอไปขางหนา เราก็จะเปน
สวนรวมที่ดีในอารยธรรมของมนุษยชาติ ท่ีจะมีอะไรใหแกการแพทย
ของโลก

๕. ความสมดุลพอดี ระหวางความชํานาญเฉพาะทางหรือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน กับการมองคนและมองการรักษา
เปนองครวม เชนการรักษาเฉพาะสวนเฉพาะอวัยวะอยางจัดเจน แต
แลวก็มัวติดอยูในเรื่องนั้นจนกลายเปนความคับแคบ มองเห็นอยาง
เดียว จนกระทั่งลืมมองคนทั้งคน และโลกทั้งโลก เรื่องนี้ก็พูดไปแลว
เพราะฉะนั้นจะตองไปคูกัน ไมใชไปสุดโตงทางใดทางหนึ่ง



การแพทย: กาวหนา ในยุคฝาวิกฤต ๒๗๙

๖. ความสมดลุพอดี ระหวางการรกัษาคน กบัการบาํบดัโรค
หมายความวา คาํนงึถงึชวีติจติใจของคน และความเปนอยูของเขาใน
สงัคม ความสมัพนัธกบัญาตพิีน่องเปนตน อยางนอยคาํนงึถงึความรู
สกึนกึคดิของเขา ควบคูไปกบัการรกัษาโรคทางกาย หรอืบําบดัอาการ
เจบ็ปวยตางๆ ใหไปดวยกนั

๗.ความสมดุลพอดี ระหวางความกาวหนาใหมๆ ทางวิทยา
การ กับการรูจักนําเอาประสบการณในอดีตของยุคสมัยกอนๆ มา
ใชประโยชนดวย หรืออยางนอยก็เปนผูท่ีดําเนินชีวิตประกอบธุรกิจ
การงานอาชีพอยางรูเทาทันตามความเปนจริง ไมใชอยูแตเพียงกับ
ความยึดติดถือมั่นอันใดอันหนึ่งตายตัว จนกระทั่งตัดขาดตัวเองจาก
ความเปนจริงของโลก ชีวิต และสังคมมนุษย

รวมความวา ถึงเวลาที่จะไปอีกขั้นหนึ่ง คือกาวไปสูการบูรณา
การประสบการณ คุณคา และความเจริญกาวหนาเทาที่เคยมีมา
เพื่อใหเกิดความสมบูรณ

ไมใชบูรณาการแบบทีจ่ะเอาใจคนตามยคุสมยั หรอืบูรณาการ
เพื่อหาผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง แตบูรณาการเพื่อใหไดความ
ถูกตองสมบูรณ ท่ีจะสอดคลองกับความเปนจริง และบังเกิดคุณ
ประโยชนแกมวลมนุษยมากที่สุด



คําปรารภ
ของ

ศาสตราจารย นายแพทยอารีย วัลยะเสวี

ผมมคีวามรูสกึปลืม้ใจเปนอยางยิง่ และขอขอบคณุทางคณะฯ
ท่ีไดนิมนตพระเทพเวทมีาบรรยายเรือ่ง “การศกึษาแพทยศาสตรในสงัคม
ไทย” ซ่ึงมคีวามเหมาะสมกบัโอกาสครบรอบ ๑๙ ปของคณะแพทย-
ศาสตรรามาธบิด ี ท้ังนีเ้พราะในระยะตัง้แตวางแผนการกอตัง้คณะฯ ก็
มจุีดมุงหมายทีจ่ะผลติบณัฑติแพทยเพือ่ตอบสนองกบัความตองการ
ของสงัคมไทย ซ่ึงเปนทีท่ราบกนัดวีา เปนสงัคมเกษตรกรรม ประชาชน
มากกวารอยละ ๘๐ เปนเกษตรกรอยูตามชนบท

จริงๆ แลวสังคมไทยคือสังคมชนบทนั่นเอง แตในระยะที่
ผานมาหลักสูตรแพทยศาสตรสวนใหญเปนแบบสังคมตะวันตก ซ่ึง
เปนสังคมอุตสาหกรรม ดังนั้น ผลผลิตคือแพทยศาสตรบัณฑิต ยอม
มคีวามรูและความถนดั เหมาะทีจ่ะประกอบการในโรงพยาบาล หรือ
ชุมชนเมือง เพราะเนนหนักดานการรักษามากกวาการปองกัน และ
ตองการเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัยเพื่อชวยในการวินิจฉัย 
และรักษาโรค บัณฑิตแพทยท่ีผลิตจึงมีความถนัดนอย และรูสึกอึด
อัดในการรักษาพยาบาลผูปวยในโรงพยาบาลสวนภูมิภาค รวมทั้ง
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การปองกันสงเสริมสุขภาพของประชาชนในชนบท ซ่ึงเปนชุมชน
สวนใหญของประเทศ ทําใหเกิดการขาดแคลนแพทยท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค

ดวยเหตุน้ี ทางราชการจึงไดมีกฎใหนักศึกษาแพทยปฏิบัติ
ราชการเปนระยะเวลา ๒ ป หลังจากจบแพทยฝกหัด ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๑๔ เปนตนมา ประกอบกับวาในระยะนี้นักศึกษามีความตื่นตัว
กับปญหาสังคม โดยเฉพาะสังคมชนบท เพราะมีความสํานึกวา การ
ท่ีไดมีโอกาสมาเรียนระดับอุดมศึกษาถือวาไดมีโอกาสดีกวาเพื่อน
รวมชาติกลุมอื่น และยังใชภาษีอากรของประเทศเปนสวนรวมอีก
ดวย จึงทําใหบัณฑิตแพทยท่ีจบออกมาในระยะนั้นมีความรับผิด
ชอบตอสังคมสวนรวมสูง ออกไปปฏิบัติงาน และพยายามแกไขปรับ
ปรุงสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
แตความสํานึกดังกลาวคอยๆ เลือนหายไปในระยะหลังๆ

อาจจะกลาวไดวา เหตุการณในระยะดังกลาวสวนหนึ่งเกิด
จากอิทธิพลของบรรยากาศทางการเมืองภายนอก เหมือนพายุท่ีพัด
แรงในชั่วระยะหนึ่ง เมื่อลมสงบลง เหตุการณก็คอยๆ แกวงกลับมาท่ี
เดิมอีก จึงเห็นไดวา การศึกษาแพทยศาสตรท่ีเหมาะกับสังคมไทย
เปนปญหาที่ละเอียดออน คอนขางสลับซับซอน มีปจจัยเกี่ยวของ
หลายอยาง ท้ังที่กําหนดได และกําหนดไมได จึงเปนโอกาสอัน
เหมาะสมที่คณะผูจัดทําไดนิมนตพระเทพเวที มาเปนองคปาฐกใน
โอกาสนี้

พระคุณเจาไดวิเคราะหการศึกษาแพทยศาสตรในสังคมไทย
ไวอยางมีระบบ ตามลักษณะสังคมไทย อยางเปนเหตุเปนผล ช้ีให
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เห็นพื้นฐานของปญหาในการผลิตแพทย รวมถึงคุณลักษณะของ
แพทยในสังคมไทยปจจุบัน และผลกระทบตอสังคมไทยสวนรวมใน
ระยะยาว ซ่ึงวิชาชีพแพทยของเรายากที่จะปดความรับผิดชอบใน
ผลกระทบเหลานี้ อยางนอยคงจะติดอยูภายใตจิตสํานึกในฐานะที่
เราเปนปญญาชน

ผมจึงคิดวา ปาฐกถานี้คงจะเปนประโยชนแกแพทย
บุคลากรทางสาธารณสขุ ครแูละอาจารย นักการศกึษา รวมทัง้ผูสนใจ
ท่ัวไป ทางคณะฯ จึงไดกรุณาจัดพิมพ และตองขอขอบคุณหนวย
ประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีได
บันทึกแถบเสียง และอาจารยนายแพทยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ ท่ี
ไดกรุณาถอดเทปดวยความอุตสาหะเพื่อท่ีจะไดเนื้อหาที่ครบถวน

ทายที่สุดกระผมขอกราบนมัสการพระคุณเจา ท่ีไดแผ
เมตตาธรรมมาบรรยายแสดงทัศนะ ในฐานะอยูนอกวงการแพทย
ซ่ึงมีคุณคายิ่งตอพวกเรา ซ่ึงอยูในวงการแพทยและสาธารณสุขเปน
อยางยิ่ง
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ในสังคมไทย∗

ศาสตราจารยนายแพทยอารี วัลยะเสวี คณบดีทานแรกของคณะแพทย-
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีแหงน้ี ทานคณบดีปจจุบัน ทานอาจารยแพทย ชาว
รามาธิบดี พรอมท้ังทานสาธุชนผูใฝรูใฝธรรมทั้งหลาย

วันนี้นับวาเปนวันสิริมงคลวันหนึ่ง เปนวันมงคลทั้งโดย
ธรรมะ และมงคลตามธรรมเนียม ท่ีวาเปนวันมงคลตามธรรมเนียม
น้ันก็คือวาตามธรรมดาวา เมื่อมีเหตุการณท่ีดีงามหรือวาสําคัญๆ
เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่ง เราก็มักถือวาวันนั้นเปนมงคล

สําหรับวันที่ ๓ พฤษภาคม เมื่อ ๑๙ ปมาแลว ก็ไดเปนวัน
สําคัญวันหนึ่ง คือ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีไดเริ่ม
เปดดําเนินการ ก็นับวาเปนเหตุการณสําคัญที่วาวันนี้ไดเวียนมาถึง
อีกครั้งหนึ่ง เปนการระลึกถึงเหตุการณสําคัญครั้งนั้น เปนการระลึก
ถึงทั้งบุคคลที่ไดเกี่ยวของในการกอตั้งคณะ และเปนการระลึกถึงกิจ
กรรมของคณะที่ไดดําเนินสืบมา อันนี้เปนมงคลตามธรรมเนียม

                                            
∗ บรรยายเนือ่งในโอกาสคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดเีปดดําเนินการครบ ๑๙ ป  ๓
พฤษภาคม ๒๕๓๑
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ท่ีวาเปนมงคลโดยธรรมะก็คือ เปนมงคลที่เกิดจากการ
กระทําความดีของชาวคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีน้ี

การกระทําความดีอยางหนึ่ง ก็คือ การที่ชาวรามาธิบดีท้ัง
หลายไดระลึกถึงคุณงามความดีของทานคณบดีทานแรก ซ่ึงไดริเริ่ม
ดําเนินกิจการของสถาบันแหงนี้มา เปนการแสดงออกซึ่งกตัญู-
กตเวทิตาธรรม และโดยอาศัยทานคณบดีทานแรกนี้เปนศูนยกลาง
ก็ระลึกถึงความดีของทานที่เกี่ยวของกับกิจการของคณะ ตลอดจน
กิจการของคณะที่ดําเนินตลอดมานี้ อันนี้ก็เปนเรื่องของความดีงาม
ท่ีเราระลึกถึงความดีของคนที่ทํามาแลว

นอกเหนือจากนั้น ก็ไดปรารภโอกาสนี้ทําความดีอยางอื่นตอ
ไป คือ การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะเปนการเอื้ออํานวยประโยชนแก
สังคม และเปนการสรางความเจริญกาวหนาแหงวิทยาการตอไป ท้ัง
กจิกรรมทีไ่ดทราบวาจดัทีเ่ซน็ทรลัพลาซาบาง ท่ีโรงพยาบาลรามาธบิดี
น้ีเองบาง ตลอดจนการปาฐกถาครัง้นีด้วย เปนเรือ่งของการทาํใน
ปจจุบันเพื่อประโยชนตอไปในอนาคต กลาวโดยรวมก็เปนเรื่องของ
การทําใหเกิดความเปนสิริมงคลทั้งสิ้น

การที่ทางคณะไดนิมนตอาตมภาพมาพูดในวันนี้ นับวาเปน
การใหคนขางนอกมาพูดถึงกิจการของวงการแพทย คลายๆ จะเอา
คนนอกนั้นมาวิจารณการแพทยของเมืองไทย หรือเปนการมองกิจ
การแพทยของไทยในสายตาของคนนอก จําเพาะในที่น้ีคือมองใน
สายตาของพระ

ท่ีจริงอาตมภาพเองนั้นโดยสวนตัวก็ไดมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับวงการแพทยมาบาง เปนการเกี่ยวของกับบุคคลในวงการ
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แพทยคือตัวหมอ น่ันเอง ในลักษณะที่ไดรับบริการจากทาน ซ่ึงถาใช
ภาษาแบบเกาหนอย เราก็จะเปลี่ยนคําวา “ไดรับบริการ” น้ีเปน “ได
รับอุปการะ” คือไดรับอุปการะจากนายแพทยหลายทาน ในเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพ เริ่มตั้งแตพี่ชายของตนเองเปนตนไป

ทีน้ี ในเมื่อเปนการเกี่ยวของในแงของการไดรับอุปการะ
ความชวยเหลือ ก็เปนเรื่องของความดีงาม เปนเรื่องของคุณธรรม
ดังนั้นโดยพื้นฐาน ตัวผูพูดเองก็นับวาเปนผูมีความรูสึกที่ดีงามตอ
แพทยโดยทั่วๆ ไป

ความรูสึกที่ดีงามตอแพทยน้ี ไมใชเปนความรูสึกของอาตม
ภาพเทานั้น แตเปนความรูสึกของคนไทยทั่วๆ ไปทีเดียว ท่ีมักจะ
มองแพทยดวยความเคารพนับถือ โดยเฉพาะคนที่เติบโตข้ึนมาใน
วัฒนธรรมไทย ก็เปนเรื่องธรรมดา เพราะวัฒนธรรมของเรานั้น ให
ความเคารพนับถือแพทยหรือหมอกันมาโดยตลอด

อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ก็ตองไมประมาท เพราะตามที่
สังเกต ไดมีเสียงแสดงความรูสึกที่ไมคอยจะดีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจ
เปนความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่ไมคอยนาปรารถนา

สําหรับหัวขอท่ีนิมนตใหมาพูดวา “การศึกษาแพทยศาสตร
ในสังคมไทย” ครั้งนี้ ก็ใหความรูสึกวาเปนการมองแพทยในฐานะ
เปนสวนประกอบของสังคมไทย และมองการศึกษาพรอมท้ังเวช-
ปฏิบัติน้ันในฐานะที่เปนกิจกรรมสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาสังคมไทย 
เปนการมองแพทยไทยโดยสัมพันธกับสังคม ซ่ึงนับวาเปนการมอง
อยางกวาง ๆ

ทีน้ีเมื่อนิมนตพระมาพูด ผูฟงสวนมากก็คงนึกวาจะตองพูด
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เรื่องจริยธรรม ซ่ึงก็ไมผิด ก็คงตองพูดเรื่องนี้แน ๆ เพราะเมื่อใหคน
ภายนอกมาพูดเรื่องแพทย คิดวาทุกคนก็ตองพูดถึงจริยธรรม เพราะ
ปญหาทีค่นทัว่ไปเกีย่วของกบัแพทย กม็กัจะเปนปญหาเกีย่วกบัจริย-
ธรรม คนภายนอกคงไมหาญกลามาแตะเรื่องทางเนื้อหาวิชาการ
แพทยเปนแน

การพัฒนาที่ไมสมดุล
เมื่อพูดถึงจริยธรรม ในที่น้ีก็จะพูดถึงจริยธรรมในความ

หมายที่กวาง คือหมายถึง การดําเนินชีวิตและกิจการใดก็ตามใหถูก
ตองดีงาม บังเกิดผลดี เมื่อมีปญหาอะไรขึ้นมาในวงการอะไรก็ตาม
แลวเราพยายามแกปญหานั้นใหสําเร็จและสรางสรรคความเจริญดี
งามใหเกิดเปนประโยชนเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม อันนี้ก็เปนเรื่อง
ของจริยธรรม

เมื่อพูดถึงจริยธรรม ก็อยากจะตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับคํานี้
สักหนอย คําวา “จริยธรรม” น้ีเปนคําใหม ไมใชคําเดิมท่ีมีอยูใน
สังคมไทย คํานี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไมกี่สิบปมานี้เอง เปนคําที่เรา
บัญญัติข้ึน สําหรับคําฝรั่งวา “ethic” แตกอนนั้นเราไมมีคํานี้ใช

บางทานอาจตั้งขอสงสัยวา กอนนี้สังคมไทยไมมีจริยธรรม
หรืออยางไร เพราะเมื่อไมมีคํานี้ก็อาจจะหมายถึงไมมีสิ่งนี้ดวย บาง
ทานก็อาจบอกวาในสังคมไทยแตกอนก็มีสิ่งที่เรียกวา จริยธรรมนี้
เหมือนกัน หากแตไมเรียกวา “จริยธรรม” อาจมีช่ือเรียกอยางอื่น
อาจใชคําวา “ศีลธรรม” หรืออะไรก็ได ก็คงจะตองไปเถียงกันอีกที
หนึ่ง ซ่ึงจะไมขอพูดในที่น้ี
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สิง่ทีจ่ะพดูกค็อื อยากตัง้ขอสงัเกตวา การทีค่าํวา “จริยธรรม”
เกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อไมนานมานี้ เปนการแสดงถึงสภาพลักลั่น
ไมประสานกลมกลืน ไมสอดคลองอะไรตาง ๆ ในสังคมไทย กลาว
คือ การที่องคประกอบตาง ๆ ในสังคมไทยไมมีการสืบทอดตอเนื่อง
อยางประสานกลมกลืนกัน มีอาการวาไมยอมรับกันบาง ไมเขากัน
บาง ขาดตอนจากกันบาง แบงเปนเกาเปนใหมบาง ตลอดจนมี
ความสับสนพรามัวในความหมายตางๆ จนแมกระทั่งในเรื่องของ
จริยธรรม ก็ตองมีการตั้งศัพทข้ึนมาใหม และเมื่อมีคําวา “จริย-
ธรรม” ข้ึนมาใช คําๆ น้ีก็ยังมีปญหาจนบัดนี้

ในวงการที่เกี่ยวของกับจริยธรรมมากๆ อยางวงการศึกษา
ในปจจุบันก็ยังไมยุติวาคําวา “จริยธรรม” น้ี มีความหมายอยางไร

ในเมื่อคําวา “จริยธรรม” เองก็มีความสับสนพรามัวแบบนี้ ก็
เหมือนกับวาสังคมไทยนี้อยูในสภาพที่เปนอยูเปนไปในความสับสน
คลุมเครือ

การแพทยในปจจุบันรวมทั้งการศึกษาและเวชปฏิบัติใน
สังคมไทย ก็เปนเรื่องหนึ่งในบรรดาองคประกอบตางๆ ของสังคม
ไทยที่อยูในกระบวนการที่ไมประสานกลมกลืนดวย การแพทยไทยนี้
มีสวนรวมในกระบวนการแหงการไมประสานกลมกลืนกันอยางไร 
เปนเรื่องที่เราจะตองมาทาวทวนความหลังกันตอไป

การแพทยสมัยใหมน้ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่
๔ ประมาณศตวรรษเศษๆ แตเริ่มจริงๆ จังๆ คงเปนหนึ่งศตวรรษ ดัง
ท่ีมีการฉลองศิริราช ๑๐๐ ปกัน

การแพทยไทยที่เริ่มข้ึนมาในระยะเวลาหนึ่งศตวรรษนี้ เปน
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การเริ่มข้ึนพรอมกับการเขามาของอารยธรรมตะวันตก ซ่ึงเปนการ
เขามาในลักษณะพิเศษ กลาวคือ เวลานั้นประเทศไทยกําลังเผชิญ
หนากับลัทธิอาณานิคม และมีความรูสึกวาประเทศของเรานี้ลาหลัง
ไมทัดเทียมเขา มีความออนแอ ไมสามารถตอสูลัทธิอาณานิคมได
องคพระประมุขของประเทศในสมัยนั้น คือรัชกาลที่ ๕ จึงไดทรง
ดําเนินนโยบายในการปรับปรุงประเทศชาติเปนการใหญ สรางสรรค
ความเจริญกาวหนาใหทัดเทียมประเทศตะวันตก เพื่อใหสามารถ
ตานทานภัยคุกคามจากลัทธิอาณานิคมได

ในเมื่อเรามีภัยมาคุกคาม การดําเนินการตางๆ น้ันจึงทํา
อยางรีบเรงมาก มีการเรงรัดสรางสรรคความเจริญโดยไดมีการปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง ให
ทันสมัยตามแบบอยางตะวันตก มีการผลิตคนใหมาเปนขุมกําลัง
ของประเทศโดยเนนที่การผลิตคนเขารับราชการ วิชาการที่จะใหเลา
เรียนก็คือ วิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตก ท่ีจําเปนในการสราง
สรรคความเจริญกาวหนา ไดแก วิชากฎหมาย การพาณิชย วิทยา
ศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรม แพทยศาสตร รวมทั้งการ
ฝกหัดครูดวย และเราก็ไดเรงรัดสรางความเจริญของประเทศชาติ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเมืองเปนการใหญ ก็สําเร็จผล วิทยาการ
ตาง ๆ ก็เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว

แตพรอมกับความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในแบบสมัย
ใหมน้ัน ปญหาก็ไดเกิดขึ้นดวยคือ ตามปกติ การที่สังคมประเทศ
ชาติใดจะเจริญกาวหนาไปดวยดีน้ัน องคประกอบทั้งหลายของ
สังคมจะตองเจริญไปดวยกันอยางประสานกลมกลืน ไดสัดไดสวน



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๒๙๐

พอดี มีภาวะที่เรียกวา “สมดุล” แตในการที่เราเรงรัดความเจริญนั้น
เราจําเปนจะตองรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตองปลอยใหบางสวน
หรือองคประกอบบางอยางของสังคมเจริญล้ําหนาสวนอื่นไป

ลักษณะการพัฒนาสรางสรรคความเจริญของประเทศใน
ระยะที่วามานั้น ก็เปนอยางนี้คือ เมื่อเราพัฒนาประเทศชาติไปไม
นาน ก็เกิดสภาพที่องคประกอบทั้งหลายของสังคม ตั้งแตระดับ
ประเทศลงไปถึงระดับชุมชน มีความไมประสานกลมกลืนกัน พัฒนา
ไมไดสัดสวนพอดีกัน เกิดความ “ขาดสมดุล” เหมือนกับวาองค
ประกอบของสังคมนั้นไมใชเปนองคประกอบของสังคมหรือชุมชน
เดียวกัน เปนเหมือนสวนประกอบของคนละสังคม เอามาจับรวมให
อยูดวยกัน

จะเห็นไดชัดวา คนบางพวก สถาบันบางอยาง วิทยาการ
บางสาขากาวแซงล้ําหนาออกไป เจริญเติบโตโดดตัวออกไปตาง
หาก เขากันไมไดกับองคประกอบสวนอื่นๆ ของสังคมไทย องค
ประกอบบางอยางก็เกิดมีการแยกกันเปนแบบเกากับแบบใหม หรือ
แบบท่ีมาจากเมืองนอกกับแบบเดิมในประเทศ

ในเมื่อไมพยายามหรือไมสามารถประสานเชื่อมโยงใหกลม
กลืนเขาเปนเนื้อเดียวใหเจริญตอเนื่องกันไป ก็เกิดการขาดตอนขึ้น
มีการแยกตัวจากกัน ไมรูเรื่อง ไมเขาใจกัน องคประกอบบางอยางที่
เปนของเกาก็อาจจะถูกทอดทิ้งไมไดรับการเอาใจใส แตในเมื่อมันไม
ไดถูกแทนที่โดยสิ้นเชิง มันก็ไมไดหายไปไหน และก็ดําเนินตอมา
อยางสะเปะสะปะ เกิดความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน แลวก็มามี
ปญหาในรูปลักษณะตางๆ จนกระทั่งวาในระยะยาวอาจจะกลับเปน
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หนามยอกอกหรือเปนหอกขางแครใหกับกิจการของประเทศก็ได
นอกจากนั้น ของเกาที่ดีงามมีคุณคาบางอยาง เมื่อถูกปลอย

ปละละเลย ทอดทิ้ง ก็ละลายสูญหายไป จนกระทั่งในปจจุบันเราเริ่ม
มีการตระหนักรูวาภูมิธรรมภูมิปญญาไทยบางอยางไดสูญหายไป จึง
ไดมกีารกระตุนเตอืนใหหันกลบัไปศกึษาเอามาใชประโยชน

ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ถาเราเรงรัดพัฒนาประเทศแบบนี้
และประสบผลสําเร็จแลว เมื่อไปไดพักหนึ่งเราจะตองหวนกลับมา
จัดการพัฒนาองคประกอบอื่นๆ ของสังคมของเราใหประสานกลม
กลืนเขาดวยกัน ใหสวนที่ยังลาหลังอยูน้ี มาทันเขากันไดกับสวนที่
ล้ําหนาไปกอน แลวความสมดุลพอดีก็จะเกิดขึ้น

ในความเปนจริงนั้น ท่ีเราเริ่มพัฒนาหรือสรางสรรคความ
เจริญแบบนี้ ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอยางประสานกลมกลืน
เหมือนกัน เชน ในดานการศึกษา ก็ไดใหวัดเขาไปมีบทบาทรวมใน
การที่จะดําเนินการศึกษาแบบสมัยใหมดวย แตการดําเนินการแบบ
น้ีไดดําเนินไปเพียงระยะสั้นแลวก็หายไป

ชวงหลังรัชกาลที่ ๕ มาแลวนี้ เราไดมุงพัฒนาประเทศชาติ
โดยพัฒนาแตสวนที่เจริญเติบโตล้ําหนาไปอยางเดียว เลยเปนการ
พัฒนาอยางไมประสานกลมกลืนตลอดมา

ดังนั้น ปญหาหลักของสังคมไทยที่มีอยูในปจจุบันนี้จึงเกิด
จากการพัฒนาอยางไมประสานกลมกลืนที่ทําใหสูญเสียสภาวะ
สมดุล แตกวาปญหานั้นจะปรากฏก็อาศัยกาลเวลา คือตองมีภาวะ
น้ียาวนานมาก จนกระท่ังปจจุบันนี้เราจึงไดรูสึกวาปญหาอะไรตางๆ
มันปรากฏทั่วไปหมด
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ในสังคมก็ปรากฏภาวะหางกัน ตามไมทัน แตกแยกกัน และ
มีชองวางตางๆ มากมาย ยกตัวอยางงายๆ เชน กรุงกับชนบทมีการ
พัฒนาใหเจริญล้ํากวากันหางไกลกันมาก หรือวาฝายศาสนากับ
ฝายบานเมือง ก็แยกตัวออกจากกัน หางเหินกัน วิชาชีพชั้นสูงเจริญ
ล้ําหนาวิชาประเภทความคิดและคุณธรรม โรงเรียนกับบานและวัด
ซ่ึงเดิมอยูในชุมชนเดียวกัน ซ่ึงตองอาศัยและเกื้อกูลกัน แตในสังคม
ปจจุบันเรามีปญหาวาโรงเรียนซึ่งเปนหนวยการศึกษาไดเจริญล้ํา
หนาบานและวัดออกไปจนกระทั่งไมกลมกลืนกัน พูดกันไมรูเรื่อง
ชวยกันไมได

เด็กนักเรียนที่เรียนแบบสมัยใหมก็เหินหางแปลกแยกจากวิถี
ชีวิตของทองถิ่น เด็กกับผูใหญก็เกิดชองวางทางความคิดและภาษา
ภาวะความเจริญก็พัฒนามุงไปทางวัตถุ การพัฒนาจิตใจก็ตามไม
ทัน และในทางเศรษฐกิจ คนรวยหางกับคนจน คนรวยยิ่งรวยยิ่งขึ้น
คนจนก็มากขึ้นและจนยิ่งขึ้นไปดวย น่ีคือปญหาของการพัฒนา
อยางไมประสานกลมกลืนกัน และขาดสมดุล

เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ปญหานั้นก็จะเกิดซอนขึ้นมาอีกจาก
ปญหาที่วามาแลว เชน ปญหาที่กรุงกับชนบทพัฒนาไมสมดุลกัน
หางกันมากนี้ ตอมาก็ปรากฏเปนปญหา คือ ชาวชนบทหลั่งไหลเขา
สูเมือง มาศึกษาเลาเรียน เราจะเห็นวาวัดในกรุงเทพฯเปนที่พึ่งพา
ของชาวตางจังหวัดที่เขามาศึกษาเลาเรียนในเพศพระภิกษุสามเณร 
จนกระทั่งวาวัดในกรุงเทพฯ น้ีเปนชุมชนชนบท

ตอมา มีปรากฏการณใหม คือชนบทแยลงไปตามลําดับ ใน
ทางเศรษฐกิจทํามาหากินไมคอยไดผล ทํานาขายขาวขาดทุน ผลท่ี
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สุด ชาวนาก็อพยพหลั่งไหลเขามาอยูในเมืองหางานทํากันมาก ทํา
ใหเกิดแหลงชุมชนแออัด

น่ีคือปรากฏการณเดียวกันที่รวมมาถึงการแพทยดวย การ
ศึกษาและเวชปฏิบัติของแพทยในสังคมไทย ก็เกิดขึ้นมาในสภาพ
ความเจริญแบบนี้ และก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแหงปญหานี้
ดวย ถาเรามองใหเห็นปญหาทั้งหมดและวิเคราะหออกไปแลวจะรู
วามันมาจากเรื่องนี้เอง

การแพทยสมัยใหมของไทยนั้นเจริญกาวหนาทัดเทียม
ประเทศตะวนัตก ถามองในแงวชิาการและเวชปฏบัิตโิดยเนือ้แทตรงๆ
แลว เราพดูไดวาประสบความสาํเรจ็อยางยอดเยีย่ม การแพทยของ
ไทยนั้นพูดไดวาเจริญที่สุด ถาไมใชในเอเชียทั้งหมด ในเอเชีย
อาคเนยก็ตองเปนหนึ่ง

แตก็มีขอสังเกตวา ในสภาพของความเจริญอยางไม
ประสานกลมกลืนกันนี้ ไมวาจะเจริญหรือแสนจะเจริญอยางใดก็
ตาม ถาเราไมคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ของสังคมเดียวกันและ
ปฏิบัติในทางที่จะประสานกลมกลืนกันใหถูกตองแลว ความเจริญนี้
แมจะล้ําเลิศก็อาจจะไมมีคุณคา ไมเกิดประโยชนเกื้อกูลตอสังคม
ไทยเทาที่ควร ยิ่งกวานั้น ในบางกรณีอาจจะอํานวยประโยชนตอ
สวนเล็กนอยบางจุดบางหยอมของสังคมเทานั้น แลวบางทีจะกลาย
เปนโทษแกสังคมสวนใหญไดบางเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงเปน
เรื่องที่นาสังเกตวาทําอยางไร พรอมกับความเจริญกาวหนานั้น จะ
ทําใหมีคุณคาเปนประโยชนแกสังคมสวนรวมไปดวย

อาตมภาพไดพูดเสียยืดยาวเกี่ยวกับสังคมไทยโดยทั่วไป ก็



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๒๙๔

จะขอวกกลับเขามาสูเรื่องการแพทยเสียที

สภาพลักลั่นในวงการแพทยที่ตองแกไข                
ในกระแสคานิยมบริโภคและระบบผลประโยชน

หัวขอท่ีตั้งไวน้ี ก็คงจะประสงคใหพูดถึงการศึกษาและเวช-
ปฏิบัติในสังคมนี้ วามันเปนมาอยางไร มีปญหาอะไร จะแกอยางไร
และควรจะเปนอยางไรอีกดวย

แตการที่เราจะสรางสรรคพัฒนาอะไรตอไปนั้น เบื้องตนเรา
ตองรูสภาพที่เปนอยูกอนวา เปนอยูอยางไร และการที่จะแกปญหา
ได เราก็ตองรูวาปญหาที่ประสบอยูน้ันเปนอยางไรดวย

ก็อยางที่อาตมภาพไดพูดมาตั้งแตตนแลววา ประเทศเราได
เรงรัดสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหทัดเทียมประเทศตะวันตก 
เพื่อใหพนภัยคุกคามของลัทธิอาณานิคม การศึกษาวิทยาการตางๆ
ก็เนนวิทยาการที่จะทําใหประเทศทันสมัยกอน โดยมุงผลิตคนเขารับ
ราชการในระบบรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง

ตอมา เมื่อเราพนจากภัยคุกคามของลัทธิอาณานิคมแลว
กระบวนการสรางสรรคความเจริญของประเทศก็ดําเนินตอไป และ
พอดีวาระบบทุนนิยมและระบบอุตสาหกรรมก็ไดเขามาในประเทศ
ไทยดวย และเปนการมาพรอมกับผลิตภัณฑสินคาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตางๆ ชวนใหเราตื่นเตน เราไดสรางภาพความเจริญ
แบบสมัยใหมน้ันในรูปท่ีวาเจริญโดยมีใชมีกินมีบริโภคอยางเขา 
ภาพการเจริญเติบโตนั้นไมเปนไปในรูปท่ีวาเจริญอยางเขา โดยผลิต
หรือทําไดอยางเขา ซ่ึงเปนขอสังเกตของสังคมไทยที่ไดเปนปญหา
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ตอการพัฒนามาเรื่อยๆ
ความเจริญแบบนี้ มันมาพรอมกับคานิยมที่เรียกวา “คานิยม

บริโภค” คนในสังคมตองการความเจริญ ตองการมีวัตถุ สิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายพรอมบริบูรณ ซ่ึงหมายถึงการมีรายไดมากดวย

สิ่งเหลานี้ก็กลับมามีอิทธิพลตอกิจการสรางสรรคความ
เจริญของประเทศชาติ ภายใตสภาพแหงคานิยมแบบนี้ แมแตการ
ศึกษาก็กลายเปนเครื่องมือเลื่อนสถานะในสังคม ในการที่จะเขาถึง
สิ่งบริโภคตาง ๆ ไดมาก รวมทั้งการมีรายไดดี และมีเงินมาก

เมื่อความเจริญเหลานี้เขามาถึงในกรุงซึ่งเปนศูนยรวมระบบ
อํานาจและระบบราชการกอน แลวคอยๆ แผออกไปตามเมืองใหญ
การศึกษาก็มีแตจะทําใหคนที่มุงสถานะในสังคมตองการมีรายไดดีๆ 
เขามาอยูในกรุงเทพฯ หรือสูเมืองใหญ ก็เลยเปนการศึกษาที่นําคน
เขาสูกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ

ยิ่งกวานั้น ใครจะศึกษาเลาเรียนอะไรก็มองแตวาวิชาชีพนั้น
เมื่อเรียนสําเร็จแลวจะมีความกาวหนาในยศตําแหนงและรายได
เพียงใด โดยไมไดคํานึงวาตนเองถนัดและรักงานในวิชาชีพนั้นหรือ
ไม เชน ถาจะเขามาเรียนแพทย คนจํานวนมากก็จะไมเขามาเรียน
เพราะรักที่จะเปนหมอ ไมไดรักที่จะชวยเหลือคนใหหายจากโรคหรือ
มีสุขภาพดี แตมองวาจะเปนวิชาชีพที่จะทําใหมีรายไดดี หรือคนที่
จะเรียนเปนครูก็ไมใชเพราะอยากเปนครู ไมใชเพราะอยากจะสอน
หรืออยากเห็นเด็กมีชีวิตงอกงาม ตลอดจนคนที่จะบวชเปนพระ ก็ไม
ใชเพราะศรัทธาที่จะบําเพ็ญสมณธรรม แตเพราะเห็นเปนชองทางที่
จะไดความรูไปประกอบอาชีพในสังคมตอไปได อันนี้ไดกลายเปน
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คานิยมของสังคมไทยโดยทั่วไป
คานิยมแบบนี้ เรามิใชเอยขึ้นมาเพื่อวากลาวกัน แตเอามา

พูดเพราะเราตองการจะแกปญหา แมวาจะเปนเรื่องที่อาจกระทบใจ
กันก็ตาม

ทีน้ี มาวากันเฉพาะเรื่องของการแพทย วิชาแพทยปรากฏวา
เปนวิชาที่มีหวังในรายไดดีท่ีสุด ดังนั้นใครๆ ก็อยากเขาเรียนแพทย
ในสังคมไทยก็เลยมีการแขงขันวา ตนจะตองมุงเข็มเขาเรียนแพทย
กอน คนที่มีสติปญญาก็มีหวังมาก

ในเมื่อคนมุงเขามาเรียนวิชาแพทย วงการแพทยก็มีโอกาส
มากที่สุดที่จะคัดเลือกเอาคนดีๆ ไว คือสามารถเอาคนที่เกงที่สุดใน
สงัคมไทยไว จนเปนแหลงรวมคนหวักะทขิองประเทศ ซ่ึงกอ็าจจะเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหแพทยสมัยใหมของไทยเจริญยอดเยี่ยมก็เปนได

ถามองในแงสังคมสวนรวมแลว การที่สังคมจะพัฒนาไปได
ดี เราจะตองมีคนที่มีสติปญญาดีมีคุณภาพสูงมาชวยกันรับผิดชอบ
กิจการสําคัญตางๆ ใหกระจายไปอยางเพียงพอ เมื่อคนเกงๆ มา
แออัดกันอยูในอาชีพเดียวกัน แมจะกอผลดีแกสังคมไดสวนหนึ่ง แต
ก็สรางสภาวะที่ไมสมดุลเกิดขึ้น

กลาวอีกแงหนึ่งก็คือวา ในดานเวชปฏิบัติเราตองการคนที่
เกงมากจํานวนหนึ่งซึ่งไมมากนักมาสําหรับพัฒนาวิชาชีพแพทยให
เจริญกาวหนาขึ้นไป แตวาโดยทั่วไปแลวเวชปฏิบัติหรือการทํางาน
ทางดานแพทยน้ีมีสวนที่จะใชศักยภาพของคนเกงนี้ไมเทาที่ควร คือ
คลายๆ วา ศักยภาพของคนที่เกงในสังคมไทยนํามาใชในการแพทย
แลว มันเหลือพอ นาจะนําไปใชในกิจการอยางอื่นดวย



การศึกษาแพทยศาสตรในสังคมไทย ๒๙๗

เมื่อเกิดภาวะที่ไมสมดุลแบบนี้และหากเรายังไมสามารถ
กระจายคนเกงออกไปจากวงการแพทยได วงการแพทยก็ควรจะทํา
อะไรบางอยางเปนการชดเชยใหกับสังคม

วิธี น้ีก็คือ เราอาจจะผลิตแพทยโดยมิใชใหเปนเพียงผู
ประกอบธุรกิจหรือใหบริการในดานการบําบัดรักษาโรคเทานั้น แต
ทําอยางไรจะใหแพทยไดใชศักยภาพและสติปญญาของตนเทาที่มี
อยูน้ีเปนผูมีสวนในการพัฒนาสรางสรรคสังคมไทยใหไดกวางขวาง
ออกไปดวย ซ่ึงอาจจะโดยการเขาไปทํากิจกรรมดานอื่น หรืออาจจะ
อาศัยเวชปฏิบัติน่ีเองเปนชองทางสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยใหได
ในดานทั่วไปดวย

ถามองในแงสถาบัน โรงเรียนแพทยหรือมหาวิทยาลัยแพทย
ตองทําหนาที่ไมใชเพียงผลิตผูประกอบวิชาชีพชั้นสูงที่เรียกวาการ
แพทยเทานั้น แตจะตองทําหนาที่ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
ผูมีสติปญญาสูงมาเปนผูนําทางสังคมดวย ซ่ึงหมายความวา หลัก
สูตรของการแพทยน้ันคงไมใชจํากัดเฉพาะเรื่องของการแพทยเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตทําอยางไรจะใหรับผิดชอบสังคมในเรื่องสติ
ปญญา ในเร่ืองที่จะชวยกันสรางสรรคสังคม แกปญหาสังคมในวง
กวางไดดวย

สําหรับตัวนักศึกษาแพทยหรือบัณฑิตแพทยแตละคน ถาเรา
มองวาตามปกติทุกคนพึงมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของตน คน
ท่ีมีศักยภาพสูงยอมมีโอกาสที่จะแสดงความรับผิดชอบโดยการให
แกสังคมไดมากที่สุด ตามหลักที่วา คนที่มีมากที่สุด ก็ควรใหแก
สังคมใหมากที่สุด
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ถาเรามีวัตถุ เชน เงินทอง เราก็ควรใหสิ่งเหลานี้แกสังคมไทย
ใหมากที่สุด ในกรณีน้ีเปนเรื่องของนามธรรมคือ การมีสติปญญา
และศักยภาพสูง ก็นาจะเอาศักยภาพที่มีอยูน้ีมาใชใหเปนประโยชน
แกสังคมใหมากที่สุด

ถามองในแงน้ี บัณฑิตแพทยยอมจะมีฐานะ ๒ อยางคือ เปน
แพทย และเปนบัณฑิต

ในฐานะที่เปนแพทย ก็ตองเปนผูทําหนาที่ในทางเวชปฏิบัติ
โดยตรงในการรักษาบําบัดโรค ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

สวนในฐานะที่เปนบัณฑิต ก็ตองเปนผูนําในทางสติปญญา
โดยนําเอาศักยภาพของตนมาชวยในการสรางสรรคพัฒนาประเทศ
ชาติและแกไขปญหาสังคม น่ีเปนเรื่องของความไมประสานกลม
กลืน และภาวะที่ไมสมดุลท่ีเกี่ยวกับการแพทยประการที่ ๑ ซ่ึงควร
จะไดรับการแกไข

ความไมประสานกลมกลืนและภาวะที่ไมสมดุลท่ีเกี่ยวกับ
การแพทยประการที่ ๒ ก็คือวัฒนธรรมในวงการแพทย ในวงการ
แพทยน้ีไดมีวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของอยู ๒ สายดวยกัน ไดแก
วัฒนธรรมธุรกิจ สายหนึ่ง กับวัฒนธรรมน้าํใจ อีกสายหนึ่ง

การแพทยสมัยใหมท่ีไทยเรารับเขามานั้น ไดเจริญขึ้นใน
ประเทศตะวันตกพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจซ่ึงเนนบริการทางแพทยท่ี
หนักไปในทางของการไดรับผลตอบแทน คือการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
บริการเปนสําคัญ เมื่อการแพทยสมัยใหมเขามาในสังคมไทย ก็ได
พวงเอาวัฒนธรรมธุรกิจน้ันเขามาดวย จึงทําใหเกิดปญหาไม
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ประสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของกับการแพทย ซ่ึงเปน
วัฒนธรรมน้ําใจ

เมื่อวัฒนธรรม ๒ สายเขามาปะทะกัน อาจจะเกิดผลที่ไม
กลมกลืนกัน แมแตในจิตใจของแพทยแตละคน เชน เวลาแพทยทํา
เวชปฏิบัติแลวจะเรียกคาบริการก็จะมีความรูสึกไมสะดวกใจ อึดอัด
หรือกระอักกระอวนที่จะคิดคาบริการวาจะเอาอยางไรดี จะคิดมากก็
จะเปนธุรกิจเกินไปหรือไมมีนํ้าใจ ถาคิดนอยมีนํ้าใจ ก็จะอยูไมได
เพราะแพทยก็มีความจําเปนตองใชเงิน แตอยางไรก็ตาม เมื่อวากัน
โดยรวมแลว วัฒนธรรมทั้ง ๒ สายนี้ลวนเปนสิ่งที่เอื้ออํานวย
ประโยชนแกแพทยเราเปนอยางมาก

หันไปมองดูในประเทศตะวันตกเอง เวชปฏิบัติหรือการทํา
หนาที่ของแพทยน้ัน ทําใหมีรายไดดี แตแพทยในประเทศตะวันตก
น้ันจะตองเสี่ยง จะตองระมัดระวังตัวมากในเรื่องที่จะถูกฟองเรียก
คาเสียหาย ท้ังนี้เนื่องมาจากวัฒนธรรมธุรกิจของเขาที่ถือวา การ
แพทยเปนการแลกเปลี่ยนซื้อขายบริการกัน คนไขจึงไมคอยมีความรู
สึกในคุณความดีของหมอ แตจะรูสึกวาหมอทําอะไรก็เพื่อคาตอบ
แทน เพราะฉะนั้นก็อยาไดเพลี่ยงพล้ํา ถาพลาดมาฉันก็เรียกคาเสีย
หาย เรียกวา “sue” จึงแทบจะกลาวไดวา การแพทยตะวันตกได
เจริญขึ้นมาพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจท่ีพวงมากับการ sue ซ่ึงเปน
เครื่องถวงดุลใหคานซึ่งกันและกันไว

ทีน้ี หันมาดูสังคมไทยซึ่งเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมน้ําใจ คน
ไทยจะนับถือแพทยใหความเคารพยกยองแพทย ดังนั้นจึงไมมีการ
sue แตแพทยในสมัยเกาก็ไมมีรายไดดีนัก
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สําหรับแพทยไทยเราในสมัยนี้ ไดสวนดีจากสองระบบมา
รวมกัน กลาวคือ ในแงของรายไดกับธุรกิจ อาชีพแพทยนับวาเปน
อาชีพที่มีรายไดดีท่ีสุด ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมน้ําใจแบบไทย ๆ
ก็ชวยใหแพทยไทยไมตองเสี่ยงตอ sue หรือไมตองกลัวถูกเรียกรอง
คาเสียหายดวย

ภาวะแบบนี้เปนความไมประสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงถาหากแพทยไมมีคุณธรรม ก็จะมีโอกาสที่ไมตองระมัดระวังตัว
และสามารถเอาเปรียบคนไขไดมาก เรียกวาเปนการฉวยโอกาสหรือ
ฉวยประโยชนจากระบบวัฒนธรรมทั้ง ๒ สาย

แนวทางสรางสมดุล ในภาวะที่ไดเสียดุล
ในแงของวัฒนธรรมไทยนั้น เราใหการยกยองนับถือบุคคล

๓ ประเภท คือ พระ ครู และแพทย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่มีมาแตดั้งเดิม
ทีเดียว คนไทยจะใหความเคารพนับถือโดยถือวา เปนผูมีพระคุณตอ
ชีวิต

แตมาในสมัยใหมน้ี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็เกิดความไม
กลมกลืนกับวัฒนธรรมแบบใหม กลายเปนความขัดแยงที่สราง
ปญหาใหเกิดกับคนทุกอาชีพ

ครูน้ันในปจจุบันมีภาวะตกต่ําไปมาก เพราะครูไมเหมือน
แพทย รายไดไมสูดีนัก คนก็ไมคอยเลือกเขาเรียน ดังปรากฏวา
ปจจุบันมีเสียงรองทุกขกันมากวา อาชีพครูเปนทางเลือกสุดทายของ
คนในสังคมไทย เวลาเด็กจะสอบเขาเรียน หาที่เรียนไมได ในที่สุดก็
จะไปเรียนครู ดวยเหตุน้ีจึงทําใหคุณภาพของครูตกต่ําลงไป แลวผล
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ท่ีสุดสถานภาพของครูในสังคมไทยก็ตกต่ําไปดวย
ในแงของพระก็เหมือนกัน ในปจจุบันพระโดยมากก็เปนคน

สวนที่ดอยที่สุดของสังคมมาบวช เปนลูกชาวนาชาวไรมาอาศัยเปน
ชองทางไดรับการศึกษา

ตอนนี้ก็มีอาชีพแพทยหรือหมอนี่แหละที่ไดเปรียบที่สุด ท่ียัง
อยูในสถานภาพสูงสุดในสังคมไทย อยางที่วาเมื่อตะกี้คือ เนื่องมา
จากไดท้ังสวนดีของวัฒนธรรมธุรกิจแบบตะวันตกและสวนดีจาก
วัฒนธรรมน้ําใจแบบไทยๆ พรอมๆ กันไป

แตปจจุบันนี้ก็มีเสียงรองกันมากวา วัฒนธรรมธุรกิจกําลัง
เขาครอบงําวงการเวชปฏิบัติมากขึ้น ดวยเหตุน้ี วัฒนธรรมสายน้ําใจ
หรือคุณธรรมความดีก็จะลดลงไป ซ่ึงยอมหมายความวา ความ
ศรัทธาตอแพทยก็ลดลงไปดวย เมื่อความศรัทธาลดลงไปแลว ใน
ระยะยาวระบบ sue ก็อาจจะตองตามมา เพราะจะเปนสิ่งที่คานให
เกิดความสมดุลในสังคม

ดังนั้น แพทยจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง คือ จะเอา
ศรัทธาหรือ sue ถาหากวาไมเอาศรัทธา ไมสรางศรัทธา ไมมีคุณ
ธรรมให ในที่สุดก็จะตองยอมใหกับ sue แตถาหากสามารถเอา
ศรัทธาไวได sue ก็ไมจําเปนตองตามมา

น่ีถาเราไมเอา sue หรือจะเอาทั้งรายไดและน้ําใจ ก็เปนเรื่อง
ท่ีจะตองคิดวาทําอยางไรใหเกิดการประสานกลมกลืนเขาดวยกัน 
ใหเกิดความพอดี ซ่ึงจะเกิดผลดีตอสังคมไทย

เมื่อตะกี้น้ีไดพูดถึงวา ในสังคมไทยปจจุบัน คนเขามาเรียน
อะไรไมใชเพราะถนัดอันนั้น ไมใชเพราะใจรักหรือชอบท่ีจะทํางาน
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อันนั้น อยางที่บอกวา เรียนครูไมใชเพราะอยากเปนครู แตเพราะวา
ไมมีทางไปอยางอื่น เรียนแพทยก็ไมใชอยากเปนหมอ (อาจมีบาง
ทานที่อยากเปนหมอ แตจํานวนมากทีเดียวเรียนโดยไมใชรักที่จะ
เปนหมอ) แตเพราะเห็นวามีรายไดดี

เมื่อการเรียนมีแรงจูงใจแบบนี้ ซ่ึงเปนการฝนธรรมชาติ ก็ทํา
ใหไมไดคุณภาพดีเทาที่ควร หรือไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะ
ไมมีฉันทะที่จะเรียน และก็ไมมีความรักในอาชีพโดยเฉพาะหรือโดย
ตรง

ในสังคมระบบธุรกิจ และคานิยมบริโภคที่แขงฐานะกัน ยังมี
ปญหายิ่งกวานี้อีก คือ นอกจากเรียนโดยที่ไมไดรักหรือถนัดในดาน
น้ันแลว เวลาจบไปหางานก็มุงไปหางานที่มีรายไดดี มีทางกาวหนา
ยิ่งในยุคที่วางงานกันก็ยิ่งคิดวา จะทํางานอะไรใหไดกอน พอใหเปน
ท่ีพักทํางานไปก็แลวกัน การเขาทํางานก็เลยไมตองคํานึงถึงความ
ถนัดหรือความรักงาน ตลอดจนเรียนจบมาทางไหนก็ไมคํานึงถึง

ดังนั้น เราจะเห็นวาในปจจุบันมีคนที่จบครูไปทํางาน
ธนาคาร เรียนจบรัฐศาสตรอาจจะไปอยูประมงหรือไฟฟา ซ่ึงเปน
เรื่องที่ไมเหมาะสมและไมสมดุล ทําใหประเทศตองลงทุนสูญเปลา
คือลงทุนใหการศึกษาไปแลว ประเทศชาติซ่ึงยากจนอยูแลวก็ไมอาจ
เอาคนเหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมได

ยิ่งไปกวานั้น ลูกคนมีฐานะดีในกรุงเทพฯ ไมนอย ไปเรียน
วิชาการตางๆ ก็เรียนไวอยางนั้นเอง จบแลวก็ไปชวยพอแมทํางาน
อยางเดิม บางคนจบรัฐศาสตรมาชวยพอแมทํารานอาหาร บางคน
จบครุศาสตรก็มาอยูรานขายอะไหลรถยนต รัฐก็ลงทุนเพื่อคนฐานะ
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ดีท่ีมั่งมีอยูแลว แตเรียนจบกลับไมไดใชงาน ในขณะที่คนชนบทหาง
ไกลยากจน อยากจะเรียนแตก็ไมไดเรียน จึงกลายเปนปญหาที่ซับ
ซอนยิ่งขึ้นไปอีก

ดวยเหตุน้ี การพัฒนาประเทศของไทยเรา จึงมีปญหามาก
มาย เริ่มตนตั้งแตการศึกษา

สําหรับการศึกษาแพทยก็มีปญหาเหมือนกัน แตอาจตาง
จากสาขาอื่นนิดหนอย กลาวคือ คนที่เรียนจบแพทยน้ันแทบจะไมมี
ปญหาการวางงานหรือทํางานไมตรงกับวิชาชีพที่เรียนมา ท้ังนี้เนื่อง
จากประเทศของเรายังขาดแคลนแพทยอยูมาก และอาชีพแพทยก็
เปนอาชีพที่มีรายไดดี และสามารถประกอบอาชีพเปนอิสระได

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีปญหาดังกลาว แตกย็งัมปีญหา
พื้นฐาน คือปญหาการเรียนหมอโดยที่ไมไดอยากเปนหมอ เมื่อเปน
อยางนี้ ก็เปนไปไดมากที่จะไมตั้งใจรักษาโรค หรือมุงทํางานเพยีง
เพือ่ใหไดเงนิมากๆ โดยไมไดคาํนงึถงึความสาํคญัของชวีติคนไข

จะทําอยางไร จึงจะแกภาวะที่ไมสมดุลอันนี้
ขอท่ี ๑ ก็คือ ทําอยางไร จะใหมีการคัดเลือกใหไดคนที่มีจิต

ใจอยากเปนหมอ หรือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะกับความเปนหมอมา
เรียนเปนหมอใหมากขึ้น ซ่ึงคงทําไดยากในสภาพสังคมที่เปนอยูใน
ปจจุบันนี้ แตก็ควรจะพยายามหาทางกันดู เพราะถาหากทําไดดังวา
แมแตวิชาชีพแพทยเองก็นาจะดีข้ึนไปดวย

ถาหากเราคัดเลือกคนอยางงั้นไมได ก็ตองมาขอท่ี ๒ วา เอา
ละ เมื่อเขามีแรงจูงใจอยางอื่นมาเรียน ไมไดมาเพราะอยากหรือ
ถนัดที่จะเปนหมอ เราจะฝกอยางไรใหเขาอยากเปนหมอหรือใหเปน
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หมอท่ีดีตอไป
ในแงน้ีก็คือ หลักสูตรการแพทยก็ควรจะไมเนนการถายทอด

วิทยาการเพียงอยางเดียว แตควรใหความสําคัญแกการสรางความ
เปนหมอใหมากขึ้น อาจารยหมอก็คงจะไมใชทําหนาที่ถายทอดเนื้อ
หาวิชาเพียงอยางเดียว แตทําอยางไรจะถายทอดความเปนหมอให
แกลูกศิษยดวย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ หลักสูตรแพทยจะตองคิดวาทํา
อยางไรจะสรางความเปนหมอใหสําเร็จ

ความเปนหมอ ในที่น้ีมีความหมายครอบคลุมไปถึงวา การ
เราจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอสุขภาพของ
ประชาชน สรางความรักเพื่อนมนุษย รักคนไข ความมีนํ้าใจ และมี
ฉันทะในการรักษาโรค ปองกันโรค

ในการเรียนการสอนนั้น นอกจากบรรยากาศทางวิชาการ
แลว ก็ตองใหมีบรรยากาศแหงจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม
ควบคูไปดวย น่ีก็อาจเปนทางหนึ่งในการแกปญหาความไมประสาน
กลมกลืนและความไมมีสมดุลดังกลาวขางตน

สภาพความไมกลมกลืนไมพอดีขาดสมดุลน้ัน เกี่ยวโยงกับ
ความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญ
มาก และเปนปญหาของประเทศเรามาหลายสิบปแลว คนฐานะดี
ในเมืองในกรุงมีโอกาสเรียนไดสูง แตคนจนชาวชนบทหางไกลไมมี
โอกาสไดเลาเรียน และภาพนี้ก็มาชัดมากในการศึกษาแพทยดวย

คนที่จะมีโอกาสเขาเรียนแพทยน้ันก็มักจะมีฐานะดี และก็
อยูในกรุงในเมือง และเปนคนที่มีสติปญญาดีอยูแลว ซ่ึงสภาพนี้นับ
วาขัดกับสภาพของสังคมไทย เพราะวาสังคมไทยเปนชนบทเสีย
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ประมาณ ๗๐-๘๐%
ในเมื่อนักศึกษาเราสวนมากเปนชาวกรุงชาวเมือง ก็ไมรูจัก

มักคุนกับสังคมไทย มีวิถีชีวิตที่ตางจากชาวชนบทหรือคนไทยสวน
ใหญ ไมเขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญ ทําใหไมมี
ความพรอมท่ีจะเขาไปเปนอยูรวมทุกขรวมสุขเขากันอยางกลมกลืน
กับชาวบาน เราก็มีปญหาวา ทําอยางไรจะใหแพทยอยากไปอยูใน
ชนบท และไปอยูแลวแพทยผูทํางานเองก็มีความสุขอยูในถิ่นนั้นได
ดวย และประชาชนก็สบายใจที่จะติดตอกับแพทย

ปจจุบันนี้ เราก็มีปญหามากเกี่ยวกับการบริการทางการ
แพทยกระจายไมท่ัวถึง โดยเฉพาะในชนบท เราตองการใหแพทยไป
อยูในชนบท แตทําอยางไรจะใหแพทยไปอยูได เพราะตัวแพทยเอง
น้ันสวนมากก็เปนชาวกรุงชาวเมือง ชีวิตและความเปนอยูก็เขากัน
ไมไดดังที่กลาวมาแลวขางตน

นอกจากนี้ ก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาความกาวหนา
ในวิถีชีวิตอะไรตางๆ ของแพทยตามคานิยมของสังคม ก็ตองเขา
เมืองดวย จึงเปนภาวะขัดแยงซึ่งคงจะแกไขไดยาก

แตอยางนอย ในความพยายามนั้นก็คงจะตองมองวา ทํา
อยางไรจะใหหลักสูตรแพทยมีสวนสอนใหบัณฑิตแพทยเปนคนรูจัก
และรักสังคมไทย เพื่อใหมีความพรอมท่ีจะมีวิถีชีวิตที่กลมกลืน

ดังนั้น ในการศึกษาแพทย จะเปนไปไดหรือไมท่ีจะไมเนน
ดานวิชาการทางแพทยเพียงอยางเดียว เมื่อมองดูหลักสูตรของ
แพทยในปจจุบันนี้ ก็จะเห็นวาตองอุทิศเวลาแทบทั้งหมดใหกับ
วิทยาการทางแพทย แมวาในชั้นตนจะมีการเรียนวิชาทางสังคม
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ศาสตร มนุษยศาสตรบาง ก็เปนการศึกษาอยางกวางๆ เชน เรียน
วิชาปรัชญา ก็เปนปรัชญาพื้นฐานอยางตะวันตกเสียเกือบท้ังหมด
ไมไดเรียนในแงท่ีจะเขาใจในความคิดของคนไทย เรียนสังคม
ศาสตรก็เปนสังคมวิทยาทั่วไป เปนการเรียนสังคมแบบกวางๆ

ทําอยางไรจะใหเรียนอยางชนิดที่เขาถึงสังคมไทยแทๆ เขา
ถึงชีวิตและวัฒนธรรมไทยโดยตรง

นอกจากนี้ ในการฝกหัดในภาคปฏิบัติน้ัน ทําอยางไรจะใหมี
วิถีชีวิตกลมกลืนกับชุมชนในทองถิ่นได ซ่ึงตามที่สังเกตมา วงการ
แพทยก็มีความพยายามอยูท่ีจะใหผูท่ีจะเปนแพทยมีชีวิตที่กลมกลืน 
แตก็ประสบปญหามากมาย ซ่ึงจะตองพยายามกันตอไป

ดังที่กลาวไวเมื่อตะกี้แลววา ความไมประสานกลมกลืนไม
พอดีอันนี้ก็ทําใหเมืองกับชนบทมีชองวางหางไกลกันมาก ในสังคม
ไทย สภาพนี้เดนชัดเหลือเกิน

ตามปกติท่ัวไป กรุงกับชนบทยอมตองตางกันเปนธรรมดา
แตความแตกตางที่นาจะเปนมากคือ ความแตกตางโดยประเภท แต
ไมควรจะตางกันมากนักในแงขีดระดับของความเจริญ

แตในสังคมไทยเรานั้น ดูเหมือนวา เราพยายามทําใหสังคม
ชนบทกับสังคมกรุงเหมือนกันโดยประเภท แตตางกันโดยขีดระดับ
ของความเจริญอยางมากมาย เชนในเรื่องบริการตางๆ รวมทั้ง
บริการทางการแพทยดวย

ในเมื่อผูเรียนแพทยโดยมากเกิดในเมืองในกรุง ซ่ึงในกรุงก็มี
โอกาสที่จะกาวหนามีรายไดดี และแรงจูงใจเดิมก็มุงเขาเรียนเพื่อสู
ตําแหนงฐานะรายไดอยูแลว เพราะฉะนั้นบัณฑิตแพทย (รวมทั้ง
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บัณฑิต วิชาอะไรอื่นก็ตาม) จบแลว ก็หาทางกาวหนาและหารายได
ในกรุงเทพฯ ท้ังนั้น ไมมีใครอยากออกชนบท เมื่อเปนอยางนี้สภาพ
ชนบทก็ยิ่งลาหลังไปอีก

ตามที่ทราบมาวา สถิติเมื่อ ๕-๖ ปกอน ประเทศไทยมีแพทย
๘,๐๐๐ คน อยูในกรุงเทพฯ ๔,๐๐๐ คน อยูในอเมริกา ๑,๕๐๐ คน
ท่ีเหลืออยูในสวนอื่นๆ ของประเทศ กระจายออกไปตามอําเภอตางๆ
ซ่ึงมีอยูไมครบทุกอําเภอในประเทศไทย

เมื่อเปนอยางนี้ การแกปญหาจะทําอยางไร มันเปนปญหา
รวมกันของสังคมทั้งหมด ไมเฉพาะวงการแพทยเทานั้น ซ่ึงเวลาแก
จะแกทางแพทยดานเดียวไมได เพราะแพทยก็อยูในคานิยมของ
สงัคมเหมอืนกนั

แมจะเปนแพทยท่ีอยูในอดุมคต ิออกไปอยูในชนบท พอมีบุตร
ข้ึนมาก็ตองคิดถึงความกาวหนาของลูก โรงเรียนดีๆ ก็อยูใน
กรุงเทพฯ แพทยท่ีเปนพอเปนแม ก็ไมรูจะทําอยางไร ก็หาทางอพยพ
เขากรุงเทพฯ เพื่อใหลูกไดเขาโรงเรียนดีๆ การแกปญหาจึงแกไดยาก
ในเมื่อเปนอยางนี้ บริการทางการแพทยก็ไมท่ัวถึง

แตคนเราในเมื่อเกิดมาแลวไมวาจะอยูสวนไหนของประเทศ 
(ไมวาในกรุงหรือชนบท) ก็รูจักเจ็บรูจักปวย ยิ่งเปนชาวบานนอกก็
ยิ่งมีโอกาสที่จะเจ็บปวยไดมาก เมื่อบริการแพทยของรัฐไปไมถึง ก็
ไปไหน เขาก็ตองหาทางดิ้นรนกันไป ก็ไปหาหมอพระไปหาหมอ
เถื่อน หมอไสยศาสตร แลววงการแพทยจะมีทาทีอยางไรกับหมอ
เหลานี้ ในเมื่อตัวเองใหบริการไดไมท่ัวถึง และเราจะแสดงความรับ
ผิดชอบอยางไร ซ่ึงก็เปนปญหาใหญอีกอยางหนึ่ง
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ปญหาความไมกลมกลืนอีกอยางหนึ่งก็คือ การที่เรามีการ
แพทยสมัยใหมข้ึนมาในสังคมไทยซึ่งแตเดิมก็มีระบบการแพทยแผน
โบราณอยูแลว จึงกลายเปนวามีการแพทยข้ึน ๒ ระบบในบานเรา

แตในเมื่อปจจุบันนี้การแพทยสมัยใหมไดเขามาเปนระบบ
หลักของประเทศ การแพทยสมัยใหมก็ตองรับผิดชอบตอปญหาสุข
ภาพอนามัยของสังคมทั้งหมดดวย รวมท้ังวาแมระบบการแพทย
แบบเกาจะไปทําอะไรที่กอใหเกิดปญหาของสังคมก็เขาใจวา การ
แพทยท่ีเปนระบบหลักของประเทศ จะตองมีสวนรับผิดชอบดวย
การแพทยปจจุบันจะมีทาทีตอการแพทยแผนโบราณอยางไร ก็นา
จะไดตกลงกันอยางใดอยางหนึ่ง เพราะชาวบานก็มีปญหาเรื่องนี้อยู
วาจะเอาอยางไร

ชาวชนบทบางทีก็ไปหาแพทยท้ัง ๒ แบบ ไปหาแพทยสมัย
ใหมน้ันไปหาไดยาก เพราะบริการไมพอ ก็ไปหาแพทยแบบเกา  ไป
หาหมอพระ ตลอดจนกระทั่งหมอเถื่อน

เรื่องนี้มันนาจะมีทางออกอยู เชน อาจจะจัดใหการแพทย
แผนเดิมน้ีเขามาอยูในชองใดชองหนึ่งของระบบการแพทยแผน
ปจจุบัน หรือจะใหเขามากลมกลืนในรูปหนึ่งรูปใด (อยางที่เรียกวา
จะ accommodate เขามา หรือจะ assimilate เสีย) ก็เปนแงท่ีนาจะ
พิจารณาวาจะทําไดหรือไม อยางไรก็ตาม ก็นาจะมีอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อผลดีตอสุขภาพของสังคมไทย แลวถาไมทําอยางใดอยาง
หนึ่ง การแพทยสมัยเกาก็อาจจะเปนหนามยอกอกของการแพทย
สมัยใหมก็ได

น่ีเปนแงท่ีวาการแพทย ๒ ระบบอยูในสังคมอยางไม
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ประสานกลมกลืนกัน มีภาวะขัดแยง ซ่ึงไมขัดแยงแตเฉพาะภาย
นอกเทานั้น แตไดขัดแยงเขาไปในจิตใจของคนดวย ถาไมขัดแยง
ภายในจิตใจของแพทยเองก็ขัดแยงภายในจิตใจของชาวบานที่เปน
ผูเจ็บปวยที่ไดรับการรักษาพยาบาล

สําหรับการแพทยแผนโบราณนั้น ในระยะที่การแพทยสมัย
ใหมเขามาในระยะตนๆ  ไดรับความนิยมมาก คนก็ตื่นมาทางแผน
ใหมมาก ก็ทําใหการแพทยแผนโบราณระส่ําระสาย ถูกทอดทิ้งละ
เลยไปมาก จนวิชาความรูตางๆ ไดสูญหายไปเสียมาก

แตในปจจุบันนี้ เปนที่นาสังเกตวา คนกําลังสูญเสียความ
หวังตอการแพทยแผนใหมลงไป และก็หันไปสนใจการแพทยแผน
โบราณมากขึ้น

ในแงความรับผิดชอบ ก็อยางที่วา การแพทยแผนใหมซ่ึง
เปนระบบหลักของประเทศ คงตองรับผิดชอบสําหรับการแพทยหรือ
ระบบสุขภาพของสังคมไทยทั้งหมด

ในเมื่อระบบการแพทยของสังคมไทยในปจจุบันนี้มุงความมี
ฐานะมีเงินมีทองใช และมีคานิยมบริโภคสูง การประกอบกิจกรรม
ตางๆ ก็มุงรายไดเปนใหญ ซ่ึงสําหรับแพทยแลวก็ตองมุงไปที่การ
บําบัดรักษาโรคเพราะทําใหไดเงินชัดๆ สวนอีกดานหนึ่งของกิจกรรม
แพทยคือ การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพนั้น เปนเรื่องที่ไม
คอยเกี่ยวกับรายได จึงทําใหไดรับความสนใจนอย

แตในการที่จะเกื้อกูลตอสังคมไทยปจจุบันที่ยังเปนประเทศ
กําลังพัฒนาและมีความยากจนมาก ตลอดจนมีปญหาขาดแคลน
แพทยมาก ซ่ึงตองพยายามพึ่งตัวเองใหไดน้ัน เราก็นาจะตองให
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ความสนใจแกการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพมากกวา 
เพราะการบําบัดรักษาโรคนั้นใชเงินมาก แตการปองกันโรคและการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นใชเงินนอยกวาในระยะยาว 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองใชความอดทน

อีกอยางหนึ่ง การรักษาโรคแผนใหมตองพึ่งพายาและ
อุปกรณจากตางประเทศมากมาย ทําใหประเทศพึ่งตัวเองไมได ไม
เฉพาะประเทศหรือสังคมทั้งสังคมที่พึ่งตัวเองไมได พลเมืองแตละ
คนก็พึ่งตัวเองไมไดดวย ในเมื่อเขาไมมีการศึกษาที่จะรูจักการปอง
กันโรคและรักษาสุขภาพ แมแตการดูแลรักษาสุขภาพพื้นๆ งายๆ ก็
ทําไมได

การที่เราวามีการศึกษาดีน้ัน สวนหนึ่งก็คือการรูจักดูแลสุข
ภาพของตนเอง ในเมื่อไมรูจักรักษาสุขภาพ ก็เลยตองปวยเปนโรค
กันมาก ก็ตองสิ้นเปลืองเงินทองในการบําบัดรักษาโรคกันมาก และ
ก็ยังมาซ้ําเติมปญหาขาดแคลนแพทยเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ทําให
บริการสาธารณสุขที่ไมเพียงพออยูแลวเพียบหนักลงไปอีก

ทําอยางไรจึงจะเนนใหบริการแพทยและสาธารณสุขเปนใน
รูปของการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ ทําใหคนมีสุขภาพดี
ซ่ึงก็มาสัมพันธกับการแกปญหาในวงการแพทยท่ีไดพูดเมื่อตะกี้น้ีวา 
แพทยน้ันไมควรทําหนาที่ทางดานเวชปฏิบัติ คือรักษาโรคเพียง
อยางเดียว แตตองเปนผูนําของสังคมที่จะตองใหการศึกษาแก
ประชาชนดวย

เมื่อรวมจุดของการแกปญหาตางๆ ท่ีพูดมานี้ ก็อยากจะสรุป
วา การศกึษาแพทยและเวชปฏบัิตไิมควรเปนไปในลกัษณะทีห่มกมุน



การศึกษาแพทยศาสตรในสังคมไทย ๓๑๑

อยูแตเพียงวิชาการและวุนวายกับธุรกิจจนเกินไป แตควรเปดโอกาส
ใหไดสนใจชีวิตและปญหาสังคมวงกวางดวย เชน อาจจะมีการพบ
ปะกับบุคคลภายนอก ในวงการอื่นมากขึ้น การถกเถียงอภิปราย
ปญหาสังคม การแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชนบทและ
ชีวิตชาวบาน ใหเขาถึงชีวิตและชุมชนไทยเพื่อใหมีชีวิตที่กลมกลืนได
งายขึ้น

แพทยรักษาคนไข บัณฑิตรับใชปวงประชา
ทีน้ีจะขอกลาวในประเด็นตอไป คือ ในเมื่อผูเขาเรียนแพทย

มาเรียนดวยแรงจูงใจแบบธุรกิจมาก และลักษณะการเรียนโดยทั่ว
ไปก็ชวนใหรูสึกวา ชีวิตมนุษยเปนเพียงชิ้นสวนเครื่องจักรที่ไรจิตใจ
ซ่ึงเปนลักษณะของความเจริญทางวิทยาการในสมัยอุตสาหกรรม ท่ี
มีการแยกชิ้นสวนมาก เมื่อเรียนชีวิตมนุษยโดยแยกสวนเขาไปมากๆ
และถาหากเราไมสรางจติสาํนกึไวใหด ี แพทยกจ็ะมคีวามรูสกึตอชีวติ
มนุษยวาเปนชิน้สวนตางๆ เหมอืนเครือ่งจกัรเครือ่งยนตท่ีไรชีวติจติใจ

การศึกษาแพทยและเวชปฏิบัติควรมุงสรางสภาวะสมดุล 
โดยลดทอนทัศนะธุรกิจ (ในทางมุงหารายได) และทัศนะแบบ
อุตสาหกรรม (มองชีวิตแบบชิ้นสวนเครื่องจักรเครื่องยนต) ลงไป
และสรางความรูสึกที่คํานึงถึงคุณคาของชีวิตใหมากขึ้น ก็เขาใจวา
การศึกษาแพทยไดมีความพยายามในการแกปญหานี้อยูแลว

อีกอยางหนึ่งคือ การศึกษาแพทยในปจจุบัน เมื่อมุงสราง
ความเจรญิทางวทิยาการกนัมาก คอืมุงใหชํานาญพเิศษเฉพาะดาน
แพทย กห็นกัไปทางทีจ่ะเปน specialist กนัมาก เมือ่เปน specialist ก็
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เนนหนักในการบําบัดโรคเปนสําคัญ
แตการที่เรามีความเจริญทางการแพทยในดานหนึ่งแลว ก็

อยางที่บอกเมื่อตะกี้วามักจะสิ้นเปลืองทุนรอนมาก แลวบางทีก็จะ
เปนประโยชนแกคนจํานวนนอย ซ่ึงในสภาพของประเทศเราที่กําลัง
พัฒนาและยากจนนี้ ก็ยอมจะทําใหเสียความประสานกลมกลืน
และเสียสภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรคํานึงวาจะทําอยางไร
ใหความเจริญทางวิทยาการหรือในการสรางแพทยท่ีชํานาญเฉพาะ
ทาง (specialist) น้ีมคีวามสมดลุกับแพทยท่ัวไปที่จะเปนที่พึ่งของ
ประชาชนสวนใหญ

ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ในสภาพสังคมอยางที่เปนอยูน้ี
แพทยก็สูงเลิศลอยไปเลย สวนประชาชนก็ยังดอยอยูมาก ทําอยาง
ไรจึงจะใหแพทยของเราไดทําหนาที่ชวยเพื่อนมนุษย อยางที่วาไมใช
เพียงในฐานะแพทยท่ีชวยบําบัดรักษาผูปวยเทานั้น

สําหรับในสังคมไทยปจจุบันนี้ เห็นวาแพทยควรจะมีบทบาท
และฐานะ ๒ อยาง พรอมกับท่ีชาวบานหรือประชาชนก็มีฐานะ ๒
อยางเหมือนกัน

แพทยมีฐานะ ๒ อยาง คือ เปนแพทย ท่ีทําเวชปฏิบัติรักษา
บําบัดโรค ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพ และเปนบัณฑิต คือเปนผู
นําในทางสติปญญาที่จะชวยพัฒนาสรางสรรคความเจริญ และแก
ปญหาของประเทศชาติ จะไดสมกับคําที่เรียกผูสําเร็จการศึกษาทาง
แพทยวา “แพทยศาสตรบัณฑิต”

สวนคนไขก็มีฐานะ ๒ อยาง คือ เปนผูปวยท่ีรับการบําบัด
รักษาโรค และก็เปนชาวบานท่ีควรไดรับการศึกษา แพทยก็อาจจะ
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ทําหนาที่ชวยเหลือชาวบานในดานใหสติปญญาที่จะใหพวกเขาพน
จากความโง ความจน และความเจ็บ อยางที่พูดกันอยูเปนประจํา

น่ีก็เปนเรื่องหนึ่งที่จะเขามาชวยกันสรางความกลมกลืนใน
สังคมไทย

ท่ีผานมา ในการศึกษา ตัวแพทยเองก็หนักไปในการที่รับ
ถายทอดวิชาและทักษะซึ่งในทางพระศาสนาเรียกวา สุตะ และศิลปะ
แตเราจะตองมาเนนในการสรางปญญา ในการที่จะใหรูใหเขาใจชีวิต
และสังคม การมองอะไรดวยความเขาใจเหตุปจจัยอยางทั่วตลอด
อยางกวางขวาง ท่ัวถึงใหมากยิ่งขึ้น

สวนในดานการปฏิบัติตอประชาชน ก็อยางที่วา ท่ีผานมา
เนนการบําบัดรักษาโรค ตอไปนอกจากหนาที่น้ีแลว ทําอยางไรจะให
แพทยปฏิบัติหนาที่ในการใหปญญาแกประชาชนดวย ซ่ึงเริ่มตนตั้ง
แตใหปญญาใหเขารูสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับการปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ การรูจักดูแลรักษาโรคดวยตัวเองและกันเอง พยายามให
ประชาชนตื่นตัว รูเขาใจเทาทันในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการรักษาโรค
และสุขภาพอนามัย จนถึงการพัฒนาประเทศชาติโดยทั่วไป

สําหรับในสภาพปจจุบันก็มีขอนาเห็นใจแพทยอยูมาก 
เพราะมีภาวะขาดแคลนแพทย คนไขก็มากมายจนเกินกําลังของ
แพทย ถาไปดูในโรงพยาบาลตางๆ จะเห็นวาแพทยทําหนาที่ตรวจ
คนไขอยางนาเหน็ดเหนื่อยเปนอยางมาก คนไขเกินจํานวนชวนให
หงุดหงิดเสียอารมณ ดังนั้น ในแงน้ีก็นายกยองสรรเสริญแพทยอยู
มากที่มีนํ้าใจ มีความอดทน

แตในอีกแงหนึ่ง การทําอยางนี้ ทําใหเกิดความบกพรอง
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อยางนอยแพทยก็ไมมีโอกาสที่จะโอภาปราศรัย ไถถามคนปวย บาง
ทีแทบจะไมไดถามกันเลยมาถึง เปนอะไรก็ใหยาๆ อันนี้ก็เปนสภาพ
ท่ีเกิดจากการพัฒนาที่ไมประสานกลมกลืนอยางหนึ่ง ซ่ึงวงการ
แพทยเองก็เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่จะตองรวมรับผิดชอบดวย

ในสังคมไทย เราถือวาแพทยเปนผูชวยชีวิตคน ทําใหคนพน
จากความทุกข เปนผูทําคุณประโยชน เปนอาชีพที่ทําบุญมาก และ
ถือกันวาเปนผูมีพระคุณ แตแพทยก็ตองดํารงชีวิตอยูและตองเจริญ
กาวหนาตามคานิยมของสังคมไทย เราจะทําอยางไรใหเกิดภาวะที่
สมดุล

ถาสังคมนี้โนมเอียงไปในทางธุรกิจมาก แพทยก็จะดํารงอยู
ในคุณธรรมไดยาก แตถาหากเราตองการใหแพทยดํารงคุณธรรมอยู
ได สังคมก็ตองตอบสนองแพทยดวยคุณธรรมเชนเดียวกัน

ถาคุณธรรมเปนแกน ธุรกิจเปนตัวประกอบ (เปนธุรกิจเพื่อ
ดํารงคุณธรรมไว) ก็จะชวยใหสังคมนี้ดํารงอยูไดดี มีสันติสุข

แตถาเปนธุรกิจเพื่อธุรกิจ มนุษยธรรมก็จะหมดไป สังคมก็
จะยิ่งระส่ําระสาย สันติสุขก็จะหมดไป

รวมความก็เปนอันวา จะมีการแพทยท่ีมีธุรกิจเปนฐาน หรือ
การแพทยท่ีมีคุณธรรมเปนฐาน

การแพทยท่ีมีธุรกิจเปนฐาน ก็วัดคุณคาของชีวิตดวย
ปริมาณเงินตรา สวนการแพทยท่ีมีคุณธรรมเปนฐาน ก็วัดคุณคา
ชีวิตดวยความเปนมนุษย ท้ังสองอยางนี้ยังคงดําเนินควบคูกันไปใน
สังคมไทย แลวอยางไหนจะรอดอยู อยางไหนจะหมดไป อันนี้เปน
ปญหาทางจริยธรรม หรือวาเราจะทําใหกลมกลืนลงตัวไดอยางไร
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ซ่ึงควรจะประสานกันในรูปท่ีเปนคุณเปนประโยชนตอสังคมนี้
อยางไรกต็าม ปจจุบันนี ้แพทยท่ีมคีณุธรรมกม็อียูจํานวนมาก

แตในเวลาเดยีวกนั เสยีงบนวาของประชาชนกม็เีพิม่มากขึน้ตามลาํดบั
เหมือนกัน ซ่ึงก็เปนสัญญาณเตือนที่ควรจะรับฟงโดยไมประมาท

ไมวาแพทยจะเปนอยางไร สําหรับปจจุบันนี้คนไทยสวน
ใหญก็ยังมองแพทยดวยความรูสึกศรัทธาและใหเกียรติ เมื่อแพทย
ชวยรักษาให คนไขก็รูสึกซาบซึ้ง ถือเปนบุญคุณ และอยางที่วามา
แลว เวชปฏิบัติของไทยนี้เปนที่ยอมรับวา เจริญกาวหนาในระดับท่ี
ยอดเยี่ยมมาก ก็เปนทุนดีอยูแลว

ถาหากวาการศึกษาของแพทยจะชวยใหแพทยไทยเปน
บัณฑิตที่มีคุณธรรมซึ่ง “อุทิศตนเพื่อคนไข อุทิศใจเพื่อรักษา เปนที่พึ่ง
ของประชา” สมดังในคําขวัญอันเปนคติของคณะแพทยศาสตร โรง
พยาบาลรามาธิบดีสถาบันแหงนี้ ถาไดอยางนั้นก็จะเปนความ
สําเร็จของบัณฑิตแพทยในสังคมไทยอยางแทจริง

อาตมภาพไดพูดมาเปนเวลายาวนาน ก็คิดวาคงจะยุติ สุด
ทายนี้  ก็ขออนุโมทนาตอความคิดและการที่ไดจัดกิจกรรมของคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ป ของ
การเปดดําเนินการของคณะในครั้งนี้

ขออางอิงคุณพระรัตนตรัยอํานวยพรแดทานศาสตราจารย 
นายแพทยอารีย วัลยะเสวี ทานคณบดีทานแรก พรอมท้ังทานผูมี
คุณูปการตอคณะแพทยศาสตรแหงนี้ ทานคณบดีปจจุบัน พรอมท้ัง
ชาวรามาธิบดีทุกทาน ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็น
ในธรรม ไพบูลยดวยสันติธรรมตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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ขออํานวยพร ทานประธานที่ประชุม ทานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
โดยเฉพาะทานประธานผูจัดประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งน้ี

อาตมภาพขออนุโมทนา ในการจัดกิจกรรมอันเปนกุศล ท่ีมี
ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขแกสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพ เพื่อใหคนไทยไดมีสุขภาพดี เปนการมาชวยกันคิดหาทาง
แกไขปญหาตางๆ ท่ีมีอยูในสังคมไทย และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ี
ดีงาม เพื่อจุดมุงหมายเกี่ยวกับสุขภาพนั้น การประชุมน้ีวาโดยทั่วไป
จึงเปนที่นาสนใจ

หลักการเกาและแนวโนมใหม                         
ที่นําพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการแพทย

เมื่อหันมาดูเฉพาะปาฐกถาครั้งนี้ ซ่ึงตั้งหัวขอไววา การ
แพทยแนวพุทธ ทานที่ไดยินไดฟงหัวขอเรื่องหลายทานก็คงจะแปลก
ใจ และอาจจะสงสัยตั้งแตเบื้องแรกทีเดียววา พระพุทธศาสนามา
เกี่ยวของอะไรกับการแพทยดวย พระพุทธเจาไดสอนอะไรไวเกี่ยว
                                            
∗ ปาฐกถานํา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ณ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ เมษายน ๒๕๓๒
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กับโรคภัยไขเจ็บ วาโรคอะไรเปนอยางไร มีโรคภัยไขเจ็บกี่ชนิด และ
จะตรวจวินิจฉัยกันอยางไร จะใหยา ฉีดยาอยางไร

ดูเหมือนวา ถาพูดในลักษณะนี้แลวจะเปนไปในทางตรงกัน
ขาม คือวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติวินัยไว หามไมใหพระภิกษุหา
เลี้ยงชีพดวยเวชกรรม คือไมใหพระประกอบอาชีพแพทยหรือรักษา
โรคหาเลี้ยงชีพ

เพราะฉะนั้น ถามองความหมายของการแพทยอยางที่วา
ขางตน เชน ใหพระไปตรวจวินิจฉัยโรค และใหยารักษาโรคอะไร
ตางๆ โดยทํากันเปนการเปนงาน เปนอาชีพแลว ก็คงไมเขาเรื่อง ไม
เห็นจะมีการแพทยแนวพุทธอยางที่วานั้นเลย

แตทีน้ี ถามองในอีกแงหนึ่ง และมองกวางออกไป เราจะเห็น
วา การแพทยน้ันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอชีวิตใหเปนผลดี
เกี่ยวของกับการเปนอยูดีของมนุษยและของสังคม เปนเรื่องเกี่ยวกับ
หลักการ ซ่ึงเราจะตองดูวาเปนความจริงไหม เปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม
ไหม การปฏิบัติในการแพทยหรือการรักษาโรคตาง ๆ น้ัน เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน เปนผลดีแกชีวิตจริงหรือไม อะไรตางๆ
เหลานี้ ถามองในแงน้ีการแพทยก็คงจะเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
ซ่ึงเห็นไดวาทั้งหมดนั้นอยูในขอบขายของคําวา “ธรรม” และเมื่อพูด
ถึงเรื่อง “ธรรม” ก็เปนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงที่จะตองเขา
มาเกี่ยวของ

ถาพูดในแงน้ีแลว ไมเฉพาะแตการแพทยเทานั้น วิชาการ
และกิจกรรมทุกอยางของมนุษยก็เปนเรื่องที่พระพุทธศาสนาหรือ
ทางธรรมจะตองเขาไปเกี่ยวของ และเราก็สามารถแยกความเกี่ยว
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ของนั้นออกเปน ๒ ดานดวยกัน
ดานที่หนึ่ง คือเรื่องเกี่ยวกับหลักการ หรือเนื้อหาสาระของ

วชิาการและกจิการนัน้ ซ่ึงจะตองพจิารณาดวูา เปนสิง่ทีส่อดคลองกบั
ความเปนจรงิหรอืไม ไมวาหลกัการหรอืวชิาการอะไร ถาไมสอดคลอง
กบัความเปนจรงิ ไมตัง้อยูบนฐานของสจัธรรม ไมเปนไปตามกฎธรรม
ชาต ิกจ็ะไมสาํเรจ็ผลจริงจงัแนนอน อนันีเ้ราเรยีกวา ความเกีย่วของใน
แงสจัธรรม เปนดานหนึง่ทีเ่ราจะตองทาํใหเปนไปโดยถกูตอง

ดานที่สอง คือการนํามาใชปฏิบัติ หรือท่ีเรียกกันวาเวชปฏิบัติ
การปฏิบัติในทางการแพทยน้ัน ไดดําเนินไปในทางที่ถูกตองดีงาม
ไหม กิจการที่ทํากันมานี้เปนคุณประโยชนแกชีวิต และแกสังคมจริง
หรือเปลา มีความเปนธรรมหรือไม อะไรตางๆ เปนตน อันนี้ก็เปน
เรื่องของธรรมในอีกแงหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาเปนแงจริยธรรม

ตกลงวา การแพทยหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามของมนุษย ยอม
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาใน ๒ ดาน คือ ดานสัจธรรม และดาน
จริยธรรม เพราะฉะนั้น ถาจะพูดถึงการแพทยแนวพุทธ เราก็คงจะ
พูดในแงท่ีกลาวมานี้ คือในแงของสัจธรรม และในแงของจริยธรรม
น้ีเปนขอสังเกตที่หนึ่ง

อีกประการหนึ่ง มองกวางออกไปอีก การที่มาตั้งชื่อหัวขอน้ี
ข้ึน หรือการที่ไดเกิดมีหัวขอปาฐกถาวา “การแพทยแนวพุทธ” ข้ึนนี้
อาตมภาพเขาใจวา เปนเพียงตัวอยางที่ช้ีบงถึงวา เรากําลังพยายาม
แสวงหาแนวทางใหม หรือมีความพยายามปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ทางการแพทยกันใหม

อีกนัยหนึ่งก็คือ การตั้งหัวขอปาฐกถานี้ข้ึนมา เปนตัวอยางที่
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สะทอนถึงสภาวการณปจจุบัน เกี่ยวกับกิจการแพทย หรือวงการ
แพทย เชน สะทอนใหเห็นวา ขณะนี้ไดมีความไมคอยพึงพอใจเกี่ยว
กับกิจการแพทยท่ีเปนอยู หรือไดมีการวิพากษวิจารณการแพทยท่ี
เปนมา วามีปญหา มีความบกพรอง ไมไดผลดีเทาที่ควร จะตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม มีความตื่นตัวใหม จึงไดแสวงหา
ทางวาจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหมกันอยางไร

ในการตั้งหัวขอน้ี ถามองในแงท่ีวามาแลว ก็ไมจําเปนจะ
ตองมาคิดวา การแพทยแนวพุทธจะเปนอยางไร คือ เพียงแตมองให
กวางๆ วา น่ีเปนตวัอยางของการทีเ่รามาคดิหาทางใหมกนัเทานัน้เอง

อน่ึง การมองอยางนี้ มิใชเปนเรื่องเฉพาะสําหรับวงการ
แพทยเทานั้น แตเปนการมองโดยสัมพันธกับสภาวการณท่ีกําลังเกิด
ข้ึนในวงการทุกอยางทั่วโลก จะเรียกวาในอารยธรรมของมนุษยชาติ
ก็วาได คือ ตอนนี้โลกกําลังมีการตื่นตัวครั้งใหญ เปนการตื่นตัวของ
ยุคสมัย

ดังที่ปรากฏวา มนุษยในสังคมที่เรียกกันวาเจริญมากหรือ
พัฒนาอยางสูงแลว กลับหันมาคิดในทางที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรียก
วาชีวทัศน และโลกทัศนเสียใหม เพราะไดเห็นวา การมองโลกและ
แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ เทาที่เปนมานี้ ชักจะติดตันมีปญหา
และแนวความคิดที่กําลังหันเหกันใหมน้ี เปนสิ่งที่จะตองกระทบตอ
วงการกิจการทุกอยางของมนุษย จะทําใหกิจการและวงการ ตลอด
จนวิชาการทุกอยางตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม

ในชวงเวลาใกลๆ น้ี ไดมีการพูดถึงการสิ้นสุดของยุค
อุตสาหกรรม มีการพูดกันถึงวา เรากําลังกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล
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หรือ Information Age มีแนวความคิดบางอยางเฟองฟูข้ึนมา โดย
เฉพาะความคดิทีเ่รยีกวา holistic view คอืแนวความคดิแบบองครวม

ประเทศที่พัฒนาแลวกําลังตื่นตัวกับปญหาใหมๆ เกี่ยวกับ
สังคมและสภาพแวดลอม โดยเฉพาะที่เราไดยินไดฟงกันมากก็คือ
เรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ และปญหาตอระบบนิเวศนี้กําลังเปนเรื่อง
ใหญ ท่ีกระทบตอชีวิตมนุษยทุกดาน เรียกไดวากระทบตออารย-
ธรรมของมนุษยและความดํารงอยูของมนุษยท้ังหมด ถึงขั้นที่สงสัย
และหวาดหวั่นกันวา มนุษยชาติน้ีจะเจริญกาวหนาตอไปไดจริงหรือ
เปลา หรือวาจะมาถึงความพินาศสิ้นสุดเสียในไมชา

มีการพูดกันมากมายถึงเรื่องฝนน้ํากรด เรื่อง greenhouse
effect เรื่องการที่ช้ันโอโซนในบรรยากาศเกิดชองโหวขยายกวางขึ้นๆ
ฯลฯ โดยที่ปญหาเหลานี้ท้ังหมดลวนเกิดจากปฏิบัติการของมนุษย
ในดานตางๆ ท่ีเรียกกันวาเปนความเจริญกาวหนา

กลายเปนวา การพัฒนาในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
น่ีแหละที่เปนปญหาและทําใหเกิดปญหา จนกระทั่งกลายเปนความ
สับสนระส่ําระสาย บางคนถึงกับพูดวา เปนความอับจน หรือติดตัน
ในวงวิชาการ ท่ีไมสามารถจะแกปญหาตางๆ ของมนุษย ทําใหคน
ตองคนคิดหาทางออกกันวาจะแกไขปญหานี้อยางไร การคิดหาแนว
ทางใหมก็จึงไดเริ่มข้ึนมา

มนุษยจะมีการปรับเปลี่ยนคร้ังใหญ ซ่ึงไมใชปรับเปลี่ยน
เฉพาะพฤติกรรมเทานั้น แตเปลี่ยนถึงรากฐาน เริ่มตนจากความคิด
ของคนทีเดียว หมายความวาตั้งตนที่จุดกําเนิดของพฤติกรรม ไดแก
แนวความคิดของมนุษย
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แนวความคิดที่เรียกวา holistic view หรือ holism กําลัง
เฟองฟูข้ึน อยางใน encyclopedia สําคัญบางชุด (หมายถึง
Britannica) ลองไปเปดดูฉบับพิมพกอนป ๑๙๘๐ ไมมีคําวา
holistic medicine แต encyclopedia ชุดเดียวกันนั้น edition ใหม
หลังป ๑๙๘๐ บรรจุคําวา holistic medicine เขาไปแลว หรืออยาง
dictionary ขนาดใหญเลมหนึ่ง ดูจะเปน Webster’s Third New
International Dictionary ฉบับพิมพครั้งใหม ในภาคเพิ่มเติม หรือ
Addenda Section ก็มีนัยหรือ sense ใหมของคําวา holistic
medicine เติมเขาไปดวย

อันนี้ก็เปนความตื่นตัว ความกาวหนา หรืออยางนอยก็เปน
ความเคลื่อนไหวใหมๆ ท่ีควรแกความสนใจ เปนเรื่องของแนวความ
คิดที่กระทบวงวิชาการทุกอยาง ไมเฉพาะวงการแพทยเทานั้น
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดตองการตามใหทันเหตุการณ ก็จะตองตาม
ความเคลื่อนไหวใหมๆ เหลานี้ใหทันดวย วงการแพทยของเราก็ไม
สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบอยางนี้ไปได จึงควรจะตองเขาไปเกี่ยว
ของและนําเรื่องนี้เขามาพิจารณา

รวมความวา การแพทยแนวพุทธที่ตั้งเปนหัวขอข้ึนมานั้น
เปนตัวอยางที่สะทอนถึงสภาวการณท่ีกลาวมานี้ ซ่ึงแสดงถึงการดิ้น
รนหาทางออก หรือการพยายามหาทางเลือกใหม หรืออยางนอยก็
เปนการที่จะปรับตัวใหดีข้ึนในวงการของการแพทย



- ๑ -
การแพทยเปนอยางไร?

การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา

ก.  เมื่อแพทยกลายเปนผูเชี่ยวชาญ
มีขอสังเกตวา เรื่องนี้จะเปนปญหาพิเศษสําหรับสังคมไทย

เพราะวาในขณะที่เราเองก็มีปญหาเฉพาะตัวอยูแลว มาตอนนี้วง
การแพทยท่ัวโลก ก็เกิดมีปญหาขึ้นมาอีก เทากับวา วงการแพทย
ไทยนี่มีปญหาซอนสองชั้น ท้ังปญหาของตัวเอง และปญหาจากวง
การสากลหรือแพทยท่ัวโลก เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็เปนที่นาสงสัยวา
ในวงการแพทยมีปญหาอะไรกันบาง จะพูดแคบเขามาโดยจํากัด
เฉพาะวงการของแพทยโดยตรง

เรื่องที่เปนปญหานี้ แมแตในวงการแพทยเอง ก็ไมแนวาจะ
ยอมรับกันทั่วไปหรือไม บางทานอาจจะไมยอมรับวาเปนปญหา แต
แพทยเองไมนอยทีเดียว ก็บอกวาเปนปญหาเกิดขึ้นแลว และคน
นอกวงการแพทยก็เอาไปวิพากษวิจารณกัน ถาไมยอมรับวาเปน
ปญหา ก็อาจจะถือวาเปนการกลาวหาก็ได ก็สุดแตจะวา ถาไมยอม
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รับก็เอาเปนวาตอไปนี้เปน “คํากลาวหา”
อยางไรก็ตาม กอนจะพูดอะไรตอไป ก็ขอออกตัวไวกอนวา

ผูพูดนี้ไมไดมีความรูความชํานาญในเรื่องของแพทย และวิชาการ
แพทยแตอยางใด เมื่อไดรับนิมนตมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เปนการ
พูดอยางคนนอกที่มองเขามา สาระสําคัญนั้นอยูท่ีความสัมพันธ
ระหวางการแพทยกับประโยชนสุขที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน วา
สัมฤทธิ์ผลเพียงใด และควรจะเปนอยางไร เปนการพูดอยางกวางๆ
โดยโยงออกไปหาแนวความคิดพื้นฐานหรือหลักความจริงทั่วไป ดัง
น้ัน ถาสวนใดพูดล้ําเขาไปในแดนแหงความรูและกิจการเฉพาะของ
แพทย ก็อาจจะเกิดการพูดอยางที่เรียกวาผิดๆ ถูกๆ ข้ึนมาก็ได ซ่ึงก็
จะตองขออภัยไวกอน เมื่อออกตัวอยางนี้แลว ก็มาดูปญหาหรือคํา
กลาวหาที่บอกวาจะพูดนั้นตอไป

เรื่องที่หนึ่งคือ ตัวแพทยเองนี่ ในการแพทยแบบสมัยใหม
หรือแบบปจจุบัน อยางที่เรากําลังมีเวชปฏิบัติกันอยูน้ี ไดจํากัดตัว
เองแคบลงไป ท้ังในแนวความคิดและบทบาท

จากเดิมท่ีวา ความหมายของ “แพทย” คือ ผูรักษาคนเจ็บไข
แพทยไดจํากัดบทบาทและการปฏิบัติของตัวเองลงไป จนกระทั่ง
กลายมาเปนผูรักษารางกายของคนเจ็บไข คือไมไดรักษาคนที่เจ็บไข
แลว แตเปนเพียง ผูรักษารางกายที่เจ็บไข แลวตอมาก็แคบลงไปอีก
เจาะจําเพาะลงไป กลายเปนผูรักษาอวัยวะที่เจ็บไข หรือช้ินสวนของ
รางกายที่เจ็บไข เปนเฉพาะๆ ช้ินสวนนั้นๆ

ยุคที่เจริญกาวหนา โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรมที่เปนมานี้
เปนยุคของ specialization คือยุคของความชํานาญพิเศษเฉพาะ
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ทางแพทย ซ่ึงอยูในยุคสมัยเชนนี้ก็มีความโนมเอียงในทางเดียวกันนี้
ดวย คือการที่จะเปนผูมีความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน นอกจากจะ
เปนผูชํานาญพิเศษในเรื่องการรักษาโรคแลว แมแตในการรักษาโรค
น้ันเองก็จะเจาะลงไปเฉพาะอยาง แคบลงไปๆ จนกระทั่งรักษา
เฉพาะชิ้นสวนคืออวัยวะชิ้นนั้นชิ้นนี้ แมแตในอวัยวะชิ้นเดียวกัน
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะแบงและแยกกันวาใครจะรักษาดานโนนดานนี้ หรือ
แงน้ันแงน้ีของอวัยวะชิ้นนั้น

การปฏิบัติอยางนี้ในแงหนึ่งก็ทําใหแพทยเกงจริงๆ ในเรื่อง
น้ัน และการรักษาเฉพาะสวนนั้นโดยมากก็จะไดผลเปนพิเศษ แตใน
เวลาเดียวกันก็ทําใหเกิดความแคบ กลายเปนการแยกชีวิตเปน
เสี่ยงๆ

เมื่อพูดวาแพทยรักษาแตรางกาย บางคนก็คานวาไมเฉพาะ
รางกาย เดี๋ยวนี้เรามีจิตแพทย ซ่ึงรักษาโรคใจ แพทยจึงไมใชรักษา
เฉพาะโรคกายเทานั้น แตรักษาโรคใจดวย แตก็แยงไดอีกวา แพทยท่ี
รักษาโรคใจหรือจิตแพทยก็ชํานาญพิเศษเฉพาะดานใจ ท้ังแพทย
กายและแพทยใจก็ตางคนตางอยู ตางคนตางทํา ไมประสาน
สัมพันธกัน เพราะฉะนั้นก็ไมไดรักษาคนทั้งคนอยูดี เพราะไมมีการ
บรรจบประสาน แพทยก็จึงไปเกี่ยวของกับจุดเดียวในระบบชีวิต คือ
ในชีวิตทั้งหมดทั้งกายและใจ ท่ีมีความสัมพันธกันอยูเปนอันเดียวนี้
แพทยจะเจาะจงรักษาเฉพาะอยางๆ แคบลงไปๆ วารักษาอวัยวะ
สวนนั้นสวนนี้ ไมรักษาคนแตกลายเปนรักษาเฉพาะอวัยวะนั้นๆ

บางทีไมเรียกวารักษาอวัยวะหรือรางกายดวยซ้ํา เขาเรียก
วา “รักษาโรค” คือ หมอไมไดรักษาคน ไดแตรักษาโรค พูดอีกอยาง
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หนึ่งวา เอาแตแกไข ไมไดรักษาคน
ท่ีวารักษาโรค ก็หมายความวา ตัวจุดเนนหรือเปาหมายที่

แพทยพิจารณาใสใจน้ันไมใชตัวคนไขหรือชีวิตของคนไข คือ แพทย
จะไมคอยคํานึงถึงเรื่องชีวิตคนเทาไรนัก แตมุงคํานึงถึงการกําจัด
โรค คิดแตวาจะกําจัดโรคไดอยางไร ตองแกไขโรค ชีวิตของคนจะ
เปนอยางไรก็ไมคอยจะเกี่ยวของ

ชีวิตคนในที่น้ี หมายถึงความเปนคนที่มีความรูสึกนึกคิดวา
จิตใจเขาจะเปนอยางไร เขาจะรูสึกอยางไร อันนี้แพทยไมคอยคํานึง
ถึง คํานึงถึงแตตัวโรคที่ตนมุงหนาจะกําจัด ตามที่ตนมีความชํานาญ
เทานั้น เพราะฉะนั้นก็จะเกิดสภาวะที่วา

ประการที่หนึ่ง แพทยจะมอง จะสนใจเกี่ยวของเฉพาะเรื่องที่
ตนชํานาญอยางเดียว เฉพาะโรคนั้นๆ เฉพาะอวัยวะสวนนั้นๆ

ประการที่สอง เวลาคนหาสาเหตุ ก็ไมสืบสาวโยงไปถึง
ปจจัยดานอื่นที่เกี่ยวของ จะเอาเฉพาะตนเหตุของโรคในดานกาย
ภาพ เชนตัวเชื้อโรค หรือความวิปริตของอวัยวะนั้น แตองคประกอบ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับชีวิตซึ่งโยงเขามาถึงกัน ไดแกสภาพแวดลอม
หรือสังคมของมนุษยดวยกันที่เขาไปสัมพันธอิงอาศัยกันอยูน้ัน 
แพทยจะไมคอยพิจารณาเกี่ยวของดวย จึงเปนปญหาที่ทําใหแพทย
รักษาคนไมตลอดกระบวนการ ไปรักษาเฉพาะจุดเฉพาะตอน

อีกประการหนึ่ง สิ่งที่จะเปนปญหามากขึ้นในยุคปจจุบัน ก็
คือ การรักษาพยาบาลกลายเปนกระบวนการที่ซับซอน เกินวิสัยของ
บุคคล แลวโอกาสที่จะสับสนวุนวายก็มีมากขึ้น พรอมกับการเพิ่ม
ภาระทางเศรษฐกิจท่ีจะตองใชจายสิ้นเปลืองมากมาย เนื่องจากคน
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ไขคนเดียวแตตองแบงแยกกันไปรักษาเฉพาะแตละอยางๆ
ในความเปนจริงนั้น พอเปนโรคหนึ่งแลวบางทีก็โยงไปหลาย

โรคหลายอวัยวะ เชน เปนโรคนี้ท่ีอวัยวะสวนนี้ แลวเกิดโรคโนน
แทรกซอนขึ้นที่อวัยวะโนน บางทีรักษาโรคติดเชื้อท่ีหัวเขา เกิดโรค
ปอดบวมแทรกซอนขึ้นมา และระหวางรักษาอยูน้ัน ยาที่หมอใหทํา
ใหเกิดอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร ยังแกไขปญหากันไมตก
ไตเกิดจะวายขึ้นมาอีก แพทยท่ีชํานาญตางโรคตางอวัยวะกัน พบ
โรคแทรกซอนนั้น บางทีก็ไมยอมรักษาหรือเกรงใจกันไมกลารักษา
หรือไมสามารถรักษา เสร็จแลวก็ตองหาแพทยผูเชี่ยวชาญมาหลาย
คน สําหรับโรคแตละโรคและอวัยวะแตละอวัยวะที่จะตองแกไข

ตอไปชีวิตของคนเรานี้ก็จะเปนเหมือนกับเครื่องยนตชนิด
หนึ่ง ซ่ึงมีช้ินสวนอยูมากมาย แลวก็มีผูเชี่ยวชาญมาแกไขเฉพาะจุด
ของตนเองที่ตนชํานาญพิเศษ แลวไมมองคนเปนคน

ยิ่งแยกออกไปรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญหลายคน ความ
สัมพันธดวยความรูสึกแบบคนกับคน หรือชีวิตตอชีวิตก็ยิ่งนอยลง
ถาแพทยแตละสวนนั้นไมมีนํ้าใจ ไมเอาใจใส ไมตั้งใจทําหนาที่อยาง
จริงจัง ประสิทธิภาพในการรักษาก็ยิ่งลดลง บางทีความเชี่ยวชาญที่
มีอยู ก็ไมไดใชจริงจัง ยิ่งกวานั้น ถาระบบการประสานงานระหวาง
หนวยไมเปนไปดวยดี การรักษาก็ไมประสานกัน ไมชวยเสริมกัน
และไมฉับไวทันการ เสร็จแลวผูท่ีรับเคราะหก็คือคนไขน่ันเอง อยาง
น้ีก็เปนปญหาหนึ่ง

นอกจากแพทยจะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มองแตโรคและ
อวัยวะสวนที่จะรักษา แยกตัวออกไปจากชีวิตของคนแลว อีกอยาง
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หนึ่งก็คือ ในเมื่อการศึกษาแพทย และระบบการเรียนแพทยท่ีเปนอยู
ในเมืองไทยเรา เปนระบบที่มาจากวัฒนธรรมอื่น บรรยากาศของ
การศึกษาวิชาแพทย การใชคําศัพทตางๆ วิธีปฏิบัติ ความรูสึกนึก
คิดทั่วไป ก็เปนเรื่องที่ไมเขากับวัฒนธรรมที่แวดลอมตนเองอยู

เมื่อไมเขากับวัฒนธรรมก็เกิดมีการแยกตัว ทําใหมีความรู
สึกเหมือนกับวา แพทยน่ีเปนคนกลุมหนึ่งตางหากจากคนทั่วไปใน
สังคม ในเมื่อไมเกี่ยวของสอดคลองกับชีวิตคนไทยทั่วไป ไมเกี่ยว
ของไมกลมกลืนกับวัฒนธรรมที่แวดลอม ก็ทําใหการรักษา หรือเวช
ปฏิบัติอยูในขอบเขตที่จํากัด เมื่ออยูในขอบเขตที่จํากัด ก็ทําให
ประสิทธิภาพลดดอยลงไปดวย

ประสทิธภิาพในการรกัษาเฉพาะราย เฉพาะโรค อาจจะดข้ึีน
อาจจะเหน็ผลถงึกบัวานาอศัจรรย แตเมือ่มองโดยรวม การบริหารสุข
ภาพของคนทั่วสังคมนี้จะตองเกี่ยวของกับเรื่องของวัฒนธรรมดวย 
ถาเราแยกตัวออกไปโดยที่การแพทยอยูในวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง
เหมือนแยกตัวอยูตางหากภายในสังคมไทย ความขัดแยงบางอยาง
ความเขาไมถึงกัน ความไมซึมซาบตลอดทั่วก็จะตองมี การบริหาร
สุขภาพของคนไทยโดยรวมก็เลยจะไมคอยไดผลดีเทาไรนัก

บางทีเราไปมองและผูกใจอยูในแงท่ีวาการแพทยของเรามี
ความเจริญกาวหนามาก และการรักษาโรคบางอยางมีประสิทธิภาพ
สูงยิ่ง ไดผลชะงัดมาก แตพอมองกวางออกไปแลว รูสึกวาการ
บริหารสุขภาพโดยรวมของคนไทยยังมีปญหา และมีความติดขัด
ความไมโลงโปรงบนหนทางที่รออยูขางหนาเปนอันมาก

ท่ีวามานี้ก็เปนเรื่องของยุคแหงความชํานาญพิเศษ ซ่ึงเปน
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ความเจริญที่สืบเนื่องตอมาในยุคอุตสาหกรรม แตพวกนักรูเขาบอก
วา ตอไปนี้เรากําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมแลว โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแลว แมแตในประเทศที่เจริญมากเหลานั้น ก็รู
ตระหนักกันแลววาแนวความคิดแบบนี้ไมไดผลดีเพียงพอ จึงไดคิด
หาทางออกกันและจึงไดมีแนวความคิดใหมๆ เชนที่เรียกวาแนว
ความคิดแบบ holistic หรือแนวความคิดแบบ “องครวม” น้ีเกิดขึ้น
และใหใชวิธีปฏิบัติแบบท่ีเรียกกันวา บูรณาการ หรือ integration

ความจริงนั้น การศึกษาแบบแยกสวนใหชํานาญเฉพาะดาน
เฉพาะเรื่องนั้น ก็เปนเรื่องที่มีคุณประโยชนมาก พอพบแงไมดี หรือ
ความไมสมบูรณ ก็ไมควรถึงกับจะไปดูถูก คือควรจะเตือนสติกันไว

คนเรานี้มีความโนมเอียงในทางสุดโตง พอเจริญไปขางหนึ่ง
ก็ไปเสียเต็มท่ี ไปทางแยกสวนชาํนาญพิเศษ ก็ไปเสียจนเต็มท่ี เห็นไป
แตวาตองอยางนี้ทําแตทางนี้แลวจะสําเร็จหมด การเชื่อมการโยงกับ
สวนอื่นก็ไมเอาเลย

ทีน้ี พอมาถึงอีกจุดหนึ่ง เห็นวาการแยกสวนเปนเฉพาะดาน
น่ีมีปญหา บางคนก็ทําทาวาไมเอาแลววิธีน้ีไมไดผล จะตองเปนการ
รักษาแบบองครวม หันไปหาวิชาแพทยแผนโบราณ บอกวาตองแผน
เกาจึงจะถูกตอง

มีตําราบางเลม พูดถึงการรักษาของแพทยสมัยโบราณใน
วัฒนธรรมของจีนบาง ในวัฒนธรรมของอินเดียนแดงเปนตนบาง วา
เปน holistic คือเปนการรักษาแบบองครวม ท่ีมองดูและเกี่ยวของ
กับชีวิตทั้งหมด

แตความจริงการรักษาแบบองครวมในสมัยโบราณนั้น ก็มี
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จุดออนมีความบกพรองเยอะแยะไป บางทีก็เปนองครวมแบบพราๆ
คลุมเครือ คือมองทุกดานจริง แตวาแตละดานก็ไมชัดสักอยาง บาง
ทีก็มองคลุมไปเลย หรือไมก็มีความเชื่อถือท่ีไมเขาเรื่องปนอยู ซ่ึง
อาจจะใหกลมกลืนกับยุคสมัยนั้นๆ แตคงใชไมไดกับปจจุบัน เพราะ
ฉะนั้นมันก็มีขอบกพรองเหมือนกัน

วาที่จริง เราควรถือเอาประโยชนจากความเจริญกาวหนามา
ใชดวย เพราะความเจริญกาวหนาแบบปจจุบันที่หนักไปทางแยก
สวนเปนเฉพาะดานนี้ ก็มีผลดีในทางที่ทําใหเกิดความชัดเจน มอง
เห็นอะไรตออะไรเจาะลึกลงไป ละเอียดลงไป แตขอบกพรองของมัน
ก็คือการลืมตัว พอไปเจาะลึกแตละอยางจนชํานาญพิเศษในดาน
ของตนแลว ก็เลยตัดขาดแยกตัวจากสวนอื่นๆ ไมมาเชื่อมโยง
ประสานกัน

ถาวาถึงการแยกสวน ก็เขากับหลักพระพุทธศาสนาเหมือน
กัน พระพุทธศาสนาก็สอนใหเปนนักวิเคราะห เปนศาสนาที่เนนการ
แยกแยะ แตพรอมกันนั้นก็มีอีกดานหนึ่ง คือวา นอกจากมีการแยก
แยะหรือวิเคราะหแลว ก็มีดานที่เรียกวา สงเคราะห คือการรวม หรือ
การโยงเขามาหากันดวย เพราะจุดมุงหมายเดิมท่ีเราแยกนั้น ก็เพื่อ
ใหเห็นชัดเจน แลวจะไดโยงกับจุดอื่นดานอื่นไดสะดวก

เพราะฉะนั้น การแยกที่จะเกิดผลดีก็คือ การแยกเพื่อใหการ
โยงนั้นชัดเจนไดผลดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น แยกแลวตองโยง พวกเดิม
น้ันไดแตโยงโดยไมแยก สวนพวกใหมก็แยกโดยไมโยง ดวยเหตุน้ัน
จึงอยาดูถูกกันเลย ควรจะถือเอาประโยชนจากทั้งสองอยาง รวม
ความวา ตามหลักพระพุทธศาสนา แยกแลวตองโยง
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ทัศนะแบบชํานาญพิเศษ หรือแยกสวนนี้ เปนทัศนะที่มอง
ชีวิตเปนเครื่องจักรเครื่องยนต ซ่ึงไปไกลจนกระทั่งวาแพทยมีความ
ชํานาญในการรักษาอวัยวะแตละอยาง เหมือนดังแกไขชิ้นสวนของ
เครื่องยนตแตละชิ้น จนชักจะลืมความเปนคนไปทุกที ในการทําเวช-
ปฏิบัติ จึงไมคอยเอาใจใสตอชีวิต มุงเอาแตจะบําบัดโรคอยางที่
กลาวมาแลว

อันนี้เปนปญหาเกี่ยวกับแนวความคิดเลยทีเดียว เปนปญหา
ท่ีอาจารยหมอประเวศไดกลาวไวขางตน คือวา ปจจุบันนี้ปญหา
สําคัญทางการแพทย ท่ีถึงขั้นรากฐานก็คือปญหาเกี่ยวกับแนวความ
คิด จากแนวความคิดที่ผิดพลาดก็จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีผิดพลาด
เพราะฉะนั้น เราจะตองเขาถึงปญหาพื้นฐาน คือ ปญหาเกี่ยวกับ
แนวความคิด ซ่ึงวันนี้อาตมภาพจะไมพูดมาก อาจารยหมอประเวศ
ก็ไดพูดแลวขางตน แตใหรูวาอันนี้เปนปญหาดานหนึ่งของการ
แพทย

ในยุคสมัยที่เปนมาถึงบัดนี้ ท่ีเรียกวาเปนยุคของความเจริญ
แบบอุตสาหกรรมนั้น ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญพิเศษเฉพาะดาน
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสรางสรรคความเจริญแบบนั้น 
และเปนผูท่ีแกไขปญหา ทํางานไดผลสําเร็จดีท่ีสุด จึงเปนผูท่ีไดรับ
ความเชื่อถือนิยมยกยองอยางสูงเปนพิเศษ มีฐานะสูงเดนเปนผูนํา
แหงยุคสมัย

แตในระยะที่สังคมกําลังเปลี่ยนไป และความตระหนักรู
ใหมๆ เกิดขึ้นนี้ ก็มีความเปนไปไดเกิดขึ้นใหม ท่ีนาพิจารณา กลาว
คือ ในเมื่อความบกพรองของระบบวิธีแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดาน
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หรอืการปฏบัิตแิบบแยกสวนนีป้รากฏขึน้แลว ความตองการความ
สมบูรณกจ็ะเรยีกรองใหมกีารเปลีย่นแปลงแกไขปรบัปรุง ประจวบกบั
แนวทางความเจรญิแบบใหมของยคุสมยั ท่ีเรยีกวายคุขาวสารขอมลูก็
มาถงึ ซ่ึงทาํใหมกีารเนนในการประสานความรูตามแนวความคดิแบบ
องครวม พรอมกนันัน้ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี กทํ็าใหมเีครือ่ง
อุปกรณท่ีตรวจคนใหขอมูลท่ีจําเพาะชัดเจนและทาํการรักษาไดแมน
ยาํแนนอน ซ่ึงทาํใหความสามารถและความสาํคญัของแพทย ยายมา
อยูท่ีความชาํนาญในการใชเทคโนโลยเีหลานัน้เสยีหลายสวน

ในสภาพเชนนัน้ ถาแพทยยงัเพลนิอยูกบัระบบความชาํนาญ
พเิศษ ไมขยบัตวั กอ็าจจะเกดิมบุีคคลทาํงานประเภทใหมข้ึนมาทาํ
หนาทีเ่ชือ่มโยงประสานขอมลู และประสานปฏบัิตกิารในการแก
ปญหาโดยสอดคลองกบัขอมลูน้ัน และบคุคลประเภทนีจ้ะกลายเปน
บุคคลสาํคญัมฐีานะเดนของยคุสมยั โดยทีผู่เชีย่วชาญชาํนาญพเิศษ
ท้ังหลายอาจจะกลายไปเปนเพียงผูรับสนองงานของนักประสานขอ
มลู และนกัประสานปฏบัิตกิารบนฐานแหงขอมลูน้ันไปกไ็ด

การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา
ข. ชาวบานพึ่งตนไมได หมอก็ไมยอมใหพึ่ง

ปญหาอีกดานหนึ่งของการแพทยก็คือ การมีแนวโนมท่ีจะ
ทําใหคนพึ่งตนเองไมได ตามหลักของชีวิตที่ควรจะเปนนั้น ชีวิตทั้ง
หลายควรจะมีความสามารถในการพึ่งตนเอง และไดรับการพัฒนา
ใหพึ่งตนเองไดมากยิ่งขึ้นๆ แมจะมีองคประกอบอื่นภายนอกมาชวย
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ก็ชวยเหลือเพื่อใหเขาสามารถพึ่งตนเอง แตการแพทยแผนปจจุบันที่
เปนมานี้ มีแนวโนมไปในทางที่ทําใหคนยิ่งพึ่งตัวเองไมไดมากยิ่ง
ข้ึนๆ ตองพึ่งคนอื่นมากขึ้น พึ่งปจจัยภายนอกยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแตพอ
เกิดความเจ็บไขข้ึนมาก็รูสึกวาเปนเรื่องของหมอ ตัวเราไมเกี่ยว

สมัยหนึ่งถึงกับมีการหามไววา ถามีการเจ็บไขข้ึนมา อยาดู
แลรักษาตนเอง จะตองรีบไปปรึกษาหมอกอน อันนี้ท่ีจริงก็เปนเรื่อง
ของความหวังดี เพราะถารักษาตัวเองไมเปน รักษาผิดๆ ถูกๆ ก็จะ
ทําใหเกิดปญหา อาจจะทําใหโรคกําเริบ หรือเปนโรครายแรงยิ่งขึ้น
เฉพาะอยางยิ่ง มักหมายถึงการไปซื้อหายาสมัยใหมมารักษาตัวเอง
ซ่ึงมักไปซื้อท่ีรานขายยาโดยใหคนขายยาแนะนําหรือบอกยาที่จะซื้อ
มาใช อยางที่เรียกกันวาไปหาหมอตี๋

ในกรณีอยางนี้ ท่ีวารักษาตัวเองนั้น ไมใชการรูจักพึ่งตนเอง
เลย แตเปนการไปพึ่งหมอตี๋ และพึ่งยาฝรั่งโดยไมมีความรู และไมได
ศึกษา ซ่ึงรายยิ่งกวาการพึ่งหมอที่ถูกตองตามแบบแผนดวยซ้ํา เปน
เพียงปญหาของการพึ่งผูอื่นดวยกันทั้งสองอยาง ซ่ึงตางกันในแงวา
พึ่งผูอื่นอยางไหนจะรายกวากัน ไมใชเรื่องของการพึ่งตนเอง หรือรู
จักรักษาตัวเองเลย และยอมเห็นไดชัดเจนอยางนอยตามท่ีควรจะ
เปนวา พึ่งหมอหลวง ดีกวาพึ่งหมอตี๋

สาระสําคัญของการปฏิบัติอยางนี้ท่ีเรียกวาเปนการพึ่งพาผู
อื่น ก็คือ มันทําใหคนพึ่งตัวเองไมได ไมรูจักคิดไมรูจักพิจารณาใช
ปญญา โดยที่วาไปฝากชะตา ฝากสุขภาพของตัวเองไวกับคนอื่น ไว
กับปจจัยภายนอก พอเจ็บไขปบก็นึกวาตัวเองไมเกี่ยวแลว จะตอง
ยกไปใหหมอทุกอยางทาเดียว
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การรูจักพึ่งตนเอง ในเรื่องนี้ หมายถึงการรูจักรักษาสุขภาพ
ของตนเอง และรูจักรับผิดชอบตอตนเองในเรื่องสุขภาพ การปฏิบัติ
ดวยการใชความคิดพิจารณา รวมท้ังการรูจักปรึกษาหารือกับแพทย
ดวย คือไมใชปลอยปละละเลยตนเอง ยกปญหาใหเปนเรื่องของ
แพทยไปหมด

นอกจากดานตัวคนดวยกันแลว ก็คอยแตพึ่งยาและการฉีด
ยา เวลาเปนอะไรๆ ข้ึนมาก็ตองเรียกหายา มองแตเรื่องการที่จะฉีด
ยา ซ่ึงเปนเรื่องของการปฏิบัติจากภายนอกเขามาทั้งนั้น คิดวาจะ
ตองแกกันที่ภายนอก แทนที่จะหาวิธีรักษาหรือแกปญหาที่ภายใน
ตัวเอง เชนดวยการปฏิบัติตัวใหถูกตองในเรื่องสุขภาพ เปนตน

ยิ่งในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีเจริญขึ้น ก็มีปญหาอีกอยางหนึ่ง
คือ การที่ตองพึ่งพาอาศัย ตองขึ้นตอเทคโนโลยีมากขึ้น ซ่ึงไมเฉพาะ
คนไขเทานั้น ตัวแพทยเองก็ข้ึนตอเทคโนโลยีมากขึ้น แลวก็พาคนไข
ข้ึนตอเทคโนโลยีมากขึ้นตามไปดวย จนกระทั่งเวลานี้มีแนวโนมวา
ตอไปมีอะไร แพทยก็วินิจฉัยเองไมไดแลว ตองสงเขาเครื่องอยาง
เดียว

ความจริงนั้น ความเจริญทางเทคโนโลยีก็เปนประโยชนมาก
อยางที่พูดแลววา ทําใหเกิดความแมนยําชัดเจน จึงเปนสิ่งสําคัญ
และมีความจําเปนอยูเหมือนกัน แตความสมดุลหรือความพอดีอยูท่ี
ไหน อันนี้เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาใหมาก วาแคไหนจึงจะพอ
เหมาะ ไมใชวาพอมีเทคโนโลยีแลว คนก็พึ่งตัวเองไมไดเลย ตองฝาก
ชีวิตไวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีไมมีก็อับจน รักษากันไมได หรือยิ่ง
เทคโนโลยีกาวหนา ตัวคนเองยิ่งเสื่อมสมรรถภาพ
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อีกอยางหนึ่ง เทคโนโลยีก็ควบมากับเรื่องเงินๆ ทองๆ คือ
เปนของที่แพง ยิ่งปจจุบันนี้คนไทยทําเองแทบไมไดเลย มีแตตองพึ่ง
พาอาศัยตางประเทศ แลวในแงของเศรษฐกิจ เราก็ตองใชเงินทอง
มาก การแพทยปจจุบันทําใหมีการสิ้นเปลืองมาก อะไรๆ ก็เปนเรื่อง
ของเงินไปหมด

อันนี้ก็เปนปญหาของการแพทย ท่ีจะตองมาพิจารณาวา
การที่จะทําใหคนพึ่งตนเองทางการแพทยไดน้ี มีขอบเขตแคไหน
เพียงไร แพทยควรจะเกื้อกูลไดแคไหน การใชเทคโนโลยีควรจะเปน
ในรูปแบบใดแคไหนเพียงใด โดยเฉพาะในแงท่ีจะไมใหคนสูญเสีย
คุณสมบัติของการมีชีวิตที่ดี ท่ีรูจักพึ่งตนเอง คือ การรูจักรับผิดชอบ
ตนเอง การรูจักแกปญหาโดยใชวิธีการแหงปญญา การมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา และการพัฒนาศักยภาพของตนยิ่งๆ ข้ึนไป

ปญหาอีกอยางหนึ่ง ก็คือ เรื่องของวัฒนธรรม เฉพาะใน
ประเทศไทยเรานี้ การแพทยเปนวิชาการที่มาจากระบบวัฒนธรรม
ตะวันตก ท่ีมีความหมายเปนวัฒนธรรมแบบธุรกิจดวย เมื่อวัฒน-
ธรรมธุรกิจเขามาในเมืองไทย ก็มาเผชิญกับวัฒนธรรมแบบ “นํ้าใจ”

ในเมืองไทยเรานี้ เราก็มีการแพทย มีการรักษาโรคกันมาแต
โบราณ เพราะคนเรานี้ก็คูกับโรค เมื่อมีโรคภัยไขเจ็บมาก็ตองมีการ
รักษาพยาบาล ดังนั้น การแพทยในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกัน

ทีน้ี การแพทยของเรานั้นเปนเรื่องของคุณคาทางจิตใจมาก
แพทยหรือหมอเปนบุคคลที่คนเคารพนับถือ ไดรับยกยองถึงขั้นที่วา
เปนบุคคลที่ควรบูชาทีเดียว อยูในระดับสูง พระ ครู แพทย สามอยาง
น้ีสังคมไทยใหความเคารพยกยองมาก เมื่อมีความเคารพบูชา ก็
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ตองมีนํ้าใจตอกัน คนไขก็มีความกตัญูกตเวทีตอหมอ หมอก็มีนํ้า
ใจ มีความเมตตากรุณาตอคนไข ตองพยายามรักษาใหไดผลดี

ทีน้ี พอวัฒนธรรมธุรกิจเขามา ก็เกิดปญหาวาวัฒนธรรม
สองอยางนี้ขัดแยงกัน

ถาแพทยคนไหนคํานึงถึงวัฒนธรรมทั้งสองอยางนี้ โดยที่ตัว
เองอยูในระบบที่มีวัฒนธรรมแบบธุรกิจเขามา แตมีความเอาใจใส
ตอวัฒนธรรมน้ําใจมาก ก็อาจจะเกิดความขัดแยงขึ้นในใจของตัว
เอง ในการที่จะหาเงินหาทองเปนตน

แตแพทยท่ีไมเอาใจใสไมคํานึงถึงวัฒนธรรมเลย ก็อาจจะ
แสวงหาประโยชนจากวัฒนธรรมได โดยที่วาตัวเองจะกลายเปนผูได
เปรียบ ไดประโยชนจากวัฒนธรรมทั้งสองอยาง คือ

วัฒนธรรมน้าํใจ ก็ไดประโยชนในแงท่ีวา คนไขจะเคารพนับ
ถือบูชาหมอ และจะไมมีการเรียกรองจากหมอมาก จะไมมีการมา
คอยตรวจสอบพฤตกิรรมของแพทย จะไมมกีารกลาวหาหรอืฟองเรยีก
คาเสยีหาย แพทยในเมอืงไทยจงึไมตองเสีย่งกบัการถกูฟองรอง

แตในเวลาเดียวกันก็สามารถเอาระบบวัฒนธรรมธุรกิจ เขา
มาใชเต็มท่ี สามารถที่จะหาเงินหาทองไดอยางดี โดยไมตองเสี่ยงกับ
การที่จะถูกฟองเรียกคาเสียหาย

สภาพอยางนี้ นับวาตรงขามกับในสังคมตะวันตกเอง ท่ีมี
วัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ซ่ึงถือวาการแพทยเปนการบริการที่มีการแลก
เปลี่ยนกัน ก็เหมือนกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนเงินเปน
ทอง แตในเวลาเดียวกันทุกคนก็จะตองคอยรักษาสิทธิของตนเอง
คนไขก็คอยดูวาแพทยจะลวงล้ําละเมิดสิทธิของตัวเองไหม จะรักษา
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ถูกตองตามหลักวิชาดีไหม ถาแพทยทําอะไรพลาดพลั้ง คนไขก็คอย
จองเพื่อจะฟองเรียกคาเสียหาย ทําใหแพทยตองปฏิบัติการดวย
ความระมัดระวังตัวเต็มท่ี ก็ไดผลดีไปแบบหนึ่ง แตเปนชีวิตที่แหง
แลง ขาดคุณคาทางจิตใจ ไมมีสายสัมพันธท่ีเชื่อมประสานชีวิต แต
มีความเครียดสูง เพราะฉะนั้น ในวัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ชีวิตมนุษยก็
จะมีสภาพเปนอีกอยางหนึ่ง

ในสังคมไทยเรากําลังมีการเผชิญระหวางวัฒนธรรมสอง
อยางนี้ จึงมีการขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ซ่ึงก็เปนปญหาชนิด
หนึ่งเหมือนกัน น่ีก็เปนปญหาในวงการแพทย

เปนอันวา ในแงหนึ่งก็เปนเรื่องที่ทําใหเกิดผลประโยชนแก
แพทยโดยทั่วไป และปจจุบันนี้การแพทยของไทยเราก็มีความโนม
เอียงไปในทางที่จะเปนวัฒนธรรมธุรกิจมากขึ้น และมีปญหาเกี่ยว
กับจริยธรรมมากขึ้น สังคมของเรายังไมมีการปรับตัวหรือพรอมท่ีจะ
ปรับตัวตางๆ จึงทําใหเกิดปญหาการขัดแยงในทางจริยธรรม

ปจจุบันนี้มีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของ
แพทย ซ่ึงเปนปญหาดังที่กลาวมา ทีน้ีอยางที่วาแลว ปญหานี้ก็ไป
สัมพันธกับเรื่องธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง

วิธีการรักษาแบบปจจุบันนี้ ใชเงินใชทองมาก ไมเฉพาะแต
ในเมืองไทยเทานั้น ในประเทศตะวันตกยิ่งเปนมากอน จนกระท่ัง
เปนเหตุใหในสังคมตะวันตกมีคนจํานวนมากขึ้น ท่ีหันมาคิดหาทาง
ทําตนใหเปนอิสระจากสถาบันการแพทย ซ่ึงการรักษาตัวเองนี้ก็เปน
วธิกีารอยางหนึง่ เพราะฉะนัน้ การรกัษาโรคดแูลสขุภาพตวัเองทีเ่รยีก
วา self-care จึงกาํลงัเปนทีก่ลาวขวญักนัมากในสงัคมตะวนัตก
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เขาใจกันวา ในสังคมไทยก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้กันในไมชา
ในวงการแพทยเราเอง อยางในการประชุมครั้งนี้ก็ถือวา เปนการตื่น
ตัวในเรื่องนี้ดวย

ท่ีวามานี้ก็เปนตัวอยางปญหาตางๆ ในวงการแพทย ท่ีจะ
ตองเอามาคิดมาพิจารณากัน ถาเปนการบกพรองจริง ๆ เปนปญหา
จริงๆ ก็ตองหาทางแกไข แตโดยความมุงหมายก็คือวา จะทําอยางไร
ใหเกิดประโยชนแกประชาชน ใหเกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชน
และตอสังคมนี้โดยทั่วไป

ฐานะของแพทย และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม
ทีน้ีก็จะหันมาพูดถึง “การแพทยแนวพุทธ” บาง จากจุดของ

ปญหาเหลานี้ เราก็หาทางแกไข อยางที่บอกขางตนแลววา แงท่ีพระ
พุทธศาสนาจะเกี่ยวของกับการแพทยน้ี มองไดสองดาน ดานที่หนึ่ง
คือ เรื่องหลักการ เรื่องสาระหรือเนื้อหาในทางวิชาการ วาสอดคลอง
กับความเปนจริงไหม เชน เปนไปตามกฎธรรมชาติไหม เปนเรื่อง
ของสัจธรรม ดานที่สอง เปนเรื่องของเวชปฏิบัติวา เวชปฏิบัติท่ีทํา
กันอยูน้ี เกื้อกูลแกชีวิตและสังคมจริง เหมาะสมและใหความเปน
ธรรมแคไหนเพียงไร ซ่ึงเปนเรื่องของจริยธรรม

ตามความเปนจริงนั้น ควรจะพูดถึงในแงสัจธรรมกอน
เพราะวาสัจธรรมนั้นเปนสาระ เปนฐานและเปนเนื้อแทของเรื่อง แต
เพื่อความสะดวก จะขอมองในแงจริยธรรมกอน และจะมองจากวง
แคบออกไป โดยจับท่ีการแพทยในสภาพปจจุบันและเนนปญหาของ
สังคมไทย เพื่อใหสัมพันธกับปญหาที่พูดไปแลว
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ดานที่หนึ่ง ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม โดยสัมพันธกับ
สภาพของสังคมไทย เรื่องจริยธรรมที่ควรจะพูดถึงก็คือ คนที่มาเปน
แพทย หรือคนที่มาเรียนเปนแพทยในสังคมไทยเรา มีปญหาในทาง
การศึกษารวมกันกับผูเรียนวิชาการอื่นๆ ท่ัวไป ตามสภาพของคา
นิยมในสังคมไทย กลาวคือ คานิยมของสังคมไทยในปจจุบันนี้เกี่ยว
กับการศึกษาทั่วไป เปนคานิยมที่ไมเอื้อตอจริยธรรม ไมวาจะเปน
เรื่องของวิชาแพทย วิชาวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือวิชาอะไรก็
ตาม คนที่จะมาเรียนหนังสือหรือวิชาเหลานั้น ลวนแตมีคานิยมที่จะ
ใชการศึกษาเปนเครื่องมือ สําหรับเลื่อนสถานะในสังคม และเพื่อ
เขาถึงโอกาสที่ดีท่ีสุดในการหารายได ซ่ึงไมใชเปนตัวความหมายที่
แทจริงของการศึกษา

อันนี้เปนจุดสําคัญที่จะทําใหมองเห็นปญหา กลาวคือ ผู
เรียนหรือผูท่ีเขามาสูวงการแพทย มีความมุงหมายเดิมเพียงเพื่อจะ
มาเอาวิชาการแพทยและอาชีพแพทยเปนเครื่องสนองวัตถุประสงค
สวนตัวที่วา จะเปนบันไดไตไปสูความมีสถานะสูงทางสังคม และ
เปนโอกาสที่ดีอยางยิ่ง หรือดีท่ีสุด ในการแสวงหารายได เมื่อเปน
อยางนี้ เด็กนักเรียนทั้งหลายก็มุงจะมาเรียนแพทย หรือพอแมก็จะ
สนับสนุนเด็กใหมาเรียนแพทย โดยจับเอาเปนทางเลือกอันดับหนึ่ง

เมื่อคนทั้งหลายมุงมาเรียนแพทย การศึกษาแพทยก็
สามารถที่จะคัดคนไดดีท่ีสุด คัดคนที่เรียกวาหัวกะทิ ท่ีสมองดีท่ีสุด
เขาไวในวงการแพทย ฉะนั้น คนในวงการแพทยจึงเรียกวาไดคนชั้น
นําของประเทศ คือเปนคนที่สมองดี มีสติปญญาสูง

ในสภาพอยางนี้ ถามองในแงจริยธรรม ก็ตองถือวาคนที่มา
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เปนแพทยน้ีควรจะมีความรับผิดชอบมากที่สุดในการที่จะใหหรือ
เอื้ออํานวยแกสังคม เพราะเหตุผล ๒ ประการ

ประการที่หนึ่ง อยางที่กลาวมาแลว คือ วงการแพทยเปน
แหลงที่คัดไดคนหัวกะทิของสังคมมา เมื่อคนที่มาเปนแพทยเปนคน
ท่ีมีสติปญญามีความสามารถมาก ถาพิจารณาตามหลักที่วา คนที่มี
มากก็ควรจะใหมาก เรามีสติปญญามาก มีความสามารถมาก เราก็
ควรจะใหแกสังคมนี้ไดมาก เมื่อเปนคนเกงมากก็ควรจะชวยสังคม
ใหมาก น่ีเปนสํานึกประการที่หนึ่ง ในทางจริยธรรม

อีกประการหนึ่ง ก็คือ รัฐหรือสังคมนี้ไดลงทุนในการผลิต
แพทยน้ีสูงมาก ใชเงินทองมากเหลือเกิน มองในแงหนึ่งก็เหมือนกับ
วา แพทยเปนผูท่ีไดจากสังคมนี้มากหรือมากที่สุด เมื่อเราไดจาก
สังคมมากที่สุดเราก็ควรจะใหแกสังคมใหมากที่สุด เชนเดียวกัน น่ี
เปนการมองในแงความรับผิดชอบ

ทีน้ี ถามองในแงเวชปฏบัิตแิบบธรุกจิ วชิาชพีแพทยกเ็ปนทางที่
มรีายไดมาก ดงันัน้ โดยสาํนกึทางจรยิธรรม เมือ่เราเอามาจากสงัคม
มาก เรากค็วรจะพยายามใหแกสงัคมใหมากดวย หมายความวา เอา
จากสงัคมไปพลาง กใ็หแกสงัคมไปพลางดวยเชนเดยีวกนั เพือ่วาการ
เอากบัการใหจะไดเปนไปอยางสมดลุ น่ีเปนแงคดิดานทีห่นึง่

ตอไป ดานที่สอง ความรับผิดชอบโดยฐานะของแพทย ผูท่ี
สําเร็จการศึกษาแพทย หรือบัณฑิตแพทยน้ี ถาวิเคราะหออกไปแลว
จะเห็นวามีฐานะ ๒ อยาง คือ

๑) เปนแพทย
๒) เปนบัณฑิต
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ดังนั้น การเปนบัณฑิตแพทยก็จึงมีความรับผิดชอบตอเพื่อน
มนุษยและตอสังคม ๒ แบบ ตามฐานะทั่วไป ๒ อยางนั้น คือ

อยางที่หนึ่ง มีความรับผิดชอบในฐานะที่เปนแพทย ในฐานะ
ท่ีเปนผูเยยีวยาบาํบดัโรค รักษาคนไข ทําคนใหมสีขุภาพด ี ท้ังสขุภาพ
ของบุคคลและสุขภาพของสังคม

ในฐานะที่เปนแพทยน้ัน ก็มีความหมายแยกออกไปอีกเปน
๒ อยาง คือแพทยในแงท่ีทําหนาที่แพทย ก็เปนผูชวยชีวิต ชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเขามีสุขภาพดี แยกใหชัด
เปน แกไขบําบัดโรค กับ ทําใหคนมีสุขภาพดี

ขอน้ีเปนความมุงหมายแทของตัวงาน คือเปนความหมาย
ตามเนื้อหาสาระของงาน ตรงตามความมุงหมายของการทําหนาที่
เฉพาะของตน ซ่ึงจะตองชวยคนใหปราศจากโรคและใหมีสุขภาพดี
เรียกไดวาเปนคุณคา หรือเปนความหมายแทของงาน

แตความหมายอีกอยางหนึ่งในฐานะที่เปนแพทย ก็คือ ในแง
ท่ีประกอบอาชีพแพทย ซ่ึงตองใชวิชาแพทยน้ี ในการทํามาหากิน
เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง และครอบครัว น่ีเปนประการที่สอง

รวมความวา การเปนแพทยน้ี ในตัวของมันเองก็แบงความ
หมายเปน ๒ อยาง คือ การชวยคนใหพนจากโรคและชวยใหมี
สุขภาพดี และพรอมกันนั้นก็เปนเครื่องมือเลี้ยงชีพ หรือเปนเครื่อง
ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต

การใชวิชาแพทยเปนอาชีพ หรือเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพนั้น
เปนความมุงหมายที่พวงมาตามระบบของสังคม คือระบบสังคมที่
เปนอยู ถือวา คนเราจะตองมีอาชีพของตนเอง และรูจักรับผิดชอบ
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ตัวเองในการทํามาหากิน ดังนั้น เมื่อเรียนแพทยไปทํางานแพทย
การทํางานแพทยก็เปนเคร่ืองอาศัยเลี้ยงชีพไปดวย การประกอบ
อาชีพดวยวิชาแพทยก็จึงเปนคุณคาและความหมายของการเปน
แพทยไปดวย

อยางไรก็ตาม การที่แพทยเอาวิชามาเปนเครื่องมือหาเลี้ยง
ชีพนี้ ก็จะทําใหจุดเนนของการแพทยน้ีมาอยูท่ีสวนของการบําบัด
โรค เพราะการดูแลหรือชวยเหลือคนใหมีสุขภาพดี รวมทั้งการปอง
กันโรคนั้น เปนเรื่องที่ไมชัดเจน เปนสวนที่ไมคอยเกิดความจําเปน
หรือไมคอยมีแรงบีบคั้นที่จะทําใหตองจายเงินจายทอง สวนการ
บําบัดโรค หรือเรื่องของการเจ็บไขไดปวย มีโรคภัยไขเจ็บท่ีจะตอง
รักษาน้ีเปนสวนที่ชัดเจน เปนสิ่งที่บีบคั้นชีวิต ทําใหเกิดความจําเปน
ท่ีจะตองรักษาปจจุบันทันดวน ก็ทําใหจําเปนตองไปหาแพทยและมี
การเรียกรองเงินทองไดงาย และสามารถตีราคาไดสูง

เพราะฉะนั้น การแพทยในแงอาชีพจึงโยงไปสูการเนนความ
หมายของการทําหนาที่ ในแงของการแกไขบําบัดโรค สวนความ
หมายในแงของการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ก็เลยเบาบางลงไป
ไมคอยปรากฏ

ถามองในแงจริยธรรม แพทยจะตองคํานึงถึงความหมายที่
หนึ่งในแงคุณคาแทของความเปนแพทย โดยถือวาวิชาการแพทย
หรือการทําหนาที่แพทย ก็คือการเยียวยาบําบัดโรค และดูแลรักษา
คนใหมีสุขภาพดี อันนี้เปนคุณคาที่แทจริง และเปนความหมายที่แท
จริง สวนการถือวาวิชาแพทยเปนเครื่องประกอบอาชีพ เปนความ
หมายที่พวงตามมา
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อยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงตามวิสัยของปุถุชน
โดยถือวาจําเปนจะตองทําไปทั้ง ๒ อยาง แตขอสําคัญถาหากวาลืม
ความหมายประการแรกเสียแลว ความหมายประการที่ ๒ ก็จะเดน
ข้ึนมา แลวก็อาจจะทําใหเกิดการเบียดเบียน  เกิดความเบี่ยงเบนไป
จากจริยธรรม

ขอตอไป ความรับผิดชอบในฐานะที่ ๒ ก็คือในฐานะท่ีเปน
บัณฑิต ซ่ึงถือวา แพทยเปนบุคคลที่มีสติปญญา มีความพรอมมาก
ในการที่จะรับผิดชอบสังคมนี้ ในการที่จะแกไขปญหาที่มีอยู อยางที่
บางทานบอกวา สังคมไทยนี้มีปญหาเดน ท้ังในเรื่องความโง ความ
จน และความเจ็บ

แพทยในฐานะที่เปนบัณฑิตนี้ มีความรับผิดชอบ ในความ
หมายที่ขยายกวางออกไปนอกจากเรื่องของการบําบัดรักษาโรคแลว 
ในขอบเขตที่ตนเปนบัณฑิตก็จะตองออกไปชวยสังคม เพื่อรวมแก
ปญหาในวงกวางนี้ดวย จะตองรับผิดชอบในการชวยสรางสรรค
พัฒนาสังคม ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะในดานวัฒน-
ธรรม ท่ีกําลังหันมาเห็นความสําคัญกันใหมอีก

อยางที่อาจารยหมอประเวศไดกลาวขางตนวา ตอนนี้เราเขา
สูโลกแหงการพัฒนาวัฒน-ธรรม ตามท่ีองคการสหประชาชาติได
ประกาศออกมาแลวในตอนนี้ใหถือวา วัฒนธรรมเปนแกนกลางของ
การพัฒนา แพทยก็จะตองมีความรับผิดชอบในทางวัฒนธรรมนี้
ดวย คือรับผิดชอบในการที่จะชวยเหลือ และรวมมือในการทําให
วัฒนธรรมมีความหมายสําคัญขึ้นมา และเอามาชวยแกไขปญหา
ของสังคมนี้ และความรับผิดชอบนี้ก็ยิ่งมีอยางสูง ในเมื่อวงการ



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๓๔๔

แพทยน้ีเปนแหลงของบัณฑิตชั้นนํา เปนแหลงของผูมีสติปญญาสูง
หรือเปนที่ชุมนุมของคนหัวกะทิอยางที่กลาวแลวขางตน

เปนอันวา ในฐานะที่เปนบัณฑิต บัณฑิตแพทยตองมีความ
รับผดิชอบตอสงัคมไทยนีเ้ปนอยางมาก จะตองสาํนกึวานอกจากการ
รักษาคนใหมสีขุภาพดโีดยทัว่ไปแลว กจิกรรมของตนเองมคีวามเกีย่ว
ของและมผีลกระทบตอสงัคมอยางไร ในดานสงัคม เศรษฐกจิ การ
เมอืง ตลอดจนวฒันธรรม ท้ังนีจ้ะตองคาํนงึทัง้ในแงลบ และแงบวก

แงลบ ก็คือจะตองพิจารณาและสํารวมระวังวา พฤติกรรม
ของตัวเองก็ดี เวชปฏิบัติท่ีไดดําเนินไปก็ดี มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศอยางไรบาง และในแงบวก
เราจะเอาเวชปฏิบัติน้ีและแมแตปฏิบัติการดานอื่นๆ มาชวยเสริมสง
อยางไร ในการที่จะชวยสังคมใหดีข้ึน อันนี้เปนเรื่องที่ขอกลาวโดย
ยอ เพราะยังมีหัวขอท่ีจะตองพูดอีกหลายอยาง

เรื่องตอไป ก็คือ ฐานะของคนไข เมื่อกี้น้ีเปนฐานะของแพทย
ฐานะของคนไขเมื่อมองในสายตาของแพทย หรืออาจจะพูดวา ทาที
ของแพทยท่ีมองคนไขเปนอยางไร ถาจะแยกแยะออกไปก็จะได
ฐานะอยางนอย ๓ อยาง คือ

หนึ่ง อาจจะมองคนไขในฐานะที่เปนมนุษย หรือเปนคนที่มี
ชีวิตที่มีท้ังกายและใจ มีรางกายที่เจ็บไขไดปวยไดมีจิตใจที่มี
ความรูสึก รูจักทุกขรอน รูจักครุนคิดกังวลหวงใย รูจักหวัง รูจักหวาด
หวั่นกลัวภัย และรูจักมีความเบิกบานผองใสได

สอง มองในฐานะเปนอยางเครื่องยนต ท่ีประกอบไปดวยชิ้น
สวนตางๆ เสมือนเปนสิ่งไรชีวิต อันนี้ตรงกับท่ีกลาวมาแลววา เปนที่
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มาสําคัญอยางหนึ่งของปญหาในวงการแพทย และมีแนวโนมท่ีจะ
เปนไปมาก เพราะสภาพชีวิตของคนยุคปจจุบันทําใหเราชักจะลืมท่ี
จะมองคนเปนคน แตมองคนเปนเคร่ืองจักรเครื่องยนตท่ีประกอบไป
ดวยชิ้นสวน ซ่ึงเราจะแกไขสวนที่วิปริตซึ่งทําหนาที่หรือทํางานผิด
พลาดไป

สาม มองคนไขในฐานะที่เปนลูกคา หรือผูรับบริการ หรือถา
ใหแรงก็อาจจะมองเปนเหยื่อเลย

การที่แพทยจะมีเวชปฏิบัติอยางไรก็อยูท่ีวาแพทยมองคนไข
ในฐานะไหน ใน ๓ อยางนี้ การปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงปรับตัวไป
ตามการมอง

ถาแพทยมองคนไขเปนมนุษย เปนชีวิตที่มีกายและใจ ก็โนม
ไปในทางที่จะปฏิบัติตอคนไขดวยน้ําใจดวยมนุษยธรรม

ถามองในฐานะที่เปน เครื่องยนต ประกอบไปดวยชิ้นสวน
คืออวัยวะตางๆ ก็มีความโนมเอียงที่จะกระทําเวชปฏิบัติไปอยางไร
ความรูสึกและไรนํ้าใจ สักแตวาทําไปตามหนาที่ของตนเองไมเกี่ยว
ของกับคน ทํางานของตนเสร็จแลวก็แลวไป คนไขจะเปนอยางไรจะ
รูสึกอยางไร ฉันไมสนใจ

ถามองในฐานะที่เปนลูกคา ก็จะปฏิบัติไปในทางของธุรกิจ
มุงไปในการที่จะทําเงินใหไดมากๆ อาจจะเลยเถิดไปถึงกับเปนการ
เอาเปรียบคนไข จนทําใหเสียความเปนธรรมก็ได มองอยางไร ก็นํา
ไปสูการปฏิบัติแบบน้ัน

อยางไรก็ตาม การมองทั้ง ๓ อยางนี้ ก็ยังเนนการมองในแง
ความหมายที่แคบ คือ ไปมองในจุดของการบําบัดโรค แตท่ีจริงนั้น
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ถามองใหกวางออกไปแลว การแพทยน้ันไมใชมีความหมายเฉพาะ
การบําบัดรักษาโรค แตหมายถึงการทําใหคนมีสุขภาพดี มีความ
แข็งแรงดวย

ถามองในแงน้ี แพทยก็จะไมมองเฉพาะตัวคนไขเทานั้น แต
จะมองมนุษยหรือคนในสังคมนี้ท้ังหมด ถาอยูในประเทศไทยก็มอง
คนไทยทั้งหมด คือมองเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความรูสึกปรารถนาดี
และคิดวาจะทําอยางไรใหทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนี้ 
หรือท่ัวโลกนี้ แข็งแรง สุขภาพดี มีหนาตาสดชื่น ยิ้มแยมแจมใส อัน
น้ีเปนการมองที่กวาง ไมมองเฉพาะแตคนปวยไขท่ีมาหาตัวเราเทา
น้ัน จะมองตลอดถึงเพื่อนมนุษย เพื่อนรวมสังคมทั้งหมด ดวยใจ
หวังดีใหเขามีสุขภาพดี อันนี้ก็เปนเรื่องในแงมุมตางๆ

ทีน้ีอีกอยางหนึ่ง ก็คือตัวงานแพทยเอง งานแพทยน้ีมีความ
หมาย และมีฐานะเปนอยางไร ขอพูดสัก ๒ อยาง

บางทีเราลืมไป มองดิ่งไปจนกระทั่งวา งานแพทยกลายเปน
เรื่องของความชํานาญพิเศษ แลวก็ยกใหเปนเรื่องของแพทยไปเลย
อยางที่พูดมาขางตน ทีน้ีถาเราหันมาสํารวจความหมายและฐานะ
ของงานแพทยอีกทีหนึ่ง เราอาจจะตั้งเปนคําถามสําหรับทบทวน
และตรวจสอบวา

ขอที่หนึ่ง งานแพทยในฐานะและความหมายที่เปนการดูแล
รักษาใหมีสุขภาพดีน้ัน เปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนตอตน
เองและตอเพื่อนมนุษยดวยกันหรือไม คือ บุคคลทุกคนมีความรับ
ผิดชอบที่จะดูแลรักษาตนเองใหมีสุขภาพดี และชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันใหมีสุขภาพดี ไรโรคภัยใชหรือเปลา อันนี้เปนการมองงานแพทย
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ในฐานะที่เปนงานรับผิดชอบของบุคคลทุกคน ตอตนเอง และตอ
เพื่อนมนุษยดวยกัน

ขอที่สอง งานแพทยในฐานะที่เปนการดูแลรักษาใหมีสุข
ภาพดีไรโรคภัยนั้น เปนกิจการของผูชํานาญพิเศษในเรื่องของการ
บําบัดโรค และสงเสริมสุขภาพหรืออยางไร

เทาที่ผานมา สังคมไดมีความโนมเอียงมานานแลวที่จะมอง
ในแงท่ีสอง ก็เลยตั้งเปนปญหาขึ้นมาใหหันกลับไปลองทบทวนดูอีก
ทีตั้งแตตน วาควรจะมองในแงไหนกันแน น่ีเปนการมองงานแพทย
ท้ังหมด

ความจริงนั้น ถามองแนวโนมในปจจุบัน เทาที่ปรากฏออก
มาดูเหมือนวากระแสกําลังจะไหลกลับ เพราะไดมีความเคลื่อนไหว
ในวงการแพทยเองบาง จากผูท่ีวิจารณวงการแพทยบางวา จะตอง
ใหงานแพทยเปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคน ในการที่จะดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและเปนความรับผิดชอบของมนุษย ตอ
เพื่อนมนุษยดวยกัน ท่ีจะชวยกันใหมีสุขภาพดีไรโรคภัย

อยางไรก็ตาม ก็นาจะตั้งคําถามสะกิดใจไวหนอยวา แนว
โนมน้ีจะมีลักษณะเปนการสุดโตง อีกหรือไม เดี๋ยวจะกลายเปนวา
คราวหนึ่งก็ปลอยไปเลย ยกใหเปนเรื่องของหมออยางเดียว จนตัว
เองทําอะไรไมได พอมาอีกคราวหนึ่งก็จะทําเองหมด จนจะไมให
หมอทําอะไร

ความจริงถามองอยางกลางๆ หมอหรือแพทยก็อยูในความ
หมายที่วาเปนเพื่อนมนุษยท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันนั่นเอง ก็
อยูในความหมายที่หนึ่งนั้นแหละ ถาไมแยกเด็ดขาดออกไปก็จะดู
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กลมกลืนอยูในวงจรชีวิตของมนุษย คือ การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตน ก็เปนความรับผิดชอบพื้นฐานของทุกคนตอตนเอง สวนงาน
แพทยในฐานะที่เปนผูชํานาญพิเศษเฉพาะเรื่อง ก็เปนสวนเสริม ท่ี
ไมแยกจากหมูมนุษยออกไป

ทําอยางไรจะใหเกิดความสมดุลกัน มาจัดกันใหเกิดความ
พอเหมาะพอดี เพราะเราก็ควรจะมีผูเชี่ยวชาญพิเศษเหมือนกัน แต
เปนผูเชี่ยวชาญที่เขาใจชีวิตคน และอยูกับคน ไมใชแบบแยกตัวโดด
เดี่ยวออกไป ซ่ึงเปนการไมสมควร และจะไมไดผลจริงอยางที่วามา
แลว



- ๒ -
การแพทยแนวพุทธอยูที่ไหน?

ปฏิบัติการเฉพาะที่ แตดูใหดีทั้งระบบ
เยียวยาสวนที่เจ็บไข แตรักษาใหครบทั้งคน

พอพูดมาถึงแงน้ีแลว ก็เขามาสูขอบเขตของการแพทยในแง
สัจธรรมมากขึ้น ก็เลยจะขอเขาสูการแพทยแนวพุทธเสียตอนนี้ เทา
ท่ีพูดมานั้นยังไมเขา ยังเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป ซ่ึงไปเนนในแงจริยธรรม
และจริยธรรมที่พูดมานั้น ก็เปนจริยธรรมในสวนเฉพาะกิจ เฉพาะ
กาลสมัย เฉพาะเทศะ และมุงที่สภาพปจจุบันของสังคมไทยเปน
สําคัญ ตอไปนี้จะพูดถึงการแพทยแนวพุทธ

วาที่จริง สัจธรรม กับจริยธรรม ไมแยกตางหากจากกัน มัน
อิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู เพราะฉะนั้น ท่ีอาตมภาพวาจะพูดในแง
สัจธรรม จึงไมใชพูดถึงสัจธรรมลวน ๆ แตจะพูดในแงท่ีโยงกันไปโยง
กันมา ท้ังสัจธรรมและจริยธรรม โดยยึดเอาสัจธรรมเปนหลัก ทีน้ี
เมื่อพูดโดยเอาสัจธรรมกับจริยธรรมมาโยงเขาดวยกันแลว เราก็อาจ
จะใชคํารวมวา พูดในแงของพุทธธรรมนั่นเอง

เริ่มแรกอยากจะใหนึกถึงพระพุทธเจาในแงท่ีเกี่ยวกับ
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การแพทย พระพุทธเจามีพระนามมากมายหลายอยาง ในบรรดา
พระนามมากมายหลายอยางนั้น พระนามที่สําคัญอยางหนึ่งของ
พระพุทธเจา ก็คือ พระองคไดช่ือวาเปน “หมอ”

มีคําในพระไตรปฎกหลายแหงทีเดียวที่เรียกพระพุทธเจา
เปนหมอ หรือเปนแพทย คําหนึ่งคือคําวา “ภิสักกะ” หรือ “ภิสักโก”
“ภสิกัโก” กค็อืหมอยา และคูกบัความเปนหมอยานัน้กค็อื “สลัลกตัตะ”
หรอื “สลัลกตัโต” ซ่ึงหมายถงึหมอผาตดั

คาํทีเ่รยีกพระพทุธเจาเปนหมอนั้น ตามปกติก็เปนคําที่พูดคู
กันทั้ง ภิสักโก และสัลลกัตโต คือ เปนทั้งหมอยาและหมอผาตัด

บางทีพระพุทธเจาเองก็ตรัสแบบอุปมาไวอยางจําเพาะชัด
เจนทีเดียววา “คําวาหมอยา (ภิสักโก) หมอผาตัด (สัลลกัตโต) น้ี
เปนชื่อของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา” (ม.อุ.๑๔/๗๗/๗๒)

อีกอยางหนึ่งก็ใชคําวา “ติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาบําบัด
หรอืผูบําบดัโรคนัน่เอง บางทเีรยีกพระพทุธเจาวา “สพัพโรคตกิจิฉโก”
แปลวา ผูบําบัดสรรพโรค คือเปนผูเยียวยาโรคทุกอยาง

บางทีเรียกวา “สัพพโลกติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาสรรพ-
โลก คือเปนผูรักษาชาวโลกทั้งหมด หมายความวา รักษาโรคดวย
รักษาโลกดวย

ตรงนี้ขอใหสังเกตดวยที่วา ทุกโรคและทั้งโลก แสดงวาหนาที่
ของพระองคก็คือ ตองแกไขโรคทุกอยาง และชวยรักษาคนทั้งโลก

อีกคําหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจาเปนหมอ คือ คําวา “เวชช” ซ่ึง
เปนคําเดียวกับแพทยเลยทีเดียว แตเปนรูปคําในภาษาบาลี คําวา
เวชช น้ี ก็ใชเรียกพระพุทธเจาบาง แตไมบอย
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เปนอันวา สรุปความก็คือ พระพุทธเจามีพระนามอยางหนึ่ง
วาเปน “หมอ” หรือ เปน “แพทย” เมื่อเปนหมอก็มีหนาที่หรือทํางาน
ในการเยียวยาบําบัดโรค แตพระพุทธเจาทรงแกไขบําบัดโรคของคน
หมดทั้งโลก คือทํางานเพื่อประโยชนแกชีวิตที่เปนสากล

พระพุทธศาสนานั้น มองความไมสบายวาเปนโรคของชีวิตทั้ง
หมด ไมไดมองเพียงดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ การที่มองและแยก
แยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ แตตอนแรกใหมองโรคของ
ชีวิตทั้งหมด มองชีวิตวามี “โรค” ท่ีจะตองเยียวยา แตวา “โรค” น้ัน
เยียวยาได อันนี้เปนคําสรุปท่ีทําใหสบายใจ

ชีวิตนี้มีโรค แตโรคน้ันแกไขได และจุดหมายของพระพุทธ-
ศาสนา ก็คือการแกไขความไมสบายหรือโรคของชีวิตนั้น

คําวา “โรค” น้ีเปนคําที่ใชแทนคําวา “ทุกข” ซ่ึงเปนปญหา
ของมนุษยทุกคน ทุกขก็คือปญหาของชีวิต

เพราะฉะนั้น เมื่อใชคําวาโรคแทนคําวาทุกข ก็ถือวา ทุกขน้ัน
เปนโรค เปนสิ่งบีบคั้นขัดของ เปนปญหาที่ตองแกไข

คําวาโรคนั้นแปลวาสิ่งที่เสียดแทง อาจจะมีคําที่แปลแลวสื่อ
ความหมายไดดีกวานี้ แตโบราณแปลกันมาวา สิ่งที่เสียดแทง โรคก็
คือสิ่งที่เสียดแทงชีวิต ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดออกไป จะไดโปรงไดโลง
แลวก็สบาย

ในการแกไขปญหาของมนุษยน้ัน พระพุทธเจาไดทรงวาง
หลักทั่วไปไวเรียกวา อริยสัจ ๔

หลักอริยสัจ ๔ น้ี เปนกระบวนการและเปนระบบเหตุผลใน
การแกไขปญหาของมนุษย หรือบําบัดโรคของชีวิต
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อริยสัจน้ันเปนระบบการแกปญหาในแนวของการรักษาโรค 
คลายกับวาพระพุทธศาสนามองโลกดวยสายตาอยางแพทย ดังที่มี
การเปรียบเทียบขั้นตอนของการดับทุกข เหมือนขั้นตอนของการ
รักษาโรค เชน ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานพูดถึงเรื่อง ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ซ่ึงเปนหัวขอท้ัง ๔ ของอริยสัจวา

- ทุกข น้ัน ไดแกโรค
- สมุทัย ก็คือโรคนิทาน สมัยกอนเขาใชคําวาโรคนิทาน

ซ่ึงก็แปลวา เหตุของโรค หรือสมุฏฐานของโรคนั่นเอง
- นิโรธ คือ ภาวะที่หายจากโรค
- มรรค ไดแกยาและกระบวนวิธีท่ีใชบําบัดโรคหรือทําให

หายโรคนั้น
เมื่อเราประสบปญหา คือโรค ก็ตองตรวจอาการดูเพื่อ

วินิจฉัยวาเปนโรคอะไร แลวก็จับตัวสาเหตุใหไดวาเปนเชื้ออะไรหรือ
เกิดจากอะไร เสร็จแลวก็กําหนดเปาหมาย คือ ความหายโรคหรือ
ความมีสุขภาพดี คาดหมายวาผลดีท่ีตองการคืออยางไรแคไหน
และจะสําเร็จหรือเปนไปไดเทาไหนเพียงใด ในขั้นตอนนั้นๆ แลวก็
วางวิธีปฏิบัติในการแกไข เชน ใหยา รวมเปนสี่ข้ันตอนดวยกัน

ขั้นที่หนึ่ง ตัวโรค ก็คือ “ทุกข” ขั้นที่สอง การหาเหตุตนตอของ
โรคนั้น ก็คือ “สมุทัย” ขั้นที่สาม ภาวะที่หายจากโรค หรือความมีสุข
ภาพดี ก็คือ “นิโรธ” ขั้นสุดทายที่สี่ การวางวิธีแกไขบําบัด เชน การให
ยาเปนตน ก็ไดแก “มรรค” รวมมี ๔ ประการดวยกัน

แนวทางของพระพุทธศาสนา ก็เปนแนวทางของการรักษา
บําบัดโรค จึงเรียกพระพุทธเจาวาเปนแพทย
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ทีน้ี พอจะรักษา ก็มีการแยกแยะออกไปวา “ทุกข” น้ันอยูท่ี
ชีวิต ชีวิตนั้นก็แยกออกไปเปนองคประกอบตาง ๆ เชน อาจจะแยก
เปนขันธ ๕ ตัวที่เปนปญหาหรือเปนโรคก็คือขันธ ๕ น่ีแหละ ไดแก
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเรียกรวมใหสั้นลงไปอีก เปน
๒ อยางงาย ๆ วา รูป กับ นาม ภาษาไทยวา กาย กับ ใจ

กายกับใจน้ี ตองมองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยางที่
อาจารยหมอเสมไดพูดตอนตนแลววา พุทธศาสนามองคนเปนนาม
รูป และใชนามรูปท่ีเปน ๒ อยางนี้รวมกันเปนเอกพจน คือรวมกัน
หรือเนื่องกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ไมมองแยกเปนสอง หรือเปนสองที่
รวมอยูในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมันโยงสัมพันธกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว ไมแยกตางหากจากกัน แตเปนระบบความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ

จึงเห็นไดวา พระพุทธศาสนามองชีวิตหรือระบบของการเปน
อยู รวมทั้งกระบวนการของทุกขน้ี วาเปนระบบแหงความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของอิงอาศัยกัน

ตอจากนั้น ก็จะตองสืบสาวหาเหตุ โดยลงไปสูกระบวนการ
ท่ีเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงจะทําใหเราคิดคนสืบสาวหาที่มาหรือ
ตนตอตามกระบวนการของเหตุปจจัย ทําใหมองเห็นความเปนมา
หรือเหตุเกิดของโรค หรือความทุกข ในแงเปนกระบวนการของเหตุ
ปจจัย ท่ีสงตอสืบทอดกันมา

รวมความวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ทานมอง
ปญหาของมนุษย มองทุกข มองโรคภัยไขเจ็บ พรอมท้ังการรักษา
บําบัด เปนระบบความสัมพันธขององคประกอบที่อิงอาศัยซึ่งกัน
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และกัน เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สืบทอดตอเนื่อง อันนี้เปน
หลักทั่วไปในพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกันหมด ไมวาจะเปนหลัก
อริยสัจ หลักไตรลักษณ หลักปฏิจจสมุปบาท หรือหลักขันธ ๕ ก็ลวน
แตเปนหลักที่สนับสนุนแนวคิดนี้ท้ังสิ้น

เพราะฉะนั้น เมื่อเราจะปฏิบัติการตอเรื่องทุกขของมนุษย
หรือตอปญหาของมนุษยรวมทั้งโรคภัยไขเจ็บน้ี ก็จะตองมองเห็น
องคประกอบใหครบ และมองหาเหตุปจจัยใหตลอดสาย

ปญหาของปจจุบันนี้ก็คือวา วงการแพทยกําลังถูกวิจารณ
วาเปนผูท่ีมองปญหาโรคภัยไขเจ็บในขอบเขตที่คับแคบ โดยตัดตอน
เฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง ไมมองใหตลอดสาย และไมมองโยงปจจัย
และองคประกอบที่สัมพันธกันใหท่ัวถึงทั้งหมดดวย

หมายความวา ในแงของระบบความสัมพันธขององค
ประกอบ ก็มองไมท่ัวทุกองคประกอบ ในแงของกระบวนการแหง
เหตุปจจัยที่สงทอดตอกันมา ก็ไมมองใหตลอดสาย ท้ังสองอยาง
หรือท้ังสองดานนั้น จึงมีปญหาทั้งสิ้น

หลักมีอยูวา เมื่อปจจัยตางๆ พรั่งพรอม ผลจึงเกิดขึ้น เพราะ
ฉะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นอันหนึ่ง จึงมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายหลาย
อยาง เปนปจจัยในฐานะแหลงกอตัวบาง เปนปจจัยอุดหนุนค้ําจุน
บาง เปนปจจัยที่ใหชองใหโอกาสบาง เปนปจจัยผลักดันบาง เปน
ปจจัยเสริมสนับสนุน ตลอดจนซ้ําสงบาง

ไมใชทัศนะแบบที่วา ความเจ็บปวยอันหนึ่ง ก็โรคอันหนึ่ง
หรือโรคหนึ่ง ก็สมุฏฐานหนึ่ง หรืออยางที่มีคําใชวา one disease
one cause ไมใชทัศนะแบบนี้ แตเปนระบบปจจัยสัมพันธ ท่ีตองพูด
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อยางเปนสัมพัทธ เพราะผลแปรเปลี่ยนแผกผันไป ตามปจจัยที่เกี่ยว
พันเปนตัวแปรอันมากมาย เชนวา

กรณีที่หนึ่ง เชื้อโรคมีอยู แตไมแรงนัก รางกายของเราแข็ง-
แรง จิตใจก็เขมแข็งมีกําลังใจดี ท้ังๆ ท่ีมีโรคน้ันหรือมีเหตุท่ีจะเปน
โรคนั้น แตโรคก็ไมเกิด ท้ังๆ ท่ีเชื้อโรคมีอยูแตไมเปนโรค

กรณีที่สอง เชื้อโรคก็มีอยูและไมแรงนัก แตรางกายแข็งแรง
มาก กําลังใจนอยหนอยก็ยังไมเปนโรค อยูได

กรณีที่สาม เชื้อโรคก็มีอยูและไมแรงนัก รางกายก็แข็งแรงพอ
สมควร แตทอแทไมมีกําลังใจ อาวกลายเปนโรคเสียแลว ท้ังๆ ท่ีราง
กายก็ไมเปนไร แตกําลังใจไมมี เลยเปนโรค

กรณีที่สี่ โรคแรงเกินไป คราวนี้ท้ังที่รางกายดี กําลังใจดี ก็สู
ไมไดเหมือนกัน ก็เปนโรค

น้ีเปนตัวอยางเพื่อแสดงวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆ เปนไปหลายแบบ ซ่ึงยังพูดไดมากกวานี้อีกหลายกรณี

เฉพาะในกรณีท่ีวามานี้ ปจจัยที่พิจารณายกมาเพียง ๓
อยางคือ เชื้อโรค รายหรือไมราย (และแคไหน) รางกายแข็งแรงหรือ
ไม (และแคไหน) จิตใจ เขมแข็งหรือไม (และแคไหน)

ท่ีจริง ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของอยางอื่นอีก ท้ังทางสังคม ทาง
สภาพแวดลอมท้ังธรรมชาติและวัตถุ แตสรุปวาเชื้อโรคนี้อาจจะมีอยู
ตลอดเวลา แตคนจะเปนโรคหรือไมเปนนั้น ตองขึ้นตอปจจัยที่
สัมพันธกันเปนเงื่อนไข และปจจัยนั้นก็อาจมีหลายอยาง

ท่ีวามานี้ ผลอยางเดียวจะเกิดขึ้นได นอกจากเหตุแลวยัง
อาศัยปจจัยอีกหลายอยาง ในทางกลับกัน ปจจัยอยางเดียวก็สงผล
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ไปหลายอยางและกระทบหลายดาน เปนไปในรูปของระบบและ
กระบวนการอยางที่วามาแลว

เราทําการที่จุดเดียวนี้ แตผลมีท่ัวระบบ เพราะฉะนั้น จะทํา
อะไรที่จุดไหน ตองหมายรูและเล็งผลไปใหท่ัวตลอดทั้งกระบวน

ความจริง เรื่องนี้ในวงการแพทยก็ถืออยางนี้เหมือนกัน แต
จะมองดวยทัศนะที่กวางขวางแคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง

สําหรับในแงของพระพุทธศาสนานั้นมองวา ปจจัยเหลานี้จะ
ตองเชื่อมโยงกันไปอยางหลากหลายกวางขวาง ท้ังองคประกอบคือ
ตัวเชื้อโรค ท้ังองคประกอบทางกายของเรา ท้ังองคประกอบทางใจ
ของเรา ท้ังองคประกอบทางสังคม และองคประกอบทางสภาพ
แวดลอม ซ่ึงอาจจะพูดกันตอไป

ปจจุบันนี้ คนกําลังมีความโนมเอียงที่จะหันมาสู holistic
view หรือ holism เพราะฉะนั้นก็จะมองปจจัยตางๆ ในวงที่กวาง
โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงออกไปใหท่ัวถึงยิ่งๆ ข้ึน

พุทธธรรมนั้นมองตามระบบปจจัยสัมพันธ โดยเฉพาะในแง
ของชีวิตนี้ ก็อยางที่บอกขางตนแลว พุทธธรรมมองชีวิตวาเปนกาย
กับใจที่มาประสานสัมพันธกัน เปนระบบ เปนกระบวนการที่เรียกวา
นามรูป คือ นามและรูปท่ีมีสอง แตเปนหนึ่งเดียว

นามและรูปน้ีอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยางแยกเด็ดขาดไมได 
ทานอุปมาวาเหมือนไมสองชิ้นที่มาพิงกัน ถาเอาอันหนึ่งออกอีกอัน
หนึ่งก็ลมไปดวย และอยางที่วา ความเปนไปของมันยังโยงไปถึง
สังคมที่แวดลอมเปนตนดวย ซ่ึงเปนปจจัยตอกันไดกับชีวิตนี้
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ความเครียด ตัวอยางปจจัยสัมพันธระหวางกายกับจิต
ตอนนี้อาตมภาพอยากจะยกตัวอยาง ท่ีแสดงถึงความ

สัมพันธระหวางกายกับจิต แลวตอจากนั้นจึงจะโยงไปถึงสังคมวามี
ความสัมพันธกันไดอยางไร

ตัวอยางหนึ่งในพุทธธรรมที่ช้ีใหเห็นความสัมพันธอิงอาศัย
กันระหวางกายกับจิต คือ มีขอความเปนพุทธพจนตอนหนึ่ง พูดถึงผู
ปฏิบัติธรรมมีความกาวหนา ซ่ึงเปนความสําเร็จในข้ันตอนสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรม เปนภาษาบาลีวา “ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ,
สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ” (เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘) แปลความวา
“กายผอนคลาย ไมเครียด ใจเปนสมาธิ รวมเปนหนึ่งเดียว”

ถาหากไดภาวะนี้ข้ึนมาแลว ก็พูดไดวา คนนั้นมีความกาว
หนาของชีวิตจิตใจ ถึงขั้นพรอมท่ีจะเดินตอไปในการปฏิบัติท่ีจะทํา
ใหเกิดปญญา หรือในการที่จะนําเอาจิตใจซึ่งมีความพรอมน้ันไปใช
ประโยชนในการทํางานตางๆ ใหเกิดผลดี

ในขอความวา “กายผอนคลายไมเครียด” น้ี คําวากาย ใน
อรรถกถาชอบอธิบายวาไดแกนามกาย “นามกาย” หมายถึงกอง
เจตสิก คือ เวทนา สัญญา สังขาร

แตเมื่อลองสํารวจดูในพระสูตรดวยกัน อาจจะไดความคิด
ความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น เชนในพระสูตรที่เลาพุทธประวัติ ตอน
หนึ่งกอนที่จะตรัสรู พระพุทธเจาไปบําเพ็ญทุกรกิริยา คือทรมานราง
กายดวยประการตางๆ มีการกลั้นลมหายใจ เปนตน

เมื่อพระพุทธเจาบําเพ็ญทุกรกิริยานั้น อาการอยางหนึ่งที่
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เกิดขึ้นจากการทรมานรางกาย ก็คือ “กายเครียด” และทานใชศัพท
ชุดเดียวกัน ซ่ึงตรงขามกับในท่ีน้ี (“สารทฺโธ . . . กาโย . . . อปฺปฏิปฺ-
ปสฺสทฺโธ”  - เชน ม.มู.๑๒/๔๑๗/๔๕๑ แปลไดวา กายเครียด ไมผอน
คลายสงบ)

เมื่อพิจารณาตามนี้ กายก็คงจะหมายรวมถึงสภาพทางราง
กายที่เปนรูปธรรม ซ่ึงเนื่องอยูดวยกันกับฝายนามธรรม

แตเราจะไมตองเถียงกันในเรื่องนี้วา นามกายหรือรูปกาย
เพราะวาสาระอยูท่ีจุดสําคัญตรงนี้ท่ีวา ความเครียดและความผอน
คลายนี้ เปนจุดโยงตอระหวางกายกับใจที่สําคัญมาก อาจจะเรียก
วาเปนจุดรวมและจุดแยกของกายกับใจ

กายกับใจมักจะมีอาการรวมกันที่สําคัญตอนนี้ ตอนที่มี
ความผอนคลาย กับความเครียดน้ี ถากายเครียดใจก็เครียดดวย ถา
กายผอนคลายใจก็ผอนคลายดวย ถาใจเครียดกายก็เครียดไปดวย
ถาใจผอนคลายกายก็ผอนคลายดวย อันนี้เปนจุดสําคัญ

ในกรณีท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานรางกาย
น้ัน เมื่อกายเครียด ก็ทําใหจิตใจไมเปนสมาธิไปดวย (สภาพกายมี
ผลตอสภาพจิตใจ)

แตในกรณีของผูท่ีปฏิบัติตัวถูกตอง ดังปรากฏในการ
บําเพ็ญโพชฌงค เมื่อเกิดความอิ่มใจ ท้ังกายและใจก็ผอนคลาย
สบาย (สภาพจิตใจมีผลตอสภาพกายดวย) และองคธรรมขอท่ีเรียก
วาความผอนคลายนี้ เปนองคธรรมที่สําคัญมาก มีคําศัพททางธรรม
เปนชื่อเฉพาะ เรียกวา “ปสสัทธิ” อยูในหลักที่เรียกวา โพชฌงค ๗
ประการ



การแพทยแนวพุทธ ๓๕๙

โพชฌงคน้ัน ผูท่ีศึกษาธรรมยอมรูจักกันดีวา เปนองค
ประกอบแหงการตรัสรู

โพชฌงค ก็คือ โพธิองฺค แปลวาองคประกอบของโพธิ คือ
องคประกอบของการตรัสรู มี ๗ ประการ

ภาวะที่ผอนคลาย หรือปสสัทธิน้ี เปนองคประกอบขอท่ี ๕
ปสสัทธิในโพชฌงคน้ีทานพูดคูกันทั้งกายและใจ ทานวา “กาโยป
ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ” (เชน สํ.ม.๑๙/๓๗๘/๑๐๐) แปลวา (เมื่อใจ
เอิบอิ่ม) แมกายก็ผอนคลาย แมใจก็ผอนคลาย พูดงายๆ วา ท้ังกาย
ท้ังใจผอนคลายสงบสบาย

ปสสัทธิ คือความผอนคลายนี้ เปนองคธรรมสําคัญมาก
และในทางตรงกนัขามคอืทางลบ ความเครยีด ทานใชคาํวา สารัทธะ
อยางที่บอกแลววาตัวความเครียด และความผอนคลายนี้ เปนจุด
รวมอาการที่สําคัญของกายและใจ และเปนองคประกอบสําคัญใน
การที่จะปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา

การที่กายใจผอนคลายไมเครียด กับการที่ใจเปนสมาธิรวม
เปนหนึ่งเดียวนั้น สองอยางนี้ตองมาสัมพันธเปนปจจัยแกกันและกัน
ดวย ในการปฏิบัติธรรมมีคําพูดแทบจะเปนสูตรทีเดียว ซ่ึงแสดงถึง
ข้ันตอนของการที่จะเกิดภาวะทางจิตใจและทางรางกายขึ้นมา 
สําหรับผูท่ีไดสรางความสําเร็จข้ึนในการพัฒนาชีวิตจิตใจ

ข้ันตอนเหลานั้น เริ่มตนตั้งแตมี “ปราโมทย” เกิดขึ้น พอมี
“ปราโมทย” ท่ีเราแปลวาความแชมช่ืน หรือความราเริงบันเทิงใจ
แลวก็จะมี “ปติ” คือความอิ่มใจ พอมีปติแลวก็จะมี “ปสสัทธิ” คือ
ความผอนคลายกายใจ พอมีปสสัทธิแลวก็จะมีความ “สุข” พอเกิด
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ความสุขแลวก็จะเกิด “สมาธิ” ถาเห็นธรรมชุดนี้มาเมื่อไรก็มั่นใจได
วา ไดมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมแลว
 คนที่ปฏิบัติธรรมจะตองสํารวจตัวเองวา เรามีธรรมชุดนี้ไหม
มีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิไหม

ถากายใจผอนคลายไมเครียดแลว ทานวาเปนธรรมดาที่
ความสุขจะตองเกิดขึ้น ไมตองไปตั้งใจขอใหความสุขเกิดขึ้นหรอก
ถาความผอนคลายเกิดขึ้นแลว ความสุขจะตามมาเอง เปนธรรมดา
ทีเดียว เปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย

ขอใหสังเกตวา ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ท่ีกลาวมา
น้ีท้ังชุด รวมหมด ๕ อยาง ลวนเปนเรื่องของความสุขสบายทั้งนั้น

ในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ลักษณะที่แสดง
ถึงความสําเร็จอยางหนึ่ง ก็คือเปนความสุขสบาย แตเปนความสุขที่
เปนกุศล น้ีเปนหลักที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว หลังจากการที่ได
ปฏิบัติดวยพระองคเองและผานประสบการณจริงมาแลว

ดังที่ไดบอกแลววา พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยามา
กอน พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองคดวยมีความ
คิดเห็นวา คนเราจะเขาถึงสุขไดตองดวยความทุกข หมายความวา
ตองทําดวยความยากลําบาก ตองผานความทุกข จึงจะเขาถึงความ
สุขได อันนี้แหละเปนเหตุผลสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีทําใหพระพุทธเจาไป
บําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองค และพระองคก็ไดคนพบตอมาวา
ความสุขไมจําเปนตองเขาถึงดวยความทุกข แตความสุขสามารถเขา
ถึงไดดวยความสุข น้ีเปนขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา และเปน
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่ตางจากลัทธินิครนถ
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ลัทธินิครนถถือวา ความสุขจะตองเขาถึงดวยความทุกข เพราะ
ลัทธินิครนถเขาถืออยางนี้ เขาจึงไดบําเพ็ญตบะ มีการทรมานตัว มี
การนอนบนหนาม มกีารยนืตากแดดทามกลางแดดจาในตอนเทีย่ง
ของฤดูรอนมีการลงไปแชตัวในแมนํ้าในฤดูท่ีมีอากาศหนาวเย็นอะไร
ตางๆ ทํานองนี ้ พดูงายๆ วามวีธิทีรมานรางกายตางๆ แปลกๆ มาก
มาย เพราะลทัธนิิครนถถอืวาความสขุจะเขาถงึไดดวยความทกุข

แตพุทธศาสนาถือวา ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข
หรือจะพูดใหเต็มเพื่อใหถูกตองแทจริงวา ความสุขจะเขาถึงไดดวย
การทําเหตุปจจัยของความสุข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา ดวยการ
ปฏิบัติถูกตองตามเหตุปจจัย คนที่มีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ แลวก็
ยอมจะมีความสุข เพราะไดทําเหตุปจจัยของความสุขถูกตองแลว
เพราะฉะนั้น ความสุขจึงสามารถเขาถึงไดดวยความสุข

จุดพลาดของการทําทุกรกิริยา ก็คือทําใหกายเครียด ท้ังๆ ท่ี
ในตอนนั้นพระพุทธเจาตรัสเลาไววา เมื่อพระองคบําเพ็ญทุกกิริยา
ทรมานพระองคน้ัน ความเพียรก็ดําเนินไปดี สติของพระองคก็ดี
กํากับชัดเจน แตเพราะกายเครียดก็ไมสําเร็จ

เพราะฉะนั้นจึงบอกวาจุดนี้สําคัญมาก ความเครียดนี่เปน
จุดตนตอระหวางกายกับใจ เปนอาการรวมของกายและใจ ในภาษา
อังกฤษก็ชอบพูดกันมากถึงคําวาความเครียด เรียกวา stress และ
ความผอนคลาย หรือ ปสสัทธิ ไดแกคําวา relaxation
 พระพุทธเจาทรงเรียกความเครียดนี้วา เปนอกุศลธรรม และ
เปนบาปที่จะตองกําจัด เปนสิ่งที่บ่ันทอนสุขภาพกายใจ

ในวงการแพทยและวงการเกี่ยวกับสุขภาพปจจุบันนี้ พูดกัน
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มากขึ้นวา stress หรือความเครียดนี้ เปนที่มาของโรคหัวใจ เปนที่
มาของโรคความดันโลหิตสูง

แลวบางคนก็สันนิษฐานวาความเครียดทําใหเปนโรคมะเร็ง
ดวย เชนบางทานวา stress หรือ ความเครียดนี้ เปนตัวการที่ทําให
เกิดกรด ทําใหการสรางภูมิตานทานของรางกายลดลง รางกายสูญ
เสียภูมิตานทาน จะทําใหเกิดภาวะที่ไมสมดุลในทางฮอรโมน และ
เปนตัวสนับสนุนใหเซลลมะเร็งขยายตัวไดงาย เนื่องจากเกิดภาวะ
ไมสมดุลข้ึนมานั้น

ฉะนั้น ปจจุบันนี้วงการแพทยจึงกําลังใหความสนใจกับเรื่อง
stress หรือความเครียดนี้มาก แตในทางพุทธศาสนา ทานถือเปน
เรื่องสําคัญมานานแลว

ในการปฏิบัติธรรม คือ การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คนเราจะ
ตองกาวผานจุดนี้ จะตองมีกายไมเครียด ใจไมเครียด และมีความ
ผอนคลาย ตอจากนั้นก็จะกาวไปสูสุขและสูสมาธิ

ในพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสถึงความเครียดวา เปน
อกุศลธรรมอยางหนึ่งที่จะตองกําจัด พระพุทธเจาตรัสทํานองนี้วา
“พึงพิจารณาตรวจสอบในตัวเองวา ถามีบาปอกุศลธรรม ๑๐ อยาง
น้ีเกิดขึ้นบอยๆ มากๆ แลว ใหพยายามรีบกําจัดแกไขเสีย ใหถือ
เสมือนวาไฟกําลังไหมศีรษะ หรือกําลังไหมเสื้อผาที่ตนเองกําลังนุง
หมอยูทีเดียว” น่ีแสดงวาพระพุทธเจาทรงถือเรื่องนี้วาสําคัญเพียงใด

อกุศล ๑๐ อยางที่จะตองแกไขกําจัด ซ่ึงเกิดขึ้นบอยๆ ในใจ
ของเรานั้นมีอะไรบาง พระพุทธเจาตรัสไววา คือ ความละโมบ คอย
จองจะเอาของเขาหนึ่ง ความขัดเคืองแคนใจหนึ่ง ความหดหูทอแท
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ซึมเซาหนึ่ง ความฟุงซานวุนวายใจหนึ่ง ความระแวงคลางแคลงใจ
หนึ่ง ความมักโกรธหนึ่ง การมีจิตใจขุนมัวหนึ่ง ความเครียดหนึ่ง
ความเกียจครานหนึ่ง ความไมมีสมาธิหนึ่ง

น้ีคือสิบอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา ใหสํารวจในตัวเอง
ถามันเกิดมีบอยๆ ละก็อยานอนใจ ใหถือเหมือนวาไฟกําลังไหม
ศีรษะ หรือไหมเสื้อผาที่เรานุงหมอยู จะตองรีบกําจัดแกไขเสีย และ
ใน ๑๐ ประการนีก้ม็คีวามเครยีด รวมอยูอยางหนึง่ดวย (สารัทธกาย -
องฺ.ทสก.๒๔/๕๑/๙๘; ตรงขามกับปสสัทธกาย คือ กายที่ผอนคลาย สงบ
สบาย)

เพราะฉะนั้น จะตองตรวจสอบตนเองวาเราไดปฏิบัติตาม
หลักขอน้ีหรือเปลา ถามีความเครียดบอยๆ ก็อยาไดนอนใจ ใหถือ
เหมือนวาไฟไหมศีรษะ ไฟไหมเสื้อผา จะตองรีบแกไขดับไฟเสีย

กายและใจนั้นสัมพันธกัน ใจมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับคนดวยกัน
ก็ตาม มีเรื่องกังวลเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองก็ตาม เราก็เครียด ใจ
คิดจองจะเอาของคนอื่น ใจโลภอยากจะไดมากๆ ก็เครียด ใจกรุน
ดวยราคะ ใจกรุนดวยความแคนเคืองพยาบาท ท้ังกายและใจก็
เครียดหมด แลวอันนี้ก็เปนที่มาของปญหา

ความเครียด
ตัวอยางปจจัยและผลที่โยงทั่วระบบตลอดกระบวน

เรื่องของความเครียดที่วามานี้ ไมจํากัดอยูเฉพาะกายกับใจ
เทานั้น แตยังโยงไปถึงสังคมที่แวดลอมดวย

มีพระสูตรหนึ่งกลาววา ในหมูชนที่รวมมือรวมใจสามัคคีกัน
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มองกันดวยปยจักษุ (ปยจักษุ หมายถึง สายตาที่ประกอบดวยความ
รัก ความปรารถนาดี) ถาคนมองกันดวยปยจักษุ ช่ืนชมยินดีราเริง
บันเทิงใจตอกัน ก็มีปราโมทย แลวก็จะมีปติ แลวก็จะมีปสสัทธิ คือ
ความผอนคลาย ไมเครียด แลวก็จะทําใหเกิดความสุขและสมาธิ

น่ีคือภาวะที่เปนการไดบุญมาก เปนการเจรญิพรหมวหิารไป
ดวย โดยเฉพาะขอมทิุตาจติ (องฺ.ตกิ.๒๐/๕๓๕/๓๑๓) เปนการปฏิบัติธรรม
อยูทามกลางหมูมนุษยชนิดที่ไมตองปลีกตัวไปจากสังคม (การ
ปฏิบัติธรรม ก็คือการดําเนินชีวิตถูกตอง และปฏิบัติตอสภาพแวด
ลอมท้ังทางวัตถุและทางสังคมอยางมีผลเกื้อกูลตอชีวิตและตอการ
ดํารงอยูรวมกันนั่นเอง)

เพราะฉะนั้น คนเราอยูในสังคมไดดวยการปฏิบัติธรรมนี้เปน
ตัวอยาง คือการที่วาทําอยางไรจะใหคนมองดูกันดวยปยจักษุ มี
ความชื่นชมยินดีราเริง บันเทิงใจตอกัน อันนี้เปนเรื่องของปญหาสุข
ภาพของสังคม ท่ีเกี่ยวพันมาถึงความเครียด หรือความผอนคลายได

ถาคนในสงัคมนีอ้ยูในภาวะทีม่จิีตใจสมคัรสมานกนั มคีวาม
ช่ืนชมยนิดตีอกนั เรากม็ภีาวะจติใจทีผ่อนคลาย กายกผ็อนคลาย

แตถาในสังคมนั้นมีความขัดแยงสูง แกงแยงแขงขันกันมาก 
ก็จะทําใหเกิดภาวะจิตใจท่ีมีความเครียดและกายก็เครียด สมอง หัว
ใจ การหายใจ กลามเนื้อ เสนประสาทก็เครียดไปหมด น่ีคือตัวโยงที่
เชื่อมตอไปถึงสังคมแลว

สภาพสังคมปจจุบัน หรือระบบสังคมที่เปนอยูน้ี โดยทั่วไป
จะไมคอยเอื้อใหคนไดผอนคลาย แตมักจะผลักดันใหคนเกิดความ
เครียด เพราะเปนระบบสังคมที่มีการแขงขันสูง มีการแยงชิงสูง
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ในเมื่อมนุษยอยูดวยกันในระบบที่มีการแขงขันแยงชิงสูง 
คนก็ยากที่จะมีความชื่นชมยินดีราเริงบันเทิงใจตอกันได คนเราจะ
มองตอกันดวยปยจักษุไดอยางไร ในเมื่อมันตองแขงขันแยงชิงกันอยู
มีแตจะผลักดันใหเกิดภาวะในทางตรงขาม ทําใหเกิดความ
ทะเยอทะยาน ความระแวง ความขัดแยง ความเจ็บใจแคนเคืองตอ
กัน ความคับของหมองใจ และความกดดันตางๆ

เพราะฉะนั้น ระบบสังคมแบบนี้จึงไมเอื้ออํานวยในการที่จะ
ทําใหเกิดความผอนคลาย ซ่ึงก็คือไมเอื้อตอสุขภาพดวย

ทีน้ี ในแงของทรัพยสินและวัตถุตางๆ เราก็อยูในระบบ
เศรษฐกิจท่ีทําใหคนเห็นแกตัว ทําใหมุงที่จะจองหาทางเอาเขามาๆ
ไมรูจักพอ จึงไมสามารถทําใหคนเกิดความพอใจ อิ่มใจ และผอน
คลายได เชนเดียวกัน

จึงเปนธรรมดาอยูเองวา ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะเปนตัว
เอื้ออํานวยใหเกิดความเครียดไดมาก โดยสัมพันธกับการทําใหเกิด
ปญหาแกสังคม ในแงท่ีจะตองคอยเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียน
และครอบงํากัน

เพราะฉะนั้น เรื่องมันก็โยงมาจากและโยงมาถึงสังคมดวย
แลวก็ตองมาคิดกันวาทําอยางไรจะแกปญหาสังคมนี้ได แตในเมื่อ
เราสรางเหตุปจจัยของการที่จะทําใหเกิดปญหา แลวไมแกไขที่เหตุ
ปจจัยนั้น แลวจะมาบนกันทําไมวาแกปญหาไมได

เมื่อความเครียดทําใหเสียสุขภาพจิต ก็มีทางที่จะกอโรคทาง
กายดวย เพราะฉะนั้น ก็เปนธรรมดาที่คนในสังคมเชนนี้ ซ่ึงมีระบบ
เศรษฐกิจและระบบสังคมเชนนี้ จะตองมีโรคภัยไขเจ็บมากขึ้นเปน
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ธรรมดา ถาเราแกปญหานี้ไมตก ก็ยากที่จะแกปญหาสุขภาพได
เพราะฉะนั้น การที่จะแกปญหาโรคภัยไขเจ็บไดน้ันจึงวา ใน

ท่ีสุดก็ตองโยงไปถึงสังคม แลวก็ไมเฉพาะสังคมที่แวดลอมเทานั้น
แมแตสภาพแวดลอมทางวัตถุในทางธรรมชาติก็เชนเดียวกัน ก็มีผล
ตอโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพได

สภาพแวดลอมทางวัตถุท่ีเสียหาย ไมใชวาจะมีผลทําลาย
เฉพาะทางดานกายภาพอยางเดียว เชน สารเคมี และมลพิษตางๆ
ซ่ึงทําใหเสื่อมเสียสุขภาพกาย แตมันไมใชแคน้ัน มันจะสงผลมาทาง
จิตใจดวย เชน แทนที่เราจะอยูภายใตรมไมท่ีรมร่ืน มีความราเริง
เบิกบานหรือสงบผอนคลาย แตเราไปอยูทามกลางอากาศที่เต็มไป
ดวยควันรถกลุมรุมคละคลุง จิตใจไมสบายขุนมัวขึ้นมา ก็เกิดความ
เครียด พอมีความเครียดขึ้นมา ก็มีปญหาตอสุขภาพ

เวลานี้ “ความเครียด” เปนบาปรายที่กําลังเขามาครอบงํา
สังคมปจจุบัน ถึงขั้นที่จะกลายเปนวิถีชีวิตของมนุษยเลยทีเดียว

อยางไรก็ตาม ท่ีวามานี้เปนเรื่องที่เรียกวา สัมพัทธ ท่ีวา
สัมพัทธ ก็คือ มันขึ้นอยูกับองคประกอบที่เกี่ยวของนั้น วาจะหาสวน
ไหนมาชวยเกื้อกูลกันไดอยางไร

แมแตในสภาพแวดลอมท่ีไมคอยเอื้อ แตถาเรามีการฝกฝน
พฒันาตนมาด ีเราสามารถปรบัจิตไดด ีมวีธิกีารทาํจติใจใหสรางความ
ผอนคลายไมเครยีดได ภาวะเสือ่มเสยีของสิง่แวดลอมน้ันอยางนอยใน
ระดบัหนึง่ กไ็มสามารถทาํใหเราเกดิความเครยีดขึน้มาได

เพราะฉะนั้นจึงตองมีวิธีการพัฒนาฝกฝนเทคนิคในทางจิต
ใจ วาทําอยางไรจึงจะคลายเครียดได ทําอยางไรจึงจะผอนคลาย
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ทุกขได ตลอดจนสรางภาวะปลอดความเครียดขึ้นมาไวประจําในจิต
ใจเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของระบบความสัมพันธของ
องคประกอบทั้งหลาย และเปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัย

นาจะตั้งขอสังเกตไวอยางหนึ่งวา หลักธรรมที่เรียกวา
โพชฌงคน้ี สมัยหนึ่งเราใชเปนบทสวดสําหรับแกโรคภัยไขเจ็บ
สําหรับสวดใหคนปวยฟง และถือกันมาวาจะรักษาโรคได จะชวยให
หายโรค การที่ถือกันอยางนี้ก็มีคติมาจากในพระไตรปฎก

มพีทุธพจนเปนหลกัฐาน โดยมเีรือ่งวา พระสาวกผูใหญบาง
องค คอื พระมหากสัสปะ และพระมหาโมคคลัลานะ ไดเจบ็ปวย
อาพาธขึ้นมา แลวพระพุทธเจาก็ทรงสาธยาย ตรัสแจกแจงหลักธรรม
เรื่องโพชฌงคใหฟง แลวพระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ
ก็หายจากอาพาธ แมแตเมื่อพระพุทธเจาเองประชวร ก็ยังตรัสให
พระมหาจุนทะมาสาธยายโพชฌงคถวาย และพระพุทธองคก็ทรง
หายจากอาพาธเชนเดียวกัน

ไดกลาวแลววา ในโพชฌงคน้ันมีองคประกอบ คือ ปสสัทธิ
เปนธรรมสําคัญอยางหนึ่ง ปสสัทธิ ก็คือ ความผอนคลายไมเครียดที่
กลาวมานี้

นาพิจารณาดูวา เรื่องนี้มีความหมายและความเปนเหตุเปน
ผล ตามกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยอยางไร ในการที่
เอามาใชเปนบทสวดสําหรับแกไขโรค

ตอนนี้เวลาหมดลงแลว อาตมาพูดไดแคความเครียด และ
ความผอนคลาย เปนตัวอยางของความสัมพันธระหวางกายกับจิต
ซ่ึงโยงไปถึงสังคม ตลอดจนแมแตสภาพแวดลอมดวย
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อยางไรก็ตาม แมจะไดเสียเวลากับเรื่องนี้ออกจะมากเกินไป
แตก็เปนเรื่องที่นาจะพูดอยู เพราะเรื่องของ stress หรือความเครียด
น้ี กําลังเปนปญหาใหญในวงการสุขภาพปจจุบัน เปนเรื่องที่พูดถึง
กันมาก โดยเฉพาะในสังคมของประเทศที่พัฒนาแลว หรือเมืองฝรั่ง
ท่ีไดประสบปญหาจากความเครียดนี้อยางหนักหนวง ซ่ึงก็ไดเห็นกัน
แลววา ในพุทธศาสนานั้นมองเรื่องนี้ไว โดยจัดเปนเรื่องสําคัญเชน
เดียวกัน

แตท่ีนาสนใจ ก็คือ พระพุทธศาสนาไดพูดถึงกระบวนการ
ของเหตุปจจัยในการเกิดความเครียด พรอมท้ังวิธีการที่จะแกไข
กําจัดความเครียดไวดวย และถือการกําจัดความเครียดหรือแกไข
ดับความเครียด สรางความผอนคลายนี้ เปนเรื่องสําคัญในการ
ปฏิบัติธรรม ไมเฉพาะสําหรับการรักษาโรคอยางที่เขาใจกันเทานั้น
คือ ไมเฉพาะสําหรับการรักษาโรคกาย แตหมายถึงการรักษาโรค
ของชีวิตทั้งหมด

รวมความวา พระพุทธศาสนามองสุขภาพและความเจ็บ
ปวยรวมอยูในสิ่งที่เรียกวา องครวมใหญแหงปญหาเรื่องโรคของชีวิต
ซ่ึงมีความสัมพันธอิงอาศัยกันอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ 
โดยมีปจจัยรวมทั้งดานกาย ดานใจ ดานสังคม และธรรมชาติ
แวดลอม โดยที่ปจจัยทั้งหมดนั้นเปนไปอยางสัมพันธสงผลสืบทอด
แกกันและกัน

การแยกแยะใหเห็นองคประกอบยอยลงไป จนเห็นปจจัย
สวนละเอียดนั้น ก็สอดคลองกับพุทธวิธี พุทธศาสนาก็สนับสนุนวิธี
การนี้ พุทธศาสนาก็ชอบการวิเคราะหหรือการแยกซอยนี้มาก
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เหมือนกัน เพราะทําใหเกิดความชัดเจน เมื่อเกิดความชัดเจน ก็ชวย
ใหการปฏิบัติถูกตองมากขึ้น

แตขอสําคัญก็คือ การที่เราแยกนี้ ก็เพื่อชวยใหการโยง
สะดวกชัดเจนยิ่งขึ้นดวย เพราะฉะนั้น อยาลืมวา เมื่อแยกแลวตอง
โยงดวย อันนี้คือหลักการที่สําคัญ

เปนอันวา เมื่อมีความชํานาญพิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน
แลว จะตองสํานึกตระหนักถึงองครวม และรวมมือกับคนอื่นหรือผู
ชํานาญในดานอื่นในการที่จะรักษาชีวิตนี้

ศักยภาพของชีวิตในการพัฒนาสูอิสรภาพ     
ถึงกายจะปวยแตใจไมปวย ถึงจะตองตายก็ตายดีได

นอกจากนี้ ในพระพุทธศาสนา ยังมีแงคิดอีกอยางหนึ่งวา
ทานใหมองความเจ็บไขไดปวยของรางกายนี้ เปนเรื่องธรรมดาที่จะ
ตองรูเทาทันตามความเปนจริง

จะตองรูเทาทันวา ในสภาพของสังขารหรือชีวิตที่ประกอบ
ดวยองคประกอบตางๆ มาประชุมกันนั้น องคประกอบทุกอยาง จะ
เปนขันธ ๕ หรือนามรูป คือกายใจก็ตาม ลวนเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวไม
หยุดนิ่ง เปนอนิจจัง เปนไปตามปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงซึ่งกันและกัน
ไมเปนตัวของมันเอง เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงเปนสิ่งที่จะตองบริหาร

การที่เกิดเปนโรคภัยไขเจ็บข้ึนนั้น ไมใชเรื่องที่เราจะตองไป
เกิดความทุกขคับของหมองใจซอนขึ้นมาอีกจากการที่เปนโรค เรามี
หนาที่ท่ีจะตองแกไขบําบัดรักษา และบริหารชีวิตใหดี ถาหลีกเลี่ยง
โรคไดก็หลีกเลี่ยง ถามันเกิดขึ้นก็รักษาไป ทําใหไดผลดี แตอยาไป
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ทุกขกระวนกระวายกับโรค
การมสีขุภาพดน้ัีน พระพทุธศาสนามกัจะใชคาํแควา “อปัปา-

พาโธ อปัปาตงัโก” แปลวา มอีาพาธนอย มโีรคนอย ทานไมคอยใชคํา
วา “ไมมีโรค” ถาพูดวาไมมีโรคเลย คือ อาโรคยะ หรือ อโรคภาวะ ก็
หมายถึง นิพพาน ซ่ึงเปนภาวะสมบูรณสูงสุดไปเลย

พุทธศาสนาถือวา คนเรานี้ รางกายก็เปนสังขาร จิตใจก็เปน
สังขาร มีความเจ็บปวยอยูเปนธรรมดา หลักสําคัญอยูท่ีวาเราจะ
ปฏิบัติตอมันอยางไรใหสมบูรณดีโดยสัมพัทธ

บางทีพระพุทธเจาก็แยกโรคออกเปน ๒ อยาง คือ โรคกาย
กับโรคจิตใจ แลวพระองคก็ตรัสวา บางคนที่ปลอดจากโรคกายเปน
เวลานานๆ ไมมีโรคกายปรากฏ พอจะหาไดอยู แตคนที่จะไมมีโรค
ใจแมเพียงชั่วขณะหนึ่งนี้ หาไดยาก ยกเวนแตพระอรหันต

ทีน้ี ในกระบวนการของการเปนโรค ซ่ึงมีเหตุปจจัยทั้งทาง
รูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังทางกายและทางใจนี้ เราก็จะตอง
แยกแยะดูใหถูกตองวาอันไหนเกิดจากเหตุปจจัยหรือปจจัยกอตัว
ทางดานไหน โรคบางอยางเกิดจากเหตุปจจัยดานกายภาพ เกิดจาก
ตัวเชื้อโรค เกิดจากการทํางานผิดปกติของชิ้นสวนอวัยวะ หรือบางที
มาจากเหตุปจจัยทางดานจิตใจ

บางคนเขาใจผิดวา พระพุทธศาสนาสอนวาอะไรๆ ก็เปน
เพราะกรรม โรคท้ังหลายเปนเพราะกรรม พระพุทธเจาเคยตรัสย้ําไว
วา ความเขาใจอยางนั้นผิด โรคเกิดจากเหตุปจจัยไดหลายอยาง (ดู
สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕) ก็จึงตองแกไขใหตรงตามเหตุปจจัยนั้นๆ

แตในการบําบัดรักษาหรือแกไขนั้น ปจจัยสําคัญมากอยาง
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หนึ่งก็คือ จิตใจและปญญา ตลอดจนพฤติกรรมของตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น อยางนอย สิ่งหนึ่งที่จะตองทําก็คือ การวางทาทีใหถูก
ตอง ในขณะที่รักษาโรคกายหรือกําลังเปนโรคกายอยูน้ัน

พระพุทธเจาเคยสอนคนแกคนหนึ่งไว ธรรมดาวาเมื่อราง
กายทรุดโทรมลงไป การที่จะตอสู การรักษาตัว การบริหารรางกาย
ใหไมมีโรคนี่ ก็ยากขึ้น อาการเจ็บไขก็ปรากฏไดมากขึ้น ในสภาพ
อยางนั้น ก็ตองบริหารชีวิตใหดีท่ีสุด

พระพุทธเจาไดตรัสสอนวา ใหทานศึกษาหรือสําเหนียกฝก
ตนไววา ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย

น่ีทานสอนคนแกไววา เมื่อรางกายมันอิดๆ ออดๆ เดี๋ยวเปน
โนนเปนนี่ ไมสบาย ถาใจเราพลอยปวยไปตามกายดวยก็แยเลย
เพราะฉะนั้นจะตองตั้งใจฝกใจทําใจไววา ถึงกายของเราจะปวย แต
ใจของเราจะไมปวยไปดวย

เมื่อมีสุขภาพดีทางใจแลว อยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่งซึ่งเปน
สวนสําคัญของชีวิตไวแลว

อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ถือเอาประโยชนจากสุข
ภาพทางกาย โดยถือวาสุขภาพกายนั้นไมใชจุดหมาย

สุขภาพกายนี้เปน means คือเปนบันไดสําหรับไตไปสูจุด
หมาย ไมใชเปน end คือไมใชเปนตัวจุดหมายปลายทาง สุขภาพ
กายนี้เปนพื้นฐานที่จะชวยใหเราเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ซ่ึงในที่
สุดแลว มนุษยเราควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ ดวยการมีสุขภาพจิตที่
สมบูรณดวย คือควรจะมีชีวิตที่สมบูรณท้ังกายและใจ ซ่ึงในขั้นสุด
ทายนี้ จะตองถึงภาวะที่จิตใจมีสุขภาพสมบูรณ การมีสุขภาพกายดี
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ทานสอนใหมี เพราะมันเปนวิถีทาง หรือเปนมรรคา เปนพื้นฐานที่จะ
ชวยเกื้อหนุนใหเราเขาถึงสุขภาพจิตที่ดีดวย

ในการใชหลักปจจัยสัมพันธ ท่ีเปนสัมพัทธน้ัน บางทีไม
เฉพาะการมีสุขภาพกายดีเทานั้น แมแตการไมมีสุขภาพ คือ แมแต
การมีโรคกาย ก็เปนพื้นฐานที่พุทธศาสนาเอามาใชเพื่อเปนชนวนใน
การพัฒนาใหเกิดสุขภาพใจได

ดังที่ปรากฏวา พระอรหันตบางองคน้ันบรรลุอรหัตตผล เขา
ถึงความมีสุขภาพใจที่สมบูรณดวยการที่เปนโรคกาย คือ ทานเปน
โรคทางกายอยางนั้นๆ อยูแลว แมแตเปนโรคที่รักษาไมได เรียกกัน
งายๆ วาหมดหวัง แตทานเอาโรคกายนั้นมาใชประโยชน โดยอาศัย
การปรับทาทีของจิตใจใหถูกตอง การทําใจอยางถูกวิธี (เรียกวา
โยนิโสมนสิการ) และใชปญญาพิจารณาเขาถึงความจริงแลวกลับ
ไดผลในการที่ทําจิตใจใหมีสุขภาพสมบูรณ คือพนจากกิเลสและ
ความทุกขท้ังหมดไปได

ฉะนั้น จึงถือสุขภาพนี้เปน means คือเปนบันไดใหเรา และ
ไมเฉพาะสุขภาพ แมความไรสุขภาพก็ยังกลายเปน means ได

เมื่อรูจักพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญาแลวก็จะเห็นไดวา 
เมื่อมองในแงดี (มองเปน) แมคนที่มีสุขภาพกายไมดี ก็ไมหมด
โอกาสในการเขาถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุด

อีกอยางหนึ่งที่พระพุทธศาสนาพูดถึงมากก็คือ พุทธธรรม
เกี่ยวของกับชีวิตทั้งหมด ไมใชเฉพาะกับความเจ็บปวยทางรางกาย
อยางที่วามาแลว

แตระบบการแพทยปจจุบันนี้ บางทีมองแตในแงของโรควา
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จะกําจัดโรคใหหมดไป หรือจะสูกับเชื้อโรคอยางเดียว ก็เลยลืมมอง
ชีวิต เมื่อเกี่ยวของกับตัวโรคเสร็จแลว ไมวาจะรักษาหายหรือไมหาย
ฉันก็เลิก หมดภาระ คนไขจะเปนอยางไรก็เรื่องของคนไข ถารักษา
โรคไมสําเร็จ คนไขตายก็ตายไป ถารักษาโรคสําเร็จ โรคหาย คนไขก็
ออกจากโรงพยาบาลไป หมอจะไมเกี่ยวของดวยกับชีวิตที่ไมมีโรค
หรือการที่จะตายไปแตอยางใด

เพราะฉะนั้น กระบวนการเวชปฏิบัติจึงไมเกี่ยวของกับชีวิต
ท้ังชีวิต โดยเฉพาะไมเกี่ยวของกับความตาย

ในวงการแพทยจะไมพูดถึงตายดี-ตายไมดี แตในพุทธ
ศาสนานั้นจุดเนนอยูท่ี “ชีวิต” ทานก็เลยถือวาตองเกี่ยวของหมด

เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้ง
หมด

- จะแกอยางไรจึงจะดี แกอยางไรจะมีความสุข
- เจ็บอยางไรจึงจะเจ็บอยางดี ใหมีความสุข
- ตายอยางไร จะตายดี มีความสุข
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจะเกี่ยวของแมกับความตาย อันนี้

ก็เปนจุดหนึ่งที่พุทธศาสนาตางจากวงการแพทยท่ัวไป ซ่ึงจะไมพูด
ถึงเลยวา ตายดี-ตายไมดีเปนอยางไร และก็ไมไดสอนวิธีท่ีจะตาย
แตพุทธศาสนาจะสอนวิธีตายดวย เนนวาใหตายอยางมีสติ เนนคํา
วาไม “หลง” ตาย

การแพทยแนวพุทธเนนที่ชีวิต ไมใชเนนที่โรค มุงที่ชีวิตที่
ปลอดจากโรคเปนสําคัญ ไมใชมีจุดหมายอยูท่ีการแกไขบําบัดโรค
แตท่ีตองเยียวยาบําบัดโรค ก็เพื่อใหเปนฐานสําหรับชีวิตที่ดีงามมี
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ความสุข หรือเปนโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตสูสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
เมื่อชีวิตเกี่ยวของกับ ชรา พยาธิ มรณะ คือ แก เจ็บ ตาย ก็

ใหมีการแก เจ็บ ตาย อยางดี และอยางมีความสุขดวย
ตกลงวา เทาที่พูดมา ก็ไดกลาวถึงการแพทยแนวพุทธไป

แลวในบางแง โดยเฉพาะที่เนนก็คือ ความสัมพันธระหวางกายกับใจ
โยงไปถึงสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางสังคม

จะเห็นวา หลักการนี้เขากับแนวความคิดที่เรียกวา holistic
view หรือ holism ท่ีกําลังเฟองฟูข้ึนมา

แตนาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนานั้นหลักธรรมที่ทานสอน
ไวหลายอยาง เราไมไดผานพบหรือนึกถึงเลยจนกระทั่งมีการพูดที่
มาสะดุดหรือมาโยงเขาหา เราจึงแสดงความแปลกประหลาดใจกัน
ข้ึนมาวา ออ ! หรือ อาว ! อันนี้ก็มีเหมือนกันนะในพุทธศาสนา อะไร
ทํานองนี้

เรื่องความเครียด หรือ stress น่ี เราก็ไมพูดถึงกันเลย แมแต
ในพระไตรปฎกฉบับแปล ก็แปลปสสัทธิไปตางๆ นานา และแปล
สารัทธะ ไปตางๆ นานา ไปอานในภาษาไทยแลวงง ไมรูวาทานพดูถงึ
เรือ่งนี ้จนกระทัง่ไปเจอภาษาบาล ีจึงรูวาออ ศพัทเดยีวกนันีเ่อง

ปสสัทธิ คือความผอนคลาย และสารัทธะ คือ เครียด สอง
อยางนี้เปนองคธรรมสําคัญในกระบวนการรักษาโรคของชีวิต ซ่ึง
รวมตั้งแตการรักษาโรคทางรางกายไปจนถึงโรคของจิตใจ เพื่อใหมี
ชีวิตที่สมบูรณ

การแพทยแนวพุทธยังมีเรื่องที่ควรจะพูดมากกวานี้ แตจะ
ตองมีเวลาที่จะพูดและที่จะคิดพิจารณาตอไป เฉพาะในโอกาสนี้
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เวลาที่กําหนดก็หมดไปนานแลว
กอนจบขอพูดสรุปสั้นๆ วา การแพทยแนวพุทธ คือ การ

แพทยท่ีปฏิบัติดวยความเขาใจชีวิตจิตใจของเพื่อนมนุษย และมอง
เห็นความจริงของโลกและชีวิต ซ่ึงจะทําใหการบําบัดโรคและรักษา
สุขภาพสําเร็จเปนผลดีแกชีวิตที่จะดํารงอยูดวยดี และเจริญพัฒนาสู
ภาวะที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ในสภาพความเปนจริง ท่ีสิ่งทั้งหลายมีความ
สัมพันธอิงอาศัยกันตามความเปนไปแหงเหตุปจจัย

ในการแพทยอยางนี้ สิ่งที่เกี่ยวของจะตองถูกเขาใจโดยสอด
คลองกับหลักการขางตนนั้น โดยเฉพาะ

๑. ตัวแพทย เอง ไมเฉพาะจะมีความรูทางวิชาการ และมี
ความชํานาญเกี่ยวกับการบําบัดโรครักษาอวัยวะตางๆ เทานั้น แต
จะตองเขาใจชีวิตที่เปนอยูในโลกของความเปนจริง ท่ีสัมพันธกับ
ปจจัยอื่นๆ ท้ังทางกาย ใจ สังคม วัตถุสิ่งของ และธรรมชาติท้ังหมด
และปฏิบัติดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนเจ็บไข มีความ
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยอยางแทจริง

๒. ผูปวยหรือคนไข คือคนทั้งคนที่มีท้ังกายและใจ พรอมท้ัง
ความสัมพันธกับผูอื่น ในสังคม ทามกลางสภาพแวดลอมทางธรรม
ชาติ และทางวัตถุ ซ่ึงการบําบัดโรครักษารางกายของเขา ท้ังไดรับ
ผล และสงผลตอกันกับสิ่งเหลานั้น

๓. การบาํบัดรักษา เปนปฏิบัติการที่ไมโดดเดี่ยวขาดลอย
แตเชื่อมโยงประสานอิงอาศัยกัน และสงผลมีอิทธิพลตอกัน กับองค
ประกอบและปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอยูตลอดกระบวนการ และทั่วทั้งระบบ
แหงการดํารงชีวิตของมนุษย
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การประชุมครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล คือมีจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการใหเพื่อนมนุษยของเรา ใหคนในสังคมนี้ มีชีวิตที่
ดีงามและสุขสมบูรณ ใหมีสุขภาพที่ดี เริ่มตั้งแตในทางรางกาย
เปนตนไป

จากจุดพื้นฐานที่แพทยปจจุบันเกี่ยวของกับรางกายกอน เรา
กําลังจะขยายโยงไปถึงองคประกอบอื่นๆ ท่ีเขามาสัมพันธกัน โดย
คํานึงถึงปจจัยทั้งหลายในกระบวนการแหงเหตุปจจัยนี้ ท้ังดานกาย
และใจ พรอมท้ังสังคม และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ

เวลานี้ เรื่องเหลานี้กําลังไดรับการพิจารณา จึงนับวาเปนที่
นายินดี ถือไดวาเปนนิมิตหมายแหงความกาวหนา อาจจะเปนทาง
ออกที่อยางนอยก็ใหความหวังมากขึ้น ในการที่จะแกไขปญหาของ
ชีวิตและสังคม ใหเกิดประโยชนสุขแผกวางทั่วไป

เพราะฉะนั้น อาตมภาพขอรวมใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัย
อวยชัยใหพร ขออานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณ
พระสงฆ จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทานผูท่ีไดเขามารวมประชุม
ครั้งนี้ดวยเจตนาอันเปนกุศลนั้น จงปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี โดยมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาพรั่งพรอมบริบูรณ
ในการที่จะทําหนาที่ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนสุข
ของสังคม และของชาวโลก ตลอดกาลนาน



ภาค ๔

ปญหาทางการแพทย:
โลกย่ิงเจริญ คนยิ่งเผชิญ



ชวยใหตายเร็ว
หรือ

ชวยใหตายดี∗

ขอเจริญพร ทานรองอธิบดีกรมการแพทย ผูเปนประธาน ทานผูอํานวยการ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ ทานสหธรรมิก และญาติโยมสาธุชนทุกทาน

เริ่มตนคงจะตองขอประทานอภัยออกตัวนิดหนอย เกี่ยวกับ
ช่ือเรื่องที่ไดรับนิมนตมาพูดวันนี้ ตอนแรกก็แปลกใจหนอย เพราะ
เปนคําใหม ไมเคยไดยินมากอน แมวาอาจจะเปนคําที่ไดบัญญัติใน
วงการแพทยใชกันมา แตตัวเองเพิ่งไดยิน ตอนแรกก็งงหนอย

แมพระที่อยูใกลไดยินคํานี้ ทานก็ไมเขาใจวา “พินัยกรรม
ชีวิต” น้ีคืออะไร แตพิจารณาดูก็พอจับความได

วาที่จริงก็เปนเรื่องที่เคยมีผูถามมาแลว แตตอนนั้นยังไมมี
การบัญญัติช่ือกัน จนกระทั่งเมื่อวานนี้ มาเปดดูหนังสือนิมนต
ปรากฏวาไมไดมีเฉพาะคําวา “พินัยกรรมชีวิต” เทานั้น แตมีตอทาย
                                                                                                    
∗ ปาฐกถาธรรม ตามคําอาราธนาของ สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย ณ หองประชุม
โรงพยาบาลสงฆ  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๑ (เดิมช่ือเรื่องวา “พินัยกรรมชีวิต: ผลตอศาสนา”)
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วา “ผลตอศาสนา” เลยยิ่งงงใหญ วา เอะ...เรื่องนี้จะมีผลตอศาสนา
อยางไร ก็เปนความผิดของตัวเองที่ไมไดดูใหชัดเสียกอน พอเวลา
กระชั้นเขาเลยไมมีโอกาสถามใหแนนอน จากความไมชัดเจนนี้ ก็
อาจจะทําใหการพูดวันนี้ไมเขาสูแนวทางที่ตองการก็เปนได

อยางไรก็ตาม สิ่งที่แนใจก็คือ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความตาย
หรือวาใหชัดขึ้นอีกวา เปนเรื่องระหวางชีวิตกับความตาย คือการที่
ชีวิตจะสิ้นสุดลง และจะสิ้นสุดอยางไร บุคคลที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแต
เจาของชีวิต ซ่ึงในกรณีของการเจ็บไขไดปวยก็คือตัวผูปวยเอง จะ
ปฏบัิตติอชีวติของตนในขัน้สดุทาย หรอืตอนรบัความตายไดอยางไร
และผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังญาติ ท้ังแพทย ผูรักษา พยาบาล จะมีทาทีและ
ปฏิบัติอยางไร

โดยเฉพาะในยคุนีท่ี้การแพทยไดเจรญิมาก เรามเีทคโนโลยี
อํานวยอุปกรณท่ีเรียกวายืดอายุได เรื่องก็ยิ่งซับซอนมากขึ้น

ตายดีคืออยางไร และสําคัญอยางไร?
ลองมาดูในแงของพระศาสนา การสิ้นสุดของชีวิตที่เรียกวา

ความตายนั้น ทานก็เห็นความสําคัญอยางมาก ในคัมภีรพุทธ-
ศาสนาพูดถึงอยูเสมอวาอยางไรเปนการตายที่ดี ทานมักใชคําสั้นๆ
วา “มีสติ ไมหลงตาย” ขอความนี้ทานเนนอยูเสมอ หมายความวา ใน
การดาํเนนิชวีติทีด่น้ัีน การสิน้สดุของชวีติกถ็อืวาเปนตอนทีส่าํคญั

ท่ีวาตายดีน้ัน ไมใชเฉพาะตายแลวจะไปสูสุคติเทานั้น แต
ขณะที่ตายก็เปนจุดสําคัญ ท่ีวาตองมีจิตใจที่ดี คือมีสติ ไมหลงตาย
ทานใชคําวา “อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ”
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ท่ีวาไมหลงตาย คือมีจิตใจไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขุน
มัว จิตใจดีงาม ผองใส เบิกบาน แลวก็ขยายความไปถึงการที่วา จิต
ใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยูกับสิ่งที่ดี

เราจึงไดมีประเพณีท่ีวาจะใหผูตายไดยินไดฟงสิ่งที่ดีงาม 
เชน บทสวดมนต หรือคํากลาวเกี่ยวกับพุทธคุณ อยางที่เราใชคําวา
“บอกอะระหัง” ก็เปนคติท่ีใหรูวาเปนการบอกสิ่งสําหรับยึดเหนี่ยวใน
ทางใจ ใหแกผูท่ีกําลังปวยหนักในขั้นสุดทาย ใหจิตใจเกาะเกี่ยวยึด
เหนี่ยวอยูกับคุณพระรัตนตรัย เรื่องบุญกุศล หรือเรื่องที่ไดทําความดี
มา เปนตน

ไมวาอะไรที่เปนเรื่องดีงาม ทําใหจิตใจสดชื่นผองใส เราก็
พยายามยกเอามาบอก เอามาแนะใหเปนที่เกาะเกี่ยว หรือเรียกวา
เปนอารมณ เพื่อใหจิตของผูปวยอยูกับสิ่งที่ดีงามน้ัน จิตใจจะไดไม
เศราหมอง ไมขุนมัว แลวก็มีสติ ไมเปนจิตใจท่ีฟุงซานเลื่อนลอย
หรือขุนมัวเศราหมองอยูกับความทุกขทรมาน

อยางไรก็ตาม ยังมีการตายที่ดีกวานั้นอีก คือใหเปนการตาย
ท่ีใจมีความรู หมายถึงความรูเทาทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับความ
จริงของความตาย หรือความเปนอนิจจังได

เพียงแควาคนที่จะตายมีจิตยึดเหนี่ยวอยูกับบุญกุศลความดี 
ก็นับวาดีแลว แตถาเปนจิตใจที่มีความรูเทาทัน จิตใจนั้นก็จะมี
ความสวาง ไมเกาะเกี่ยว ไมมีความยึดติด เปนจิตใจท่ีโปรงโลงเปน
อิสระแทจริง ข้ันนี้แหละถือวาดีท่ีสุด

ในเมื่อเราถือวาจะตองใหตายดีท่ีสุด สําหรับคนที่เกี่ยวของ
เราก็จึงพยายามวาทําอยางไรจะชวยใหเขาไปถึงภาวะแหงการตาย
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อยางดีท่ีสุดนั้น
ขอแทรกนิดหนึ่งคือ มีคติท่ีเกี่ยวกับเรื่องจิตตอนที่จะตาย

ท่ีทานสอนวาใหจิตไมเศราหมอง มีสติ ไมหลงตายนั้น นอกจาก
ความหมายในขณะทีต่ายแลว กย็งัมคีวามหมายโยงไปถงึภพทีจ่ะเกดิ
ใหมดวย อยางที่พุทธศาสนิกชนจํานวนมากคงจําไดถึงพุทธภาษิตที่
วา “จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” แปลวา เมื่อจิตเศราหมอง
แลว ก็เปนอันหวังทุคติได

ในทางตรงขามก็มีพุทธพจนวา “จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ
ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติก็เปนอันหวังได

น้ีเปนพุทธพจน ท่ีทําใหเราเห็นความสําคัญของการที่จะทํา
ใหจิตใจผองใสดีงามในเวลาที่จะตาย เพราะวา แมแตคนที่ทํากรรม
มาไมดี ตามปกติก็จะมีจิตใจเศราหมองขุนมัว แตในตอนที่ตาย ถา
โดยบังเอิญจิตเกิดไปยึดเหนี่ยวสิ่งที่ดี นึกถึงเรื่องที่เปนบุญเปนกุศล
จิตผองใสขึ้นมา เวลานั้นกรรมกลายเปนอาสันนกรรม คือกรรมใกล
ตายฝายดี แทนที่จะไปทุคติจากการที่ไดทํากรรมชั่วมาตลอดเวลา
หลายๆ สิบปในชีวิต ก็กลับไปดีเสียนี่ เพราะฉะนั้นทางพระศาสนา
จึงใหความสําคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่จะตายนี้มาก

เมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสําคัญอยางนี้ เราก็จึง
พยายามชวยใหคนตายไดตายอยางดี นอกจากไมฆาเขาแลว ก็หา
วิถีทางที่จะชวยใหเขาตายอยางดีท่ีสุดดวย
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แมถึงวาระสุดทาย
มนุษยก็ไมหมดโอกาสที่จะไดสิ่งดีที่สุดของชีวิต

ยิ่งกวานั้น ทางพุทธศาสนาถือวา ชีวิตคนมีโอกาสตลอด
เวลา จนถึงวาระสุดทาย แมแตจะบรรลุประโยชนสูงสุดของชีวิต
ในขณะจะดับจิต โดยเฉพาะการบรรลุธรรมซึ่งถือวาเปนประโยชน
ยอดสุดของชีวิต เรียกงายๆ ก็คือการบรรลุนิพพานนั้น แมแตปวยไข
กําลังจะตายก็มีโอกาส

มนุษยจึงมีโอกาสจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต ไมมีอะไร
จะไดแลว ก็ยังสามารถไดสิ่งสูงสุดของชีวิต ดังมีทานที่บรรลุธรรมใน
ขณะจิตสุดทายตอนจะดับ ท่ีเรียกเปนศัพทวา “ชีวิตสมสีสี” คือบรรลุ
ธรรมสูงสุดพรอมกับสิ้นชีวิต

การที่มีโอกาสมากถึงขนาดนี้ บางครั้งก็ขัดกันกับเรื่องทาง
รางกาย คือแมแตรางกายเจ็บปวดทุกขทรมานที่สุดแลว จิตก็ยังมี
โอกาสอยู

ตามปกติเรายอมตองการใหท้ังกายทั้งจิตดีท้ังคู จึงจะมีสุข
เต็มพรอม แตดังที่กลาวแลววาคนเราไมหมดโอกาส แมรางกายเจ็บ
ปวดสุดทรมานอยางจะขาดใจ บางทีความทุกขทรมานเปนตนที่เกิด
ข้ึนนั้น กลับมาเปนอารมณของปญญา ทําใหเขาใจหยั่งเห็นความ
จริงของชีวิต และบรรลุโพธิญาณได เลยตรัสรูในตอนที่จะดับจิตนั้น
กลายเปนพระอรหันตไป

เปนอันวา คนแมจะตายจนถึงวาระสุดทาย ก็ยังมีโอกาสที่
จะบรรลุธรรมสูงสุด ท่ีเปนประโยชนสุดยอดของชีวิต จึงเปนขอท่ีตอง
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คํานึงไวอยางหนึ่ง
มีเรื่องในพระไตรปฎก กลาวถึงพระสาวกที่ไดรับความทุกข

ทรมานจากความเจ็บปวยเปนอยางยิ่ง ซ่ึงก็คงจะไมแพคนที่เจ็บปวย
ในปจจุบัน อยางคนที่ปวยเปนโรคมะเร็งบางชนิดที่ทุกขทรมานอยาง
มาก

ยิ่งสมัยกอนนั้นเราตองนึกวายังไมมีเครื่องอุปกรณมาชวย 
ยาระงับความเจ็บปวดก็คงไดผลไมเทาสมัยนี้ คนสมัยกอนจึงคงจะ
ตองเจ็บปวดทรมานอยางที่สุด แตถึงอยางนั้นก็ปรากฏวา บางทาน
ในขณะสุดทายที่ทุกขทรมานอยางยิ่งนั้น ก็ไดเกิดปญญามองเห็น
ธรรมรูเขาใจความจริงของชีวิตอยางแทจริง แลวก็วางจิตตอชีวิตของ
ตนและตอโลกไดถูกตอง จิตใจก็โปรงโลง หลุดพนเปนอิสระ จึง
บรรลุธรรมเปนพระอรหันต อยางที่กลาวเมื่อกี้

ท่ีพูดมานี้เปนสิ่งที่ตองคํานึงอยางหนึ่งในการที่จะปฏิบัติตอ
คนที่เจ็บปวย คนที่ชวยเหลือจะตองเขาใจเรื่องนี้ แลวเราอาจจะกลับ
ไปชวยคนเจ็บไขไดดียิ่งขึ้น

นอกจากชวยในทางสภาพจิตที่ดีงาม ใหยึดเหนี่ยวในสิ่งที่
เปนบุญเปนกุศล ซ่ึงก็ดีอยูแลว เราอาจจะกาวตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
การชวยทางปญญา

ดานปญญานี้คนมักจะไมคอยนึกถึง มักจะมองแคเรื่องที่จะ
ใหจิตยึดสิ่งที่ดีไว เกาะเกี่ยวกับบุญกุศลไว ซ่ึงยังเปนความยึดถือ
อยางหนึ่ง ถาพนจากขั้นนี้ไปได เหนือข้ึนไป ก็จะอยูดวยความสวาง
โปรงโลงของปญญาที่บรรลุธรรม

คนเราที่เกิดมานี้ บางทีอยูดวยความสุขสบายมาตลอดชีวิต
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ถาขาดความรูเทาทัน วางใจไมถูก ชีวิตที่อยูมาดีน้ัน กลับสงผลยอน
กลับมาทําใหยึดมั่นในชีวิตมากขึ้น หรือยึดมั่นเขาไปเต็มท่ี แลว
ความยึดมั่นในชีวิตนั้นแหละ พอถึงเวลาจะตองละจากไป ก็เปนเหตุ
ใหมีความทุกขขุนมัวเศราหมองมากขึ้น เพราะฉะนั้น ในวาระสุดทาย
ท่ีวาเมื่อกี้ ถาเกิดแสงสวางแหงปญญาขึ้นมา ก็หลุดไปไดอีกที

เรื่องนี้มองในสายตาของเรา อาจจะคิดไมถึงวาอะไรดีท่ีสุด
แตในทางพระศาสนาทานสอนใหเรารูวา การเกิดปญญาเขาถึง
ความจริงนั้นแหละ เปนความสุขที่สมบูรณท่ีสุด ถึงตอนนั้นเราจะ
ปลงใจวางใจตอทุกอยางถูกตองไปหมด จิตใจโปรงโลงสวางไสว
อยางไมมีอะไรมาขีดคั่นจํากัด

ชีวิตของทุกคนที่เกิดมาควรจะไดถึงขั้นนี้ แตถาหากวาตอนที่
สุขสบายอยูยังไมได แลวคนเจ็บปวยทุกขทรมานกลับไดข้ึนมา เราก็
ตองยอมรับวาเขาไดสิ่งประเสริฐกวาเรา

อันนี้เปนขอท่ีนํามาเสนอไว ใหเห็นทัศนคติหรือทาทีของพระ
พุทธศาสนาตอเรื่องความตายนี้ในสวนหนึ่ง

ตองยอมรบัวาเรายงัรูไมเพยีงพอตอความจรงิของธรรม
ชาตจิึงตองปฏิบัติการดวยความไมประมาท

ปจจุบันนี้เรามีปญหาซับซอนสืบเนื่องจากความเจริญกาว
หนาทางการแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาก็จริง
แตพรอมกันนั้น อาจจะเปนเพราะความไมสมดุลในความเจริญนั้น
ดวย จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นมา
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พูดในแงหนึ่งคลายๆ กับวา เทคโนโลยีนั้นเจริญมาก ไดสราง
อปุกรณมาชวยยดืชวีติคน แตในเวลาเดยีวกนัอกีดานหนึง่ วทิยาศาสตร
กลบัเจรญิไมพอท่ีจะใหความรูเกีย่วกบัชีวติของคน คอื แมวาวิทยา-
ศาสตรจะเจริญ แตความรูเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีวิทยาศาสตรคนพบ
มา ยังไมเพียงพอที่จะใหคําตอบที่ชัดเจนวาชีวิตคืออะไร ความตาย
เปนอยางไร ชีวิตจะดับสิ้นเมื่อไรแน ถึงเดี๋ยวนี้จะบอกอยางนั้นอยาง
น้ี เชนบอกวาคนตายเมือ่กานสมองตายเปนตน กย็งัอยูเพยีงในขัน้
คาดหมาย เปนเรื่องที่ยังไมไดรูเด็ดขาด

นอกจากนั้น คําตอบของวิทยาศาสตรก็เปนคําตอบแหงๆ
พูดเรื่องชีวิตอยางไมมีชีวิตชีวา เพราะพูดไดแตเรื่องดานรางกาย ซ่ึง
เปนเพียงดานหนึ่งของชีวิต แตเวลาคนมีปญหา เรื่องมันจะมารวม
อยูท่ีจิตใจ พอถึงตอนนี้วิทยาศาสตรก็เลยไปไมถึง

ทางพุทธศาสนาบอกวา ชีวิตสิ้นสุดเมื่อจิตสุดทายดับไปใน
ภพนี้ คือเมื่อจุติจิตดับ แตก็เปนเรื่องนามธรรมที่มองไมเห็น ก็อยางที่
พูดไปแลววา ความรูของมนุษย แมวิทยาศาสตรจะมาชวย ก็ได
เพียงในระดับของรูปธรรม คือดานรางกาย แตความรูเรื่องชีวิตอยาง
สมบูรณ ท่ีบรรจบกันทั้งดานกายและดานจิต ก็ยังไมเพียงพอ

จึงไดพูดไวเมื่อกี้วา ความเจริญทางเทคโนโลยีไปไกล ไดชวย
ใหมีอุปกรณยืดชีวิตคน แตวิทยาศาสตรเจริญไมพอที่จะใหความรูท่ี
สมบูรณเกี่ยวกับชีวิต

เมื่อความรูเรื่องชีวิต กับอุปกรณท่ีมาทําตอชีวิต ไมสมดุลกัน
ก็ตองเกิดปญหา เรียกวาเปนปญหาจากความไมสมดุลในดาน
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ กับการมีเครื่องมือท่ีใชจัดการกับธรรมชาติ
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เปนความใฝฝนมานานแลวที่มนุษยตองการพิชิตธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอารยธรรมปจจุบันตามแนวคิดของตะวันตก ท่ีมุงมั่นวา
จะตองพิชิตธรรมชาติใหได เพราะเชื่อวาเมื่อไรมนุษยพิชิตธรรมชาติ
ไดก็จะเปนความสําเร็จท่ีสมบูรณของมนุษย

แตในการที่จะพิชิตธรรมชาติน้ันก็จะตองรูจักธรรมชาติอยาง
แทจริง แตเวลานี้เรากาวในดานหนึ่งล้ําไป คือเราสามารถประดิษฐ
อุปกรณเทคโนโลยีท่ีจะใชจัดการกับธรรมชาติไดมากมาย แตพรอม
กันนั้น เรายังไมมีความรูในธรรมชาติอยางเพียงพอ เราจึงตองมา
ประสบปญหาอยางนี้

การรูตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับความไมสมดุลหรือความไม
พรอมเหลานี้จะทําใหเราปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน โดยมี
ความไมประมาท คือจะปฏิบัติดวยความระมัดระวัง

ความไมประมาทในความหมายหนึ่งก็คือ อยาไปตัดสินปุบ
ปบเด็ดขาด ตองเผื่อใจไวใหพรอมท่ีจะมีการแกไขปรับปรุง คนเรา
มักมีความโนมเอียงที่ชอบตัดสินอะไรวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ท้ังที่ยัง
ไมรูจะแจง และเมื่อตัดสินไปแลว ก็ยึดอยูอยางนั้น และใชขอท่ียึดไว
น้ันเปนเกณฑตัดสินตอไป โดยไมหาความจริงตอ

ลักษณะอยางหนึ่งของการที่จะอยูอยางไมประมาท คืออาจ
จะพูดเปนสองขั้นวา ในขั้นนี้เราทําไดเทานี้ แตเราเผื่อใจไวพรอมท่ี
จะแกไขปรับปรุงตอไป ซ่ึงจะทําใหตองมีการศึกษา ตองมีการพัฒนา
ปญญาใหยิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อวาในภายหนา ตัวเราก็ตาม ลูกหลานของ
เราก็ตาม จะไดปฏิบัติตอเรื่องนี้ไดดีข้ึน

นอกจากนั้น ตอนนี้ถาจะมีการบัญญัติกฎหมายอะไร เราก็
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คงจะตองเผื่อใจไวเชนเดียวกัน เชนยอมรับวา เรากําลังบัญญัติ
กฎหมายที่จะมาใชปฏิบัติตอชีวิตนี้ โดยที่เรายังไมรูความจริงแทแน
นอน แมวาบางครั้งเราอาจจะรอความรูจริงไมได แตเราจะทําอยาง
ไรใหดีท่ีสุด

การรูความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติ
เพื่อสนองความตองการของมนุษย

เมื่อมีเรื่องที่จะตองพิจารณา อยางในกรณีน้ี เราพูดไดวาไม
มีสูตรสําเร็จ เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ เราจะทําไดเพียงนําเอาหลักการ
บางอยางมาใช ซ่ึงเปนเรื่องของมนุษยท่ีจะตองใชปญญาในการนํา
หลักการทั่วไปมาใชใหเขากับเรื่องเฉพาะกรณี เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ
ปญญาก็ตองเขามา เพื่อพิจารณาที่จะทําใหดีท่ีสุดในกรณีน้ัน

ถาวาตามทางพุทธศาสนา เราตองแยกเรื่องเปน ๒ ระดับ
ระดับท่ี ๑ คือหลักการที่เปนความจริงของธรรมชาติ
ระดับท่ี ๒ คือการสนองความตองการของมนุษยวา เมื่อรู

ความจริงนั้น หรือมีความจริงเทาที่รู แลวมนุษยจะเอาอยางไร
๑. การรูความจริงของธรรมชาติวาเปนอยางไร อยางในกรณีน้ี

ก็คือรูเรื่องชีวิตมนุษย เชนวาชีวิตมนุษยคืออะไร เปนอยางไร ชีวิต
สิ้นสุดเมื่อไรแน ถาเรารูความจริงนี้แนนอนเด็ดขาดแลว การปฏิบัติท่ี
วามนุษยจะเอาอยางไรก็จะชัด แตปญหาสําคัญอยูท่ีวา ความจริง
ของธรรมชาติน้ันเรายังรูไมเด็ดขาด

๒. การปฏิบัติของมนุษยวาจะเอาอยางไร ในเรื่องนี้ปญหาอยูท่ี
วา ถาขอหนึง่ยงัไมถงึ การตดัสนิในขอท่ีสองก็ทําไดยาก ปญหาจงึมา
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อยูท่ีวา ถาจะตองทาํทัง้ทีย่งัไมรู มนุษยจะเอาไหม และจะเอาอยางไร
เปนอันวา การที่จะสนองความตองการของมนุษยอยางไร

เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางการรูความจริงของธรรมชาติ กับ
การปฏิบัติตอความตองการของคน เรื่องนี้เปนปญหาของมนุษยมา
โดยตลอด ถาเปนกรณีท่ีเราไดเขาถึงความจริงแลว เราก็มั่นใจและ
สบายใจในการปฏบัิตท่ีิวาจะเอาอยางไร ท้ังนีเ้รากต็องรูตวัอยูแลววา
ความจริงของธรรมชาติน้ันไมเปนไปตามความตองการของมนุษย 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองแยกออกเปนสองขั้นอยางที่วาไปแลวนั้น

ท่ีวาความจริงของธรรมชาติไมเปนไปตามความตองการของ
มนุษยน้ัน ก็รวมทั้งการที่วามันจะไมเปนไปตามบัญญัติของมนุษย
ดวย มนุษยอาจจะมาตกลงบัญญัติกันวาอยางนั้นอยางนี้ แตถาเรา
ไมรูความจริงของธรรมชาติ การปฏิบัติก็ไมไดผลจริง และก็จะมี
ปญหาตอไป

ไมวาเราจะบัญญัติอยางไรก็ตาม ความจริงของธรรมชาติก็
ไมเปนไปตามบัญญัติของมนุษยน้ัน จึงเปนเรื่องที่บอกวาตองไม
ประมาท คนจะตองพยายามศึกษาเพื่อใหรูความจริงของธรรมชาติ
เมื่อรูแลวจะทําอยางไร ก็เปนขั้นปฏิบัติการที่สืบเนื่องออกไป แตก็ขอ
ใหมีการประสานกันไว ถายังทําไมไดอยางถึงความจริงแท ก็จะได
ตามความจริงเทาที่รูถึงเวลานั้น

ในกรณีของความตายนี้ ก็มีเรื่องของความตองการที่จะตอง
พิจารณา เชนอยางความตองการของผูปวยเอง เชนที่วาผูปวยมี
ความเจ็บปวดทุกขทรมาน ก็อยากจะตาย แลวก็อาจจะบอกคนอื่น
ใหชวยฆาเขา
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ตามธรรมดา แมคนที่เปนเจาของชีวิตเขาตองการจะตาย
แลวใหคนอื่นฆาเขา โดยปกติก็ตองยอมรับวาคนฆาไมพนผิด “ฆา
ฉันทีซิ” ถึงเราจะบอกวาก็เขาอยากตายนี่ ฉันก็ฆาใหแลวตามความ
ตองการเขา ฉันก็นาจะไดบุญ แตมันก็ยังเปนการฆาอยูน่ันแหละ น่ีก็
เปนปญหาอีก

ในกรณีของความเจ็บปวย บางทีคนที่จะตายไมรูตัวแลว พอ
สั่งเสร็จแลว ตัวเองก็ไปอยูในภาวะไมรูตัวจนกระทั่งโคมา ทีน้ีปญหา
ก็อยูท่ีวา คนที่อยูจะปฏิบัติตามคําสั่งอยางไร ซ่ึงเปนตอนสําคัญที่จะ
ตองพินิจพิจารณา ซ่ึงแนนอนเรายอมหวังประโยชนแกคนตายนั่น
แหละ

ข้ันที่หนึ่ง เราอาจจะนึกวาเราอยากใหเขาพนจากทุกข
ทรมาน แตเปนไปไดไหมวา เจาของชีวิตเองที่ตองการจะตายนั้นก็
อาจจะสั่งโดยหลงผิด เพราะเวลาที่ทุกขทรมานเต็มท่ีน้ัน ก็จะมอง
และเห็นไปขางเดียว คิดแตวาทําอยางไรจะพนจากทุกขทรมานนั้น
ไปเสีย แตแทจริงนั้นที่เขาทุกขทรมานมาก เขาอาจจะไมตายก็ได ถา
เราไมดวนไปตัดรอนชีวิตของเขาเสียกอน เขาอาจจะรอดก็ได น่ีบาง
ทีเราก็ไมรู แตน้ีก็ยังเปนเรื่องขางนอก

ขางในที่ลึกกวานั้นก็คือจิตใจของเขาเอง ในตอนที่เขาสื่อ
สารกับคนอื่นไมไดน้ัน เราไมรูวาในใจเขายังมีความคิดไดหรือเปลา
ท้ังในระดับท่ีรูตัวและไมรูตัว

แมแตงายๆ อยางในเวลาเจ็บปวยมากๆ ญาติอาจจะนิมนต
พระไปพูดใหฟง ไปสวดมนต หรือแมแตลูกหลานเองอาจสวดมนต
ใหฟง ก็จะมีการสงสัยกันวา เอ...น่ีคนเจ็บเขาจะไดยินหรือเปลา เขา
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จะรูไหม เขาจะไดประโยชนหรือเปลา
บางทีอินทรียท้ังหลาย เชน ตา หู เปนตน ไมไดดับไปพรอม

กัน แมคนเจ็บจะสื่อสารไมไดแลว เพราะประสาทที่จะสื่องานและ
สมองที่จะสั่งงานในสวนที่สื่อสารแสดงออกนั้นทําไมได แตในฝาย
รับรูบางทีก็ยังรับรูอยู แมจะรับรูดานนี้ไมได ก็อาจจะรับรูดานโนนได
รับรูโดยตรงไมได แตอาจจะรับรูทางออมได บางทีรับรูทางตาไมได
แตอาจจะรับรูทางหูบาง ทางสัมผัสกายบาง หรือแมโดยบรรยากาศ
คือยังมีบางสวนหรือบางทางที่ยังรูไดอยู

เพราะฉะนั้น แมแตเสียงสวดมนต ซ่ึงเราอาจจะนึกวา เขาคง
ไมรูเรื่อง แตเขาอาจจะไดยิน หรืออาจจะแวว หรืออาจจะรับรู
บรรยากาศ เพราะฉะนั้นจึงตองเผื่อกันไวกอน เสียงสวดมนต อยาง
นอยแมแตเจาตัวไมไดยิน คือไมไดรับรูโดยตรง แตอาจจะสัมผัส
แบบคนฝน

คนที่ฝนไมใชไมมีการรับรูเลยใชไหม คนฝนนี้ท่ีวาไมรูเรื่อง
น้ัน ท่ีจริงในบางระดับก็รูเหมือนกัน อยางเชนนอนหลับอยูในหองนี้
แลวมีคนมาเคาะประตู ปอก ๆ ๆ ปรากฏวาเดี๋ยวก็ตื่น แตกอนตื่น
ฝนไปแลววาไปรบท่ีเวียดนาม ไดยินเสียงระเบิดตูมตามๆ น่ันคือ
เสียงเคาะประตู หมายความวามีการรับรูอยูบาง คือในตอนที่หลับ
อาจจะไมสนิท น่ีก็คือการรับรูโดยไมรูตัว

เพราะฉะนั้น ไมตองตื่นหรอก ในขณะที่หลับน่ันแหละอาจ
จะไดยินเสียงบางอยาง หรือมีการรับรูบางอยาง ทางหู ทางตา ทาง
สัมผัส แลวก็เอาไปปรุงแตงเปนความฝนไดมากมาย น้ันหมายความ
วาเขามีการรูและจิตยังทํางานอยู
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ในสภาพจิตที่ทํางานอยางนี้ ถามีอะไรชวย จิตของเขาอาจ
จะเดินไปในทางที่ดี อยางเสียงสวดมนตท่ีแววก็จะเปนประโยชน
เชนจิตใจอาจจะเอาไปปรุงแตงเปนภาพนิมิตตางๆ ท่ีดีงาม ซ่ึงก็จะ
เปนประโยชนแกชีวิตของเขา เราจึงไมควรไปตัดรอน

ในกรณีท่ีวาลึกเขาไปก็คือ ถาคนไขสั่งไววาเมื่อถึงตอนนั้น
อยางนั้นแลวใหจัดการใหเขาจบชีวิตเสียเลย ทีน้ีตอนนี้เราก็ไมรูแน
วาที่เราไปตัดชีวิตเขานี้ จะเปนการไปตัดรอนโอกาสในการที่เขาจะ
ไดเขาถึงสิ่งที่ดีงามของชีวิต แมแตประโยชนสูงสุดอยางที่กลาวแลว
หรือเปลา

เมื่อทราบอยางนี้ ก็จะทําใหเราคิดมากขึ้น ไมใชเห็นเขาทุกข
ทรมานเราก็คิดไปขางเดียววานี่เขาเจ็บปวดแสนสาหัสแลว เขาแย
แลว อยูไปทําไม ใหตายเสียดีกวา

พระสาวกบางองคในพุทธกาล แมจะเจ็บปวยทุกขทรมาน
แสนสาหสั แตพอถงึทีส่ดุแลวกลบัเกดิผลในทางทีว่า ในกระบวนการ
ทํางานของจติใจ อาจจะมภีมูหิลงัความรูอะไรตางๆ กลบัมาประมวล
กัน แลวกระทบกับประสบการณน้ัน ทําใหเกิดการหยั่งรูหยั่งเห็นได
ปญญาอยางที่วาเปนโพธิญาณตรัสรูไปเลย

อันนี้ก็กลายเปนวา บุคคลนัน้จะไดบรรลธุรรมเปนพระอรหนัต
เรากลบัไปตดัรอนเขาเสยี เพราะฉะนั้น จึงเปนเรื่องที่ตองเผื่อไวให
เปนขอคํานึง เพื่อจะไดไมคิดขางเดียว เพราะเรามักจะมองไปในแง
เดียววา เขาทุกขทรมานนัก ถาตายพนทุกขไปไดคงดี

ท่ีวามานีเ้ปนแงตางๆ ท่ีจะตองพจิารณา เพือ่จะไดระมดัระวงั
วา การที่จะถือเอาตามคําสั่งของคนไขจะเพียงพอหรือไม รวมทั้ง
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ความคิดของเราวาเปนการคิดที่เพียงพอหรือไมดวย
อยางนอย เราก็จะไมคิดเพียงแควาทําอยางไรจะชวยใหเขา

ไดตาย แตจะคิดวาทําอยางไรจะใหเขาตายดีดวย

หลักการใหญ: ปฏิบัติการดวยเจตนาดีที่สุด
บนฐานแหงปญญาที่รูถองแทที่สุด

ในโลกที่เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาก
ข้ึนนี้ จะมีปญหาตางๆ ท่ีซับซอนแปลกๆ มากขึ้นดวย ซ่ึงไมมีสูตร
สําเร็จในการที่จะแกปญหา จะมีใหก็เฉพาะตัวหลักการ ซ่ึงมนุษยจะ
ตองรูจักใชปญญานําไปปรับเขากับเรื่องในแตละกรณี

ในขณะที่มนุษยสมัยโบราณ อาจจะอยูงายๆ ดวยสูตรสําเร็จ
ท่ียึดถือปฏิบัติไปตามความเชื่อหรือศรัทธา แตในยุคปจจุบัน ท่ีสูตร
สาํเรจ็ไมเพยีงพอ มนุษยจะตองอยูดวยหลกัการ ท่ีปฏบัิตโิดยใช
ปญญา และขอสําคัญประการแรกก็คือ ตองมีหลักการที่เปนหลักได
จริงๆ

ท่ีวา เราตองอยูดวยหลักการ แลวเอาหลักการนี้ไปประยุกต
ใช เพราะไมมีสูตรสําเร็จน้ัน ไดบอกแลววามีหลัก ๒ อยางที่ตอง
คํานึง คือ

๑. ความจริงของธรรมชาติเปนอยางไร
๒. มนุษยจะเอาอยางไร
ความจริงของธรรมชาติ กับความตองการของมนุษย จะตอง

มาโยงกันวา เมื่อความจริงของธรรมชาติเปนอยางนี้ และเมื่อรูวา
ความจรงิเปนอยางนีแ้ลว มนุษยจะเอาอยางไร หรอืจะปฏบัิตอิยางไร
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การรูความจริงนั้นเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของมนุษยท่ีสําคัญ
มาก เปนคุณสมบัติท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษคือ ปญญา มนุษย
เปนสัตวท่ีมีภูมิปญญา และปญญานี้ก็พัฒนาได จนกระทั่งถึงที่สุด
เปนโพธิ คือความตรัสรู ซ่ึงเปนการเขาถึงความจริงแท

ขอสอง คือการตัดสินใจของมนุษยวาจะเอาอยางไร เรียกวา
เจตนา

สองอยางนี้เปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาตัดสินและ
ปฏบัิตติอสิง่ตางๆ แตในเมือ่คนทัว่ไปหาไดรูความจรงิของธรรมชาติ
อยางถองแทไม เราจึงตองมีขอเตือนใจในการปฏิบัติ ๒ ประการ คือ

๑. ในขณะที่ตัวเองยังไมเขาถึงความจริง มนุษยจะตองใช
ปญญาใหมากที่สุด หาความรูในความจริงใหดีท่ีสุดกอนที่จะตัด
สินใจ ใหการตัดสินใจหรือเจตนาที่จะเอาอยางไรนั้นเกิดจากความรู
อยางถองแทมากที่สุด พูดงายๆ วาปญญาที่ดีท่ีสุดในขณะนั้น

๒. มีความไมประมาท ท่ีจะพัฒนาปญญานั้นตอไป
เมื่อถึงขั้นนี้ เราก็เอาเกณฑสองอยางนี้มาใชตัดสินวา ในการ

กระทําแตละอยางนั้น เราไดทําไปโดย
๑. มีปญญารูความจริงโดยศึกษาอยางละเอียดลออถี่ถวน

ท่ีสุด พิจารณาคนควาปรึกษาหารือกัน รอบคอบที่สุด
แลวหรือยัง

๒. ตัดสินดวยเจตนาดีท่ีสุดแคไหน เจตนาดีท่ีสุดในกรณีน้ี
ก็คือเจตนาที่ประกอบดวยเมตตา กรุณา มีความ
ปรารถนาดีตอผูปวย

เราตดัสนิใจดวยความปรารถนาดตีอผูปวย แตกต็องประกอบ
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ดวยปญญาดวย ใหสองอยางนี้มาประกอบกัน
ในแตละกรณีน้ันๆ เราก็อาจจะพูดยุติไดวา ถาทําดวย

ปญญาสูงสุด และดวยเจตนาดีท่ีสุดแลว เทาไรก็เทานั้นกอน ถาไม
อยางนั้นเรื่องของมนุษยก็จะไมมีทางยุติ แตท้ังนี้ก็เปนวิธีปฏิบัติท่ีเรา
ใชในกรณีอยางที่วา เราไมมีสูตรสําเร็จ

แตก็ไมใชเทานั้น ยังตองมีตอไปอีกวา เราจะตองไมประมาท
ในขณะนี้ ครั้งนี้ กรณีน้ี เราตัดสินใจดวยปญญาสูงสุดและดวย
เจตนาดีท่ีสุดแลว เราก็เผื่อไวอีกวา เราจะพัฒนาตัวเองตอไป เพื่อให
การตัดสินใจครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น ไมใชยึดไวตายตัวและจบเทานี้

ปญญาที่วามานี้มีความหมายหลายอยาง นอกจากรูความ
จริงของธรรมชาติแลว ก็ยังมีความรูเกี่ยวกับการรักษาของเราเอง
เชนเรื่องวิชาการการแพทย และความรูท่ีเกิดจากการเพียรแสวงหา
เพิ่มเติม เชนดวยการปรึกษาหารือกัน ไมใชจะตัดสินใจไปงายๆ คน
เดียว อยางนี้เปนตน การที่ไดมารวมหัวกัน ระดมความคิดกัน รวม
กันพิจารณาแลว ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเราพูดไดวามีปญญาที่ดีท่ี
สุด และทําดวยความรูความเขาใจมากที่สุด

จากนั้นก็คือ ทําดวยเจตนาที่ดีท่ีสุด มีความมุงหมายดี
ปรารถนาดีตอมนุษยท่ีเปนเจาของชีวิตนั้น พรอมท้ังปรารถนาดีตอ
สังคม และปรารถนาดีตอมนุษยชาติ

เวลานี้ เรื่องความปรารถนาดีก็มีความซับซอนที่จะตอง
พิจารณากันอีก เชนวา เราจะรักษาชีวิตคนเจ็บน้ีคนเดียว แลวจะ
ตองยอมเสียเงินอยางมากมาย ซ่ึงเกิดจากงบประมาณของประเทศ
ชาติ จะกอความเดือดรอนแกประชาชนเทาไร เดี๋ยวนี้ปญหาโยงกัน
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ไปหมด
เพราะฉะนั้น ท่ีวาเจตนาดีท่ีสุด บางทีไมใชเจตนาดีเฉพาะ

ตอตัวผูปวยไขคนเดียวเทานั้น ตองปรารถนาดีท้ังตอชีวิตของคนที่
จะตายดวย และตอสังคม ตอประเทศชาติท้ังหมด ซ่ึงรวมทั้งเรื่อง
ปญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆ น่ีแหละที่วาพูดไดในแงหลักการ
แตไมมีสูตรสําเร็จ

ในกรณีอยางนี้ก็เปนอันวา เราไดหลักในการประสานความ
จริงของธรรมชาติ กับความตองการของมนุษยใหพอไปกันได

วันนี้จะพูดแตเพียงแนวกวางๆ อยางนี้กอน เพราะไมแนใจ
วาจะเขาใจความหมายของหัวขอปาฐกถาชัดเจน โดยเฉพาะตอนที่
สองที่วาผลตอศาสนา

แตเรื่องพินัยกรรมชีวิต ก็พูดไปจากพื้นความเขาใจเกา ใน
เรื่องที่ใชศัพทใหม ซ่ึงสําหรับตัวเองไมทราบวาไดบัญญัติกันเมื่อไร
แตวาโดยสาระ คําถามทํานองนี้มีมานานพอสมควรแลว เปนปญหา
ของยุคสมัยในเวลาที่วิทยาศาสตรเจริญ แตอยางที่วาแลวคือเจริญ
ไมสมดุล เพราะรูความจริงของธรรมชาติไมเพียงพอ แตสามารถ
สรางสรรคอุปกรณเทคโนโลยีมาจัดการกับชีวิต และจัดการกับธรรม
ชาติไดกาวไกลล้ําหนาไปมาก

แมจะพูดไมยาวก็คิดวาอาจจะเปนขอคิดบางประการ หรือ
แทนทีจ่ะเปนขอคดิทีเ่ปนประโยชน กอ็าจจะกลบัทําใหทานทัง้หลาย
ยิ่งสับสนหนักเขาไปอีก คือยิ่งทําใหตัดสินใจยากเขาไป แตก็เปน
เรื่องจําเปน เปนธรรมดาวาเมื่อเราจะหาขอยุติท่ีดีท่ีสุด เราก็ตองนํา
เอาสิ่งเกี่ยวของที่ควรจะพิจารณาเขามา



ชวยใหตายเร็ว หรือชวยใหตายดี ๓๙๗
สุดทายนี้ ขอฝากย้ําอยางที่วาแลวคือ ปญญากับเจตนาเปน

องคประกอบสําคัญ
ปญญาเปนตัวเชื่อมมนุษยใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ 

แลวก็เปนสัตวพิเศษที่ตรงนี้ ตรงท่ีวาสามารถรูความจรงิของธรรม
ชาต ิ ไมใชเปนเพยีงผลผลติของธรรมชาต ิ สตัวท้ังหลายอื่นนั้นมันเกิด
ข้ึนมา เหมือนกับเปนผลผลิตของธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยมีความ
สามารถพิเศษที่กลับไปรูตนตอของตัวเอง คือรูธรรมชาติน้ันได น้ี
คือตัวปญญา

ปญญาเชื่อมมนุษยเขากับความจริงของธรรมชาติ และเมื่อ
มนุษยมีปญญา รูความจริงของธรรมชาติแลว ก็จะชวยใหเจตนาใน
การเลือกตัดสินใจของมนุษยน้ันทําไดดีท่ีสุดดวย

เพราะฉะนั้น จึงขอใหเรามีเจตนาท่ีเกิดจากพื้นฐานของ
ปญญาที่ดีท่ีสุด พรอมท้ังมีความไมประมาทท่ีจะพัฒนาปญญานั้น
ตอไป จนกวาจะเปนปญญาที่สมบูรณ

ขออภัยที่วันนี้ไมไดชวยใหความแจมแจงแกท่ีประชุมมาก 
แตขอฝากไวเปนขอคิดพิจารณาเพียงเทานี้กอน

ขออนุโมทนาตอทุกทานในที่ประชุมน้ี และขอใหความตั้งใจ
ดีน้ี ดําเนินไปสูประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกชีวติและสงัคม เพราะวาทานทีต่ัง้
เรื่องนี้ข้ึนมาแนนอนวามีกุศลเจตนาปรารถนาดีตอชีวิตและเพื่อน
มนุษย โดยเฉพาะตอทานผูสูงอายุ

เมื่อเจตนาดีเริ่มแลว ก็เปนมงคล นับวาเปนจุดเริ่มท่ีดี ก็ขอ
ใหเรากาวหนาไป ท้ังในเจตนาดีท่ีเรามี และกาวหนาไปในปญญาที่
จะมาเปนพื้นฐานของการตัดสินใจดวยเจตนานั้นดวย ขอความสุข
สวัสดีจงมีแดทุกทาน



กรรมกับโรคพันธุกรรม
ในทัศนะพระพุทธศาสนา∗

ปุจฉา  ปจจุบันมีการตรวจกรองทางพันธุศาสตร วาผูใดมียีน
ผิดปรกติท่ีทําใหเกิดโรคหรือสามารถถายทอดโรคตอไปยังลูกหลาน
ได เพ่ือจะไดนําความรูไปใชตัดสินใจปองกันการเกิดโรคพันธุกรรม

อยางไรก็ดี การตรวจพบวาตนเองมีความผิดปรกติทางพันธุ-
กรรมมีผลกระทบทางจิตใจและสังคมมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู
สึกวาถูกตราหนาทางสังคม รูสึกวาตนเองไรคาหรือดอยกวาคนอื่น
และความกลัวท่ีจะรูวาตนมีความผิดปรกติทางพันธุกรรม

การตรวจกรองทางพนัธศุาสตรมปีระโยชน แตการนาํมาใชจะ
ตองอาศัยความรูความเขาใจและการยอมรับของประชาชน รวมทั้ง
ตองคาํนงึถงึประเดน็ทางสงัคมศาสนาและประเพณท่ีีเกีย่วของกนัดวย
                                                                                                    
∗ ตอบคําถามของ รศ. พ.ญ.จินตนา ศิรินาวิน ลงพิมพใน สารศิริราช ป ๒๕๓๘ ฉบับที่ ๔๗
หนา ๙๓๙-๙๔๖
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ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องกรรม อาจมีผล
กระทบตอเจตคติและการตัดสินใจเกี่ยวกับการปองกันโรคพันธุ-
กรรม อาจเปนไดท้ังทางลบและทางบวก เชน ถาหากคิดวาสุดแลว
แตกรรม ถาลูกจะเปนโรค ก็ยอมรับกรรม เชนนี้ก็อาจเปนผลเสีย
เพราะจะไมพยายามหาทางปองกัน

แตอีกดานหนึ่ง ความเชื่อวามีลูกเปนโรคพันธุกรรมเนื่องจาก
กรรมเกา ก็อาจชวยใหยอมรับและชวยผอนคลายความทุกขไดบาง
ความเชื่อเรื่องกรรมอาจทําใหพยายามสรางความดี ใหความเมตตา
ชวยเหลือเลี้ยงดูคนที่เปนโรคพันธุกรรมเปนอยางดีก็ได

นอกจากนี้ ความเชื่อเรื่องกรรมอาจจะมีอิทธิพลในดานมุมมอง
ของสังคมตอคนไขโรคพันธุกรรม สังคมอาจรังเกียจ อาจสงสาร
หรืออาจคิดวาชาติกอนคงทํากรรมไวมาก มุมมองของสังคมอาจมีผล
กระทบตอความรูสึกและตอการตัดสินใจตรวจและการยอมรับผล
การตรวจกรองทางพันธุศาสตร

ขอนมัสการเรียนถามวา พุทธศาสนามีคําอธิบายเรื่องหลัก
กรรมในแงความสัมพันธกับการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคพันธุกรรม
และความพิการแตกําเนิดอยางไร

วิสัชนา โรคเกิดไดจากเหตุปจจัยหลายอยาง เกิดจากสภาพ
ดินฟาอากาศก็มี การบริหารรางกายไมสม่ําเสมอก็มี การถูกทําราย
ก็มี เกิดจากกรรมก็มี

พระพุทธเจาไดตรัสไววา หากใครเห็นวาโรคทุกอยาง ความ
บาดเจ็บทุกอยาง เกิดจากกรรมทั้งสิ้น อยางนั้นถือเปนความเขาใจ
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ผิดพลาด โรคนี้เกิดไดจากหลายเหตุ กรรมก็เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่ง
ในบรรดาปจจัยเหลานั้น พีชนิยามก็เปนกฎธรรมชาติอีกกฎหนึ่งที่
มักเขามาเกี่ยวของกับเรื่องนี้

ในทางพุทธศาสนาไดแบงกฎธรรมชาติไวอยางนอย ๕ กฎ
อุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเปนไปของสภาพ

แวดลอม เชน ดินฟาอากาศ ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การ
เคลื่อนไหวของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตางๆ

พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพืชพันธุ
จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิตใจ
กรรมนิยาม กฎธรรมชาติท่ีวาดวยการกระทําของมนุษยท่ีเกิด

จากเจตจํานงหรือเจตนา คือกระบวนการแสดงผลของเจตจํานง
ธรรมนิยาม คือกฎทั่วไปแหงเหตุและผล เชนวา สิ่งทั้งหลาย

เกิดขึ้นดับไป เปนไปตามเหตุปจจัย เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เมื่อพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายที่อยูภายใตกฎเหลานี้ ชีวิตมนุษย

น้ันเปนสวนประกอบที่ข้ึนอยูกับ ๕ กฎครบทั้งหมด (ธรรมชาติภาย
นอกหลายอยางจะขึ้นอยูเพียง ๒-๓ กฎ เชน ตนไม ภูเขา แมนํ้า ข้ึน
อยูกับกฎธรรมชาติเพียงอยางสองอยาง เชน อุตุนิยาม และพีช
นิยาม) ฉะนั้นเราจะตองแยกออกไป จะไปเอาอยางใดอยางหนึ่งไม
ได จะบอกวาเกิดเพราะกรรมเปนตัวกําหนดไปหมดไมได

“พันธุกรรม” เปนคําที่คนไทยเราบัญญัติข้ึนใชใหม ซ่ึงพาให
สับสน โรคของพืชพันธุ หรือพันธุกรรม ตองถือวาเปนการใชศัพทผิด
เลยทําใหเขาใจผิดเปนเรื่องกรรมไป จริงๆ แลวไมใชเรื่องกรรม อาจ
เรียกวาพันธุนิยามหรือเรียกเปนอยางอื่น ของพระเรียกวาพีชนิยาม
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กฎแหงพืชพันธุ เปนเรื่องของยีนหรืออื่นๆ
กรรมจะมีความสําคัญที่วา กรรมเปนตัวปรับสภาพของจิตที่

เปนองคแหงภพของเขา ใหเขากันกับพืชพันธุท่ีมีความบกพรอง ถา
มองในแงกรรมก็คลายๆ วา กรรมนําใหเขามาเกิดใหเหมาะกับ
สภาพการเกิดที่มีความบกพรองอันนี้ แตบางทีก็เหมาะกันในแงอื่น
คนที่พีชนิยามมีสวนบกพรองก็อาจจะไปเหมาะดีในแงอื่น สวนนี้ก็
เลยตองมารับผลเสียไป จะมองแบบแงเดียวตายตัวไมได

เปนอนัวา เรือ่งโรคภยัไขเจบ็ ไมใชเปนเรือ่งของกรรมอยางเดยีว
เพราะวากฎธรรมชาตติามหลกัพระพทุธศาสนามหีลายกฎ พชีนิยาม
หรือกฎแหงพืชพันธุ ก็เปนอันหนึ่ง และอยาสับสนคําวา “พันธุกรรม”
กับคําวา “กรรม”

ปุจฉา การตรวจวาผูใดมียีนผิดปรกติท่ีทําใหเกิดโรคหรือ
สามารถถายทอดโรคไปยังลูกหลานได มีจุดประสงคเพ่ือใหนําความ
รูนี้ไปใชปองกันการเกิดโรคพันธุกรรมในครอบครัว เชนโดยการคุม
กําเนิด หรือการทําแทง (ซึ่งเคยนมัสการเรียนถามทานเกี่ยวกับเรื่องนี้
จนไดคําตอบชัดเจนแลว)

บางศาสนาถอืวาการคมุกาํเนดิผดิ ทําไมพทุธศาสนาจงึไมถอืวา
การคมุกาํเนดิเปนสิง่ผดิ วิธนีีน้าจะเปนสิง่ทีด่เีพราะวาเปนการปองกัน

วิสัชนา เปนสิทธิของคนแตละคน ของเราไมถือวามีพระ
เจาที่จะคอยบังคับใคร กฎธรรมชาติน้ีเปนธรรมดา ความจริงอยางไร
ก็อยางนั้น ถาการคุมกําเนิดไมใชไปทําแทง ไมใชการฆาคน กไ็มผดิ
ถาหากวาดแูลวประโยชนเกดิมากกวา กก็ลายเปนดไีป เชนไมไปทําให
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คนเขาตองมารบัความทกุขโดยใชเหตุ

ปุจฉา  ปญหาอยางหนึ่งที่แพทยพบก็คือ คนที่มีลูกพิการ
หรือเปนโรคแลว ถายอมรับวาเปนเรื่องของกรรม ก็อายที่จะไปแสดง
ตัวหรือไปขอความชวยเหลือใหเปนที่ประจักษของคนอื่น พอมีลูก
คนใหมก็พิการอยางนี้อีก ความเชื่อเรื่องนี้จะแกอยางไร

วิสัชนา จุดที่พลาดอยูตรงที่เขาอายวาเปน "โรคของเวร
กรรม" ตองมองวามนุษยทุกคนเปนสัตวท่ีมีกรรมดีกรรมชั่วปนๆ กัน
ไป มนุษยเปนสัตวในภพที่แปลกจากภพอื่นๆ คือเปนภพที่มีความดี
ความชั่วปนๆ กันไป บางคนบกพรองดานนี้ แตอาจจะไปดีดานโนน
เราบกพรองดานนี้ เราอาจจะไปดีดานอื่น

ในทางพุทธศาสนาถือหลักการฝกฝนพัฒนาตนใหดียิ่งขึ้น ถา
มีอะไรที่เราจะแกใหดีข้ึน เราตองทํา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได แกไขได
ปรับปรุงได ฉะนั้น หลักการก็คือ

(๑) เราอาจจะมีจุดออนแงน้ี แตไปดีแงโนน คนอื่นเขามีแงดี
อันนี้ แตเขาก็ไปมีจุดออนอันโนน

(๒) แตละคนมีจุดออนจุดดอยคนละอยาง สวนดีก็รักษา
พัฒนายิ่งขึ้นไป สวนไหนบกพรองก็ตองปรับปรุงแกไขใหดี เพราะ
ฉะนั้น ยิ่งมีวิธีการแกไขเรายิ่งตองแสวงหา ถือวาเปนโอกาสที่จะได
พัฒนาตัวเอง ไมควรจะไปตัดโอกาส

(๓) ถาใครไมพัฒนาตัวเอง เชน ยอมรับวาผลกรรมเราทํามา
เลยเปนอยางนี้ แลวไมแกไขปรับปรุง ทานถือวาทํากรรมชั่วใหม
กรรมชั่วนี้คือความประมาท เมื่อเรารูวามีจุดออนขอบกพรองนี้
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ปลอยทิ้งไวแลวไมแกไข คือ ความประมาท
ความประมาทเปนอกุศลกรรม คือทํากรรมชั่ว ถาเคยทํากรรม

ช่ัวไมดีมากอนแลว รับผลของกรรมเกาที่ไมดีแลว ยังมาทํากรรมชั่ว
ซํ้าเติมหนักเขาไปอีก น่ีคือความประมาท

ถาเราทาํกรรมมาไมดแีลวผดิพลาด กใ็หรูวาทีผ่านมามนัไมดี
ควรตัง้หนาตัง้ตาแกไขปรบัปรุงใหดข้ึีน ทํากรรมใหมใหด ี ใหกรรมเกา
น้ันเปนบทเรยีนไป ไมควรจะไปประมาททาํกรรมชัว่ซ้าํซอนเขาไปอกี

กรรมชั่วที่คนมองไมเห็นคือความประมาท พระพุทธเจาตรัสติ
เตียนไว ถือวาเปนอกุศลสําคัญ ความประมาทประกอบดวย

๑. ปญญาไมมี เปนโมหะ
๒. ขาดสติ สติไมใช ไมระลึกวาอะไรบกพรองอะไรเสียหาย

แลวจะไดแกไข ขาดสติขาดปญญาหมดเลย

ปุจฉา บางคนดื่มเหลาสูบบุหรี่จัดแลวเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้น
เมื่อแพทยแนะนําวาควรงดเสีย เขาก็บอกวาถาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด
คลายๆ กับมีกรรมมาแตชาติกอน ถาจะตองเปนอะไรไป เขาก็ยอม
รับ แตถาหากเขาไมมีกรรม เขาจะดื่มเหลาสูบบุหรี่ตอนานแคไหนก็
จะไมเกิดอะไรขึ้น

วิสัชนา เขาถือเรื่องกรรมผิดตั้งหลายชั้น  หลักกรรมไมใช
“กรรมเกา” กรรมก็คือกรรม ไมมีคําวากรรมเกา กรรมใหม กรรมอดีต
กรรมปจจุบัน กรรมอนาคต กรรมเกาเปนเพียงสวนหนึ่งในกรรม

ในพระพุทธศาสนาถาพูดวา "กรรม" ไมใชกรรมเกา ลัทธิกรรม
เกาก็มีลัทธิหนึ่ง คือลัทธินิครนถ เปนลัทธิมิจฉาทิฐิ ซ่ึงพระพุทธเจาติ
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เตียนไว
ลัทธิกรรมเกาคือถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมเกาไปหมดทั้ง

น้ัน
ลัทธิ ๓ ลัทธิท่ีผิดหลักกรรม พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจน 

อภิธรรมก็บอก พระสูตรก็บอก คือ
(๑) ลัทธิปุพเพกตเหตุ (ปุพเพกตวาท) ลัทธิท่ีถือวาอะไรๆ ก็เปน

เพราะกรรมเกาที่ทําไวแตชาติปางกอน
(๒) ลัทธิอิสรนิมมานเหตุ (อิศวรนิรมิตวาท) อะไรๆ ก็เปนเพราะ

เทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล
(๓) ลัทธิอเหตุอปจจยะ (อเหตุวาท) ลัทธิท่ีถือวาอะไรๆ ก็เกิด

ข้ึนแลวแตความบังเอิญ ไมมีเหตุไมมีปจจัย แลวแตโชค
สามลัทธิน้ีผิดหมดเลย
คนสูบบุหรี่ท่ีบอกวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด แลวแตกรรมเกานั้น

ตรงกับลัทธินิครนถชัดเต็มท่ีเลยทีเดียว
ถาถือหลักกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา จะตองสรางผลดี

ดวยการเพียรพยายามทําสิ่งที่ดี ซ่ึงเปนการแกไขปรับปรุงพัฒนาตัว
เองใหดียิ่งขึ้น (หลักกรรม และหลักไตรสิกขา)

ปุจฉา  ถาเชนนั้น ในชนบทที่มีความยากจนแรนแคน การ
ยอมรับสภาพของตนเองโดยถือวาเปนกรรมเกา ก็ผิด แตมีคนวานั่น
เปนคตินิยมที่ดี ทําใหคนไทยสันโดษ ยอมรับอะไรได

วิสัชนา  เรื่องกรรมเกานั้นผิดอยางไร กรรมเกาเปนเพียง
สวนหนึ่งของกรรม ฉะนั้นเวลานับถือ ตองนับถือใหครบหลักกรรม
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ไมใชแคกรรมเกา
กรรมเกา คือสิ่งที่ทําใหเราเปนอยางปจจุบัน เมื่อถึงปจจุบัน

เราพบสภาพอยางนั้นแลว หนาที่ของเราคือทํากรรมใหมแกไข
ทีน้ีเราไปยอมรับวาอนาคตก็เปนเพราะกรรมเกา ทําไมเราไม

นับขณะนี้ดวยละ อนาคตนั้น เวลาพูดถึงกรรมเกามันตองหมายถึง
ขณะนี้ดวย เพราะอีกนาทีตอไปจากนี้มันก็กลายเปนเกาแลว ผล
กรรมขางหนาที่เราจะไดรับก็หมายถึงเดี๋ยวนี้ดวย กรรมเกาของป
หนาก็คือปน้ีดวย แลวปน้ีเราตกอยูในความประมาท ก็กลายเปนวา
ปน้ีเรากําลังทํากรรมชั่ว พอถึงปหนาเราก็เลยมีกรรมเกาที่ช่ัวเพิ่มเขา
ไปอีก ทําไมไมทํากรรมปน้ีใหดี

ความเขาใจเรื่องกรรมเกามันผิดพลาด หนึ่ง ในความเห็น สอง
ในวิธีปฏิบัติ

ผิดพลาดในความเห็น หมายความวา ในพระพุทธศาสนาทาน
วากรรมเปนการกระทําเหตุ ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติ ท่ีวาสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ผลเกิดจากเหตุ มันเปนกลางๆ มันไมเฉพาะ
อดีต ไมเฉพาะเกา มันรวมปจจุบัน อนาคต ท้ังหมดเลย

ถาเราไปมองแตกรรมเกาวา อะไรๆ เปนเพราะกรรมเกา ก็เลย
เขาลัทธิมิจฉาทิฐิไป

เราไมไดปฏิเสธกรรมเกา ผลท่ีเราประสบปจจุบันนี้ถือวามา
จากกรรมเกา อดีตนับแตวินาทีน้ีถอยหลังไปเปนเกาหมด ตอไปขาง
หนาในอนาคตก็นับตั้งแตวินาทีน้ีเลยไป พอผานไปวินาทีเดียวขณะ
น้ีก็กลายเปนเกาไปแลว

(ในดานวิธีปฏิบัติ จะตอบขางหนา)
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ปุจฉา  โรคพันธุกรรมที่รุนแรง เชน ธาลัสซีเมีย ถาตรวจ
พบวาเด็กเปนโรค ก็อาจจําเปนตองพิจารณาทําแทง ถาไมทําแลวเกิด
มาทุกขทรมานหรือพิการ ก็เปนบาป วิธีปองกันยังมีวิธีอื่น เชน ตรวจ
เสียกอนวาตนเองมีความผิดปรกติแฝงอยูหรือไม จะไดตัดสินใจได
วาจะมีลูกหรือไม

เรื่องการปองกันนี้ บางคนก็ยอมรับ บางคนก็ไมยอมรับโดย
บอกวาอะไรจะเกิดก็ใหเกิด บางครั้งมีลูกคนที่หนึ่งพิการ คนที่สองที่
สามก็ยังไมปองกัน เพราะยังเชื่อวาเปนผลของกรรม ทางพระพุทธ
ศาสนามคีวามเชือ่เรือ่งกรรมวาเกีย่วของกบัเรือ่งโรคภัยไขเจบ็อยางไร

วิสัชนา ทางพุทธศาสนาไมไดถือวาทุกอยางเปนเพราะ
กรรม โรคภยัไขเจบ็หรอืการเจบ็ปวยนีม้าจากหลายเหต ุ พระพทุธเจา
ไดตรัสวา ความเจ็บปวยเกิดจากการบริหารรางกายไมสม่ําเสมอก็มี
เกิดจากสภาพดินฟาอากาศก็มี เกิดจากการถูกทํารายก็มี เกิดจาก
เหตุภายในระบบรางกายก็มี เกิดจากกรรมก็มี ถาใครถือวาความ
เจ็บปวยทุกอยางเกิดจากกรรมทั้งสิ้น ถือวาเปนความผิดพลาดของ
เขา อันนี้ก็เปนพระสูตรหนึ่ง

พูดโยงไปอีกอันหนึ่งก็คือกฎธรรมชาติ พระพุทธเจาสอนวาสิ่ง
ท้ังหลายเปนไปตามกฎธรรมชาติ เรียกวาเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
ท่ีเราเรียกสั้นๆ วา ธรรม

ธรรม หรือกฎธรรมชาติท้ังหมดนี้ จะแยกเปนกฎยอยออกไป
กฎธรรมชาติยอยออกไปมี ๕ กฎ คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม
กรรมนิยาม  และธรรมนิยาม ดังไดเคยอธิบายมาแลวขางตน
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กรรมนิยาม หรือกฎแหงกรรม เปนเพียงกฎหนึ่งในกฎเหลานี้
เพราะฉะนั้นไมใชทุกสิ่งตองเกิดจากกรรมทั้งสิ้น ถาใครถือวาทุกสิ่ง
เกิดจากกรรมก็ผิด เพราะสิ่งทั้งหลายในสภาพแวดลอมน้ีไมไดข้ึนกับ
กฎแหงกรรมเลย

ชีวิตของมนุษยมีสวนประกอบครบทุกอยาง ไมมีอะไรที่
ครบถวนเทากับมนุษย เพราะฉะนั้นมนุษยจึงขึ้นอยูกับท้ัง ๕ กฎ แต
ท่ีเปนกฎของมนุษยเต็มท่ี คือ กฎแหงกรรม เพราะวามนุษยมีเจต
จํานง การกระทําของเขาเกิดจากเจตจํานง

กรรมเปนสิ่งที่สัมพันธกับมนุษยมากที่สุด เพราะมนุษยเปน
เจาของเรื่อง กฎธรรมชาติขออื่นยังขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมบาง ปจจัย
ภายนอกอยางอื่นบาง แตกรรมเปนเรื่องที่มนุษยเองเปนผูสรางสรรค
ฉะนั้นมนุษยจึงจําเปนตองเอาใจใสเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะมนุษย
เปนเจาของกรรมหรือเจตจํานงนั้น เขาตั้งจิตคิดหมาย จํานงจงใจ
แลวก็ทําโนนทํานี่ พูดนั่นพูดนี่ ฉะนั้นทานจึงใหความสนใจพิเศษกับ
เรื่องกรรม ในฐานะที่เปนเรื่องของมนุษย เกิดจากมนุษยโดยตรง

มนุษยเปนเจาของกรรม เพราะตัวเปนผูทํา และจะเปนผูเปลี่ยน
แปลงแกไขปรับปรุงในเรื่องกรรมทั้งหมดได มนุษยก็เอากรรมของตัว
เองนีแ่หละไปสมัพนัธกบัสิง่แวดลอม สมัพนัธกบัโลกภายนอก สมัพนัธ
กบัอตุนิุยาม พชีนิยาม การกระทาํจากเจตจาํนงของเขาเปนเรื่องกรรม
ท้ังนั้นเลย เพราะฉะนั้นจึงตองใหความสําคัญกับกฎแหงกรรม

อยางที่กลาวแลววา กฎแหงกรรมเปนกฎหนึ่งในบรรดากฎ
ธรรมชาติ จะถือวาทุกอยางเกิดจากกรรมหมดไมได มีลัทธิท่ีผิดลัทธิ
หนึ่ง ถือวาทุกอยางเปนเพราะกรรมเกา อันนี้พระพุทธเจาตรัสไววา
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เปนลัทธิมิจฉาทิฐิ ชาวพุทธเราบางทีก็หลงเขาไปในลัทธิกรรมเกา
พระพุทธเจาตรัสไววามีลัทธิ ๓ ลัทธิท่ีผิด ท่ีไมใชหลักกรรม

คือ ปุพเพกตวาท (ลัทธิกรรมเกา)  อิศวรนิรมิตวาท (ลัทธิเทพบันดาล)
และอเหตุวาท (ลัทธิแลวแตโชค) ซ่ึงไดเคยอธิบายมาครั้งหนึ่งแลว

กฎแหงกรรมเปนกฎแหงความเปนเหตุเปนผล ไมใชเฉพาะ
สวนใดสวนหนึ่ง คือ กรรมไมใชเพียงกรรมเกา กรรมเกาเปนเพียง
ปจจัยในสวนที่ผานไปแลว

อยางเรามีชีวิตอยูในปจจุบันนี้ ก็ถือวาเปนผลรวมของกรรม
เกา สิ่งที่เราจะทําไดในปจจุบันคือกรรมใหม ซ่ึงอยูในอํานาจของเรา
เปนสิ่งที่ทานเนนเปนพิเศษ

ถาใครปรารภวามันก็แลวแตกรรมเกาก็ปลอยชีวิตไป มีความ
คิดผิด เพราะ

หนึ่ง ไปถือลัทธิกรรมเกา ยึดถือเพียงสวนเดียวของกรรม ในแง
ความรูความเขาใจความคิดเห็นไมถูกตอง

สอง ในเชิงปฏิบัติ ก็ผิดอีก เพราะวาไปปลอยใหเปนเรื่องกรรม
เกาเสีย ก็เลยตกอยูในความประมาท สิ่งที่ควรจะแกไขปรับปรุง ก็ไม
แกไขปรับปรุง สิ่งที่ควรทําในปจจุบันคือกรรมใหมท่ีดี ก็ไมทํา

พระพุทธศาสนายังมีหลักการสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือถือวา
มนุษยเปนสัตวที่ฝกได เปนสัตวท่ีมีการฝกฝนพัฒนา ตองปรับปรุง
ใหดีข้ึนตลอดเวลา ดวยสิกขา คือการศึกษา ซ่ึงแปลวาเรียนรูและฝก
ฝน ฉะนั้นการเรียนรูเรื่องกรรมก็คือการที่จะไดบทเรียนวาอะไรบก
พรอง เราจะไดแกไขปรับปรุง

เพราะฉะนั้นคนที่วามันแลวแตกรรมเลยปลอยตัวไมแกไขไม
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ปรับปรุง ก็ผิดหลักเรื่องการพัฒนาฝกฝนตนเอง (สิกขา) และผิดหลัก
กรรม คือตกอยูในความประมาท ความประมาทก็เปนกรรมชั่วอีก
เปนอกุศลอีก กลายเปนวา ตัวก็รับผลกรรมเกาที่ไมดีแลว ยังมาทํา
กรรมชั่วใหมคือความประมาทเขาไปอีก ก็เปนอกุศลซ้ําเขาไปอีก

อยางที่บอกวาตอไปจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรมเกา แลวตอ
ไปอีกวันหนึ่ง อีกเดือนหนึ่ง อีกปหนึ่ง การกระทําขณะนี้ก็กลายเปน
กรรมเกาไปแลวใชไหม เชน กวาจะถึงเดือนหนาสิ่งที่ทําในเดือนนี้ก็
คือกรรมเกาแลว แตตอนนี้เรากลับปลอยตัวไมทําอะไร ก็คือเราตก
อยูในความประมาท เพราะฉะนั้น ตอไปเดือนหนาเราจะไดรับผล
กรรมเกาเพิ่มเขาไป คือผลจากความประมาทที่เราทําในเดือนนี้

ฉะนั้น ความประมาทประกอบดวย หนึ่ง ไมมีปญญา ไมใช
ปญญาพิจารณา เปนโมหะ สอง ความประมาท คือการไมมีสติ
เพราะฉะนั้นก็เปนอกุศล ก็คือกรรมชั่วนั่นเอง

พระพุทธศาสนาเนนมากเรื่องความประมาท ถือวาเปนทาง
แหงความเสื่อมความพินาศ

เพราะฉะนั้น คนที่ประสบสถานะอะไรในปจจุบัน ก็ตอง
พิจารณาวาอันนี้เปนผลรวมของกรรมเกา เราอยูในภาวะอยางนี้ เรา
จะตองเรยีนรูวาอะไรบกพรอง อะไรจะตองแกไข แลวรบีทํากรรมใหม 
แกไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาใหดีข้ึน อันนี้จึงจะเปนการปฏิบัติท่ีถูก
ตองวา เราไดทํากรรมใหมท่ีด ีเราไมยอมทาํตามกรรมเกาทีม่นัไมดี

นอกจากนั้นเรายังใชกรรมเกาใหเปนประโยชน คือเปนบท
เรียนดวย จะไดดูจุดออนขอบกพรอง เอามาแกไขปรับปรุง ซ่ึงก็ถือ
วาสําคัญ เพราะเปนการปฏิบัติตามหลักสิกขา คือการฝกฝนพัฒนา
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ตัวเอง ซ่ึงเปนสาระสําคัญของชีวิตชาวพุทธ
คนไทยเรามากทีเดียวถือลัทธิกรรมเกาผิด หนึ่ง ในแงความคิด

เห็นผิด สอง ในเชิงปฏิบัติผิด ท่ีอยูในความประมาท ไมทํากรรมใหม
ท่ีดี และไมมีสิกขา

ปจุฉา ความสนัโดษโดยเชือ่วาเปนกรรมเกา เปนสิง่ไมดหีรอื
วิสัชนา ตามหลักพุทธศาสนา สันโดษถูกก็มี ผิดก็มี แต

สันโดษในกรณีน้ีผิด
การปฏิบัติท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนาตองมีปญญากํากับ

ตลอดเวลา การปฏิบัติท่ีถูกตองในเรื่องนี้แบงเปน ๒ ข้ัน คือ
ขั้นแรก รูทันความจริงและยอมรับดวยปญญา (เอาความรู

มาปรับความรูสึก)
ขั้นที่สอง ใชปญญาพิจารณาคนหาเหตุปจจัยและดําเนินการ

แกไขตามเหตุปจจัยนั้นๆ (ทําการดวยปญญา)
ท้ังนี้เพื่อใหไดผลดีครบท้ังสองขั้น คือ ๑. เพื่อปลงใจไดจะได

ไมทุกข  ๒. เพื่อแกไขปรับปรุงอยางไดผล
ถาติดอยูแคข้ันเดียวก็ผิด เหมือนอยางคนถือหลักอนิจจัง ถา

ถือแงเดียวผิดทันที
สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ตองตั้งอยูดับไป เพราะ

ฉะนั้น มีเจริญก็มีเสื่อมไดเปนธรรมดา เมื่อมีเสื่อมมันแตกหักพัง
สลายไป ก็ตองปลงใจ เปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน สบายใจจะ
ไดไมทุกขไมรอน ในแงน้ีทานถือวาเปนการยอมรับความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ ท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหวางใจได ก็ดีข้ึน หายทุกข
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หรือทุกขนอยลง สรางโศก อันนี้ทานก็ใหเปนสวนหนึ่ง ไดคะแนน
หนึ่ง

แตทานไมไดหยุดแคน้ัน ทานบอกวาอนิจจัง สิ่งทั้งหลายไม
เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป แตมันไมไดเปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอย มันไม
ไดอยูๆ ก็เปลี่ยนแปลง พระพุทธศาสนาถือหลักเหตุปจจัย

สิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงนั้น ไมไดเปลี่ยนแปลงไปโดยเลื่อน
ลอย แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย การที่มันเจริญก็มาจากเหตุ
ปจจัยที่ทําใหเจริญ การที่มันเสื่อมก็เกิดจากเหตุปจจัยที่ทําใหเสื่อม
เราตองการความเจริญ เราไมตองการความเสื่อม ถาเชนนั้นเราตอง
ศึกษาเหตุปจจัยวา อะไรจะทําใหเสื่อม อะไรจะทําใหเจริญ เหตุ
ปจจัยอะไรจะทําใหเสื่อม ก็แกไขปองกันกําจัด เหตุปจจัยอะไรจะทํา
ใหเจริญ รูแลวก็ทํา ก็จะไดความเจริญสมหมาย

เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติก็ตองใฝศึกษาใชปญญา แลวเราก็
แกไขปรับปรุงอยูเรื่อย อันนั้นก็คือ ความไมประมาท

หลักอนิจจังนี้ พระพุทธเจาจะสอนพรอมกับความไมประมาท
แมแตจะปรนิิพานกส็อนวา วยธมัมา สงัขารา สังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมสลายไปเปนธรรมดา น่ีคือทอนที่หนึ่ง คืออนิจจัง

ทอนที่สอง อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ  เพราะฉะนั้นจงยัง
ความไมประมาทใหถึงพรอม เพราะฉะนั้นจะมัวนิ่งนอนใจอยู จะมัว
ปลอยปละละเลยไมได มอีะไรควรทาํตองรบีทํา ตองรบีแกไขปรบัปรุง
ทอนนีส้าํคญั เรามกัจะท้ิงทอนนี ้เปนพทุธพจนท่ีเตอืนแลวเตอืนอกี

หลักความไมประมาทนี้ ถือวาเปนหัวใจพุทธศาสนาอันหนึ่ง
ธรรมทั้งหมดนั้นเหมือนกับอยูภายใตครอบคลุมของความไม
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ประมาท จะมีประโยชนข้ึนมาก็เพราะไมประมาท จะไดใชมันก็
เพราะไมประมาท เหมือนกับเอาเทาชางครอบคลุมรอยเทาสัตวท้ัง
หลายอื่นไดหมด

ความไมเที่ยงหรืออนิจจังจึงตองโยงไปหาความไมประมาท 
อันนี้เปนหลักสําคัญในเชิงปฏิบัติ ในขั้นที่หนึ่งนั้นสําหรับทําใจ ในขั้น
ท่ีสองนี่เชิงปฏิบัติ คือตองทําการแกไขปรับปรุง

เพราะฉะนั้นเราไปหยุดแควาปลอย เราอาจจะสบายใจแตคือ
ความเสื่อม เพราะฉะนั้นตองมีข้ันที่สองดวย คือพอรูวาไมเที่ยง
อนิจจัง ตองรีบใชปญญาแลวก็แกไขปรับปรุงในทางปฏิบัติ และเรา
ก็จะไดในแงท่ีวาเปนวิธีการของปญญา คือไมเอาแคเพียงความ
ปรารถนาของตัวเอง ท่ีคิดจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้

การที่เปนอยางนี้ จะเปรียบเทียบไดเหมือนกับวาเปนกระแส
สองกระแส คือ กระแสคน กับ กระแสของกฎธรรมชาติ

สิ่งทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวของ เราก็จะมีความปรารถนาตอมัน
ใหมันเปนอยางนั้นอยางนี้ ความปรารถนาของเราก็คือกระแสอันที่
หนึ่ง เปนกระแสในใจของเรา ในความคิดของเรา ขอใชคําวากระแส
ของคน คือกระแสความปรารถนาของเราตอสิ่งนั้นวาใหเปนอยาง
น้ันอยางนี้

พรอมกันนั้นเอง สิ่งนั้นก็มีความเปนไปตามธรรมชาติของมัน
คือเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ความเปนไปของสิ่งนั้นตามธรรม
ชาติของมันตามธรรมดานั้น ก็เปนอีกกระแสหนึ่ง เรียกชื่อวา กระแส
ของธรรมชาติ หรือเรียกสั้นๆ วากระแสธรรม

ตกลงวามี ๒ กระแส คือกระแสความปรารถนาของคนอยูใน
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ใจของเราอยางหนึ่ง แลวก็กระแสของเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติอีก
กระแสหนึ่ง สิ่งเดียวกันอยูใน ๒ กระแส ก็เลยเรียกงายๆ วากระแส
ของคน กับกระแสของธรรมชาติ หรือกระแสของธรรม

สิ่งเดียวกันนั้นจะเปนไปใน ๒ กระแสไดอยางไร มันก็เปนไป
ไดในกระแสเดียว กระแสที่แทจริงคือกระแสอะไร กระแสที่จริงคือ
กระแสธรรมชาติ หรือกระแสของเหตุปจจัย สิ่งทั้งหลายจะตองเปน
ไปตามเหตุปจจัยของมัน กระแสความปรารถนาของคนเปนเพียงสิ่ง
ท่ีมนุษยคิดขึ้น ปรุงแตงขึ้นมาเฉยๆ ไมมีในความจริง

สิ่งนั้นๆ เอาเขาจริงมันจะเปนไปตามกระแสเหตุปจจัย มันไม
ไดเปนไปตามกระแสความปรารถนาของเรา ทางพระเรียกกระแส
ความปรารถนาวา กระแสตัณหา

ถาสิ่งนั้นเปนไปตามกระแสเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ ไมเปน
ไปตามกระแสความปรารถนาของเรา พอเกิดเหตุเปนไปอยางใดขึ้น
มา ก็เกิดการปะทะขัดแยงกันระหวาง ๒ กระแส

กระแสความเปนไปของเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ ก็ขัดแยง
ปะทะกับกระแสความปรารถนาของคน กระแสความปรารถนาของ
คนเราแพ เราก็ถูกบีบคั้นกดดันกระทบกระแทก ทําใหเกิดความทุกข
อันนี้คือทุกขของมนุษยท่ีเกิดขึ้นจากกระแสตัณหาที่ถูกขัด

พอมนุษยพัฒนาขึ้นมา พระพุทธเจาสอนไมใหใชตัณหา ใหใช
ปญญา พอเราใชปญญาคือรูเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ ปญญามันก็
ทําหนาที่รู รูก็คือรูเหตุปจจัยตามกฎธรรมชาติ ตอนนี้กระแสใหมของ
คนก็คือกระแสปญญา

แตกระแสของคนที่เปนกระแสปญญา เปนกระแสดียวกันกับ
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กระแสเหตุปจจัยในธรรมชาติ เพราะมันรูตามกัน กลายเปนวาตอน
น้ีกระแสของคน กับ กระแสของธรรมชาติ กลมกลืนเปนอันเดียวกัน
ไมขัดแยงกัน

เวลาคนพัฒนากระแสปญญาแลว กระแสของคนก็ประสาน
เปนอันเดียวกัน กลมกลืนกันกับกระแสของธรรม ไมมีการขัดแยง
ปะทะกันก็ไมเกิดปญหา ก็เลยหมดทุกข แลวก็ไดผลท้ังสองอยาง

หนึ่ง มีอะไรก็รูตามเปนจริง เพราะกระแสของคนคือกระแส
ปญญา กลมกลืนกับกระแสกฎธรรมชาติ ไมเกิดความทุกขหรือทุกข
นอย

สอง ทํากิจไดผลดวย เพราะวารูตามความเปนจริงตามเหตุ
ปจจัย ก็ทําตรงตามเหตุปจจัย จิตใจก็ดี ทุกขนอย ทําอะไรก็ไดผล
ทํากิจทํางานไดผลดวย ไดท้ังสองอยาง

แตถาเอากระแสความปรารถนาคือกระแสตัณหาแลว จะเสีย
ท้ังคู หนึ่ง ทุกขมาก ถูกบีบคั้น ถูกกดดัน สอง ทําก็ไมไดผล เพราะตัว
ไมรูความจริง ไมทําใหตรงตามเหตุปจจัย

อันนี้คือการพัฒนามนุษย เพราะฉะนั้น การถือหลักกรรมก็ดี
การปลงอนิจจังก็ดี ตองได ๒ ข้ัน จิตใจก็ตองสบายดวย การงาน
และการแกไขปรับปรุงพัฒนาตน ก็ตองไดดวย

คนอีกพวกหนึ่งคือคนที่ขยัน ไมประมาท ตั้งใจทํา แตทําแบบ
เรารอนใจ มีแตความทุกข พวกนี้ก็ไมรูเทาทันความจริงเหมือนกัน
ปญญาไมพอ ก็เอาแตความปรารถนา แตไปใชในแงเรงรัดตัว แลวก็
มีความเรารอนในการทํางาน เลยผิด

แตถาทําตามหลักธรรมแลวไดท้ังคู คือ ไดท้ังจิตใจสบาย และ
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ทํางานก็ไดผลดวย
ตกลงอนิจจังทานใหใช ๒ ข้ัน คือ หนึ่ง ตองใหใจสบาย สอง

ตองใหงานไดผลดวย ไมใชปลอย
ถาเราปลอย เราก็ทํากรรมชั่วซอน คือประมาท เปนกรรม

ปจจุบันซ้ําเติมเขาไปอีก เอาความประมาทมาซ้ําตัวเอง
เรื่องสันโดษที่บอกวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางไร ก็พอใจแคน้ี

สันโดษก็เลยพอใจ อยางนี้เรียกวาเขาใจความหมายและความมุง
หมายของสันโดษผิดหมด

สันโดษ แปลวา ความรูจักอิ่มรูจักพอในวัตถุปจจัยเครื่องบํารุง
บําเรอความสุข

ทานสอนคูไวอีกวา ความไมสันโดษในกุศลธรรมน้ีพระพุทธ
เจาถือวาเปนธรรมสําคัญ พระองคตรัสวาที่เราตรัสรูน้ี ไดเห็นคุณ
ของธรรม ๒ ประการ คือ หนึ่ง ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
สอง การทําความเพียรพยายามไมระยอทอถอย ตกลงวา พระพุทธ-
เจาเปนบุคคลที่ไมสันโดษ (ในแงกุศลธรรม)

ความสันโดษ กับไมสันโดษ มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สันโดษหรือไมสันโดษตองมีตัวตาม วาสันโดษในอะไร ไมสันโดษใน
อะไร ไมใชท้ิงไวลอยๆ

สันโดษ คือสันโดษในวัตถุปจจัยเครื่องบํารุงความสุข อันนั้น
ทานใหสันโดษ ไมเห็นแกความสะดวกสบายบํารุงบําเรอตัวเอง แต
ใหไมสันโดษในกุศลธรรม ในสิ่งที่ดีงาม ในการสรางสรรคประโยชน
สุข ความดีทําไปไมรูจักอิ่มจักพอ

พอเราสันโดษในวัตถุ เราก็จะสงวน ๑. เวลา ๒. แรงงาน      
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๓. ความคิด ไวได แลวเอาสามอยางนี้มาทุมใหกับความไมสันโดษ
ในกุศลธรรม เราจะสรางสรรคทําสิ่งที่ดีงามไดเต็มท่ีเลย

ถาคนที่ไมสันโดษในวัตถุ เขาก็จะใชเวลาหมดไปกับการแสวง
หาวัตถุบํารุงตัวเอง ความคิดก็หมกมุน แรงงานก็ใชหมดไปในการยุง
กับเรื่องนั้น มัวแตหาเสพหาบริโภคบํารุงบําเรอตัวจนไมเปนอันไดทํา
กิจหนาที่ทําความดี

เพราะฉะนั้นทานจึงสอนไวคูกัน ถาคนสันโดษในวัตถุบําเรอ
ตัว เขาก็สงวนเวลาเรี่ยวแรงความคิดเอามาใชในการสรางสรรคกุศล
ธรรม เมื่อเขาไมสันโดษในกุศลธรรม เขาก็กาวหนาในกุศลธรรมตอ
ไป ก็ยิ่งดีใหญ

บางคนพอไปสันโดษในวัตถุเขา ก็นึกวาสันโดษเพื่อมีความสุข
ไมเขาใจความมุงหมายของสันโดษวาเพื่อจะไดสงวนแรงงานเวลา
และความคิด ไปใชในการทํากิจหนาที่ทําสิ่งที่ดีงาม

คิดวาสันโดษเพื่อมีความสุข ก็เลยสบาย ข้ีเกียจ นอนเลย คือ
ปฏิบัติธรรมครึ่งเดียว ทําใหเอียงไปแถบเดียวก็ลม จะตองมีดุลย-
ภาพ ถึงจะยืนอยูได และกาวไปถูกทาง

การกระทาํของเรากอ็ยูภายใตเงือ่นไขของสิง่แวดลอมดวย ถา
เรามองวาดวงดาวอะไรตางๆ เปนสิง่แวดลอมอทิธพิลภายนอก ซ่ึง
คลายๆ เปนขดีจาํกดัของการกระทาํของเราวาจะไดแคไหน แตในแง
ของเรา เราตองพยายามใหดท่ีีสดุของเรา แมอทิธพิลภายนอกมาแต
ถาเรามสีตดิ ี เรากจ็ะกนัเหตรุายหรอือทิธพิลจากภายนอกไดมาก ถา
ไมหมด กล็ดความรนุแรงไป จึงถอืวาสตสิาํคญัมาก

สตอิยูในตวั แกไขสถานการณไดมาก แตสตอิยางเดยีวกไ็มพอ 
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ตองปญญาดวย สติเปนตัวเริ่มตนให สติเปนตัวสงงานใหปญญา 
ปญญาเปนตวัทาํงานทีแ่ทจริง แตถาสตไิมเริม่ตนให ปญญากไ็มรูจะ
ทํางานไดอยางไร

ปุจฉา  เรานาจะลิขิตชีวิตตัวเองได
วิสัชนา ก็มีสวน คือในระยะยาว เราจะเปนผูมีสวนลิขิตได

มากที่สุด แตก็ตองอาศัยปจจัยภายนอกดวย การเกี่ยวของกับปจจัย
ภายนอกก็ตองขึ้นอยูกับความสามารถของเราอีกวาจะไปมีอิทธิพล
ตอสิ่งแวดลอมไดมากแคไหน หรือวายอมใหอิทธิพลสิ่งแวดลอมมา
ครอบงําเรา อันนี้ก็อยูท่ีวาฝายไหนจะแข็งกวา

ทางพุทธศาสนาจึงเนนเรื่องการพัฒนาตัวเรา เพราะเมื่อเรา
พัฒนาตัวเรา เราก็ยิ่งมีความสามารถในการไปมีอิทธิพลตอสิ่งขาง
นอกได หรือวาอยางนอยก็ปองกันไมใหถูกครอบงําไดดีข้ึน

ในทางพุทธศาสนาไมใหยอม หมายความวา ตัวเรานั้นเปนตัว
เกา ซ่ึงเปนผลไดเทาที่เรามี และเปนทุนเทาที่เราจะเอามาใชหรือมา
จัดการได เมื่อเราไดทุนมาแคน้ี เราจะใชทุนเทาเดิมหรือวาเราจะ
เพิ่มทุน ก็เปนเรื่องของเรา เราจะเพิ่มทุนไหม

ถาเราไมยอมเพิ่มทุน เราจะใชแตทุนเกา ก็มีแตจะหมดไป น่ัน
คือการกระทําที่เรียกวาประมาท กลายเปนวาเราทํากรรมเพิ่มเขาไป
อีก คือความประมาท น่ีคือกรรมของเรา คือเราจะตองรับผลเปน
กรรมฝายไมดี

ถาเราไมประมาท เราก็แกไข ท่ีมันรายแรง ก็กลายเปนผอน
หนักเปนเบา สวนที่ดีนอยอยูแลว ก็ดีมากขึ้น
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ปุจฉา ถาเราเสริมบุญขึ้นไปเรื่อยๆ กรรมจะตามไมทันจริง
ไหม

วิสัชนา มีอุปมาอันหนึ่ง เหมือนกับวามีแกวน้ํา infinity แลว
ในแกวน้ํานี้มีนํ้าสีกับนํ้าใส สองอยาง ตอนแรกใสนํ้าสีเขาไป สีก็จะ
เขมชัด มีอิทธิพลมาครอบงําใหเกิดสีของน้ําขึ้น

ทีน้ีเรารูตระหนักถึงภัยวาตอนนี้สีน้ีมันเขม สีน้ีมันแดง สีน้ีมัน
ไมบริสุทธิ์ เราไมยอมเพิ่ม เราใสแตนํ้าใสๆ จนกระทั่งน้ําสีแดงนั้น
หมดอิทธิพลไปเลย เหมือนไมมี ท่ีจริงน้ําสีแดงไมไดหายไปไหน ก็ยัง
อยู เหมือนกับเราทํากรรมดีเพิ่มเขาไปจนกระทั่งกรรมไมดีน้ัน แมมี
อยู ก็ไมมีอิทธิพล

ปุจฉา  กรรมดีท่ีเราปฏิบัติจะสงผลถึงคนขางเคียงไดไหม
วิสัชนา  จะสงผลไดหรือไมได และไดมากหรือนอยแคไหน

ข้ึนตอปจจัยที่เกี่ยวของ ท้ังภายในและภายนอก และสงผลโดยตรงก็
มี โดยออมก็มี กรรมก็เปนปจจัยอยางหนึ่งในบรรดาปจจัยทั้งหลาย

เมื่อคนทํากรรม การกระทําของเขาก็แสดงออกตอบุคคล
บาง ตอวัตถุสิ่งของในสภาพแวดลอมบาง เกิดเปนเหตุการณท่ีสงผล
ทางกฎธรรมชาติอื่น เชนทางอุตุนิยาม เปนตน ความเปนไปทางดาน
อุตุนิยามก็สงผลมาถึงคนอื่นไดในลักษณะตางๆ ซ่ึงบางสวนก็ข้ึนตอ
ผูรับดวย และตัวบุคคลที่ทํากรรมนั้น ก็อาจมีเจตนากระทําตอผูอื่น
ในลักษณะที่เปนกัลยาณมิตรหรือปาปมิตร เชนโดยการสงอิทธิพล
ชักจูง โดยตรงหรือโดยออมก็ได อันนี้ก็อยางหนึ่ง

อีกอยางหนึ่งก็คือ ตัวเขาเองจะทําของเขา พระทานเรียกวา
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อนุโมทนา ทําไมคนหนึ่งทํากุศลแลวอีกคนหนึ่งกลับไดบุญ เพราะ
ผานการอนุโมทนา ก็คือผานการยอมรับช่ืนชมยินดี ดวยการที่ช่ืนชม
ยินดียอมรับ ก็เลยทําใหไดรับผลไปดวยได อันนี้เปนดานของ
ปฏิกิริยาตอกัน ท่ีคนหนึ่งไดรับการแสดงออกจากอีกฝายหนึ่งแลวมี
ทาทีอยางไร ก็จะมีผลตอตัวเขาเองไปดวย

เรื่องของกรรมสงผลไปไดมากมาย กรรมที่เริ่มจากบุคคลหนึ่ง
อาจเปนปจจัยสงผลตามระบบความสัมพันธตอทอดออกไป จนทํา
ใหสังคมทั้งสังคมเคลื่อนไหวไปอยางใดอยางหนึ่ง ในทิศทางใดทิศ
ทางหนึ่ง แตพูดโดยสรุปก็คือ เรื่องของความเปนไปในระบบความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยนั่นเอง



ทําแทง และ สารพันปญหา
ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย
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ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย๑

ขอเจรญิพร ทานอาจารยแพทย และแพทย พยาบาล ผูสนใจใฝธรรมทกุทาน
วันนี้ อาตมภาพมาดวยความเขาใจวาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทําแทง 

คือเขาใจวาชื่อเรื่องเปนอยางนั้น ทั้งนี้เพราะไมทราบชัด หรือจําไมแมนวา ตั้ง
ชื่อวาเรื่องอะไร เมื่อฟงทานผูดําเนินการจึงทราบชัดวาเปนเรื่อง “ชีวิตเริ่มตน
เมื่อไร?” แตก็ไมเปนไร

 “ชีวิตเริ่มตนเมื่อไร?” ก็สัมพันธกัน ไปกันไดกับเรื่องการทําแทง 
เพราะวาในเรื่องการทําแทง ปญหาสําคัญก็อยูที่วา ชีวิตเริ่มตนตรงจุดไหน 
และเปนคนเมื่อไรนั่นเอง จุดวินิจฉัยสําคัญจึงอยูที่นี่

เทาที่จําได คุณหมอภุมราเคยปรารภเรื่องนี้ และคุณหมอกาญจนาก็
อยากใหมาพูดเรื่องนี้ ทีนี้ก็เลยมาพูดในงานของชุมนุมพุทธธรรม

ฆามนุษย ตั้งแตเมื่อใด?
ถาจะพูดเรื่องทําแทง ก็ตอบนิดเดียว อาตมาก็เลยนึกวาวันนี้มาพูด

                                                                                
๑ ปาฐกถาธรรม ของ พระเทพเวท ี(ประยทุธ ปยุตโฺต) จดัโดย ชุมนมุพทุธธรรมศริิราช ณ ร.พ. ศริิราช 
๒๕ ก.พ. ๒๕๓๖ พมิพครัง้แรก ส.ค. ๒๕๓๖ (พมิพคร้ังที ่๒, ๓, และ ๔ เมือ่ ต.ค. ๒๕๓๘, ม.ค. 
และ ก.พ. ๒๕๔๒ ตามลาํดบั) ในการพมิพครัง้ที ่๕ เมือ่ ธ.ค. ๒๕๔๙ ไดแปลงปรบัขอมลูเดมิใน
คอมพวิเตอร จากระบบ Macintosh มาสูระบบ PC ทาํใหตองจดัรูปแบบใหม แตเพราะเปนการพมิพ
ทีเ่รงดวนอยางทีส่ดุ จงึมขีอบกพรองหลายอยาง สวนในการพมิพคร้ังที ่๖ นี ้ ซ่ึงสบืเนือ่งจากครัง้ที ่๕ 
ไดแกไขขอบกพรองเหลานัน้ และจดัวางรปูใหอานสะดวกขึน้ เชน ซอยยอหนาใหถ่ีข้ึน เปนตน กับทัง้
ปรบัแกช่ือเรือ่ง จาก ทําแทง: ตัดสนิอยางไร? (ชวิีตเริม่ตนเมือ่ไร/การทาํแทงในทศันะของพระพทุธ-
ศาสนา) เปน ทําแทง และสารพนัปญหา - ชวิีต กบัการตดัสนิใจทางการแพทย



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๒๔

๔๒๔

เดี๋ยวเดียวก็จบ เพราะวาถาเริ่มจากจุดนี้ ก็ไมมีอะไรมาก คําตอบจะดูไดชัด
จากวินัยของพระ เราเอามาเทียบไดทันที คือ พระสงฆมีวินัยบัญญัติขอ
สําคัญอยูขอหนึ่งวา ถาฆามนุษยละก็ ตองขาดจากความเปนพระภิกษุ เรียก
วาเปนปาราชิกขอหนึ่ง

พระภิกษุที่วาฆามนุษย ฆามนุษยตั้งแตเมื่อไร? ถาดูที่นี่แลวก็จะเห็น
วา ทัศนะของพระพุทธศาสนาชัดอยูแลว สําหรับพระภิกษุ ตั้งแตบวชวัน
แรก พอบวชเสร็จ พระพุทธเจาก็บัญญัติไววาใหพระอุปชฌายบอกอนุศาสน

อนุศาสนเปนคําสอนเบื้องตนใหพระภิกษุที่บวชใหมรูวาชีวิตของพระ
จะเปนอยูไดอยางไร อาศัยปจจัยส่ีอยางไร แลวก็บอกส่ิงที่ทําไมได ๔ 
ประการ ใหรูไวกอน คือ ในขณะที่ยังไมไดรับการศึกษา ยังไมมีความรูใน
ธรรมวินัยวาจะทําอะไรได ทําอะไรไมได บวชใหมๆ ยังไมทันรู เดี๋ยวจะ
พลาดไปเสียกอน ฉะนั้น กอนจะศึกษาอะไรตอไป ก็ใหรูไวกอนวาส่ิงเหลานี้
เปนความผิดรายแรง ๔ ประการ ถาทําแลวจะขาดจากความเปนพระภิกษุ 
ใน ๔ ขอนั้น เฉพาะขอที่ ๓ มีขอความเปนภาษาบาลี บอกไววา

โย ภิกข ุสจิฺจฺจ มนุสสฺวคิคฺหํ ชวีติา โวโรเปต ิอนฺตมโส 
คพภฺปาตน ํอุปาทาย, อสสฺมโณ โหต ิอสกยฺปตุตฺโิย.๑

นี่ พระใหมทุกองคจะตองไดยินพระอุปชฌาย หรือผูที่พระอุปชฌาย
มอบหมายใหบอก แปลไดความวา

“ภิกษุใดจงใจ พรากมนุษยจากชีวิต แมแตเพียงทําครรภใหตกไป 
(ทําครรภใหตกไป หมายความวาทําแทงนั่นเอง) ยอมไมเปนสมณะ ไมเปน
ศากยบุตร”
                                                                                
๑ วินย.๔/๑๔๔/๑๙๔



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๒๕

๔๒๕

พอเริ่มบวชทานก็บอกอยางนี้ ฉะนั้น การทําแทงจึงเปนการกระทําที่
ตองหามสําหรับพระภิกษุ ถาทําแทงก็ถือวาทําลายชีวิตมนุษย ขาดจากความ
เปนพระภิกษุ

ขอความที่ทานบอกนี้ ทานก็เอามาจากบทบัญญัติในพระวินัยอีกที
หนึ่ง ทีนี้เราก็มายอนหรือดูใหลึกลงไปถึงพระวินัย

ในพระวินัย บทบัญญัติขอนี้ก็มีขอความคลายๆ กัน เพราะวาคําบอก
อนุศาสนนั้น ทานก็เกือบจะลอกมาจากพุทธบัญญัติที่วาดวยปาราชิกนั่นเอง 
พุทธบัญญัตินั้นมีวา

โย ปน ภิกขฺ ุสจิฺจฺจ มนุสสฺวคิคฺหํ ชวีติา โวโรเปยยฺ, 
. . . อยมฺป ปาราชโิก โหต ิอสวําโส๑

แปลวา ภิกษุใดจงใจพรากมนุษยจากชีวิต ภิกษุนี้เปนปาราชิก ไมมี
การอยูรวมกับสงฆ (หมดสิทธิ ไมสามารถอยูรวมกับภิกษุอื่นไดอีกตอไป)

เปนอันวาแนนอนแลว และในคําบอกอนุศาสน  ทานก็ยังสรุปมาอีก
ใหรูวา แมแตเพียงทําลายเด็กที่อยูในครรภก็ไมได

ทีนี้ปญหาก็ตามมาวา ที่วาทําครรภใหตกไป หรือทําแทงนะ หมายเอา
ตอนไหน ตั้งแตเมื่อไร อันนี้รูสึกวาเปนจุดที่มาโยงเขากับเรื่องที่วา ชีวิตเริ่ม
ตนเมื่อไร

ทีนี้ก็มาดูคําอธิบายตอไป วิธีที่พระพุทธเจาทรงวางบทบัญญัติในพระ
วินัยนั้น ก็เหมือนกับวิธีที่ปฏิบัติกันตอมาในกฎหมายทั่วไป คือตองมีความ
ชัดเจนทางดานถอยคํา มีการใหคําจํากัดความคําสําคัญทุกคํา ฉะนั้น ใน  
                                                                                
๑ วินย.๑/๑๘๐/๑๓๗



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๒๖

๔๒๖

พระวินัยบัญญัติทุกบทจะตองมีคําจํากัดความ คําแตละคํามีคําจํากัดความ
ไวชัดเจน เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบทนั้นๆ เสร็จแลว ก็
จะมีคําอธิบายตอไปขางลาง

ในขอความวา "ภิกษุใดพรากมนุษยจากชีวิต" ก็มีคําอธิบายแตละคํา
คําวา “ภิกษุ” หมายถึงบุคคล . . .
“มนุษย” หมายถึง . . .
“พรากจากชีวิต” หมายถึง. . .
ทานอธิบายไวทุกคํา นี้เปนลักษณะของกฎหมาย เมื่อมีบทบัญญัติ ก็

มีคําจํากัดความ
ที่บอกวา พรากมนุษยจากชีวิต นั้น ภาษาพระใชคําวา มนุสสฺวคิคฺหํ

เราแปลงายๆ วา มนุษย ซ่ึงทานใหคําจํากัดความไววา ที่ชื่อวามนุษยนั้น คือ
อยางไร? ทานบอกวาไดแก จิตที่เปนปฐม คือวิญญาณแรก ซ่ึงปรากฏใน
ครรภมารดา จนกระทั่งถึงมรณะ ในระหวางนี้ชื่อวาเปน มนุสฺสวิคฺคห๑

เปนอันวา ตามคําจํากัดความของ มนุสสฺวคิคฺหํ ทานถือวาเปนชีวิต
มนุษยตั้งแตเปนจิตแรกในทองของมารดาจนถึงตาย

ทีนี้ก็มีปญหาตอไปวา จิตแรก หรือวิญญาณอันเปนปฐม หรือปฐม
จิตนั้น คือตอนไหน

ถึงตอนนี้อรรถกถาก็อธิบายถอยคําและขอความในพระไตรปฎกบาง 
ทานบอกวา จิตที่เปนปฐมนั้นไดแก ปฏิสนธิจิต (จิตที่ปฏิสนธิ) แลวก็
อธิบายตอไปวา ที่ทานแสดงไวนี้หมายถึงปฏิสนธิของสัตวที่มีขันธ ๕

ขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพราะฉะนั้น จิต
                                                                                
๑ วินย.๑/๑๘๑/๑๓๗



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๒๗

๔๒๗

แรกนี่ก็พรอมดวยอรูปขันธ ทั้ง ๓ คือ เวทนา สัญญา และสังขาร จุดนี้ก็ยัง
ไมสําคัญ อันนี้เปนเรื่องธรรมดา

ทีนี้ ทานบอกตอไปวา "กับทั้งกลลรูป ที่เกิดพรอมดวยปฐมจิตนั้น" 
นี่ละคํานี้ตัดสินเลย เปนอันวาทานบอกไวครบแลว ทั้งดานจิตใจและดาน
รางกาย คือ

ก. ทางดานจิตใจ หรือนามธรรม ไดแก
๑. ปฐมจิต
๒. อรูปขันธทั้ง ๓ ที่เกิดรวมกับปฐมจิตนั้น
ข. สวนทางดานรางกาย หรือรูปธรรม ก็บอกวา "และ กลลรูป ที่

เกิดพรอมดวยปฐมจิต"
เปนอันตัดสินไดแลววาฝายรูปธรรมไดแก กลลรูป
กลลรูปนี้คืออะไร เดี๋ยวเราจะตองมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกที
แลวทานก็สรุปวา "นี้แหละชื่อวา มนุสฺสวิคฺคห ที่เปนเบื้องแรกที่สุด" 

หมายความวา จุดเริ่มแรกที่สุดของชีวิตมนุษยอยูที่นี่ แลวก็มีคําอธิบายสรุป
ทายอีกวา

“พรากมนุษยจากชีวิตแมในเวลาที่เปนกลละ”๑ นี่ชื่อวาทําแทง หรือทํา
ครรภใหตกไป ฉะนั้นก็ไดความหมายของการทําแทง หรือฆามนุษยในครรภ
ตั้งแตรูปเล็กที่สุดที่เปนกลลรูป

ตกลงวา สําหรับภิกษุนี่ชัดเจนแลววา ถาทําลายชีวิตมนุษย ตั้งตนแต
เขาอยูในครรภมารดา เปนกลลรูป เปนรูปที่เปนกลละ ก็ถือวาขาดจากความ
เปนพระภิกษุ ชื่อวาทําลายชีวิตมนุษยทั้งส้ิน
                                                                                
๑ วินย.๑/๑๗๒/๔๗๕



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๒๘

๔๒๘

กาํเนิดมนุษย ทานวาไวอยางไร?
ตอไปนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดของมนุษยตามความในพระไตร-

ปฎกใหชัดขึ้นไปอีก ที่กลาวไปแลวเปนพระวินัย คราวนี้เราไปดูในพระสูตร
บาง เพื่อจะโยงหาเนื้อความที่สัมพันธกัน ที่จะชวยใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

มีพระสูตรที่ตรัสถึงเรื่องกําเนิดของชีวิตมนุษย พระพุทธเจาตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะการประชุมพรอมแหงองค

ประกอบ ๓ ประการ ยอมมีการหยั่งลงแหงครรภ…”
การหยั่งลงแหงครรภ หมายความวามีการเกิดขึ้นของสัตวที่เกิดใน

ทองมารดา  ดูพุทธพจนนั้นตอไปใหจบวา
ภิกษทุัง้หลาย เม่ือใด มารดาบดิารวมกนั ๑ มารดา

อยูในฤดู (ชวงเวลาไขสกุ) ๑ และคนัธพัพะเขาไปตัง้อยู
แลว ๑ เพราะประชมุองคประกอบ ๓ ประการอยางนี ้กมี็
การกาวลงแหงครรภ๑

นี่ก็หมายความวา องคประกอบฝายมารดากับบิดามาประจวบกัน ๑ 
และมารดาก็อยูในระยะที่มีไขสุก ๑ อีกทั้งคันธัพพะก็เขาไปตั้งอยู ๑ นี่เปน
จุดเริ่มตนกําเนิดชีวิต

ทีนี้ก็มีขอสงสัยวา คันธัพพะ คืออะไร
คนัธพัพะนีต่ามปกตทิีเ่ปนศพัททัว่ไป กแ็ปลวา คนธรรพ และคนธรรพ

นี้ก็อยูในจําพวกเทวดาอยางที่เขาใจกันทั่วไป ดังที่รูจักกันในวงวรรณคดี 
เปนพวกเทพบุตร ประเภทนักดนตรี ตามหลักทานจัดเปนเทวดาชั้นต่ํา เปน
                                                                                
๑ ม.มู.๑๒/๔๕๒/๔๘๗



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๒๙

๔๒๙

บริวารของทาวธตรฐ ซ่ึงเปนโลกบาลประจําทิศตะวันออก ในสวรรคชั้นตน 
ที่เรียกวาจาตุมหาราชิกาหรือทาวโลกบาล ๔

แตเราอยาไปหลงกับศัพทนั้น เพราะศัพทตางๆ มีความหมายได
หลายนัย ไมใชวาศัพทเดียวจะมีความหมายไดอยางเดียว ซ่ึงเปนเรื่อง
ธรรมดาในภาษาทั้งหลาย อยางในภาษาไทยของเรานี้ คําวา “ชาย” อาจหมาย
ถึงคนผูชายก็ได หมายถึงริม เชนอยางชายผาก็ได หมายถึงคลอยไป เชน
ตะวันชายบายคลอยก็มี

สําหรับคันธัพพะนี่ทานก็อธิบายตอไป แตคําอธิบายนี้ไมไดอยูใน
พระไตรปฎก พระไตรปฎกใหแตตัวศัพทไว คําอธิบายมาในอรรถกถา

ทานบอกวา “คันธัพพะ คือสัตวที่เขาไปที่นั้น” ทานใชคําส้ันนิดเดียว
วา “ตตรฺูปคสตโฺต” สัตวผูเขาไปที่นั้น และอธิบายตอไปอีก เปนคําอธิบาย
ของอรรถกถาและทั้งฎีกาดวย มีสาระสําคัญวาคันธัพพะ ก็คือ สัตวผูไปเกิด 
ซ่ึงตอนนั้นถือไดวาอยูในภพกอน วิญญาณ หรือจิตสุดทาย จะมุงหนามาสู
กําเนิดโดยมี คตินิมิต เปนตัวนํา๑

อธิบายวา เวลาคนจะตาย ทานบอกวาจะมกีรรมนิมิต อันไดแกภาพ
ของกรรม คือประสบการณตางๆ ที่ตนไดกระทําไวในอดีตของชีวิตมาฉาย
ใหเห็น พอกรรมนิมิต คือภาพตัวแทนของสิ่งที่ตนไดกระทํามา ผานไปแลว 
ก็มีคตินิมิต คือภาพของภพที่ตนจะไปเกิดปรากฏใหเห็น

คตินิมิตที่ปรากฏนี้ก็เปนไปตามกรรม ที่เปนตัวนําใหไปเกิด กรรม
นั้นแสดงออกโดยมีคตินิมิตเปนเครื่องหมาย แลวกรรมก็เปนตัวชักพาไป 

                                                                                
๑ ม.อ.๒/๔๐๘/๒๑๘; วินย.ฏีกา ๒/๑๐/๒๐
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วิญญาณเกาดับไป วญิญาณใหมเกดิขึน้สืบตอกรรมทีส่ะสมไว และวญิญาณ
นัน้ชือ่วาเปน คนัธพัพะ

ฉะนั้น คําวา คันธัพพะ ตามมติของอรรถกถา ก็หมายถึงตัวสัตวผูไป
เกิด เปนศัพทที่เรียกคลุมๆ เพราะถาจะเรียกเปนจิตเปนวิญญาณก็จะเปน
การพูดศัพทลึกแบบอภิธรรมมากไป จึงพูดเปนตัวสัตวหยาบๆ ไปเลย 
หมายถึงผูที่จะไปเกิด ทานแสดงไวในความหมายวาอยางนั้น

พระอาจารยที่อธิบายทานเรียกวา อุปฺปชฺชนกสตฺโต แปลวา สัตวผู
เกิดขึ้น ผูเกิด หรือผูถือกําเนิด

เปนอันวา มติของคัมภีรทั้งหลายแสดงไวชัดแลว  วาทานมุงเอาแค
ไหน คันธัพพะ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการเกิดของคน ก็
หมายถึงคนที่จะมาเกิด หรือสัตวที่มาเกิดในกรณีนั้น

ชีวิตในครรภ เปนอยางไร?
ทีนี้ก็ไปดูฝาย กลละ อีกทีหนึ่ง เปนการดูในฝายรูปธรรม ในเรื่องนี้ก็

มีพระสูตรอีกสูตรหนึ่ง ที่ตรัสวาดวยลําดับของชีวิตในครรภมารดา ซ่ึงเราไป
พบคําบาลีเปนคาถาวา

ปฐมํ  กลล ํ โหติ กลลา โหติ อพฺพุทํ
อพฺพุทา ชายเต เปส ิ เปส ินิพฺพตฺตตี ฆโน
ฆนา ปสาขา ชายนติฺ เกสา โลมา นขาป จ๑

นี้คือคําอธิบายวาดวยลําดับการเกิดเปนระยะๆ ทีละชวงสัปดาห หรือ

                                                                                
๑ สํ.ส.๑๕/๘๐๓/๓๐๓; อภิ.ก.๓๗/๑๕๖๐/๕๒๔
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ชวงละเจ็ดวันๆ ลําดับแรกที่สุดก็คือเปน ปฐมํ กลลํ เปนกลละกอน
กลละ นี่ ถาเปนศัพทในความหมายทั่วไป ก็จะไดแก พวกเมือก 

พวกโคลนตม เชนวาเหยียบลงไปในโคลนหรือในที่เละ แตในที่นี้ กลละ เปน
ศัพทเฉพาะซ่ึงมีความหมายเกี่ยวกับชีวิต และทานใชคําเรียกวาอยางนั้น ก็
เพราะมีลักษณะเปนเมือก หรือเหมือนอยางน้ําโคลนเละๆ คือเปนคําเรียก
ตามลักษณะ แตในกรณีนี้ ทานหมายถึงเปนเมือกใส ไมใชขนอยางโคลนตม

กลละ นี้ ทานบอกวาเปนหยาดน้ําใส เปนหยดที่เล็กเหลือเกิน เล็กจน
กระทัง่ในสมยันัน้ไมรูจะพดูกนัอยางไร เพราะยงัไมไดใชมาตราวดัอยางละเอยีด
ถึงขนาดที่วาเปนเศษสวนเทาไรของมิลลิเมตร ของเซนติเมตร หรือของนิ้ว

ทานก็เลยตองใชวิธีอุปมาวา หยาดน้ําใสกลละนี้นะ มีขนาดเล็กเหลือ
เกิน เหมือนอยางเอาขนจามรีมา จามรีที่เปนสัตวอยูทางภูเขาหิมาลัย ซ่ึงมีขน
ที่ละเอียดมาก เอาขนจามรีเสนหนึ่งมาจุมน้ํามันงา แลวก็สลัดเจ็ดครั้ง แมจะ
สลัดเจ็ดครั้งแลวมันก็ยังมีเหลือติดอยูนิดหนึ่ง ซ่ึงเล็กเหลือเกิน ทานบอกวา
นี่แหละเปนขนาดของกลละ

กลละ หมายถึงชีวิตในฝายรูปธรรม เมื่อเริ่มกําเนิดในเจ็ดวันแรก ใน
ชวงเจ็ดวันแรกก็เปนกลละอยางนี้กอน ซ่ึงเล็กเหลือเกิน แลวตอจากกลละนี้
ไปในสัปดาหที่สองก็เปน อัพพุทะ

อัพพุทะ นี้ควรจะเรียกไดวาเปนเมือกละ คือ เปนน้ําขนหรือเมือกขน 
ตอจากนั้นในสัปดาหที่ ๓ ก็จะเปน เปสิ คือเปนชิ้นเนื้อ แลวตอจากนั้นใน
สัปดาหที่ ๔ ก็จะเปนกอน เรียกวา ฆนะ

ตอจากนั้นในสัปดาหที่ ๕ ก็จะเหมือนกับมีสวนงอกออกมา เปนปุม
หาปุม เรียกวา ปญจสาขา นี่เปนสัปดาหที่หา แลวหลังจากนั้นก็จะมีผมมี



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๓๒

๔๓๒

ขนมีเล็บกันตอไป
ที่วามานี้ก็เปนการพูดถึงลําดับของการเกิด เปนอันวาขั้นแรกที่สุดใน

ชวงสัปดาหแรกนี่เปนหยาดน้ําใส หรือเมือกใสที่เรียกวา กลละ ซ่ึงเล็กเหลือ
เกินอยางที่วามาแลว ซ่ึงก็รับกันกับที่พูดมาในตอนตน บรรจบกับที่ทานถือ
วา ในขณะเปนชีวิตฝายรูปธรรมที่เปนจุดเล็กที่สุดอันนี้ มีจิตแลว

จิตดวงแรกหรือจิตอันเปนปฐมนี้ เปนมาพรอมกันกับรูปธรรมที่เปน
กลละ ซ่ึงเปนจุดเล็กในสัปดาหแรกนี้เลย

ก็เปนอันวา ถาอยางนี้ก็จบ หมายความวาในทางคัมภีรนี้ชัดเจนมาก 
วาชีวิตตั้งตนเมื่อไร ก็ถือวาเริ่มตนที่องค ๓ ประการบรรจบกันนั้นแหละ

องค ๓ ประการที่วา ฝายมารดากับฝายบิดาบรรจบกัน แลวก็มารดา
อยูในชวงเวลาไขสุก พรอมทั้งมีคันธัพพะ ซ่ึงทานอธิบายวาสัตวผูมาเกิด นั่น
ก็ชัดไปทีหนึ่งแลว ยิ่งกวานั้นยังอธิบายอีกวาเปนปฐมจิต คือจิตแรกซึ่งเกิด
พรอมกันกับกลลรูป ที่เปนหยาดน้ําใสซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาหที่หนึ่งในชีวิตชวง
แรกที่สุด นี่ก็เทากับย้ํา ซํ้าแนนหนักลงไปอีก

อาตมาจึงบอกวา ถาพูดเรื่องการทําแทงก็ชัดเจน เทานี้ก็หมดแลว ไม
รูจะพูดอะไรอีก

เปนอันวา ถาถามวา “ชีวิตตั้งตนเม่ือไร?” ก็มีคําตอบในทางธรรมที่
ทานพูดไวชัดเจนเหลือเกินแลว หลักทั้งสามอยางที่ไดพูดไปแลวนี้ ก็มา
ประสานกัน คือ

ในทางพระวินัย ก็มีบทบัญญัติสําหรับพระภิกษุ ในเรื่องการทําความ
ผิดทําลายชีวิตมนุษย

ในพระสูตร ก็มีพุทธพจนตรัสไว เกี่ยวกับเรื่องกําเนิดชีวิตมนุษยใน
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ครรภมารดา
ในพระสูตรอีกแหงหนึ่ง ก็มีพุทธพจนตรัสแสดงลําดับความเจริญของ

ชีวิตในครรภที่เรียกวา กลละ อัพพุทะ เปสิ ฆนะ และ ปญจสาขา
หลักทั้งสามนี้ ก็มาโยงย้ํากัน ทําใหไดขอยุติในเรื่องของชีวิตมนุษยที่

ทานถือวามีการเกิดขึ้นอยางนี้ เปนเรื่องการเกิดสําหรับมนุษยเรา ซ่ึงเปนสัตว
ที่ทานเรียกวาประกอบดวยขันธ ๕ เรียกเปนศัพทเฉพาะวาปญจโวการ ซ่ึงก็
คือมีขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นเอง

ความจริงเปนอยางนี้ เราจะทาํอยางไร?
เมื่อพูดถึงเรื่องกําเนิดของชีวิตมนุษยเปนจุดเริ่มตนแลว มันก็โยงตอ

ไปถึงเรื่องที่วา เมื่อเปนอยางนี้เราจะปฏิบัติกันอยางไร ในเรื่องราวและกรณี
ตางๆ ที่มีความซับซอนเกี่ยวกับการดํารงอยูของมนุษย ตลอดจนเรื่องอะไร
ตางๆ ของสังคม โดยเฉพาะในเรื่องทางการแพทย ซ่ึงมีปญหาเกิดขึ้นมาก 
เชนวา บางทีชีวิตที่เกิดมานี้ไมเปนที่พึงประสงคดวยเหตุผลอยางใด
อยางหนึ่ง แลวเราจะทําอยางไร ถาพูดในแงนี้ก็ไมตรงกับหัวขอที่ทานตั้ง
ไวทีเดียว แตอาตมาก็จะพูดตอไปเลย

ปญหาที่วา เราควรจะทําอยางไรนี้ เปนปญหาทางจริยธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เรื่องจริยธรรมนี้เราพูดไดวาตองมองสองสวน

สวนที่หน่ึง คือเรื่องของความจริง ทานถือเอาความจริงเปนหลัก 
และความจริงนั้นเปนส่ิงที่พึงรู หมายความวา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนา
แหงการสั่งบังคับ กฎจริยธรรมไมใชเปนคําส่ังของพระพุทธเจา

พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนเพียงผูคนพบความจริง แลวก็นําเอา
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ความจริงนั้นมาแสดง การที่วาบุคคลทําอะไรไปแลว จะไดรับผลอยางไรก็
เปนไปตามกฎเกณฑแหงเหตุผล หรือกฎเกณฑแหงเหตุปจจัยจากการ
กระทําของตนเอง พระพุทธเจาไมไดมาลงโทษหรือใหรางวัลใคร

ฉะนั้น ในกฎเกณฑแหงจริยธรรมแบบนี้ การไดรับผลของการกระทํา
ทางจริยธรรม จึงเปนเรื่องของเหตุปจจัยที่เปนไปของมันเอง เปนเรื่องของ
ความเปนเหตุเปนผล ไมใชเรื่องที่จะตองไปรอการลงโทษหรือรอการให
รางวัลวา ถาเราทําอยางนี้พระพุทธเจาจะใหรางวัลหรือเปลา ถาเราทําอยาง
นั้นพระพุทธเจาจะลงโทษไหม ไมใชอยางนั้น

เมื่อเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎเกณฑแหงความเปนจริงของธรรมชาติ 
ความเกี่ยวของของมนุษย หรือส่ิงที่มนุษยจะพึงปฏิบัติ

ขอแรก ก็คือ เราจะตองรูวาความจริงเปนอยางไร แลวในเมื่อความ
จริงนั้นเปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย ความเกี่ยวของของมนุษย
หรือส่ิงที่มนุษยจะตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนขอที่สอง ก็คือ เราจะตัดสินใจกระทํา
อยางไร เพื่อใหไดผลที่เราตองการโดยสอดคลองกับความจริงที่เปนอยางนั้น

การปฏิบัติของเรา ที่วาควรจะทําอยางไรนี่แหละ เปนสวนที่สอง ซ่ึง
เปนขั้นของจริยธรรม เปนเรื่องของมนุษยหรือเรื่องของตัวเราเอง เพราะวา 
เมื่อจริยธรรมเปนเรื่องของความเปนไปตามหลักความจริงอยางนี้แลว การ
กระทําก็เกิดผลตามหลักความจริงนั้น และการไดรับผลตางๆ ก็เปนไปตาม
กฎธรรมชาติทั้งส้ิน

เพราะฉะนั้น ในจริยธรรมแบบนี้ก็จะมีการปฏิบัติ ๒ ตอน คือ
๑. การรูความจริง (ของธรรมชาติ)
๒. การตัดสินใจท่ีจะกระทํา (ของตัวคน)
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พดูอกีสํานวนหนึง่วา ความจรงิทีพ่งึรู ๑ และกรรมหรอืกจิทีพ่งึทาํ ๑
ที่วาพึงทําก็คือ ในเมื่อรูความจริงอยางนี้แลว การตัดสินใจวาจะเอา

อยางไรหรือจะทําอยางไร ก็เปนเรื่องของเรา โดยรับผิดชอบตอความจริงที่
เปนอยางนั้น

หลักการนี้ถือวา พระพุทธเจาไดสอนใหเราเกิดปญญาวาความจริง
เปนอยางนั้นๆ แลวเราก็ใชปญญาพิจารณาตัดสินใจเอาเอง ตามความจริงที่
เราจะตองรูนั้น ถายังไมรูทานผูรูก็บอกให แตเราจะเชื่อหรือไม เราก็มีสิทธิที่
จะพิสูจนความจริงกันตอไป

สําหรับเรื่องการเกิดนั้น ในเมื่อขณะนี้เราเองไมสามารถบอกไดเด็ด
ขาดชัดเจน เราก็ตองถือเอาเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง คือวา ปจจุบันนี้ แมแต
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะในทางการแพทย ก็คงจะไมเปนผูตัดสินวาจะเอา
อยางไร คือยังไมยุติวาชีวิตเกิดเมื่อไรแน คนเรายังไมรูจริงเกี่ยวกับเรื่องของ
ชีวิตนี้ ฉะนั้นก็จึงถือวา ทานบอกความจริงใหในแงมองของพระพุทธศาสนา
วาอยางนี้ เมื่อเรานับถือทานเราก็ยอมรับความจริงนี้

ทีนี้ เมื่อรูความจริงนี้แลวเราจะตัดสินใจทําอยางไร ก็ตองรับผิดชอบ
ตอการกระทําของตนตามการตัดสินใจนั้น คือ ยอมรับความจริง แลวก็รับ
ผิดชอบตอความจริงนั้น ทั้งตามที่รู และตามที่มันเปน คือ ในที่สุดก็รับผิด
ชอบตนเองตอผลของการกระทําที่จะเปนไปตามกฎธรรมชาติ

การที่ยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาตินี้ ก็เปนเรื่องที่วาเรามีสิทธิที่
จะตัดสินใจ และถาส่ิงที่ทํานั้นไมดีหรือเปนความผิดหรือทําใหเกิดโทษ เราก็
ตองยอมรับความจริงนั้นดวย ไมใชวาเราปรารถนาเราตองการอยางไร เราก็
พูดผันใหส่ิงนั้นเปนอยางนั้นตามที่เราตองการ
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รวมความวา ทานใหแยกเปน ๒ ตอน คอื การรูและยอมรบัความจรงิ 
อยางหนึง่ การตดัสินใจวาจะทาํอยางไร และเมือ่ตดัสินใจทาํอยางไรแลวก็
ตองยอมรับผิดชอบการกระทําของเรานั้น ตามความจริงดวย อยางหนึ่ง

ยกตวัอยางในเรือ่งชวีตินี ้ เมือ่หลักความจรงิมอียูอยางนี ้ แลวเราจะทาํ
อยางไร เชนในวงการแพทยจะเอาอยางไร กต็องวากนัไป แตเราตองรูความ
จรงิ เทาทีจ่ะรูได และยอมรบัความจรงินัน้โดยไมเล่ียง พรอมกนันัน้เรามีสิทธิ
ที่จะตัดสินใจ และก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําตามการตัดสินใจนั้น

วินัยพระเอาอยางนี้ สังคมชาวบานจะเอาอยางไร
ทีนี้ ในฝายของพระนั้น ทานวาของทานไวชัดแลวตามหลักที่วามา

อยางนี้ และทานยังมีคําแนะนําในเชิงปฏิบัติการกํากับไวดวยวา เวลาจะตี
ความวินัยใหถือหลักขางเครงไวกอน คือถามีกรณีที่เปนปญหา ซ่ึงเปน
ธรรมดาวา เรื่องวินัยหรือเรื่องกฎเกณฑในบัญญัติยอมมีปญหาไดทั้งนั้นวา 
เอ จะเปนอยางนั้นหรืออยางนี้กันแน ทานก็บอกวาใหถือขางเครงไวกอน กฎ
ทางฝายวินัย ซ่ึงก็คือกฎหมายของพระ ทานใหถืออยางนั้น

สําหรับของพระนั้น เราจะเห็นลําดับเปน ๒ ตอน คือ รูความจริงที่มี
อยูตามธรรมดา แลวก็มาวางเปนบัญญัติของสังคม หรือเปนกติกาสังคม
เรียกวาวินัย

วินัยอยูในตอนที่สอง คือเปนกติกาของสังคม ที่บัญญัติโดยอาศัย
ความรู และใหเปนไปตามความรูนั้นอีกทีหนึ่ง

หมายความวา ตอนแรกเราพูดถึงความรูในเรื่องของชีวิต วาอันนี้เปน
ความจริงเกี่ยวกับชีวิต วาชีวิตเกิดขึ้นอยางนี้ ถาทําอยางนี้ก็เปนการทําลาย
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ชีวิต ตอจากนั้นเราก็มาบัญญัติกติกาของสังคมวา ถาภิกษุใดไปทําลายชีวิต
มนุษยที่เกิดขึ้นอยางนี้ ก็เปนอันวาขาดจากความเปนพระภิกษุ

บญัญตัทิีว่าขาดจากความเปนพระภกิษุนี ้ไมใชความจรงิของธรรมชาต ิ
แตเปนกตกิาสังคมทีบ่ญัญตัซิอนเขามาอกีท ี แตองิอาศยัตวัหลกัทีถ่อืวาเปน
ความจริงนั้น

ในเรื่องการทําลายชีวิตนี้ ก็เปนอันแยกไดวา ของพระทานถือเอา
ความจริงวา ชีวิตกําเนิดเปนมนุษยตั้งแตเปนกลลรูป ซ่ึงตรงกับขณะที่สัตว
ถือกําเนิดดวยปฏิสนธิจิต หรือปฐมจิต หรือเปนวิญญาณแรก ตรงนี้ถือวา
เริ่มเปนมนุษยขึ้นแลว ถาใครทําใหชีวิตนี้แตกดับสูญส้ินไป ก็ถือวาฆามนุษย
ตั้งแตบัดนั้น นี่คือตัวความรูที่ทานถือวาเปนความจริง

แลวทานก็มาบัญญัติเปนกติกาคือขอวินัยสําหรับพระภิกษุวา ภิกษุใด
ทําลายชีวิตมนุษยอยางนี้ ก็เปนอันวาขาดจากความเปนพระภิกษุ

อนึ่ง การฆาหรือทําลายชีวิตสัตวนั้น ไมวาจะเปนการฆาสัตวมนุษย 
หรือสัตวดิรัจฉาน และไมวาจะเปนการฆาสัตวดิรัจฉานชนิดไหนก็ตาม ทาน
ใชศัพทกลางๆ เรียกเปนอยางเดียวกันวา “ปาณาติบาต” ทั้งนั้น

อยางไรก็ตาม แมวาในแงของธรรมชาติในขั้นพื้นฐาน ไมวาจะฆาสัตว
ชนิดไหน ก็เปนการทําลายชีวิตสัตวทั้งนั้น แตเมื่อมองตามมาตรฐานแหงภูมิ
ธรรมภูมิปญญาของมนุษย ก็มองเห็นคุณคาของชีวิตทั้งหลายแตกตางกัน 
ซ่ึงทําใหการฆาสัตวตางชนิดกัน หรือแมแตตางตัวในชนิดเดียวกัน มีผลใน
ดานกรรมไมเทากัน (เปนบาปมาก-บาปนอย)

ดังนั้น เมื่อนําหลักการนี้มาจัดวางเปนวินัยหรือกติกาของสังคม จึงมี
การบัญญัติโทษแตกตางกัน ซ่ึงจะเห็นไดชัดในวินัยของพระภิกษุสงฆ ถา
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ภิกษุทําลายชีวิตมนุษย ก็มีความผิดสถานหนักที่สุด คือขาดจากความเปน
พระภิกษุ เรียกวาเปน ปาราชกิ แตถาภิกษุทําลายชีวิตสัตวดิรัจฉาน จะมี
ความผิดเพียงสถานเบาระดับที่เรียกวา ปาจติตยี

(พึงสังเกตวา ในศีล ๕ ไมมีการแบงแยก ทานจัดเปนปาณาติบาต  
อยางเดียวหมด แตผูศึกษาก็รูไดวา ฆาสัตวชนิดไหนตัวใด มีโทษมากหรือ
โทษนอย)๑

ในกรณีของการทําแทงนี้ ถาเราตกลงในแงความจริงวาเปนอยางนี้ 
เราก็เอาความจริงนั้นเปนหลักหรือเปนฐานในการวางบัญญัติของเราตอไป 
ความจริงนี้ก็คือยอมรับตามที่คัมภีรวาไว คือถือวา ชีวิตมนุษยเริ่มแตเปน
กลลรูป ตั้งแตปฐมจิต หรือปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อใครไปทําใหชีวิตนี้ส้ินสุดก็
ถือวาฆามนุษย

ทีนี้ เมื่อตกลงในหลักความจริงอยางนี้แลว ตอไปในการวางบัญญัติ
เราจะเอาอยางไร เราจะบัญญัติในกติกาของเราเอาแคไหน ก็เปนเรื่องที่จะ
ตองตัดสินใจกันในขั้นของการบัญญัติกฎเกณฑทางสังคมหรือกติกาสังคม
ซ่ึงตองทําเพื่อเกื้อหนุนจริยธรรม

หมายความวา การวางกฎเกณฑหรือกติกาสังคมของเรานั้น เปน
บัญญัติธรรม และบัญญัติธรรมนั้น ควรจะเปนหรือจะตองเปนเครื่อง
สนับสนุนจริยธรรม เพื่อชวยใหจริยธรรมดํารงอยูในสังคม ใหคนอยูกันดวย
ความดีงาม มีความสงบสุข

ทีนี้หันมาดูหลักจริยธรรม หลักจริยธรรมบอกวามนุษยไมควรเบียด
                                                                                
๑ เกณฑวินิจฉัยวา ฆาสัตวชนิดไหน ตนใด มีโทษมากหรือนอย ดูคําอธิบายชวงสุดทายของ
ปาฐกถาธรรมนี้
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เบียนกัน ไมควรทําลายชีวิตกัน เพราะเปนหลักความจริงหรือสัจธรรมวา 
ชีวิตแตละชีวิตรักตัวเอง รักสุขเกลียดทุกข กลัวภัยกลัวความตายดวยกันทั้ง
นั้น ถาพูดใหเขากับภาษาปจจุบันก็ถือวา มนุษยแตละคน แมแตที่เปนสัตว
แรกเกิด ก็มีสิทธิในชีวิตของตนเอง

ก็เลยเกิดเปนปญหาขัดแยงซอนเขามาวาจะเอาอยางไร คนเดี๋ยวนี้พบ
กับปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้น เชนในเรื่องสิทธิของแม กับสิทธิของลูก

กอนจะพูดตอไป ขอสรุปหลักการใหญที่พูดมาเมื่อกี้นี้กอนวา
ตอนนี้เราไดพูดถึงบัญญัติธรรม (กฎเกณฑหรือกติกาของสังคม 

หรือวินัย) จริยธรรม (หลักการดําเนินชีวิตหรือเปนอยูที่ดีงามเกื้อหนุนตอ
สันติสุขที่แทของชีวิตและสังคม) และสัจธรรม (ความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดาเปนกฎของธรรมชาติ)

บัญญัติธรรมที่ดี จะตองเปนเครื่องเกื้อหนุนค้ําจุนจริยธรรม และจริย
ธรรมที่แทก็ตองตั้งอยูบนฐานของสัจธรรม

โดยนัยนี้ บัญญัติธรรมที่เกื้อหนุนจริยธรรม ก็ตองสอดคลองกับ
สัจธรรมดวย

จะเอาอยางไร ก็ใหรูหลักไวกอน
ทีนี้ หันกลับไปพูดถึงตัวอยางปญหาความขัดแยงระหวางสิทธิของลูก

กับสิทธิของแมตอไปอีก
แมก็วานี่เปนลูกของฉัน อยูในทองของฉัน ฉันเปนเจาของ ฉันจะทํา

อยางไรก็เปนเรื่องของฉัน
แตเด็กไมมีโอกาสพูด และก็ยังพูดไมเปน ถาเขาพูดได เขาก็คงบอก
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วา เอะ นี่ชีวิตของฉัน ใครจะมาลวงละเมิดไมได
จะบอกวาแมเปนผูใหกําเนิด ก็คลายๆ จะเปนอยางนั้น พระพุทธเจา

ก็ตรัสไววา พฺรหฺมาต ิมาตาปตโร มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร
ศาสนาพราหมณถือวา พระพรหมเปนผูสรางโลก สรางมนุษย แต

พระพุทธเจายกฐานะของพรหมนี้มาใหแกบิดามารดา เพราะถือวาเปนผูมี
พระคุณในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในการใหกําเนิด เปนการยกใหในเชิง
ภาษาเทียบเคียงเพื่อสนับสนุนคุณคาทางจริยธรรม ไมใชหมายความวาเปนผู
ใหชีวิตอยางส้ินเชิง ไมใชเปนเจาของชีวิต

ในตอนอธิบาย ทานก็ใหความหมายวา เปนผูเล้ียงดู เปนผูแสดงโลก
แกบุตร ถาไมมีพอแม ลูกก็ไมไดเห็นโลก อันนี้ก็เปนอุปการะในฐานะผูมี
พระคุณ แลวทานก็เพิ่มความหมายเชิงจริยธรรมเขาไปอีกวา ที่วาเปนพระ
พรหม ก็เหมือนพรหมที่มี ๔ หนา

หนาทั้งส่ีไดแกบทบาท ๔ อยางของพอแมที่เปนไปตามคุณธรรม ๔ 
ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถาพอแมไมมีคุณธรรม ๔ 
ประการนี้ ความเปนพอแมก็ไมสมบูรณ ไมเปนพระพรหมโดยสมบูรณ พอ
แมจึงตองมีคุณธรรมดวย

การที่ทานยกพอแมใหเปนพรหม ก็อาศัยหลักความจริงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธพื้นฐานระหวางพอแมกับลูก แลวชี้บงไปยังจริยธรรม เพื่อจะ
ใหทําหนาที่ของบิดามารดาที่ดี แตตัวชีวิตที่แทจริงก็เปนชีวิตของเด็กเองนั้น
แหละ จะถือวาเปนสิทธิของพอแมไดอยางไร

พอแมเปนแตเพียงผูใหกําเนิด และคําวาใหกําเนิดในที่นี้ ก็หมาย
ความวาชวยใหเขาไดเกิด แตเรายอมรับวาสัตวที่เกิดนั้นเปนสัตวมีจิตของเขา 
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และเปนผูที่มาเกิดจากภพอื่นดวย เขาจึงเปนเจาของชีวิตของเขาเอง
นี่ก็เปนเรื่องราวแงตางๆ ที่เราจะตองพิจารณาตอไป เอาเปนวา ในขั้น

ที่หนึ่ง พุทธศาสนามีหลักการวาอยางนี้
๑. ในแงของหลักความจริง พุทธศาสนามองความจริงวาอยางนี้ๆ 

ชีวิตเกิดขึ้นอยางนี้ๆ ในทางนามธรรม เริ่มแตมีปฐมจิต คือปฏิสนธิวิญญาณ 
ในทางรูปธรรม เริ่มแตเปนกลลรูป

๒. ในแงของกฎเกณฑเพ่ือสนบัสนนุจรยิธรรม วา สําหรับพระภิกษุ 
ถาทําลายชีวิตมนุษยตั้งแตเปนกลลรูปเปนตนไป มีความผิดรายแรง ถึงขั้น
ขาดจากความเปนพระภิกษุ

เปนอันวาไดสองแง อยางที่หนึ่ง ในแงความจริง (ของธรรมชาติ) 
อยางที่สอง ในแงกติกา (ของสังคม) ซ่ึงในกรณีนี้ก็ตองพิจารณาวาเราจะเอา
อยางไร สําหรับสังคมมนุษยในสวนของชาวบาน ที่ไมใชพระภิกษุ

แตมีหลักยืนตัวอยูวา เมื่อทําอะไรก็ตองยอมรับความจริงของสิ่งที่ทํา
นั้น ถาอะไรเปนบาปเปนโทษก็ตองยอมรับวามันเปน ไมใชไปหลอกตัวเอง 
ไมใชเอาความปรารถนาของตัวเปนตัวกําหนด ตองแยกสวนแยกตอนใหถูก

ในเรื่องจริยธรรมนี้ คนทั่วไปมักจะยุงและสับสนกัน เพราะจริยธรรม
บางประเภทเปนจริยธรรมแบบเทวบัญชา คือเปนคําส่ังมาจากสวรรค อะไร
จะเปนอยางไรก็แลวแตทานจะสั่งวาอยางไร การกระทําใดจะเปนความผิด
หรือไมเปนความผิดก็อยูที่วาทานจะบัญญัติใหเปนอยางไร

แตในพระพุทธศาสนาถือวา อะไรจะเปนอยางไรก็อยูที่ตัวความจริง
ตางหาก ตัวความจริงที่เปนอยูตามธรรมดาของมัน ไมขึ้นตอคําส่ังบังคับของ
ใคร เมื่อความจริงนั้นเปนอยางไร เราก็มาพูดกันถึงตัวความจริงนั้นขั้นหนึ่ง
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กอน ตอจากนัน้กม็าตกลงกนัวา สําหรบัการกระทาํของมนษุยเราจะเอาอยางไร 
โดยองิอาศยัความจรงินัน้ในการตดัสินใจ แลวกร็บัผดิชอบตอความจรงินั้น ถา
มันเปนโทษเปนความผิด ก็ตองยอมรับ

ทนีีข้อพจิารณาตอไป ซ่ึงจะเปนประโยชนมากสําหรบัประกอบการตดัสิน
ใจในขั้นกระทําการก็คือ หลักวินิจฉัยความจริงที่วา การกระทําใดมีโทษมาก
หรือโทษนอย บาปมากหรือบาปนอย เชน การฆาสัตว เปนคําพูดกลางๆ มี
ความหมายรวมถึงการฆามนุษยดวย แลวก็มีขอพิจารณาตอไปวาฆาสัตวใด
และอยางไรมโีทษมากหรอืโทษนอย ทานมหีลักใหพจิารณาโดยแยกออกไปวา

๑. ดูที่ตัวสัตวนั้นเอง วา มีคุณมากหรือคุณนอย มีโทษมากหรือโทษ
นอย ถาสัตวนั้นมีคุณความดีมาก เชน บิดา มารดา เมื่อฆาก็เปนบาปมาก มี
โทษมาก ผูใดมีคุณประโยชนตอสังคมมาก มีคุณธรรมมาก เราไปฆาก็เปน
บาปมาก ถาฆามนุษยซ่ึงเปนสัตวที่มีศักยภาพในการทําความดีมาก ก็เปน
บาปมากกวาฆาสัตวดิรัจฉาน ซ่ึงเปนสัตวที่มีศักยภาพในการทําความดีงาม
ไดนอย ระหวางสัตวดิรัจฉานดวยกัน ถาเปนสัตวที่มีคุณนอย หรือเปนสัตว
ที่มีโทษ การฆาก็เปนบาปนอย

แตไมวาในกรณีใดก็คือการทําลายชีวิตทั้งนั้น อันนี้ตองยอมรับความ
จริง เปนการยอมรับขั้นหนึ่งวามีการฆา แตแยกไดในแงที่วามันเปนบาปมาก
หรือบาปนอย

๒. ดูที่เจตนาของผูกระทํา วา ทําดวยเจตนาหรือความรูสึกอยางไร 
ถาทําดวยกิเลสแรง มีความรูสึกเกลียดชัง เคียดแคน มุงราย มุงจะทําลาย 
กล่ันแกลง รังแก ขมเหง เบียดเบียน อยางนี้ถือวาเปนบาปมากมีโทษมาก 
แตถามีเจตนาไมรุนแรง หรือมีเจตนาในทางที่ดี ก็มีโทษนอย เชนในกรณี
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ของคนที่ปองกันตัว เปนตน ซ่ึงไมไดมีเจตนามุงรายทําลายใคร ไมไดทําดวย
เจตนาที่จะเบียดเบียนคนอื่น

๓. ดูที่ความเพียรพยายาม ถามีการตระเตรียมการ มีการวางแผน
อยางเอาจริงเอาจัง ทําดวยความพยายามหมายมั่นอยางรุนแรง จองลางจอง
ผลาญเต็มที่ ไมยอมหยุด ไมยอมเลิกรา ก็บาปมาก แตถาทําดวยอารมณวูบ 
แมจะมีกิเลส เชนโกรธรุนแรง ก็บาปเบากวา

นอกจากนี้ ในกรณีของสัตวดิรัจฉาน โดยทั่วไปยังบาปนอยบาปมาก
ตางกันตามขนาดรางกายของสัตวนั้นๆ ดวย เพราะฆาสัตวใหญ การลงมือ
หรือการกระทําก็ใหญ แรงกระทบตอจิตก็มาก ฆาสัตวเล็ก การลงมือหรือ
การกระทําก็เล็กนอย แรงกระทบตอจิต หรือความไหวของจิตก็นอย

นี่เปนหลักการตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนตัวอยางของเกณฑที่จะใชในการ
วินิจฉัย

ตกลงวาหลักใหญ ก็มี
๑. ความจริง
๒. การตัดสินใจทํา
พูดอีกอยางหนึ่งวา หน่ึง ความจริงที่พึงรู สอง กรรมหรือกิจที่พึงตัด

สินใจกระทํา สองอยางนี้สัมพันธกัน เพราะขอสองตองอาศัยขอหนึ่ง
พูดไปพูดมา นี่ก็บายโมงแลว ถาไมมีอะไร ก็จะใหเปนเวลาของการ

ซักถามขอสงสัยตอไป
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ถาม - ตอบ

ถาม คาํวา คนัธพัพะ เปนอันเดยีวกบัปฐมวญิญาณ หรือไม
ตอบ เวลาพดูถงึคนัธพัพะ จะไมพดูถงึปฐมจติ เพราะเปนการพดู

ถงึสัตวทัง้ตวัทีม่ปีฐมจติรวมอยูดวยแลว ฉะนัน้คนัธพัพะจงึเปนคาํทีค่รอบคลมุ
พดูอกีอยางหนึง่วา คนัธพัพะ เปนคาํพดูตามสํานวนพระสตูร ทีใ่ชคาํพูด

ตามภาษาสามัญ เรียกคนทั้งตัว แทนที่จะพูดถึงจิตที่เปนสภาวะแบบ
อภิธรรม

ถาม ในการผสมเทยีมในหลอดแกว ใชไขทลีะหลายใบประมาณ 
๕๐ ฟอง ซ่ึงไดจากการใชยาฮอรโมนกระตุนใหมีการตกไขทลีะหลายๆ ฟอง 
ผสมกบัเชือ้ในหลอดแกว แลวเกบ็ในตูอบซึง่มีการควบคมุปจจัยตาง  ๆ ใหใกล
เคยีงกบัสภาพในมดลกูตามธรรมชาต ิหลงัจากนัน้ ๑๘ ชัว่โมง จะมีการรวมตวั
กนัของไขและเชือ้อสจิุเปนเซลลเดียว มี ๒ นิวเคลยีส จากพอหน่ึง และจาก
แมหน่ึง ซ่ึงจะรวมเปนนิวเคลยีสเดยีวในเวลา ๒๒-๒๔ ชัว่โมง แลวจะแบง
เปน ๒, ๔, ๘, ๑๖, ๓๒ เซลลตอไป ในเวลา ๕-๖ วนั ถาเปนในธรรมชาต ิจะมี
การเคลือ่นตวัของตวัออนนีม้าทีม่ดลกู และมีการฝงตวัทีผ่นงัมดลกูในวนัที ่๗

อยากจะถามวา ตอนไหนทีเ่ปนการเริม่ตนของชวีติ คอืชวง ๑๘ ชัว่
โมง เม่ือเซลลของพอและแมรวมกนั หรือตอน ๒๒-๒๔ ชัว่โมง เม่ือนิวเคลยีส
จากเซลลของพอและแมรวมกนัเปน one-cell zygote ตอนนีห้รือเปลาที่
ปฏสินธวิญิญาณเขามารวมดวย

ตอบ จุดนี้ ทานพูดไวเพียงเทาที่อาตมาเอามาเลาขางตนนี้ และ
เราก็มีสิทธิที่จะมาวิพากษวิจารณกัน อาตมาไมใชผูตัดสินแนนอน เราเอา
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หลักมาพูดกันวา ปฐมจิตนั้นเอาตามที่ทานวา ชื่อวา มนุสฺสวิคฺคหํ นั้น ตั้งแต
จิตอันเปนปฐม คือวิญญาณแรก ปรากฏขึ้นในครรภมารดา และอธิบายตอ
ไปวา ปฐมจิตนั้นพรอมดวยอรูปขันธทั้ง ๓ ที่ประกอบพรอมกับปฐมจิตนั้น 
กับทั้งกลลรูปที่เกิดพรอมกับปฐมจิต ทานไมไดบอกละเอียดชี้เฉพาะลงไปวา
จุดเริ่มกลลรูปนั้นอยูตรงไหน ทานเพียงแตใหทราบแบบคําพูดสามัญวา 
องคประกอบฝายบิดากับองคประกอบฝายมารดามาผนวกเขากัน ไมไดบอก
ชัดเจนแบบวิชาการ คงเปนเรื่องที่เราจะตองศึกษาวิเคราะหกันอีกที

ถาม คอืทีพ่บนีเ่พราะวา เวลาแพทยจะตองทาํการตอตวัออน
เชนระยะทีเ่ปน ๔ เซลล แลวตวัออนนัน้มีคณุภาพไมดีพอทีจ่ะใสเขาไปใน
โพรงมดลกู เรากจ็ะทิง้ไป ถาถอืวาตวัออน ๔ เซลล เปนมนษุยแลว กเ็ทา
กบัเปนปาณาตบิาต หรือเอาตวัออนนัน้มาทาํการศกึษาวจัิยแลวตวัออน
น้ันตายไปจากการทดลอง(กเ็ชนกนั)

ตอบ การชี้ชัดนี้ คงตองชวยกัน เพราะทานใหหลักไวเปนกลางๆ 
คือบอกวา องคประกอบ ๓ อยางประชุมพรอม มารดาอยูในฤดู ฝายมารดา
กับฝายบิดาบรรจบกัน แลวก็มีคันธัพพะเขาไปตั้ง หมายความวา คันธัพพะ
ก็อาศัยการบรรจบกันขององคประกอบฝายมารดา กับฝายบิดานั่นแหละ จึง
เขาไปตั้ง เขาไปอยู เมื่อมองดูตามตัวอักษรลวนๆ ก็มีแตวาองคฝายบิดากับ
องคฝายมารดาผนวกกัน องค ๒ นั้น ผนวกกันเมื่อไร คันธัพพะก็เขาไปตั้ง 
ไมนาจะตองรอการไปฝงตัวที่ผนังมดลูก

ถาม ในกรณทีีเ่ราใชไขประมาณ ๒๐ ฟอง แลวเอาเชือ้ผูชาย
แสนตวัเขาไปผสมกนั สมมุตวิา ๑๐ ฟองมีการผสมกนั สวนอีก ๑๐ ฟอง 
ไมมีการปฏสินธ ิ น่ันหมายความวาปฏสินธวิญิญาณมีจํานวนจาํกดั จะ
อธบิายในแงของเรือ่งกรรม หรือจํานวนจาํกดัของปฏสินธวิญิญาณอยางไร
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อะไรทาํใหมีการปฏสินธหิรือไมอยางไร
ตอบ เหตอุยางหนึง่นาจะเปนดานพชีนยิาม แตกม็เีหตปุจจยัอืน่

ดวย ซ่ึงควรพจิารณาตามกฎธรรมชาตทิีท่างพระไดแยกไวเปน ๕ นยิาม คอื
๑. อุตุนิยาม กฎเกณฑฝายสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ ซ่ึงเปน 

physical law
๒. พีชนิยาม กฎเกณฑ ฝายตัวพืช พืชพันธุเปนอยางไร มีความ

สมบูรณหรือไมสมบูรณ เปนตน เปนตัวที่มีคุณสมบัติพรอมหรือเปลา
๓. จิตตนิยาม กฎเกณฑฝายการทํางานของจิต
๔. กรรมนิยาม กฎเกณฑฝายการกระทํา อันเนื่องจากเจตจํานงของ

มนุษย ที่เรียกวา กรรม
๕. ธรรมนิยาม กฎทั่วไปแหงเหตุและผล
ทีนี้ เราก็มาดูในดานที่หนึ่งวา ถาอุตุคือสภาพแวดลอมไมอํานวย ก็

เกิดไมได สภาพแวดลอมตองเอื้อดวย เชน อุณหภูมิเปนตน ถาขอนี้ไมได ก็
เกิดไมได

ตอไปในดานพีชนิยาม คือฝายพืช อาจมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
ฝายตัวเชื้อ (sperm) มีคุณสมบัติพอไหม แข็งแรงพอไหม มีปญหาบกพรอง
อะไรหรือเปลา นี่ก็อาจเปนตัวประกอบไดอยางหนึ่ง ตอไปจึงเขาสูองค
ประกอบฝายจิต

ถาม คอืผมสงสยัวา ตวัสเปอรมกเ็หมือนๆ กนั ใสเขาไปแสน
ตวั ไข นํ้าเลีย้งตวัออน สภาพแวดลอมกเ็หมือนกนัหมด ดูเหมือนวาเรา
ควบคมุทกุอยางใหใกลเคยีงกนั จะเปนไปไดไหมวาไมมีวญิญาณสงมา

ตอบ ในแงนีค้งพดูยาก เพราะวาในแงพชีนยิามกย็งัไมชดัเจนพอ 
นยิามอืน่ๆ กย็งัไมไดพจิารณา ยงัไมสามารถตดัสินองคประกอบเหลานี้ทั้ง



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๔๗

๔๔๗

หมด ปจจัยฝายอุตุนิยาม ฝายพีชนิยาม ฝายจิตตนิยาม จะตองพรอมดวย
กันทั้งนั้น อันนี้เราจะตองวิเคราะหออกมาใหชัดเจนทุกอยาง จึงเปนเพียง
เรื่องที่จะตองศึกษาตอไป ตอนนี้คงพูดไดแตวา มีความเปนไปไดอยางนั้น

ถาม  ปฏิสนธิวิญญาณนี่มีเปนคําภาษาอังกฤษวาอยางไร
ตอบ ภาษาอังกฤษบางทีใชคําวา relinking consciousness 

อันนี้ยังไมถึงกับเปนที่ยอมรับกันทั่วไป relinking ก็คือเขาไปเชื่อมใหม 
แปลตรงตามภาษาบาลีทีเดียวเลย คือภาษาบาลี สนธิ แปลวา ตอ ปฏ ิแปล
วา ใหม หรืออีกครั้งหนึ่ง

หมายความวา ทานถือเปนเรื่องของการเกิดดับของจิตที่เปนไปอยู
เรื่อยๆ ตามธรรมดา จะมีพิเศษก็เพียงวา ตอนนี้เปนเหตุการณที่มีการเชื่อม
ตอเขากับภพใหม แตความจริงจิตก็เกิดดับตลอดเวลา เปนเรื่องธรรมดา คือ
ตัวศัพทไมมีคําวาเกิด แปลตรงตามศัพทก็แควาเชื่อมใหม ภาษาอังกฤษจึง
ใชคําวา relinking เลยแปลวา relinking consciousness แตหนังสือบาง
เลมก็ใชคํางายๆ ใหเขากับความเขาใจสามัญวา rebirth-consciousness

ถาม ในกรณีที่ตัวออนที่เราเลี้ยงไว มีบางตัวตายไป หรือ
เอาไปใสในโพรงมดลูก ไมสามารถฝงตัวแลวเสียชีวิตไป จะอธิบายใน
แงวา ตัวออนนั้นตายเพราะสิ้นกรรมไดหรือไม

ตอบ ถามองอยางกวางๆ การที่จะตายนั้นตายไดตลอดทุกระยะ 
หมายความวา ตั้งแตปฏิสนธิเปนตัวมาแลว มันมีโอกาสที่จะตายไดเสมอ ไม
เฉพาะแตเมื่ออยูในครรภมารดา ถึงแมคลอดออกมาแลวจนแกเฒา ก็ตาย
ไดทุกเวลา ตัวออนก็เปนขั้นกอนหนาของเด็กออน และอยูในระยะที่นาจะ
ออนแอทางดานกายภาพ ดังนั้น จึงเปนเรื่องธรรมดาที่วาจะมีการตายได

แตขอสําคัญก็คือวา ปจจัยสวนไหนที่ทําใหเกิดการตาย เพราะวาบาง
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ทีเขายังไมสมควรตายก็ตาย เหมือนอยางคนเราที่โตๆ แลวนี่แหละ บางทีก็
ตายเมื่อยังไมถึงเวลาที่สมควร ในกรณีอยางนั้น ถือวาตายเพราะกรรมเขาไป
ตัดรอน ทานเรียกวาอกาลมรณะ แตถาตายเมื่อถึงเวลาอันควร อาจเปน
เพราะส้ินบุญ หรือเพราะสิ้นอายุ ทานเรียกวา กาลมรณะ

ถาม การคมุกาํเนดิในปจจุบนัมีหลายวธิ ีมีทัง้ยากนิ ยาฉดี แลว
ยงัมีการใชหวงอนามัยใสเขาในโพรงมดลกูเพือ่เปนกลไกทาํใหไมเกดิการตัง้
ครรภ ไมใหตวัออนฝงตวั ถาเราคดิวาตวัออนนัน้มีชวีติแลว การทีแ่พทยขดั
ขวางไมใหตวัออนฝงตวัได จนตวัออนตองตายไป จะเปนปาณาตบิาตหรอืไม

ตอบ อันนี้ก็จะมีปญหาไดเหมือนกัน เพราะวาถามีการประชุม
ขององคประกอบทั้งสามแลว ก็ถือวาชีวิตมนุษยเริ่มตนแลว การขัดขวางไม
ใหที่อาศัย ก็เปนการไปพรากหรือทําลายปจจัยฝายอุตุนิยาม ทั้งที่ปจจัยฝาย
พีชนิยาม และฝายจิตตนิยามก็พรอมแลว เมื่อไมยอมใหมีปจจัยฝายอุตุ
นิยามมาชวย ก็เลยทําใหชีวิตสืบตอไมได

ถาทําใหชีวิตนั้นสืบตอไปไมไดดวยเจตนา ก็ยอมเปนปาณาติบาต

ถาม เกี่ยวกับเรื่องกรรม จากพจนานุกรมของทานอาจารย 
กรรมคือการกระทําที่ประกอบดวยเจตนาหรือความตั้งใจ ถาการ
กระทํานั้นไมประกอบดวยเจตนาหรือตั้งใจ เชน ขับรถไป หมาวิ่งตัด
หนารถ รถชนหมาๆ สิ้นชีวิต หรือวาขับรถไปมืดมาก มีคนขามถนน 
หรือขี่จักรยานมาแลวไมเปดไฟทายรถ เราชนเขาตาย ถาจิตของเรา
ขณะน้ันนิ่งมาก คือไมมีจิตเศราหมอง การกระทํานั้นถือวาไมเปน
กรรม เม่ือไมมีกรรมก็ไมมีคนรับกรรม กรุณาอธิบาย

ตอบ กรรมก็มีความละเอียดเหมือนกัน เราตองยอมรับกอนวา
จิตของเรามีความละเอียดมาก ความละเอียดออนนี้ บางครั้งแมแตตัวเองก็
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ไมรูสึก เราพูดแบบกวางๆ กอนวา ในกรณีนั้นถือวาไมมีเจตนา ก็ไมเปน
กรรมที่ชัดเจนออกมา เหมือนกับเราเดินไปเดินมาทําธุระ ก็มีการเหยียบสัตว
เล็กสัตวนอยตายไปบางโดยไมไดเจตนา

แตยังมีกรรมอีกชนิดหนึ่ง ทานเรียกวา กตัตตากรรม แปลวา กรรม
สักวาทํา คือความจริงมันมีเจตนาอยู แตเจตนามันออน ไมใชเจตนาโดยตรง
อยางนั้น แตเปนเรื่องของจิตที่ยังมีความประมาทอยู ความประมาทนี้ทานถือ
วาเปนเจตนาเหมือนกัน 

ยกตัวอยางงายๆ เราขุดบอน้ําบอหนึ่งไวหลังบานของเรา ซ่ึงเปนสิทธิ
ของเรา เปนบานของเรา แตบอน้ํานั้นเปดโลง อาจจะมีคนมาตกตายได เรามี
ความรูอยู เขาใจอยู และเรานึกถึงอยูดวยวา เอนี่! คนอาจจะมาตกตายได 
เราควรจะไดเอาอะไรมาปองกัน ทํารั้วกั้น หรืออยางนอยทําสัญญาณอะไรไว 
แตเราก็เรื่อยเปอยไมไดทํา แลวเกิดมีคนมาตกตายจริงๆ อยางนี้ถือวาพน
กรรมไหม อยางนี้ถือวาไมผิดศีล เพราะไมมีเจตนาจะฆาเขา และก็ไมเปน
กรรมชนิดเดนชัด แตก็ยังไมพนกรรมโดยสิ้นเชิง

แมเจตนาที่จะฆานั้นไมมี แตมันมีเจตนาที่เรียกวาความประมาทผสม
อยู ที่วารูอยูวาส่ิงนี้อาจจะเกิดขึ้นไดแลวก็ปลอยไวละเลยไว (คลายกับ
เจตนาปลอยใหตาย หรือเจตนาเอื้อโอกาสใหมีการตาย) ตัวความประมาทนี้
จึงทําใหยังไมพนกรรม

แตในกรณีที่เราไดพยายามทําของเราอยางดีเต็มที่แลว เทาที่วิสัยแหง
สติปญญาของเราจะทําได เราก็พูดไดวาไมเปนกรรม หรือกรรมนั้นแทบจะ
ไมมี หรือมีนอยเหลือเกิน ฉะนั้น ใหเบาใจได คือไมตองไปหวงกังวล

ถาไปหวงกังวลก็จะเปนกรรมอีก เพราะคิดวุนดวยความหวงกังวล
หวาดกลัว ทําใหจิตใจเศราหมอง เราก็สรางกรรมดวยการคิดปรุงแตงจิตอีก
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ที่พูดวากรรมนั้นแทบจะไมมีหรือมีนอยเหลือเกิน ทั้งที่เราพยายามทํา
ของเราใหดีแลวนั้น ก็เพราะจิตนี้มีความละเอียดมากอยางที่พูดมาแลว 
ความประมาทก็คือความขาดสติ ยิ่งจิตละเอียดมากมีสติไวพรอมอยู ก็ยิ่ง
ตัดความพลาดพลั้งจากความประมาทไปไดมากยิ่งขึ้น จนเมื่อมีสติพรอมไว
ครองใจอยูตลอดเวลาเปนปกติ จึงจะพนจากความประมาทไดจริง

ดงันัน้ เมือ่พดูกนัในระดบัสมบรูณ คนทัว่ไปซึง่จติยงัมคีวามวุนอยูมาก
บางนอยบาง สตยิงัพรองตาง  ๆ กนั จึงยงัมชีองใหเกดิความพลาดพลัง้จากความ
ประมาทหรือขาดสติ ไมอยางหยาบก็อยางละเอียด และจึงพูดไวขางตนวา
กรรมแทบไมมี หรือมีนอยเหลือเกิน อาจจะยังไมพนเปนกรรมโดยสิ้นเชิง

เอาเปนวา ในกรณีอยางนี้ เราตองรูตระหนักในหลักความจริงไววา 
เอาละ สําหรบัตวัเราเอง เรามคีวามมัน่ใจชดัเจนวา เราตัง้ใจด ีไมไดตัง้ใจราย 
ไมไดคดิราย แตในเมือ่เรายงัมสีตไิมสมบรูณทเีดยีว ถาเราจะมคีวามประมาท
หลงเหลืออยูบางในกรณีนั้น ก็เอามาใชเปนปจจัยในการพัฒนาตนตอไป

สําหรับเรื่องในระดับลึกละเอียดอยางนี้ เราก็ตองไมมองขามเหมือน
กัน ถาเราไปตัดปลอยวางใจเสียวาเราพนแลว ก็จะไมเอาใจใส แลวเราก็จะ
ไมพัฒนาตัวเองตอไป

แตถาเราเผ่ือใจไวสํารวจมองดูวาเราอาจจะยังมีความประมาทอยูบาง
ในกรณีนั้นๆ เราอาจจะยังมีขอบกพรองตามประสาปุถุชน แลวเราตั้งใจ
สํารวมระวังตอไป ก็เกิดเจตนาที่เปนกุศล พอเราตั้งใจเปนกุศลวาจะ
พยายามระมัดระวังไมประมาทฝกฝนตนตอไป ก็เกิดกุศลกรรม เปนกรรมดี
ขึ้นมา เปนทางของการพัฒนาตอไป

รวมความในเรื่องนี้วา จุดสําคัญจะตองวางใจใหถูกตอง เมื่อมอง
กวางออกไป โลกมนุษยก็เปนอยางนี้ เปนโลกแหงกรรมดีและกรรมราย
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คลุกเคลากันไป ถาเราตั้งใจทําความดี ไมมีเจตนาทํากรรมชั่ว ไมคิดเบียด
เบียนทํารายใครในระดับทั่วๆ ไป ก็ควรพอใจไปขั้นหนึ่งแลว แตถาเราพอใจ
เสร็จไปเสียเลย เอาแคนั้น ก็จะทําใหไมไดฝกฝนพัฒนาตนเองตอไป (กลาย
เปนความประมาทอยางหนึ่ง)

ดังนั้น ในการที่เกิดเหตุการณอยางนี้แลว การปฏิบัติที่ถูกตอง คือ 
อยาไปมัวครุนคิดหวงกังวลขุนมัวเศราหมองอยูไมรูจักจบ ก็จะกลายเปน
อกุศลกรรมมากขึ้นดวย แลวก็เลยไมไดทํากุศลดวย

ทางที่ถูก เมื่อเปนอยางนี้แลว ตองหันกลับมาตั้งใจทํากุศลใหเพิ่มจน
มากกวาอกุศล อยางนอยก็เอาเหตุการณมาเปนเครื่องเตือนตนใหตั้งใจ
ระมัดระวังฝกฝนตนและทําความดีอื่นๆ ตอไป ใหกลายเปนความคิดในทาง
กุศล เปนกรรมดีซ่ึงเปนสวนของการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป

ถาทําไดอยางนี้ กรรมดีหรือกุศลที่เกิดขึ้น ยังจะมากกวาอกุศลกรรม
ที่มีเพียงเสนฝอย และเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นตอไปดวย

ถาม ในทางการแพทย เรื่องการทําแทงน่ีเปนที่ยอมรับกัน
ถาทําเพื่อความปลอดภัยของมารดา คือมารดาตกอยูในอันตรายและ
พิจารณาแลวเห็นวาตองทําแทง ก็เปนที่ยอมรับกันสําหรับการทําแทง
น้ันวาเปนการทําลายชีวิตมนุษย แตกฎเกณฑของสังคมหรือกฎเกณฑ
ทางจริยธรรมถือวาควรทํา แตผูทําก็ตองยอมรับผลของกรรมที่จะเกิด
ขึ้น เชนเดียวกับทหารในการตอสูกับขาศึกเพื่อปองกันประเทศนั้น ก็
ตองมีการฆากันทั้งที่ไมมีเหตุผลเปนการสวนตัว ในกรณีอยางนี้ในแง
ของศีลธรรมหรือจริยธรรมจะมีขอคิดเห็นอยางไร

ตอบ ในกรณีนี้ก็เหมือนกับเปนทางเลือกวา เมื่อจะตองเสียทั้ง
สองอยาง เอาอยางนี้ก็เสีย เอาอยางนั้นก็เสีย แลวจะเลือกเอาเสียอยางไหน 
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ตามหลักสามัญก็ตองวาเลือกเอาอยางที่เสียนอยกวา เชน ระหวางแมกับลูก 
ถาหากวาเอาลูกไวแมกต็าย หรอืถาเอาแมไวลูกกต็าย นีก่เ็ปนเรือ่งของทางเลอืก

ในทางจริยธรรมก็มีคําสอนวา เพื่อประโยชนสุขที่มีคุณคายิ่งใหญกวา 
พึงสละประโยชนสุขที่มีคุณคานอยกวา อะไรทํานองนี้ คือ หลักประโยชน
มากประโยชนนอย เปนกรณีของทางเลือกที่ตองตัดสินใจ

แตไมวาในกรณีใดก็ตาม ตองยอมรับความจริงของการเสียแมแตเล็ก
นอยที่เกิดขึ้น การที่เรายอมรับความจริงจะทําใหมีความรับผิดชอบอยู แลว 
จะทําดวยความระมัดระวัง ไมมักงาย ไมปลอยปละละเลย ไมทําแบบสบาย
ใจ และจะทําใหมีการคิดเพียรพยายามหาทางปรับปรุงแกไข ทําใหไดผลดียิ่ง
ขึ้น จนกระทั่งไดทั้งสองอยาง ไมตองเลือกเอาอยางหนึ่งเสียอยางหนึ่ง นี่คือ
หนทางของการพัฒนามนุษยตอไป

แตในทางตรงขาม ถาเราไมถือวาส่ิงนี้มีชีวิต หรือไมเห็นวาเรื่องนี้มี
ความสาํคญั กจ็ะคดิวา เออ ทาํไปเถอะ เราไมตองรบัผดิชอบ ไมตองไปใสใจ 
ทาํอยางไรกไ็ด อนันีก้จ็ะทาํใหเกดิปญหายิง่ขึน้ เปนทางเสือ่มของมวลมนุษย
ตอไป

ฉะนั้น ทานใหยอมรับความจริงเสียกอน ทีนี้เราก็มาตัดสินใจในแง
ของการกระทํา แลวก็ยอมรับผิดชอบตอการกระทําของเราดวย แตเรามีเหตุ
ผลในการทําอยางดีที่สุดของเราแลว

เมื่อเราตัดสินใจดวยความมีเหตุผลอยางดีที่สุด เราก็จะมีความอุนใจ
ของเรา พรอมทั้งเผื่อใจไวสําหรับการที่จะทําใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก อยางนี้จะ
เปนความดีทั้งแกชีวิตของตน และเปนผลดีแกสังคม เปนการกาวหนาในวิถี
ทางของการพัฒนามนุษย
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ชีวิตมนุษยนั้น โดยสวนมากทีเดียวเปนเรื่องของการเลือกตัดสินใจวา
จะเอาทางเลือกไหน ในการที่เราเปนอยูนี้ เรื่องราวและสถานการณตางๆ ก็
จะมาในลักษณะที่เปนทางเลือกที่ตองตัดสินใจ

ส่ิงสําคัญก็คือ ขอใหมนุษยมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน
เอง และยอมรับความจริง เราจึงมีหลักเกณฑวา บาปมาก-บาปนอย

ในการกระทําอยางหนึ่งๆ แมแตเจตนาของคนก็ไมเหมือนกันแลว 
คนที่มีเจตนาไมใสใจ ก็บาปมากอยูแลว เมื่อเขาไมคิดพิจารณาเหตุผล ทําไป
ตามความสบายใจ ไมมีความรับผิดชอบ มันก็บาปมากขึ้น ถาทําดวยความรู
สึกที่รับผิดชอบ ก็เปนเจตนาที่ดีงามอยูในตัว

หลักวินิจฉัยแมแตแคสองอยางนี้ก็ชวยไดมากแลว คือ สัตวนั้นมีคุณ
มากหรือมีโทษมาก หรือวามีคุณมากหรือมีคุณนอย แลวก็เจตนาเปนอยางไร 
เจตนาดีหรือเจตนาราย เจตนาแรงหรือเจตนาเบา นี่เปนสวนที่ชวยตัดสินได 
นี่เปนเรื่องของจริยธรรมในแงการดําเนินชีวิตของมนุษย ที่ตองตัดสินใจที่จะ
ถือเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

เมื่อเรายอมรับความจริงแลว เราก็จึงมาถึงการวางกฎเกณฑกติกา
ของสังคมวาจะเอาอยางไร เพื่อใหไดผลทางจริยธรรมมากที่สุดเทาที่เราจะทํา
ได โดยยอมรับความจริงนั้น กติกานี้เราวางขึ้นโดยมีเหตุผลของเราอยางนี้ 
วาเรามองเห็นสวนที่เปนประโยชนมากกวาเปนโทษอยางไรบาง

กติกาสังคมแบบนี้ พอเรามีความจริงเปนฐาน และวางไวเพื่อค้ําชู 
จริยธรรมใหไดผลดีที่สุด แลวเราก็ยุติกันไดในขั้นหนึ่ง โดยเผื่อใจไวสําหรับ
การพฒันามนษุยตอไป เพราะมนษุยรุนหลังตอไปอาจจะมสีตปิญญาและไดรบั
ประสบการณทีถ่ายทอดตอกนัไปนีจ้นสุกงอมมากขึน้ อาจจะมองเหน็เหตผุล
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และทางออกไดดีกวาเรา เขาจะไดเปล่ียนแปลงปรับปรุงกฎเกณฑนั้นตอไป
กติกาสังคมนี่มันเปล่ียนแปลงไปได แตอยางที่วาแลว ตองตั้งอยูบน

ฐานของการยอมรับความจริง และทําดวยความรับผิดชอบจริงๆ เพื่อผลที่ดี
ที่สุดในทางจริยธรรม ทําดวยความไมประมาท ไมทําไปแบบเอางายๆ ลาก
เขาหาตัว สะดวกตัวเขาวา

ขอย้ําวา กฎเกณฑกติกาของสังคมไมใชจริยธรรม แตมันเปน
บัญญัติธรรม เรามักติดกับความคิดของตะวันตกจนแยกสองอยางนี้ไมออก

กตกิาหรอืบญัญตัธิรรมนัน้สังคมวางกนัขึน้ เพือ่ใหไดผลดทีางจรยิธรรม
หรอืเพือ่ใหมนษุยเขาถงึจรยิธรรมไดมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได ทาํใหเกดิความดี
งามแกชีวิตและสังคมใหมากที่สุด และกฎกติกาหรือบัญญัติธรรมนั้นๆ ก็ทํา
ใหเขาถึงหรือเขาใกลจริยธรรมไดมากบางนอยบาง และเปนเรื่องที่เราจะ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนากันตอไป เพื่อเขาสูจุดหมาย คือ ใหจริยธรรมมีอยู
และสืบตอไปในสังคมมนุษย

ถาม การทาํแทง อาจตดัสนิใจทาํดวยเหตผุลตางๆ บางทกีไ็ม
ใชทาํเพือ่แม แตเห็นวาในรายนัน้ ถาเดก็เกดิมาจะพกิาร หลายทานกเ็ห็น
วาควรทาํแทงเสยี เปนการชวยเดก็ไมใหตองมีชวีติทีท่นทกุขทรมาน กรณี
อยางนี ้บางทตีดัสนิใจยาก จะมีหลกัในการพจิารณาอยางไร?

ตอบ เรื่องนี้ คงไมมีคําตอบที่เด็ดขาดลงไปแงเดียว ตอนแรก
เรายอมรับความจริงกอนแลววา การกระทํานี้เปนปาณาติบาต แตการตัดสิน
ใจในแตละกรณีอาจจะเปนเรื่องที่ซับซอนและคาดหมายผลยากมาก จึงเปน
เรื่องที่ยากจริงๆ อยางไรก็ตาม ตอนแรกนี้ก็คงพูดเปนแนวทางไดวา เรื่องนี้
จะตองมองใหกวาง มองใหไกล และมองหลายแงหลายมุม

ทีจ่ะพดูตอไปนี ้คงเปนเพยีงแงคดิสําหรบัประกอบการตดัสินใจเทานัน้ 
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ไมใชเปนการตดัสินใจโดยตรง เวลาเราพจิารณาทีจ่ะตดัสินใจเรือ่งอยางนี ้ เรา
มกัใหเหตผุลทีแ่สดงวาเรามคีวามปรารถนาด ีทัง้ตอตวัเดก็และแกสังคม เชน 
เราจะพูดวา เราตัดสินใจทําลายเด็กเสีย

๑. เพ่ือประโยชนแกตัวเด็กเอง จะไมตองมีชีวิตที่ทนทุกขทรมาน
ไปอีกยาวนาน

๒. เพ่ือประโยชนแกสังคม เด็กจะไดไมตองเปนภาระแกสังคมที่จะ
ตองคอยโอบอุม หรือเปนเครื่องถวงสังคม

เหตุผลนี้ มองดูก็เปนความจริงที่เห็นไดชัดเจน แตถึงอยางนั้น มันก็
เปนการมองดานเดียว จากแงมุมของเรา โดยเอาตัวเราเปนเกณฑวัด

ทีนี้ลองมองในแงมุมอื่น เพื่อเปนแงคิดอีกดานหนึ่ง ที่จะชวยใหการ
มองทั่วรอบครอบทุกดาน หรือหลายดานมากขึ้น

มองในแงของเดก็ หรือตัวผูถูกกระทํา มีหลักธรรมดาวา สัตวทุกตน
รักชีวิต และรักสุขเกลียดทุกข ถาเปนไปได ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ มี
รางกายที่สมประกอบ แตเมื่อไมไดอยางนั้น แมจะเปนคนพิกลพิการ จะโดย
กําเนิด หรือดวยเหตุบางอยางหลังจากเกิดแลวก็ตาม จะเห็นวาคนตาบอด หู
หนวก มือเทากุด ขาลีบอยางไรก็ตาม ก็ลวนอยากมีชีวิตอยูกันทั้งนั้น นอย
นักที่อยากตาย

คนที่อยากตาย โดยมากเกิดจากปญหาจิตใจมากกวา ดังจะเห็นวา 
คนที่คิดฆาตัวตายสวนมาก เปนคนที่มีรางกายครบถวนเปนปกติ แตจิตใจ
ตกอยูในสภาพวิปริตแปรปรวนผิดหวัง เห็นชีวิตไมมีความหมาย คนที่พิการ
ทางกายยังคิดหวังอยากมีชีวิตอยู แตคนที่รางกายดีจํานวนไมนอยกลับมีจิต
ใจพิการ ส้ินหวังและอยากตาย
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ทีนี้ มองในแงสังคม บาง เรามักคิดเพียงวา คนที่รางกายพิกลพิการ 
จะชวยตัวเองไมได หรือทําอะไรไดนอย เปนภาระแกคนอื่น เปนเครื่องถวง
สังคม เชนเงินทองที่จะเอาไปใชพัฒนาประเทศก็ตองเอามาใชดูแลคนเหลานี้

แตความจริงก็ปรากฏใหเห็นวา คนพิการมีศักยภาพที่พัฒนาใหกลาย
เปนผูสามารถสรางสรรคได

ในสังคมที่ฉลาด รูจักใหโอกาสและสนับสนุน ก็ปรากฏวา คนพิการ
สามารถฝกฝนพัฒนาตนใหชวยตัวเองได และทําอะไรๆ ที่เปนประโยชนแก
สังคมได โดยเฉพาะคนที่พิการดานหนึ่ง อาจจะมีศักยภาพที่พัฒนาไดดี
พิเศษอีกดานหนึ่ง ซ่ึงทําใหคนพิการที่รูจักฝกฝนพัฒนาตนเอง สามารถทํา
อะไรบางอยางไดเกงกวาคนปกติทั่วไป

บางทีถาสังคมรูจักสนับสนุน อาจฝกกลุมคนพิการใหทํางานพิเศษ
บางอยางแกสังคม ที่คนปกติทําไมคอยได เปนกลุมผูชํานาญพิเศษดานหนึ่ง

ที่นาสังเกตยิ่งกวานั้น คือ คนพิการไมสมประกอบ อาจจะเปนภาระ
ถวงสังคมบาง แตโดยทั่วไปจะไมเปนภัยอันตรายตอสังคม

ในทางตรงขาม คนทีร่างกายครบถวนสมบรูณแขง็แรงดนีีแ่หละจาํนวน
มาก เปนคนพกิารทางจติใจ และคนพกิารทางจติเหลานีแ้หละ ทีก่อปญหา
เปนภัยอันตราย ทําความเดือดรอนและความเสื่อมแกสังคมเปนอยางยิ่ง

สังคมนาจะใหความสนใจแกปญหาคนพิการทางจิตใจนี้ใหมาก 
เพราะมีจํานวนมาก และเปนภัยอยางยิ่ง สังคมที่พินาศไปแลว และจะพินาศ
ตอไป ไมใชเปนเพราะคนพิการทางกาย แตเปนเพราะคนที่พิการทางจิต

บางทีบางคนก็รูสึกเกะกะขวางหูขวางตาหรือไมสบายตา เมื่อเห็นคน
รางกายไมสมประกอบ และไมอยากใหสังคมมีภาพที่ไมนาดูอยางนั้น เรา
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อยากใหสังคมมีแตคนที่มีรางกายครบถวนสมบูรณแข็งแรง แลวก็เลยเห็น
ดวยกับการปฏิบัติของสังคมบางถิ่นในอดีต ถามีคนรางกายไมปกติ ก็เก็บ
เอาไปกําจัดใหหมด อาตมาเมื่อเปนเด็กก็เคยนึกชอบใจวิธีการแบบนั้น

แตแลวเราก็นึกไกลตอไปอีกวา คนแกคนเฒา ก็ไมสมประกอบและ
ไมนาดู เพราะฉะนั้น ก็ควรจะเก็บเอาคนแกคนเฒาไปเปนปุยเสียใหหมด
ดวย เสร็จแลวก็นึกไกลตอไปอีกวา คนที่รูปรางไมสวยไมงาม หนาตาขี้เหร 
ก็นาจะเก็บเอาไปใหหมดเชนเดียวกัน สังคมจะไดมีแตภาพที่สวยงาม

จากนั้นก็จะนึกไกลตอไปอีกวา ควรจะตองคัดเอาไวเฉพาะคนที่
สมบูรณแข็งแรงสวยงามถึงมาตรฐานที่ตั้งไวเทานั้น ความคิดนี้ก็เลยไมส้ิน
สุด และสังคมก็คงยอยยับไปเสียกอน

(เวลานี้ มีวิชาพันธุวิศวกรรม หรือ genetic engineering ผูเชี่ยว
ชาญเรื่องนี้บางคนบางกลุมก็คิดจะสรางมนุษยพันธุพิเศษชนิด superman 
ขึ้นมา ตอไปขางหนา พวกซูเปอรแมนก็คงตองจัดการเก็บมนุษยธรรมดาให
หมด และหลังจากนั้น ก็คงจะมีการแยกกันอีก เปนซูเปอรแมนเกรด ๑ 
ซูเปอรแมนเกรด ๒ ฯลฯ แลวก็คงตองจัดการเก็บกันตอไปเรื่อยๆ)

ทีนี้ มองอีกดานหนึ่ง ตอไปวิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาตอไปอีก 
วงการแพทยคงจะทําอะไรไดอีกมากมาย ที่ยังทําไมไดในปจจุบัน และ
วิทยาการสมัยนี้ก็เจริญเร็วมากดวย บางทีอีกไมชา การแพทยก็อาจจะชวย
แกไขบําบัดความพิกลพิการที่เกิดขึ้นจากกําเนิดที่บกพรองเหลานี้ไดดีขึ้น แต
อันนี้เปนเพียงขอที่นาจะคํานึงถึงในเวลาตัดสินใจ ไมถึงกับเปนเหตุผล

ที่วามานี้ ไมใชจะใหถือเปนหลัก แตเปนเพียงการเสนอตัวอยางแงมุม
อยางอื่นที่อาจจะคิดไปได เพื่อใหการมองปญหาและการแกปญหามีลักษณะ
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กวางไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพราะเรื่องราวตางๆ ที่เราประสบนั้น ถามอง
แงลบ ก็เห็นดานลบมากขึ้นๆ ถามองแงบวก ก็เห็นดานบวกเพิ่มขึ้นๆ จึง
ควรมองใหครบทั้งลบและบวก

ขอสําคัญที่ขอย้ําก็คือ การตัดสินใจและการปฏิบัติในเรื่องนี้ ไมควร
ใหมีลักษณะที่เปนการปดทางการพัฒนาตนของบุคคล และการพัฒนาสังคม
ของมนุษย เชนเมื่อตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่ง ก็ควรมีการยอมรับขีด
จํากัดแหงความสามารถของตนหรือของสังคมในขณะนั้นดวย วาเทาที่ฉันรู
ได ทําได ขณะนี้ ภายในสภาพสังคมที่จะเอื้ออํานวยไดนี้ เราจําเปนตองทํา
ไดอยางดีที่สุดเทานี้ และเราจะศึกษาหาทางที่จะทําใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก

อยาตั้งความรูสึกหรือบอกแกผูอื่นวาอันนั้นเปนการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติที่ถูกตองสมบูรณแลว

ถาม คําวา soul ภาษาไทยใชคําวาวิญญาณ จะเปนอัน
เดียวกับปฐมวิญญาณหรือไม

ตอบ ในวงการพระพทุธศาสนานี ่เราหลกีเล่ียงไมยอมใชคาํวา soul 
เพราะวา soul นี่มีลักษณะอยางที่เขาใชสําหรับ “อาตมัน” เปนวิญญาณใน
ความหมายทีค่ลาดเคล่ือนหรอืเพีย้นไปแลว ซ่ึงไมใชความหมายในภาษาบาลี

ในวงการศาสนาที่ใชภาษาอังกฤษ ไมมีใครแปลวิญญาณวา soul เขา
ใชเพียง consciousness พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ หรืออังกฤษ-บาลีทั้ง
หลาย ใช soul เปนคําแปลของอัตตา หรืออาตมัน และแปลอัตตา หรือ
อาตมันวา soul ทั้งนั้น ไมมีใครใชคํานี้กับวิญญาณ

หลักพุทธศาสนาถือวาจิตนี้เกิดดับตลอดเวลา เปนกระแส ไมใชเปน
ตัวยืนที่ตายตัว ถาหากเปน soul ก็จะเปนส่ิงที่เที่ยงแทถาวรคงอยูยั่งยืน
ตลอดไป เปนอมตะนิจนิรันดร เพราะฉะนั้นก็จึงใชกันไมได



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๕๙

๔๕๙

เหมือนคําวา “เกิดใหม” ในภาษาอังกฤษ สําหรับพวกฮินดู ที่ถือวามี 
soul เขาใชคําวา reincarnation แตในทางพุทธศาสนาคํานี้ถือวาใชไมได 
เราใชคําวา rebirth และถือวาการเกิดใหมเปนปรากฏการณในกระแสของ
การเกิดดับตลอดเวลา

ถาม ถานําเอาเชื้อของบิดา และไขของมารดาไปใสใน
มดลูกของผูหญิงอ่ืน ใครเปนแมกันแน เหมือนเด็กในหลอดแกว

ตอบ อันนี้ก็ชัดอยูแลว คือตัวมารดาอยูที่ไข เปนเจาของไข ตัว
บิดาอยูที่สเปอรม เปนเจาของเชื้อ ก็ชัดอยูแลว เปนฝายพีชนิยาม

คนอื่นเปนเพียงที่อาศัย เปนฝายอุตุนิยามเทานั้นเอง แมที่ใหอาศัย
นั้น เปนฝายอุตุนิยาม

อนันีเ้ราดจูากเรือ่งนยิามไดชดั ดวูาเปนฝายอตุนุยิาม พชีนยิาม จิตต-
นิยาม หรือกรรมนิยาม กรณีนี้ก็เหมือนเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยง คนนั้นก็เปน
แม แตเปนแมเล้ียง แมจริงก็คือเจาของไข

ถาม การทําแทงในวัยศึกษา คือตั้งครรภในขณะยังไม
พรอมที่จะมีบุตร มีความจําเปนที่จะตองศึกษาตอจนจบ จึงตัดสินใจที่
จะทําแทง จะบาปมากไหม

ตอบ อนันีก้ต็รงตามทีพ่ดูไปแลว คอืตวัความจรงินัน้เราตองยอม
รับกอน และตองรบัผดิชอบการกระทาํของเรา อนันีจ้ะเปนความกลาหาญ
ทางจรยิธรรม และทาํใหมกีารพฒันาตวัเองตอไปดวย ถาเราไมยอมรบัความ
จริงกอนแลว เราไมมีความเขมแข็ง เราจะมีอะไรหลอกใจตัวเองอยูเรื่อยไป

วิธีปฏิบัติ ก็เอาหลักที่พูดขางตนมาใช คือตอนแรกตองยอมรับความ
จริงกอน จากนั้นในแงการตัดสินใจ ก็ดูวาตัวเองทําหรือไมทําดวยเหตุผล
อะไร และรับผิดชอบตอการกระทํานั้น ถาจะพูดวาบาป ก็บาปอยูแลว แตใน
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แงของเหตุผลเกี่ยวกับสวนดีหรือคุณประโยชนมีไหม คุมกันไหม และไมใช
มองในแงประโยชนของตัวเราเองเทานั้น ตองมองประโยชนของชีวิตอื่นและ
ของสังคมทั้งระยะสั้นระยะยาวดวย

ไดพูดแลววาเปนทางเลือกที่เสียทั้งสองอยาง จะทําไดก็แควาทาง
เลือกไหนจะมีคุณหรือโทษมากกวากัน ตอนนั้นก็ถือวาทําลายชีวิตมนุษยไป
แลว เหมอืนทหารทีไ่ปรบ แตในกรณนีีเ้ราจะมฐีานะเปนอยางทหารนัน้หรอืไม 
เรากต็องพจิารณาดู

เรื่องบาปนั้นก็ตองบาปแลว เหมือนอยางทหาร เมื่อไปรบ ไปทําลาย
ชีวิตขาศึกคนหนึ่ง มันก็บาป เพราะทําลายชีวิตมนุษย แตเมื่อเรามีเหตุผลใน
การกระทํานั้น ก็พูดไดวาบาปนอยหนอย เชน เราไมไดมีความเคียดแคนจง
ใจที่จะไปทําลายชีวิตเขา แตเราทําไปตามหนาที่ ทําดวยเหตุผลเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติ เปนตน แตบาปก็มีอยูสวนหนึ่ง ซ่ึงการรับผลก็มีในสวนนั้น 
เชนเดียวกับในดานดี ก็มีผลของมันไป

เหมือนอยางสมัยกอน พระเจาแผนดินปกครองประเทศก็มีการส่ังฆา
คนที่ทําผิด ทําโทษ เมื่อตัวเองระเริงอํานาจ วาฉันมีอํานาจยิ่งใหญจะสั่งฆา
ใครก็ได อาจจะเผลอไปมีจิตโกรธ หรือมีจิตที่ตามใจตัวเองนิดเดียวก็ฆาคน
ได นี่ก็เหมือนกัน ถาคนเรามีอํานาจขึ้นมา ไมมีเครื่องยับยั้ง มันจะเผลอตัว
ตามใจตัวไดโดยงาย จึงตองใหทําดวยความเปนธรรมโดยใจมีธรรม

สําหรับแมกับลูกในทอง แมก็มีอํานาจเหนือกวา จะจัดการอยางไร 
เด็กก็ไมมีทางสู แตมันเปนการรังแกกันหรือเปลา เพราะฉะนั้น จริยธรรมใน
แงยอมรับความจริงแลวมีความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น ก็จะชวยใหทํา
ดวยความรอบคอบ ไมทําเอางายๆ ตามใจชอบ

กษัตริยบางองคในสมัยโบราณ อาจจะสั่งฆาคนโดยแทบไมรูสึกอะไร
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เลย หันไปเจอคนนี้ไมชอบหนาก็ส่ังใหเอาตัวไปฆาเสียแลว แทบจะไมรูสึก
อะไร แตมันจะสะสมไว สะสมไวในจิตตลอดเวลา

ขอย้ําวา พึงปฏิบัติกับใจตนเองใหตรงและใหชัด คือเมื่อทําบาปแลว 
ก็ยอมรับกับตนเองวาบาป สวนดานเหตุผลในการตัดสินใจก็ใหชัดกับใจเชน
เดียวกัน ตอจากนั้น อยาเอาใจมาหมกมุนกับความคิดขุนมัวเศราหมองหวน
ละหอยใหเปนบาปกรรมมากขึ้นไปอีก

แตควรจะเอาบาปนั้นมาเปนฐานของการพลิกกลับที่จะตั้งใจทําความ
ดียิ่งๆ ขึ้นไป แลวเราก็จะไดกรรมใหมที่ดีเขามามากขึ้นๆ และเปนการ
พัฒนาตนตอไปดวย จะไดเปนเหมือนคําพระที่ตรัสไววา

ผูใดทาํบาปแลว ปดรายการบาปนัน้เสยีดวยความ
ดี ผูน้ันจะชวยทาํโลกใหสวาง เหมือนดวงจนัทรทีผ่าน
พนจากเมฆหมอก๑

หรือวา
ผูใดเคยประมาทมากอน แตกลบัตวัได ไมประมาท

ตอมา ผูน้ันจะชวยทาํโลกใหสวาง เหมือนดวงจนัทรที่
ผานพนจากเมฆหมอก๒

ถาม คนที่มีหิริโอตตัปปะสูง ทาํผิดนิดหนอย ก็มีความรูสึก
ละอาย และระลึกถึงอยูเสมอ สวนคนที่สองเปนคนที่ไมมีหิริ ทาํผิดเทา
กับคนแรก แตไมรูสึกอะไรเลย คนที่หน่ึงเวลาจะตายก็นึกถึงความผิด
ที่ทาํเอาไวก็จะไปสูทุคติ สวนคนที่สองไมนึกถึงเลย ลืมหมด เวลาตาย
                                                                                
๑ ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘; ขุ.วิ.๒๖/๓๙๒/๓๘๘
๒ ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘; ขุ.วิ.๒๖/๓๙๒/๓๘๘
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แลวก็นาจะไปสูสุคติภูมิ
ตอบ อันนี้ตองมองดวยอุปมา เปนขอเปรียบเทียบ คือวา
ผาที่ดํามากแลว เติมอะไรเขาไป ไปโดนอะไรเขาอีก ก็มองไมเห็น 

หรือน้ําที่เปนโคลนแลวนี่มีอะไรใสลงไปอีก สีเขียวสีแดงใสลงไปก็เฉย
แตน้ําที่ใสนั้นตรงกันขาม ใสสีแดงลงไปนิดเดียวก็เห็น เหมือนผาหรือ

กระดาษสีขาว มีอะไรเปอนนิดหนอยก็มองเห็นชัด
จิตของมนุษยก็ทํานองเดียวกัน จิตที่มืดมัวขนาดน้ําโคลน น้ําครํา 

หรือเหมือนผาดําสกปรก มันเปนสภาพจิตที่หยาบและมืดดําของมันอยูแลว 
เมื่อทําอะไรที่เปนบาปมืดดํานอยกวานั้นหรือเหมือนอยางนั้น ก็ยอมไมแปลก 
ไมรูสึก แตการที่จะไปเกิดที่ไหนนั้นก็ไปตามภูมิจิต หรือระดับจิต

จิตที่มืดดําอยางนั้น ก็ยอมไมไปสูสุคติภูมิ มันเปนอยางนั้น มันเปน
ไปเองตามธรรมดาของมัน

สวนคนที่จิตใสสะอาด พอมีอะไรผิดแปลกนิดหนอย ก็เกิดความรูสึก
เศราหมองใจขึ้นมา มองเห็นเดนชัด อันนั้นก็เปนขอดีที่แสดงวามีจิตใจ
ประณีต แตก็ตองมีวิธีปฏิบัติเพื่อไมใหไปตกต่ําเพราะความเศราหมองนั้น

เรื่องนี้ขอใหพิจารณาในแงการพัฒนาตน เพราะการปฏิบัติธรรมใน
ความหมายหนึ่ง ก็คือการพัฒนามนุษยนั่นเอง คนเราที่ตองการเขาถึง
ประโยชนของชีวิตที่สูงขึ้นไป หรือจะทําอะไรที่สูงขึ้นไปในทางคุณคาของชีวิต 
ก็จะตองพัฒนาจิตของตนขึ้นไปใหถึงระดับนั้นดวย ถาจะเขาถึงประโยชน
และคุณคาของชีวิตอยางสูง จิตก็ยิ่งตองประณีตมากขึ้น

ทีนี้ ในตอนแรก เมื่อเขาอยูกับชีวิตในระดับสัญชาตญาณ จิตของเขา
จะหยาบจะมืดอยางไร เขาก็ไมรูสึก แตคนเราไมใชจะอยูอยางนั้นตลอดไป 
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วันหนึ่งเขาจะตองการคุณคาของชีวิตจิตใจที่สูงที่ประณีตขึ้นไป แลวความ
ประณีตหรือใสสะอาดของจิตใจก็จะมีความหมายขึ้นมาทันที พรอมกับที่ส่ิง
ที่ทําใหจิตหยาบมืดดําก็สงผลในทางลบขึ้นมาทันทีเชนเดียวกัน

เพราะฉะนัน้ คนทีม่จิีตมดืดาํอยูแลว เขาจะไมรูสึกตอส่ิงสกปรกทีเ่ตมิ
เขามา จนกวาเขาจะพฒันาจติใหสูงขึน้ คอื เมือ่จิตของเขาตองการอะไรทีจ่ะเปน
ประโยชนสูงกวานัน้แลว เขากจ็ะตองมรีะดบัจติทีพ่ฒันาขึน้ไปรบักนัใหพอดี

ทีนี้ ในตอนที่ยังไมไดพัฒนาตัวเอง เขายังไมเห็นและไมไดนึกถึงเรื่อง
นี้  แตพอเขาจะพัฒนาจิตปบ ก็จะเกิดปญหาทันที อะไรๆ ที่สะสมไวก็โผล
ขึ้นมากอกวนเปนอุปสรรคแกตัวเอง

ทานผูรูอุปมาไววาอยางนี้ เหมือนอยางในเรื่องความสกปรก เชนพื้น
หองประชุมที่เราเดินกันอยูนี่ แคนี้เราก็วาสะอาดแลวใชไหม

ตอมาเราเกิดตองการใหเปนโตะทํางาน ความสะอาดเแคอยางพื้นหอง
สําหรับเดินนี้ก็ไมพอเสียแลว ตองใหสะอาดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงใชงานได

ทีนี้ ถาเปนแวนตาละ ความสะอาดแคอยางโตะทํางานก็ไมพอเสีย
แลว แวนตาตองสะอาดกวาโตะทํางานขึ้นไปอีก จึงจะใชงานได

จิตของเราก็เหมือนกัน เมื่อจะใชงานที่ประณีต เชนในการบรรลุธรรม
ที่สูงขึ้นไป หรือเมื่อตองการบรรลุสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป ในตอนแรก ยังไม
ไดเริ่มตองการ ยังไมเริ่มจะเอา ก็ยังไมรูตัว คนที่มืดมัวอยางนั้นไมรูสึกเลย 
มันหนักหนาจนกระทั่งไมรูสึก ก็เฉยๆ แตพอจะเอาขึ้นมา จะตองพัฒนาจิต
ใหมีระดับสูงขึ้น ก็เจอปญหา เจาพวกนี้กวนแลว จะพัฒนาไปก็ไมได มันตัน
หมด แสนจะยาก มันตองอาศัยจิตที่ประณีตกวานั้น

เหมือนกับน้ําที่ตองการใหเห็นอะไรๆ ชัดเจน ก็ตองใชน้ําที่ใสพอ 
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ตอนแรกเรายังไมรูตัว ก็เลยไมรูสึก ไมเห็นคุณโทษของมัน แตพอจะพัฒนา
ขึ้นไปก็เห็นชัด เอาไปใชประโยชนที่ตองการใหมไมได ถึงเวลาที่ตองการจะ
พัฒนาก็เกิดตัวกวนขึ้นมา เพราะส่ังสมในจิตที่หมักหมมไวมาก ส่ิงเหลานั้น
กลายเปนอุปสรรคกั้นตัวเอง

ในทางกลับกัน คนที่มีหิริโอตตัปปะมาก หรือมีฉันทะ ใฝดีมาก อยาก
ใหชีวิตของตนดีงามบริสุทธิ์ เมื่อไปทําอะไรผิดนิดๆ หนอยๆ ก็มองเห็นเดน
ชัด แลวก็เกิดความรูสึกขุนมัวเศราหมอง แลวก็เอามาคิดปรุงแตงทําใหเกิด
ความทุกขมาก

ในแงนี้ก็ตองกาวหนาตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือมีหลักวา อกุศลเปนปจจัย
ใหเกิดกุศล หรือกุศลเปนปจจัยใหเกิดอกุศลได ดังนั้น เมื่อเราทําความดี ถา
ทําใจวางใจไมถูกตอง ก็จะทําใหเกิดทุกขไดเหมือนกัน เราจึงตองทําใจปรับ
ใจใหถูก ดวยโยนิโสมนสิการ

วิธีปฏิบัติ วางใจใหถูกตอง ก็คือ ถาเกิดความผิดพลาดไปแลว ก็ตั้ง
ใจวา เอาละนั้นเปนความผิด ตอไปนี้เราจะสํารวมระวัง แลวเอามันเปนบท
เรียนและเปนฐานของการที่จะพัฒนาตัวตอไป แลวก็จะไดทั้งปญญา และได
แรงสงที่มีพลังในการทําความดีเพิ่มขึ้น

อยามัวคิดหมกมุนขุนหมองใหไมสบายใจ เพราะการคิดอยางนั้นก็
เปนอกุศลกรรมดวย ไมถูกตอง ใหคิดวา เรานี่ โดยเจตนาที่แท ก็ใฝดี ตั้ง
ใจทําความดี แตดวยความประมาท จึงพลาดไป ทําความผิดไปแลว ยอมรับ
เสีย แลวตั้งใจใหถูก อยาไปขุนมัวเศราหมองอีก ตั้งใจวาเราจะไมทํามันอีก 
พัฒนาตัวตอไป อกุศลกรรมที่ทําก็จะไมส่ังสมมาก แลวยังไดพลังในการทํา
กุศลตอไปดวย เขาหลักพุทธภาษิตที่ยกมาใหฟงในคําตอบกอนนี้

ถาม เรื่อง กรรมนิมิต และ คตินิมิต เม่ือคนใกลตายทุกคน
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จะมีคตินิมิตหรือไม และเมื่อจิตจุติแลวจะปฏิสนธิตามคตินิมิตเสมอไป
หรือไม มีผลทันทีหรือไม เพราะอะไร

ตอบ จิตนี่จะสืบตอเกิดดับๆ ตลอดเวลา แมในเวลาที่เรายังมี
ชีวิตอยู แลวทานก็มองเรื่องการไปเกิด เหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู เปนแตวา
มันมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ โดยเฉพาะในสวนที่เปนรูปธรรม สวนในแง
ของนามธรรมแลวเหมือนกัน คือ เกิดดับสืบตอไปตลอดเวลา

เพราะฉะนั้น เรื่องของปฏิสนธิจิตและจุติจิตก็เปนเพียงขณะหนึ่งๆ 
ตามธรรมดา เพียงแตจิตเกิดดับสืบตอไปถึงจังหวะสําคัญซึ่งมีเหตุการณที่
แรง ทําใหจิตมีอาการแสดงตัวแรงขึ้นมา และมีกรรมนิมิต กับคตินิมิต
คลายๆ วาจิตมาถึงจุดวิกฤต

ธรรมดาในจิตของเรานั้น ส่ิงที่ส่ังสมเหลานี้มันมีอยูแลว แตไมมี
ภาวะวิกฤตที่จะทําใหปรากฏ พอถึงจุดวิกฤตนี้ ภาพที่เรียกวากรรมนิมิต ก็
ปรากฏขึ้นมา

หมายความวา ส่ิงที่กระทําไวทั้งหมดไมไดหายไปไหน เมื่อถึงจุด
วิกฤตก็ฉายเปนภาพสะทอนจากอดีตขึ้นมา เสร็จแลวจิตก็โยงจากภาพ
สะทอนนั้นปรุงแตงเปนภาพสัญลักษณที่ส่ือถึงอนาคต เรียกวาคตินิมิต คือ
ภาพตัวแทนของสภาพที่จะไปเกิดขางหนา ซ่ึงก็เปนอีกขณะจิตหนึ่งเทานั้น
เอง คลายเปนตัวบอกทิศทาง หรือเปนภาพฉายคุณสมบัติของจิตที่มันบอก
ตัวเองหรือฟองตัวเอง วาฉันมีความพรอมจะไปที่ไหน ไมใชคนอื่นมาแสดง 
แตจิตนั้นเอง มันแสดงอาการของมัน แลวฉายภาพออกมาตามสภาพของ
ภาวะที่มันจะเอาจะไปหา เหมือนกับบอกวาตัวฉันจะไปไหน ก็จบ

ฉะนั้นจึงเปนเรื่องธรรมดาที่มันจะไปตามนั้น เพราะวา นั่นคืออาการ
ของมันเองที่ปรากฏฉายออกมา
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ถาม เรื่องการใสหวง ในกรณีที่มารดาตองการคุมกาํเนิด
โดยการใสหวง โดยที่เจตนานั้นไมตองการมีบุตร แตไมมีเจตนาจะฆา
ตัวออน ในกรณีน้ีจะเปนกรรมหรือไมอยางไร

ตอบ ก็ตัดสินดวยเจตนาอยางที่วา ไมมีเจตนาจะฆาใหตาย อาจ
ทําไปเพราะไมรูแลวก็เปนเหตุใหคนอื่นตายไป คลายกับจะเปนการทําใหคน
ตายโดยประมาท แตที่จริงเปนการทําใหคนตายโดยรูเทาไมถึงการณ

อยางไรกต็าม ในกรณอียางนี ้ ถาจะพจิารณาใหละเอยีด กต็องดทูี่
เจตนา เพราะในกรณอียางนีม้เีจตนาดวย เพยีงแตไมใชเจตนาทีจ่ะฆาโดยตรง 
เจตนาอาจตางกันได เจตนาที่ไมตองการมีบุตรนั้น อาจเปนเจตนากีดกั้นไม
ใหเขามีชีวิตอยูไดตอไป หรือเปนเจตนาแบบปองกันตัวเอง ความตางของ
เจตนานี้มีผลตอคุณสมบัติของกรรมใหแรงหรือเบากวากัน

ถาม เม่ือมาฟงน่ีแลว ก็รู ถาใสหวงอยูจะตองไปถอดไหม
ตอบ อนันีเ้ปนเรือ่งทีค่ณุหมอเองแนะนาํกนัได กอ็าศยัหลักการนี ้

แลวกป็ฏบิตั ิตองใหเกณฑวนิจิฉยัอยางทีว่ามาเปนเครือ่งประกอบการตดัสินใจ

ถาม ผูส่ังใหซื้อยาทาํลายพยาธิ การกินยาถายพยาธิ และ
การรับยาปฏิชีวนะเพื่อทาํลายแบคทีเรีย การกระทาํดังกลาวก็เปนการ
ฆาสัตว เปนบาปหรือไม

ตอบ อันนี้เปนสวนเล็กๆ นอย ถือวาเปนเรื่องปลีกยอย หมาย
ความวา ชีวิตระดับนี้ ถาเปนแบคทีเรีย ก็เปนพืช การฆาเชื้อโรคประเภทนี้ก็
เปนการทําลายชีวิตพืช หรือเหมือนตัดตนไม ไมเปนปญหา แตถาเปนสัตวก็
มีขอพิจารณาวา

๑. สัตวนั้นเปนสัตวเล็ก เปนสัตวชั้นต่ํา เปนสัตวมีคุณนอย หรือเปน
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สัตวที่มีโทษ การทําลายชีวิตจึงเปนบาปนอย
๒. ตองตั้งเจตนาใหถูกตอง คือใชยาดวยเจตนาจะรักษาโรค เจตนา

รักษารางกาย ไมใชมีเจตนามุงรายจะทําลายผูอื่น เมื่อไมมีเจตนาจะฆา ก็ไม
เปนปาณาติบาต ไมผิดศีล

เจตนานี้มีเหตุผลที่สมควร เพราะเปนหนาที่อยางหนึ่งของมนุษยที่จะ
ตองรักษารางกายชีวิตของตนใหอยูในสภาพที่ดี และก็มีหลักความจริงขอ
ใหญอยางหนึ่งวา ในฐานะของมนุษย เมื่อเรามีชีวิตอยู ถาวาตามความจริง
แลว จะใหพนจากการเบียดเบียนหรือทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตอื่นโดย
ส้ินเชิงไมได

การที่เรายังมีชีวิตอยูนี่ แมแตการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
ของเราเอง ก็เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือแมแตการแตกดับแกชีวิตอื่น
บางไมนอย เชน พวกจุลชีพทั้งหลาย เปนตน เปนธรรมดาของการมีชีวิตอยู 
ซ่ึงจะตองยอมรับความจริงไวชั้นหนึ่ง

ทีนี้ขอพิจารณาสําคัญก็อยูที่วาเราจะรับผิดชอบไดแคไหน ปญหาอยู
ที่นี่ นี่คือจุดที่พระพุทธเจาวางไวใหเราแลว เกณฑมาตรฐานคือ เจตนา เอา
เจตนาเปนเกณฑตัดสิน มิฉะนั้นแลวเราก็จะตองเดือดรอนโดยไมมีที่ส้ินสุด 
จนกระทั่งตัวเองจะไมเปนอันทําอะไร ตลอดจนจะไมสามารถมีชีวิตอยูได 
เพราะถาเรามีชีวิตอยู ก็จะทําใหคนอื่นตองตาย หรือทําใหคนอื่นเขาลําบาก 
ประการใดประการหนึ่ง

ขอยกตัวอยางที่เลาบอยๆ มีนักบวชพวกหนึ่งที่คิดหนักในเรื่องนี้ คือ
คิดมากในเรื่องที่วาทําอยางไรจะไมเบียดเบียนผูอื่น ถาทําโนนก็จะเบียด
เบียนสัตวนี่ ถาทํานี่ก็จะเบียดเบียนสัตวนั่น แกก็หาทางพัฒนาวิธีการที่จะไม
ใหมีการเบียดเบียนของแกเรื่อยไป
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นักบวชพวกนี้คือนิครนถ ซ่ึงเปนลัทธิที่ยึดถือหลักอหิงสามากที่สุด 
เกิดขึ้นรวมสมัยกับพระพุทธเจา และมีมาในอินเดียจนกระทั่งปจจุบัน

นักบวชพวกนี้คิดมาก ทําอะไรก็กลัววาจะเปนการเบียดเบียนสัตวอื่น 
เพราะฉะนั้นแกก็คิดวา ถาฉันเดิน ก็ตองมีการไปเหยียบสัตวอื่นถึงตายบาง 
แตจะไมเดินก็ไมได เพราะวาเมื่อมีชีวิตอยูก็ตองเดิน แลวจะทําอยางไรดี แก
ก็เลยคิดประดิษฐไมกวาดพิเศษขึ้นมาชนิดหนึ่ง เวลาเดินไปไหนก็ตองถือไม
กวาดไปดวย กวาดพื้นขางหนาไปตลอดทาง

ทีนี้แกก็มาคิดอีกวา ถาแกจุดไฟ ก็ตองมีสัตวมาถูกไฟไหมตายบาง 
เราก็เบียดเบียนสัตว ทําอยางไรดี นักบวชพวกของแกก็เลยไมจุดไฟ

ทีนี้ก็คิดอีก ถาอาบน้ํา ก็จะเปนเหตุใหสัตวบางอยางตองตาย อาจจะ
เปนสัตวที่เกาะอยูตามตัวหรือที่อยูตามพื้นเวลาน้ําไหลไปก็ถูกทวมตาย เอ ที
นี้เราก็ตองไมอาบน้ํา

ตอมาแกก็คิดอีกวา เวลาแกหายใจ สงสัยจะมีสัตวเล็กๆ นอยๆ เขา
ไปตายบาง แตถาไมหายใจ ตัวแกเองก็ตาย จะทําอยางไรดี แกไมมีทาง
เลือก ก็เลยคิดประดิษฐผาขึ้นชิ้นหนึ่ง เอามาผูกปดปากและจมูก คลายอยาง
ที่คุณหมอใชกันอยูในปจจุบัน

พวกนักบวชนิครนถ แกคิดมากอยางนี้
ทีนี้ทางดานพระพุทธศาสนา ก็เปนศาสนาที่ถือหลักอหิงสาเหมือนกัน 

แตพระพุทธเจาไดทรงวางหลักเกณฑไววา ถาเปนศีล ก็ใหเอาที่เจตนา 
ฉะนั้นไมตองไปคิดมากจนเลยเถิด จะกลายเปนรับผิดชอบมากเกินไป จน
อยูในโลกไมได

ตามหลกัของเรานี ่ ใหรบัผดิชอบตอเจตนา เอาเจตนาเปนเกณฑมาตร-
ฐานไว แลวนอกเหนอืจากนัน้หรอืเกนิกวานัน้ คนใดอยากจะไกลจากการเบียด
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เบียนมากขึ้นกวานั้น จะถือขอปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีก ทานก็ไมหาม แตใหใช
ปญญาพิจารณา ถาเกินกวานั้นแลว การถือปฏิบัตินั้นเรียกวาวัตร แยกใหถูก

ศีลมีมาตรฐานที่เจตนา เรารับผิดชอบแครักษาเจตนาของเราไวใหได 
ถาตองการปฏิบัติใหเขมงวดกวานั้น ก็ถือวัตร คือขอปฏิบัติพิเศษที่เปนเรื่อง
ของความสมัครใจ

ดังนั้น ถาคิดวาตนตองการหางเหินจากการเบียดเบียนใหมากขึ้น เห็น
วาการปฏิบัติอยางนั้นๆ จะทําใหตนเบียดเบียนสัตวอื่นนอยลงไปอีก ก็รับกับ
ใจตัวเอง ที่จะถือขอปฏิบัตินั้น ซ่ึงเรียกวา วัตร

การถือวัตรอยางนี้เปนเรื่องของความสมัครใจ แตก็มีเกณฑมีขอบเขต
เหมือนกัน วัตรบางชนิดเปนเรื่องเลยเถิดไป จะกลายเปนการทรมานตัวเอง 
หรือทําใหเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม พระพุทธเจาก็ทรงหาม

มีตัวอยางที่เลาบอยๆ แตคงไมเปนไร เลาเพื่อจะใหเปนตัวอยางไว 
คือ ขอปฏิบัติบางอยางเจาตัวเขาใจวาจะเปนประโยชน แตบางทีกลับเปนโทษ 
พระพุทธเจาก็ทรงหาม

ขอย้ําความเขาใจกอนวา วัตรตางจากศีล วัตรเปนขอปฏิบัติพิเศษ  ที่
เรามีสิทธิเลือกที่จะถือเพื่อประโยชนบางอยาง เชน เพื่อขัดเกลาตนเอง หรือ
ฝกฝนตนเอง ทีนี้ในหมูพระสงฆบางทีทานก็ถือวัตรพิเศษขึ้นมา โดยตั้ง
กติกากันขึ้น เพื่อจะใหการปฏิบัติไดผล

ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องเลาถึงพระภิกษุกลุมหนึ่ง ถึงตอนเขาพรรษาก็
คิดกันวา ในพรรษานี้เราจะตองปฏิบัติกันใหเต็มที่ การที่เราพูดคุยกันนี่ก็ทํา
ใหเสียหรือหยอนการปฏิบัติ และทําใหจิตฟุงไปได ฉะนั้น พรรษานี้ เรามา
วางกติกาไววาจะไมพูดกัน

แตทีนี้ จะทําอยางไรจึงจะอยูได เพราะตามธรรมดาก็ตองมีกิจธุระ
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บาง เชน องคนั้นเจ็บองคนี้ปวย เวลามีเรื่องราวอะไรจะตองทํา จะทําอยางไร 
เมื่อพิจารณากันแลว ก็ตกลงใชวิธีตั้งสัญญาณไว โดยการตีระฆัง ถาระฆังตี
ขึ้นสามครั้ง หมายความวามีพระเจ็บไข ตีส่ีครั้งหมายความวามีอันตรายบาง
อยางเกิดขึ้น ตีหาครั้งหมายความวาเรียกประชุม ดังนี้เปนตน ครั้นเขา
พรรษาแลวก็ไมพูดกันเลย ตั้งใจเอาแตปฏิบัติกันเต็มที่

พอออกพรรษาแลว พระชุดนี้ก็ไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ตรัส
ถามสุขทุกขวา พวกเธออยูกันดีหรืออยางไร พระก็ภูมิใจวา พรรษาที่แลว 
พวกเราเครงครัดดีเหลือเกิน คุยได ก็อวดพระพุทธเจา กราบทูลวา ขาพระ
องคอยูกันสุขสบายดี พรรษาที่แลวนี่ไดชวนกันปฏิบัติเครงมาก ที่เครงมาก
นั้น ทําอยางไรละ ก็บอกวา ไดตั้งกติกากันวา ปฏิบัติอยางเดียว ไมพูดเลย

พอเลาจบ พระพุทธเจากลับทรงติเตียนวา พวกเธออยูอยางปศุสัตว 
ตอจากนั้นก็ทรงบัญญัติหามมิใหพระภิกษุทั้งหลายถือมูควัตร

มูควัตร แปลวา การถือขอปฏิบัติเปนอยางคนใบ หามภิกษุมิใหถือ 
เพราะไมใชวาไมพูดกันแลวมันจะกาวหนาในการปฏิบัติ แตความถูกตองอยู
ที่เรารูจักฝกการพูดตางหาก

การฝกสํารวมและรูจักใชวาจาของเรานี่แหละ จะเปนการฝกทีด่กีวา
การไมพดู การปฏบิตัอิยูทีว่าจะฝกตนในการพดูอยางไร พดูอยางไรจงึจะด ี
ควรใหความรูกนั บอกความจรงิ พดูวาจาด ี มปีระโยชน ทีช่วยใหเกดิความ
กาวหนาในธรรม ทานไมไดหามไมใหพูด

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงหามวัตรบางอยางทํานองนี้ เพราะมันทําให
ไมกาวหนาในการพัฒนาตน

ถาม ในทางโลก ถาเราทาํผดิตอบคุคลหนึง่ เรากส็ามารถ
ขอโทษ ขออโหสิกรรมตอกนัได ในทางธรรม ถาหากวาเรากระทาํผดิ 
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ทาํปาณาติบาตไปแลว เราจะสามารถขออโหสิกรรมจากวิญญาณนั้นๆ 
ไดหรือไม หรือตองรับกรรมแตอยางเดียว วิญญาณที่ตายนั้นจะรับรูได
หรือไม วาเราขออโหสิกรรม

ตอบ ความจริงมันไมไดแยกกันระหวางเรื่องโลกเรื่องธรรม มัน
เรื่องเดียวกัน แตแยกในเรื่องความจริงตางหาก คือแยกในแงของความจริง 
และขอเท็จจริง เรื่องนี้มีสองสวน คือ

๑. ในแงของความผิดตอกันระหวางบุคคล อันนี้คือการไมผูกเวร 
หมายความวาไมจองเวรกัน หรือใหอภัยกัน อันนี้แหละที่มักเรียกกันวาเปน
การอโหสิ ที่จริงก็คือยกโทษให ไมถืออาฆาตจองเวร หมายความวาเลิกแลว
ตอกัน ไมตอบโตตอเรื่อง ในระหวางตัวบุคคล

คําวา ขออโหสิกรรมที่วานี้ เปนสํานวนภาษาไทย (ในภาษาบาลีเดิมไม
ไดมีความหมายอยางนี้) ซ่ึงก็คือขออภัยนั่นเอง

ในกรณีของปาณาติบาต ผูถูกฆาตายไปแลว จะขออภัย ไมใหอาฆาต
จองเวรกันตอไป จะใหเหมือนกับทํากับคนที่ยังมีชีวิตอยูไมได คือไมไดเต็ม
ที่ เพราะยากที่เขาจะรับรูการขออภัยของเรา และแมแตถาเขารับรู เราเองก็
ไมรูวาเขาไดใหอภัยแลวหรือไม การที่เขาจะรับรูไดนั้น เขาจะตองพอดีไป
เกิดอยูในภพบางภพ ซ่ึงมีไมกี่ภพที่รับรูได

วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ คือ ไมตองมัวไปหวงวาเขาจะไดรับรูหรือไม เราก็
ทําในสวนของเราไป คือ หนึ่ง แผเมตตาตั้งใจใหอภัยกัน และ สอง อุทิศ
กุศลใหเขาไป แลว สาม ตั้งเจตนาทําความดี ใหแรงของกุศลทวมทนเหนือ
อกุศล อยางที่จะพูดในแงตอไป

๒. ในแงของตัวความชั่วที่ทําไปแลว ก็มีผลของมัน เพราะกรรมหรือ
ตัวการกระทํานั้นมันเปนเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตของผูทํากรรมนั้นเอง และมัน
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มีผลตั้งแตขณะจิตที่กระทําแลว คือ เมื่อคนมีเจตนาที่จะเบียดเบียนเกิดขึ้น 
หรือมีเจตนาทํารายเกิดขึ้น ก็มีผลเปนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเริ่มแตในจิต
ใจกอนทันที

ขอพิจารณาในกรณีนี้ก็คือ เมื่อมันมีผลเปนอกุศลอยางนี้แลว ในการ
แกไขเราจะทําอยางไร คําตอบก็คือ เปล่ียน หันไปทํากุศลขึ้นมาใหเหนือกวา

เริ่มตนก็อยางที่พูดมาแลว คือ ยอมรับความจริงวา เออ ส่ิงที่เราทําไป
แลวเปนอกุศล ยอมรับเสียกอน แลวก็ตั้งใจ ตั้งเจตนาวาตอไปเราจะแกไข
และจะไมทํามันอีก แตจะทําความดี พอตั้งใจอยางนี้ กุศลก็เกิดขึ้นแลว และ
ตอจากนั้นเราตองทําฝายกุศลใหมาก ใหมีกําลังมากกวาอกุศล

ในกรณีที่คนทําความผิดตอกัน เราทําผิดตอเขาแลว ไปขอโทษ และ
เขายอมยกโทษให การแสดงความรูสึกที่ดีมีเมตตาใหอภัยกันนั้น เปนการทํา
กุศลขึ้นใหม ทําใหเกิดความรูสึกในทางที่ดี พอไปพูดดีกัน เขาก็วาไมเปนไร
หรอกครบั ผมไมถอืคณุนะ ใจเขากส็บาย ใจเรากส็บาย มคีวามเอบิอิม่ผองใส 
ใจกเ็ปนกศุลขึน้ สภาพจติฝายกศุลกเ็พิม่ขึน้ๆ

แตไมไดหมายความวาบาปที่ทําไปแลวมันไมมี มันก็มีก็เกิดขึ้นไปแลว 
แตเราไมส่ังสมฝายบาปตออีก ฝายบาปนั้นเรายุติ เกิดขึ้นครั้งนั้นแลวหยุด
เลย ไมตอ

ถาตอแมแตในจิต คือคิดปรุงแตงขึ้นมา มีความเศราหมอง ขุนมัว 
บาปก็เพิ่มขยาย บาปตั้งตนนิดเดียวก็บานปลาย ไปกันใหญ

ทีนี้ เราไมทําอยางนั้น รูวาบาปเกิดแคนั้นแลวเราหยุดเลย แลวหันมา
ส่ังสมฝายกุศลตอ ทําจิตใหดีงาม ตั้งใจดีงาม และแสดงออกโดยมีความ
สัมพันธกับเขาใหดีงาม มีเมตตาตอกัน เกิดความซาบซึ้งใจกัน เกิดกุศลแลว
ก็กลายเปนผลที่ดีเกิดขึ้นแทน
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ความเปนไปทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของธรรมหรือกฎธรรมดาของธรรม
ชาตินี่แหละ ไมใชวาใครจะไปยกเลิกผลกรรมใหแกกัน แตเปนเพราะวาเมื่อ
เราไปมีความสัมพันธที่ดีแลวอกุศลก็ไมสืบตอ แลวก็เกิดกุศลใหมขึ้นมา 
และเมื่อเราสืบตอความดีนั้น เชนมีเมตตาไมตรีและการสงเคราะหกัน กุศล
ใหมก็มากขึ้นๆ ฝายอกุศลที่เกิดขึ้นนิดเดียวก็เลยหมดความหมายหรือหมด
อิทธิพลไป

แตถาเราไมทําการแกไขอยางนี้ จิตฝายที่เปนอกุศลก็จะพอกเพิ่ม
ขยายตัวจากเชื้อนิดเดียวมากขึ้น ดวยการคิดปรุงแตง เปนตน ทําใหเกิด
ความเสื่อมจากกุศลธรรม และทําใหอกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้จึงเปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องของกฎเกณฑของธรรมชาติ 
และกรรมก็มีอยูตลอดเวลา เหมือนอยางที่เคยอุปมาแลววา ไมใชวาเราไป
ลางบาป ขอยกอุปมานั้นมาพูดอีก

เหมือนอยางวามีถวยแกว infinity หมายความวาใสน้ําไดไมส้ินสุด 
ตอนแรกเราใสน้ําสีแดงลงไป ใสลงไปๆ รูสึกไมดี น้ําไมบริสุทธิ์ ขุนมัวเศรา
หมองมองไมเห็นอะไรเลย การใสน้ําสีนี้สมมติวาเปนการทํากรรมชั่ว ตอนนี้
บาปของเราก็เยอะเสียแลว น้ําแดงไปหมด

ทีนี้เรานึกได เกิดความสํานึกขึ้นมาวา เอ ความชั่วนี้ เราไมทําดีกวา 
แตจะทาํอยางไรละ จึงจะแกไขได จะเททิง้กไ็มได เพราะมนัเปนชวีติของเราเอง

วิธีแกก็คือ เราหันไปทํากุศล เหมือนกับเติมน้ําใสๆ ลงไปเรื่อยๆ และ
ไมใสน้ําสีลงไปอีกเลย ตอมานานเขา ปรากฏวาน้ําในแกวใสไปหมด มองดู
ไมเห็นสีแดงเลยจนนิดเดียว ใสแจวทีเดียว เพราะอะไร น้ําแดงหายไปไหน
หรือเปลา ไมไดหายไปไหน ก็มีอยูอยางเดิมและเทาเดิมในนั้นแหละ แตมอง
ไมเห็นเลย ไมมีความหมาย เห็นแตน้ําใส
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อันนี้ก็คือความจริงที่วา เมื่อเรารูตัวแลว เราก็เปล่ียน เราไมทําอกุศล
ตอ ทําแตกุศล กุศลก็เพิ่มพูนขึ้นมา อกุศลก็หมดอิทธิพลไปเลย ไมตองไป
ลาง ไมตองไปเอามันออก มันก็หมดความหมายไป

แตถาจะใหเปนการชําระลางบาป ก็ตองเปนอีกระดับหนึ่ง คือระดับ
อริยมรรค ซ่ึงถาเปรียบเทียบก็ตองเปลี่ยนเปนวา ตอนโนนเปนการกําจัด
อกศุลโดยทาํใหสะอาดหมดไปเลย เหมอืนชาํระน้าํสีดวยสารเคม ี หมายความ
วาทาํใหสีแดงหมดไปเลย แตสําหรบัมนษุยปถุชุนทัว่ไป มใิชอยางนัน้ วิธีของ
มนุษยธรรมดาเปนวิธีเอาน้ําใสมาเติม จนกระทั่งน้ําสีนั้นไมมีความหมาย

รวมความวา ไมตองไปหวงกังวล ถาเราทําบาปแลวก็อยาไปหลง
ระเริงมันอีก ก็หยุดเสีย แลวทําฝายกุศลใหเกิดขึ้น เมื่อกุศลมากข้ึนๆ ตอไป
ฝายบาปก็จะหมดอิทธิพลไปเอง

ถาม คาํวา อโหสิกรรม คือกรรมที่ไมใหผล อันนี้มีความ
หมายอยางเดียวกันหรือไม

ตอบ โดยมากเราเอาคําวา “อโหสิกรรม” มาใชในความหมายที่
เปนการอภัยกันมากกวา เปนการใชศัพทผิด คลายๆ วาเราถือเอาความ
หมายของคําวาอโหสิกรรม ในแงที่วาเปนกรรมที่ไมมีผลตอไป แลวเอานัยแง
นี้มาใชใหหมายถึงการที่ไมมีการผูกเวรกันตอไป ความจริงใชกันผิด

อโหสิกรรม ที่จริงเปนเรื่องของกรรมที่เปนกฎธรรมชาติ ไมใชเรื่อง
การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย

อโหสิกรรม เปนคําในยุคอรรถกถา ที่สืบออกมาจากความในคัมภีร
ปฏสัิมภทิามคัคในพระไตรปฎก ในความหมายทีแ่ทของทานวา ไดแกกรรมที่
ไมแสดงผลออกมา (มแีตกรรม วบิากไมม)ี เนือ่งจากไมไดโอกาสทีจ่ะใหผล
ภายในเวลาที่จะออกผลได เมื่อผานลวงเวลานั้นไปแลว ก็ไมใหผลอีกตอไป
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ถาโยงกลับไปหาคําตอบกอนนี้ ก็จะเห็นวา เมื่อเราทํากุศลที่มีกําลัง
แรงมากๆ จนมีแตกุศลเทานั้นใหผล อกุศลกรรมบางอยางที่ไมมีโอกาสให
ผล ก็จะหมดโอกาสแสดงผล และกลายเปนอโหสิกรรมไป ตกลงวามีความ
หมายที่ไปกันได

ถาม คําวา สัมภเวสี หมายความวาอยางไร
ตอบ สัมภเวสี นี่เขาใจผิดกันมาก คือเราไปมองวามีภพหนึ่งใน

ระหวาง เปนทีอ่ยูของคนทีต่ายไปแลวยงัหาทีเ่กดิไมไดซ่ึงเรยีกวาเปนสัมภเวสี 
พวกสัมภเวสียงัหาทีเ่กดิ กเ็รรอนลองลอยไปจนกวาจะหาทีเ่กดิใหมได

แตความจริงตามหลักของธรรมชาติ จิตเกิดดับตลอดเวลา เวลาจุติ
แลวมันก็ปฏิสนธิตอไปทันที เพราะเปนเพียงขณะจิตหนึ่ง ปฏิสนธินี้เราเรียก
กันวาเกิดใหม

บางทีเราไปเรียกพวกที่เกิดใหมแลวนี้บางพวกวาเปนสัมภเวสี ที่จริง
เขาเกิดแลว เขาเกิดของเขาอยูในภพอยางนั้น

ทีนี้ สัมภเวสี ในทางธรรม ทานไมไดมีความหมายอยางนั้น คําวา
สัมภเวสี หมายถึงสัตวที่ยังหาที่เกิด พวกมนุษยปุถุชนทั้งหลายนี่เปน
สัมภเวสีทั้งนั้น คือยังเปนผูหาที่เกิดกันอยู หรือยังตองการเกิดกันอยู ฉะนั้น 
สัมภเวสี ก็คือมนุษยปุถุชน และสัตวทั้งหลายทั่วไปที่ยังไมหมดกิเลส

นอกจากนั้น สัมภเวสียังใชในความหมายอีกอยางหนึ่ง หมายถึงสัตว
ที่ยังเกิดไมเต็มบริบูรณตามสภาพของมัน เชนวาไกนี้จะเกิดสมบูรณตอเมื่อ
ออกจากไขมาเปนตัวไกแลว ตอนที่ยังอยูในไขถือวาอยูระหวางการเกิด และ
ตอนที่ยังไมออกจากไขนี่แหละทานใหใชศัพทเรียกวา สัมภเวสี

ฉะนั้น สัตวที่อยูในระหวางเกิดยังไมเต็มกระบวนการ หรือยังไมครบ
เต็มสภาพบริบูรณ ในระหวางนั้นเรียกวา สัมภเวสี ถาหากวาไกออกจากไข
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มาเปนตัวแลววิ่งได เรียกวา ภูตะ แปลวาสัตวที่เกิดเต็มตัวแลว

ถาม เหมือนโอปปาติกะหรือไม
ตอบ ไมเหมือน โอปปาติกะ เปนประเภทของสัตวในกําเนิด

แบบหนึ่ง สวนสัมภเวสี ใชไดทุกประเภท ใชไดกับมนุษย ใชไดกับไก ใชกับ
สัตวอะไรๆ ไดหมดที่ยังตองมีการเกิด

ถาม คนที่เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นทุกปๆ อยากทราบวา
วิญญาณมาจากไหน

ตอบ อันนี้สงสัยกันมานานแลว ถามองในแงหนึ่ง ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดา เปนเรื่องของความขยายตัวและยุบตัวในชวงเวลาหนึ่งๆ ที่ส้ันๆ 
ในอนันตกาลของอนันตจักรวาฬ เดี๋ยวสัตวประเภทนี้มากขึ้นที่นี่ ลดลงที่
โนน สัตวประเภทโนนขยายที่โนน หดลงที่นี่ สําหรับคนนี้ขยายออกไปก็คง
จะไมเกินแสนลานในโลกนี้ เมื่อเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งก็ตองมีเหตุใหลด ถามอง
ในแงของสรรพสัตวในอนันตจักรวาฬก็ถือวาเปนการขยายไปดานหนึ่ง หด
อีกดานหนึ่ง โปงไปดานหนึ่ง ยุบอีกดานหนึ่ง ไมมีอะไรมาก

ถาม กิเลสมีกาํเนิดพรอมกับชีวิตหรือไม ถาไม ทาํไมคนที่
เกิดจึงมีกิเลสได

ตอบ มันมีมาในรูปของศักยภาพมากกวา บางทีเราเอาความคิด
ความรูสึกและประสบการณเฉพาะอยางๆ ของเราไปจับ ก็ไมตรงกัน หรือ
มองไมทั่วถึง แมแตส่ิงสามัญเหลือเกินบางอยางในโลกนี้ เราก็ยังไมเขาใจ
ธรรมชาติของมัน

สําหรับเรื่องนี้ อาจจะใชวิธีเปรียบเทียบใหพอมองเห็นเคา เหมือน
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อยางเรามีตนไมตนหนึ่ง สมมติวาเปนตนมะมวง เพิ่งจะโตขึ้นมายังไมมีลูก 
แลวเราก็พูดกันวา ตนมะมวงตนนี้ตอไปจะมีดอกมีลูก คือเหมือนกับวามันมี
ดอกมลูีกอยู แตยงัไมปรากฏออกมา ขณะนีเ้รายงัไมเหน็ดอกหรอืลูกเหลานัน้ 
แลวตอนนีม้นัไปแอบอยูทีไ่หน เรากห็าไมพบ แตมนัม ี พอถงึฤดกูจ็ะปรากฏ
ออกมา อยางนีเ้ปนตน  ถาใชศพัทเทยีบเคยีงกอ็าจจะเรยีกวาศกัยภาพ

ทีนี้ ในเรื่องกิเลสของมนุษย มันมีตัวมูลอยู ตัวมูลก็คือโลภะ โทสะ 
โมหะ แลวสืบสาวลงไปอีก ก็มีอวิชชา ภายในอวิชชานี่ก็มีศักยภาพใหกิเลส
ทั้งหลายปรากฏขึ้นในรูปแบบตางๆ จะถือวาเปนการสําแดงตัวของอวิชชาก็
ได และมันก็มีเปนรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนไปไดมากมายเหลือเกิน ไมมีที่ส้ินสุด 
อยางที่วากิเลสพันหา หมายความวา กิเลสมากมายเหลือเกิน พูดเทาไรก็ไม
ครบ เลยใชคําวา กิเลสพันหา แตจะไปหาตัวจริงใหครบ  ก็ไมเคยพบรายชื่อ
ที่เต็มสักที มีแตในคัมภีรชั้นหลัง ที่ตั้งเกณฑคํานวณให

อาตมาเคยคนในอรรถกถาดูวากิเลสพันหามีบัญชีไวที่ไหน ก็ไดไม
ครบ ทานยกตัวอยางมาสามส่ีรอยตัวเทานั้นเอง คัมภีรชั้นหลังจึงมาแจกแจง
ใหเต็ม เอาตามหลักถือวา มันเปนรูปรางหรืออาการแสดงออกตางๆ ของ
สภาพอันเดียวกัน คือสภาพจิตที่มีอวิชชา

คนเราเกิดมาเริ่มตนก็ยังไมมีความรู หรือมีแตความไมรู เรียกวามี
อวิชชา แตการที่จะอยูรอดดวยดีในโลก คนจะตองมีความรู

เมื่อยังไมมีความรูที่จะปฏิบัติใหถูกตองตอส่ิงทั้งหลาย มนุษยก็อยู
โดยดิ้นรนไปดวยแรงขับของภวตัณหา (ความอยากดํารงอยู อาจแปลวา 
need for survival หรือ บางทานแปลวา life wish)

เมื่อดิ้นรนไปอยางนั้น และมีอวิชชาอยูเปนพื้น มนุษยออกไปสัมพันธ
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กระทบกับประสบการณและสถานการณตางๆ ความตองการอยูรอดบนพื้น
ฐานของอวิชชานั้น ก็จะแสดงตัวออกมาเปนกิเลสในรูปตางๆ ซ่ึงมนษุยไดใช
เปนเครื่องปกปองตัวเองใหอยูรอดในการปฏิบัติตอสภาพแวดลอมไปพลาง
กอน จนกวาจะมปีญญาทีจ่ะปฏบิตัใิหถกูตองดวยความรูโดยตรง

เราจึงพูดไดวา กิเลสเหลานั้นเปนสภาวะที่เปนศักยภาพของจิตอยู
อยางนั้น ซ่ึงเกิดขึ้นปรากฏไดตลอดเวลา และถาใครไปสั่งสมอยางไหนขึ้นก็
จะกลายเปนลักษณะเดนออกมาในทางนั้น เรียกวาเปนการส่ังสมของกิเลส 
แตตัวจริงก็อยูที่ตัวมูลของมัน ซ่ึงเปนแหลงของศักยภาพ

อยางไรก็ตาม กิเลสเหลานี้ไมใชเปนอันเดียวกันกับจิต มันไมใชเปน
เนื้อตัวของจิต เพราะฉะนั้นทานจึงบอกวา เราสามารถชําระจิตไมใหมีกิเลส
ได กิเลสไมใชเปนเนื้อตัวของจิต แตมันก็ไมใชอยูตางหากจากจิต มันเปน
ศักยภาพของจิต เมื่อไรเกิดปญญาขึ้นมาสวางแจง อวิชชาไมมี ศักยภาพนี้
หมดไป กิเลสก็หายไปดวย ก็หมดไปดวยกัน

เหมือนเราตัดตนไม เราก็พลอยตัดดอกตัดผลไปหมดดวย ดอกผลที่
จะมีตอไป ก็ไมมี ในเวลาที่เราตัด ตนไมนั้นยังไมมีดอกไมมีผล แตถาเรา
มองไปขางหนาแลว ดอกผลที่จะมีอาจจะเปนมะมวงอีกพันผลหมื่นผล ดอก
ผลเหลานั้นก็หมือนกับไดถูกเราตัดทิ้งไปดวย

เรื่องนี้ถาเอามาคิดในกรณีพิพาทระหวางคนคงจะยุง คุณมาตัดตนไม
ตนนี้ก็เทากับวาคุณมาลักผลไมลูกมะมวงของฉันไปหมื่นลูก เพราะฉะนั้น
ฉันขอคิดราคาคาเสียหาย  เทากับลูกมะมวงหมื่นลูก อะไรทํานองนี้

ถาม เรื่องกิเลสกับอกุศลเจตสิกเปนอันเดียวกันหรือเปลา
ตอบ เปนอันเดียวกัน เปนพวกเจตสิก คืออาการหรือคุณสมบัติ
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ตางๆ ของจิต

ถาม มีผูรวมงานคนหนึ่ง สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา และ
เชื่อยึดมั่นในคาํส่ังสอนของอาจารยทานหน่ึงวา ใหประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบในชาติน้ี ยอมไดรับผลในชาติน้ีเอง ไมตองมุงหวังในชาติหนาภพ
หนา (เขาเชื่อวาไมมีชาติหนาภพหนา) เปนความเห็นถูกตองหรือไม
อยางไร ในฐานะที่เราเปนกัลยาณมิตรของเขา เราควรวางตัวอยางไร

ตอบ การพูดแตเรื่องชาตินี้ ถามองในแงเปนจุดเนนก็ใชได แต
ถาจะเอาไปปดกั้นปฏิเสธชาติหนาเสียเลย ก็เลยเถิดไป เปนจุดที่ตองระวัง 
คือในแงจุดเนนนั้นจริง เพราะชาติหนาเรามองไมเห็น แลวที่สําคัญก็คือวา 
ตามกฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ชาติหนาเปนฝายผลที่สืบเนื่องจากปจจุบัน 
เพราะฉะนั้นตามหลักเหตุปจจัยนี้ ส่ิงที่เราตองทําก็คือเหตุ

เมื่อเราทําปจจุบันที่เปนเหตุใหดีแลว ก็ไมตองหวงผลซึ่งเปนอนาคต 
เพราะเรามั่นใจในความจริงขอนี้วาผลเกิดจากเหตุ

เพราะฉะนั้น หนาที่ของเราจึงอยูที่การทําความดีซ่ึงเปนเหตุในปจจุบัน 
จุดเนนจึงอยูที่ปจจุบัน เมื่อทําเหตุ(ปจจุบัน)ดีแลว ผล(อนาคต)ก็ยอมจะดี

การกระทําอยางนี้ นอกจากเปนการปฏิบัติตามหลักความจริงของกฎ
ธรรมดาแหงเหตปุจจยัแลว เรากเ็กดิความมัน่ใจตามหลกัเหตปุจจยันัน้ดวยวา 
เรื่องภพหนาเราไมตองเปนหวง อยางนี้ถูก

เหมือนอยางพุทธภาษิตที่วา ธมฺเม ฐโิต ปรโลก ํน ภาเย๑ แปลวา ตัง้
อยูในธรรมแลว ไมตองกลัวปรโลก นีเ้ปนภาษิตบทหนึง่ทีบ่อกใหมัน่ใจวา เมือ่
เราทาํเหตดุใีนชาตนิีแ้ลว จะตองหวาดกลัวอะไรกับชาติหนาเลา
                                                                                
๑ สํ.ส.๑๕/๒๐๘/๕๙
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แมในกาลามสูตรก็บอกทํานองนี้วา คนที่ทําดีในปจจุบันชาตินี้แลว ก็
มีความมั่นใจไดวา ฉันไมกลัวชาติหนาหรอก ชาติหนามีหรือไมมีฉันไมตอง
หวั่น เพราะฉันทําความดีจนมั่นใจตนเองแลว ถาชาติหนามี ฉันก็ไปดีแน

แตทีนี้ การที่จะเลยไปถึงจุดที่ปฏิเสธชาติหนาเสียเลย ก็ลํ้าเสนเกินไป 
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับปุถุชน ซ่ึงยังไมรูแจงโลกและชีวิต เมื่อจะตอง
พูดถึงชาติหนาในแงวามีจริงหรือไมมี จะออกมาในทํานองวา เรื่องชาติหนา
นั้นฉันยังไมรูวามีจริงหรือไมมี แตฉันก็รูวิธีที่จะไมตองหวั่นกลัวชาติหนา  
เพราะวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย และเพราะเหตุที่ฉันไมรูนี่แหละ 
ฉันจึงตองปลอดภัยไวกอน ดวยการทําดีไว เมื่อทําความดีแลว ชาตินี้ก็
สบายใจ  ชาติหนาก็มั่นใจ ไมตองหวั่นตองกลัว

ฉะนั้น คนที่ทําดีในปจจุบันจึงไดผลทั้งสองอยาง คือ ในปจจุบันก็ดี
สบายไป ขางหนาก็มั่นใจไมตองกลัวดวย ก็หมดปญหา แตเราไมตองปฏิเสธ
ชาติหนา เพราะเรายังไมรู

ถาม คาํวาอจินไตย หมายถึงอะไร มีกี่อยาง
ตอบ อจินไตย แปลวาส่ิงที่ไมพึงคิด คือไมอาจรูไดดวยการคิด 

และถาขืนจะคิดใหรูใหได ก็จะกลายเปนผูมีสวนแหงความเครียดเปนบาเสีย
สติไป แตที่วานี้ไมไดหมายความวาพระพุทธเจาหามหรอกนะ ทานเพียงแต
บอกความจริงวามันเปนอยางนั้น

ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ ไมใชพระพุทธเจาไปหามใคร เปนแต
เพียงบอกวา ไมควรคิด ถาคิดแลวมันจะทําใหมีสวนแหงความวิปริตของจิต
เกิดขึ้น คือ เมื่อคิดไมออก ก็จะฟุงเพอไปเลย ฉะนั้นทานจึงบอกวาเปนเรื่อง
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ที่ไมควรคิด คือ ไมอาจรูเขาใจไดดวยการคิด ตองรูประจักษดวยประสบ-
การณของตนเอง โดยพัฒนาปญญาญาณใหเกิดขึ้น

อจินไตย มี ๔ อยาง คือ๑

๑. พุทธวิสัย คือเรื่องปญญาความสามารถของพระพุทธเจา วาเปน
อยางไร รูไดอยางไร ทําไดอยางไร เรื่องนี้ก็เปนธรรมดาอยูแลว ปญญาของ
เราไมถึงใคร แลวจะใหหยั่งรูถึงทันเทาคนนั้น ยอมคิดไมได คิดไมออก เปน
เรื่องที่เห็นๆ กันอยู เพราะฉะนั้น ปุถุชนจะเขาใจสิ่งที่พระพุทธเจารู หรือคิด
เรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจาออกไดอยางไร ก็ตองพัฒนาตัวไปจนกวาจะ
มีปญญาอยางนั้น

๒. ฌานวิสัย คือวิสัยของฌาน จิตนั้นมนุษยก็มีอยูดวยกันทุกๆ คน 
แตมนุษยปุถุชนก็ไมเคยรูจัก ไมเคยเขาใจธรรมชาติของจิตและการทํางาน
ของจิตของตนเองเลย แมแตความฝน ตัวเองก็ฝนอยู แตก็ไมเขาใจความ
ฝนนั้น ความรูเรื่องจิตที่มีอยูในตัวเองหรือที่เปนตัวเองนี้ มีนอยอยางยิ่ง

ทีนี้ สภาพจิตที่เปนฌานนั้น เกิดจากสมาธิที่แนวแนถึงขั้นที่เรียกวา
อัปปนา เปนประสบการณที่เกิดจากการฝกฝนพัฒนาจิต ยิ่งรูเขาใจยากกวา
สภาพจติสามญั คนทัว่ไปจงึไมอาจคดิใหรูเขาใจได เปนเรือ่งทีต่องฝกฝนพฒันา
ขึน้มา แตกเ็ปนส่ิงทีท่กุคนอาจรูเขาใจได มใิชดวยการคดิ แตดวยการทําเอา

๓. เรื่องการใหผลของกรรม เรื่องนี้มนุษยปุถุชนคิดอยางไรก็ไม
สามารถมองเหน็ชดัเจนจนถงึทีสุ่ด เรากร็ูเขาใจในแงหลักของความเปนไปตาม
เหตปุจจยั แลวกค็ดิไปไดระดบัหนึง่ แตจะใหคดิมองเหน็โลงตลอดไป กไ็มไหว

                                                                                
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๖/๑๐๔
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๔. เรื่องโลกจินตา คือความคิดเกี่ยวกับเรื่องของโลก จักรวาล จักร-
ภพ วาเกิดขึ้นอยางไร จะมีการส้ินสุดหรือไม มีขอบเขตถึงไหน เรื่องนี้ 
philosophers คือ นักปรัชญาทั้งหลายชอบคิด แตใหคิดไปเถิด ก็ของอยู
นั่น จะคิดใหออก ก็ไมออกหรอก

ถาม ผมเปนกมุารแพทย เม่ือ ๒-๓ เดอืนกอน มีคนไขอาย ุ
๑๖ ป เทานัน้ มีทอง คลอดเดก็ออกมาม ีน.น. ๖๐๐ กรมัเทานัน้ เน่ือง
จากการทาํแทง เดก็ตาบอด แตยงัมีชวีติอยู ตดัสินใจไมถูกวาจะทาํ
อยางไร ผานไป ๔ ชม. เดก็กย็งัไมตาย อยูได เดก็ทีมี่ น.น.เพียง ๖๐๐ 
กรมั ถารอดไป กมี็แนวโนมสูงทีจ่ะมปีญญาออน หตูากบ็อดแลว

อกีประเดน็หนึง่ ถามองในดานของจติใจแลว เดก็คงตองมคีณุภาพ
ชีวิตที่ลาํบาก เพราะเกี่ยวกับภาวะเครียดตั้งแตแรกเกิด และแมก็ไม
ยอมรบัวาจะเลีย้งลกูขนาดนีไ้ดหรอืไม ถามองในแงของสังคม ถาเขารู
วาเขาเกดิมาโดยทีแ่มไมตองการ เดก็จะตองมปีมดอยนานปัการ

เรามีความรูอยูวา ถามองไปขางหนาแลววิบากของเด็กน่ีหนัก
หนาเหลอืเกนิ เราควรจะชวยชวีติใหเขาอยูตอไป ผจญวบิากกรรมของ
เขาตอไป หรอืควรจะใหเขาไปเกดิใหม ใหไดพอแมทีด่กีวานี ้ มีชวีติทีด่ี
กวา ผมลาํบากใจมากทีจ่ะตดัสินใจ เรากมี็จติแพทยมารวมดวย และมี
สูตแิพทย ขาดอยูอยางเดยีวคอื ขาดพระ

กเ็ลยขอเรยีนถามทานอาจารยวา ถาหากบงัเอญิทานอาจารยยนื
อยูแถวนัน้ ทานจะตดัสินใจอยางไร ถาเดก็รอดไป ใครจะรบัผดิชอบเดก็
คนนี ้เรากใ็หการรกัษาเตม็ที ่ไมทราบวาเดก็จะรอดหรอืไมรอด

ตอบ ก็เปนปญหาการตัดสินใจ เปนเรื่องที่ยาก การตัดสินใจขึ้น
ตอขอพิจารณาหลายอยาง ซ่ึงบางทีเราก็ยอมรับวาเรามองเหตุปจจัยและองค
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ประกอบตางๆ ไมทั่วถึง บางทีเราตัดสินใจตอนนี้ นึกวาดีที่สุดแลว มั่นใจ
เหลือเกิน แตปรากฏวา อีกสิบปขางหนาจะเห็นวาผลการตัดสินใจนี้พลาด 
เพราะมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลงในองคประกอบบางอยาง

อยางในกรณีของการพิจารณาวา เด็กอยางนี้ ถารอดไปจะเปนอยางไร 
เราก็มองตามสภาพความเจริญของการแพทยปจจุบัน แตปรากฏวาอีกสิบป
ยี่สิบปขางหนา การแพทยเจริญขึ้น สามารถแกไขเด็กอยางนี้ได ใหเปล่ียน
แปลงไปในทางที่ดี ทําใหเกิดความสมบูรณในสวนนั้นขึ้นมา ก็กลายเปนมี
ทางใหเกิดผลดี

เพราะฉะนั้น การตัดสินใจที่วาเด็กอยางนี้รอดไปก็แย ตอไปก็จะเปน
ภาระแกสังคม ชีวิตดานนอกก็มีแตความทุกขนั้น เปนการคิดจากพื้นฐาน
ความรูประสบการณและสภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไขอันจํากัดของปจจุบัน 
แตพอไปถึงตอนโนน ถาเกิดความเปลี่ยนแปลงกลายเปนวาการแพทยชวย
ได ก็เทากับวาเราตัดสินใจพลาดไปเสียแลว เด็กคนนั้นก็ตายไปเสียแลว 
ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ยาก

ในเมื่อไมอาจจะวางขอวินิจฉัยตายตัวอยางหนึ่งอยางเดียวลงไปได 
เราจึงควรจะมีหลักบางอยางที่จะทําใหตัดสินใจไดอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณีนั้นๆ แคไหนก็แคนั้น

จึงไดเคยเสนอไววา การตัดสินใจตางๆ ก็อยูที่วาเราจะตองพิจารณา
ดวยหลัก ๒ ประการ คือ ดวยเจตนาทีดี่ทีส่ดุ โดยใชปญญาใหมากทีส่ดุ

๑. ปญญา มีความรูความเขาใจในขอมูล และเรื่องราวที่เกี่ยวของ
พรั่งพรอมที่สุด และพิจารณาเหตุผลขอดีขอเสียอะไรตางๆ อยางดีที่สุด 
โดยรอบคอบ
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๒. เจตนา มีความตั้งใจดี ตองการทําเพื่อประโยชนแกเขาอยางแท
จริงโดยบริสุทธิ์ใจ คือ เจตนาที่ประกอบดวยเมตตากรุณาโดยแทนั่นเอง

ถาไดองคประกอบ ๒ อยางนี้แลว เราจะตัดสินใจอยางไร เราก็บอก
กับตัวเองไดวา เราทําดีที่สุดแลว ตอจากนั้น ผลจะเกิดอยางไร เราก็สามารถ
พูดไดวา ตอนที่ตัดสินใจ เราทําดีที่สุดของเราแลว

ตกลงสองอยางนี้สําคัญมาก คือ
๑. ใชปญญาเต็มที่
๒. มีเจตนาดีที่สุด

ปญญา กับ เจตนา สองอยางนี้ใหดีที่สุดเทาที่มนุษยปุถุชนเราจะทํา
ได อันนี้ก็จะเปนหลักไว

เมื่อพิจารณาดูองคประกอบฝายปญญา ๑ องคประกอบฝาย
เจตนา ๑ สองอยางนี้ ก็จะชวยใหมีเกณฑวินิจฉัยดีขึ้น

บางทีเราทําดวยความรู แตเจตนาที่ดีเราไมมี เราไมไดหวังประโยชน
เกื้อกูลแกเขา อยางนี้ก็ถือวามีความบกพรองดานเจตนา

อีกดานหนึ่ง มีเจตนาดี แตไมหาขอมูล ไมปรึกษาสอบถามคนหา
ความรู ไมพิจารณาความจริงใหเพียงพอ ก็ถือวามีความประมาท มีความ
บกพรองในทางปญญา

แตถาเราทําเต็มที่แลว เราก็มีความมั่นใจ แมจะไมสามารถเปนหลัก
ประกันวาการตัดสินใจนั้นจะตองถูก แตพูดไดวา ในวิสัยของปุถุชน เราทํา
เต็มที่แลว



ทําแทง: สารพันปญหา ๔๘๕

๔๘๕

ขอคิดเห็น:
คุณหมอกาญจนา: ขอแสดงความคิดเห็น คืออยากเรียนตามที่ทราบจาก
คุณหมออมราวา มีเด็กบางคนตอนเกิด น.น. ๔๒๐ กรัม ก็สามารถเล้ียงให
โตได เมื่อมีการตรวจสอบ IQ ก็ปกติ นั่นเปนตัวอยางในระดับทั่วไป

สวนในระดับปญญาสูง ตามปกติตองมีน้ําหนักตอนเกิดไมต่ํากวา 
๒,๐๐๐ กรัม แตมีหมอของเราบางคนตอนเกิด น.น. ๑,๗๐๐ กรัม ก็ปรากฏ
ตอมาวา มีสติปญญาเรียนแพทยได แลวยังสามารถทําผลงานทางวิชาการถึง
ระดับไดเปนศาสตราจารย

ฉะนั้น น.น. นอยอยางนั้น ไมไดหมายความวาจะตองมีปญญาออน
เสมอไป แลวก็ที่วาแมไมตองการลูก ก็มีหลายคนที่เขาอยากไดลูกบุญธรรม 
และกําลังมองหาเด็กอยู

อาจารยภุมราใหกราบเรียนวา ภาค ๒ ตอเรื่อง ชีวิตสิ้นสุดเม่ือไร
เจริญพร นี่ก็เปนเรื่องยาก ตองตกลงหาเวลาพูดกันอีกที สําหรับวันนี้

ที่ประชุมก็ไดใชเวลามากพอสมควรแลว
ขออนุโมทนาทุกทาน ขออวยชัยใหพร ดวยการที่ทุกทานมีศรัทธาใน

ธรรม และประกอบกิจที่ดีงาม ที่เรียกวาเปนกุศลกรรม คือชวยเหลือชีวิต
เพื่อนมนุษย และชวยบําบัดโรคภัยไขเจ็บ โดยมีไมตรีจิตมิตรภาพตอกัน ขอ
คุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาทุกทานใหเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความ
เจริญกาวหนา รุงเรือง ประสบความสําเร็จ มีความรมเย็นเปนสุขในธรรม
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน



ถาม-ตอบ:
เทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม

กับ
จริยธรรมในแงพุทธศาสนา∗

ปุจฉา ในปจจบัุนมเีทคโนโลยใีหมเปนอนัมากทีน่าํมาใชใน
ทางการแพทย และทาํใหเกดิผลกระทบอยางมากทัง้ทางดานเศรษฐกจิ
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม.

เทคนคิทีส่าํคญัอยางหนึง่ คอื การวนิจิฉยัโรคกอนคลอด
ปจจุบันมีวิธกีารทีส่ามารถจะตรวจทารกตัง้แตอยูในครรภวาทารกนัน้
มคีวามผดิปรกตหิรอืไม ถาพบวาทารกมคีวามผดิปรกต ิอนัจะเปนเหตุ
ใหมปีญญาออน หรอืพิการ หรอืเปนโรครนุแรงจนถงึแกชวิีตตัง้แต
อายนุอย พอแมสามารถจะเลอืกทาํแทงได

วิธกีารนีม้จุีดประสงคสาํคญัคอื ตองการชวยใหคูสามภีรรยามี
ลกูปรกต ิถาพบวาลกูในครรภผดิปรกตกิจ็ะเลอืกทาํแทงเสยี กอนหนา
                                                                                                    
∗ จาก “สารศิริราช” ปที่ ๔๑, ฉบับที่ ๙, กันยายน ๒๕๓๒ หนา ๕๐๗–๕๑๕



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๘๘
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ท่ีจะมเีทคนคินี ้คูสามภีรรยาไมมทีางเลอืกอืน่นอกจากไมมลีกู ท้ังๆ ท่ี
อยากม ีหรอืเสีย่งเอา

บางครอบครวักลวัมากวาลกูจะผดิปรกต ิดงันัน้ พอต้ังครรภก็
ไปทาํแทงเสยี แตการวินจิฉยัโรคกอนคลอดชวยใหคูสามภีรรยาไม
ตองทกุขทรมานจากการมลีกูผดิปรกต ิและชวยใหไดลกูทีป่รกติ

การวินิจฉัยโรคกอนคลอดและการเลือกทําแทงถาทารกใน
ครรภผดิปรกต ิ เปนทีถ่กเถยีงกนัมากในระยะแรกทีม่เีทคนคินีใ้ช แต
ปจจุบันเปนที่ยอมรับและถือเปนบริการที่ทํากันเปนประจําในตาง
ประเทศ

สาํหรบัประเทศไทยเทคนคินีก้น็าํมาใชแลว และมคีูสามี
ภรรยาทีต่องการใชบรกิารนีจํ้านวนไมนอย และจะมากขึน้เรือ่ยๆ

ทางดานกฎหมายมีการตอตานกฎหมายทําแทงโดยบุคคล
หลายกลุม อนัทีจ่รงิกฎหมายทาํแทงนีม้อียูหลายประเดน็ ท้ังการทาํ
แทงในกรณอีืน่ๆ และการทาํแทงในกรณท่ีีทารกในครรภผดิปรกติ
ประเดน็หลงันัน้นบัวามคีวามสาํคญั เพราะถายงัไมชดัเจน แพทยคง
จะไมอยูในฐานะที่จะชวยเหลือคูสามีภรรยาโดยการวินิจฉัยโรคกอน
คลอดได

ในดานคูสามีภรรยาเองก็อาจมีความวิตกกังวลวาวิธีการนี้ทํา
แลวผดิไหม เปนบาปไหม ถาปญหานียั้งไมไดพูดกนัใหกระจาง
แพทยกไ็มรูจะอธบิายอยางไร

ขอนมสัการเรยีนถามวา  ทางพทุธศาสนามองปญหานีอ้ยางไร
การทําแทงนัน้เหน็ไดชดัวาเปนบาป แตมเีจตนาทีจ่ะไปชวยเขาใหมี
ลกูปรกตแิละปองกนัไมใหมคีวามทกุขทรมาน จากการมลีกูพิการ



ถาม-ตอบ เทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม กับจริยธรรมในแงพุทธศาสนา ๔๘๙

๔๘๙

นอกจากนี ้สาํหรบัเดก็พิการทีเ่กดิมาตวัเดก็เองกทุ็กขทรมานดวย
วิสัชนา  ในแงของจริยธรรม จริยธรรมนี้มีอยางนอย ๒

แบบ คือแบบหนึ่งกําหนดเอาที่ประโยชนเปนหลัก อีกแบบหนึ่งเอา
ความจริงเปนหลักและประโยชนเปนรอง ทางพระพุทธศาสนาถือวา
จริยธรรมตองตั้งอยูบนฐานของสัจธรรม  ตองสอดคลองกับสัจธรรม
ดวย

เมื่อมีปญหาเรื่องความจริงหรือสัจธรรมเขามา มันจะเปน
การพิจารณาในแงความจริงอยางหนึ่ง และการตัดสินใจเลือกของ
มนุษยวาจะเอาอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงบางทีเราก็ตองเลือกเอาในแง
ไดมากเสียนอย

เวลาเราตัดสินเรื่องชีวิตเราจะทําแทง เราก็เห็นแกพอแม
มองในแงหนึ่งเหมือนกับพอแมเปนเจาของชีวิต มาตัดสินชะตากรรม
ของเด็กนั้น เหมือนกับวาเจาของชีวิตนั้นเขาไมมีสวนที่จะแสดง
ความคิดเห็นอะไร เราไมรูวาเขาจะพอใจอยางไร

จริงอยู ในแงหนึ่งเรามีเจตนาดี มีความปรารถนาดีตอเด็ก
น้ันดวย วาแมแตเด็กนั้นเราก็ไมอยากใหเขาทุกขทรมาน แมแตมอง
ในแงน้ี เราก็ไมรูแนนอนวาเจาตัวเด็กนั้นเอง เขาอยากเปนอยางไร
ท้ังๆ ท่ีพิการ เขาก็อาจจะอยากมีชีวิต เราก็พูดยาก ตอนนี้เรามาเปน
ผูตัดสินให

อยางไรก็ตาม พุทธศาสนาถือเจตนาเปนเกณฑสําคัญใน
การพิจารณาปญหาจริยธรรม โดยยึดความจริงเปนหลัก ตัวความ
จริงเปนอยางไร
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ความจริงก็คือสัตวทุกตนรักชีวิต ชีวิตทุกชีวิตตองการอยูรอด
ไมตองการใหใครมาทําลาย อันนี้เปนหลักกลาง ในแงความจริงแลว
เมื่อมีการทําลายชีวิตเกิดขึ้น ก็เปนปาณาติบาต

แตเมื่อมีเหตุผลอื่นประกอบขึ้นมาในแงท่ีวาจะทําใหเกิด
ปญหาความทุกขทรมานแกพอแม หรือความเดือดรอนแมแกตัวเจา
ของชีวิตนั้นเอง ซ่ึงเราสันนิษฐาน หรืออยางนอยก็เห็นวาเขาจะตอง
ทุกขทรมาน ท้ังที่แทจริงแลวเราก็ไมรูใจเขาวาอยากจะอยูหรือไม ใน
แงน้ีก็ถือวาเรามีเจตนาดี เจตนาดีน้ีจะเปนตัวตัดสินในแงท่ีวา ถาผิด
จะผิดมากหรือนอย ซ่ึงโยงไปถึงการพิจารณาดวยปญญาวาจะเลือก
เอาแคไหน แตตองยอมรับความจริงกอนวาเปนปาณาติบาต

แตในฐานะมนุษยเราอยูในโลกนี้  เราอาจจะจําเปนตอง
เลือก มีกรณีมากมายในการดําเนินชีวิตซึ่งเราจะตองเลือกวาจะเอา
อยางไหนโดยเหตุผลอยางไร

การเลือกที่ดีท่ีสุด คือการเลือกที่ประกอบดวยเจตนาท่ีดีท่ีสุด
เปนประการแรก และนอกจากเจตนาที่ดีท่ีสุดแลวก็ตองมีปญญา
ประกอบดวย คือปญญาความรูความเขาใจ มองเห็นเหตุผลใหมาก
ท่ีสุด  แลวตัดสินใจดวยปญญาความรูเหตุผลท่ีดีท่ีสุด และเจตนาที่
ดีท่ีสุด

สําหรับเรื่องของชีวิต  เจตนาที่ดีท่ีสุดก็คือเจตนาที่ประกอบ
ดวยเมตตากรุณา  ในทางปฏิบัติเราตองตัดสินใจวาจะเอาแคไหน
แตเราจะตองไมทําลายความจริง เพราะถาเราไปหันเหความจริง
ตามความตองการของเราวาไมผิด จริยธรรมก็จะไมมีหลักการที่แน
นอน ตอไปก็เปลี่ยนแปลงไปอยางโนนอยางนี้ได
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เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงแยกเปนสองขั้น ขั้นแรก ตอง
ยอมรับความจริงวาเปนปาณาติบาต เมื่อความจริงเปนอยางนั้น
แลว ขั้นที่สอง ในฐานะมนุษยเรา จะเลือกเอาอยางไร ซ่ึงตัวชี้สําคัญ
ท่ีวาตะกี้คือเจตนา เจตนาจะเปนตัวตัดสินเรื่องความบาปนอยบาป
มาก

สมมติวามีคนฆากันขึ้น ถาทําดวยความโกรธแคนมีเจตนาที่
ตองการทําลายเบียดเบียน กลั่นแกลง ก็เปนบาปมาก แตถาเปน
เรื่องของการถูกขมเหงรังแกปองกันตัว เจตนาไมมีท่ีจะเบียดเบียนผู
อื่น ก็เปนบาปนอย ถามีเจตนาดีอยางอื่น เชน mercy killing เขามา
ประกอบ ก็มีสวนที่เปนบุญแทรกซอนเขามาดวย คือมีความ
ปรารถนาดีตอเขา

แตท่ีจริง ในการตัดสินใจอยางนี้ เราตองยอมรับความจริงวา
มีความไมรูประกอบอยูดวย คือ ท่ีจริงเราไมรูวา เจาตัวเจาของชีวิตที่
เราบอกวาเราทํา mercy killing  น้ัน เขาเอาดวยกับเราหรือไม เขา
ยังอยากมีชีวิตอยูหรือไม เราตัดสินขางเดียว ดังนั้น เบื้องแรกจะตอง
ถือหลักการพื้นฐานไวกอนวาเจตนาที่ฆาเปนบาป ถาเปนชีวิตแลว
เมื่อทําลายก็เปนปาณาติบาตทั้งนั้น น่ีเปนตัวความจริง

ปุจฉา  สําหรับเรื่อง mercy killing นี้เปนเรื่องใหญท่ีอยาก
จะขอเรียนถามตอไป แตขอเรียนถามกอนวา ทางพุทธศาสนาถือวา
ชีวิตเริ่มตนตั้งแตเมื่อไหร

วิสัชนา   ทางพุทธศาสนาถือวาชีวิตเริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิ
ปฏิสนธิน้ีมีองคประกอบ ๓ อยาง คือ (๑) มีสเปอรม, (๒) ไข มา
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บรรจบกัน, แลว (๓) มีวิญญาณา คือมีจิตเกิดขึ้น จึงจะถือวาเริ่ม
ชีวิต ถามีแตลําพังสเปอรมหรือไข ถือวายังไมมีชีวิต คือยังไมเปน
ชีวิตมนุษย ถาเปนชีวิต ก็เปนชีวิตแบบพืชหรืออะไรไป

ปุจฉา  จะทราบไดอยางไรวามีวิญญาณ
วิสัชนา  พอบรรจบกันแลวเกิดการสืบตอ ก็ถือชีวิตเริ่มตน

เปนมนุษยแลว ตั้งแตวินาทีท่ีบรรจบกันนั้น เมื่อมีชีวิตตอไป ก็ถือวา
เริ่มมีชีวิตเปนมนุษยแลว

ปุจฉา  ในปจจุบัน เราสามารถทําการปฏิสนธิในหลอดแกว
ได มีปญหาวาสิ่งที่เราทําในหลอดแกวนั้นเปนชีวิตหรือไม

วิสัชนา  เปน ก็เหมือนกัน ไมแปลกอะไร จะอยูท่ีไหนก็เปน
เพียงที่อาศัย จะเปนมดลูกหรือหลอดแกว ก็เปนเพียงที่อาศัยของ
ชีวิตนั้นเทานั้น

ปุจฉา ขณะนี้มีเทคโนโลยีทางการเจริญพันธุ (reproductive
technology) ท่ีสามารถทําใหมีลูกไดโดยวิธีตางๆ วิธีหนึ่ง คือการ
ผสมเทียม ซึ่งมีขอบงชี้ในหลายกรณี เชน สามีเปนหมัน หรือสามีมี
ความผิดปรกติทางพันธุกรรม และไมอยากถายทอดไปใหแกลูก ก็จะ
ใชน้ําเชื้อจากผูชายคนอื่นฉีดเขาไปที่ปากมดลูกของผูหญิง

การปฏิสนธินั้นไมไดเกิดจากสเปอรมของสามี แมเรื่องนี้เปน
เรื่องที่คนยอมรับกันมากกวาการทําแทง เพราะจุดประสงคคือการ
ชวยใหเขาไดลูก แตวิธีนี้จะถูกตองทางธรรมหรือไม เพราะน้ําเชื้อไม
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ใชของสามี คนบางคนก็อาจมีความรูสึกตะขิดตะขวงใจเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ เพราะวาไมใชลูกของสามีของตน

วิสัชนา   ไมใชลูกของสามีแน แตในกรณีเชนนี้ ในแงหนึ่งก็
เปนการยอมรับของสามีดวย จึงเปนเรื่องที่เบาลงไป เพราะไมไดจง
ใจละเมิด

ปุจฉา ถือวาเปนการละเมิดศีลในแงการผิดสามีภรรยา
หรือไม

วิสัชนา   อยูท่ีเจตนาเปนอันดับหนึ่ง ผูชายฝายที่ ๓ ไมไดมี
เจตนาที่จะลวงละเมิด และฝายสามีก็มีการยอมรับ จึงเปนเรื่องที่เบา
ลง แตกไ็มพนสิน้เชงิ ยงัมปีญหาอยู เพราะทัง้ ๒ ฝายมคีวามรูสกึที่ไม
สมบูรณ ไมมีความสมบูรณในตัว ก็รูชัดอยูวาไมใชลูกของเรา

ปุจฉา อันที่จริงคนที่ใหน้ําเชื้อมาจะไมทราบเลย และคนที่
เปนสามีก็จะไมทราบวาใครเปนเจาของน้ําเชื้อ

วิสัชนา   ในกรณีอยางนี้ ฝายที่ ๓ ไมมีเจตนา

ปุจฉา ถาเชนนั้นสามีก็ไมมีผิดอะไร เจาของน้ําเชื้อก็ไมมี
เจตนา แลวทางผูหญิงจะมีความผิดหรือไม

วิสัชนา ถาสามียอม ก็เปนการยอมรับ ไมใชการละเมิด
ทางพระทานใชคําวา “ลักผัสสะ” หมายความวา คนที่มาไดกับ
ภรรยาหรือสามีของอีกฝายหนึ่ง มาลักผัสสะ มาขโมยหรือละเมิด
เปนการละเมิดโดยเปนการขโมยชนิดหนึ่ง ถาเจาของผัสสะนั้น คือ
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ฝายคูครองเขายอมรับแลว อนุญาตแลว ก็ไมเปนการลักผัสสะ บาง
ทีอาจจะถึงกับถือวาเปนการใหความชวยเหลือหรือเสียสละให ถาดู
ในแงน้ีแลวก็ทําใหพนไดเหมือนกัน

อยางไรก็ตาม ในแงจิตใจและวัฒนธรรม ปญหายังมีไดอีก
มาก ถาสามีภรรยาคูน้ันเกิดมีลูกของตนเองโดยตรงขึ้นมา เขาจะมี
ความรูสึกและปฏิบัติตอลูกสองแบบนั้นเสมอกันไดหรือไม อีกอยาง
หนึ่ง ก็จะยังไมพนปญหาการทําวงศตระกูลใหสับสน ซ่ึงศีลมีวัตถุ
ประสงคอยางหนึ่งที่จะปองกัน

ปุจฉา ในปจจุบันสามารถจะเอาไขจากผูหญิงคนอื่น ผสม
ในหลอดแกวแลวใสเขาไปในมดลูกของผูหญิงเจาตัว ในกรณีท่ีเจา
ตัวไมสามารถมีไขได หรือไมตองการถายทอดความผิดปรกติทาง
พันธุกรรมไปใหแกลูก สารกรรมพันธุคือไข ไมใชของตัวเขา แตเขา
เปนคนเลี้ยงอุมชู ไมทราบวาจะมีขอขัดของทางศาสนาหรือไม และ
อยางนี้จะถือวาใครเปนแม

วิสัชนา   แมก็คือเจาของไข อันนั้นชัดเจน ผูหญิงอีกคนก็
เปนที่ฝงตัวเพาะเลี้ยง เหมือนกับหลอดแกวหรือเปนที่ฝากไว ก็เปน
แมท่ีสอง ไมใชแมแท คลายๆ แมเลี้ยง แตแทนที่จะเลี้ยงตอนที่
คลอดมาแลว ก็เลี้ยงตั้งแตเอามาฝากไวในทองของตน

ปุจฉา  อยางนี้ไมมีปญหาอะไรใชไหม
วิสัชนา   ไมมีปญหาอะไร
ปุจฉา ตอไปกฎหมายทําแทงคงจะตองเขาสภาอีก  
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กฎหมายทําแทงนี้กวาง ขอเสนอใหทําแทงไดมีหลายกรณี แตการท่ี
กฎหมายทําแทงไมผาน ทําใหการวินิจฉัยโรคกอนคลอดและการ
เลือกทําแทงในกรณีท่ีเด็กในครรภผิดปรกติ ยังไมสามารถทําไดถูก
ตองตามกฎหมาย ท่ีทํากันอยูทําโดยที่กฎหมายเปดชองไว แตตราบ
ใดที่ประเด็นนี้ยังไมชัดเจน คนทําแทงก็คงจะไมสบายใจ

แพทยบางคนพยายามจะหลีกเลี่ยงไมทําแทง แตใหคนอื่นทํา
เทคนิคการวินิจฉัยโรคกอนคลอดนั้นคงหลีกเลี่ยงไมพน และคงตอง
นํามาใชแน ดังนั้น คงจะตองมีแนวทางปฏิบัติและแนวคิดวาอะไรถูก
อะไรผิด

วิสัชนา  ทางพระก็ชัดเจนวา การทําแทงเปนปาณาติบาต
แตเจตนาเปนตัวบอกวาเปนปาณาติบาตที่เบาหรือแรง

ปุจฉา แตยังไมทําใหเปนสิ่งที่ถูกอยูนั่นเองใชไหม
วิสัชนา  จะเปนการถูกอยางสิ้นเชิงไมได เพราะเปนการ

ละเมิดตอชีวิตคือทําลายชีวิต อันนี้เปนตัวความจริง หลักการถือวา
สัตวทุกตนรักชีวิต ชีวิตทุกชีวิตตองการดํารงอยู ตองการอยูรอด

ปุจฉา ถามีกุศลเจตนา แมจะลบลางกันไมไดกับการทําแทง
แตจะคุมไหมที่จะทําปาณาติบาต

วิสัชนา อันนี้ตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจเองแลว เพราะ
เปนเรื่องที่เสี่ยงเหมือนกัน บางครั้งมีบางเหมือนกันใชไหม ท่ี
เทคโนโลยีพลาด

ปญหาในยุคเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นในเรื่องเหลานี้ และมี
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ความซับซอนดวย อยางเรื่องการปฏิสนธิในหลอดแกว จะทําใหคุณ
คาทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอยางใดบาง เด็กที่เกิดจากการผสมใน
หลอดแกว จะมีความผันแปรอยางไรบางในสวนที่เกี่ยวกับความรูสึก
นึกคิดจิตใจตางๆ เนื่องจากการที่ตัวเกิดมาในหลอดแกวนี้ เมื่อเขา
เติบโตขึ้นมาความผูกพันทางจิตใจตางๆ จะเปลี่ยนแปลงผิดแปลก
ไปอยางไร ก็เปนตัวปจจัยที่ ๒,๓,๔,๕ ท่ีเขามา ทําใหความสมบูรณ
เดิมพรองลงไป

ปุจฉา หมายความวาทางพุทธศาสนาไมสนับสนุนใหทําสิ่ง
เหลานี้

วิสัชนา อาตมาวาพุทธศาสนาใหสิทธิในการใชสติปญญา
ของมนุษยมาก จึงยอมจะใหมนุษยรูจักพิจารณาตัดสินใจเลือกเอง
ซ่ึงก็ตองดูวา เมื่อตนใชสติปญญาพิจารณาแลว ความสมบูรณเต็ม
อิ่มจะมีเทากันหรือไม และมีแงดีแงเสียอะไรอีกบาง

ปุจฉา ยังมีกรณีท่ียากกวาที่เรียนถามทานมาแลวอีก เพราะ
ในการวินิจฉัยกอนคลอดสําหรับโรคพันธุกรรมบางโรคที่เปนเฉพาะ
ผูชาย แตยังไมมีวิธีวินิจฉัยไดวาเด็กในครรภท่ีเปนผูชายนั้นเปนโรค
หรือไม ทราบเพียงแตวาถาลูกในครรภเปนชาย ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงตอ
การเปนโรค ถาไมอยากมีลูกเปนโรค ก็ตองตัดสินใจทําแทงถาเปน
ลูกชาย โดยที่ไมรูวาเด็กที่เปนชายนั้นเปนโรคหรือไม นี้ก็เปนตัว
อยางหนึ่ง

ตัวอยางอื่นก็คือ ในกรณีท่ีแมเปนหัดเยอรมันในขณะที่ครรภ
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ออน ลูกในครรภมีโอกาสพิการมาก แตก็ไม ๑๐๐% รวมทั้งแมท่ีเปน
AIDS ลูกในครรภก็ไมเปนโรค ๑๐๐%

ท้ัง ๓ กรณีนี้ เราไมสามารถวินิจฉัยไดแนนอนวาเด็กพิการ
แตมีโอกาสเสี่ยงสูง เปนความพิการที่ไมมีทางรักษา และเปนความ
พิการที่รุนแรงมาก ในกรณีเหลานี้ ถาเราตัดสินใจเลือกทําแทงไป ก็
จะยิ่งหนักกวากรณีท่ีกลาวมาแลวหรือไม

วิสัชนา  ใจจะตองพรอมท่ีจะรับผิดชอบ คือตัวจะตองรู
ตามความเปนจริงวา (๑) เปนปาณาติบาต (๒) จะแรงเบาแคใดอยู
ท่ีเจตนาของตัวเอง ท่ีประกอบดวยสติปญญาที่รูเขาใจ และมีความ
เสี่ยงปนอยูดวย พอแมหรือแมแตหมอก็ตาม ก็ตองมีความรับผิด
ชอบตอการกระทําของตนเอง เรียกวาเวลาตัดสินใจปญหาอยูท่ีวา
เจตนาในการตัดสินใจน้ันเปนอยางไร

ถามีเจตนาที่ประกอบดวยเมตตากรุณาเปนหลัก มีความ
ปรารถนาดี ตอพอแมเด็ก และตอเด็กดวย ก็เปนตัวที่ชวยไดมาก
เปนตัวที่ใหผลเปนพื้นฐาน สวนการตัดสินใจผิดถูกนี้ก็จะมาเปน
ปจจัยอีกอยางหนึ่ง

สมมติวามีเจตนาที่ดีมาก ปรารถนาดี แตตัดสินใจแลวผิด
พลาด การตัดสินใจพลาดนั้นก็มาบั่นรอน คือทําใหผลของเจตนาดีน้ี
ไมเต็มท่ี แตมันก็จะตองมีผล ยิ่งเมื่อยังเปนเรื่องของความไมรูจริง
เมื่อทําไปดวยความไมรอบคอบก็จะมีขอเสียเพิ่มอีก องคประกอบ
หรือปจจัยแตละอยาง  มีผลท้ังนั้น

สําหรับเรื่องของเทคโนโลยีน้ี เรามองในแงวาเทคโนโลยีแบบ
น้ีเปนเครื่องชวยปองกันไมใหเกิดผลเสียแกพอแมและแกชีวิตเด็ก 



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๔๙๘

๔๙๘

แตในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีอีกดานหนึ่งก็นาจะพัฒนาไปดวย
พรอมกัน คือเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยคนพิการใหสามารถดําเนินชีวิต
ท่ีดีท่ีสุด เพราะการตัดสินใจอยางนี้เปนการตัดสินใจของฝายผูอื่นที่
ไมใชเจาของชีวิต เราไปตัดสินชีวิตเขา ควรจะคิดในแงเอื้ออํานวย
โอกาสแกเขาดวย

ปุจฉา พอแมไมใชเจาของชีวิตเด็กใชไหม
วิสัชนา  ไมใชแนๆ
ปุจฉา ทางตะวันตก ฝายที่สนับสนุนกฎหมายทําแทงนี้ถือ

วาผูหญิงมีสิทธิท่ีจะตัดสิน โดยถือวาลูกที่อยูในทองเปนสวนหนึ่ง
ของแม จึงใหสิทธิวาผูหญิงสามารถจะตัดสินไดวาอยากจะมีลูก หรือ
ไมอยากมีลูก หรืออยากจะทําแทง แตถามองทางเรา ก็ถือวาผูหญิงไม
มีสิทธิตัดสินใจทําแทงใชไหม

วิสัชนา  เปนเพียงมีสวน คือเปนผูท่ีใหโอกาสแกชีวิตนั้น
หรือชวยใหชีวิตนั้นเกิดขึ้นได แตไมใชเจาของชีวิต

หลักการอยางหนึ่งคือ ทุกชีวิตอยากมีชีวิตอยู อันนี้แนนอน
แมจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม  ถาชีวิตนั้นยังไมมีจิตสํานึกที่ทางพระ
เรียกวา “วิถีวิญญาณ” ท่ีจะแสดงออกใหเห็นวาเขาอยากมีชีวิต แต
โดยจิตไรสํานึกนี่เขามีแลว มันมีความดิ้นรนเพื่อความมีชีวิตอยู แม
แตวาเจาตัวไมรูตัว และการดิ้นรนเพื่อความมีชีวิตอยูหรือความ
อยากมีชีวิตนั่นแหละ ทําใหตัวเขาเจริญเติบโตขึ้นมาได ดังนั้นมันมี
อยูแลวคือความปรารถนาของเขาที่จะคงอยู
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แมแตชีวิตที่ปฏิสนธิใหม เมื่อปฏิสนธิแลวความปรารถนาที่
จะมีชีวิตเกิดขึ้นแนนอน อันนี้เทากับวาเราไปลิขิตชีวิตเขา โดยทํา
การที่ฝนตอความปรารถนาของเขา

ปุจฉา  ถาพอแมไมใชเจาของชีวิต เจาของชีวิตเองมีสิทธิ
ไหมที่จะตัดสินวาจะอยูหรือไมอยู หมายความวาจะตัดสินวาไมอยู
ไดไหม แตจะตาย ดังเชน ปจจุบันมี life will คือการเขียนพินัยกรรม
ไวลวงหนาวาในเวลาที่ตัวเองปวยหนักขออยาใหใชวิธีใดก็ตามที่จะ
ชวยชีวิตเลย ไมอยากใหรักษา ขอตาย ยอมตาย อยางนี้มีสิทธิจะทํา
หรือไม หรือถาเปนโรครายแรงแตไมอยากใหรักษา อยางนี้จะเปน
บาปหรือไม

วิสัชนา ถาวาตามหลักแทๆ แลว เจาของชีวิตเขามีสิทธิใน
ชีวิตของเขา แตผูอื่นอาจจะพิจารณาวาในขณะนั้นจิตเขาแปรปรวน
ไมสมบูรณ การพิจารณาตางๆ ไมเปนไปโดยสติรอบคอบ เพราะ
ฉะนั้นเราก็ถือวาเรามีเมตตากรุณาและมีสติปญญาที่จะพิจารณา 
จึงพยายามที่จะชวยชีวิตเขา เพราะวาเขาอาจจะตัดสินใจผิดก็ได ซ่ึง
ก็เปนความจริงที่บางคนตัดสินใจผิด เราจึงพยายามชวยเหลือเขาไว
กอน

อันนี้ก็เปนเรื่องของการที่มนุษยปฏิบัติตอกันกับมนุษยตาม
ธรรมดานี่เอง การที่เรามีเจตนาดีก็คือมีเมตตากรุณา จะพยายาม
ชวยชีวิตเขาไว แตในแงของสิทธิเขามีสิทธิตอชีวิตของเขา

ปุจฉา เจาของชีวิตบาปไหม เพราะเหมือนกับเปนการฆาตัว
ตาย แตเปนการฆาตัวตายที่ไมไดลงมือกระทํา ถารักษา เขาอาจมีชีวิต
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อยู อาจหายขาดหรือมีชีวิตอยูนานตอไป แตถาไมรักษา จะตายแน
วิสัชนา ตามปรกติคนที่ตัดสินใจฆาตัวตาย จะมีความรูสึก

ท่ีทานเรียกวาความไมสบายใจบางอยาง  ความรูสึกขุนมัวเศรา
หมองใจ เกิดความขัดใจคับแคนใจอะไรบางอยาง และทําใหตัดสิน
ใจท่ีจะฆาตัวตาย ภาวะจิตอันนี้เองที่เปนความเศราหมอง เปนบาป

ปุจฉา  ไมใชการฆาตัวตายเปนบาปหรือ แตเปนความเศรา
หมองหรือ

วิสัชนา  มันเนื่องอยูดวยกัน เจตนาที่จะฆานี่แหละเปน
เจตนาที่เปนบาป เพราะเปนเจตนาในการทําลาย ซ่ึงทําใหจิตขณะ
น้ันเปนจิตที่ไมสมบูรณ คับของ ขุนมัว ขัดใจ  ไมปลอดโปรง ไมผอง
ใส ทางพุทธศาสนาถือวาจิตที่ดีงามที่เปนบุญ ก็คือจิตที่ปลอดโปรง
ผองใส สมบูรณในตัวของมันเอง

ปุจฉา ถาฆาตัวตายดวยความเชื่อ เชน ตามประเพณีของชาว
ญี่ปุน หรือฆาตัวตายตามศาสดาอยางที่เกิดใน Guyana

วิสัชนา   อยางนั้นเปนโมหะ
ปุจฉา   ตามประเพณีญี่ปุน มีการฆาตัวตายเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบ อยางนั้นถือวาเปนบาปหรือเปนบุญ
วิสัชนา มีท้ังบุญทั้งบาป เรื่องนี้มีความซับซอนอยูเหมือน

กัน  ในพุทธศาสนาก็มีเรื่องในพระไตรปฎกอยูหลายเรื่องที่พระบาง
องคปวยมาก มีความทุกขทรมาน ก็เลยฆาตัวตาย ตอนที่เชือดคอ
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ตัวเองนี้ มีความรูสึกเศราหมองใจ มีความขุนมัว มีความไมพอใจ
ชีวิตของตัวเอง ซ่ึงทางพระถือวาเปนจิตที่ประกอบดวยโทสะอยาง
ละเอียดออน คือมีความขัดเคืองใจ ความขุนเคืองที่จะทํารายตัวเอง
ก็เปนบาป พอเชือดคอไปแลว ขณะนั้นผานไปแลว ก็ไดเกิดความ
เขาใจ มองเห็นอะไรตางๆ แมแตวาเอาชีวิตของตัวเองมาเปนเครื่อง
พิจารณา ดวยความเขาใจความเปนจริง เห็นสัจธรรม กลับหลุดพน
เปนพระอรหันตไปเลยก็ได ในเสี้ยววินาทีท่ีจะตายกลับพลิกตรงขาม
คอือาศยัการฆาตวัตายนัน้ ยกเอาการทีจ่ะตายขึน้มาเปนขอพจิารณา
กส็ามารถเกดิปญญารูแจง ซ่ึงเปนความดงีามอยางสงูสดุได

การมีความรับผิดชอบและความสํานึกตอหนาที่ท่ีจะรักษา
ความดีงามของสังคมเปนความดี เปนบุญ แตเจตนาในการฆาเปน
เจตนาในการทําลาย ประกอบดวยโทสะเปนบาป เรื่องนี้มีความซับ
ซอนในตัว แตก็เปนไปตามหลักการที่วาจิตของมุนษยน้ันมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ในการวินิจฉัยเรื่องนี้เราจะตองนํา
เอาเงื่อนไขหรือตัวปจจัยตางๆ มาเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณา
ดวย และแยกวินิจฉัยเปนอยางๆ

ปุจฉา  ถาอยางนั้น คนที่เจ็บปวยไมอยากใหรักษา อยาก
ปลอยใหตาย  เขาอาจคิดดวยความเศราหมอง ก็เหมือนกับการฆาตัว
ตาย แตถาเขาไมคิดดวยความเศราหมองเลา ถาเขาปลง และมองเห็น
แลววาเปนอยางนี้ แลวพรอมที่จะไปจากโลกนี้

วิสัชนา เขาก็เลยบอกวาไมตองมาทําอะไรเขา ขอไป
สบายๆ ไมใชฆาหรือใหฆาตัว เพียงแตไมรักษา อยางนี้อาตมาวา
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เปนได อาจเปนจิตที่สมบูรณดวยซ้ํา เห็นวาไมเปนปญหา เพราะเขา
มีสิทธิของเขา แตถาเขามีความรูสึกทอแทเบื่อหนาย มีความขุนมัว
คับแคนตอชีวิต ขุนเคืองใจตัวเอง คิดวาตายเสียใหหมดเรื่อง จิต
เศราหมอง อยางนี้เปนบาปอยูในตัว

ปุจฉา   ในปจจุบัน การรักษาโรคระยะทายเปนไดมาก เชน
โรคไตวายระยะสุดทาย มีวิธีรักษาอยูหลายวิธี แตโดยขอจํากัดที่มีอยู
ในขณะนี้ เราไมสามารถรักษาผูปวยทุกคนได  ดังนั้นบางทีเขาอยาก
อยู แตเขาไมสามารถรับการรักษาดวยวิธีดังกลาวได เราก็แนะนําเขา
วาอยารักษาเลย การแนะนําอยางนี้ไมทราบวาควรหรือไมควร เหตุ
ผลก็คือวา การรักษาเปนการรักษาเรื้อรัง คาใชจายสูงมาก จะสูไม
ไหว ขณะเดียวกันก็จะเปนภาระตอครอบครัว บางครั้งเมื่อทําไปแลว
ทางครอบครัวผูปวยเกิดปญหามากกวา ถาผูปวยอยูนานเทาที่จะอยู
ไดตามธรรมชาติ  การใหคําแนะนําอยางนั้นไมทราบวาควรหรือไม

วิสัชนา    ถา (๑) เราใหคําแนะนําดวยเจตนาดีตอตัวเขา
เราปรารถนาดีตอชีวิตของเขา และ (๒) เราใหขอมูลความจริงเทาที่
เราจะใหไดเต็มท่ี แลวการตัดสินใจเปนของเขาเอง อยางนี้ไมเปนไร

ปุจฉา  แตบางครัง้แพทยเปนคนตดัสนิ เชน การดแูลผูปวยท่ี
หมดหวงั หรือระยะทายของโรค เพราะขณะนี้มีปญหาทางเศรษฐ-
ศาสตรมาเกี่ยวของดวย บางครั้งคลายกับแพทยตองทําตัวเปนพระเจา
ตัดสินวาคนใดควรชวยชีวิต หรือคนใดควรจะปลอยใหเสียชีวิต ตัว
อยางเชน ในกรณีผูปวยไตวายระยะสุดทาย ถาตัดสินวาควรชวยชีวิต
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ก็มีวิธีรักษาตางๆ ใหมีชีวิตตอไปได ปญหาน้ีเปนปญหาทั่วโลก
เพราะเราไมสามารถใหการรักษาแกผูปวยทุกคนได แมวาบางครั้งผู
ปวยเปนคนตัดสินเอง แตก็มีไมนอยท่ีแพทยเปนคนตัดสินให คําถาม
คือเรามีสิทธิจะทําอยางนั้นหรือไม

วิสัชนา ในกรณีอยางนี้ แพทยมีความเสี่ยงอยูมาก
เปนการมองและตัดสินชีวิตของเขาจากแงของเราและคนอื่น ถึงจะ
ทําอยางดีท่ีสุด ก็คงสมบูรณไดยาก และคงจะตองเรียกวาการถือ
สิทธิมากกวาจะเรียกวามีสิทธิ เพราะเรากําหนดเอาเองจากขางเรา
วาเรามีสิทธิ

อยางไรก็ตาม อยางนอยแพทยจะตองแนใจในเจตนาดี คือ
ตองไมทําโดยไมมีความรับผิดชอบ แพทยอาจจะทําจนชินจนมี
ความรูสึกวาชางมันหรือเรื่อยเปอย ไมมีความรับผิดชอบตอชีวิต อัน
น้ีก็เปนบาปสถานหนึ่ง แตถาเรามีความรูสึกรับผิดชอบตอชีวิต เราก็
มีเจตนาดี มีความปรารถนาดีตอผูปวย หรือเราอาจมีความ
ปรารถนาดีตอเศรษฐกิจของประเทศดวย ก็เปนเคร่ืองประกอบการ
ตัดสินใจวามีเจตนาดีอยูแคไหน อันนี้จะเปนตัวชวยในการพิจารณา
แตก็จะไมพนทีเดียว เพราะเราไมใหโอกาสแกชีวิตนั้นจริง

ปุจฉา  บางครั้งเราเห็นชัดวาการรักษา เชน การเปลี่ยนไต
ไมไดทําใหคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น ถาทําไปแลวอาจจะลําบากยาก
จนลงไปอีก เราก็เลยตัดสินไมทํา พอเราตัดสินไปวาไมทํา ถาเราบอก
ความจริงแกเขาวาไมทําเพราะเขาไมมีเงิน ก็จะดูเหมือนวาการรักษา
นี้ทําไดเฉพาะคนรวยเทานั้น ในความเปนจริงเราไมสามารถให



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๕๐๔

๕๐๔

บริการตางๆ ทางการแพทยแกทุกคนได  แตบางครั้งแพทยตองเปน
คนตัดสินใจวาคนใดสมควรจะไดรับการรักษา แพทยจึงอยูในฐานะ
ลําบาก

นอกจากนี้ การรักษาผูปวยในระยะสุดทายเปนเรื่องสิ้น
เปลืองมาก เพราะมีภาวะแทรกซอนตางๆ และตองใชยาและวิธีตางๆ
ในการรักษาพยาบาลมาก แพทยก็มีความเห็นเปน ๒ กลุม  กลุมหนึ่ง
มีความเห็นวาควรจะพยายามรักษาใหดีท่ีสุด ถาผูปวยจะตายก็ใหเปน
การตายเอง  อีกกลุมเห็นวาการทําอยางนั้นไมยุติธรรม เปนการสราง
บาป เพราะการมีชีวิตอยูเปนการทําใหความทุกขทรมานยืดยาวไปอีก
และเงินที่สิ้นเปลืองไปในการรักษาไมสามารถทําใหผูปวยรอดชีวิต
ได  ก็จะหยุดการรักษา ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางแพทยท่ีมีความ
เห็น ๒ กลุมนี้  การสอนนักเรียนแพทยก็ยาก  ถาปลอยผูปวยใหเสีย
ชีวิตโดยไมใหการรักษา ก็อาจจะดูเปนการโหดราย ไมทราบวาจะมี
แนวทางปฏิบัติอยางใด นอกจากอาศัยเจตนาดังที่ทานไดพูดไวชัด
เจนแลว

วิสัชนา     ในกรณีท่ีเราเปนผูอื่น ไปตกลงตัดสินชีวิตเขา
เราจะตองมีตัวประกอบในการพิจารณาใหครบถวนสมบูรณวาทํา
อยางไรจะดีท่ีสุดในการเลือกตัดสินใจ เทานั้นเอง

พูดอีกอยางหนึ่งวา นอกจากเจตนาดีท่ีเปนพื้นฐานแลว ก็จะ
ตองมีการใชสติปญญานี้พิจารณาขอมูลความจริงอยางรอบคอบที่
สุดดวย การที่แพทยมีความเห็นเปน ๒ กลุม ก็เพราะมีเหตุผลตัว
ประกอบตางๆ ไมเหมือนกัน  ท้ังสองฝายตางก็คิดแทนผูปวยดวยกัน
ท้ังนั้น  จึงตองเปนเรื่องของการชักจูงใจกันดวยเหตุผลตางๆ วาใคร
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มีเหตุผลดีกวากัน ไมมีขอยุติตายตัว

ปุจฉา  ถาเราไมรักษา เขาก็จะเปนไปตามบุญตามกรรม ก็
จะจบสิ้น  แตถาเราตอชีวิตเราไปสรางทุกขขึ้นอีก  มีปญหาอีกมาก
เกิดตามมา  และเราไมสามารถจะชวยแกปญหาดังกลาวได บางครั้ง
จึงตัดสินไมรักษาเพราะเราเห็นไดชัดเจนวาถารักษาไปเขาจะมีความ
ทุกขมากขึ้น มีบางครั้งที่ฝนทําไปทั้งๆ ท่ีรู แตพอเห็นวาเขาทุกข
ทรมาน เราก็ย่ิงทุกขหนัก แทนที่เขาจะตายตามธรรมชาติ เราฝน
ธรรมชาติโดยไปตอชีวิตของเขา ทําใหเขาทุกขทรมาน จึงมีความรู
สึกวาอยางไหนจะบาปกวากัน

วิสัชนา      พอมีเหตุผลอยางนี้ข้ึนมา เหตุผลน้ันก็เปนตัวที่
ทําใหเกิดเจตนาอยางนั้นขึ้นมาอีก ซ่ึงก็เปนเจตนาดีตามความคิดที่
วา ถาเขาไปตามปรกติของเขาคงจะสบาย เปนเหตุผลในใจท่ีมีข้ึน
มา ทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยเจตนาที่ดีได ในแงน้ีก็เปนเหตุผล
อยางหนึ่งที่นํามาใชในการตัดสินใจของเรา ท่ีจะใหถือวาเปนกุศล
เจตนา

ตอนที่พยายามรักษา ก็ทําดวยหวังดี โดยมีความคิดความ
เขาใจข้ันหนึ่ง ตอนที่จะใหเปนไปตามธรรมชาติ ก็ทําดวยหวังดี แตมี
ความคิดความเขาใจอีกขั้นหนึ่ง

ในกรณีท่ีเจตนาดีมีเมตตากรุณาเหมือนกัน อยางไหนมี
โมหะคือความไมรูจริงมากกวา ก็บาปมากกวา อยางไหนมีโมหะ
นอยกวา ก็บาปนอยกวา
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ปุจฉา ในกรณีการรักษาดวยไตเทียม บางครั้งจะบอกกับ
ญาติวา เงินทองที่ใชในการรักษานั้นจะสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน
สูนําไปใชทําอยางอื่นที่มีประโยชนกวาไมได แตเราไมสามารถจะ
บอกแกผูปวยอยางนี้ได จําเปนตองอางวาผูปวยมีสภาพไมเหมาะสม
ตอการรักษา บางครั้งผูปวยก็ถามวาไมเหมาะสมอยางไร เราก็ตอง
อางเหตุผลทางการแพทย  เหตุผลท่ีอางนั้นทําใหผูปวยฟงแลวสบาย
ใจ แตเรารูอยูแกใจวาเรากําลังผิดศีลขอมุสา

วิสัชนา    ถามองในแงของพระ เรื่องนี้ทานคํานึงถึงเจาของ
ชีวิตมากกวาคนอื่นๆ เพราะสถานการณเปนเรื่องของคนนั้น คนอื่น
เปนเพียงตัวประกอบ

ถาจะพิจาณาในแงวาจะทําอยางไรใหเจาของชีวิตเขาปฏิบัติ
ตอชีวิตเขาไดดีท่ีสุด แมแตวาถาจะตาย ก็ใหเขาพรอมท่ีจะตายดวย
ใจ โดยมีจิตที่ปลอดโปรงผองใสไมเศราหมอง ถาทําอยางนี้ได คน
อื่นก็เปนตัวรอง

ถาเขาพรอมจะตาย ยอมรับความจริงวาจะตาย ดวยความรู
สึกที่สบายปลอดโปรง มันก็เบาไปหมด ท่ีดีท่ีสุดคือทําไปโดยเขารู
ความจริงดวย และตัดสินใจดวยความรูน้ันที่เต็มบริบูรณวาชีวิตของ
ฉันเอาอยางนี้ ถาทําอยางขั้นนี้ก็เปนดีท่ีสุด

ดงันัน้ นอกจากในแงปฏบัิตทิางกายแลว ควรพจิารณาวาทาํ
อยางไรจงึจะใหทางดานจติใจของผูปวยมคีวามพรอมอยางนีด้วย

ปุจฉา  เทาที่ผานมา มีผูปวยสวนนอยท่ีทําใจไดอยางนี้
สวนใหญรับไดยาก เพราะสวนใหญรักชีวิต ถาผูปวยตัดสินใจเอง
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ความรับผิดชอบก็จะไมอยูท่ีแพทย อยางนั้นก็งาย
แตในความเปนจริง ผูปวยไมไดอยูในฐานะที่จะตัดสินใจได

เพราะมีอารมณ ความวิตกกังวล ความกลัว ความอยากอยู กลัวตาย
และเขาไมมีขอมูลทางการแพทยมากพอที่จะรูวาอะไรดี  แพทยจึง
ตองอยูในฐานะลําบากที่จะตองเปนผูตัดสินวาจะใหการรักษาหรือ
หยุดการรักษา ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

วิสัชนา   มันอยูท่ีวาเลือกอยางไรใหดีท่ีสุด  ตอนนี้ปญหา
ของมนุษยเราอยูไดแคน้ี เพราะในกรณีน้ีเรามีความรูไมสมบูรณ  แม
แตความรูตอตัวชีวิตนั้น เราก็ทําไดแควาดีท่ีสุด ดวยเจตนาที่ดีท่ีสุด
ของเรา และดวยความรูท่ีดีท่ีสุดของเรา เราทําไดอยางนี้ และเราก็
ยอมรับความจริงนั้น

ปุจฉา  ถาคิดในแงเศรษฐศาสตร ท่ีทําไปอยางนี้อาจไมใช
ดวยใจเมตตากรุณาตอใครโดยเฉพาะ แตมองวานาจะเก็บทรัพยากร
ไปใชชวยคนอื่นในภายหนาที่มีความจําเปนกวา

วิสัชนา ก็เปนเจตนาดวย คือเปนเจตนาที่เปนไป
ตามความคิดวาทรัพยสินเงินทองสวนนี้ ถานําไปทําอยางอื่น มันจะ
เปนประโยชนมากกวา แตก็เปนเหตุผลเทาที่เรามองเห็น เราตอง
ยอมรับความจริงวาเราอาจจะมองไมท่ัวถึงก็ได แตอยางนอยการที่
เราพิจารณาอยางนี้ นับวาเรามีเจตนาดีอยู เพราะเราเห็นแก
ประโยชนสวนใหญของคนจํานวนมาก แมวาอาจจะเปนเจตนาที่ไม
สมบูรณ คือประกอบดวยความรูท่ียังไมสมบูรณ แตอยางนอยตัว
เจตนานั้นก็ดี
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ขอท่ีตองระวังก็คือ ถึงจะมีเจตนาดีตอสวนรวม แตก็ตองไม
ใหกลายเปนมีเจตนารายตอบุคคลคือผูปวย คือจะตองมีเมตตา
กรุณาตอผูปวยดวย ถาไมระวัง การมีเจตนาดีตอเศรษฐกิจของสวน
รวม อาจจะกลายเปนขออางใหละเลยไมคําถึงชีวิตของผูปวยไปก็ได
ถาอยางนี้ก็เปนบาปอีก

ปุจฉา  ในปจจุบัน เราสามารถนําสารพันธุกรรมมาตรวจได
และในอนาคตอาจสามารถจะทํานายไดวา ตอไปคนๆ นั้นจะเปน
โรคอะไร เชน เบาหวาน มะเร็ง หรือโรคกรรมพันธุ ซึ่งอาจแสดง
ออกในภายหลัง  ถาเราสามารถเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือยีน
โดยวิธีตางๆ ใหผิดไปจากที่คนๆ นั้นจะตองเปน ไมทราบวาเราไป
“แทรกแซง” กรรมที่เขาควรจะไดรับหรือไม เพราะแทนที่จะไดรับ
ผลของกรรมทําใหเจ็บปวย แตเราก็ไปชวยไมใหเขาเปนโรคเสีย

วิสัชนา ก็เหมือนกับการชวยกันตามธรรมดา เปนแต
เพียงวาเราชวยในขั้นตอนไหนเทานั้นเอง  ในเรื่องนี้ก็เปนเพียงวา
ยีนของเขาที่สะสมมาเดิม เทากับประมวลของผลกรรมเกาใหเปน
อยางนั้น

เมื่อมนุษยจะชวยเหลือกัน ความแตกตางก็อยูท่ีวาเราจะไป
ชวยเขาไดในขั้นไหน เชน ตามปรกติท่ีเคยเปนมา เราตองรอจน
กระทั่งยีนปรากฏผลแสดงออกเปนรูปธรรมอยางชัดเจนแลว เราจึง
ไปชวยแกไขปญหาใหเขาได แตตอนนี้เรามีความรูมากขึ้น เราก็เลย
มาแกในตอนที่เปนชวงตนมากกวานั้น แตเราก็ไมไดไปขัดกับ
กระบวนการของกรรม เพราะวาเขาก็มีสภาพของเขาที่มาอยางนั้น
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น่ันคือกรรมของเขาเปนอยางนั้น เราไปชวยเขาแกไขดัดแปลงหลัง
จากนั้น

อยางไรก็ดี ในกระบวนการชวยเหลือของเรานี้ เราก็ไมรูวาวิธี
การทางเทคโนโลยีจะไดผลสวนหนึ่ง แลวมีผลเสียอะไรอยางอื่นหรือ
ไม อันนี้เปนเรื่องซับซอนมาก

ปุจฉา เราใหคําจํากัดความวา ชีวิตเริ่มเมื่อปฏิสนธิ ถาหาก
ปฏิสนธิแลวเซลลท่ีเกิดขึ้นมามีชีวิต เซลลนั้นอยากจะอยู ถามองลึก
ลงไปนั้นก็คือยีน ถาเราจะเปลี่ยนยีนเราจะถือวานั่นคือชีวิตหรือไม

ปจจุบันเราสามารถจะเก็บยีนไวไดนานไมมีท่ีสิ้นสุด จะถือ
วาเปนชีวิตหรือไม ปจจุบันก็มีสเปอรมแบงก  นอกจากนี้ อาจเก็บไข
ท่ีมีปฏิสนธิในหลอดแกวไวเพ่ือใชในอนาคตหรือใชในการวิจัยได
ดวย

วิสัชนา   สําหรับสเปอรมกับไขท่ียังไมมีปฏิสนธิ ก็ชัดเจน
วายังไมใชมนุษย

ปุจฉา ถายีนนั้นเอามาจากมนุษย จะถือวาเปนมนุษยหรือไม
วิสัชนา   ถาเปนมนุษยตองมีวิญญาณ  ตอนที่สเปอมกับ

ไขผสมกันเกิดมีวิญญาณ เปนจุดที่มีปฏิสนธิและชีวิตเริ่มข้ึน

ปุจฉา ในสัตวก็คงจะใชกฎเกณฑนี้เหมือนกัน
วิสัชนา   ใชกฎเกณฑน้ีเหมือนกัน
ปุจฉา อาจกลาวไดวาชีวิตถูกกําหนดโดยโมเลกุลก็ได  แลว
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เราจะกาํหนดวาวญิญาณนัน้คอือะไร  เกดิขึน้ตัง้แตเมือ่ไหร ไดอยางไร
วิสัชนา    วิญญาณคือสภาวะที่รู เปนตัวความรูเกิดขึ้น จะ

เรียกในแงหนึ่งก็เหมือนกับเปนผลของสเปอรมและไข เกิดมีตัวรูข้ึน
มาอันหนึ่ง ตัวสภาวะที่รูซ่ึงมีองคประกอบสมบูรณของมันเองอัน
หนึ่ง สภาวะนั้นเรียกวาวิญญาณ

ปุจฉา เปน energy ใชไหม
วิสัชนา ไมเรียกวาเปน energy จะเรียกวาอะไรก็คงจะ

เทียบยาก ถือวาเปนสภาวะนามธรรม เรื่องยีนนี้ตอนนี้ก็ยังไมรูจักชัด
แตอาตมามองวายีนนี้ไมใชตัวชีวิต

คําวาชีวิตในที่น้ีก็อาจมีปญหาอีกวา แมแตพืชแมแตตนไม
เราก็เรียกวาชีวิต แตไมใชหมายความวาเปนตัวมนุษย  แมยีนจะ
เปนตัวกําหนดหรือตัวประกอบ แตก็ไมใชตัวมนุษย  ตัวนั้นเปนตัว
กําหนดแนวทางลักษณะคุณสมบัติตางๆ แตไมใชตัวคน เปนองค
ประกอบหนึ่ง แตเปนองคประกอบที่สําคัญมากของชีวิต

ปุจฉา ถามองลึกลงไป ตัวยีนเปนตัวกําหนดการทํางาน
ตางๆ ของเซลล เชน การสรางโปรตีน การทํางานใหมี energy
สามารถทดสอบไดดวย รวมทั้งกําหนดสติปญญาความประพฤตินิสัย
ใจคอ  จริงๆ แลวมันคือรากฐานของความเปนคน ความเปนคนนั้น
กําหนดโดยยีน

วิสัชนา  ถามองในแงน้ี เราก็ตองถือวามีสภาวะที่เปนตัว
กําหนดยีนอีกทีหนึ่ง  ดีเอ็นเอ ท่ีเกิดมาเปนลักษณะเฉพาะอยางนั้น
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มันมาอยางไร

ปุจฉา ถามองลึกไปถึงระดับอะตอม ก็มีกฎเกณฑท่ีทําให
จัดสรางเปนรูปเปนรางเปนโมเลกุล

วิสัชนา  ในแงพุทธศาสนาถือวา รูปธรรมกับนามธรรมนั้น
อิงอาศัยกันโดยตลอด การจัดระเบียบของยีนที่ใหเปนอยางใดอยาง
หนึ่ง ใหมีคุณสมบัติเฉพาะ ท่ีใหอะตอมมีลักษณะอยางนั้น มันมี
อะไรเปนตัวกําหนดหรือเปลา

ปุจฉา ดังนั้นหมายความวาอะไรเปนตัวกําหนดยีน  ทําไม
ยีนปรกติ ทําไมยีนผิดปรกติ ยีนทํางานอยางไร มีของเหนือยีนไปอีก
ใชหรือไม เกินกวาที่เราจะรู

วิสัชนา ในแงของจิตนั้นเปนนามธรรม ตามหลักการก็ถือวา
ประณีตกวารูปธรรม ยีนนั้นก็เปนฝายรูปธรรม ท่ียีนเปนอยางนี้ ใน
ทางพุทธศาสนาก็ถือวามีนามธรรมเกี่ยวของอยูดวย  ตัวนามธรรม
น้ันตองมีอิทธิพลหรือเปนตัวที่ทําใหเกิดผลตอรูปธรรม

ปุจฉา นามธรรมนั้นคืออะไร
วิสัชนา   น่ีแหละคือกรรม ท่ีเปนเรื่องของจิตของวิญญาณ

ปุจฉา การคุมกําเนิดซึ่งเปนการกันไมใหวิญญาณมาเกิดถือ
เปนบาปหรือไม

วิสัชนา  การคุมกําเนิดโดยยังไมปฏิสนธิ ทางพุทธศาสนา
ไมถือวาเปนบาป เพราะตอนนี้เราเปนเจาของเนื้อตัวของเรา เปน
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สิทธิของเรา  เราจะยอมใหใครมาเกิดหรือไม จะยอมใหใครมาอาศัย
เราไหม

ปุจฉา ขอกลับมาพูดถึงเรื่อง mercy killing ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญมาก

ในตอนแรกเราพูดเรื่องการทําแทงวาเปนการทําลายชีวิต  ใน
กรณีท่ีทําการวินิจฉัยโรคกอนคลอดและพบวาเด็กพิการ ในทาง
กฎหมายในหลายประเทศก็ยอมรับวาทําแทงได  สําหรับ mercy
killing หรือ euthanasia นั้น ถาเราเห็นวาผูปวยทุกขทรมานมาก ทํา
อยางไรก็ไมรอดแน การจะใหยาหรือทําอะไร ท่ีทําใหผูปวยตาย
อยางนี้ถือวาเปน active euthanasia ซึ่งทําไมไดแน

แตสําหรับ passive euthanasia เชน ถาเราไมใหอ็อกซิยเจน
หรือไมใชเครื่องชวยหายใจ ผูปวยก็จะตาย หรือถาไมใหยาปฏิชีวะ ผู
ปวยก็จะตาย ไมทราบวา ทางศาสนามองเรื่องนี้อยางไร

วิสัชนา หลักทั่วไปก็มีเจตนาเปนตัวกําหนดตัวแรก  เจตนา
ประกอบดวยความรูแคไหน ความรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีทาง
เลือกในการตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นทําดวยเจตนารายหรือดี มี
ความประสงคท่ีจะชวยเหลือหรือมีความหวังดีแคไหนเพียงใด อันนี้
จะเปนตัวตัดสิน เพราะเปนการชี้ขาดทางเลือก คือจะเลือกเอาทาง
เลือกไหน ถาเปน active euthanasia จะมีปญหามากกวา passive
euthanasia เพราะเปนการไปกระทําตอชีวิตของเขา ถาเปน
passive euthanasia ก็เปนการไมกระทํา ไมไปชวย แต active
euthanasia ถึงขั้นเปนการทําลายดวย ความหนักเบาจึงผิดกัน แต
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ถึงจะทํา passive euthanasia ท้ังหมดก็ข้ึนกับเจตนาในการตัดสิน
ใจ ประกอบความรูใหดีท่ีสุด

มนุษยอยูในโลกนี้ อยูดวยการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ
เปนสวนมาก ไมตองพิจารณาในกรณีท่ีใหญโตเดนชัดอยางนั้น แม
จะทําอะไรสักอยาง  ก็เปนเรื่องของการใชสติปญญาแลวกําหนด
ทางเลือก และมีเจตนาอยางไรทั้งนั้น

การปฏิบัติตอลูกในชีวิตประจําวัน เรามีความรูเทาใดและ
เจตนาที่เราหวังดีตอลูกเทาใด ก็เลือกตัดสินใจอยางนั้น ซ่ึงบางครั้งก็
ผิด บางครั้งก็ถูก ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน เพียงแตกรณีท่ียกขึ้นมา
ถามนั้น เปนกรณีท่ีใหญโตสําหรับเรา เราก็ตองคิดมาก

ปุจฉา ปญญาในที่นี้ คงไมใชปญญาในทางโลกหรือทาง
วิชาการเทานั้นใชไหม

วิสัชนา  จะเปนปญญาขนาดไหน เอาเปนวามีความรู ตอง
ใชความรูในการพิจารณาตัดสินใจ ไมใชตัดสินใจโดยไมพิจารณาใช
ความรูมาประกอบการพิจารณาแลวทําดวยเจตนาที่ดี ขณะนี้เรามี
ความรูแคไหนก็คงแคน้ัน ไมใชวาละเลยโดยไมแสวงหาความรู ถา
เราละเลยในการแสวงหาความรู เราก็มีความผิด เราก็ขาดความรับ
ผิดชอบ เทากับมีความประมาท

ปุจฉา ขอทราบความเห็นและคําแนะนําจากทานเกี่ยวกับ
การซื้อขายอวัยวะ ขณะนี้การเปลี่ยนอวัยวะใหผูปวยท่ีอยูในระยะ
ทายของโรคตางๆ เปนไปไดมาก เกิดมีการซื้อขายอวัยวะขึ้นเกือบจะ
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ท่ัวโลก ในบางประเทศมีการหามอยางเด็ดขาด แตในประเทศไทยยัง
ไมมีกฎนี้

วิสัชนา ในแงความซับซอนทางจริยธรรม ก็มีทางที่จะเปน
ปญหาได มันอยูท่ีความสุจริตหรือไมสุจริต ถาไมสุจริต ก็เปนปญหา
แน เราจะทําอยางไรใหมนุษยมีจริยธรรมสมบูรณ ใหคนมีความซื่อ
สัตยตอกัน ไมหวังผลประโยชน อันนี้เปนเรื่องยาก เพราะในแงหนึ่ง
เกี่ยวกับโอกาสดวย เขาจึงใหถือศีล ศีลเปนตัวกรอบเปนวินัยเพื่อแก
การใชโอกาสในทางที่จะประพฤติไมดี

ปุจฉา ผูท่ีเห็นวาควรมีการซื้อขาย ก็มองในแงวาวิธีนี้ได
ชวยคนที่กําลังจะเสียชีวิต ในขณะเดียวกันอีกฝายก็มองวาตอไปจะมี
การเก็งกําไร ซึ่งขณะนี้ก็มีบริษัทนายหนาเกิดขึ้นในบางประเทศแลว
เพราะฉะนั้น มีความขัดแยงเกิดขึ้น และไมทราบวาจะลงเอยอยางไร
สําหรับองคการสากลเกี่ยวกับการปลูกถายอวัยวะ เห็นวาไมควรขาย

สวนใหญเรื่องที่เกิดขึ้น เกิดจากการขายอวัยวะจากคนจนไป
ใหแกคนมี ถาเปนไต เอาไตขางหนึ่งไป คนคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยูได
ถาหากวาเขาขายไตและเงินที่เขาไดมาเขาเอามาชวยครอบครัว เขาก็
จะอางวาอยางนี้ผิดที่ตรงไหน

วิสัชนา ถาขายอยางนี้ ในเรื่องความผิดไมผิด เพราะเขามี
สิทธิ เปนทรัพยสินอันหนึ่งของเขา  แตปญหาวาโทษหรือประโยชน
ท่ีเกิดแกสังคม  หรือในแงของผลดีผลเสียระยะยาวตางๆ ตอง
พิจารณากันหลายชั้น  อาตมาวาอยูท่ีปญญาของมนุษยจะเขาใจ
มองเห็นแคไหน ตอนนี้เปนเรื่องของการเลือกตัดสินใจวาเราจะเอา
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อยางไรจึงจะดีท่ีสุดเทานั้นเอง แตในแงของผูขายเขามีสิทธิ ปญหา
อยูท่ีวาควรหรือไม ตอนนี้ปญหาอยูท่ีความควร ท่ีควรไมควรคือมัน
จะเกิดปญหาอะไรตอไปอีก

ปุจฉา เรื่องควรไมควรนี้จะกระทบตอสังคมในแงสวนรวม
อยางไร

วิสัชนา ผลกระทบเทาที่มองเห็นตอนนี้ก็คือวา เปนการหา
ผลประโยชนจากรางกายของตัวเอง  แมแตตัวเจาของก็มีปญหาได
ตอไป เชน ในแงจริยธรรมของเขาเอง บางคนอาจไมอยากทํางานทํา
การ รอเอาอวัยวะของตัวเองไปขาย อยางนี้ก็เสียแลว

ในแงของจริยธรรมที่สัมพันธกับผูอื่น ก็จะมีการกดราคา มี
วิธีการเลหกลในการที่จะพยายามซื้อใหถูกที่สุด มีการเอาเปรียบกัน
เปนปญหาซับซอน ซ่ึงจะโยงไปถึงปญหาจริยธรรมในแงอื่นๆ อีก
ดวย ปญหาจะตามมาเยอะเลย

ปุจฉา ถาอยางนี้ ความควรก็นอยลงไป
วิสัชนา ความควรนอยลง  ถาบริสุทธิ์ท่ีสุดในทางจริยธรรม

ก็คือการที่มนุษยมีเมตตากรุณาตอกัน เมื่อสามารถผาตัดเปลี่ยน
อวัยวะได ตนจะเสียสละให  อันนี้คือจุดที่สมบูรณ

จากจุดนี้แลวจะเบี่ยงเบนจากจริยธรรมลงไปตามลําดับ จะ
มากนอยก็แลวแตพฤติกรรมของมนุษยท่ีประกอบดวยเจตนาไป
ตางๆ ถาหันเหจากตัวจริยธรรมนี้แลว โอกาสที่จะเกิดผลเสียก็มาก
ข้ึนเรื่อยไป
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ผูรวมสนทนา:
กาญจนา เกษสอาด
จินตนา  ศิรินาวิน
ปรีดา  มาลาสิทธิ์
สงา  นิลวรางกูร
สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล
สุมาลี  นิมมานนิตย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล



ชีวิต จริยธรรม
กับ

การวิจัยทางการแพทย∗

เกริ่นนาํความเปนมา:
“ชีวจริยธรรม” ตางจากคําวา จริยธรรมทางการแพทย ซึ่งเปน

แนวคิดที่คอนขางจะรูจักกันดีวาเกี่ยวกับเรื่องวาหมอควรจะทําตัว
อยางไร

จริยธรรม หรือ  Morality  จริงๆ ก็คงไมใชเรื่องใหม  แตใน
ชวงประมาณ  ผมเขาใจวาสัก ๑๐ ปมานี้  เปนเรื่องเปนราวใหญโตขึ้น
มา เพราะวา ทางวิทยาศาสตรไปมีการคนพบเรื่องรหัสพันธุกรรม
ของมนุษย  ก็ทําใหนักวิทยาศาสตรเองเกิดความสนใจและกังวลไป
พรอมกัน วาความรูใหมในเรื่องพันธุกรรมของมนุษยจะทําใหสังคม
เปลี่ยนไปอยางไร  อเมริกาและอังกฤษ จึงตกลงรวมมือกันที่จะถอด
รหัสพันธุกรรมมนุษย  และตกลงเพิ่มเติมอีกวาจะนําเอางบประมาณ
อีกจํานวนหนึ่งมาสงเสริมใหเกิดความรูใหมเกี่ยวกับเรื่องชีวจริย-
                                                                                                    
∗ โครงการชวีจรยิธรรมกบัการวจิยัทางการแพทยสมัยใหม มูลนิธสิาธารณสขุแหงชาติ – ศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สนทนาธรรม ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวัน
จันทรที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๔๗
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ธรรมควบคูไปกับความรูดานพันธุกรรม
คําวา “ชีวจริยธรรม” ถูกกําหนดอยางไร เนื่องจากมีวิธีคิดที่

หลากหลาย  แตสวนใหญก็คืออยากจะใหนักวิทยาศาสตร และสังคม 
ไดเขาใจถึงความเกี่ยวพันระหวางความกาวหนาของความรูทางดานนี้
กับทางดานสังคม  ดานหนึ่งก็เพ่ือเปนการหาแนวใหนักวิทยาศาสตร
สามารถทําวิจัยเรื่องพันธุกรรมแลวไมไปทําใหสังคมเดือดรอนจนเกิน
ไปนัก  สวนอีกดานหนึ่งก็คือทําใหชาวบานเขาใจเรื่องนี้วา ถาเกิดมี
ความรูใหมจะนําไปสูประโยชนอยางไรบาง

การพัฒนาความรูใหมๆ กับการสรางความเขาใจแกสังคม 
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกัน และขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเพื่อทํางานเชน
นี้อยูเปนจํานวนไมนอย ในระดับนานาชาติก็กําลังพยายามจะหาทาง
อยูวาศาสนามองเรื่องพวกนี้อยางไร  เนื่องจากเรื่องพันธุกรรมเปน
ความรูท่ีเกี่ยวกับเรื่องชีวิต

หากจะมองใหเจาะจงเกี่ยวของกับประเด็นศาสนา  ความรู
ทางพันธุกรรมจะนําไปสูความสามารถในการเลือกของมนุษย  เชน 
เลือกวาลูกที่เกิดมาหนาตาจะเปนอยางไรหรือจะมีลักษณะอยางไรก็
ได แตตัวอยางนี้เปนเพียงตัวอยางเดียวท่ีนํามาสูคําถามวา  เราควรทํา
หรือไมควรทําในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเลือกอยางไร เพราะวาดาน
หนึ่งมนุษยเองก็อยากไดมนุษยท่ีสมบูรณ  อีกดานหนึ่งจากการเลือก
ก็จะมีลักษณะในการคลายๆ ฆาชีวิตที่ไมสมบูรณไปในตัว  เพราะ
การเลือกจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการผสมระหวางเชื้อตัวผูกับไขของ
ตัวเมียแลว

อีกตัวอยางหนึ่ง เปนความพยายามที่จะถามความเห็นทาง
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ศาสนา เปนการวิจัยทางดานเซลลตนตอ   โดยเซลลตนตอเปนสวน
หนึ่งของเซลลของตัวออนของมนุษย  ซึ่งเชื่อกันวาตั้งแตเซลลผสม
ใหมๆ  จะสามารถนํามาใชประโยชนทางดานการแพทยได ประเด็น
ทางศาสนาคือ หากนําเซลลตนตอนั้นมาใชประโยชน  ตัวออนนั้นก็
จะตองตาย   ซึ่งเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางกวางขวาง

ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ  การทําอยางนี้เปนการฆาชีวิตหรือ
ไม  บางคนก็บอกวาเปนการฆา  แตก็มีคนถกเถียงวาไมแนหรอก  
ชีวิตไมไดเริ่มตนเมื่อผสมพันธุ  แตจะมีชวงเวลาอีกชวงหน่ึงหลังจาก
ผสมแลวกอนชีวิตเกิด  เปนตน

ท้ัง  2  ตัวอยางขางตน มีการพูดคุยกันมาก  และตั้งคําถามวา
ทางศาสนามองเรื่องอยางนี้อยางไร  นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ อีก
หลายเรื่องที่กระทบสังคมโดยรวม  เชน  เมื่อมีความรูแลว พอรูวา
คนๆ นี้มีพันธุกรรมอยางนี้นายจางก็จะไมจางงาน  บริษัทประกันจะ
ขึ้นเบี้ยประกัน เปนตน

ดังนั้น ทางทีมทํางาน จึงเห็นวานาจะตรวจสอบความรูท่ีเกี่ยว
ของกับศาสนาตางๆ รวมทั้ง อิสลาม และคริสต  ในประเด็นเหลานี้   
และก็อาจจะพบวาขณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่จะแสวงหาความรูใน
เรื่องเหลานี้อยูคอนขางจะมาก

ทางพุทธเอง  โครงการไดพยายามที่จะเชื้อเชิญและชักชวน
คนที่คิดวาศึกษาเรื่องศาสนาพุทธใหมาพูดคุยกันวาทางพุทธศาสนา
มองเรื่องเหลานี้ไวอยางไร  แตท่ีผานมาดูเหมือนวาจะไมคอยมีการ
อางอิงหลักฐาน  (reference)  ท่ีชัดเจนเทาไรนัก  สวนใหญมักจะพูด
กันตามความเห็นหรือการตีความสวนตัว
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ผมจึงปรึกษากับอาจารยสุมาลี  เชิญทานในฐานะเปนแพทย
และรูเรื่องพวกนี้  และรูเรื่องศาสนาดวย  ใหมาลองชวยศึกษาเรื่องนี้  
อาจารยจึงไดเสนอใหมารบกวนเรียนรูจากทานเพื่อใหไดความรูท่ีลึก
ซึ้งขึ้น

ผูรวมสนทนา:
คาํถามคงจะลกึลงไปวา  ชวิีตของมนษุยเริม่ตนเมือ่ไหร  และ

การทาํลายตวัออนถอืวาเปนการทาํลายชวิีตหรอืไม  และบาปไหม  และ
เกีย่วกบัยงัมผีลกระทบจากการโคลนนิง่ตางๆ  ตอสงัคมโดยรวมดวย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
เรื่องนี้มีขอพิจารณาหลายอยาง หลายแง หลายขั้น  อยาก

จะพูดวงกวางกอน  กอนที่จะพูดเจาะเฉพาะจุด เชนวา ชีวิตเริ่มตน
เมื่อไร  มีเรื่องที่ขอทําความเขาใจกันกอนบางอยาง ดังนี้

๑. ความหมายของ “จริยธรรม”
ตองเริ่มกันตั้งแตท่ีน่ี เพราะวา เทาที่ไดยินพูดกันทั่วๆ ไป คิด

วา ความหมายของจริยธรรมที่มองกัน โดยมากเปนความหมายแบบ
ตะวันตก

แมแตคําวา “จริยธรรม” น้ัน ก็เปนคําไทยที่บัญญัติข้ึนใหม
เมื่อ ๓๐–๔๐ ปมานี้เอง เพื่อใชสําหรับคําฝรั่งวา “ethic” (และ
บัญญัติ “จริยศาสตร” สําหรับ “ethics”) ถึงจะใชคําวา “morality” ก็
มีรากฐานทางความคิดทํานองเดียวกัน
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ถามองแบบพุทธศาสนา ในเชิงเปรียบเทียบกัน จะเห็นความ
แตกตางที่สําคัญวา

 ๑. “จริยธรรม” แบบตะวันตก หรือท่ีเขาใจกันโดยมาก มอง
คลายเปนอะไรที่สําเร็จรูป เปนคําสั่ง เปนคําบัญชาลงมาวาอยางนั้น
อยางนี้ หรือแมแตเปนเพียงบัญญัติทางสังคม

แตในทางพุทธศาสนา “จริยธรรม” โยงถึงธรรมชาติ คือเปน
เรื่องการกระทําของมนุษย ท่ีมีผลสืบเนื่องจากความจริงตามธรรม
ชาติ

๒. “จริยธรรม” แบบตะวันตก หรือท่ีเขาใจกันโดยมาก เนน
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก หรือท่ีมีผลทางสังคม โดยมอง
อยางที่เรียกกันวาเปนแบบแยกสวน

แตในทางพุทธศาสนา “จริยธรรม” เปนเรื่องของการดําเนิน
ชีวิต หรือการเปนอยูท้ังหมด (“จริยะ” มาจาก “จร” ท่ีแปลวา เดิน 
หรือดําเนิน) ดังที่พบในหลักที่เรียกวา “พรหมจริยะ” แปลวา การ
ดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ ซ่ึงเปนระบบความสัมพันธแหงการ
พัฒนาชีวิตทั้ง ๓ ดาน คือ การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยพฤติกรรม
เปนตน (ศีล) การพัฒนาจิตใจ (สมาธิ) และการรูคิดเขาใจ หยั่งรูหยั่ง
เห็น (ปญญา) ท้ัง ๓ ดานนี้ เปนปจจัยอิงอาศัยและสงผลตอกัน ไม
อาจแยกตางหากจากกัน

ขอพูดในแงท่ี ๑ ท่ีวาในทางพุทธศาสนา จริยธรรมโยงถึง
ธรรมชาติ คือสืบเนื่องจากความจริงตามธรรมชาติ หมายความวา
“จริยธรรม” ก็คือ การที่มนุษยดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติการอะไรๆ แลว
จะมีผลดีผลรายอยางไร โดยสัมพันธกับความจริงของธรรมชาติ คือ 
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เมื่อเราทําอะไรไป ถามันตรงตามเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลดี (แก
มนุษย) เราก็เรียกวาเปน “จริยธรรม” คือเปนการปฏิบัติท่ีดีหรือการ
ดําเนินชีวิตที่ดี

แตถาทําไปแลวมันขัด  คือไมเปนไปตามหลักความจริงของ
ธรรมชาติในทางที่จะใหเกิดผลดี หมายความวา  ทําเหตุปจจัยที่ทํา
ใหเกิดผลไมดี  ซ่ึงก็เปนความจริงตามธรรมชาติอีกนั่นแหละ แตเรา
เรียกวาเสียหรือผิดจริยธรรม เพราะเมื่อมองในแงท่ีสัมพันธกับ
มนุษย ก็เกิดผลที่ไมดี

เปรียบเทียบ เชน เหมือนไฟเปนธรรมชาติท่ีรอน ถาคน
ปฏิบัติตอมันถูกตอง ก็เกิดผลดีแกตน ถาปฏิบัติผิด ก็เกิดผลรายแก
ตัวเขา

 “จริยธรรม” ก็คือ ความจริงตามธรรมชาติท่ีสัมพันธกับ
มนุษยในแงของการกระทําที่จะใหเกิดผลดี น่ันเอง

พูดอีกสํานวนหนึ่งวา “จริยธรรม” คือ เหตุปจจัยในกระบวน
การของธรรมชาติน่ันเอง จับเอาเฉพาะสวนที่เปนการกระทําของ
มนุษย ซ่ึงกอใหเกิดผลที่มองในแงของมนุษยวาเปนผลดีหรือเกื้อกูล

เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว เราจะมองอะไรๆ กวางขึ้น
วา การที่เราทําอะไรก็ตาม เมื่อทําแลวมันก็เปนการกระทําจากฝมือ
ของมนุษย ท่ีจะเกิดผลดีหรือผลรายอยางไร โดยเปนเหตุปจจัยที่กอ
ใหเกิดผลตามระบบความสัมพันธของธรรมชาติ ซ่ึงเปนความจริง
ของธรรมชาติอยางนั้น

ในเรื่องนี้มีจุดที่ขอเนน คือ การมองความจริงในแงท่ีวา จริย
ธรรมเปนการปฏิบัติของมนุษยในทามกลางความเปนจริงหรือตอ
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ความจริงที่มีอยู  และตัวความจริงนั้นเอง  ก็เปนเรื่องของความเปน
ไปตามธรรมดาของธรรมชาติ  ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
ตางๆ  ท่ีอิงอาศัยตอเนื่องกันไป

๒. หลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก”
เรื่องเหตุปจจัยนี้เปนหลักการใหญอยางหนึ่ง ซ่ึงมีแงมุมท่ีจะ

ตองสังเกตหรือเอาใจใสเปนพิเศษ
เราไมคอยไดพูดกันถึงหลักพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ขอให

สังเกตวาทานเรียกลัทธิอันหนึ่งวาเปนลัทธิท่ีผิด เปนมิจฉาทิฐิ คือ 
“ลัทธิเหตุเดียวผลเดียว”  

หมายความวา เรามักนึกกันแควา ผลเกิดจากเหตุ คือมันมี
เหตุ แลวเหตุก็ทําใหเกิดผล คนมักจะมองแควา น้ีคือผลท่ีเรา
ตองการ แลวเราจะตองทําอะไรเพื่อใหไดผลน้ี เราก็มองวาเหตุของ
มันคืออะไร เมือ่เราทาํเหตน้ัุน เรากจ็ะไดผลอนันี ้ถามองแคน้ี กย็งัไมพน
เปนลทัธท่ีิผดิ เรยีกวา “เอกการณวาท” (ลทัธเิหตเุดยีวผลเดยีว)

ถาพูดแบบสรุป หลักที่แทก็คือ “ผลหลากหลาย จากปจจัย
อเนก”  หมายความวา  จากสิ่งที่เรียกวาเหตุปจจัยอันเดียว  คือจาก
ปรากฏการณหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  มันจะเปนปจจัยแก
ผลหลายอยาง  หรือปจจัยเดียวสงผลหลายอยางพรอมกัน  และใน
ทางกลับกัน ผลเดียวก็เกิดจากปจจัยเอนก คือหลายอยาง

ยกตัวอยาง เชน ตนมะมวง เกิดจากปจจัยตางๆ พรั่งพรอม  
แตคนทั่วไปมักจะคิดแควา ตนมะมวงเกิดจากเหตุคือเม็ดมะมวง 
หรือจะใชวิธีตอน หรืออะไรก็แลวแต  ก็มองกันแคเหตุเดียว แตท่ีจริง  
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เฉพาะเม็ดมะมวงอยางเดียวนั้น  เกิดเปนตนมะมวงไมได  แตเม็ด
มะมวงเปนปจจัยสําคัญ  เปนปจจัยหลัก  และตองมีปจจัยอื่นๆ อีก
พรั่งพรอม เชน มีดิน  มีนํ้า  มีปุย  มีอุณหภูมิท่ีเหมาะ  มีแกส ฯลฯ 
รวมความวามีปจจัยอื่นๆ ท่ีถูกตอง  พอเหมาะพอดี  แลวจึงจะเกิด
ผลคือตนมะมวงขึ้นมา

หลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” น้ีเปนเรื่องสําคัญ 
เพราะคนเราเมื่อมองเหตุเดียว-ผลเดียว  จะทําให

๑.  ทําการอะไรก็อาจจะผิดพลาด บางทีก็ไมไดผล บางที
ก็ไมไดผลดี

๒. ทําการโดยไมรอบคอบ ทําใหเกิดผลขางเคียงตางๆ  
ที่ตัวเองไมทันไดดู ไมทันไดเห็น ตกอยูในความ
ประมาทโดยไมรูตัว

การมองวา จากปจจัยอันนี้จะเกิดผลหลากหลาย และผลที่
เราตองการอันนี้เกิดจากปจจัยเอนก จะทําใหไมประมาท เปนหลัก
ใหญท่ีสําคัญอยางยิ่งวา มนุษยจะตองไมประมาท

โดยเฉพาะแงท่ีวา “จากปจจัยอัน(เดียว)น้ี จะเกิดมีผลหลาก
หลาย”  จะเตือนเราใหไมคิดแควา เมื่อเราตองการผลอันนี้ เราก็ไป
ทําเหตุอันนั้น  หรือมองแควาเมื่อเราทําเหตุน้ี เราก็จะไดผลอันนั้น  
แตตองระวังวาเราอาจไมรูตัววา สิ่งที่เราทําลงไปนี้ ท่ีจริงมันสงผลไป
ยังสวนอื่นที่อื่นดวย  กระทบอะไรตออะไรหลายอยางในระบบความ
สัมพันธ   กวาจะรูตัวบางทีก็อีก  ตั้ง 20 - 30  ปขางหนา

อันนี้เปนขอเตือนใจอยางหนึ่งสําหรับนักวิทยาศาสตรท่ีจะ
ตองไมประมาท โดยตองคอยระลึกวา เรามีความรูเขาใจเพียงพอแค
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ไหนในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอันนี้  เราเชื่อวาหรือนึกวา
เราเลือกดีแลว  ไมวาจะเปนเรื่องการคัดพันธุ  คัดคน หรืออะไรก็แลว
แต  เรามักมองเฉพาะผลที่เราตองการ  แลวก็คนหาวาเหตุปจจัย
อะไรบางที่จะทําใหเกิดผลอันนั้น  แลวเราก็ทํา  เราไมไดดูวาปจจัยที่
เราไดทําลงไปนี้ นอกจากใหไดผลท่ีเราตองการแลว  ยังสงผลไป
กระทบอะไรอื่นอีกบางในระบบความสัมพันธของธรรมชาติ

อันนี้เปนเรื่องใหญ จุดออนของวิทยาศาสตรปจจุบันยังอยู
ตรงนี้ คือยังไมสามารถรูเขาใจไดท่ัวถึงและยังไมมองไปใหท่ัวตลอด
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีจะใหเห็นชัดวา ปจจัยตางๆ ท่ี
ตัว (นักวิทยาศาสตร) ทําขึ้น ท่ีตัว (นักวิทยาศาสตร) เขาไปมีสวน
รวมผลักดัน  จะกอใหเกิดผลหรือสงผลกระทบไปยังอะไรอีกบาง  
แตยังมักคิดคํานึงแคใหไดผลท่ีตนตองการเพียงอยางเดียว

๓. มนุษยอยาหลงตัววาชนะธรรมชาติ
น่ีคือจุดที่วิทยาศาสตรยังไมสามารถจะมีความภูมิใจไดจริง 

วิทยาศาสตรไปภูมิใจวากําลังชนะธรรมชาติ แตเปลา ไมไดชนะ
ธรรมชาติ  แตท่ีจริงนั้นเรา

๑.    รูธรรมชาติก็ยังไมพอ
๒.    ไมไดชนะธรรมชาติจริง
การกระทําตางๆ ท่ีเราเรียกวา “ชนะธรรมชาติ” น้ัน  ท่ีจริง 

เราไมไดชนะเลย  มันเปนการพูดโดยหลงตัวเอง  เราตองพูดใหม  
และตองถอมตัวบาง

เรื่องจริงก็คือ เราเรียนรูความจริงของธรรมชาติไดแลวแค
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ไหน เราก็นําเอาความรูน้ันมาใชใหเปนประโยชน โดยวิธีเลียนแบบ
ธรรมชาติบาง  ยักเยื้ององคประกอบหรือเหตุปจจัยที่เรารูจากธรรม
ชาติน้ันบาง

ท่ีทํากันนี่ แมแตเรื่องโคลนนิ่ง (cloning) ก็เปนการเรียนรู
จากความจริงของธรรมชาติ  แลวเอามายักเยื้องไปในแงตางๆ ท่ีตน
คิดวาจะใชประโยชน  ไมใชวาเราไปทําอะไรขึ้นมาเองจากความไมมี
หรือแปลกใหมจริง  ก็อยางที่วาแลว เปนเพียงเลียนแบบกระบวน
การของธรรมชาติท่ีมันเปนของมันมา  โดยนําเหตุปจจัยของธรรม
ชาติมาใชในกระบวนการ

แตตัวแปรสําคัญคือ มีปจจัยเพิ่มเขามาอยางหนึ่ง คือ ปจจัย
ฝายมนุษย ซ่ึงก็เปนธรรมชาติดวยเหมือนกัน แตเปนธรรมชาติท่ีมีคุณ
ลักษณพิเศษ (ฝร่ังชอบมองมนุษยแยกจากธรรมชาติ เลยหลงมอง
กระบวนการธรรมชาติแบบตัดตอน ลืมดูตัวเองที่เปนปจจัยเอกวา
เปนอยางไร)

มนุษยน่ีมีปญญา และมีเจตจํานงหรือเจตนา  ก็เอาปญญา 
กับเจตนา ท่ีเปนปจจัยธรรมชาติ (ดานนามธรรม) อันหนึ่งๆ น้ัน เขา
ไปรวมกระบวนการดวย  โดยเขาไปเปนเหตุปจจัยที่แปรผันเบียดกั้น
ชักนําหนุนเสริมเหตุปจจัยอยางอื่น  แลวระบบเหตุปจจัยที่มีองค
ประกอบเพิ่มใหมน้ี  ก็ทําใหเกิดผลอยางใหมข้ึนมา    ก็เทานี้เอง  ไม
ไดมีอะไรผิดธรรมชาติ  แตเปนเพียงธรรมชาติท่ีมีปจจัยมนุษยเพิ่ม
เขาไป

ขอสําคัญก็คือ ปจจัยฝายมนุษยน้ี (จะเปนปญญา หรือเจตนา
ก็ตาม) ถาเกิดบกพรองขึ้นมาแลว จะทําใหเกิดผลรายมากมายที
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เดียว  อันนี้จึงเปนขอท่ีทําใหมนุษยจะตองไมประมาท
มนุษยจะตองไมประมาทในการศึกษา ตองเรียนรูเรื่องเหตุ

ปจจัยตางๆ เรื่องการสงผลกระทบของปจจัยตางๆ ในระบบความ
สัมพันธของธรรมชาติใหชัดเจนและทั่วตลอดยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง
ถอมตัวใหมาก เพราะแทบจะไมมีทางเลยที่จะรูไดสมบูรณ    และ
อันนี้เปนตัวสรางขีดจํากัดใหแกวิทยาศาสตรตลอดเวลา  วาจะทํา
อะไรแลวก็ไมสามารถจะมั่นใจไดโดยสมบูรณ  และจริยธรรมจึงเขา
มาเกี่ยวของตรงนี้

๔. หลัก “โลกนี้เปนไปตามกรรม”
สําคัญที่เจตนา กับ ปญญา

จริยธรรมเขามาตรงนี้ คือตรงที่วา มนุษยอยูในโลกนี้ เปนผู
เลือกปฏิบัติการ ทําอยางไรจะใหเขาเลือกทําการไดอยางมีผลดีท่ีสุด

เรื่องนี้โยงไปหาหลักสําคัญอีกหลักหนึ่ง คือหลักที่วา “โลกนี้
เปนไปตามกรรม” หมายความวา สังคม หรือโลกมนุษย เปนไปตาม
การกระทําที่ประกอบดวยเจตจํานงของมนุษย ท้ังนี้ภายในขอบเขต
แหงความรูคิดเขาใจของเขา

มนุษยมีความรูเขาใจอะไรแคไหน และมีความตั้งใจมุงมั่น
ปรารถนาอะไร ก็ทําไปตามเจตจํานงนั้น เมื่อทํากันไปๆ สังคมหรือ
โลกมนุษยน้ีก็เปนไปตามการกระทําของมนุษยเหลานั้น โดยเฉพาะ
เมือ่เหน็ชอบรวมกนัมากๆ เชนเปนคานยิม กก็ลายเปนเรือ่งของระบบ
ของกรรมที่ทําใหโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางนั้นอยางนี้ อารยธรรม
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มนุษยท่ีเกิดขึ้นและเจริญกาวหนามา ก็เปนผลจากกรรมของมนุษย
น้ี  น่ีคือโลกเปนไปตามกรรม

เมื่อโลกเปนไปตามกรรมก็คือ ความเปนไปของโลกมนุษยน้ี
เปนผลจากการกระทําของมนุษย มนุษยจะตองมีความรับผิดชอบ  
จะตองสรางสํานึกในความรับผิดชอบใหสูงวา  มนุษยทําอะไรไป
แลวก็จะเปนผูบันดาลโลก   เมื่อเราเปนผูสราง เปนผูบันดาลโลก จึง
จะตองคิดกันใหดี  ทําใหรอบคอบ    อันนี้ก็เปนขอท่ีทําใหตองมี
ความรับผิดชอบอยางสูง และตองไมประมาท อีกอยางหนึ่ง

ตอไป ถาจะโคลนนิ่ง หรือทําอะไรตอมิอะไร เรากําลังใชวิธี
การใหมๆ ท่ีจะบันดาลโลกใหเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง จะตองระวัง
ใหมาก อันนี้ก็เปนขอพิจารณาที่สําคัญ

เมื่อมนุษยเปนผูมีเจตจํานง และเปนผูเลือกตัดสินใจท่ีจะทํา 
เจตจํานงนี่แหละจึงเปนกรรม  ก็คือการเลือกวาจะเอาอยางไร  จะ
ทําอะไร

ในการเลือกที่จะทํานั้น  คนจะเลือกอะไรไดแคไหน  ยอมข้ึน
ตอ

หนึ่ง ปญญา ความรูเขาใจ เชน รูเขาใจความจริงของธรรม
ชาติแคไหน

สอง ตัวเจตจํานงนั่นเอง คือเจตนา ประกอบดวยแรงจูงใจดี  
ราย  เชนมีกรุณาอยากแกปญหาชวยใหคนพนจากทุกข หรือมีความ
โลภ  ความปรารถนาลาภผล เห็นแกตน หรือมีความอยากใหญ  
อยากมีช่ือเสียง  เปนตน  ขอน้ีเปนปจจัยสําคัญมากที่ตองระวัง

ตอนตนโนน เรามองในวงกวาง ทีน้ีลองมามองในวงแคบ   
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คือมองในตัวคนแตละคนผูมีเจตจํานง ท่ีจะเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการของกรรม

วาที่จริงนั้น เพื่อจะใหไดผลดี คนตองใชปญญาที่รูความจรงิ
แท แลวกต็ัง้ใจทาํเพือ่ผลดีท่ีสดุ กค็อืตองมเีจตนาด ี เชน เจตนาดตีอ
มนุษยชาต ิมเีมตตา หวงัดตีอเพือ่นมนษุย หวงัดตีอโลกนี ้อยากใหอยู
กันอยางสันติสุข  ใหพนจากความบกพรอง และปญหาตางๆ

ตามปกติ เจตนาที่ดีจะเปนตัวชู ท่ีเราเอามาประกาศ หรือแม
แตโฆษณา เราหวัง แลวเราก็บอกกันวา ท่ีจะทําอะไรนี่เราปรารถนา
ดีนะ เอาตัวเจตนาดีน้ีมาบอก  เอามาเปนตัวประกาศ

แตในความเปนจริง แคปญญาที่รูความจริงของธรรมชาติ รู
เหตุปจจัยทั่วถึงนี่ เราก็ยังบกพรอง แลวซ้ําสอง เรายังมามีปญหากับ
เจตนาของบุคคลอีกวาจริงใจไหม ปรารถนาดีแนหรือ มีเจตนาแอบ
แฝงอะไรไหม ธรรมชาติท่ีมีปจจัยสวนมนุษยเขาไปยุง ถาจะแย ก็
ตรงนี้แหละ

ในการกระทําหรือปฏิบัติการตางๆ น้ี บางที บางครั้ง ท้ังๆ ท่ี
นักวิทยาศาสตรน้ันยังไมรูปจจัยตางๆ เพียงพอ แตดวยความเห็นแก
ตัว บางทีเห็นแกผลประโยชนบางอยาง (เรียกวา ”ตัณหา”) บางที
เห็นแกช่ือเสียงความยิ่งใหญ  (เรียกวา ”มานะ”) ก็ทําใหตัดสินใจทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป เพื่อใหไดลาภผลบาง ช่ือเสียงบาง เปนตน ท้ังๆ ท่ี
ยังไมรูรอบคอบเด็ดขาด  กลายเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหา

ฉะนั้น ปญหาจริยธรรม คือ มนุษยจะตองมีความสํานึกรับ
ผิดชอบตอธรรมชาติและความจริงตามธรรมดาของระบบเหตุปจจัย
ท้ังหลาย ดวยการทําตนใหมีปญญาที่รูเขาใจถองแทท่ัวตลอด  แลว
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ก็ตองมีความสํานึกรับผิดชอบตอความเปนไปของโลก  หรือตอ
ชะตากรรมของสังคม ดวยการเลือกตัดสินใจและกระทําการดวย
เจตนาที่มุงดีโดยบริสุทธิ์

การเลือกกระทํา จะเลือกไดอยางไร ก็คือเลือกดวยปญญา
แคไหนและเจตนาอยางไร  ก็จะตองย้ําเรื่องปญญา ความรูเขาใจ ท่ี
ถึงความจริงถองแทชัดเจนที่สุด  และเจตนาที่บริสุทธิ์  มีความหวังดี  
ปรารถนาดี มีเมตตาธรรมที่แทจริงตอเพื่อนมนุษย   ตอโลกนี้  ไมใช
มีความหวังผลประโยชนสวนตัว  เปนตน

เมื่อดูสองดานนี้   คงตองยอมรับวา เรายังไมมีความปลอด
ภัยเทาไรนัก

เปนอันวา มนุษยจะตองเปนผูเลือกที่จะทํา และเลือกดวย
เจตนาดีท่ีมีปญญาทั่วชัด

๕. เกณฑใหญ คือ “อกุศลธรรมเสื่อม             
กุศลธรรมเจริญ”

อีกเรื่องหนึ่งคือ หลักการทั่วไปในทางพุทธศาสนานั้นพูดไว
งายๆ ตามความเปนจริงของธรรมชาติวา เราทําอะไรแลว ถา “กุศล
ธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ” อันนั้นไมดี แตถาทําอะไรไปแลว
“อกุศลธรรมเสื่อม  กุศลธรรมเจริญ”  อันนี้ดี

หลักนี้มีความหมายกวาง คือ จะทําอะไร ก็ลองคิดดูวาเรา
ทําอันนี้แลว มันจะทําใหเกิด “กุศล” หรือไม มันจะทําให “กุศล”
เจริญขึ้นหรือไม
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คําวา “กุศล” ก็มีความหมายกวาง หมายถึง สภาวะที่เกื้อกูล 
ท่ีดีงาม เปนประโยชนแทจริง

ถาเปน “อกุศล”  ก็จะไมเกื้อกูล  ไมดีงาม  ไมเปนประโยชน
แทจริง

เปนธรรมดาของโลกมนุษยวา มนุษยจะทําอะไร เราไม
สามารถทําใหเกิดผลดี ๑๐๐% หรือราย ๑๐๐% มักจะมีแตวา “ได
มากเสียนอย” หรือ “ไดนอยเสียมาก” หรือ  “เปนประโยชนมาก” 
หรือ “เปนประโยชนนอย”   จึงตองเปนการเลือกเอา  การมีเจตนา-
เจตจํานง  หรือการเลือกของมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะการ
กระทําของมนุษยเปนเรื่องยาก  ไมสามารถจะใหผลแบบไดไปครั้ง
เดียวดีเต็มรอยหรือเสียเต็มรอย

อยางเรื่องที่เราเรียกวา  “บาป-บุญ”  ก็เชนเดียวกัน  มักจะ
ตองตัดสินใจวา  จะเอาบาปมากหรือบาปนอย  ใหบาปนอยบุญ
มาก  หรือบาปมากบุญนอย  เพราะฉะนั้น ในกรณีน้ีจึงมีพุทธภาษิต
วา “เมื่อเห็นแกประโยชนใหญ  ใหยอมสละประโยชนนอย”   มนุษย
ก็มักจะไดแคน้ี

น่ีก็กลับไปสัมพันธกันกับท่ีพูดมาแลว น่ันก็คือ การที่จะได
ประโยชนมากโดยเสียนอย ก็อยูท่ีปญญาที่รูเขาใจชัดเจน  เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด  เปนฐานใหญ   แลวก็โยงมาถึงเจตนา   

จะทําอยางไร  ก็ตองฝกคน  ดวยการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหได
ท้ังสองอยาง  ไดท้ังปญญาและเจตนา  หมายความวา  การศึกษา
จะตองฝกฝนพัฒนาคน ท้ังดานปญญาและดานเจตจํานงหรือ
เจตนา



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๕๓๒

แตการที่จะใหไดเจตนาดี บางทีในบางยุคสมัยก็ข้ึนกับ
สภาพแวดลอม ซ่ึงบางทีก็ยากเหมือนกัน อยางในยุคนี้ซ่ึงเปนยุคที่
เราเรียกวา “ยุคธุรกิจ” เรื่องแรงจูงใจดานโลภะหรือความโลภนี้จะ
เปนตัวการใหญ    แตในบางยคุแรงจงูใจทีแ่รงกจ็ะเปนโทสะ เชน คน
ท่ีคดิคนพฒันาเทคโนโลยข้ึีนเพือ่จะใหดแีกตวั แตเพือ่จะขม  เพื่อจะ
ทําราย เอาไปครอบงําคนตางพวก  เชน  เราอาจจะสรางมนุษย
โคลนขึ้นมา  เพื่อจะไดไปรบชนะพวกโนน  เพื่อใหพวกเราใหญ  น่ี
คือมีโทสะแฝงอยู  ไมไดเปนการคิดดีแทๆ  วาเพื่อประโยชนสวนรวม
ท่ีแทจริง

แมแตการที่วาจะเห็นแกมนุษยชาติอยางแทจริงนั้น  บางที
เราดูแตสังคมมนุษย แตไมไดมองระบบธรรมชาติ  ดังที่ในสมัยหนึ่ง
เราคิดวาจะใหผลท่ีดีแกสังคม  แตแลวในระยะยาวกลายเปนวา  
มนุษยจะเอาดีฝายเดียว  ใหตัวไดประโยชน  โดยไมคํานึงถึงระบบ
นิเวศทั้งหมด    แลวพอทําอะไรก็มีผลกระทบตอระบบนิเวศ   ธรรม
ชาติแวดลอมเสีย  แลวก็กลับมามีผลเสียหายตอตัวเอง  จึงไดหยุด

แตท่ีหยุดนั้น ก็เพราะเห็นแกตัว กลัววาตัวนั้นจะแย จึงหยุด    
แทนที่จะเห็นแกระบบนิเวศทั้งหมด  หรือเห็นแกสัตวท้ังหลายอื่น  
เห็นแกชีวิตอื่น เห็นแกพืชพันธุตางๆ  ท่ีไปรักษาธรรมชาติน่ี ก็เหมือน
ถูกบังคับ เพราะจะรักษาตัวดวยเห็นแกตัวนั่นเอง ไมไดเห็นแกสิ่ง
อื่นๆ หรอก

ทําอยางไรจึงจะใหมนุษยมีใจกวาง  เห็นแกความเปนอยูท่ีดี
ของทั้งโลก  ใหอยูรวมกันอยางมีความสงบสุข  รมเย็น  เพราะฉะนั้น
การศึกษา  คือการฝกมนุษย  จึงเปนเรื่องใหญ  แมแตเจตจํานง บาง
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ทีเราก็มองไมออก  เรานึกวาเจตจํานงดีแลว  แตท่ีจริงนั้น ไมดีจริง
พูดกวางๆ วา หลักใหญก็คือ ทําอะไรไปแลว  กุศลธรรม

เจริญ  อกุศลธรรมเสื่อม ก็ดี  ถาทําไปแลวกุศลธรรมเสื่อม อกุศล
ธรรมเจริญ  ไมดี  แลวละเอียดลงไป มนุษยก็ตองเลือกเอาในเรื่องที่
เรียกวาประโยชนมาก-ประโยชนนอย

ชีวิตเริ่มตนเมื่อไร
ทีน้ีก็มาถึงคําถามที่วา “ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร?”
“ชีวิต” ในทางพุทธศาสนาวา เมื่อมีองคประกอบ ๓ ดาน  

คือ  องคประกอบฝายบิดา  องคประกอบฝายมารดาและมารดาอยู
ในภาวะที่เอื้ออํานวย  จะเรียกวาไขสุกหรืออะไรก็แลวแต  และมี
สัตวเกิด

พูดเอาหลักวา สัตวจะปฏิสนธิได ตองอาศัยความพรอมของ
ปจจัยฝายบิดามารดา  เมื่อท้ังฝายบิดาและฝายมารดาพรอม  สัตว
ท่ีจะเกิด ก็เกิดไดเลย  เพราะฉะนั้นจึงเปนการตั้งตนพรอมกัน เรียก
วา “ปฏิสนธิ” จิตที่ตั้งตนนั้น เรียกวา ปฏิสนธิวิญญาณ คือวา พอ
ปฏิสนธิ   ชีวิตก็เริ่มเลย  ไมตองมารอมาคิดกําหนดใหลําบาก

ผูรวมสนทนา:
มีบางคนบอกวา  ทางพุทธบอกวาชีวิตเริ่มขึ้นเมื่อหลัง

ปฏิสนธิแลว 2  สัปดาห  อันนี้เปนทางพุทธหรือเปลา
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พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ไมมีคําบอกอยางนั้นเลย  เจริญพร  ถาจะมีไดก็คือ
๑. มีองคประกอบฝายบิดา
๒. องคประกอบฝายมารดาพรอม
๓. มีปฏิสนธิวิญญาณ
หมายความวา พอองคประกอบพรอมแลว ก็เริ่มกัน เมื่อไรก็

ได  อยางนี้เราจะไปกําหนดใหตายตัวไมได
ในทางวินัยจะตองมีเครื่องตัดสินที่ชัดเจน เพราะฉะนั้น พอมี

การปฏิสนธิอยางนี้แลว ทานก็ถือวา ถาภิกษุไปทําลายสัตวในครรภ 
ภิกษุก็เปนปาราชิก สอดคลองกันระหวางฝายธรรมกับฝายวินัย

ฝายวินัยจะตองมีตัวตนเปนรูปธรรมที่กําหนดไดชัด มิฉะนั้น
ก็เถียงกันตาย  เพราะฉะนั้นก็เอาเปนวา เมื่อมีการผสมพันธุแลว ถา
มีชีวิตสืบตอ ก็ถือวาเกิดเปนตัวขึ้น  แลวก็ปฏิสนธิพรอมเลย  นับจาก
น้ันมา

ผูรวมสนทนา:
มีคนพูดถึงเรื่องวิญญาณดวย ไมทราบตรงนี้ในทางพุทธ

ศาสนามีการพูดเรื่องนี้อยางไรครับ  หลังปฏิสนธิจะถือวาเปนชีวิตก็
ตอเมื่อมีวิญญาณมาอยูดวย  หรือวาสองอยางนี้ ชีวิตกับวิญญาณแยก
กันอยางไร

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
เจริญพร ตอนที่องคประกอบฝายบิดาและมารดาพรอม 

แลวที่วาปฏิสนธิก็คือวิญญาณ  ท่ีเรียกกันวาสัตวมาปฏิสนธิ  สัตว
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ในที่น้ีใชคําวา  “คันธัพพะ”  แตเปนเพียงศัพท  พูดงายๆ ก็คือ  สัตว
ท่ีมาเกิด ถาเรียกเปนภาษาแบบ ก็เปน “วิญญาณ”  ก็ถือวา
วิญญาณเริ่มปฏิสนธิ  จึงเรียกวาปฏิสนธิวิญญาณตั้งแตบัดนั้น

ผูรวมสนทนา:
คําวา   “ปฏิสนธิวิญญาณ” หมายถึงอะไร และคําวา

“วิญญาณ” ในที่นี้มีความหมายอยางไร  แคไหน  แลวของสัตวเปน
ปฏิสนธิวิญญาณดวยหรือไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ท้ังมนุษยและสัตวอื่น ท้ังนั้น
“ปฏิสนธิ” แปลวา  ตอ   
วิญญาณก็คือวิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณที่

ตอภพ

ผูรวมสนทนา:
วิญญาณในที่นี้หมายถึงผีหรือไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต:
ไมใช วิญญาณก็คือจิตนี่แหละ ปฏิสนธิวิญญาณนั้นบางทีก็

เรียกวาปฏิสนธิจิต  เปนศัพทท่ีใชแทนกันได

ผูรวมสนทนา:
ตามความเขาใจ  คําวา  “วิญญาณ”  ในทางพุทธ กับในทาง

คริสต มีความหมายไมตรงกันใชหรือไม
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พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต:
เราเองไปใชศัพทผิด  เพราะวา “วิญญาณ” น้ัน ในทางพุทธ

ศาสนาหมายถึง  สภาวะที่รูตอสิ่งที่ไดเห็นไดยิน  เปนตน
ตอมา เราเอาคําวา ”วิญญาณ” มาใชเรียกอะไรตอมิอะไร  

เปนผี  เปนสาง   แลวก็คอยๆ เพี้ยนไป พอฝรั่งเอาคําวา  “soul” มา   
เราจะแปลก็เอาคําวา “วิญญาณ” มาใชอีก  แตในประเทศอื่น ใน
ทางพุทธศาสนาไมแปลคําวา  “soul”  วาวิญญาณอยางไทย

หมายความวา เปนเรื่องของคนไทยเองที่ไปใชศัพทน้ี ท่ีจริง
น้ัน “วิญญาณ” ในวงการศึกษาธรรม เขาแปลวา “conscious-
ness”

ถาจะแปลใหถูก ในวงการพุทธศาสนา  “soul” แปลวา  
อาตมัน  หรือ อัตตา

เพราะฉะนั้น ตองแยกความหมายของคําที่ใชในภาษาไทย
กับคําเดิมท่ีเปน technical term  ในทางพุทธศาสนา  ถาเปน 
technical term  ในทางพุทธศาสนา คําวา “วิญญาณ” มีความ
หมายเปน นามธรรมที่เปนธาตุรู  คือสภาวะที่รูตออารมณ (ปจจุบัน
บางทีเรียกวา สิ่งเรา) เชน เห็น ไดยิน ฯลฯ

ทานเรียกวา “ธาตุรู”  ธาตุมีความหมายเปนนามธรรมก็ได  
เปนรูปธรรมก็ได  คือเปนสภาวะที่มีอยูและเปนอยูตามธรรมดา  
ตามธรรมชาติ  ธาตุก็คือสภาวะที่มีอยูตามธรรมดา สิ่งที่ดํารง
สภาวะของมันอยูตามธรรมชาติ จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได
เรียกวา “ธาตุ”

บางทีเราเรียกวิญญาณวา “วิญญาณธาตุ” คือวา วิญญาณ
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ก็เปนธาตุชนิดหนึ่ง  และธาตุคือวิญญาณหรือวิญญาณธาตุน้ัน ก็มี
อยูตลอดเวลาในมนุษย  เมื่อมีชีวิตอยู ก็ตองมีความรู  ถาไมมีธาตุรู
ตัวนี้ ก็เปนมนุษยอยูไมได

ธาตุรู หรือสภาวะที่รูน้ี มีอยูตลอดเวลา และมีการกําหนด
เรียกชื่อแยกตางๆ กันไปในเวลาทําหนาที่  โดยเติมคําขยายเขาไป
ขางหนา เชน

ถาเปนสภาวะที่รูทางตา คือเห็น  ก็เรียกวา  จักขุวิญญาณ
ถารูทางหู คือไดยิน ก็เรียกวาโสตวิญญาณ
ถารูทางจมูก คือรูกลิ่น ก็เรียกวา  ฆานวิญญาณ    
ถารูสิ่งที่เปนไปในจิตใจของตนเอง ก็เรียกวา  มโนวิญญาณ
แลวก็ตัว “ธาตุรู” อยางนี้แหละ  เมื่อทําหนาที่ในตอนเริ่มตน

ในชาติภพหนึ่งๆ  เพราะเหตุท่ีการเริ่มตนในชาติ (กําเนิด) เรียกวา
“ปฏิสนธิ”  ก็จึงเรียกมันวา ปฏิสนธิวิญญาณ ก็เทานั้นเอง

น่ีก็คือ “ธาตุรู” หรือสภาวะรูท่ีเริ่มแรก ถือวาความรูอยาง
มนุษยไดเกิดขึ้นแลว ความเปนมนุษยก็เกิดในขณะนั้น เมื่อองค
ประกอบฝายบิดาและมารดามาพรอม  แลวผสมเปนตัวขึ้นมา  ธาตุ
รูน้ีอาศัยเริ่มตน ก็เรียกวาปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น  ถือวาองค
ประกอบพรอม  ความเปนมนุษยก็เริ่มเลยทันที  น่ีคือเริ่มเปนมนุษย
น่ันเอง  แลวตอนนี้ถาพระภิกษุไปทําใหเกิดการฆา  เชน  ไปใหยาให
แทง  พระภิกษุน้ันก็มีความผิดเทากับฆามนุษย

ผูรวมสนทนา:
มีคนพยายามจะตีความคําวา “คันธัพพะ” (โดยเทียบกับ) ทาง
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วิทยาศาสตร หมายถึงวา ตัวออนที่ผสมแลวตองเขาไปฝงตัวในมดลูก
ในทางวิทยาศาสตร เปนที่ทราบกันวา การปฏิสนธิโดยไข

กับเชื้อตัวผูเกิดขึ้นในทอรังไข ยังไมไดไปฝงในมดลูก  ไขจะใชเวลา
เดินทางประมาณ  ๑–๑๔ วัน แลวแตวาผสมกันเร็วชาขนาดไหน  
เพราะฉะนั้นก็จะมีคนตีความวา เมื่อไขท่ีผสมแลวยังไมไดฝงตัวใน
มดลูก  ก็จะยังไมไดเกิดคันธัพพะ  จึงมีขอถกเถียงกันในเรื่องชวง
เวลาอยางนี้อยู

หลวงพอมองวา การตีความอยางนี้ เปนการเลี่ยงบาลีหรือไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ก็เปนการตีความ แตเปนการตีความที่ไมมีหลักฐานชวย 

หมายความวาการตีความมีหลายแบบ การตีความที่ดีก็คือมีหลัก
ฐานอางอิงมาชวยสนับสนุน แมวาหลักฐานอางอิงอาจจะยังไมชัด 
แตมีท่ีอางพอมาชวยเสริมการตีความได

ในกรณีน้ี มันไมมีตัวชวย  หลักฐานไมมีให
และในทางวินัย ถือกันมาวา ตองตีความทางเครง ภาษาเกา

พูดกันมาวา “วินัยตีความขางเครง” จะเอาผิดพระภิกษุก็จะตองเอา
ตั้งแตเริ่มเกิดเปนตัวเลย  มิฉะนั้นก็จะหยอน

สวนทางแพทยก็แลวแต แตตองเอาในแงของหลักกอน แลว
ก็ตองไปตัดสินใจวาเราจะเอาแคไหน

ก็อยางที่วาแลว เรื่องของมนุษยเปนเรื่องของการเลือก ดวย
เจตนา บนฐานของปญญา  ท้ังสองอยางตองดี  ตองถองแท  แลวดู
วาทําไดแคไหน  ก็ตองเลือกเอาระหวางประโยชนมาก  ประโยชน
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นอย  บาปมาก  บาปนอย  หรือวา  บาปนอย  บุญมาก

ผูรวมสนทนา:
ตรงนี้จะมีปญหาวา  สมมุติวาถาทางวิทยาศาสตรหรือทาง

แพทย  ไมตีความทางเครง แตความเปนจริงเปนการตีความทางเครง  
เพราะฉะนั้นคนที่ทําจะเกิดเปนบาปหรือไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
บาป หรือไมบาป ไมไดอยูท่ีบัญญัติ  แตอยูท่ีตัวบุคคล คือ

เจตนาของเขา โดยสัมพันธกับความจริงของธรรมชาติน่ันแหละ  
และบาปก็ยังมีวา บาปมาก หรือบาปนอย  เชน

ถาฆาคนก็บาปมากกวาฆาสัตวดิรัจฉาน
แตฆาคนก็บาปไมเทากัน  เชน ฆาคนโดยปองกันตัว  ไมได

มีเจตนาราย  แลวไมอยากจะฆาเขาดวยซ้ํา   อยางนี้ก็บาปนอย
แตถามีความคั่งแคน ชิงชัง มุงรายหมายขวัญ วางแผน คิด

การดวยเจตนาอยางแรงกลา  เพียรพยายามจะฆาเขาใหได  อันนี้
บาปมาก

ท้ังนี้ ข้ึนตอคุณความดีของผูท่ีตนไปฆานั้นดวย ถาผูน้ันเปน
ผูท่ีมีคุณความดี มีประโยชนมาก ไปฆาเขา ก็บาปมาก ถามีคุณ
ประโยชนนอย หรือเปนโทษ ไปฆา  ก็บาปนอย

เรื่องเหลานี้อยูในเกณฑ ท่ีเปนหลักการพิจารณาดวย 
เหมือนอยางที่แพทยตองทํางานอยู  เชน การทดลองกับสัตว  เราก็มี
ปญหากันอยูแลว
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ท้ังหมดนี้จะเห็นวา อยูท่ีการตัดสินใจของมนุษย ซ่ึงสอด
คลองกับภาวะของสังคมคือโลกมนุษย ท่ีทานถือวาเปนภพของผูทํา
มาหากรรม คือหลักการดําเนินชีวิตของมนุษย ข้ึนอยูกับการที่จะ
ตองเลือกเอาวาจะทําอยางไหนใหมาก ระหวางกรรมดี กับกรรมชั่ว 
ท่ีมนุษยกระทําปะปนกันไป

วิสัยของมนุษยก็เปนธรรมดาอยางนี้อยูแลว  เราจึงตองใช
ปญญาในการตั้งเจตนาเลือกตัดสินใจ เพื่อใหเปนการกระทําอยางไม
ประมาท ดวยปญญาทีส่มบูรณท่ีสดุ โดยมเีจตนาทีด่ท่ีีสดุ อยางนอย
พจิารณาเหน็แลววาเปนประโยชนมากกวาโทษ แลวจงึตดัสนิใจ

เมื่อตัดสินใจไปแลว ก็ตองไมประมาทอีก เชน ตองพิจารณา
ทบทวนวาสิ่งที่ตัดสินใจไปแลวนี้อาจจะพลาดก็ได หรือแมแตถาถูก
ตอง ก็อาจยังมีจุดออนหรือขอบกพรองบางอยาง ซ่ึงจะตองจับใหได 
แลวจะไดหาความรู  หาปญญาเพิ่มข้ึน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาตอไป
ใหทําการครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น  เรียกวาไมประมาทในการศึกษา

แตเฉพาะในการตัดสินใจแตละครั้ง ก็ใหไดองคประกอบที่วา
หนึ่ง เราใชปญญาอยางเต็มท่ี  ถองแทท่ัวตลอดที่สุดเทาที่จะรูได  คน
ควาหาความจริงอยางดีท่ีสุดแลว  สอง ทําดวยเจตนาดีท่ีสุดแลว  
เมื่อถึงเวลาตองทํา  ก็ไมมัวระยอ แคไหนก็แคน้ัน

สําหรับเรื่องการทดลองกับสัตวน่ี ก็คงตองอางในแงวา
เพราะวาเราตองการชวยชีวิตของมนุษย ซ่ึงเปนการทําบุญมากกวา
ก็เลยยอมเสียสละตัวเอง  ยอมบาปบางที่ไปทําลายสัตว  ท้ังๆ ท่ีมัน
ไมไดมากัด  มาทําราย หรือแมแตมาเขาใกลเราเลย
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ผูรวมสนทนา:
บางคนพอฟงอยางนี้ก็จะถามวา  บอกไดอยางไรวาทํากับ

สัตวบาปนอยกวาคน  หรือทําบุญกับคนไดบุญมากกวาสัตว  ใครเปน
คนรู  ใครเปนทราบตรงนี้  แลวมีความเปนมาอยางไร

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ในแงหนึ่ง ตามที่ถือกันทั่วไป เราเอามนุษยเปนหลัก อาจจะ

เปนเพราะวา เมื่อเราเปนมนุษย เราก็ใหความสําคัญแกมนุษย และ
มุงหมายการอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษยกอน เหมือนกับยอมรับ
ไปข้ันหนึ่งแลว โดยสังคมตกลงกัน คือเปนการพูดในระดับของ
สมมุติ

ตัวอยางเชน บานเมืองมีโรงฆาสัตว ฆาวัวควายไกเปดมา
ขายกินกันมากมาย เปนเรื่องสามัญ ไมถือเปนเรื่องอาชญากรรม แต
จะฆาคนแมแตคนเดียว ก็เปนเรื่องผิดกฎหมาย สําหรับพระภิกษุ แม
จะทําในขั้นนั้นไมได แตวินัยของพระก็ไมยอมรับกรรมสิทธิ์ของสัตว
ดิรัจฉาน ดังนั้น พระภิกษุไปเอาอาหารของสัตว เชน  เหยื่อของสัตว  
เหมือนกับแยงจากสัตวน่ันแหละ  ก็ไมผิดศีล  แตถาไปเอาของๆ คน
ก็อาจจะขาดจากความเปนพระภิกษุ

ทีน้ี ในแงสภาวะ ทานมองตามหลักที่วา มนุษยเปนสัตวท่ี
ฝกฝนพัฒนาใหมีคุณความดีพิเศษขึ้นได การฆามนุษยเปนการตัด
ทําลายโอกาสแหงการที่เขาจะเขาถึงคุณความดีท่ีสูงขึ้นไป สวนสัตว
ดิรัจฉานไมมีศักยภาพอยางนั้น เกิดมาอยางไร ก็ตายไปอยางนั้น 
การฆามนุษยจึงบาปมากกวาฆาสัตวดิรัจฉานทั่วไป
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ผูรวมสนทนา:
อยางนี้ถาสมมุติวาเราตีความทางเครง  เราก็จะไมทําเพราะ

ถือวาทําแลวเปนบาป  สมมุติบางคนเขาไปตีความอยางไมเครง  เชน  
ตองปฏิสนธิแลว  ๒  อาทิตย  ถึงจะถือวามีชีวิตเริ่มตนอยางนี้

นักวิ จัยบางคนตองการที่จะทราบเรื่องนี้ใหชัดเจนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเขา  คือถาเขาคิดวามันไมบาป  เขาก็จะทํา  ถา
คิดวาชีวิตยังไมเริ่มตนโดยการตีความอยางไมเครงเขาก็จะทํา   แตถา
เขาคิดวาการตีความนี้เปนความผิดเขาก็จะไมทํา เพราะวามันเปน
บาป

ในแงนี้  ปจจุบันในทางสวนรวมของแพทย  ควรจะตีความ
อยางไร  ควรจะตีความทางเครงหรือไม  เพราะวาถาตีความอยาง
เครงถูกตองแลวไมทําตามนั้น  พอไปฆาเขาก็จะเปนบาปแนนอน  
สมมุติบวกกับเจตนาเขาไปดวย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
อันนี้ตองแยกเปนสองขั้น คือ
หนึ่ง ในขั้นของหลักความจริงที่แทน้ัน ไมใชเรื่องที่จะตีความ  

เพราะความจริงไมข้ึนกับใคร ใครจะวาอยางไร มันก็เปนความจริง
ของมันอยางนั้น

สอง ในขั้นที่วาเปนการตีความ ก็อยางที่บอกแลววา ท่ีจริง
น้ัน ในพุทธศาสนาอยางที่เรานับถือ ไมมีหลักที่จะเอามาอางใหตี
ความได
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แตเพราะเราพูดโดยไปยึดถือคนที่ตีความนั้นเปนหลัก  เมื่อ
เขาบอกวาเขาตีความ  เราก็เลยพูดไปตามเขาวาตีความ  แตถาวา
ตามที่ทางพระถือกันมา   ไมใชเปนการตีความ และไมตองตีความ  
คือยึดเปนหลักเลยทีเดียววา  พอมีการผสมพันธุ และมีสัตวมา
ปฏิสนธิ ก็มีปฏิสนธิวิญญาณ  ความเปนมนุษยก็เริ่มเลย

ผูรวมสนทนา:
ผมจะใหขอมูลท่ีเปนรูปธรรม เพ่ืออาจจะใหทานชวยในการ

ตัดสินนะครับ  คือในขณะนี้นักวิทยาศาสตรสามารถที่จะทําไดวาเอา
มาปฏิสนธิในหลอดแกว  และในขณะที่อยูในหลอดแกวนั้น ก็เริ่ม
ตนดวย  ๑  เซลล  แลวก็แบงไปเรื่อยๆ  เปน ๒  เปน ๔  เปน ๘  วิธี
การก็คือวาปลอยใหแบงตัวไปเรื่อยๆ  แลวถามคําถามวา ถึงจุดไหน
ถาเอาไปฝงตัวในมดลูกแลว  สัตวนี้จะรอดเปนตัวเปนตน  เพราะ
ฉะนั้น ถาหากวาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกอนที่จะมีความสามารถที่จะ
กลายเปนชีวิตนั้น  ถือวาไมมีชีวิต

เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตรอาจจะตีความเขาขางตัวเองบอก
วา  ถาสมมุติวาเซลลไปไมถึง  สมมุติวา ๑๐๐ เซลล  ไมถือวามีชีวิต 
เพราะวาการทดลองชัดเจนวาเอาไปฝงแลวก็ไมเกิดชีวิต   เพราะ
ฉะนั้นเขาก็บอกวาถาอยางนั้นเขาก็จะไปขอจากพอแมแลว  แตจะไม
เกิน ๑๐๐  และเขาขอเอาเซลลนั้นไปใช

ตรงนี้มีประเด็นวา เราจะตีความวาไมมีชีวิตถูกตองหรือไม    
แมวาคอนขางจะยาก แตวาการทดลองสามารถทําได  และประเด็นนี้
เปนประเด็นที่เถียงกันมาก
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ตัวอยางที่จะเขาใจไดงายๆ   เชน  การคุมกําเนิด  วิธีหนึ่งก็คือ
การที่ใสวัตถุเขาไปในมดลูกแลวทําใหไขท่ีผสมแลวไมฝงตัว  ทาง
คริสตตัดสินเลยวาอยางนี้ผิดแน

แตถาหากวาเรามาดูเรื่องเจตนา หรือวาเรื่องอะไรตางๆ ก็ขึ้น
อยูกับคําจํากัดความเรื่องชีวิต และกลับไปที่เดิมวา เมื่อไรถึงเปนจุด
นั้น อันนี้วิทยาศาสตรก็จะคิดในลักษณะแบบนี้ ซึ่งผมไมแนใจวาจะ
ถูกหรือจะผิด

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ชีวิตก็มีเปนขั้นๆ อีก ในที่น้ี คือในเรื่องชีวิตของมนุษยน้ี  ตัว

ออนตัวเซลลท่ียังไมผสมก็เปนชีวิตขั้นหนึ่ง  แตเราตองจํากัดจําเพาะ
วา ท่ีจะเปนชีวิตมนุษยน้ันนะ เริ่มตนตอนไหน

ถาวาตามหลักที่ชาวพุทธถือกันมา ก็อยางที่วาเมื่อกี้ เอาใน
แบบของเซลลท่ีผสมกันกอน ท่ีวามีฝายบิดา ฝายมารดา  แลวก็มี
ปฏิสนธิวิญญาณ อันนี้ทางพุทธศาสนาถือกันมาแบบวาพรอมกัน 
คือองคประกอบ ๓ อยางพรอมบริบูรณข้ึนมาแลว ความเปนมนุษย
ก็ตั้งตนไปเลย

ถึงแมเซลลจะไมอยูในครรภของมารดา จะไปใชหลอดแกว
หรือใชอะไรใสไว ก็เปนการเอาความรูจากความจริงของธรรมชาติ
มาใช โดยนําเอาบางสวนของชีวิตไป แลวเราก็ไปทําเลียนแบบธรรม
ชาติ หรือใชความรูในธรรมชาติไปสรางสภาพแวดลอมอะไรใหมัน
อยูของมันได แตหลักการก็อันเดิม อยางเดียวกัน

แลวทีน้ี อันนี้จะโยงไปหาเรื่องที่วา ไมตองใชมารดาบิดา 
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เชนโคลนนิ่งเลยหรือเปลา ในกรณีน้ี ก็เปนเรื่องที่ตองศึกษากันอีก 
แตมันก็คือการจัดการตามกระบวนการของธรรมชาติท่ีมันจะเปน
ของมันไดอยางหนึ่ง

ทีน้ี ชีวิตแบบที่เปนโคลนนิ่งนี้ มันมีองคประกอบฝายมารดา
บิดาที่มาอยูท่ีช้ินอันตัวเซลล ท่ีเราเอาไปแบบเปน secondary อีกที

หมายความวา บิดามารดาก็มีอยูในนั้นแลว แตไมไดเอา
แบบตรง มาเอาสวนที่เปนรูปสําเร็จแลว  ซ่ึงมีไวทําหนาที่อยางอื่น
ของชีวิตนั้น  (ไมใชมีไวสําหรับทําหนาที่สืบพันธุ) แตก็มีสาระเดียว
กัน (มี DNA อยางพอแมครบ) เพียงแตมีสวนบิดามารดาบรรจบ
พรอมอยูกอนแลว เมื่อวาในแงพีชนิยาม จึงเปนแบบตายตัว เหมือน
ลอกแบบหรือถอดแบบไป เปนการเอาไปแบบเปน secondary แลว
ก็เอาไปใช โดยไปสรางสภาพแวดลอมท่ีจะใหปฏิสนธิวิญญาณเกิด
ได เพื่อจะใหเปนมนุษยท่ีเปนไปตามจิตนิยามและกรรมนิยามดวย
โดยครบถวน ถาวาตามนี้ ก็คลายๆ อยางนั้น

การเกิดมีปฏิสนธิวิญญาณก็คือจุดเริ่มความเปนมนุษย 
เพราะวาตอนที่มีแต DNA ของพอแมท่ีเอาไปอยางนี้  ยังไมมีองค
ประกอบฝายสัตวผูมาเกิด   เปนเพียงสวนประกอบในรางกายของ
บุคคลหนึ่ง  ไมมีวิญญาณธาตุ  ท่ีเรียกวาเปนสัตวท่ีมาเกิด  ความ
เปนบุคคลหรือเปนมนุษยของเขาเองยังไมมี  ก็เปนเพียงชิ้นอวัยวะ
ของคนผูหนึ่งที่เอามาใชเพื่อเปนที่อาศัย เปนองคประกอบดานพีช-
นิยาม

หมายความวา ในแงน้ีเรามองวา ปฏิสนธิวิญญาณนี่ตอง
อาศัยปจจัยพรั่งพรอม คือปจจัยฝายมารดา และปจจัยฝายบิดา  ท่ี
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เขาจะไดอาศัย แลวก็เกิดขึ้นมา  สวนวาปจจัยนั้นๆ จะมีหรือจะจัด
มาอยางไรก็แลวแต ก็ใหเปนที่อาศัยไดก็แลวกัน

ถาม: มีอะไรที่เห็นไดชัด ในทางนามธรรม ตัวเราก็คือมรดกของพอ
แม ชิ้นสวนเล็กนอยก็ใช
ตอบ: ใช หมายความวา แมจะไมเอาไขผสม  เปนแบบเอาจากหนัง
เปนตน มันก็เปนมารดาบิดาอยูแลว

ผูรวมสนทนา:
ผมคิดวามีอยูสองประเด็นที่ควรจะทําความกระจาง
ประเด็นแรก คือ ในทางพุทธ ถาตีความทางเครงแลว อะไร

ทําได  หรืออะไรทําไมได  ผมคิดวาอยางไรก็คงตองตีความ
แตก็จะมีประเด็นที่สองวา เมื่อตีความแลวในทางพุทธ เรา

คาดหวังวาใหนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร  เมื่อรับทราบการตีความ
เชนนั้นแลว  จะมีทาทีตอชีวิตอยางไร  และจะทําอยางไรใหดีท่ีสุด

ผมอยากจะยกตัวอยางประเด็นแรกวา  ในศาสนาอื่นๆ เมื่อ 2-
3  สัปดาหท่ีผานมาผมก็ไดพูดคุยกับบาทหลวงทางคาทอลิก  ทาง
คาทอลิกนั้นชัดเจนวาชีวิตเริ่มตนเมื่อมีปฏิสนธิ  และหามแทรกแซง
กิจกรรมระหวางบิดามารดาโดยสิ้นเชิง  แมกระทั่งการปฏิสนธิใน
หลอดแกวก็กระทํามิได  ทางคาทอลิกรูสึกวาจะโอนออนใหขอเดียว
คือ  อํานวยความสะดวกใหเกิดการปฏิสนธิในรางกายมารดาได  แต
ก็ตองอยูในรางกายมารดามิใชกระทําขางนอกแลวนํากลับเขาไปฝง
ตัว  อันนั้นคือการตีความ
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ทางอิสลาม  นักวิชาการทางจุฬาราชมนตรีบอกวา  ชีวิตที่
ปฏิสนธินั้นยังไมมีวิญญาณ  จนกวาจะถึง  ๑๒๐  วัน  เมื่อพระผูเปน
เจาเปาวิญญาณใหก็จะเปนชีวิตที่มีวิญญาณ  แตเขาก็ยอมรับวาทาง
อิสลามก็แยกออกเปนสองทัศนะ  ทัศนะแรกก็คือ  ๑๒๐  วันแรกนั้น 
เนื่องจากยังไมมีวิญญาณ  จึงทําแทงได  แตก็จะมีในทัศนะที่สองวา  
อยางไรก็เปนชีวิต  จึงทําแทงไมได

พอมาถึงเรื่องทําวิจัย การเพาะเลี้ยงตัวออนแลวนําเซลลตน
ตอมาใชประโยชน  ใหกับบิดาหรือมารดาที่เปนเจาของตัวออนนั้น  
แลวทําลายตัวออนนั้นทิ้งไปกระทําได  แตถานํามาเพื่อทําเปนอุต
สาหกรรมและการคา กระทํามิได  อันนี้คือทางอิสลามตีความ

ผมอยากจะเรียนถามวาในทางพุทธ  ผมคิดวาในที่สุดเราจะ
ตองตีความลงไปใหชัดเจนกอน  แลวคอยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร
วา  แลวทานจะวาอยางไรเมื่อทานทราบการตีความทางพุทธแลว  
พวกทานจะมีทาทีเปลี่ยนไปอยางไรหรือไม  คอยคุยกันเปนอีก
ประเด็นหนึ่ง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
สิ่งที่วามานี้เหมือนกับวาไมตองตีความ  คลายๆ  เปนหลัก

อยางนั้น   ผูอื่นไมอยากใหเปนไปตามนี้จึงไปตีความ หาทางตีความ
ใหมันเปนอยางอื่น

ก็มีแควาองคประกอบฝายบิดามารดาพรอม   แลวก็มี
วิญญาณปฏิสนธิ

คําวา “ปฏิสนธิ” ใชเฉพาะกับวิญญาณ ไมใชหมายความแค



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๕๔๘

วาพอไขผสมแลวเทานั้น อันนั้นยังไมใชปฏิสนธิ   ปฏิสนธิคืออาการ
ของวิญญาณ

สําหรับการเพาะเลี้ยงในหลอดแกวนั้น คิดวาไมเปนปญหา 
ถาไมมีการทําลายชีวิต ก็เปนเพียงการสรางสภาพเอื้อใหเปนที่อาศัย
แทนครรภของมารดา ถาเทียบก็คลายกับในนิยายรามเกียรติ์ ท่ี
นางมณโฑตั้งครรภองคตแลว มีเหตุใหตองเอาองคตไปใสใหโตใน
ทองแพะ ถาจะเปนปญหา ก็เปนเรื่องในแงอื่น เชน ในทางจิตวิทยา 
และทางสังคมวิทยา เปนตน หรือถามีการทําลายชีวิต ปญหาก็จะ
เหมือนกับขอพิจารณาในกรณีอื่น ท่ีกําลังพูดกันอยู

ผูรวมสนทนา:
อีกประเด็นหนึ่งจะเปนหลักในการยึดหรือไมก็คือ ประเด็นที่

อาจารยบอกวาในที่สุดแลว มนุษยก็อยูในกิจกรรมที่ทําบาปทํากรรม
ประเด็นก็คือวาสมมุติวา เราก็รูวาการเอาตัวออนมาทําอะไรก็

แลวแต  ถือเปนการทําลายชีวิตแนๆ  แตวาถาการกระทํานั้นมี
ประโยชนท่ีจะไปชวยชีวิตหนึ่ง  ก็ตองมาชั่งวาอะไรมันหนักหนา
สาหัสกวากัน  ประโยชนนั้นมากกวาโทษหรือเปลา  ไมทราบวานั่น
คือประเด็นหรือเปลา

และยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของคือ  จะแยกแยะหรือไม
วาโทษจะตางกันหรือไม   ระหวางทําชี วิตใหมขึ้นมาเพื่อใช
ประโยชนผานกระบวนการที่เรียกวาโคลนนิ่ง  กับผานกระบวนการ
ปฏิสนธิธรรมดาทั่วไปในหลอดแกว  หรือวาเอาไปใชกอน ๑๔ วัน 
หรือหลัง ๑๔ วัน  เหลานี้เปนตน
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แตวาที่แนๆ ก็คือวา การเอาเซลลจากชีวิตใหมชีวิตหนึ่งไป
ทํากิจกรรมอื่นตอ อาจจะชวยชีวิตอีกฝายหนึ่งได กิจกรรมอยางนี้   
การวิจัยแบบนี้ควรจะสงเสริม หรือควรจะตองถูกตีความอยางไรหรือ
ไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตอนที่วาควรจะสงเสริมหรือไมควรสงเสริม เปนความเห็น
คือวา ตอนนี้เราตองพยายามหาความจริง ถามันเปนความ

จริง และเราพบมัน ก็งายขึ้น  แตบางทีความจริงเราหาไมได เราเขา
ไมถึง  ก็เลยมีการตีความกัน  ความจริงก็คือมันเปนเรื่องของธรรม
ชาติ  มันเปนอยางไร มันก็เปนของมันอยางนั้น

แตในแงน้ี หลักทั่วไปใหแยกเปนสองดาน ในดานความจริง  
เมื่อความจริงมันเปนอยางนี้แลว   เราจะทําอยางไร   ก็เปนเรื่องของ
เรา

อยางที่ทานวา โลกมนุษยเปนโลกที่ปะปนกันระหวางบุญกับ
บาป คือ ทําบุญ-ทําบาป ปะปนกันไป ทําบุญใหมากก็แลวกัน ทีน้ีก็
อยูท่ีการตัดสินใจเลือก ระหวางประโยชนมาก-ประโยชนนอย และ
ตองไมประมาท  

เรื่องที่เราไมรู  สิ่งที่เราทํา  เรานึกวาดี  แลวเราก็มุงหวังผลที่
เรามองเปนเปาหมายอันเดียว  แตการกระทําของเรา  มันสงผลอะไร
อีกบางนอกเหนือจากนี้  ในระบบความสัมพันธ  อันนี้เปนแงท่ีตอง
ไมประมาทอยางยิ่ง

อาตมภาพวาถึงใจตัวเอง ยังไมคอยแนใจวามนุษยท่ีเกิด



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๕๕๐

จากโคลนนิ่งมันจะมีอะไรเปนแงปมปญหา  มันวิปริตอะไรบาง  ตอ
ไปมันจะปรากฏออกมา     

มนุษยตอนนี้ก็มองไดแคเทาที่ตัวรู  ตองถอมตัว  นักวิทยา-
ศาสตรเองก็ยังไมไดรูจริง

ผูรวมสนทนา:
ผมเขาใจวาประเด็นโคลนนิ่งเพื่อใหเกิดเปนชีวิตใหม เปน

คนๆใหม  อาจจะคอนขางที่จะชัดเจน  วาเราไมรูวาผลจะเปนอยางไร  
จะเปนมนุษยธรรมดาหรือจะเปนมนุษยประหลาด

แตอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตรกําลังยุงอยูขณะนี้คือ
การเอากระบวนการโคลนนิ่งมาสรางตัวออนใหม และไมปลอยให
ตัวออนนี้โตเปนมนุษย  แตเอาเซลลท่ีเกิดจากตัวออนนี้ไปรักษาโรค  
ท่ีเรียกวาเซลลตนตอ  และก็มีทฤษฎีบอกวา  ถาเจาตัวสามารถเอา
เซลลตัวเองมาทํากระบวนการนี้จนไดเซลลตนตอตัวใหม  เซลลนี้จะ
เหมาะมากกับการรักษาอวัยวะที่เสื่อมของรางกายในเมื่อคนๆ นี้แก
ไปแลว

ซึ่งตรงนี้ก็จะมีขอถกเถียงกันวากรณีอยางนั้นจะมีการสราง
ชีวิตขึ้นมาใหมแลว และชีวิตนี้ก็จะถูกทําลายไปเพื่อจะไปรักษาชีวิต
ของเจาตัวคนเกา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
อันนี้อาตมภาพเองไมมีความรูทางวิทยาศาสตรเพียงพอ

ตองยอมรับกอน  คือตอนที่ทําโคลนนิ่งตอนแรกมันเปนการเอาสวน
ของรางกาย เหมือนกับเอาเซลลธรรมดา  เซลลพืช  ไปขยายพันธุ
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ออกไป  กระจายเพิ่มจํานวนออกไป  ตอนนี้มันก็สามารถมองไดเลย
วามันก็เปนเซลลธรรมดาของแขน  ของเนื้อเยื่อน้ันที่ไปขยาย  มันก็
ไมเกี่ยวกับการปฏิสนธิอะไร

ผูรวมสนทนา:
หลวงพอ กระผมขออนุญาตกราบเรียน  ในทางเทคนิคจะ

ตองเอาเซลลเจาตัวไปผสมกับไขของผูหญิง  แตวาในไขผูหญิงที่เอา
มา จะตองเอาสวนที่มี DNA  ออกไป และก็เอา DNA ของเจาตัวนี่ใส
ไปในไขผูหญิงแทน แลวไขฟองใหมนั้นจะสามารถถูกกระตุนให
กลายเปนตัวออนตัวใหมขึ้นมาได แตก็ไมใชกระบวนการการผสม
ระหวางเซลลตัวผูกับเซลลตัวเมียแบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  ซึ่งอันนี้
ก็มีคนอยากจะตีความวานี่ไมใชชีวิตตามธรรมชาติ

แตผมคิดวาถาประเด็นนั้นไมใชประเด็น คือสมมุติวาเราคิด
วาเปนชีวิตที่เปนธรรมชาติจริง ก็ยังมีคําถามวาการกระทําอยางนี้เพ่ือ
ใหไดผลไปชวยชีวิตของคนๆหนึ่ง จะสามารถทําใหตีความไดหรือ
ไมวาการกระทําอยางนี้  มีบุญมากกวาบาป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตองพิจารณาสองแง
แงที่หนึ่ง คือ ตอนที่เอาเนื้อเยื่อมาทําโคลนนิ่งผสมไข ตอนนี้

จะมีวิญญาณซึ่งปฏิสนธิหรือไม
แงที่สอง ข้ันที่เอาไปใชประโยชนเพื่อชวยชีวิตอื่น  ชวยมนุษย

คนอื่น
แงท่ี ๑ ขณะนี้ยังไมชัด ยังไมเด็ดขาด ตองพิจารณากันมาก 
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แตพูดไดวา การเอาเนื้อเยื่อมาผสมไขน้ัน เปนการสรางสภาพเอื้อ 
ทําที่อาศัย หรือทําปจจัยใหพรอมสําหรับการที่ปฏิสนธิวิญญาณจะ
เกิดขึ้น ปญหาอยูท่ีวาจะรูไดอยางไรวาปฏิสนธิวิญญาณเกิดเมื่อไร

แงท่ี ๒ เราไดพูดกันในแงวา ถาไมมีวิญญาณปฏิสนธิ  ก็เปน
ชีวิตแบบพืช  แบบสวนประกอบของอวัยวะของคนอื่นเทานั้น  อันนี้
เลยไมเปนปญหา

แตถามีวิญญาณปฏิสนธิแลว  มีความเปนมนุษย  เราจะเอา
อยางไร  ก็ยังอยูในแงท่ีวาจะยอมตามหลัก  “บาปมาก-บุญนอย”  
หรือ “บาปนอย-บุญมาก” ไหม เปนเรื่องที่เราจะตองเอามาพิจารณา  
แปลวาเรื่องนี้ตองพิจารณาสองชั้นเลย

ผูรวมสนทนา:
ผมจะใหขอมูลคือ ทางเทคนิคโดยหลักคือ เวลาเอาเซลลจาก

สวนใดในรางกายของเรา มันมีสวนที่ปฏิสนธิเรียบรอยแลว  คือท้ัง
ตัวเปนเซลลเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นจะมีของพอครึ่งหนึ่งของ
แมครึ่งหนึ่งอยูในทุกๆ  เซลลของเรา

โดยหลัก  การเอาสวนที่เปนนิวเคลียสในรางกายของเรา  แต
ไปใสในสิ่งแวดลอมของไข  แลวกระตุนใหกลายเปนตัวออน  ถาจะ
ตีความวาปฏิสนธิเกิดขึ้น  มันก็เกิดขึ้นตั้งแตเซลลตัวเราแลว  ทําไม
ถึงเกิดเปนตัวออนใหม  ก็เพราะไปอยูในสิ่งแวดลอมหนึ่งซึ่งเปนสิ่ง
แวดลอมของไข  ไขเวลาที่นักวิทยาศาสตรจะทํา  เขาจะเอาสวนของ
ตัวแกน  DNA  ของไขออกไปเสียกอน แลวก็เอา  DNA  ท่ีเปนของ
ท้ังพอและแมมาใสเขาไปแทน  แลวก็เลี้ยงไขนี่ตอไป  เปนที่รูกันวา
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ไขนี้ก็เกิดเปนแกะตัวใหมได
เพราะฉะนั้น ขณะนี้นักวิทยาศาสตรอยากจะตีความเขาขาง

ตัวเองบอกวา ก็เราเอามาจากผิวหนังนี่ ไขก็ยังไมมีชีวิตทั้งหมด จะ
เรียกวาไมมีชีวิต เพราะฉะนั้นเราเอาไปสรางตัวออนแลวเราเอาไปใช
เปนเซลลได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตรงนี้ยุงหนอย

ผูรวมสนทนา:
กราบเรียนทานวา จริงๆ แลว อยางเซลลหรือ DNA จากของ

ผิวหนัง  ตรงนี้ไมมีจิตอยู

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
อยางที่วาแลว เซลลของอวัยวะทั้งหลายในรางกายของเรา 

รวมทั้งสเปอรมของพอ และไขของแม เปนชีวิตในระดับพีชนิยามเทา
น้ัน ไมครบองคท่ีจะเปนมนุษย

หมายความวา องคประกอบฝายพอแมนะมีพรอมแลว  แต
ตอนนี้ไมมีวิญญาณใหมข้ึนมา  ถาเปนแบบนี้  ตองพูดแยกวา ไมมี
วิญญาณใหมปฏิสนธิ

ผูรวมสนทนา:
คะ  เพราะชวงนั้นยังไมมี  แตเขาเอาไปเขากระบวนตางๆ
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พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตอนที่เอา (DNA) เขามาใสในไขและก็ทําเปนตัวออนใหม  

ตอนนี้แหละที่เราไมมีจุดกําหนดแนนอน  ตองคิดกันอีกวาปฏิสนธิ
วิญญาณจะเกิดขึ้นไดหรือไม  และในตอนไหน

ตอนแรกมันก็เปนเพียงมีองคประกอบ ๒ ยังไมมีองค
ประกอบที่ ๓ แมจะมีพรอมท้ังของพอและแม ก็เปนเพียงองค
ประกอบสอง  ยังไมมีวิญญาณที่ปฏิสนธิ

อันนี้คือจุดที่จะตัดสิน คือท่ีถามวา ปฏิสนธิวิญญาณมาหรือ
ไม  ตอนไหน

ท่ีจริงนั้น ในระดับพีชนิยาม ก็มีวิธีตางๆ ท่ีจะปลูกตนไมตน
ใหมไดโดยไมใชเมล็ด ไมตองผสมพันธุ เชน ใชวิธีตอน การเพาะ
เลี้ยงตัวออนของสัตว รวมทั้งมนุษย ท่ีไมใชสเปอรม หรือไมใชการ
ผสมพันธุอยางปกติ เมื่ออยูในขั้นของพีชนิยาม ก็อาจจะพัฒนาวิธี
การใหมๆ ข้ึนไดในทํานองนั้น เรื่องก็คงมาไมชัดในขั้นของจิตนิยาม
และกรรมนิยาม ท่ีจะวา ความเปนมนุษย หรือความเปนสัตวน้ันๆ 
ไดเริ่มข้ึนแลว มีปฏิสนธิวิญญาณแลวหรือไม ท่ีจุดไหน เมื่อใด

ผูรวมสนทนา:
หลวงพอครับ  ผมมีอีกประเด็นหนึ่ง ไมรูวาจะงายกวาหรือ

เปลาคือ   เปนที่ทราบกันนะครับวาความรูทางดานพันธุกรรมมนุษย
เจริญไป  อยางที่ไดกราบเรียนในเบื้องตนก็คือ มนุษยสามารถอาจจะ
เลือกลูกที่มีลักษณะตามตองการได   ซึ่งก็คงมีความเห็นแตกตางกัน
วา  ผูเปนพอเปนแมสมควรจะใชความรูท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหมนี้อยาง
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ไร
ถาถามงายๆ ก็คือ สมมติมนุษยสามารถจะเลือกลูกตามที่

ตองการได  สมควรหรือไมท่ีจะเลือกหรือควรจะปลอยใหลูกเปน
ผลิตภัณฑของธรรมชาติ  อยางมากก็เพียงแตชวยผสมในหลอดแกว  
แตไมควรจะไปเลือกวาลูกจะมีลักษณะเปนอยางไร

ทางการแพทยปจจุบันเขาจะพูดกันถึงเรื่องการเลือกลูกคน
ใหมใหปลอดจากโรค  เพราะวาความรู เรื่องโรคมันมีมากขึ้น   
สามารถรูไดวาตัวออนนี้มีโรคนี้ติดมาในตัวหรือไม ถามีก็เลือกออก
เสีย  ผสมใหไดตัวออนใหมท่ีไมมีโรค  มนุษยในอนาคตจะไดแข็ง
แรงปราศจากโรค  แตความรูก็อาจจะนําไปสูการเลือกอยางอื่น  เชน  
เลือกวาลูกฉลาด-ไมฉลาด  ตัวสูง-ตัวเตี้ย

ในแงของบาปกับบุญในกรณีอยางนี้ หรือในแงของความ
พยายามที่จะตัดสินวา  พอแมควรจะเลือกลักษณะของลูกมากนอยแค
ไหนเพียงใด  จะมีหลักหรือแนวคิดในทางศาสนาอยางไร  ท่ีจะเปนที่
อางอิงไดหรือวาเปนเรื่องที่ตองตัดสินใจของแตละคน  เพ่ือตัดสินใจ
ตามแตละสถานการณ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
อันนี้คงไมเปนปญหาในแงบุญหรือบาปโดยตรง แตเห็นได

เลยวาเริ่มตนดวยบุญ เพราะวาพอแมท่ีทําอยางนั้น ก็ทําดวยเจตนา
ดี อยากใหลูกดีมีสุขและสมบูรณมากที่สุด

แตจะเปนปญหาไดในเชิงซับซอน หรือไมก็เรื่องบุญชั้นสูงใน
ระดับปญญา พูดงายๆ วาเปนปญหาในทางปญญามากกวา คือท่ี
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วามนุษยรูเขาใจมองเห็นความสัมพันธในระบบเหตุปจจัยของธรรม
ชาติ และแมแตความซับซอนเชิงสังคมเพียงพอหรือไม ตลอดจน
ปญหาความตองการที่ไมอาจจะลงตัวในหมูมนุษยดวยกัน

ในแงหนึ่ง มันก็เปนความสามารถของมนุษยท่ีทําอะไรตาม
ตองการไดมากขึ้น ในสิ่งที่คิดวาเปนประโยชนแกตนมากขึ้น ก็
เหมือนกับการดําเนินชีวิตของเราที่มีเทคโนโลยีโนนนี้มาชวย ก็เทา
น้ันเอง  แตสิ่งที่ไดมา  ไดมาพรอมกับผลกระทบอะไรตอไป  อยางไร
อีกบาง  ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง

ก็เหมือนกับเรามีเทคโนโลยีเจริญ แนนอนวาเราไดประโยชน
เพราะเราตัดสินใจจากความมุงหมายของเราที่เห็นประโยชนแลว 
แตมันก็มาพรอมดวยผลขางเคียงหลังจากที่เรามีเทคโนโลยีแลว ก็
เกิดผลอะไรตางๆ  ทางสังคม  ทางอื่นๆ  ข้ึนมา  อันนี้บางทีมันก็ซับ
ซอนจนกระทั่งเราก็คิดไมถึงตามไมทัน

น่ีก็เชนเดียวกัน การที่เลือกลูก อะไรตางๆ ก็มีผลซับซอน
เริ่มตนบางทีพอแมก็ทะเลาะกันวาจะเอาลูกชนิดไหน เธอจะเอา
หนาตาแบบนี้ ฉันจะเอาหนาตาแบบนั้น แคเถียงกันวาอยางไหน
สวย จะเอาสวยแบบไหน ก็กลายเปนปญหาครอบครัว  ยุงเหมือน
กันนะ  บางที  บางกรณี  หากเราไมมาแยงกันตัดสิน  กลับจะดี
กวา    

กรณีตัวอยางงายๆ ก็เชนในประเทศจีนที่มีประชากรหนา
แนนมากถึง ๑,๒๐๐ ลานคน รัฐบาลตองมีนโยบายวางแผนครอบ
ครัวอยางเขม ออกกฎหมายกําหนดใหมีลูกไดครอบครัวละคนเดียว 
ปญหาซับซอนโดยมีปจจัยทางสังคมเขาแทรกวา คนจีนนิยมมีลูก



ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย ๕๕๗

ชาย เมื่อกฎหมายออกมา คนจีนถามีลูกหญิง บางก็ถึงกับหาทาง
ทําลายเสีย ยิ่งถาเลือกไดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร ก็จะเลือกกันแต
ลูกชาย ในระยะยาวก็จะเสียภาวะสมดุลของประชากร เปนตน

แคท่ีวานี้ ครอบครัวบาง สังคมบาง ก็ยุงเลย ตอไปมนุษยจะ
มีปญหามากขึ้นในครอบครัว และในสังคม แมแตเรื่องเลือกลูก แลว
ผลดีผลรายดานไหนจะมากกวากัน ไมแนนะ บางทีผลรายก็มาก
เหมือนกัน ชนิดที่คนอาจจะนึกไมถึง แมแตเรื่องที่ละเอียดประณตี 
เชนความสุขบางอยางในครอบครวัจะเสีย่งภยัไปหมด และที่สําคัญ
อยางยิ่งก็คือ คนสวนมากมักเลือกตัดสินใจโดยดูเฉพาะแงดานที่ตน
ถูกใจชอบใจในเวลานั้น นอกจากปญญาเห็นไปไมท่ัวตลอดแลว สติ
ก็ยังนึกไปไมรอบคอบอีกดวย ผลตามมาจะเปนอยางไร น่ีแหละ
เพราะปญหาทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไกล มีทางเลือกใหมาก  แตคน
พัฒนาไมทัน ใชไหม ลองคิดดูใหดีเถอะ

ผูรวมสนทนา:
ตอนนี้เรามาถึงประเด็นสําคัญที่อาจารยวา ประเด็นคือการ

เอาเซลลผิวหนังของบิดามาแทนที่นิวเคลียสในไขของมารดา  มีการ
ปฏิสนธิหรือไม  นี่เปนประเด็นที่สําคัญมาก  ถาเราจะพูดวาไมมี ก็
แปลก เพราะถาเราปลอยให (เซลล) โต ก็จะกลายเปนแกะดอลลี่
จริงๆ  คือเปนสิ่งมีชีวิตใหม  แตในการวิจัยของมนุษยทุกวันนี้เรามิ
ไดปลอยใหโตเชนนั้น เราเพาะใหไดแค  50-100 เซลล  แลวเราก็เริ่ม
เอาเซลลเหลานั้นไปรักษาโรค  ไปเปนอะไหล  พูดใหชัดคือไปเปน
อะไหลของมนุษยคนอื่น
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ดังนั้นผมคิดวาตรงนี้นาจะหาคําตอบ คือมันจะมีวิธีหาคํา
ตอบใหไดไหมครับวา กระบวนการนี้มีวิญญาณปฏิสนธิหรือไม
เพราะวาตรงนีเ้ปนเรือ่งทีไ่มเคยไดยินจากทีใ่ดๆ หรอืจากศาสนาใดเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตรงนี้อาตมาตองยอมรับวายาก ขางตนก็ไดพูดไปบางแลว 

เหมือนกับตองพูดซ้ําอีก
ท่ีวายากก็เพราะมีการจัดสรรปจจัยใหม แมวาหลักการก็

อยางเดิม แตกระบวนการของปจจัยมันมาในรูปลักษณะใหม เรายัง
ไมชัดตอความเปนไปของมัน วาในความเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
จะมีอะไรเกิดขึ้นตอนไหน คือไมชัดในความจริงของธรรมชาติน่ันเอง

หลักที่วาอยางเดิมอันเดียวกัน ก็คือ ตองมีองคประกอบครบ 
๓ คือ องคประกอบฝายบิดา องคประกอบฝายมารดา และองค
ประกอบฝายสัตวท่ีเกิดคือปฏิสนธิวิญญาณ องคประกอบสองอยาง
แรกน้ันมีพรอมแลว มี DNA ท้ังสองฝาย เรามาไมชัดกับองค
ประกอบที่ ๓

ปญหาอยู ท่ีวา มีสภาพเอื้อข้ึนมาพรอมแลว แตจะมี
วิญญาณปฏิสนธิหรือไม

เมื่อไมชัด เราจึงตองมาอาศัยการตีความเอา  แตความจริง
ไมข้ึนกับการตีความ  เราก็ตีความตามที่เราจะเอาอยางนั้นอยางนี้
บนฐานของความรูเทาที่เรามี  ซ่ึงก้ํากึ่งกับการที่จะเปนเพียงความ
คิดเห็น  คือเสี่ยงตอการที่วาเราจะทําตามความคิดเห็นหรือตาม
ความตองการของเรา แตไมไดทําตามความจริงของธรรมชาติ
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ผูรวมสนทนา:
ผมขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติม การใหเหตุผลนั้นตางกัน  ผม

คิดวาการที่อาจารยพูดนี้เปนเหตุผลท่ีลึกซึ้ง และนาจะหาคําตอบตอ
ขออนุญาตยกตัวอยาง  ทางอิสลามนั้นก็พูดชัดเจนวาหาม

โคลนนิ่ง  สาเหตุท่ีทางอิสลามให  เทาที่จับใจความไดก็คือ  มันรบ
กวนการสืบสาวสายตระกูล  ทํานองวากระบวนการใดๆ  ท่ีรบกวน
ใหสืบสานสายตระกูล  ทําใหรูไมไดวาใครเปนพอแมใครกันแน  
ทางอิสลามลวนหามทั้งสิ้น  เชน  ไปเอาไขของคนอื่นมาทําปฏิสนธิ
เทียม หรือเอาเชื้อของผูชายอื่นมาทําปฏิสนธิเทียม  การอุมบุญ  
ปฏิสนธิแลวฝากใหหญิงอื่นตั้งครรภ  เปนตน  เหตุท่ีไมใหเพราะรบ
กวนการสืบสายตระกูล  โคลนนิ่งก็ถูกหามเพราะเหตุผลเดียวกัน

จะเห็นวาการใหเหตุผลจะตางกัน ตรงนี้นาสนใจมากทีเดียว
วาตองหาคําตอบตอวา การเอาเซลลรางกายมาเพาะนี้เปนการ
ปฏิสนธิของวิญญาณหรือไม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
คําตอบที่วาทางอิสลามนั้น  อาตมาวาเขาแนวของหลักใหญ

ท่ีวาการกระทําใดทําใหกุศลธรรมเจริญ  อกุศลธรรมเสื่อม  ก็ใชได  
การกระทําใดที่ทําใหกุศลธรรมเสื่อม  อกุศลธรรมเจริญ ก็ไมถูกตอง

ในกรณีน้ีก็ตองพิจารณาวาเรื่องของประเพณีการสืบสาย
ครอบครัวเปนสิ่งที่ดีงาม อยาไปกระทบกระเทือน คลายๆ อยางนั้น  
อันนี้เปนการใชเหตุผลในเฉพาะกรณี   แตหลักการใหญก็อยางที่วา   
การกระทําใดที่ทําใหกุศลธรรมเจริญ  อกุศลธรรมเสื่อม  ก็ควร
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สนับสนุน  การกระทําใดที่ทําใหกุศลธรรมเสื่อม  อกุศลธรรมเจริญ ก็
ไมควร

กรณีน้ีคลายๆ วา ใหมนุษยไดมีหลักพิจารณาในการตัดสิน
ใจ เพราะมนุษยเปนผูท่ีจะเลือกทํา ถาวาตามทางพุทธศาสนา จะไม
พยายามไปแทรกแซง  เพราะถือหลักความจริงของธรรมชาติ  เปน
แตเพียงวาความจริงมันมีอยูของมัน  มันจะเปนอยางไร มันก็เปน
ของมันอยางนั้น  ในเมื่อความจริงเปนอยางนั้นแลว  มนุษยจะทํา
อยางไรจึงจะใหกุศลธรรมเจริญ  ใหอกุศลธรรมเสื่อม  ก็อยูท่ีมนุษย
จะตัดสินใจ  แตจะตัดสินใจไดถูกไดดีแคไหน  ก็มีองคประกอบอยาง
ท่ีคุยกันมาแลว  เราก็เลยตองมาศึกษาเจริญปญญาและใชปญญา
กันใหมาก  และตั้งเจตนาใหดี

แตท่ีคุณหมอวา ก็เปนเรื่องที่จะตองหาความชัดเจน วาจะมี
ปฏิสนธิวิญญาณขึ้นไดตอนไหนบางไหม ในกระบวนการที่วาเมื่อกี้
(โคลนนิ่ง)

ผูรวมสนทนา:
ทานจะหมายความวาอยางนี้หรือเปลาครับ คือ ถาอยางที่คุณ

หมอประเสริฐเลาก็คือวา  ปจจุบันนี้นักวิทยาศาสตรรูแลววา  ถาใช
กระบวนการอยางที่วานี้  ซึ่งไมใชเปนกระบวนการธรรมชาติ  เปน
กระบวนการที่ไปเอานิวเคลียสจากตัวแกของเราไปใสในไขตัวใหม  
ในที่สุดมันเกิดเปนชีวิตได  แกะก็เปนตัวอยางมาแลว  แมวก็เปนตัว
อยางมาแลว  หนกูเ็ปนตวัอยางมาแลว คนยงัไมเคยมตัีวอยาง  ถาตคีวาม
ขางเครงกต็องบอกวา ยังไงๆ วิญญาณกม็แีน แตวายงัจะมปีระเดน็ตี
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ความหรอืเปลาวาวญิญาณทีว่านีม้าเมือ่ไร อยางนัน้ใชหรอืไมครบั

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ตอนนี้อาตมาคิดวา ตัวเองนี้ยังไมใหความเห็นเด็ดขาดลงไป  

คือวาถาจะตัดสินหรือใหความเห็น จะตองหาความชัดเจนในเรื่อง
น้ันกอน ใหไดความรูเขาใจที่เพียงพอ

ตอนนี้ตองบอกวายังขาดความรูท่ีจะแนใจในบางขั้นตอน จึง
ยังไมอาจตัดสินใหชัดเจน แตถึงอยางไร ถาเราไมติดในแนวคิดที่
แยกมนุษยออกตางหากจากธรรมชาติ อาตมาก็มองวาเรื่องนี้เปน
กระบวนการธรรมชาติ โดยมีองคประกอบที่เปนธรรมชาติฝาย
มนุษยเขาไปแทรกหรือรวมเพิ่มเติม

ธรรมชาติท่ีเปนปจจัยฝายมนุษย ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษ ก็คือ
ปญญาซ่ึงจัดสรรปจจัยตางๆ ท่ีเขามาและเอาเขามาสัมพันธกัน โดย
สนองเจตนาของตน มนุษยเปนธรรมชาติสุดวิเศษที่มีคุณสมบัติตาง
จากธรรมชาติอื่นๆ  คือมีปญญาและมีเจตจํานงนี้แหละ   และทั้ง
ปญญาทั้งเจตนานี้ก็มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนปรุงแปรเปนอยาง
ยิ่ง เมื่อเขาไปรวมในกระบวนการธรรมชาติ จึงจะทําใหกระบวนการ
ของธรรมชาติเปนไปตางๆ อยางสุดจะทํานาย

ถาเรายังมองเรื่องนี้เปนกระบวนการธรรมชาติ ก็จะชวยให
เราระวังเรื่องเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยระลึกตระหนักวา
มนุษยไมไดมีความสามารถที่จะสรางชีวิตใหมข้ึนมา  มนุษยเปนแต
เพียงเอาความรูในธรรมชาติมาใช ในการเอาสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ
มาจัดทําหรือดําเนินการยักเยื้องอะไรบางอยางก็แลวแตตามที่ตน
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ตองการ พูดตามภาษาของธรรมชาติก็คือ ปญญาและเจตนา รวม
ท้ังอินทรียตางๆ ของมนุษย เขาไปเปนปจจัยรวมเบียดกั้นผลักดัน
ปจจัยอื่นๆ      

เปนอันวา เราจะยังตองพิจารณาใหความเห็นใหชัดยิ่งขึ้นใน
เรื่องที่วา  ในการโคลนนิ่งโดยเอาเนื้อเยื่อมาใชน้ี ตลอดกระบวนการ
จะมีจุดไหนที่วิญญาณปฏิสนธิไดหรือไม

ถามองดูงายๆ ก็เห็นไดวา ตอนที่เราจัดการกับเนื้อเยื่อ   
ตอนแรกก็ไมมีอะไร  เหมือนกับเรื่องเซลลพืช  เซลลก็เปนเพียงสวน
ประกอบของรางกาย  มันจะกระจาย ขยาย แยกตัว เพิ่มตัวขึ้นมา
หรืออะไรก็แลวแต มันก็แคน้ัน

แตตอนที่เอาเซลลเนื้อเยื่อไปฝงในไข หลังจากเปลี่ยนเอา 
DNA ใหมใสแทนในไขแลว มีอะไรเกิดขึ้นอีกที่ตางออกไปไหม  อันนี้
นาพิจารณา  คือกอนที่จะใหความเห็น  ตองดูความจริงที่วา ในตอน
ท่ีเอาไปฝงในไขแลว   มีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาอีกบาง  ท่ีจะเปนจุด
สะกิดทําใหวิญญาณเกิดจะตอบคําถามเมื่อกี้ของคุณหมอไดใน
ตอนนี้ ก็คงเปนการตอบแบบมีเงื่อนไข คือ ถาหนูและแมวที่เปน
โคลน (clone) น้ัน มีความเปนสัตวชนิดนั้นๆ อยางสมบูรณ มันก็คือ
มีวิญญาณอยางนั้นแลว แตยังมีขอท่ีไมชัด ซ่ึงจะตองพิจารณาวา
วิญญาณที่วานี้มีข้ึนเมื่อไร

ผูรวมสนทนา:
คิดวาตัวไขเปนสิ่งแวดลอม ซึ่งขางในมีสารเคมีท่ีทําหนาที่

อยูอยางเดียวก็คือ กระตุนใหตัวพันธุกรรมที่รับมา ทํางานใหกลายไป
เปนตัวออน  คือมันถูกโปรแกรมมาแลว
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พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ขออภัยแทรกนิด  หมายความวา  ไขในกรณีน้ีเปนเพียงสิ่ง

แวดลอมท่ีเอื้อตอการที่จะเจริญเติบโตของเซลลเนื้อเยื่อน้ัน

ผูรวมสนทนา:
ใชครับ  เทานั้นเอง
เพราะฉะนั้นหลักงายๆ คือ  ถอดนิวเคลียสออกไปเสีย  แลว

เอานิวเคลียสตัวแกมาใส  แลวก็ใสสารเคมีใหเต็มที่  เปนที่พิสูจนวา
อยางนี้ทําได  หนูก็ทําได  แกะก็ทําได  วัวก็ทําได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
มันก็ตางอยางชัดเจนจากการผสมพันธุตามปกติ  ท่ีฝายไข

ของผูหญิงนั้นมีนิวเคลียสอยู

ผูรวมสนทนา:
ตางกันโดยสิ้นเชิง ไขยังไงก็ตองมาจากแม  แตไมจําเปนตอง

ใชตัวออนที่ของตัวพอ
แตมันมีความแปลกของเซลลของมนุษย หรือเซลลของสัตว

อื่นๆ วา ตัวสวนที่ไมใชสวนนิวเคลียสขางใน ก็มีบางสวนซึ่งเหมือน
กับ  DNA  อยูในสวนที่เรียกวา  ไมโตคอนเดรีย  นอกนิวเคลียส  
สวนนี้แปลกมากคือมาจากแมฝายเดียว  มี  DNA  อยู แตเปน  DNA  
เฉพาะของแม

เพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตรเราสามารถที่จะใช DNA ของ
แม เนื่องจากวาสายมันเปนสายตรงสายเดียวว่ิงกลับไปหาตัวแม 
เพราะฉะนั้น นักวิทยาศาสตรก็จะใชตัว  DNA  ท่ีอยูในสวนไมใช
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นิวเคลียส  ตามกลับไปที่ DNA  สายแม  ไลไปยาวที่สุดเทาไร  ถาม
คําถามนี้ได  มีหนังสือเขียนออกมาวาสายพันธุในยุโรปทั้งหมด  จาก
การศึกษาโดยใชไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ  พบวามาจากผูหญิง  7  คน  
มันมีสายมาจากการที่ศึกษาสายพันธุของดีเอ็นเอขึ้นไป  แลวเขาก็ใช
วิธีนี้สืบยอนกลับไปจนถึงแอฟริกาวา  จากแอฟริกาก็แตกไปเปน  7  
สาย  และก็คนหาไปไดเรื่อยๆ  คือรหัสพันธุกรรมพวกนี้  ขณะนี้อาน
ไดท้ังหมด  เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไดเรียนรูวาใครมาจากสายไหน
ทําไดหมด  อานไดวาสายนี้กับสายนี้แตกตางกันมากนอยแคไหน  
อยางนี้เปนตน

ถาสมมุติวานักวิทยาศาสตรอานรหัสแลว เขาไปอีกขางหนึ่ง
ท่ีเปนสุดโตง    ท่ีบอกวาชีวิตมันเกิดขึ้นจากสารเคมีและฟสิกส  และ
โดยวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  จากสัตวชั้นต่ํามาจนถึงมนุษย  ถา
คิดอยางนี้แลวก็จะนากลัวอีกแบบหนึ่ง  เพราะวายกตัวอยางเชน  ใน
ขณะนี้ท่ีหอง  LAB  เราสามารถที่จะสรางไวรัสตัวใหมไดเอง  ก็
แปลก มันมาจากสารเคมี  สรางไปจนกระทั่งเปนไวรัสขึ้นมา  ก็แพร
พันธุกลับเขาไปในธรรมชาติได

สิ่งเหลานี้ก็อาจจะนากลัวในแงท่ีวามนุษยสามารถทําสิ่งเหลา
นี้ได แตพอเวลาไปพูดถึงเรื่องวิญญาณ   เชนเรื่องตางๆ  ท่ีเราพยายาม
ท่ีจะพูดถึงกัน   ในสวนตอนี่ยากมาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
มีสองแงท่ีอยากจะพูดตรงนี้  คือ
๑. ในทางนามธรรม พูดไดงาย บอกวา สภาพเอื้อมีข้ึนเมื่อไร  

วิญญาณก็ปฏิสนธิไดเมื่อน้ัน  หมายความวา ถามนุษยสรางสภาพ



ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย ๕๖๕
เอื้อใหมัน  มันมีปจจัยพรอมแลว  วิญญาณก็อาศัยปจจัยนั้น
ปฏิสนธิเลย

๒. มีจุดที่นักวิทยาศาสตรก็ไมสามารถใหความกระจางชัด 
คือการที่ยังตองอาศัยองคประกอบฝายไขของผูหญิง ยังไมสามารถ
ตัดขาดออกไปได  มันก็ทําใหมีจุดที่ตองพิจารณา

เมื่อกี้เราพูดถึงขั้นตอนที่วา เอาเนื้อเยื่อมาโคลน มันก็ไมมี
อะไร เปนเพียงการเพิ่มขยายตัวของเซลลในเนื้อเยื่อของอวัยวะ ซ่ึง
เปนสวนประกอบของรางกายของคนนั้น เทานั้นเอง ถาเซลลเนื้อเยื่อ
น้ันมาอาศัยไขเปนสภาพแวดลอม  แลวมันก็เพียงวาเจริญงอกงาม
ข้ึนมา ก็หมดเรื่อง ไมมีอะไร  แตตอนนี้วิทยาศาสตรตองมาไขให
ความกระจางตรงนี้วา  มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้  คือบทบาทของสวน
นอกนิวเคลียสของไข  องคประกอบและปจจัยจุดนี้มีความสําคัญ
อยางไรแคไหน  มีบทบาทอะไรในระบบความสัมพันธของเรื่องนี้

ตองมาพิจารณากันวา ตอนที่เขามาอยูในไขแลว ตรงจุดที่วา
ตองมีปจจัยจําเพาะฝายของมารดา (คือสวนนอกนิวเคลียสของไข)
ท่ีดูเหมือนบอกทํานองวาขาดไมได ปจจัยตรงนี้เปนตัวสําคัญแคไหน 
แลวจะไปโยงกับเรื่องนามธรรมและเรื่องวิญญาณที่วานี้ไดอยางไร  
จุดนี้เราไมรูชัด  ก็หมายความวาวิทยาศาสตรก็ไมรูชัด  เมื่อทาง
รูปธรรมไมชัด ทางฝายนามธรรมก็บอกวาฉันก็ไมรูชัดเหมือนกัน  จะ
ตัดสินไดอยางไร ในเมื่อมีจุดที่ตางก็ยังไมชัด

ผูรวมสนทนา:
ไมแนใจคําวารูชัด คืออยางนี้ครับทาน คือวาถาหากวามองดู

จากวา  ถาหากวาปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น  ฝายพอก็เอา DNA ของ
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ฝายพอมา  ฝายแมก็มี  DNA ของฝายแมมา  เมื่อพอเขาไปอยูในรังไข
ของแมท่ีมีปจจัยสิ่งแวดลอมที่พอ  ตัวออนก็จะเกิดขึ้นได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อไดปจจัยเอื้อพรอม  ก็เกิดไดเลย

ผูรวมสนทนา:
ตอนนี้ถามามองวา  ถาเกิดเปนเซลลของผิวหนังของตัวแก  

ซึ่งก็มี  DNA ของพอ กับ DNA  ของแมอยู  เมื่อเขาไปในไขท่ีมีความ
พรอม ก็จะเกิดเปนตัวออนไดเหมือนกัน  อันนี้ก็จะเปนปฏิสนธิ
วิญญาณเกิดขึ้น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
พิจารณาในแงวา ถาเปนเซลลเนื้อเยื่อของฝายพอหรือใครก็

แลวแต เอาไปใสในไข แลวไขเปนเพียงสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
เจริญเติบโตของมันเทานั้น ถาไดแคน้ี ก็จะมองไปไดในแงวาเซลล
เนื้อเยื่อน้ันเปนเพียงสวนประกอบของอวัยวะที่เจริญงอกงามไปตาม
ปกติเทานั้นเอง

แตตอนนี้ ท่ีฟงคุณหมอ ก็คลายๆ วามันมีปจจัยที่ขาดไมได
อีกอันหนึ่ง คือ ในไขน้ันมีอะไรอีกที่มีสวนเอื้อใหเปนตัวออน ท่ีวาเปน
สวนนอกนิวเคลียสของไข ตัวนี้คลายๆ วา ขาดไมไดใชไหม  ก็เลย
ทําใหคิดเผื่อข้ึนมาวา ตัวนี้อาจจะเปนปจจัยตัวสําคัญหรือเปลา ท่ี
จะเอื้อใหวิญญาณมาปฏิสนธิ เมื่อฟงเรื่องนี้แลว ก็เลยคลายกับวา
ฝายหนึ่งยังไมชัด  ทําใหอีกฝายหนึ่งก็พลอยไมชัดไปดวย
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ผูรวมสนทนา:
จะลองใหขอมูลซึ่งจะทําใหสับสนเขาไปอีก  จริงๆ แลว ใน

ธรรมชาติของสัตว  ปลากัดเปลี่ยนเพศไดจากสิ่งแวดลอม  และจริงๆ 
แลวเรื่องเพศชาย-เพศหญิงที่จะตองมีคูแลวก็เกิดเปนสัตวตัวใหมขึ้น
มา มีลูกอะไรตางๆ  ในธรรมชาติมันยิ่งกวานั้นอีกในแงท่ีวา  ถาสัตว
ใดก็ตามในชวงใดชวงหน่ึง  ขาดตัวเมียหรือขาดตัวผู  มันก็สามารถที่
จะเปลี่ยนเพศได

ในปจจุบันก็มีคนพยายามทําการทดลอง ท่ีบอกวาเอาเซลล
ประเภทที่ไมมีพอเลยแลวมาสรางเปนตัวออนไดหรือไม  อะไรตางๆ 
พวกนี้ ในขณะนี้เริ่มทําไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในขณะ
นี้มีกฎเกณฑเรื่องของธรรมชาติอยูซึ่งนักวิทยาศาสตรพยายามที่จะ
เขาไปหากฎเกณฑตางๆ พวกน้ี มันก็พิสูจนไดไปตามสัตวชนิดตางๆ  
และสัตวชนิดตางๆ  ใชกฎเกณฑท่ีไมเหมือนกัน

ผมคิดวามนุษยอยูในสภาวะที่ลําบาก  เพราะความรูท่ีมากขึ้น  
แลวเราเขาไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้มากขึ้น  แตมันก็ยังมีประเด็น
กลับมาสุดทายก็คือวา  เราก็มองเห็นอยูวามนุษยแตกตางจากสัตวอื่น
ชัดเจน  ตรงจุดแยกอยูท่ีตรงไหน  อันนี้ย่ิงเปนนักวิทยาศาสตรย่ิงเขา
ใจยากขึ้นๆ  ทุกวัน

ผูรวมสนทนา:
ผมขออนุญาตตออีกนิดหนึ่ง  ไมทราบวาจะตีความอยางที่  

อ.ปรีดา  วาอยางนี้ไดหรือไมวา  ถึงแมเชื้อตัวผูกับไขแมจะผสมกัน
เกิดเปนชีวิต  ก็อาจจะยังไมใชมนุษย  ไมทราบวาตรงนี้อาจจะเปน
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ประเด็นหรือเปลา แลวถึงชวงเวลาหนึ่งจึงจะเกิดความเปนมนุษยขึ้น  
มีวิญญาณขึ้น  หรือแยกกันระหวางสองอันนี้หรือเปลา  ขออนุญาต
ทําใหมันยุงขึ้น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
ก็อยางที่วา เราไปคํานึงถึงการตีความแบบที่วา ตอนที่ผสม

ไขแลวอาจจะยังไมมีปฏิสนธิวิญญาณ  แลวปฏิสนธิวิญญาณมาที
หลัง  แตถาถือตามหลักแบบพื้นฐานก็คือ   ถือวาเจาสามปจจัยมัน
มารวมกัน (เรียกตามศัพทวาประชุมพรอม) หมายความวา องค
ประกอบสองอยางแรกพรอมแลวอยางที่สามก็มาดวยเลย คลายๆ
อยางที่สามเหมือนกับรออยูแลว มันอาศัยความพรอมขององค
ประกอบสองอยางแรก พอสองอยางนี้พรอมไดโอกาส มันก็เริ่มเลย

เพราะฉะนั้น ถาวาตามนี้ จะถือวาเปนการตีความขางเครงก็
แลวแต ก็คือวาปฏิสนธิวิญญาณก็พรอม หรือเริ่มความเปนมนุษย
พรอมกับการที่ไขผสมได

ทีน้ีมาถึงการตีความขางครง ก็มาคลายกับท่ีคุณหมอวา คือ
เรื่องที่วาเอาเนื้อเยื่อมาโคลน ตอนแรกเราก็มองวามันเปนเพียงการ
เจริญงอกงามของเซลลธรรมดาของอวัยวะ  แลวตอมาเอามาใสใน
ไข  ตรงนี้ท่ีวาตองอาศัยองคประกอบฝายแมน้ันชัด  ถาเราตีความ
ขางเครง ก็บอกวา ตรงนี้ปฏิสนธิวิญญาณเกิด

ก็แบบเดียวกัน  ตอนนี้ก็คลายๆ  วาพูดไดแคน้ีกอน เพราะ
ตกลงวาเรายังไมมีความชัดเจนพอในเรื่องความจริงของธรรมชาติน้ี
ดวย  เราก็พูดไดแคเทาที่เราพอมองเห็น  แลวก็เอามาประกอบการ
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พิจารณา  แลวก็ใหเปนความเห็น แตเราไมสามารถไปตัดสินความ
จริงได ก็เปนความเห็นของเราเทาที่ดูจากความจริงเทาที่รู

ในเรื่องเพศ ในทางพุทธศาสนาก็ถือวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
อยูแลว ผูชายก็เปลี่ยนเปนผูหญิง  ผูหญิงก็เปลี่ยนเปนผูชาย  แต
เพียงชาหนอย  ก็หมายความวาชาติตอไป  คนผูชายก็ไปเกิดเปนผู
หญิง  คนผูหญิงก็ไปเกิดเปนผูชาย ก็แลวแตเหตุปจจัย  แตองค
ประกอบสําคัญก็คือ  ความโนมเอียงของจิตใจ  ความใฝปรารถนา  
จิตที่สรางของตัวเองไว  ก็คือกรรมนั่นแหละ  คนสรางตัวเอง

กรรม ก็คือการคิดปรารถนา เจตจํานง  ความมุงหมายใฝฝน 
ความโนมเอียง จิตฝกใฝครุนอยู  และพฤติกรรมตามท่ีใฝ เชนวา ผู
ชายที่คิดถึงความเปนผูหญิงอยูเรื่อย  ตอไปก็เปลี่ยนเพศไปเกิดใหม
เปนผูหญิงได  ผูหญิงที่จิตใจโนมเอียงมาทางผูชาย สะสมแรงโนม
เอียงมากเขา ตอไปเกิดใหมก็เปนผูชาย  แตเรื่องในสมัยพุทธกาลวา
เปลี่ยนในชาติน้ีเลยก็มี  สวนที่วาเปลี่ยนในชาติใหมน่ีเปนเรื่อง
ธรรมดา  เกิดใหมก็เปลี่ยนไดโดยอาศัยกรรม  การปรุงแตง  อันนี้
เรื่องความเปนหญิง-เปนชาย จึงไมใชเรื่องตายตัว เปนเรื่องธรรมดา
ของธรรมชาติอยางที่วา

ก็กลับมาสูประเด็นเรื่องนี้  คือเรื่องตัวชีวิตที่วา  ความเปน
มนุษยเริ่มตอนไหน เทาที่วากันมาในวันนี้  เราพอจะไดความคราวๆ  
อยางนี้กอน  คือเอาเปนวา พุทธศาสนาถือมาเปนหลักพื้นฐานวา  
เมื่อองคประกอบฝายบิดา และฝายมารดาพรอมแลว อาศัยองค
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ประกอบสองอยางที่พรอมน้ีวิญญาณปฏิสนธิก็เกิดเปนมนุษยเลย
ถาวาถึงกระบวนการโคลนนิ่งที่ใชเนื้อเยื่อ ก็เอาเปนวา ตอน

ท่ีเปนโคลนจากเนื้อเยื่อในตอนแรก เปนเพียงการเจริญเติบโตการ
เพิ่มขยายตัวของเซลลมา จนกระทั่งมาถึงตอนเขาไปฝงในไข ซ่ึงมี
องคประกอบใหมท่ีเปนพิเศษจําเพาะ

ตอนนี้แหละที่เรายังไมรูชัด เราก็ตีความขางเครง คือ
พิจารณาใหความเห็นแบบเครงไวกอนวา ตอนนี้วิญญาณปฏิสนธิ  
หมายความวาเราไมไดไปตัดสินธรรมชาติ  เราอาศัยความรูเทาที่มี
แลวก็พูดกันไปกอน  คุณหมอจะวายังไงละตอนนี้

ผูรวมสนทนา:
ก็ไดขอสรุปคะ  อยางที่เปนการตีความขางเครงอยางที่ทานวา  

คือตรงที่โคลนนิ่ง  ความเห็นสวนตัวก็คือวา เมื่อมีชีวิตแลว ตองมี
ปฏิสนธิวิญญาณ  เพียงแตมีคําถามวาปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นตอน
ไหน  เพราะวาในธรรมชาติเรารูวาจุดไหนเกิดขึ้น  แตเวลาเรามาจัด
กระบวนการเราไมรูวาความพรอมมันเกิดขึ้นเมื่อไร  เมื่อมีองค
ประกอบสององคประกอบ  และอันที่สามจะเขามาตอนไหน  เพราะ
ตรงนี้เปนสิ่งที่เราทําขึ้น  ใหมันเกิดความพรอม  แตเราไมรูวาจริงๆ  
พรอมเมื่อไร  แลวปฏิสนธิวิญญาณจะเขามาตอนไหน

แตถาอยางที่ทานสรุปให ก็คิดวาพอจะไดคําตอบ และอาจจะ
ไปเปนแนวทางในการที่จะไปพูดคุยกับคนอื่น วาทางพุทธเห็นวา
อยางไร  เพราะอาจารยสมศักดิ์กับอาจารยประเสริฐ  ก็พยายามที่จะ
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หาคําตอบที่ชัดเจนและมีเอกสารอางอิงได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต):
อาตมาก็ยังไมถึงกับชัดแจว เพราะวาเรายังไมรูธรรมชาติชัด

พอ  เราตองรูความจริงของมัน  เราจึงจะใหความเห็นไดชัด  แตก็
ตองไปใหถึงจุดนั้นแหละ เพราะเรากําลังพูดถึงจริยธรรม  ท่ีตองมี
เรื่องความไมประมาท ในการที่จะตองคํานึงอยูเสมอ ถึงการที่มนุษย
เรายังไมรูเพียงพอในเรื่องระบบความสัมพันธ โดยเฉพาะเรื่องเหตุ
ปจจัยตางๆ ท่ีท่ัวตลอด ตามหลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” 
คือ ผลหนึ่งมาจากปจจัยหลากหลาย และปจจัยหนึ่งนําสูผลมาก
มาย

ตั้งตนแตวา จะรูใหท่ัวถึงและใหตลอดไปหมดไดอยางไรวา 
เหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทําลงไปแลว จะกอผลกระทบอะไรตอไปบาง 
ซ่ึงเปนเรื่องใหญมาก วิทยาศาสตรคงตองคิดเรื่องนี้กันไปอีกนาน

เรื่องนี้มันเหมือนกับวาจะรูไมไหว สวนมากก็ยังอยูกันแค
ลัทธิเหตุเดียวผลเดียว (เอกการณวาท) ดวยซ้ํา เนื่องจากติดอยูกับ
การมุงจะเอาผลที่ตนตองการอันใดอันหนึ่ง แลวเจตนาที่จะสนอง
ความตองการนั้น ก็จํากัดการมองและปดกั้นปญญาของตนเองให
แคบ ท้ังนี้ก็รวมถึงหลักกรรมซึ่งเปนหลักเหตุปจจัยที่เกี่ยวกับตัว
มนุษยโดยตรงดวย

ความจริงขั้นที่วานี้ จะเปนจุดตันของวิทยาศาสตรหรือไม 



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน๕๗๒

เพราะยังมองไมเห็นวาคนจะรูระบบความสัมพันธน้ันใหท่ัวตลอดได
อยางไร เมื่อยังรูไมท่ัวตลอด ก็คือไมรูจริง และมนุษยจะเอาชนะ
ธรรมชาติไดอยางไร ถาไมรูท่ัวตลอดระบบความสัมพันธท่ีวานี้

อยางไรกด็ ีการทีอ่ารยธรรมมนษุยไดมแีนวโนมท่ีจะเปลีย่นทา
ทีตอธรรมชาตเิสียใหม โดยเลิกคิดพิชิตธรรมชาติ แตหันมาเกื้อกูล
กันกับธรรมชาติ (แตไมใชปลอยเรื่อยเปอยไปกับธรรมชาติ) และการ
ท่ีในวงความเคลื่อนไหวที่เรียกวาฟสกิสใหม (new physics) ไดมนัีก
วทิยาศาสตรพวกหนึง่ตืน่ตวัขึน้มาศกึษาเรือ่งจติใจหรอืจะทําความเขา
ใจในเรื่องนามธรรมใหชัดเจนขึ้น อาจจะเปนการกาวยางขั้นใหมใน
ดานของวทิยาศาตรเอง ท่ีสงผลสะทอนมาชวยในการพจิารณาเรือ่งนี้
บางกไ็ด
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ผูรวมสนทนา:

1. นายแพทยสมศักด์ิ  ชุหณรัศม์ิ  เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
2. ศาสตราจารย แพทยหญิง สุมาลี นิมมนานนิตย ประธานคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายแพทยปรีดา  มาลาสิทธิ์  รองคณบดีฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นายแพทยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล

5. คุณแกว  วิฑูรยเธียร  มูลนิธิหมอชาวบาน
6. นายแพทยประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ ผูจัดการโครงการชีวจริยธรรม

กับการวิจัยทางการแพทยสมัยใหม  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
7. คุณสมหญิง  สายธนู  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
8. คุณธิดาพร  เจียรสมบูรณ  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
9. คุณสุทธิกานต  ชุณหสุทธิวัฒน  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ



ภาค ๕

อารยภัยตัวอยาง:                
อารยธรรมตองมีคําตอบ



ธรรมะชนะเอดส*

เอดส เปนโรคติดตอรายแรงโรคหนึ่งที่นากลัวที่สุด หลังจาก
คนในอเมริการูจักโรคนี้กันครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๑ หรือ พ.ศ. 
๒๕๒๔ ไมชาคนก็รูจักโรคเอดสกันไปท่ัวโลก (แมวาที่จริงนั้น เอดส
ไดมีในอาฟริกามากอนอาจจะนานแลว)

ปญหาเอดสอยูที่คนกลัวอด
ในระยะแรกนั้น คนรูสึกวาเอดสเปนโรคที่นากลัวที่สุด แตเมื่อ

เวลาผานมาถึงบัดนี้ ความกลัว หรือความหวาดผวาตอโรคเอดส ได
ลดลงไปไมนอย ท้ังที่ความนากลัวที่แทก็ยังคงอยู เพราะเปนโรคที่ยัง
ไมอาจบําบัดใหหายได ถาเปนแลวก็ตองตายแนนอน

ปจจุบันนี้ แมวาจะยังไมมียาที่จะบําบัดใหหายไดจริง แตก็มี
วิธีการ หรือยาบางอยาง ท่ีชวยชะลออาการ ทําใหบรรเทาความรุน
แรง หรือยืดอายุคน นับวาดีข้ึนบาง การรูจักวิธีปฏิบัติตอโรคเอดส
น้ันก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหความนากลัวลดนอยลง

นอกจากเรื่องของความรูความเขาใจที่มากขึ้น เชนรูวิธีปฏิบัติ
ตอโรคนั้นชัดขึ้นแลว ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกที่ทําใหคนกลัวโรคเอดส
นอยลง คือ เปนธรรมดาที่คนจะตื่นเตนตระหนกตกใจมาก ในระยะ
                                                          
* ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สําหรับงานสัมมนาเอดสระดับชาติ           
ครั้งที่ ๙ ที่ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ๙ ก.ค. ๒๕๔๖
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ท่ีเพิ่งไดยินขาวรายแรงใหมๆ และยังไมรูทางไปทางมา ตอมาเมื่อ
ความตระหนกตกใจในขาวที่กระทบครั้งแรกเบาบางลงไป คนมี
ความเกี่ยวของกับโรคนี้ในแงมุมตางๆ กัน ก็เปนเหตุใหความกลัวลด
นอยลง เชนวา โรคนี้แมจะรายแรงถึงตายแนนอน เมื่อเปนแลวตาย
แนแกไขไมได แตระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยูไดกอนที่จะตายนั้นยาว
นาน ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหคนประมาท ปลอยตัว หรือไมรูสึกถึง
ความบีบรัดกระชั้นตัว

อีกประการหนึ่ง ในบางประเทศที่ยากจน คนหาเงินลําบาก 
โรคเอดสน้ีก็ไปเกี่ยวของกับเรื่องของอาชีพโสเภณี ซ่ึงเปนชองทางหา
เงินอยางหนึ่งของคนที่อาจจะมีฐานะคอนขางยากจน ความที่
ตองการเงินก็ทําใหยอมเสี่ยงตอภัยอันตราย  อยางในเมืองไทยเองก็
เคยมีคําที่กลาวกันวา หญิงโสเภณีบางคนพูดวา “เอดสดีกวาอด”

นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของความยั่วยวนทางดานกามารมณ  
แมจะเสี่ยงภัยอันตราย แตความที่ตกอยูใตอํานาจของกิเลสตัณหา
และความมักมากในกามเปนตน ก็ทําใหยอมเสี่ยงตอโรคนี้ หรือคนที่
ติดสารเสพติด ในเวลาที่อาการติดยาเกิดขึ้นอยางรุนแรง ก็อาจจะ
ลืมตัวไมคํานึงถึงความรายแรงของเอดส คนสองพวกนี้ก็จัดเขาไดใน
จําพวกกลัวอดมากกวากลัวเอดส คือ ยอมเสี่ยงที่จะเปนเอดส ดีกวา
ยอมอดยาหรืออดกาม

โรคเอดสมีความหมายและมีผลกระทบกวางขวาง ไมเฉพาะ
ในเรื่องความกลัวตอความตายของแตละบุคคลเทานั้น แตเปนเรื่อง
ท่ีมีผลตอชีวิต ตอสังคม ตอโลก หรือตออารยธรรมทั้งหมดทีเดียว จึง
มีเรื่องที่ตองพิจารณาหลายอยาง ในที่น้ีอาจจะแยกการพิจารณา
เรื่องเอดสไดหลายระดับ ท้ังระดับโลก ระดับสังคม เชน ในสังคม
เฉพาะของแตละประเทศ และระดับชีวิตของบุคคล
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ถาไมระวังใหดี โลกนี้จะมีอารยธรรมเอดส
ในระดับโลกนั้น เราพูดไดในแงของอารยธรรมทีเดียว อยาง

นอยเปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับความเปนไปแหงความเจริญและความ
เสื่อมของสังคมมนุษย หรือโลกทั้งหมด  เอดสเกิดขึ้นในยุคที่เรียกได
วา มนุษยท้ังหลายมีความสําสอนทางเพศมาก

ถามองในแงน้ีจะเห็นวา ปญหาศีลธรรมของมนุษยขอหนึ่ง ก็
คือเรื่องทางเพศ หรือเรื่องกามารมณ สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
เกิดความเสื่อมและความเจริญของอารยธรรม คือ เรื่องกามารมณ 
ซ่ึงเปนตนเหตุของการเบียดเบียนแยงชิง ความทุจริตหลากหลาย 
ความออนแอ และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมตางๆ ทําใหตองมี
การควบคุมยับยั้ง โดยระบบคําสอนทางศาสนาหรือทางศีลธรรม 
อยางในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นไดจากเรื่องศีล ๕ วา ศีลขอ 
๓ คือ การเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนเคร่ืองควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติทางเพศใหอยูในขอบเขตที่ดีงามและเปนคุณแกหมูมนุษยเอง

สงัคมในยคุกอนๆ นอกจากมคีาํสอนทางพระศาสนาและทาง
ศีลธรรมเปนเคร่ืองยับยั้งแลว ก็มีมาตรการทางสังคมที่มาประสาน
กับคําสอนในทางพระศาสนาสําทับดวย แมแตกฎหมายก็มาชวย

แตยิ่งกวานั้นก็คือ อาศัยเครื่องมือยับยั้งจากธรรมชาติโดยตรง 
เมือ่วทิยาศาสตรและเทคโนโลยโีดยเฉพาะในทางการแพทยยงัไมเจรญิ
ความเสีย่งตอกามโรค อยางโกโนเรยี ตลอดจนซฟิลสิ กเ็ปนเครือ่งยบัยัง้
พวกผูชายไวไดไมนอย และในฝายหญิง การที่เมื่อมีเพศสมัพนัธแลว 
จะทําใหตั้งครรภ ก็เปนเครื่องยับยั้งทางศีลธรรมอันหนึ่ง ซ่ึงชวย
เหนีย่วรัง้ ทําใหไมกลาปลอยตวั และทาํใหไมเกดิการสาํสอนทางกาม

ทีน้ีมาในยุคที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญ
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ข้ึน เมื่อไมนานนี้เอง ก็ไดเกิดมียาและอุปกรณตางๆ สําหรับคุม
กําเนิด หรือทําใหไมตองตั้งครรภ ซ่ึงก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําให
คนขาดความยับยั้งชั่งใจ แลวการสําสอนทางกามก็มีมากขึ้น

การเกิดขึ้นหรือการปรากฏขึ้นของโรคเอดส เมื่อพิจารณาใน
แงน้ีก็เหมือนกับเปนเครื่องมือของธรรมชาติท่ีจะจัดการกับมนุษย
หรือลงโทษมนุษย แตท่ีจริง มันก็คือผลรายดานหนึ่งจากการกระทํา
ท่ีวิปริตของมนุษยเอง ซ่ึงควรจะไดสืบคนกันใหชัด ในแงของความ
สัมพันธเชิงเหตุปจจัย

ในแงน้ี เมื่อโรคเอดสเกิดขึ้นมาแลวก็กลายเปนเคร่ืองชวยทาง
สังคมอยางหนึ่ง ในการที่จะเหนี่ยวรั้งมนุษยไมใหเสื่อมโทรมในทาง
กามารมณ หรือมีการเบียดเบียนกันทางดานกามนี้มากเกินไป

อยางนอยมนุษยนาจะไดพิจารณาวา ระหวางเครื่องมือยับยั้ง
ทางธรรมชาติพื้นฐาน เชน เรื่องของการตั้งครรภ กับการที่มาถูก
ยับยั้งในขั้นของโรคภัยไขเจ็บท่ีรุนแรงขึ้นๆ ซ่ึงเกิดจากการสําสอน
ทางกาม อันไหนจะดีกวากัน ถามนุษยไมมีการยับยั้งดวยการบังคับ
ควบคุมโดยทางศีลธรรมดวยตัวเอง ก็จะตองถูกธรรมชาติยับยั้งดวย
ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน คือ การที่ตัวมนุษยเอง มีจิตใจเขมแข็งที่จะควบ
คุมตนเอง และดํารงอยูในหลักศีลธรรมเปนตน

สวนในดานปจจัยภายนอก แบบแผนและมาตรการตางๆ ทาง
สังคมก็เปนองคประกอบที่สําคัญ แตแคน้ันยังไมพอ ธรรมชาติน่ี
แหละเปนปจจัยภายนอกขั้นสุดทายที่วา เมื่อมนุษยสําสอนกันนัก 
ในที่สุดผลรายก็เกิดขึ้นกับเผาพันธุของมนุษยเอง

ถามองในแงน้ี เอดสก็เปนทั้งเรื่องรายและเรื่องดี รายที่มาทํา
ใหมนุษยมีความทุกขยาก แตพรอมกันนั้นมันก็เปนเครื่องมาชวย
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เหนี่ยวรั้งอารยธรรมไมใหมนุษยตกไปใตอํานาจของความลุมหลงมัว
เมาทางกามารมณมากเกินไป

ท่ีวามานี้เปนขอควรพิจารณา ซ่ึงอาจจะตองการปญญาที่มอง
เห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอยางลึกและทั่วตลอดมากกวาที่
มนุษยมีอยูขณะนี้ แตท่ีแนนอนก็คือ โรคเอดสน้ันไดปรากฏตัวขึ้นมา 
แพรขยายออกไป และสงผลกระทบรายแรงตอสวัสดิภาพของมนุษย
ท่ัวโลกแลว ซ่ึงอาจถึงขั้นที่มีความหมายสําคัญตออารยธรรมของ
มนุษยชาติ

สังคมจะมีสันติสุขได คนตองไมติดอยูแคแกงแยงสิทธิ์                                     
แตตองคิดหาทางเกื้อกูลกัน

มองแคบลงมาอีกระดับหนึ่ง คือ ระดับสังคมในแตละทองถิ่น 
เชนสังคมของประเทศหนึ่งๆ ในระดับน้ีเอดสก็มีผลกระทบอยางมาก 
เชน ทางดานเศรษฐกิจ ในเมื่อคนที่เปนโรคเอดสน้ีเปนคนในวัยหนุม
วัยสาวมาก ก็จะมีผลตอทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ ท่ีตอง
สูญเสียกําลังคนทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมาตายเสีย หรือไม
สามารถทํางาน และก็ตองใชจายมากมายในการที่จะดูแลรักษา สิ้น
เปลืองงบประมาณแผนดิน ตลอดจนเงินทองคาใชจายในการรักษา
ของแตละบุคคล แตละครอบครัว ทําใหเกิดปญหาทั่วไปหมด แตใน
แงเหลานี้ จะไมพูดถึงในที่น้ี

อีกแงหนึ่งที่สําคัญก็คือ เรื่องการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย 
โดยเฉพาะความรังเกียจ และความหวาดกลัวตางๆ ซ่ึงโยงไปถึงเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ดังที่ไดมีปญหากันมา

ดานหนึ่ง โดยกฎหมายเปนตน รัฐก็ตองพยายามที่จะปกปองคุม
ครองคนทีป่วยเปนโรคเอดส ใหเขามสีทิธแิละสวสัดกิาร เชน ใหมสีทิธิ
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ท่ีจะไมยอมใหตรวจหรอืเปดเผยตวัเขาวาเปนเอดส เปนตน อนันีก้เ็ปน
ปญหายุงยาก แนนอนวา เราตองพยายามชวยเหลือ โดยหลักศีล
ธรรมก็ตาม โดยหลักสิทธิมนุษยชนก็ตาม ซ่ึงเปนเรื่องของอารยธรรม

อยางไรก็ตาม ก็ตองมองตามความเปนจริงดวย คือคนทั้งสอง
ฝาย ท้ังคนที่เปนโรคเอดส และคนที่มาเกี่ยวของกับคนเปนโรคเอดส 
ตางก็เปนมนุษย ซ่ึงรักตัวกลัวตาย และแตละคนก็มีสิทธิของตน ซ่ึง
กลายเปนเรื่องความขัดแยงกันในทางผลประโยชนตามธรรมชาติ
พื้นฐานของมนุษย ท่ีเราจะตองยอมรับความจริง

แมวาโดยอุดมคติเราอยากใหมนุษยเอื้อเฟอตอกัน อยากให
คนในสังคมทั่วไปมีความเอื้ออาทรตอคนเปนโรคเอดส แตก็ตองยอม
รับความจริงวา มนุษยเหลานั้นก็อยูดวยความไมรู มีอวิชชา แลวก็มี
ความรักหวงแหนตอชีวิต ตอครอบครัวของตน คนเปนโรคเอดสก็
พยายามรักษาสิทธิสวนตัว ซ่ึงเปนผลประโยชนของตัวเอง  ในขณะ
ท่ีคนซึ่งไมปวยโรคเอดสหรือคนที่อยูในสังคมทั่วไป ก็รักตัวกลัวตาย 
เขาก็มีสิทธิตอชีวิตของเขาเชนเดียวกัน

เราอาจจะพดูในแงวา ในเมือ่คนเปนโรคเอดสมสีทิธท่ีิจะไมให
คนอืน่รูวาตนเปนโรคเอดส คนอืน่เขากม็สีทิธติอชีวติของเขา ซ่ึงเขา
อาจจะเรียกรองวา เขาก็นาจะมีสิทธิในการที่จะรูวา คนที่เขาเขาไป
เกีย่วของคนนี้ๆ  เปนโรคเอดสหรอืไม เพือ่จะรกัษาชวีติและครอบครวั
ของเขา อันนี้ก็เปนเรื่องถกเถียงกันไปไมสิ้นสุด ถาพูดในแงน้ีก็เปน
เรื่องธรรมดาของมนุษยท่ีตางฝายตางก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน

ในทางตรงขาม ถามองในแงความเหน็อกเหน็ใจ แทนทีจ่ะแยงชงิ
ผลประโยชนกนั กม็ามองในแงเอือ้เฟอตอกนั คนทีไ่มเปนโรคเอดส คอื
สงัคมทัว่ไปกเ็หน็อกเหน็ใจคนเปนโรคเอดส แลวกพ็ยายามชวยเหลอื
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บําบัดแกไข ใหความอนุเคราะหสงเคราะหเทาที่จะเปนไปได พรอม
กันนั้น คนที่เปนโรคเอดส ก็ควรจะเห็นใจคนที่ไมไดเปนเชนเดียวกัน

ลองนกึแบบเอาใจเขามาใสใจเรา วา คนเปนโรคเอดสเองนีแ้หละ 
สมยัทีย่งัไมไดเปนเอดส กค็งมคีวามรูสกึทาํนองเดยีวกนักบัคนทีไ่มได
เปน และความรูสกึของคนอืน่ตอตนเองขณะนี ้ตนเองกอ็าจจะเคยรูสึก
มาแลวตอคนอื่นที่เปนโรคเอดส ตัวเองก็กลัวเหมือนกัน ตัวเองก็เคย
หวาดอยางนี้แหละ ฉะนั้น ตัวเองก็ตองเห็นใจคนอื่น

รวมความวา ตองเห็นใจซึ่งกันและกัน แลวก็มาวางวิธีปฏิบัติ
ในทางที่จะเอื้อเฟอรวมมือเพื่อใหไดผลดีรวมกัน

ในแงของสังคมก็แนนอนวา จะตองพยายามหาทางปฏิบัติให
ดีท่ีสุด เพื่อใหคนที่อยูในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีท่ีสุด แลวก็ใหสังคมอยูรวม
กันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน แตใหเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูล
กันเทาที่จะเปนไปได น้ีก็คือแนวคิดในทางศีลธรรม คือมองในทาง
บวก ไมใชมองแบบมัวแตคิดจะพิทักษสิทธิ ถามัวแตคิดจะพิทักษ
สิทธิของตน แตละฝายก็ตองสาละวนกับการปกปองสิทธิ แยงชิงผล
ประโยชน ขัดแยงกันอยูเรื่อยไป

จะแกปญหา ตองทาํเจาะจงจริงจัง
และสรางความเขาใจใหชัดเจน

เรื่องของคนที่เปนโรคเอดสน้ี แมแตคนที่เปนดวยกันก็มีแงท่ี
นาเห็นใจไมเทากัน บางคนก็เปนเพราะความประพฤติไมดีของตัว
เอง เชน คนที่ประพฤติสําสอนทางเพศ อยางคนที่รูอยูแลววา การ
เที่ยวโสเภณี หรือใชเข็มฉีดยาในกลุมท่ีติดยาเสพติด เปนเหตุสําคัญ
ของการติดโรคเอดส แลวก็ยังไปไดรับโรคเอดสมาเพราะเหตุเหลานี้ 
มองในแงหนึ่ง คนทั่วไปเขาก็ไมรูสึกวานาเห็นใจ บางทีถึงกับมองไม
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ดี วาสมแลวกับกรรมของเขาเอง น้ีเปนการมองชั้นหนึ่ง คือ คนเหลา
น้ีไดรับผลรายจากการกระทําของตนเอง

แตถามองในแงหลักธรรมก็ตองดูหลายชั้น ในชั้นแรกก็คือ 
มองวา เอาละ เขาก็ไดรับผลกรรมของเขาแลว น้ันก็วาไปตามความ
เปนจริง แตอีกขั้นหนึ่งก็คือ เมื่อเขาไดรับผลไปแลว ไมวาจะอยางไร
ก็ตามก็ตองถือวาเขาเปนผูตกทุกขไดยาก

เมื่อเขามีทุกข แมเขาจะไดรับทุกขน้ันโดยเปนผลจากการ
กระทําไมดีของตนเอง ก็ตองแยกเปน ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ คือ ตอนที่เขาไดรับผล ซ่ึงตองรูตามความเปนจริงวา 
ออ การตดิโรคนีเ้ปนเพราะการกระทาํทีไ่มดขีองเขา อนันีเ้ปนสวนหนึง่ที่
จะมาสอนกันใหมนุษยท้ังหลายไมทําความชั่วเสียหาย เปนขั้นใช 
อเุบกขา คอื มองเหน็คนทาํความผดิ เมือ่จะคดิแกไขใหถกูตอง หรอืจะ
รักษาธรรม ก็ตองวาไปตามความเปนจริง หรือวาไปตามเหตุปจจัย

ตอนที่ ๒ คือ ในฐานะที่เขาเปนคนที่ตกทุกขไดยาก ตอนนี้
เปนขั้นใช กรุณา คือ มองเห็นคนมีความทุกข เมื่อจะคิดปดเปา
ความเดือดรอนก็สงสารหาทางชวยเหลือ คือ แกไขบําบัด ซ่ึงเปนทั้ง
การเห็นแกคนที่เปนเอดส เพื่อชีวิตของเขา เพื่อชวยใหเขาปรับปรุง
ชีวิตใหดีข้ึน และพรอมกันนั้นก็เพื่อจะเกื้อหนุนชวยเหลือสังคมทั้ง
หมด ใหเปนสังคมที่พนไปหรือเบาบางจากความทุกข

สวนคนอีกพวกหนึ่งที่ติดโรคเอดสน้ัน ตัวเองไมไดไปทําเสีย
หายหรือประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ไมไดไปสําสอนในทางกาม
เปนตน คือ ไมไดผิดทั้งศีลขอ ๓ ในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร และศีลขอ 
๕ ในเรื่องของยาเสพติด แตติดโรคมาดวยเหตุอื่น เชน เปนเพราะคู
ครองของตน เชนสามีไปติดโรคมาจากนอกบาน แลวตัวเองซึง่เปน
ภรรยากเ็ลยพลอยตดิไปดวย กต็าม หรอือยางเปนแพทย พยาบาล 
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และคนในวงการแพทยพยาบาลนั้น บางทีไปชวยเหลือคนอื่นดวยซ้ํา 
แตแลวโดยอุบัติเหตุ เชน เข็มท่ีไปเจาะเลือดคนเปนโรคเอดสมาทิ่ม
เอาตัวเองเขา แลวพลอยเปนโรคเอดส ก็ตาม

บุคคลอยางนี้ เปนคนที่ไมไดทําความเสียหาย หรือบางทีถึง
กับไปทําความดี แตเกิดความพลาดพลั้ง แลวก็เปนโรคเอดส นับวา
เปนคนที่ควรแกการเห็นใจอยางยิ่ง คือควรเห็นใจท้ัง ๒ ข้ัน

ข้ันที่หนึ่ง การที่ปวยเปนโรค ก็ไมไดเปนเพราะกรรมที่เสียหาย
เลวรายของตนเอง

ข้ันทีส่อง เปนผูประสบเคราะห ไดรับความทกุขความเดอืดรอน
คนประเภทหลังนี้ สังคมทั่วไปยอมพรอมท่ีจะเห็นใจ แต

กระนั้น เพราะความรังเกียจกลัวตอตัวโรคเอดส ก็ไมกลามาเอาใจใส
ชวยเหลือใหเต็มท่ี

ขอน้ีรวมท้ังเด็กที่เปนลูกของคนที่เปนโรคเอดส เด็กๆ เหลานี้ก็
ไมไดไปทํารายอะไรมา แตตองมารับทุกขโทษภัยนี้ดวย จึงเปนผูท่ี
ควรเห็นใจอยางยิ่ง สังคมจะตองมีมาตรการในการชวยเหลือ

เราจะตองยอมรับความจรงิอยางทีก่ลาวแลววา คนทัว่ไปเขาก็
เปนมนุษย เขาก็รักชีวิตของเขา ฉะนั้น เราจะพูดจะสอนอยางไร จะ
ใหคนมาดูแลชวยเหลือคนเปนเอดสอยางเต็มท่ี เหมือนอยางที่เรา
ตองการ ก็คงทําไมได จะไดก็เพียงในระดับหนึ่ง แตก็ตองพยายาม
กนัไป โดยไมประมาท พรอมกนันัน้การรูตระหนกัความจรงิทาํใหเรา
ตองยิ่งพยายามวางมาตรการใหดีท่ีสุด เพื่อจะใหผลดีเกิดขึ้นแกชีวิต
และสังคม ท้ังแกตัวคนที่เจ็บไขน้ันเอง และแกสังคมสวนรวม

อยางเชน เดก็ทีเ่ปนลกูของคนเปนโรคเอดสจะประสบปญหา เชน
ถกูรงัเกยีจ แมแตไปโรงเรยีนกล็าํบาก บางทีพอแมท่ีเปนโรคเอดสตาย
ก็เปนขาวดวย จะไปอยูท่ีไหนคนก็ไมอยากเขาใกลหรือเกี่ยวของ รัฐ
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ตองยอมรับความจริง และตองมีนโยบายเปนพิเศษสําหรับเด็กเหลา
น้ีวาจะเอาอยางไร ถาเขาติดโรคแลวก็ใหเขามีโอกาส มีชองทางที่จะ
มีชีวิตที่ดีท่ีสุด ในระหวางที่ยังไมตาย  แตบางทีเขาก็ไมไดติดโรค
เอดสดวย แตถูกระแวงหวาดกลัว คนทั้งหลายไมอยากเขาไปเกี่ยว
ของ เด็กก็เลยพลอยไดรับผลราย เราก็ตองมีทางที่จะชวยเหลือ

ในแงน้ี แมวาเราจะพยายามพูดชี้แจงใหคนเขาใจ และชักชวน
ใหมาชวยเหลือ เราก็ตองรูความจริงวา โอกาสที่จะมีคนมาเอื้อเฟอ
ตอเด็กหรือคนเหลานี้น้ันมีนอย ฉะนั้น เราจะตองเพียรพยายามทํา 
ดวยการตั้งโครงการหรือกิจการอะไรพิเศษโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อเปน
หลักประกันใหแนนอนลงไปวา จะตองมีการเกื้อหนุนชวยเด็กเหลานี้ 
ใหเขาตองมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี

มีอีกอยางหนึ่งที่สังคม โดยเฉพาะรัฐ และผูทํางานรับผิดชอบ
เรื่องนี้ จะตองทํา เพื่อแกปญหาการที่คนเปนเอดสถูกรังเกียจ ถูก
ทอดทิ้ง และถูกแบงแยก โดยสืบเนื่องจากการที่คนทั้งหลายทั่วไป
หวาดกลัวตอการติดโรคเอดส

ในเรื่องนี้ เรามักพูดกันแบบกวางๆ เชนบอกวาตองใหการ
ศึกษาแกประชาชน แตคําพูดอยางนี้มันกวางเกินไป ซ่ึงควรใชใน
กรณีท่ัวๆไป แตในเรื่องการติดโรคนี้ควรพูดเจาะจงชี้ลงไปใหชัดจน
ทุกคนแมนใจวาการติดโรคมีไดแคไหน ดวยการทําอะไรบาง

อยางทีต่าํราบอกวา โรคเอดสตดิโดยทางโลหติ  โดยทางของ
เหลวจากคนที่เปนโรค ซ่ึงตามปกติมาจากการรวมเพศ หรือเพศ
สัมพันธ การใชเข็มรวมกันในหมูผูใชยาเสพติด แตการอยูใกลชิด
อยางอื่น แมแตใชสวมดวยกันก็ไมติด หรือรับประทานอาหารดวย
กันก็ไมติด แมแตคนในครอบครัวเดียวกันก็ไมติดเอดส อยางนี้เปน
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เรื่องในชีวิตประจําวัน ในสวนนี้ตองเจาะจง ตองพูดชี้ชัด ตองแสดง
หลักฐาน ตองทําใหมั่นใจ ใหประชาชนเกิดความชัดเจนแนใจ

คนทั้งหลายยอมตองการความปลอดภัยของชีวิตและครอบ
ครัวของเขา และคนจํานวนมากหรือสวนมากก็ยังคลุมเครือในเรื่องนี้ 
เราตองเห็นใจ จึงอยูท่ีเราเองจะตองทําใหชัด คนที่ทํางานตองเปนผู
มีความรูเรื่องนี้ชัดเจน และในการทํางานตองกําหนดเปาหมายลงไป
วา จะตองใหประชาชนชัดเจน ทําใหเขามั่นใจวา  แมจะไปเกี่ยวของ
กับคนเปนโรคนี้ในชีวิตประจําวัน เขาก็จะไมติดเอดส ไมวาจะโดย
ทางการรับประทานอาหารก็ตาม โดยการอยูรวมกันทั่วๆ ไป ก็ตาม 
อันนี้ตองชี้ใหชัดออกมา ทําใหคนทั้งหลายมั่นใจเลยทีเดียว ไมใชพูด
กวางๆ วาไมติดงายๆ

ถาสามารถทําใหคนทั้งสังคมนี้ชัดลงไป แลวจะเปนสวนหนึ่งที่
จะชวยบรรเทาปญหา เวลานี้คนทั่วไปนานๆ จะไดยินคําอธิบายเรื่อง
การติดหรือไมติดวา แคไหน บางทีก็แคพูดวาใหการศึกษาๆ แตไม
เจาะจงชี้ชัดลงไปใหจะแจง

เอดสพาชีวิตมาสูจุดวิกฤติ
แตเราสามารถทาํวิกฤตินั้นใหเปนโอกาส

ทีน้ีระดับท่ีสาม แคบลงมาก็คือ ระดับชีวิตของบุคคล โดย
เฉพาะเจาะจงพิเศษคนที่ติดเชื้อหรือเปนโรคเอดสแลว

ตามปกติ เมื่อมาเปนโรคที่หมดความหวัง คนก็ยอมมีความ
ทุกขอยางหนักอยูแลวขั้นหนึ่ง แลวนี่ยังเปนโรคที่คนทั่วไปเขาเกลียด
กลัวและหวาดระแวงอีกดวย ก็ยิ่งทําใหจิตใจเสื่อมโทรม เพราะกลัว
วาคนอื่นจะรังเกียจ แลวยิ่งเขามองวาเอดสน้ี เปนโรคที่เกิดจากการ
กระทําในสิ่งที่ไมดี หรือเลวทรามอีก อาจจะรูสึกดูถูกดูแคลน ก็ยิ่งซ้ํา



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน     ๕๘๘
เติมเปนสามชั้นไปเลย ผูปวยมีความทุกข รูสึกเสียอกเสียใจจากโรค
รายแลวไมพอ ยังรูสึกในความดอยหรือมีปมในใจอีกดวย นับวาเปน
จุดวิกฤตของชีวิต

เรื่องอยางนี้เปนปญหาที่จะตองแกไข เปนเรื่องของชีวิตมนุษย 
ซ่ึงแยกเปน ๒ ดาน

ดานกาย ก็คือเรื่องของการบําบัดโรค ซ่ึงทําไปตามวิธีการทาง
การแพทยเทาที่จะไดกาวหนาไป คือพยายามรักษาโดยไมประมาท 
และเรื่องสวัสดิการ ท่ีสังคมโดยเฉพาะรัฐจะตองดําเนินการใหชัดลง
ไป แตพรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจ

ดานจิตใจน้ี ไมเฉพาะคนที่เปนโรคเอดส คนที่เปนโรคอื่นก็มีท่ี
รูวาจะตองตายแนๆ ภายในเวลาเทานั้นเทานี้ เชนคนเปนโรคมะเร็ง
บางอยาง กรณีอยางนี้นอกจากรักษาทางกายเทาที่เปนไปไดแลว ก็
ตองรักษาทางใจดวย โดยเฉพาะในเมื่อดานรางกายไมมีความหวัง
วาจะหาย ก็ตองใหมีความหวังทางดานจิตใจ

คนเราไมไดอยูดวยกายอยางเดียว แตอยูดวยใจดวย ทีน้ี ใจ
คนก็ไมใชจะตองเอาความทุกขมาซ้ําเติมตัวเอง พอเห็นวาตนเองนี้
อายุจะสั้น จะตาย ถามัวกลัวความตาย ก็กลายเปนทุกข ๒ ช้ัน แต
ถาวางจิตวางใจใหดีก็จะมีทุกขนอยลง แลวยิ่งถาทําใจใหดีได ก็กลับ
สงผลดีตอรางกายและตอชีวิตทั้งหมดเลยทีเดียว อาจจะยืดอายุของ
ตัวเองไดดวย

คนเรานี้มักจะเปนหวงเรื่องความสูญเสีย ก็เลยมองแตในดาน
ท่ีกลัววาชีวิตจะหมดไป มัวหวงกังวลวาตัวเองจะอยูไดสั้น อะไร
ทํานองนี้ มัวแตหวงเรื่องดานสูญเสีย ก็เลยลืมมองดานที่ตัวเองได 
ไมเห็นโอกาสที่ดี แลวก็อาจจะทิ้งโอกาสดีน้ันไปเสียอีก จนกลายเปน
สูญเสียจริงๆ หรือสูญเสียทั้งหมด
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ความจรงิ คนเปนโรคเอดสท่ียงัมชีีวติอยูน่ี กเ็พราะขอดอียาง
หนึง่ของโรครายนัน้ทีว่า มนัเปนโรคทีไ่มกระช้ันเรงดวน ไมตายทนัที
ทําใหมีเวลาของชีวิตเหลืออยู และเวลาที่เหลืออยูน้ีก็ไมใชนอยๆ

ลองมองดวูา ในเวลาของชวีติทีเ่หลอือยูน้ี เรามโีอกาสอะไรทีเ่ปน
เรือ่งทีด่ไีหม กจ็ะเหน็วา มทีางเอาดไีดมากมาย ยิง่มองในทางความจรงิ
แหงธรรมแลว แทนทีจ่ะไปมวัหวงเรือ่งความสญูเสยีวาเราจะตองตาย 
วาเราหมดโอกาสทีจ่ะไปสนกุนัน่สนกุนี ่ ถามองดใูหดกีจ็ะเหน็เริม่ตนตัง้
แตวา ชีวติแบบทีไ่ปลุมหลงในเรือ่งอบายมขุ ความชัว่ราย การผดิศลี
ตางๆ ท่ีเราเคยสนกุไปเรือ่ยๆนัน้ ถาเราไมเปนโรคเอดส เราอาจจะสนกุ
สนานมวัเมาอยางนัน้ไปอกีนาน หรอืตลอดชวีติกไ็ด

บางทเีราอาจจะตายไปกบัเรือ่งของความเหลวไหล ตายไปกบั
อบายมขุนัน้กไ็ด ดงัทีป่รากฏวาคนจาํนวนมากกต็ายไปกบัเรือ่งเหลานี ้
หรอืเพราะเรือ่งเหลานี ้ และชวีติทีอ่ยูกบัความลุมหลงมวัเมาแบบนัน้
ท่ีจริงมันเปนความสูญเสียทั้งหมดเลย ไมใชการไดแตอยางใด

การที่เปนโรคเอดสน้ีทําใหเราหยุดยั้งจากชีวิตที่ลุมหลงเดิน
ทางผิดเหลานั้น ไมไดมีการสูญเสียอะไรเพิ่มไปกวานั้นอีก เรื่องที่ทํา
ไปกอนนี้ตางหากเปนการสูญเสีย แตคราวนี้เปนโอกาสที่เปดใหแก
เราวาทําอยางไรจะไดอะไรขึ้นมา ทางไดมีหรือเปลา ก็มีชัดเจน ก็คือ
ชีวิตเรายังมีอยู และยังอยูไดอีกนาน

ตอนนีม้นัมาประกอบประสานและเอือ้ตอกนั กค็อื ถาเราเกดิ
วางใจถูก จิตใจของเราดี ไมมัวเศราโศก ไมมัวทุกขยากคับแคน จิต
ใจท่ีดีก็กลับสงผลยอนไปใหชีวิตรางกายนั้นอยูไดนานตอไป

คนที่เปนโรคเอดสพอมีจิตใจดีข้ึน ก็ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยมีสภาพจิตใจดีข้ึนนี้ ทําใหรางกายพลอยดี
ข้ึนดวย ระหวางนี้ก็อยูอยางมีความทุกขนอยลง และมีความสุขมาก
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ข้ึน แคน้ีเปนเรื่องงายๆ แตมันไมจบเทานั้น

เมื่อเปนโรคเอดส นอกจากเราจะตัด หยุด เลิกชีวิตแบบเกาที่
ลุมหลงมัวเมาเปนตนแลว เรายังตัดวงจรทางดานความวุนวายใน
สังคม ทําใหการยุงเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยเปนตนอยูในวงจํากัดลง ซ่ึง
บางทีการมีวิถีชีวิตแบบนี้กลับเปนโอกาสดี

อยางคนทีอ่อกแสวงธรรม ปลกีตวัวเิวกไปอยูคนเดยีวในปา ก็
เปนมนษุยท่ีดีๆ  น่ีแหละ แลวเขากม็จิีตใจปรารถนาสิง่ทีส่งูประเสรฐิยิ่ง
ข้ึนไป ถึงกับยอมปลีกตัวออกไปอยูในที่สงบเงียบ ไปอยูคนเดียว ไม
ยุงเกี่ยวกับใคร บําเพ็ญเพียรทางจิตใจ และแสวงปญญา

คนเปนโรคเอดสในแงน้ี ก็เปนการเขาถึงภาวะอยางนี้ ท่ีเรียก
วา กายวิเวก ชนิดที่มาเองดวยเหตุการณในชีวิต เมื่อมันมาแลว ก็ถือ
วาเราจะตองใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชน คือใชสภาพชีวิตที่เรียกวา
กายวิเวกนี้ใหเปนประโยชน ทําใหมันกลายเปนชวงเวลาของการ
แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐทางจิตใจและทางปญญา

ถาเรารูจักเอาเวลานี้มาใช ก็กลายเปนวาเราอาจจะไดบรรลุ
จุดหมายชัน้สงูของชวีติ ไดเขาถงึสิง่ประเสรฐิ แมถาจะศกึษาธรรม หรอื
ปฏบัิตธิรรม ตอนนีจ้ะพฒันาจติใจ และพฒันาปญญา กลบัเปนโอกาส
ท่ีดี เหมือนอยางบางคนที่เมื่อมาเปนโรคจึงไดสิ่งประเสริฐของชีวิต

ความจริงมีอยูวา ความสุขพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของ
มนุษย คือ การไดสัมผัสกับธรรมชาติ หรืออยูกับธรรมชาติ ใน
ทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีสดชื่นงดงาม อันเกื้อกูลเปนคุณตอชีวิต

มนุษยมีความสุขราเริงเบิกบาน เมื่อไดเห็นทองฟาแจมใส
กายตองสายลม ไดสดูอากาศทีบ่ริสทุธิ ์ มองดทิูวทศันท่ีงดงาม มภีเูขา
หมูไมใบดกเขียวขจีรมร่ืน ดอกไมหลากสีสดสวยนานาพันธุ ฯลฯ

แตมนุษยยคุปจจุบัน ไดแปลกแยกจากธรรมชาตไิปเสยีมาก
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หางเหิน ไมไดรูสึกถึงความสุขกับธรรมชาติน้ี
ในเรือ่งนี ้ ถาผูปวยโรคเอดสหันมานกึถงึชวีติทีส่มัผสักบัธรรมชาติ

และคดิจะแสวงหาความสขุในการอยูกบัธรรมชาต ิ แลวหากสงัคมหรอื
รัฐเอือ้อาํนวย โดยชวยจดัสรรโอกาสใหผูปวยโรคเอดสไดอยูทามกลาง
ธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมย ใหเขามีความสุขแบบนี้ได ก็จะเปนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค หรือพลิกปญหาใหเปนการพัฒนาไปได
เลยทีเดียว อารยธรรมที่วาเสื่อมน้ัน ก็จะมีดานที่เปนความเจริญงอก
งาม หรือกลับเปนการฟนตัวงอกงามของอารยธรรมดานหนึ่ง

บางทีผูปวยโรคเอดสจะมองเห็นความหมายของธรรมะ 
อยางที่พระอรหันต ผูมีจิตหลุดพน หมดกิเลสแลว และมีความสุขใน
การเขาถงึธรรมชาต ิ กลาวคาถาภาษติไว ดงัจารกึอยูในพระไตรปฎก
ขอยกตัวอยางมาในที่น้ีสักตอนหนึ่ง ดังนี้

เรานั้น มีใจใฝแนวในธรรมอนัเปนประโยชนแทที่
มุงหมาย โดยลาํพังผูเดียวจักเขาไปพลันสูปาใหญ อัน
เปนที่กอใหเกิดปติแกทานผูบําเพ็ญเพียร เปนที่อยูของ
หมูชาง อันนารื่นรมย เราลาํพังผูเดียวจักโสรจสรง
กายในซอกเขาอันเยือกเย็น ในปาอันยะเยือก ที่มีดอก
ไมบานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สาํราญใจ

เม่ือลมเยน็พดัมา พากลิน่ดอกไมหอมฟุงไป เรานัง่
อยูบนยอดเขา จกัทาํลายอวชิชา ครานัน้ ณ ทีเ่งือ้มเขา
ซึง่ดารดาษไปดวยดอกโกสมุ มีภาคพืน้เยอืกเย็นในแดน
ปา เราไดรับความสุขจากความเปนอิสระ จะรื่นรมย
อยางแนแท อยูในถ้าํแหงขุนเขา เรานั้นมีความดาํริสม
หมายเต็มเปยมแลว เหมือนดังดวงจันทรในวันเพ็ญ

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งดงาม มีธารน้าํเย็นใส
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สะอาด ดารดาษไปดวยลานผืนหญา มีสีเหมือนแมลง
คอมทอง ทาํใจเราใหรื่นรมย

ภูเขาสูงตระหงานเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมือนเปนปราสาท กัมปนาทดวยเสียงชางคาํรนรอง 
นารื่นรมยย่ิงนัก ทาํใจเราใหยินดี

ภเูขาชุมฉ่าํฝน มีผวิพืน้นารืน่รมย เปนทีอ่าศยัของ
เหลาฤาษ ีเซง็แซดวยเสยีงนกยงู ยอมทาํใจเราใหรืน่รมย

ภูเขาไมพลุกพลานดวยผูคน มีแตหมูเนื้อเสพ
อาศัย ด่ืนดกดวยหมูนกนานา ทาํใจเราใหรื่นรมย

ภูเขามากดวยแผนศิลาหนาใหญ มีน้าํใสสะอาด 
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวย
สาหราย ทาํใจเราใหรื่นรมย

พลิกวิกฤติ ใหเปนวิวัฒน
พลิกโรค ใหเปนลาภ

ตามหลกัพระพทุธศาสนา คนเรานีไ้มมทีางหมดหวงั บางทานก็
ไดตรสัรูหรอืบรรลธุรรมเมือ่จะสิน้ชวีติ อยางพระภกิษุบางรปู เจบ็ปวย
ทุกขทรมานมากจนจะสิ้นชีวิต แตตอนที่ใกลจะสิ้นชีวิตนั้นแหละ
กลบัรูจักทาํจติใจ เกดิความรูเทาทนัความจรงิของชวีติ รูเทาทนัความ
เกดิแกเจบ็ตาย กลบับรรลธุรรม กลายเปนวาไดประโยชนจากความ
ทุกขน้ัน สามารถบรรลสุิง่ทีป่ระเสริฐท่ีสดุของชวีติในขณะทีจ่ะตาย หรอื
ในขณะที่มีทุกขหนัก ตอนที่ทุกขท่ีสุด กลับไดความสุขอยางสูงสุด

คนที่เปนโรคเอดสถามองในแงน้ี ยังมีเวลาของชวีติเหลอืมาก
กวาคนอีกจํานวนไมนอย ถาใชเวลานี้ใหดี จะไดประโยชนท่ีเปนชั้น
สูง ไมใชประโยชนช้ันต่ําๆ คือ ไมใชประโยชนในแงเงินทองทรัพยสนิ
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ขางนอก แตเปนประโยชนท่ีเปนเนือ้หาสาระ หรอืเปนเนือ้ตวัของชีวิต
แทๆ ในระดับจิตใจ และระดับปญญา แมแตบรรลุธรรมสูงสุด

เพราะฉะนั้น จึงไมควรติดของอยูในการมองความสูญเสีย แต
ควรเอาเวลานี้มาใชใหเปนประโยชน ซ่ึงเปนการมองในทางบวกที่
เปนความจริง แลวก็กลับไดผลดี

ขอใหถือวา ถึงเวลาที่เราจะมาบุกเบิกทางดานจิตใจ ไหนๆ 
เกิดมาทั้งที ก็ควรจะไดทําจิตใจของตัวใหสมบูรณ เพราะฉะนั้น เรา
จะพัฒนาจิตใจ ใหเปนจิตภาวนา แลวก็เปนเรื่องของการทําหนาที่
ของมนุษยในทางปญญา ท่ีจะรูเขาใจชีวิตของตนตามเปนจริง เปน
ปญญาภาวนา ตอนนี้มาทําชีวิตจิตใจใหดี และสรางปญญา ก็จะมี
ชีวิตที่ดี และเขาถึงสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตได

พอมีจิตใจดี มีปญญารูเขาใจเทาทันความจริง ก็มองและ
ปฏิบัติตอชีวิตของตัวเองถูกตอง กลายเปนวา จิตปญญาที่สูงนี้สง
ผลมาทางรางกาย ใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สุขภาพก็พลอยดีข้ึนดวย 
ทําใหโรคเอดสมีกําลังนอยลง

เดี๋ยวนี้ก็เชื่อกันมากขึ้นวา การที่มีจิตใจดีน้ันเทากับมาชวยให
มีภูมิตานทานโรคดีข้ึน หรือลดความเสื่อมใหนอยลง สําหรับตัวเองก็
อาจจะยืดอายุออกไปดวย และอีกดานหนึ่งก็คือ สามารถทํากิจ
กรรมทางสังคม แมแตสามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยไดอีก

ท่ีจริงนั้น การมีชีวิตยาวหรือสั้น ทานไมใหความสําคัญมาก
นัก โดยเฉพาะไมใชตัวตัดสิน ขอสําคัญอยูท่ีวา ชีวิตนั้นเปนอยูอยาง
ไร เกิดมาแลวไดอะไร

ดงัพทุธภาษติทีว่า “บุคคลใดแมจะมชีีวติอยูไดนานถงึ ๑๐๐ ป 
แตมปีญญาทราม จิตใจมแีตความวุนวาย กไ็มดอีะไร ชีวติเพยีงวนัเดยีว
ของคนที่มีปญญา ใจสงบมั่นแนวไปในธรรม ดีงามประเสริฐกวา”
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กลายเปนวา แมจะเปนโรคเอดสก็อยูไดอยางดี และเปนชีวิตที่

มีคุณคา ถาหากไมไดเปนโรคเอดส เราอาจจะไปมีชีวิตที่เลวรายตก
ต่ํา ทําชีวิตใหเปนโมฆะ เสียเปลา เกิดมาทั้งชาติไมไดอะไรเลย 
กลายเปนวาโรคเอดสทําใหเราไดชีวิตที่ดี ท่ีมีคา เรียกวา ชีวิตของ
ตนเองก็ไดสิ่งที่ดีมีคา และทําชีวิตของตนเองใหดีมีคาแกผูอื่น คือแก
เพื่อนรวมโลกรวมสังคมไปดวย

ดังนั้นจึงมีผูท่ีเปนโรคเอดสท่ีรูจักวางจิตใจใหถูกตอง กลาย
เปนผูสามารถมาบําเพ็ญประโยชนแกสังคม อยางนอยก็มาชวย
เหลือคนอื่นที่เปนโรคเอดสไดอีก

ท่ีพูดมานั้นก็เปนเรื่องที่วา คนเรานี้ไมหมดโอกาส ถาถือคติใน
พระพุทธศาสนา เราอยาไปหวงกังวลกับดานสูญเสีย ถามัวมองและ
คํานึงถึงแตในดานสูญเสีย ก็จะยิ่งทุกข ความสูญเสียก็เดนขึ้นมา 
แลวเราก็จะอยูกับความสูญเสียไปเรื่อย

แตถามองถูกตอง ไมหวงดานสูญเสีย ก็จะเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น
ในตอนนี้ และเมื่อโอกาสมาแลว ก็ใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชนใน
การพัฒนาจิต และพัฒนาปญญา ก็จะกลายเปนวา เราไดสิ่ง
ประเสริฐของชีวิตในชวงที่มาเปนโรคเอดสน้ีเอง

บางทีอาจจะถึงกับพูดกับตัวเองวา ชีวติของเราทัง้หมดทีผ่าน
มากอนๆ น้ัน เหลวไหล ไมไดอะไรเลย เพิง่มาไดเอาเมือ่เปนเอดสน่ีเอง

ในทุกเรื่องนั้นมีสองดาน คือมีดานดี มีดานราย แมแตคนที่
เห็นกันวาไดสิ่งที่เปนโชคเปนลาภ แตถาเขามัวประมาทเอาโชคลาภ
น้ันไปใชในทางผิด ก็กลับเปนเรื่องเลวราย กลายเปนเคราะหไป 
ฉะนั้น ไมมีใครโชคดีหรือเคราะหรายแบบสมบูรณ เหมือนคนที่ราง
กายดี สุขภาพดี มีเงินมีทองเปนตน มีมากมายที่กลายเปนเหตุใหลุม
หลงมัวเมาประมาททําชีวิตใหเสื่อมทรามลง แลวก็มีความทุกขตอ
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ไป กลายเปนชีวิตที่ตกต่ําดอยคา หรือไมมีคาอะไรเลย
แตคนที่ประสบเคราะหรายหรือสิ่งที่ไมดีน้ี ถารูจักมองใหถูก

ตอง ก็กลับพลิกผันตัวเคราะหใหเปนโชคได คนเปนโรคเอดสในแงน้ี
ก็กลายเปนคนที่มีโอกาสมากทีเดียว ถาคิดจะปฏิบัติใหถูกตองใน
การที่จะพัฒนาทางจิตใจและทางปญญา อยางนอยก็เปนสิ่งที่มา
ชวยยั้งตนเอง ไมใหถลําตอไปในทางเสื่อม แลวหันกลับมาในทางที่ดี 
พลิกโรคใหกลายเปนลาภไปได

แทบทกุคนในสงัคมไทย เคยไดยนิพทุธภาษติวา อาโรคยฺปรมา
ลาภา (คนไทยมักจํากันเพี้ยนไปนิดหนอยเปน อโรคะยา ปะระมา 
ลาภา) แปลวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ความมีสุขภาพดี
เปนลาภที่สุดยอด

หลักการนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติ ๒ ช้ัน คือ
ช้ันแรก ทุกคนควรไมประมาท ควรดแูลรกัษาสขุภาพ และบรหิาร

ชีวติ ครอบครัว คนใกลชิดใหมีสุขภาพดี ระวังปองกันไมใหเกิดมีโรค
ในช้ันที่ ๒ แตถามีอันเปนไปวา เกิดเปนโรคอะไรขึ้นแลว ตอน

น้ีโดยใชโยนิโสมนสิการ นอกจากพยายามบําบัดแกไขโรคนั้นแลว 
จะตองทําโรคนั้นใหเปนลาภเทาที่จะเปนไปได

เอดสเปนอาการแสดงแหงความกรอนโทรมของอารยธรรม
แตคนเปนเอดสมศีกัยภาพและโอกาสทีจ่ะกอบกูอารยธรรม

ผูปวยโรคเอดส หรือแมผูไมไดปวยก็ตาม คงมองเห็นไดไม
ยากวา ความเจริญในยุคปจจุบันนี้ มีลักษณะสําคัญที่เดนชัดอยาง
หนึ่ง คือ มีวัตถุและบริการบํารุงบําเรอใหเสพบริโภคมากมายจนเสพ
ไมทัน เวลาก็มีไมพอที่จะไลตามเสพ แมแตความคิดก็ตองหมดไป
กับการวางแผนวา จากอันนี้เรื่องนี้จะไปเสพอะไรที่ไหนตอไป ทําให
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คนไมมีเวลาที่จะเอาใจใสกัน และไมเหลือชองใหเกิดความคิดที่จะ
ทําอะไรเพื่อคนอื่น

สถานการณน้ีมีผลยอนกลับมากระทบตอความสัมพันธ
ระหวางมนุษย นอกจากทําใหมนุษยไมรูจักที่จะมีความสุขในการอยู
รวมกันแลว ยังทําใหมนุษยมองกันในดานลบดวยถึง ๓ ข้ัน

๑. เห็นคนอื่นแลว รูสึกไมสบายใจ และมองดวยความหวาด
ระแวง กลัววาคนอื่นนั้นจะมาแยงชิงสิ่งเสพ เปนคูแขง หรืออยาง
นอยก็จะ มาแยงเวลาหาความสุขของตน

๒. เห็นคนอื่นนั้น เปนตัวเกะกะ กีดขวางการหาความสุขของ
ตน ทําใหตนสูญเสียเวลาในการที่จะหาความสุข

๓. มองคนอื่นเปนเหยื่อ ท่ีตนเองจะเอาเปนสิ่งเสพบริโภคหา
ความสุข หรือใชหาผลประโยชนเพื่อจะกาวไปสูการไดสิ่งเสพ

ภาวการณอยางนี้ไดคืบคลานเขามาแมแตในครอบครัว โดย
ทําลายความสัมพันธข้ันพื้นฐานของมนุษย ทําใหแมแตพี่กับนองก็
ไมคอยเอาใจใสกัน ไมคิดจะทําอะไรใหแกกัน แทนที่วาจะอยากพบ 
อยากเห็น หรืออยากหากัน ก็กลัวจะตองเจอกัน กลายเปนวา พี่มอง
นอง นองมองพี่ ถายังไมถึงขั้นเห็นเปนผูท่ีมาแยงชิงความสุข ก็เห็น
เปนตัวเกะกะกีดขวางการหาความสุขของตน

เรื่องนี้บางทีก็อาจจะลามไปถึงแมแตในความสัมพันธของพอ
แมกับลูก ลูกไมอยากพบพอแม และไมมีความสุขในการไดพบพอ
แม เพราะพอแมกลายเปนผูท่ีจะมาเกะกะกดีขวางทาํใหเสยีเวลาหา
ความสขุของตน เชน กาํลงัเลนเกมอยู กต็องหยดุชะงกัเสยีเวลาไป

ถาอาการนี้คืบหนารุนแรงขึ้นตอไป ก็อาจถึงขั้นที่วา แมแตพอ
แมก็มองเห็นลูกเปนตัวเกะกะที่มากีดขวาง ทําใหเสียเวลาในการหา
ความสุขของตน
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สภาพสังคมเวลานี้ ท่ีคนมองกันดวยความระแวง กลัวคนอื่น
จะมาแยงชิงสิ่งเสพบริโภค หรือแยงชิงเวลาหาความสุข ก็ตาม มอง
กันเปนตัวเกะกะกีดขวาง ทําใหเสียเวลาในการหาความสุข ก็ตาม 
หรือมองกันเปนเหยื่อก็ตาม ก็เปนปญหาใหญอยูแลว

ยิง่กวานัน้ แตละคน ท้ังทีว่ิง่ไลตามหาความสขุจนไมมเีวลาเหลอื
และหมดความคดิไปกบัการโลดแลนหาความสขุเหลานี ้ กไ็มรูจักเตม็
อิม่สมอยากสกัท ี มแีตยิง่ตองวิง่หนคีวามหงดุหงดิหงอยเหงาเบือ่หนาย
และวิ่งไลตามสนองความกระหายอยากใหมๆ ท่ีไมรูจักจบสิ้น

ความจรงิ พทุธภาษติกเ็ตอืนอยูแลววา “ถงึแมเงนิทองจะตกลงมา
เปนหาฝน คนกห็าความอิม่ในกามไมได” (น กหาปณวสเฺสน, ตติตฺ ิกาเมสุ วชฺิชต)ิ

คนที่มีสติสัมปชัญญะอยูบาง ถึงเวลาหนึ่งก็จะมานึกไดวา 
การวิง่หาความสขุแบบนีไ้มจบสิน้ แลวกไ็มไดความสขุทีแ่ทจริง เราควร
จะหนักลบัมาเปนตวัของตวัเอง ในการทีจ่ะกาํหนดความสขุของตวับาง
โดยเปนผูตดัสนิเลอืกวา อะไรทีเ่ราควรจะใชในการทาํตวัใหมคีวามสขุ
แทนที่จะมัวเปนลูกไลคอยตามลาเหยื่อท่ีเขายื่นหรือหยอนมาลอ

ถาไมมีเครื่องยั้งอยางอื่น การเปนโรคเอดสก็เปนตัวยั้งอยาง
หนึ่ง คนเปนโรคเอดสอาจจะเปนผูท่ีไดสติสัมปชัญญะนี้ แลวหวน
กลับมาคิดผกผันกระแส และแทนที่จะเสียก็จะกลายเปนผูได

ถาทําไดเชนนี้ ผูเปนเอดสก็อาจจะกลายเปนผูท่ีใหสติแก
สังคม และอาจเปนผูท่ีช้ีแนวทางใหมในการกลับตัวใหแกอารยธรรม 
ใหพลิกฟนกลับคืนขึ้นมาได

ฉะนั้น ผูเปนโรคเอดสน้ี ในขณะที่อารยธรรมกําลังไหลลง ก็
อาจเปนผูท่ีมาฟนอารยธรรมขึ้น พลิกผันอารยธรรมใหหันกลับมา
เดินในทางที่ถูกตองตอไป กลายเปนผูทําคุณแกมนุษยชาติ
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ผูท่ีเขามาสูแนวทางนี้ก็จะพบวา การเดินทางหาความสุขจาก

การเสพบรโิภคนัน้ ไมมทีางเตม็อิม่อยางทีก่ลาวแลว และไมไดความ
สุขที่แทจริง ท้ังสุขในตัวเอง และสุขที่มีรสแหงความจริงใจไมตรีใน
การอยูรวมกันระหวางมนุษย แลวยังทําใหท้ังสังคมมีแตการเบียด
เบียนแยงชิงเอารัดเอาเปรียบกัน เดือดรอนวุนวายเสื่อมโทรมไปทั่ว

หันกลับไปนึกถึงที่พูดไวขางตน จะเห็นวา บางคนก็ปวยเปน
เอดสเพราะการที่ไปเอาคนอื่นเปนเหยื่อ บางคนก็เปนเอดสเพราะตก
เปนเหยื่อของผูอื่น

แตจะดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อมาประสบกับภาวะนี้แลว ก็ไม
ตองไปมัวทอแท หรือสูญเสียกําลังใจ เพราะวา เราสามารถพลิกมัน
กลับใหเปนโอกาสที่ดีท่ีสุดได

เมื่อหันกลับมาสูวิถีทางที่เปนตัวของตัวเองนี้แลว กลับมา
พัฒนาความสุขที่ไมตองวิ่งไลตามหา ก็พบความสุขในตัวเองได และ
รูจักความสุขที่เปนอิสระ ซ่ึงไมตองขึ้นตอวัตถุเสพภายนอก

เอดสน้ี แมจะเปนโรครายรุนแรง แตก็มีแงดีแฝงอยู นอกจาก
ชีวิตจะมีโอกาสอยูไดอีกนานแลว สติปญญาความสามารถก็คงอยู 
และคนก็มักมาเปนเอดสเมื่อไดศึกษาเลาเรียนพัฒนาชีวิตมาแลวไม
นอย จึงมีศักยภาพอยางดีท่ีจะทําการสรางสรรค ซ่ึงในระยะที่ผาน
มาเสียอีก ท่ีศักยภาพนี้ถูกละเลยใหสูญเปลาเสียไป

ถึงตอนนี้ นอกจากมีความสุขแลว ผูท่ีหันมาใชชีวิตแบบใหม 
ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือผูท่ีปวยโรคเอดส กจ็ะมเีวลาและพรอมท่ีจะใชความ
คดิในทางสรางสรรค ระยะเวลาทีเ่หลอือยูตอไปในชวีติ จะกลายเปน
กาลเวลาที่มีคา เปนกาลเวลาแหงการสรางสรรคอยางแทจริง

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่สรางความกาวหนางอก
งามใหแกอารยธรรมก็ได
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แลวตอนนีแ้หละ ผูปวยโรคเอดส เมือ่ไมคอยมใีครอยากเกีย่วของ
ตองอยูคนเดียว อาจจะกลับดีใจวา การปวยนี้ทําใหเรามีโอกาส    
ไดอยูคนเดียว ไมมีใครกวน ในทามกลางอารยธรรมที่ผิดพลาดนี้ 
เราจะใชเวลาของเราไดเต็มท่ี ในการจะรังสรรคสิ่งที่ดีงามใหแก
อารยธรรมนั้น

ดังนั้น เมื่อมองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา 
การปวยโรคเอดสน้ี เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ท่ีเราสามารถพลกิ
ผนัโชคชะตาใหกลบัรายกลายด ี ใหเกดิมผีลในทางบวกไดอยางเต็มท่ี
จนอาจกลายเปนกาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐท่ีสุด

ถึงตอนนี้ก็กลายเปนวา
๑. ชีวิตทั้งดานจิตใจและดานรางกาย รวมถึงปญญามาเกื้อ

หนุนซึ่งกันและกัน โดยเราทําใหดานจิตดีงามพลิกมาชวยดานกาย
ใหท้ังชีวิตนี้กลับดีข้ึน อยูอยางมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีจิตใจท่ีดีงาม
เปนสุขมากขึ้น น้ีเปนดานสวนตัว

๒. ความสัมพันธทางสังคมก็ดีข้ึน โดยกลับเปนผูมีชีวิตที่เปน
ประโยชนแกสังคม เห็นไดชัดวาคนเปนโรคเอดสท่ีเปนอยูแบบนี้ เปน
ผูมีชีวิตที่มีคา เปนประโยชนแกสังคม มากกวาคนปกติท่ีมีรางกายดี
จํานวนมากมาย ท่ีใชรางกายไปในทางเลวราย ประทุษรายสังคม 
ทําแตความชั่วราย ไมมีประโยชน

๓. ในระดับของอารยธรรมมนุษย การที่กระแสความเปนไป
ในโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ เปนเครื่องสอนมนุษยสวนรวมวา 
อารยธรรมของมนุษยน้ันเปนไปตามเหตุปจจัยตางๆ โดยเฉพาะที่
สําคัญก็คือ การกระทําของมนุษยเองที่เรียกวา กรรม

มนุษยตองเอาบทเรยีนนีม้าใชใหเปนประโยชนในการทีจ่ะพฒันา
อารยธรรมใหเดนิไปในทางทีถ่กูตอง โดยตระหนกัวา การทีม่นุษยมาลุม
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หลงมวัเมาอยูในกามเปนตนนี ้ ไดทําใหอารยธรรมเสือ่มลงไปอยางไร 
มนุษยจะมอีารยธรรมทีด่ ี ท่ีเจรญิงอกงามแทจริงไดอยางไร อารยธรรม
จะยัง่ยนืไดอยางไร ตองคดิกนัใหชัด และปฏบัิตกินัใหถกู
ธรรมะชนะเอดส ทุกเขตทุกขั้น

ดงัทีม่องเหน็กนัอยูน้ี ถามนษุยไมตัง้อยูในศลี ในทีน้ี่คอื ศลีขอที ่
๓ เวนจากกาเมสมุจิฉาจาร และศลีขอที ่๕ เวนจากสิง่เสพตดิตางๆ ซ่ึง
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับเอดสโดยตรง ถามนุษยเราประพฤติตนถูก
ตองโดยตั้งอยูในศีลไดดีแลว โรคเอดสก็แทบจะหายไปเลย

มองในแงลบก็คือ เพราะมนุษยไมตั้งอยูในศีล อารยธรรมของ
มนุษยก็จึงเสื่อมโทรม มนุษยจึงประสบเคราะหราย ท่ีเปนผลแหง
กรรมที่ช่ัวรายของตนเองมากมาย มีปญหาโรคเอดสเปนตน

ถาเราเปลีย่นแปลงพฒันามนษุยไปในทางทีด่ ี เพยีงตัง้อยูในหลกั
คําสอนแคข้ันศีลเทานั้น ก็จะแกปญหาทําใหอารยธรรมของมนุษย
ดําเนินไปอยางถูกตอง และอารยธรรมที่ถูกตองก็จะทําใหมนุษยมี
สันติสุขอยางแทจริง แลวอารยธรรมก็จะเปนอารยธรรมที่แทจริงได

ไมใชเปนอารยธรรมที่สักแตวาเปนชื่อท่ีคนหลงเรียกกันไป โดย
หลอกตัวเอง นึกวาเปนความเจริญ ซ่ึงที่แทเปนความเจริญแบบ
พรางตา เห็นแคบอยูแคเรื่องวัตถุ แตมองกวางออกไป สภาพที่จริงมี
แตความเสื่อมโทรม โดยมี เกณฑตัดสิน คือ ชีวิตก็ไมดี สังคมก็ไมดี 
โลกนี้ก็ไมดี

ถาเปนอารยธรรมที่แทจริง ชีวิตก็ตองดี สังคมก็ตองดี มีสันติ
สุข และโลกนี้ก็ตองดี นาอยูนาอาศัย เปนที่อยูท่ีอาศัยที่ดี ท่ีรมเย็น
เปนสุข หรือเกื้อกูลตอชีวิต และตอสังคมนั้น

แตถึงแมอารยธรรมจะดูเหมือนเจริญกาวหนาไป ไมวาจะมี
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อะไรเฟองฟูก็ตาม เชน มีวัตถุปรุงแตงหลากหลาย เทคโนโลยีเจริญ
มากมาย แตถาชีวิตคนก็ไมดี สังคมก็มีการเบียดเบียนกันมาก ไมมี
ความสงบ ไมมีสันติภาพ โลกนี้ก็เสื่อมโทรม ธรรมชาติแวดลอมก็เสีย
หาย เต็มไปดวยมลภาวะ ไมนาอยู ไมนาอาศัย ไมเกื้อกูลตอชีวิต 
และตอสังคม ถาเปนอยางนี้ อารยธรรมนั้นจะดีไมได จะเรียกวาเปน
อารยธรรมแทจริงไมได

เรื่องเอดสน้ี ถามองใหกวางก็เปนเรื่องที่สอนใหมนุษยหันมา
พิจารณาตรวจสอบอารยธรรมของตนเอง แลวกลับตัวที่จะพัฒนา
อารยธรรมไปในทางที่ถูกตอง น่ีเปนแงมองอยางกวาง

ถามองอยางละเอียดลึกลงไป ก็คือในแงของคนที่เปนโรค
เอดส ไมมองในแงท่ีจะเปนทุกขกับความสูญเสีย แตมองในแงท่ีตัว
ไดโอกาสในการแสวงหาและพัฒนาทางดานจิตใจและปญญาที่แท 
คือปญญาที่รูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง แลวรูจักใชเวลา
ของชีวิตใหเกิดประโยชน

แมเพียงแควา ถาจะคิดบําเพ็ญสมาธิก็เอาเวลามาอุทิศใหกับ
เรื่องนี้ไดเต็มท่ี ซ่ึงอาจจะไดเขาถึงอะไรที่คนอื่นไมไดไมถึง แลวก็จะ
ประสบผลดีอยางที่มีบางทานศึกษากันอยูวา เมื่อบําเพ็ญสมาธิแลว
กลับมีผลดีตอรางกายที่ปวยเปนโรคเอดสอยางไร ยืดชีวิตไดอยางไร 
อันนี้เปนเรื่องรายละเอียดที่มีผูพูดที่อื่น จึงจะไมพูดถึงในที่น้ี ถา   
สนใจก็ไปศึกษาเฉพาะอีกที

แตพูดโดยรวมก็คือ แนนอนวารางกายกับจิตใจประสาน
สัมพันธเปนปจจัยแกกันและกัน เมื่อกายเสื่อมโทรมก็สามารถสงผล
ใหจิตใจเสื่อมโทรมได เมื่อกายดีก็สามารถสงผลใหจิตใจเปนสุข    
ราเริงเบิกบานได

ในทางกลบักนั ถาจติใจเสือ่มโทรม มทุีกขเดอืดรอน กส็งผลตอ



การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน     ๖๐๒
รางกายในทางไมด ี แตถาทาํจติใจใหดงีาม เบกิบานผองใส มองโลก
พจิารณาเขาใจชีวติในทางทีถ่กูตอง กส็งผลตอรางกายใหดไีด

เราสามารถฝกตวัเอง เราไมควรเปนทาสทีจ่ะปลอยตวัไปตาม
เหตุปจจัยภายนอกเพียงแคตามธรรมชาติดิบแคข้ันพื้นฐาน แตเรา
เปนมนุษยท่ีฝกอบรมบมพัฒนาตัวเองได สรางเหตุปจจัยภายในโยง
ไปหาปจจัยภายนอกได เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนได

ในขณะที่ฝายกายเสื่อมโทรมสงผลใหจิตใจเสื่อม ถาเราฝกตน
ตามธรรม เรากลับพลิกตรงขามได คือสามารถทําจิตใจใหเจริญงอก
งาม ทําจิตใจดีใหสงผลกลับเปนปจจัยใหรางกายดีข้ึน

สวนที่วาจะทําจิตใจใหดีอยางไร ดีแคไหน ไดเทาไรนั้น เปนราย
ละเอียดซึ่งผูท่ีศึกษาเจาะลึกจะไดนําไปพูดขยายกันตอไป ในที่น้ีขอ
พูดแตเพียงหลักและขอคิดกวางๆ ฝากไว

เฉพาะอยางยิ่ง ขอย้ําคําที่พูดไวขางตนวา เมื่อมองใหถูกตอง
ดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรคเอดสน้ี เปนการพลิก
ผันชีวิตของเรา ท่ีเราสามารถพลกิผนัโชคชะตาใหกลบัรายกลายด ี ให
เกิดมีผลในทางบวกไดอยางเต็มท่ี จนอาจกลายเปนกาลเวลาและ
ชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐท่ีสุด

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่ดีงาม สรางความกาวหนา
งอกงามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผู
พลิกผันอารยธรรมใหกลับฟนคืนดีข้ึนมา ก็ได   



(คําโปรยปกหลัง)

เมื่อมองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรค
เอดสนี้ เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลกิผนัโชคชะตาให
กลบัรายกลายด ี ใหเกดิมผีลในทางบวกไดอยางเต็มที่ จนอาจกลายเปน
กาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคส่ิงที่ดีงาม สรางความกาวหนางอก
งามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผูพลิกผัน
อารยธรรมใหกลับฟนคืนดีข้ึนมา ก็ได
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