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:- ชาย - หญิง

ชาย - หญิง

น หิ สพฺเพสุ €าเนสุ, ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
ไม่ใช่ว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตไปฝ่ายเดียวในที่ทุกฐานะก็หาไม่,
อิตฺถี ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจ กฺขณา
แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน
ถ้ามีสติปัญญา ฉลาด พิจารณา อยู่ในกรณีนั้น ๆ.1

๑
คนทุกคน ไม่ว่าหญิงไม่ว่าช าย;  จะต้องทำสิ่งที่ดีที่งาม ที่ถูกต้อง
บริสุทธิ์ยุติธรรม เหมือนกนั หมด จึงจะเป็นสง่ิ ทน่ี ำความสขุ ความเจริญ,
มาสโู่ ลกนโ้ี ดยสว่ นรวมได้.  เพราะเหตุนน้ั แ หละบตุ รหญิงบ ตุ รชาย จึงค วร
จะได้รบั การศกึ ษาพอสมควรแก่ฐ านะเสมอกนั ,2

๒
คำวา่ ชาย หญิง นีถ้ า้ ภ าษาคน ก็ค อื เรือ่ งเพศทตี่ า่ งกนั .  ในภาษาธรรม
ก็หมายถึงหน้าที่ ที่มันแ บ่งกันค นละอย่างคนละครึ่ง เพื่อความสมบูรณ์;  
1, 2	   

ศารทกาลิกเทศนา  เรื่องที่ ๒, ๒๕๐๒ หน้า ๖๘.
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ฉะนั้นชายกับห ญิงจะทำหน้าที่เหมือนกันไม่ได้.  เดี๋ยวนี้โลกกำลังเป็นบา้ 
เป็นหลัง ที่จะให้ผู้หญิงทำอย่างเดียวกับผู้ชาย ช่วยค่าใช้จ่าย ช่วยหา
รายได้ มันกไ็ม่เป็นหญิงเป็นชาย,  เป็นกะเทยหมดทั้ง ๒ ฝ่าย. ฉะนั้น
ผู้หญิงก ็ต้องทำหน้าที่ถูกต้องตามความหมายของเพศสตรี,  ผู้ชายก็ถูก
ต้องตามความหมายของเพศบุรุษ ซึ่งม ันไม่เหมือนกัน. ต่อเมื่อมันมา
รวมกันเข้าแล้วมันจ ึงจะสมบูรณ์.
นิทานของพวกกรีกเขาเล่าว่า สัตว์มนุษย์นี้ ก่อนนี้มันรวมกันอยู่
เพศชายเพศหญิงม นั เป็นต วั เดียวกัน คือม นั ไม่มเี พศชายเพศหญิง,  แล้ว
มันก ม็ ฤี ทธิม์ าก มีอ ำนาจมาก, มันท า้ ทายพระเจ้า พระเจ้าต ามแบบกรกี .  
ทีนี้พระเจ้าก็โกรธ หรือเขาเห็นว่าไม่ได้การ เขาก็เลยผ่าออกเป็น ๒ ซีก
มันก ล็ ดกำลังล งมาครึง่ ห นึง่ มันก ไ็ ม่อ วดดีเหมือนแต่ก อ่ น;  เรือ่ งอย่างนกี้ ็
เป็นเรือ่ งทตี่ อ้ งตคี วามนะ. เมือ่ ก อ่ นมนั รวมเป็นก อ้ นเดียวกัน มีเท่าไร มันก ็
มีสิบซิ;  เดี๋ยวนี้คน ๆ หนึ่งม ี หัว มีมือ ๒ เท้า ๒ มันม ี ๕ ปุ่ม แต่ก่อนนี้
มันมี ๑๐ ปุ่ม มันก ็ฤทธิ์มันมาก.  พระเจ้าเขาผ่าให้เป็น ๒ ซีก ก็เหลือ
คนละ ๕, ตัวเหลือคนละครึ่ง มันก็น้อยลง.  ทีนี้สัตว์ที่ถูกผ่านี้ มันรู้ว่า
มันถูกลดกำลัง มันก็ต้องการที่จะรวมเป็นอันเดียวกันอีก จะเข้ารวม
เป็นต ัวเดียวกันอีก;   นี่คือความรู้สึกทางเพศ เพื่อให้มันสมบูรณ์เพื่อ
ความสมบูรณ์.  ทีนี้เรามันมาหลงเรื่องสมรสทางเนื้อทางหนัง จนเป็น
กิเลสไปหมด มันก เ็ ท่ากับเชือดคอตวั เอง,  แทนทีจ่ ะทำอะไรให้ด ที สี่ ดุ ได้,
มันก็ทำไม่ได้.1

1

ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ  ภาคผนวก สิ่งท ี่ศาสนิกชนควรทราบ  
เรื่องที่ ๓  ภาษาคน ภาษาธรรม. หน้า ๓๗๙-๓๘๐.
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๓
ในเยเนซสิ สอง/ ๒๑ - ๒๒ มีวา่   “ดังน นั้ พ ระเจ้าจ งึ บ นั ดาลความหลับ
สนิทให้เกิดแก่มนุษย์ผู้ชายนั้น,  เมื่อเขากำลังหลับอยู่ได้ทรงดึงซี่โครง
ของเขาออกมาซี่หนึ่งแล้วทรงปิดแผลนั้นเสียด้วยเนื้อ.” ด้วยซี่โครงนั้น
พระองค์ได้ทรงสร้างให้เป็นผู้หญิง แล้วมอบให้แก่ผู้ชายนั้น. คำพูด
ทำนองนี้ คงไม่มใี ครยอมรับได้ต รง ๆ ตามตวั ห นังสือเหล่าน นั้   และคดิ วา่ 
คงจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแฝงอยู่  และหาทางตีความหมาย
กันต อ่ ไป,  ความหมายนนั้ ตามความรสู้ กึ ข องพทุ ธบริษทั รูส้ กึ วา่ ห มายถงึ
การทผี่ หู้ ญิงไม่มสี ทิ ธิแ ละหน้าทีเ่ ท่าเทียมกนั ก บั ผ ชู้ ายนนั่ เอง.  ทัง้ นีเ้ พราะ
มีค ำกล่าวไว้ในทอี่ กี แ ห่งห นึง่ ซึง่ เรียกคนหนุม่ วา่ “บุตรของพระเจ้า” และ
เรียกหญิงสาวว่า “บุตรีข องมนุษย์” - (เยเนซิส หก / ๒) ซึ่งหมายความ
ว่ามีอะไรไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง.  ผู้ชายนั้นสร้างขึ้นจากดิน ซึ่งหมายถึง
ลักษณะเข้มแข็ง และเรียกว่า man.  ส่วนผหู้ ญิงน ั้นสร้างขึ้นม าจากส่วน
หนึง่ แ ห่งร า่ งกายผชู้ าย จึงได้เรียกวา่ woman,  ซึง่ ห มายถงึ ส ว่ นหนึง่ ข อง
ผูช้ ายนนั่ เอง.  ผูช้ ายมฐี านะเป็นถ งึ ล กู ข องพระเจ้า ส่วนผหู้ ญิงม ฐี านะเพียง
บุตรีของมนุษย์ ดังนี้แล้วจะเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าทีเ่สมอกันได้อย่างไร,  
และพึงเข้าใจต่อไปอีกว่าพระเจ้า หรือธรรมชาติก็ตาม,  ไม่ได้ต้องการ
ให้ผหู้ ญิงกับผู้ชายมีอะไรเท่ากันแ ละเหมือนกัน  เพราะอย่างน้อยผู้หญิง
จะต้องคลอดบุตร และเลี้ยงลูกด้วยเลือดในอกของตัว.  การทคี่ นสมัยนี้
พยายามให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกัน นั้นเป็นการฝืน
ความประสงค์ข องพระเจ้าโดยตรง หรือฝ นื ธ รรมชาติอ ย่างหลับห หู ลับตา.  
ถ้าผู้หญิงคนใดอยากจะทำอย่างผู้ชาย ก็ควรทำการผ่าตัดต่อมแกลนด์
ต่าง ๆ ของผู้หญิงออกเสีย แล้วปลูกต่อมแกลนด์แ ละอื่น ๆ ของผู้ชายลง
ไปแทน ให้เป็นผ ชู้ ายเต็มต วั เสียก อ่ นจะเป็นการดกี ว่าก ารตบตา โดยขา้ ง
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นอกเป็นอย่างหนึ่ง ข้างในเป็นอีกอย่างหนึ่ง และไม่เป็นการฝืนกฎของ
พระเจ้าด ว้ ย.  ข้อน เี้ ป็นการยนื ย นั วา่ ค รสิ ตธรรมไม่ย อมรับวา่ ผ หู้ ญิงม สี ทิ ธิ
ห น้าทีเ่ ท่ากับผ ชู้ าย เช่นเดียวกบั พ ทุ ธศาสนาเหมือนกนั . พระพุทธเจ้าตรัสวา่
“ข้อท ส่ี ตรีจ ะเป็นพ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้า นัน้ เป็นส ง่ิ ท เ่ี ป็นไปไม่ได้, แต่ก ารท่ี
บุรษุ จะเป็นพ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้า นัน้ เป็นส งิ่ ท เี่ ป็นได้” - ( อัฏฐานปาลิ เอก.
อํ. ๒๑/ ๓๖/ ๑๖๔) และยังม ีการกล่าวถึงก ารที่สตรีเป็นอะไร ๆ ไม่ได้อกี 
หลายอย่าง  เช่น เป็นจ กั รพรรดิไม่ได้ เป็นพ รหมไม่ได้ ดังนีเ้ ป็นต้น.  และ
ในบาลี จตุก . อํ. ๒๑/๑๐๗/๘๐ มีข อ้ ความอนั แ สดงให้เห็นวา่ พระพุทธองค์
ทรงรับรองข้อท ี่ป ฏิบัติก ันอ ยู่ในอินเดียส มัยน ั้นอ ันม ีอ ยู่ว ่า  สตรีไม่น ั่งใน
รัฐสภา, สตรีไม่ท ำการงานทสี่ ำคัญพ เิ ศษ, สตรีไม่ไปรฐั ก มั โพช(ซึง่ เทียบเท่า
กับไปเรียนเมืองนอกกันในสมัยนี้),  แล้วได้ต รัสเหตุผลที่ว่าทำไมจึงควร
เป็นเช่นนั้น ซึ่งส รุปความว่า  เพราะสตรีไม่ได้ป ระกอบไปด้วยกำลังก าย
กำลังใจทบ่ี กึ บึนเข้มแ ข็งพ อ, เพราะธรรมชาติส ร้างสตรีม าเพือ่ วัตถุประสงค์
อันต่างจากผู้ชาย.  ถ้าสตรีข ืนไปทำหน้าที่ของผู้ชายเสียแล้ว หน้าทีข่ อง
สตรีในโลกนกี้ จ็ ะไม่ส มบูรณ์ และปญ
ั หาใหม่ ๆ อย่างอนื่ ๆ จะเกิดข นึ้ อ กี เป็น
อันม าก  ซึง่ เท่ากับ การลงโทษของพระเจ้าแ ก่ม นุษย์อ กี น นั่ เอง  สรุปค วาม
ข้อน วี้ า่ คำกล่าวในไบเบิลท วี่ า่ สร้างผชู้ ายดว้ ยดนิ สร้างผหู้ ญิงด ว้ ยซโี่ ครง
ของผู้ชายนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว,  เป็นความจริงแ ท้ของธรรมชาติแล้ว.  
ถ้าเราเข้าใจไม่ได้ ก็ควรจะถือเสียว่า เขาเขียนไว้เพื่อให้พวกเราในยุคน ี้
กลายเป็นคนโง่ไปนั่นเอง,  ไม่ควรเห็นเป็นเรื่องเหลวไหล หรือเป็นเพียง
“นิทานโบราณของพวกเฮบราย” ดังท ี่บางคนเข้าใจ1.

1

ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ, คริสตธรรม - พุทธธรรม ตอนที่ ๒
พระบิดาพระบุตร พระวิญญาณ. หน้า ๔๕๔-๔๕๖.
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๔
ใครจะดา่ ผ ม  ผมกย็ อมรับ คือผ มคา้ นวา่ สิทธิม นุษยชนทเี่ รียกร้องกนั
ให้เหมือนกนั ระหว่างสตรีกบั บรุ ษุ นบ้ี า้ . ทีพ่ ดู นก้ี ค็ งจะได้ยนิ ไปไกล; ใครจะ
ด่าก็ได้.  นี่เป็นทางลัด เป็นเรื่องห้ามล้อ เป็นเรื่องคด เป็นเรื่องที่ทำให้
มนุษย์น ไี้ ม่ก า้ วหน้าไป. ผูช้ ายควรจะทำหน้าทีอ่ ย่างผชู้ าย ผูห้ ญิงท ำหน้าที่
อย่างผู้หญิง ให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วมนุษย์ก็จะมีพืชพันธุ์ที่ดีต่อไปใน
อนาคต;  เมื่อพ ืชพันธุด์ ีแล้วจ ะงอกงามเร็ว แล้วก ส็ ามารถจะบรรลุค วาม
สูงสุดของพระธรรมได้ทันแก่เวลาเป็นแน่นอน1.

ความเป็นหญิง
เมื่ออาตมาเป็นเด็ก ๆ อายุ ๑๔ - ๑๕ ปี ไปเยี่ยมย่าย ายต่างตำบล
ออกไป  เขาให้พรอย่างที่ฟังแ ล้วสะดุ้งจ นงงว่า  “ให้ได้เมียที่เป็นหญิงนะ
ลูกนะ”  ฟังดู  “ให้ได้เมียที่เป็นหญิงน ะลูกนะ”  นีเ่ป็นเทคนิคอ ย่างยิ่งที่
จะรู้ว่าผู้หญิงนั้นคืออะไร,  เรางงเลยว่า ใคร ๆ ก็มีภรรยาเป็นผู้หญิงกัน
ทัง้ น นั้ แ ละคนเดีย๋ วนเี้ ป็นอ ย่างไรบา้ ง  ดูจะไม่ส นใจทจี่ ะได้ภ รรยาทเี่ ป็นหญิง
อะไรก็เอาทั้งนั้นเลย.   แล้วยังไม่รู้ความหมายของคำว่าหญิงกับชายนี้
ต่างกันอย่างไรด้วยซ้ำไป และยิ่งมาถึงสมัยนยี้ ิ่งปนกันยุ่ง คือผหู้ ญิงทำ
อย่างเดียวกบั ผ ชู้ าย ผูช้ ายทำอย่างเดียวกบั ผ หู้ ญิง,  จนไม่รวู้ า่ จ ะเป็นหญิง
หรือเป็นชายกันแน่ นี่เสียเวลาสักหน่อย อยากจะพูดให้ฟังว่า ถ้าตาม
ความหมายทางศาสนาอย่างคริสเตียนนี้ ก็เขียนไว้ชัดในคัมภีร์เยเนซีส
นั้นว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครงของผู้ชายซึ่งสร้างขึ้นมา
4

โมกขธรรมประยุกต์  เรื่องที่ ๑๓ ผู้เดินท าง  ๒๒ เมษายน ๒๕๑๘ หน้า ๓๗๙.
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ด้วยดิน  พระเจ้าเอาดินข ึ้นมาสร้างเป็นมนุษย์ผ ู้ชาย และดึงเอากระดูก
ซีโ่ ครงของผชู้ ายมาสรา้ งเป็นม นุษย์ผ หู้ ญิง  คิดด มู นั ต า่ งกนั ห รือเหมือนกนั
อ ย่างไร;  นีไ่ ปอา่ นดเู อาเองกแ็ ล้วก นั ข้อความของคมั ภีรไ์ บเบิล้ ในเยเนซสี 
ตอนทา้ ยจะเรียกผชู้ ายวา่   Son of God เรียกผหู้ ญิงวา่ Daughter of man
คนละคำ คนละศัพท์เลย มันจะเหมือนกันไม่ได้.  นีเ่ขามีความมุ่งห มาย
ชัดอ ยูแ่ ล้ววา่ ผูห้ ญิงต อ้ งมลี กั ษณะอย่างผหู้ ญิง,  ต้องทำหน้าทีอ่ ย่างผหู้ ญิง  
ผู้ชายต้องทำหน้าที่หรือมีลักษณะอย่างผู้ชาย.
  ทีนใี้ นทางพทุ ธศาสนาเรากม็ ,ี   ทีพ่ ระพุทธเจ้าต รัสวา่ : ผูห้ ญิงเป็น
พระพุทธเจ้าไม่ได้ เป็นจ ักรพรรดิไม่ได้ เป็นพรหมไม่ได้อ ย่างนเี้ป็นต้น;  
เพราะว่ามันทำหน้าที่ต่างกัน. และพระพุทธเจ้าท่านยังทรงรับรองขนบ
ธรรมเนียมประเพณีในอนิ เดียส มัยน นั้ ท วี่ า่ ผูห้ ญิงจะไม่น งั่ ในรฐั สภา  ผูห้ ญิง
จะไม่ไปแคว้นกัมโพช คือไปศึกษาอย่างชั้นสูงเหมือนอย่างไปเรียนเมือง
นอกสมัยน .ี้ ผูห้ ญิงจ ะไม่ท ำการงานทสี่ ำคัญห น้าทีก่ ารงานทสี่ ำคัญ  อย่าง
เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรทำนองนี้   ก็เพราะว่าเขาสร้างผู้หญิงมาเพื่อทำ
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้ชายไม่ทำหรือท ำไม่ได้.  ทีนี้ถ้าท ั้งสองฝ่ายมารวมกัน
ก็เป็นค วามสมบูรณ์ : การทที่ ำแต่ฝ ่ายใดฝ่ายหนึ่งม ันเป็นเพียงครึ่งเดียว  
ฉะนั้นความหมายของคำว่าหญิง ว่าชาย นี้ จึงม ีความสำคัญมาก.  ปู่ ย่า
ตา ยาย ของเราจงึ ม เี ทคนิคม าก ทีว่ า่ ให้หาเมียท เี่ ป็นห ญิง; ส่วนคนสมัยน ี้
ไม่ได้ค ดิ ฉะนัน้ จงึ ถ อื ว่าไม่มเี ทคนิคเป็นค นเพ้อเจ้อ ทำอะไรละเมอ ๆ ฟุง้ ไป
ตามความต้องการของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ไม่มีความหมาย ไม่มี
หลักเกณฑ์ ไม่มเีทคนิค;  ถึงจ ะหาเงินได้ก ็หามาเพื่อเป็นพิษร้ายแก่ตน  
จะต้องร้องไห้หรือจะต้องฆ่าตัวต ายเพราะเงิน เพราะชื่อเสียง.  เรื่องกิน
เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เหล่านจี้ ะมาเป็นพิษขึ้นทั้งนั้น ถ้าขาดเทคนิคใน
ส่วนนี้.  นี่ขอให้ยอมรับกันเสียสักทีว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราก็เป็น
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นักเทคนิค แล้วเป็นเทคนิคที่สำคัญกว่าเสียด้วย คือเทคนิคในทาง
ธรรมะ1.
๏๏๏

1

ธรรมบรรยาย  ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๑ เรื่องที่ ๑๕ เทคนิคแห่งความเป็นมนุษย์
วันท ี่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๐ หน้า ๔๕๖-๔๕๗.
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อุปาทานว่าเป็น หญิง เป็น ชาย

เรามีอุปาทานในเรื่องหญิงหรือชายนี้   มากกันจนลืมธรรมชาติท ี่
แท้จริง ว่าค วามรสู้ กึ วา่ เป็นห ญิงเป็นช ายนี้ มันเกิดเพราะตอ่ มหรือแ กลนด์
ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในร่างกายเท่านั้น อาจผ่าตัด หรือสับเปลี่ยน ให้หญิงมา
เป็นช ายก็ได้ ผู้ชายเป็นห ญิงก ็ได้ ตามความรู้ที่เจริญท างด้านศัลยกรรม.  
แต่ค วามพอกพูนข องอปุ าทานในเรือ่ งหญิง - เรือ่ งชายนมี้ นั ม าก และเป็น
ไปในทำนองทจี่ ะให้แ ตกตา่ งกนั เสียเรือ่ ย คนเราจงึ เตรียมทจี่ ะเป็นห ญิง เป็นชายกัน อย่างเต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ต ั้งแ ต่ท ีแรกที่ถูกเรียกว่าเป็น
หญิง - เป็นชาย ครั้งเริ่มรภู้ าษามา เพราะฉะนั้นจ ึงมีการตระเตรียมที่จะ
เป็นหญิง - เป็นชาย  ตามความยึดถือ หรืออ ุปาทานของตน ๆ มาตั้งแต่
เล็กๆ ก็เลยมีแยกทางกันไปตามอุปาทานนั้น ๆ เลยถูกล วงด้วยของเป็น
คู่คู่นี้ จนมปี ัญหามาก เกิดความยุ่งยากในการเป็นอยูใ่นโลกนี้ และทาง
ศีลธ รรม.  ทีไ่ ปบญ
ั ญัตวิ า่ หญิง จะตอ้ งมหี น้าท อี่ ย่างนนั้ ชายจะตอ้ งมหี น้าท ี่
อย่างนนั้ ;  หรือวา่ ความงาม ยกให้ฝ า่ ยหญิงอ ย่างนี้ ฝ่ายหญิงก ต็ อ้ งนงั่ ท น
ระบายสที ปี่ ากทเี่ ล็บ หรือท ที่ เี่ ขานยิ มกนั อ ย่างไร จนเสียเวลามากมายทสี่ ดุ   
ผิดกวา่ ฝ า่ ยชาย.  โดยทีแ่ ท้แ ล้ว เราจะเห็นได้วา่ ความตอ้ งการอนั แ ท้จริง
ของธรรมชาติน ี้ ไม่ได้ม คี วามหมายชดั ถึงก บั ต รงกนั ข า้ มอย่างนี้ มันเป็น
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เรือ่ งทธี่ รรมชาติส งวนการสบื พันธุ์ จึงส ร้างตอ่ มหรือแ กลนด์ม าตา่ ง ๆ กัน  
แต่ไม่ต้องการให้มีความยึดถือม ากถึงอ ย่างนั้น.  เดี๋ยวนี้คนมีความเจริญ
ด้วยความคดิ ค วามนกึ ยึดถืออ ย่างนมี้ ากเกินไป ปัญหาจงึ ม มี ากกว่าพ วก
ที่ไม่มคี วามยึดถือ หรือย ึดถือน ้อย.
ที่ว่ามีความยึดถือน้อย อาตมาขออภัยที่จะต้องยกตัวอย่างด้วย
ของตำ่ ๆ เช่นส ตั ว์ท เี่ ราไม่เรียกมนั วา่ เป็นห ญิง - เป็นช าย แต่เรียกวา่ ตัวผู้
- ตัวเมีย.  ความเป็นค ู่ ระหว่าง ผูก้ บั เมีย และความเป็นข องครู่ ะหว่างหญิง
กับช ายนตี้ า่ งกนั ม าก  เพราะมอี ปุ าทานนอ้ ยกว่าก นั น นั่ เอง.  ความเป็นส ตั ว์
ผู้ - เมีย นัน้ จะเห็นได้วา่ เป็นไปตามอำนาจของตอ่ มหรือแ กลนด์ต า่ ง ๆ ทีเ่ ป็น
ต้นเหตุข องเพศแล้วท ำหน้าทีแ่ ต่เพียงสบื พันธุ;์   เพราะฉะนัน้ ป ญ
ั หาทสี่ ตั ว์
ตัวเมียจะต้องแต่งตัวหรือจ ะต้องทำอะไรต่าง ๆ อย่างคนเรานี้ ไม่มีเลย;  
ข้อนี้เพราะอุปาทานส่วนนี้ขาดไปทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย ความหมาย
จึงต่างกัน.  ถ้าหากเราเข้าถึงค วามจริงข องเรื่องนี้  เราก็จะตัดทอนลงได้
มากทีเดียว.
ทีนี้ เราไปดูที่ความแตกต่าง ระหว่างที่ว่าผู้ - ที่ว่าเมีย  ถ้าห ากว่า
ความสบื พันธุเ์ป็นค วามมงุ่ ห มายของเรือ่ งน  
ี้ เมือ่ เกิดไม่ต อ้ งการสบื พันธุ์
หรือห มดกเิ ลสตณ
ั หา มันก เ็ ป็นข องอย่างเดียวกัน  เพียงแต่ค วามแตกตา่ ง
ระหว่างต่อมและแกลนด์ต่าง ๆ นั้น ไม่มีความหมายอะไร;  นี้เรียกว่ามี
ความยดึ ถือเบาบาง. ถ้าห ากว่าห มดความยดึ ถือโดยสนิ้ เชิง หรือป ราศจาก
ค วามตอ้ งการตา่ งๆ แม้แต่จ ะสงวนพนั ธุ  
์ เช่นพ ระอรหนั ต ผ์ หู้ มดอปุ าทาน
อย่างน  
ี้ ก็ย อ่ มไม่มคี วามเป็นห ญิงห รือค วามเป็นช าย หรือไม่มที งั้ ค วามเป็น
ตัวผู้ ความเป็นต วั เมีย ตามความหมายอย่างโลก ๆ นัน้ อ กี ต อ่ ไป; จิตข อง
ท่านจึงอยู่เหนือปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการถูกล วงด้วยของเป็นคู่.
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สามี กับ ภรรยา ก็อ ย่างเดียวกันอ กี เมือ่ อ ปุ าทานในทำนองบรุ ษุ ส ตรี
มีมาแล้ว ก็เดินตามมา ถึงความเป็นคู่ ที่เรียกว่า “สามี” หรือ “ภรรยา”  
คูน่ ยี้ งิ่ เป็นข องหลอกลวงมากขนึ้ ไปกว่าค วามเป็นห ญิง - เป็นช าย.  เมือ่ เรา
ป ล่อยให้ถ กู ล วงมากขนึ้ มันก ช็ ว่ ยไม่ได้ มันจ ะไปโทษใครกไ็ ม่ได้ มันก ต็ อ้ ง
มีเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้น เป็นการรก หนาแน่นข ึ้น ในทางขนบธรรมเนียม
ประเพณีท างศีลธ รรม ทางอะไรต่าง ๆ  ที่ต้องผูกมัดรัดรึงจ นยอมอยู่ใน
ความทกุ ข์เกีย่ วกบั ค วามเป็นส ามี - เป็นภ รรยา เป็นพ อ่ - ลูก มีค วามผกู พัน
กันตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศ ีลธรรมและวัฒนธรรม เป็นต้น.  
ถ้าห ากว่าเราเข้าถ งึ ค วามจริงเรือ่ งนี้ ก็จะมองเห็นค วามทเี่ ป็นค น เหมือนกนั
ทนทุกข์เหมือนกัน มีหน้าที่ที่จะต้องบำบัดความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลส
ตัณหา เหมือนกนั ,  เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ ะเป็นอ ะไร ๆ มากไปนนั้ มันก ลาย
เป็นเพือ่ น เกิด แก่ เจ็บต าย ด้วยกนั ;  ปญ
ั หากเ็ ลยนอ้ ย ปัญหาตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดข นึ้
จ ากความหมายทเี่ ป็นส ามีเป็นภ รรยา มันก ม็ นี อ้ ย หรือห มดไป เหลือแ ต่
ปัญหาของเพือ่ น เกิด แก่ เจ็บต าย ด้วยกนั . ดังนีจ้ ะเห็นวา่ เป็นค วามลวง
ของความเป็นคู่ 1.
๏๏๏

1

ตุลากาลิกธรรม เรื่องที่ ๖ หลักปฏิบัตเิกี่ยวกับ การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่,
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๐, หน้า ๔๔๒ - ๔๔๔.
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ภรรยาคืออะไร

ถ้าม องดใู นแง่วตั ถุ ชีววิทยากอ็ ย่างเดียวกันอ กี : ภรรยากค็ อื แ ม่พ นั ธุ์
ผู้ที่จะมาเป็นแม่พันธุ์ เหมือนที่เป็นกันในสัตว์เดรัจฉาน ในต้นไม้;  สตรี
ก็มาเป็นฝ่ายแม่พันธุ์ จะไม่พูดถึงก็ได้ในแง่นี้.  ถ้าในแง่ของสังคมวิทยา
มนุษยวิทยาหรืออะไรวิทยา เทือกนั้น เดี่ยวนี้ก็ดูว่า สตรีเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แ ก่ผ นู้ นั้ ในทางบา้ นเรือน; เป็นค ทู่ กุ ข์ค ยู่ าก คูท่ ำมาหากิน อย่างนี้
ก็น บั วา่ ม คี วามหมายทดี่ อี ยู;่   แต่เดีย๋ วนมี้ นั ต ำ่ ล งมาถงึ ข นาดวา่ เป็นเครือ่ ง
สำหรับห ลงใหล, เป็นส ง่ิ ส ำหรับค วามหลงใหล, เป็นส ง่ิ ส ำหรับค วามโอ้อวด,  
เป็นส งิ่ ส ำหรับวดั ฐ านะ,  เป็นเครือ่ งวดั ฐ านะอย่างน.ี้   ผูช้ ายอตุ ส่าห์เล่าเรียน
เกือบเป็นเกือบตาย ก็เพื่อที่จะหาภรรยาที่มีฐานะ  เป็นเครื่องวัดฐ านะ
ว่าส วย หรือวา่ ด ี หรืออ ะไรกต็ ามใจ มันเป็นเสียอ ย่างน.ี้ ผูห้ ญิงก ก็ ลายเป็น
วัตถุอะไรอันหนึ่ง สำหรับเป็นของเล่น หรืออ ะไรสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ทำนองอย่างน;ี้   ไม่เป็นอ ดุ มคติ.  มันเป็นไปตามความรสู้ กึ ธ รรมดาสามัญ
ของกิเลส;  เป็นเหตุให้ผ หู้ ญิงส าละวนแต่ในเรือ่ งทจี่ ะทำให้เกิดค วามสวย
ค วามงาม ไม่มคี วามคดิ อ ะไรมากไปกว่าน นั้ ;  กลายเป็นห ากินด ว้ ยความ
งามไปเสีย มันก เ็ ป็นเรือ่ งหลอกลวง.  ถ้าภ รรยาตกอยูใ่ นลกั ษณะอย่างนีแ้ ล้ว  

มนุษย์น กี้ ล็ มุ่ ห ลงมาก โง่ห ลงมาก; ถ้าเป็นฝ า่ ยทมี่ คี วามหมายสำหรับเป็น
คู่สร้างสรรค์ ความเจริญแก่ครอบครัว เช่นน ี้ก็นับว่าดี.
ถ้ามองกันในแง่ลึก พ้นเหนือความรู้สึกของกิเลส เป็นอ ุดมคติทาง
วิญญาณอย่างนี้ ก็ต้องพูดว่า ภรรยาสามีนเี้ป็นคู่เดินทางหรือเป็นเพื่อน
เดินท าง สำหรับไปนพิ พานเหมือนกนั .  เรือ่ งนมี้ นั ต อ้ งพดู ก นั ย าว แต่ก ส็ รุป
ได้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาสำหรับเดินทางไปนิพพาน มันจึงจะจบเรื่อง;  
เพราะว่านิพพานนี้ต้องผ่านโลกดีเสียก่อน.  การผ่านโลกดี มันกห็ นีการ
สืบพันธุไ์ ปไม่พ น้ . จะหนีก ารทจี่ ะมคี ผู่ วั ต วั เมียส ำหรับก ารสบื พันธุไ์ ปไม่พ น้
ในเรื่องการผ่านโลกนี้.  ผ่านโลกดี มันต้องมีคู่ผัวตัวเมียที่ดี ทีใ่ห้ความรู้
ความเจนจัดในทางฝ่ายวิญญาณ  ว่าชีวิตเป็นอย่างไร ?  บ้านเรือนเป็น
อย่างไร ?  ลูกผ ัวเป็นอย่างไร ?  อะไรเป็นอย่างไร ?  จนรู้จักสิ่งเหล่านี้ดี
จนเฉยได้ จนเบื่อระอาได้.  ถ้าผ่านไปได้ไม่ดี ก็ไม่รู้จักเบื่อ ไม่รู้จักระอา
ไม่รจู้ กั เฉย.  เพราะฉะนัน้ ผ วั เมียท ดี่ จี ะตอ้ งชว่ ยกนั แ ละกนั   ให้เกิดค วาม
สว่างไสวในทางวิญญาณ;  ไม่ใช่เพื่อให้ม าลุ่มห ลงอยู่ท ี่น ี่.  เพราะฉะนั้น
ภรรยาก็ค วรจะเป็นเพือ่ นคหู่ เู ดินท างไปนพิ พานของสามี; สามีก เ็ ป็นค เู่ ดิน
ทางไปนิพพานของภรรยา.
พระพุทธภาษิตในสตู รนพ้ี ดู ถ งึ แ ต่บ ตุ รภรรยา;  เพราะเขาพดู แ ก่ผ ชู้ าย
คนทกี่ ำลังฟ งั น นั้ เป็นผ ชู้ าย จึงพ ดู ถ งึ แ ต่บ ตุ รภรรยา.  ถ้าพ ดู ท วั่ ไปกต็ อ้ งพดู วา่
บุตรภรรยา และสามี.  แม้วา่ เวลาน้ี คนหนุม่ ค นนเ้ี ขาจะนกึ ไปในทำนองวา่ เป็น
ค สู่ นุกสนาน ในการแสวงหาความสนุกสนาน ในทางเนือ้ ห นังก ต็ ามใจ มันก ็
เป็นช ว่ั ข ณะ;  แล้วก ร็ คู้ วามหมายทง้ั หมดของธรรมชาติ ของววิ ฒ
ั นาการนี้
ว่าม นุษย์ต อ้ งไปนพิ พานเป็นท ส่ี ดุ เป็นท ส่ี ดุ จดุ ห มายปลายทาง,  เพราะฉะนัน้
ก ารมภี รรยาสามีก เ็ พือ่ จ ะเป็นค ทู่ กุ ข์ค ยู่ าก บุกบ นั่ ไปในการเกิดท าง เพือ่ จ ะ
ไปนพิ พาน;  อย่าม าตดิ ต นั อ ยูท่ นี่ ี่ มันจ ะนา่ ส มเพช  แล้วจ ะไม่ด ไี ปกว่าส ตั ว์
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หรือต น้ ไม้.  เมือ่ ม นุษย์ม ใี จสูงล บิ ไปกว่าส ตั ว์แ ละตน้ ไม้ ก็ค วรจะเดินท าง
ได้ไกลกว่า.
คุณอ าจจะเห็นวา่ นีเ่ ป็นเรือ่ งมากไปเสียแ ล้วก ไ็ ด้ ทีพ่ ดู วา่ แ ม้ก ระทัง่
ลูกก็ตอ้ งเป็นผูร้ บั มรดกการเดินทางไปนิพพาน,  ผัวเมียนีก้ เ็ ป็นผูท้ จี่ ะเป็น
เพือ่ นทุกข์เพือ่ นยาก ในการเกิดทางไปนิพพาน  ไม่ใช่มาติดต้นอยูใ่ นทีน่ ;ี่   
ให้มองไปในแง่เป็นอุดมคติสูงสุด1.
๏๏๏

1

ฆราวาสธรรม ภาคผนวก เรื่องที่ ๒ อุดมคติที่ควรมีต่อทิศทั้ง ๖
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๓, หน้า ๖๙๔ - ๖๙๕.
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มุนีในความเป็นมารดา

ข้อ ๑. ท่านอาจารย์บ
 อกวา่ ผูห้ ญิงถ า้ จ ะเป็นม นุ ไี ด้ ก็ให้เป็นม นุ ใี นความเป็น

มารดา.  ทนี ผี้ หู้ ญิงท เี่ ก่ง ๆ อยูเ่ ดีย๋ วนเ้ี ป็นต้นวา่ เป็นป ระธานาธิบดี หรือ
	เก่งในทางการปกครองตา่ ง ๆ แล้วม คี วามอดทน มีป ญ
ั ญาเฉียบแหลมน้ี
นี้จะจัดไว้ในพวกอะไร จะเรียกมุนีได้ห รือไม่ ?
ข้อ ๒. ทีพ
่ ระพุทธเจ้าต รัสวา่   ผูห้ ญิงไม่ส ามารถทจี่ ะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

นัน้ ใช้อ ะไรเป็นการตดั สินห รือม หี ลักเกณฑ์อ ะไร ? หรือวา่ เล็งญ
 าณ
	เห็นว่าป ัญญาผู้หญิงมีเพียงแค่น ั้นหรืออ ย่างไร ?
ตอบ :  ผูห้ ญิงเป็นผ ูร้ ู้ ก็ค วรจะรูห้ น้าทีข่ องผูห้ ญิง  จึงจ ะเป็นย อดมุนี
ของผู้หญิง,  ทีนี้ถ้าเป็นประธานาธิบดีก็เป็นกระเทย  โดยความหมายใน
ทางจิตทางวญ
ิ ญาณ เพราะไม่ทำหน้าทีอ่ ย่างผหู้ ญิง. นีเ้ รากไ็ ม่ได้ตอ้ งการ
อย่างนัน้ ; แต่เรากไ็ ม่ได้ค ดั ค้านวา่ เขาจะเป็นป ระธานาธิบดีไม่ได้ ถ้าผ ูช้ าย
มันโง่ล ง ๆ . ในบางกรณี ผูช้ ายเป็นไม่ได้ ก็ให้ผ หู้ ญิงเป็นก แ็ ล้วก นั ก็เลยยก
ให้ผ หู้ ญิงค นนนั้ อ ยูเ่ หนือค วามเป็นผ หู้ ญิงเท่านัน้ ; เพราะผหู้ ญิงต อ้ งมหี น้าที่
ของผู้หญิง   ถ้าเป็นมุนีผู้หญิงก็ต้องรู้อย่างผู้หญิง จึงจะว่าตรงตามที่
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ธรรมชาติต อ้ งการ.  ถ้าผ ดิ จ ากนนั้ ก ถ็ อื เป็นก รณีพ เิ ศษ  ก็เป็นได้ท ำไมจะ
เป็นไม่ได้  เป็นรฐั มนตรีห รือวา่ เป็นอ ธิบดี เป็นผ ใู้ หญ่บ า้ น เป็นท หารอย่างที่
เขาจะให้เป็นก นั เดีย๋ วนี้ เป็นต ำรวจ เป็นอ ะไรกเ็ ป็นไป ก็ไม่ใช่ต รงตามความ
หมายว่าสตรีหรือผู้หญิง, แล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์
ของโลก ทีจ่ ะตอ้ งมผี ทู้ ำหน้าทีอ่ ย่างผหู้ ญิงท สี่ มบูรณ์. ผูท้ ำหน้าทีอ่ ย่างชาย
ที่สมบูรณ์  ถ้าไม่เรียกว่ามุนีก ็ได้เหมือนกัน เขาเป็นประธานาธิบดีรู้ใน
เรือ่ งของการเมือง;  แต่ม นุ อี ย่างนไี้ ม่ได้ค รึง่ หรือไม่ได้เศษหนึง่ ส ว่ นสบิ ห ก.  
ถ้าพ ดู อ ย่างภาษาบาลีก ว็ า่ ไม่ได้ ๑/๑๖ ของความหมายของคำวา่ ม นุ ี ให้เป็น
มุนีอะไรไปแบบหนึ่ง หรือไม่ควรจะใช้คำว่ามุนีก็สุดแท้.
ส่วนการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการบัญญัติไปตามความรู้
หรือความหยั่งเห็น  หน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน ั้นมมี าก จนเหลือ
วิสัยที่ผู้หญิงจะเป็นได้ และสติปัญญาที่จะต้องตรัสรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง
อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้หญิงก็ยังขาดอยู่ เป็นแต่สาวกผู้ได้ยิน
ได้ฟัง ปฏิบัติเป็นพระอรหันตไ์ด้;  แต่จ ะเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองนั้น
ไม่ได้กล่าวไว้ ถือว่ามีไม่ได้.  ฉะนั้นถ้าไปเล็งถ ึงคุณสมบัติทที่ ำความเป็น
พระพุทธเจ้า  เราจะรู้สึกว่า ผู้หญิงจ ะไม่สมบูรณ์จะขาดอยู่  อธิษฐานะ
ความเข้มแข็งแห่งจิต ความอธิษฐานจิต อย่างเข้มแข็งแห่งจิต คงจะมี
ได้ยาก สำหรับเพศท่มี ีความออ่ นไหวอย่างผ้หู ญิง. ความเข้มแข็งบกึ บึน
ความอ่อนไหวอ่อนแอนี่ มันต่างกันอยูใ่นข้อนี้.
ตามธรรมชาติก นั แ ท้ ๆ เราจะได้รสู้ กึ วา่ ตัวผูเ้ ข้มแ ข็งบ กึ บึนก ว่าต วั เมีย;  
ดูฝูงสัตว์ฝูงวัวฝูงควาย กา ไก่ สุกร อะไร  ตัวผู้มันเข้มแข็งกว่าตัวเมีย;  
ฉะนัน้ อ ย่างอนื่ ๆ มันก อ็ ย่างเดียวกันอ กี เพราะผหู้ ญิงเขาตอ้ งเอาโลหิต  กำลัง
ของโลหิตไปใช้ห ล่อเลีย้ งสว่ นอนื่ น อกจากจะหล่อเลีย้ งมนั ส มองสว่ นเดียว
เหมือนผู้ชายเหมือนตัวผู้   นี่เพียงแต่ทาง physic ทางร่างกายนี้มันก็
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ต่างกันมาก. สมมุติว่ามีโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่ากัน ผู้หญิงก็เอา
ไปหล่อเลีย้ งสว่ นอนื่ เกีย่ วกบั เพศหญิง  ผูช้ ายกเ็ อามาเลีย้ งมนั ส มองหมด.  
นี่คำนวณโดยลักษณะอย่างนี้  จะพบว่าผู้หญิงไปแบบหนึ่ง,  ผู้ชายไปอีก
แบบหนึง่ .  คัมภีรไ์ บเบิล้ เขาเขียนวา่ พ ระเจ้าส ร้างผชู้ ายจากดนิ ,  สร้างผหู้ ญิง
จากกระดูกซ โี่ ครงของผชู้ าย.  เป็นอ นั ว่าย อมรับค วามตา่ งกนั ม ากระหว่าง
ผู้หญิงก ับผู้ชาย.
นีเ้ รากม็ องไปอย่างนนั้ ก พ็ อจะเห็นเค้าอ ยู่ แล้วก ไ็ ม่ใช่เรือ่ งสำคัญ ก็เลย
ไม่ได้ค ดิ ไม่ได้ค ดิ ม องตอ่ ไป ไม่เถียงแทนผหู้ ญิง ไม่ได้ค ดิ จะเถียงแทนผหู้ ญิง
ก็เลยหยุดค ดิ เสีย.  แต่ในใจยงั เชือ่ วา่ ผูห้ ญิงจ ะเป็นพ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้า
ไม่ได้ หรือได้โดยยากเหลือเกิน,  แล้วในโลกในสมัยน นั้ ผูห้ ญิงเขาจดั ไว้ให้ท ำ
หน้าทีอ่ ย่างผหู้ ญิง  ไม่น งั่ ในสภา ไม่ไปศกึ ษาเมืองนอก.  เดีย๋ วนเี้ กิดม ผี หู้ ญิง
นัง่ ในสภาแล้ว  ผูห้ ญิงไปศกึ ษาเมืองนอกจนมากกว่าผ ชู้ ายเสียอ กี ก็ต อ้ ง
เปลีย่ น โลกนตี้ อ้ งเปลีย่ น. ความสบั สนกนั ระหว่างหน้าทีข่ องผหู้ ญิงผ ชู้ าย
ก็ม มี ากขนึ้ ทำอะไรเหมือนกนั ห มด ก็ไม่มใี ครทำหน้าทีแ่ บ่งแ ยก ก็เลยเป็น
กะเทย แล้วจ ะยงุ่ ,  แล้วโลกนมี้ นั จ ะยงุ่ เพราะภาระหน้าทีท่ แี่ บ่งก นั ไว้ด แี ล้ว
ไม่มใี ครทำโดยสมบูรณ์.  แต่ถ งึ อ ย่างไร ๆ ก็ค งทำให้ผ ชู้ ายคลอดบตุ รไม่ได้  
ผูห้ ญิงท ำหน้าทีใ่ ห้เกิดบ ตุ รนม้ี นั ท ำไม่ได้,  มันก เ็ ป็นไปอย่างน.้ี ผมเลยรสู้ กึ วา่
สู้ทำให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ หรือค ล้อยตามกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติไม่ได้; คล้าย ๆ กับบวกกับลบต้องมีทั้งสองอย่าง แล้วม า
เนือ่ งกนั เข้าแ ล้ว จึงจ ะเกิดพ ลังห รือก ำลัง,  ผูช้ ายเป็นพ ลังห นึง่ ซ งึ่ ท ำหน้าที่
ฝ่ายหนึ่ง สูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
คราวหนึ่งทผี่ มไปฉายสไลด์ท ี่ยูซิส สมาคมอเมริกัน แล้วฉ ายภาพ
ปริศนาธรรมชดุ น นั้ เผอิญม นั ต ดิ ภ าพทวี่ า่ ผูห้ ญิงถ กู เปรียบดว้ ยมนุษย์โลก
ที่ต้องตามหลังพระหรือเณร ที่โจรไล่ต ามหลังไล่ฆ่า. นีอ่ ธิบายว่าผู้หญิง
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ต้องพึ่งศาสนาคือพระเณรที่เดินไปข้างหน้า; ส่วนสัตว์โลกนั้นต้องพึ่ง
พระศาสนา เพราะตวั เองชว่ ยตวั เองไม่ได้.  เพราะฉะนัน้ เขาจงึ เขียนภาพ
สัตว์โลกนเี้ ป็นรปู ผ หู้ ญิง ในลกั ษณะวา่ เป็นผ อู้ อ่ นแอ  แล้วม โี จรตามฆา่ ม า
ข า้ งหลังก ฆ็ า่ ไม่ได้ เพราะเขาไปกบั พ ระหรือเณร คือศ าสนา. มีผ หู้ ญิงล กุ ข นึ้ 
ตัง้ ท า่ ช กมวยให้ด มู วยผหู้ ญิง, ว่าเดีย๋ วนผ้ี หู้ ญิงก ช็ กมวยตอ่ สูป้ อ้ งกันต วั เอง
ได้,  ผู้หญิงไม่ได้อ่อนแออย่างที่ว่าในภาพนั้น หัวเราะกันใหญ่แสดงว่า
ผู้หญิงเขาไม่ยอมอ่อนแอ, ไม่ยอมเป็นผอู้ ่อนแอ.
เอาละเรือ่ งนไี้ ม่ส ำคัญ ยุตไิ ว้วา่ ผูห้ ญิงน เี้ ป็นพ ระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะ
เขามกี ำหนดอะไรพเิ ศษ,  ผูห้ ญิงก เ็ ป็นม นุ ยี อดสดุ ข องผหู้ ญิงไปไม่ได้ ถ้าไม่
ทำหน้าที่ของมารดาให้สมบูรณ์ คือว่ากล่อมเกลาดวงวิญญาณของโลก
ให้ถูกทิศถูกทางของมัน คือม ุนีผหู้ ญิง1.
๏๏๏

1

ราชภโฏวาท  เรื่องที่ ๔ ความเป็นมุนีในความเป็นมนุษย์.
๒๑ กันยายน ๒๕๑๘ หน้า ๑๒๕-๑๒๘.
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:- โสเภณีทางวิญญาณ

โลกนี้กำลังถลำไปทางไหน ?

ขอให้ท่านทั้งหลายสำรวมจิตใจเหลือบตามองไปยังสังคมมนุษย์
ทัง้ โลก แล้วก ย็ อ้ นหลังให้ย าวเป็นศ ตวรรษ ๆ ดีก ว่าท จี่ ะมองแต่เราคนเดียว  
ทีน่ ี่ เดีย๋ วนี้ หรือม องในประเทศไทย คนไทยทนี่ เี้ ดีย๋ วน;ี้   ให้ม องไปทงั้ โลก
ว่า  โลกนี้กำลังเถลไถลไปทางไหน ?  หรือว่าได้เดินไป  ตามทางที่จะไป
สูค่ วามดบั ท กุ ข์  ตามแบบของพระพุทธเจ้า ?  โลกกำลังเถลไถล หรือจ ะ
ถึงก บั ถ ลำออกนอกทางโดยไม่รสู้ กึ ต วั   หรือวา่ เขากำลังม สี ติสมั ปชัญญะ
รู้สึกตัวและเดินอยู่. ลองคิดดูว่าสักศตวรรษหนึ่งก็แล้วกัน ก็พอจะมอง
เห็นได้ด้วยตัวเราหรือมีหลักฐานประจักษ์พยานที่มีอยู่ ไม่ต้องเชื่อตาม
คนอื่น.
เหมือนอย่างว่า costume แบบแต่งต ัว - แบบเครื่องแต่งตัวของสตรี
ของโลกทเี่ จริญส มัยส กั ศ ตวรรษหนึง่ ม าน  
ี้ เขาปกปิดร า่ งกายมดิ ชิด ยาว
เพียงพอที่จะปกปิดร ่างกายมิดชิดถึงข ้อม ือข้อเท้า แต่ล่วงมาถึงบ ัดนี้ สัก
ศตวรรษหนึ่งหนึ่ง  เครื่องปกปิดร่างกายรัดต ึงถ ึงข นาด แสดงรูปร่างได้.  
นีด่ ว้ ยอำนาจของอะไร  ใครเป็นผ บู้ นั ดาล ?  มนุษย์ท กุ ค นในโลกเป็นผ รู้ บั 
ผิดชอบหรือเปล่า ? ใครเป็นผตู้ ้องการให้เป็นอย่างนี้ ?  ถ้าสมมติว่าฝ่าย
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ชายต้องการให้สตรีเป็นอย่างนี้  แล้วอ ะไรเป็นฝ่ายที่บังคับให้ฝ่ายผู้ชาย
ต้องการให้ส ตรีเป็นอ ย่างนี้ ?  ลองคดิ ไปกจ็ ะพบวา่ ตัวก ู หรือค วามเห็นแ ก่
ตัวกูของฝ่ายชาย และเป็นกิเลสตัณหา ที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกู
ฝ่ายกเิ ลส.  ทีนี้ ฝ่ายหญิงก เ็ ป็นฝ า่ ยทตี่ กอยูใ่ ต้อ ำนาจของเขา โดยไม่รสู้ กึ ต วั   
จึงได้ค อ่ ยๆ ยอมในการทจี่ ะใช้เครือ่ งแต่งก าย แบบซงึ่ ท แี่ ท้ก ไ็ ม่ได้ให้ค วาม
สะดวกสบายแก่ต นเลย  แต่ก ลับต ามใจแก่บ รุ ษุ ม ากขนึ้   ก็เพราะยอมแพ้
ในฝ่ายจิตใจ ในทางจิตใจ.
นี่แหละดูเถิดล่วงมาสิบปี สิบปี สิบปี ฯลฯ  จนครบหนึ่งศ ตวรรษ
โดยสมบูรณ์แ ล้ว มันเปลีย่ นมากถงึ ข นาดน  
ี้ ซึง่ บ างทีอ กี ส กั ศ ตวรรษหนึง่ 
ก็อาจจะใช้เครื่องแต่งกายที่ใสเป็นกระจกด้วยซ้ำไป ก็อาจเป็นได้   ด้วย
อำนาจของอะไร ที่เถลไถลออกไปนอกทางมากขึ้นถึงอ ย่างนี้ ใครเป็นผู้
บันดาล ใครเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบ ?  ถ้าก ล่าวอย่างธรรมะกต็ อ้ งวา่ เป็นเพราะ
ความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวกูแก่ของกู ที่ดำมืดไปด้วยความหลงนั้นแหละ
หนักขึ้นทุกที ๆ;  ยอมรับความทนทรมานลำบากโดยไม่จำเป็น เป็นการ
ทำความทกุ ข์ให้แก่ตวั เอง โดยไม่รสู้ กึ ตวั 1.
๏๏๏

1

ธรรมบรรยาย ระดับมหาวิทยาลัยเล่ม ๑ เรื่องที่ ๘ ผลวิเศษที่เดินใน “ทางสายกลาง”
แสดงในกลุ่มศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี  ณ สโมสร จุฬาฯ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๐๔,
หน้า ๒๒๗-๒๒๙.
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จิตทราม

เราจะสังเกตเห็นกันหรือไม่ ? ผมเคยเห็นจากรูปภาพ หรือบันทึก
เหตุการณ์ต า่ ง ๆ ว่าค นมจี ติ ใจทรามเพียงไรอย่างไร.  ทำไมจะตอ้ งให้ส ตรี
นุง่ น อ้ ยหม่ น อ้ ย ?  ทำไมจะตอ้ งเห็นส ภาพสตรีเลขานุการปฏิบตั งิ านหน้าที่
ในออฟฟิศ ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในออฟฟิศ นุ่งกระโปรงสั้นจู๋ ?  นี้มัน
เป็นจิตทรามของใคร ?  ก็เป็นจิตทรามของเจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการ
นัน่ แ หละ.  เขามจี ติ ท ราม เขาจงึ ต อ้ งการให้ส งิ่ เหล่าน นั้ ม อี ยู,่   ถ้าเขาไม่รู้
ก็นิยมตามที่เขาทำ ๆ กัน นั่นก ็คือ จิตท รามทั้งๆ ที่ไม่รู้ แล้วก็ไปนิยม
ความมจี ิตทราม.
สตรีท ยี่ อมใช้เครือ่ งนมุ่ ห ม่ ส นั้ จ อู๋ ย่างนี้ ก็ม จี ติ ท ราม, เพราะหวังจ ะได้
อะไรจากการทที่ ำตนอย่างนนั้ ;  เดีย๋ วนที้ งั้ โลกกำลังเป็นอ ย่างน.ี้   ฝ่ายบุรษุ
ก็ออกแบบเครื่องแต่งตัวให้สตรีมีจิตทราม โดยยอมรับเครื่องแบบที่เขา
ออกให้เพือ่ ห ลอกให้ส ตรีเป็นข องเล่นข องบรุ ษุ ,  แล้วส ตรีย งั จ ะมหี น้าโง่ มา
เรียกรอ้ งสทิ ธิเสมอภาค ระหว่างสตรีก บั บ รุ ษุ   ถูกห ลอกถงึ ข นาดนแี้ ล้วย งั
ไม่รู้สึกตัว. คำว่า “จิตทราม” ในลักษณะอย่างนี้คำเดียวเท่านั้นแหละ
มีปญ
ั หาทก่ี อ่ ให้เกิดปญ
ั หาอน่ื ๆ อีกมากมาย หลายรอ้ ยหลายพนั ป ญ
ั หา.
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ปัญหาทารุณกรรม อาชญากรรมระหว่างเพศ ปัญหาอะไรต่าง ๆ  
ทีว่ า่ เกิดท กุ ๆวนิ าทีในบางประเทศนนั้ มันเกิดข นึ้ ม าจากการทมี่ จี ติ ทราม
เพราะไม่มศี ีลธ รรม เพราะขาดศีลธ รรม จึงเกิดม ปี ัญหา.  ขอให้ม องเห็น
กันอย่างนี้.  อย่างปัญหาโสเภณี ซึ่งเป็นปัญหาหนักโลก ก็เพราะคนมี
จิตทราม.  ผมอยากจะขอร้องว่า ถ้าไม่อยากมีจิตทราม ก็อย่าไปสนใจ
เรื่องโสเภณี ในเมื่อสึกออกไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของความมีจิต
ทรามแท้ ๆ.
สัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาเรื่องโสเภณีเห็นไหม ?  มีสัตว์เดรัจฉาน
ทีไ่ หนที่ว่ามันมอี งค์การโสเภณี.  ฉะนั้นคนอย่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานซิ,
อย่ามจี ิตทรามไปถึงกับท ำปัญหาโสเภณีให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น.
ขอให้ใช้คำว่า “จิตทราม” คำเดียว เป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ ของ
มนุษย์ในโลก แล้วก ร็ ะวังเรือ่ งนใี้ ห้ม าก.  เรือ่ งลามกอนาจารกำลังระบาด;  
เพราะเป็นเรื่องสนับสนุนจิตทราม แล้วม าจากจิตทราม.  วัยรุ่นทั้งหญิง
ทัง้ ช ายกำลังม เี รือ่ งโรคจิตท ราม : ทางกามารมณ์ก ท็ ราม, ทางโมหะกท็ ราม
ชอบเสพยาเสพตดิ ชอบเป็นฮ ปิ ปีอ้ ะไรตา่ ง ๆ ซึง่ ม นั ไม่จ ำเป็นเลย; นีล่ ว้ น
เป็นลักษณะแห่งความมีจิตท ราม1.
๏๏๏

1

มหิดลธรรม  เรื่องที่ ๕ หน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่,
บรรยายวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๗ หน้า ๑๑๖-๑๑๘.
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ถนอมเกียรติสตรีไว้ในฐานะเป็นมารดาของโลก

อารยธรรมใหม่ หรืออารยธรรมปัจจุบันนี้เรียกให้มันชัดหน่อยก็
เรียกว่า “อารยธรรมของสตรีรสและเมรัย”.  คำนี้เก่าแก่มาก ถึงสมัย
พวกกรีก ;  อารยธรรมเก่าแ ท้ ๆ ของเขาไม่ใช่ส ตรีรสและเมรัย.  ไปดมู า
ตั้งแต่อารยธรรมสมัยห ิน  สมัยคนป่าไม่นุ่งผ ้าก็ไม่มีอารยธรรมสตรีรส
และเมรัย;  แล้วม นั ค อ่ ยเปลีย่ นมาเป็นอ ารยธรรมทมี่ รี ะเบียบ มีแ บบแผนมี
ข้อบ ญ
ั ญัติ มีส งิ่ ท ตี่ อ้ งประพฤติป ฏิบตั มิ ากขนึ้ จนเกิดระบบศาสนา ศีลธรรม
อะไรนี้ขึ้นมา;  แล้วเขาก็หนักแน่นอ ยูแ่ ต่ในเรื่องของศาสนา.  มันจึงมา
สูงสุดเป็นอารยธรรมที่เนื่องกับศาสนาอย่างแน่นแฟ้นในโลกนี้.
ในสมัยเมือ่ ห ลายพนั ปีม าแล้วในประเทศจนี ก ด็ ,ี   ในประเทศอนิ เดีย
ก็ดี, ในประเทศตะวันต กอย่างพวกฮิบรูเก่าแก่นั้นก็ดี มีการฝากจิตใจไว้
กับศ าสนา หรือพระเป็นเจ้า, แล้วเชือ่ ม ากแล้วก ลัวม าก.  มันอ ยูใ่ นระเบียบ
อยูใ่ นแบบแผน ทีจ่ ะไม่ก ระทำสงิ่ ท ลี่ ามกอนาจาร เป็นห ลักใหญ่อ ยูอ่ ย่างนี้
ก็เป็นอ ารยธรรม ทางศาสนา. ต่อม นุษย์ม นั ดีข นึ้ ในทางสติป ญ
ั ญา สติป ญ
ั ญา
มันเลยเถิดจ นกลายเป็นเชือ่ ค วามคดิ ความนกึ ความรสู้ กึ ของตวั เอง;  เกิด
ไม่เชือ่ ศ าสนา ไม่เชือ่ พ ระเป็นเจ้าก นั แ ล้ว;  นีม้ าตกเป็นท าสของเนือ้ ห นัง
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จึงค่อยๆ ละทิ้งอารยธรรมศาสนาหรือพระเป็นเจ้า มาบูชาสตรีรสและ
เมรัยน เี้ ป็นพ ระเจ้า;  แล้วก ห็ าความเพลิดเพลินระหว่างเพศ แล้วก ใ็ ช้ของ
มึนเมาทุกชนิดเป็นเครื่องสนับสนุน.
ถ้าเราศกึ ษาดจู ะเห็นวา่   พวกกรีก เป็นเจ้าต ำรับ หรือวา่ เป็นต้นต อของ
การเปลี่ยนแปลงยุคหน้าม ือเป็นหลังมือนี้, กลายเป็นบูชาเรื่องเพศ เรื่อง
ของมนึ เมาทำลายอารยธรรมเดิม อารยธรรมทางศาสนา.  พวกฝรัง่ ท เี่ คย
มีอ ารยธรรมศาสนา  ก็ม ากมายเป็นอ ารยธรรมสตรีรสและเมรัย,  แล้วก ็
ระบาดไป ระบาดไป จนพวกไทยเรากไ็ ปตามกนั ฝ รัง่ .  ใครจะโกรธหรืออ ะไร
ก็ตาม ผมไม่กลัว;  แล้วกบ็ อกพวกคณ
ุ ทง้ั หมดทกุ ๆ องค์นว้ี า่   ระวังให้ดี
ในเรือ่ งน้ี ทีจ่ ะไปตามกนั ฝรัง่ ในเรือ่ งอารยธรรมสตรีรสและเมรัยน.้ี
จากอารยธรรมสตรีรสและเมรัยนี้ เราจะเห็นเจตนาแห่งการยั่ว
มากมายหลายชนิด จนพดู ก นั ไม่ไหว : จะยกมาให้เป็นต วั อย่าง เป็นเครือ่ ง
ส งั วร ทีม่ นั ก ำลังระบาดทวั่ โลกเวลานกี้ ค็ อื เรือ่ งกระโปรงสนั้ .  นีอ่ ารยธรรม
สตรีรสและเมรัยทแี่ สดงออกชัดท ั่วโลกขณะนี้คือกระโปรงสั้น สั้นจ นจะ
ไม่มเี หลือ.  คุณอ ย่างเห็นเป็นเรือ่ งหยาบคาย หรือเอาเรือ่ งหยาบคายมาพดู 
กันด ว้ ยจติ ท ราม;  แต่พ ดู ให้รวู้ า่ น นั้ แ หละคอื ล กั ษณะของความมจี ติ ท ราม,  
กระโปรงสนั้ นนั้ แหละคอื ลกั ษณะของความมีจติ ทราม.  คุณไปตงั้ ปญ
ั หา
คิดเองว่ามันคืออะไร? เนื่องมาจากอะไร?  และเพื่ออะไรในที่สุด? มันก็
เพื่อจิตท รามทั้งนั้นแหละ คือลักษณะของความมีจิตทราม, เกิดม าจาก
จิตทราม, ก็เพื่อจิตทรามต่อไปอีก.
จะถามวา่ ท ำไมจะตอ้ งไปทำให้ม นั ส นั้ ? มันไม่ส ะดวก, มันไม่ส บาย,
มันไม่ป อ้ งกันอ นั ตรายของผวิ หนัง หรืออ ะไรได้เลย;  แต่แ ล้วท ำไมสมัครให้
เป็นอ ย่างนนั้ ?  ก็ไม่มอี ะไรนอกจากเพราะจติ ม นั ท รามลงไป. มันย นิ ดีท จี่ ะ
ให้ถ กู ห ลอก, แล้วก เ็ พือ่ ห ลอกกนั ต อ่ ไป.  คุณก ร็ ไู้ ด้วา่ แ บบเครือ่ งแต่งต วั น   ี้
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ผูช้ ายออกแบบแล้วผ หู้ ญิงก โ็ ง่ ผสมโรงกบั ค วามมจี ติ ท รามของผชู้ าย คือ
จะลวงผู้หญิงให้เป็นของเล่นหรือย ั่วได้ม ากขึ้น; แล้วค วามโง่ของผหู้ ญิงก็
สมัครจะทำอย่างนั้น.  มันบวกกับจิตทรามทั้งของผู้หญิง ทั้งข องผู้ชาย
ผลิตผลเกิดขึ้นมาเป็นกระโปรงสั้น;  แล้วก็สั้นเรื่อยไป ๆ  จนเป็นปัญหา
ยุง่ ย ากลำบากไปหมดทวั่ ท งั้ โลกในทางศลี ธ รรม.  แต่ไม่เป็นป ญ
ั หาในทาง
เรือ่ งทจี่ ะทรามลงไปในความเป็นล ามกอนาจาร.  นัน้ ไม่เป็นป ญ
ั หา ไม่เป็น
อุปสรรค. แต่เป็นอ ปุ สรรคในทางศลี ธ รรม ทีโ่ ลกนจี้ ะมี ศีลธ รรม.  เพราะวา่
การนงุ่ ก ระโปรงสน้ั นน้ั เป็นบาปอยูท่ กุ ลมหายใจเข้า ทุกล มหายใจออก.
คุณไปบอกเพือ่ นคณ
ุ ท นี่ งุ่ ก ระโปรงสนั้ เถิดว า่ ม นั เป็นบ าปอยูท่ กุ ล ม
หายใจเข้าอ อก; เพราะมนั ท ำไปดว้ ยเจตนาชวั่ คือย วั่ คือต กเบ็ด.  ในเวลา
ทีม่ นั น งุ่ ก ระโปรงสนั้   มันต อ้ งการจะตกเบ็ดค นทเี่ ห็น  เพือ่ ให้อ ยูใ่ นอำนาจ
ของมนั ;  มันก ค็ อื น างยกั ษิณที มี่ คี วามหวงั จะตกเบ็ด จะจงู จมูก.  เจตนาชวั่ น ี้
ถือว่าบาป แล้วมันเป็นบาปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกที่นุ่งประโปรงสั้น;  
จนกว่าจะได้ผ ลัดเสียใหม่.  นีแ้ หละคอื เจตนาแห่งก ารยวั่   ข้อแ รก มันก อ็ ยูท่ ี่
กระโปรงสนั้ ซึง่ ไม่ให้ค วามสะดวกสบาย หรือผ ลประโยชน์อ ะไรนอกจาก
ความยว่ั   แล้วเป็นบ าปอยูต่ ลอดเวลา.
เรื่องถัดไปเป็นเรื่องเลยกระโปรงสั้นไปอีก ก็เป็นเรื่องเปลือย;  
พยายามหาโอกาสที่จะใช้ความเปลือยเป็นเครื่องจูง, เป็นเครื่องยั่ว,  
เป็นเครื่องหลอกให้คนมาอยู่ในอำนาจของตน. เปลือยอวัยวะที่ไม่ควร
จะเปลือย แล้วก ็นิยมเป็นของสูงสุด  จนเมื่อจะกินอาหารกต็ ้องมรี ะบำ
เปลือยแสดงอยู่ด้วย. ผมไม่เคยเข้าไปในโรงเหล่าน ั้น แต่คนที่เคยเข้าไป
เขามาเล่าให้ฟ งั หรือวา่ อ า่ นหนังสือห ล ายๆ อย่างรวู้ า่ เขาทำกนั อ ย่างนนั้ .
พวกทหารฝรั่ง ทหารรับจ้าง ได้เงินมาแพง,  ได้เงินค ่ารับจ้างแพง ๆ แล้ว
ก็เอามาถลุง  เพื่อจะกินอาหารชนิดที่มีการเปลือยแสดงอยู่ตลอดเวลา.  
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เงินมันก็หมดไป หมดไป;  ไปหามาใหม่ก็เพื่อผลอย่างนี้.  มันไม่ใช่ม ีแต่
เรื่องอย่างนี้อย่างเดียว มันมีมากมายหลายสิบเรื่อง.  เดี๋ยวนี้ก็ได้ย ินว่า  
วัฒนธรรมปศิ าจกำลังระบาดเข้าไปทวั่ ท กุ หนทกุ แ ห่ง,  แล้วข ยับข ยายกนั 
อย่างนั้นขยับขยายกันอย่างนี้ให้มันแปลกออกไป ให้มันวิตถารออกไป.  
ได้ยินเขาพูดกันว่า เดี๋ยวนี้ทางแหลมสะแกนดิเนเวีย สองสามประเทศที่
ตรงนั้น กำลังนำหน้าในเรื่องอย่างนจี้ นคนประเทศอื่นอ ุตสาห์ขึ้นเรือบิน
ไปเพื่อจ ่ายเงินทนี่ ั่น เพื่อผ ลอย่างนี้.  นี่แหละดมู นุษย์ในโลกนี้ หรือโลก
ของมนุษย์ในเวลานี้ ที่มันม ีจิตทรามอย่างนี้  เต็มไปด้วยการยั่ว.
ทีนี้มันกม็ าถึงเรื่อง แก้ไขศีลธรรม หรือว่าเหยียบย่ำศ ีลธรรมที่มีอยู่
แต่ก าลกอ่ น.  ศีลธ รรมขอ้ ไหนมนั เป็นอ ปุ สรรคแก่ก ารทเี่ ขาจะลมุ่ ห ลงกนั 
ให้มากๆ อย่างนี้  เขาจะแก้ไขมันเสีย,  หรืออ ย่างน้อยก็ด้วยการทำไม่รู้
ไม่ช เี้ สีย;  นีเ่ รียกวา่ เหยียบยำ่ ศ ลี ธ รรม ถือเป็นเรือ่ งไม่บ าป ไม่ก รรม ไม่ช วั่ 
ไม่ล ามกอนาจาร.  เรือ่ งลกู เรือ่ งเมียข องใครกต็ ามใจ  ไปอยูใ่ นลกั ษณะที่
หยิบย มื ก นั ได้เหมือนของใช้ห รืออ ะไรอย่างนี้ มันม ากขนึ้ ท กุ ที.  ถ้าค ณ
ุ ย งั 
ถือศีลธรรมดง้ั เดิมอ ยู  
่ คุณก จ็ ะไม่มที อ่ี ยูใ่ นโลกน,้ี    และเดีย๋ วนเ้ี ขาจะมี
อารยะธรรมอย่างนก้ี นั แ ล้ว.
รวมความแล้วกค็ ือความที่มันทรามลง ทรามลง ตกต่ำลง; วัดได้
จากสิ่งเหล่านี้ ที่มันมากขึ้น มากขึ้น. ที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่า
จิตทรามลงอย่างไร   ก็คือเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับสถานที่ตากอากาศ
แห่งหนึ่ง ในประเทศหนึ่ง อย่าไปออกชื่อ เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องด่าเขา
ตรงๆ . ประเทศที่มสี ถานตากอากาศที่มีชื่อเสียง เมื่อตอนแรก ๆ แผ่น
โฆษณาให้ไปเที่ยว ที่สถานที่ตากอากาศเหล่านั้นเมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปี
มาแล้ว เขาใช้ภาพของธรรมชาติที่เงียบสงัดสวยงามตามธรรมชาติ
พิมพ์เป็นโปสเตอร์ดึงให้คนไปเที่ยวที่นั่น. นี่ก็แปลว่ายังมีจิตใจที่ยัง
เป็นศิลปิน แล้วก ช็ อบอย่างนี้ จึงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยว กันมาก.  ต่อมา
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ภาพโปสเตอร์ชิ้นนั้นมันช่วยไม่ได้ ไม่มีใครไปเสียแล้ว; ก็เปลี่ยนเป็น
เรื่องชาตินิยม เอาภาพเรือรบที่มีชื่อเหมือนกับสถานที่ที่นั่นมาโฆษณา
มันก็คึกคักกันขึ้นมาพักเดียว; เป็นเรื่องชาตินิยม ก็ไปเที่ยวที่นั่น.  
ทีนี้ต่อมารูปเรือรบมันก็ใช้ไม่ได้ มันก็ไม่ดึงดูดใจได้  ก็เลยกลายเป็นเอา
เรื่องกินอยู่ สนุกสนาน เล่นหัว อะไรที่นั่นม าเป็นภาพโปสเตอร์โฆษณา;  
ก็ไปได้พ กั ห นึง่ . ในวาระหล งั ๆ ครัง้ ส ดุ ท้ายนกี้ ค็ อื ภ าพบกิ นิ ี แล้วก ม็ าเป็น
ภาพเปลือยโดยปริยาย  คนจึงไปเที่ยวที่นั่น;  ที่ชายหาดนั้นเต็มไปด้วย
คนสวมชุดเปลือย หรือค นครึ่งเปลือย.
ทีนี้ คุณก็ดูซิว่า จิตมันตกต่ำหรือทรามลงไปอย่างไร   ทีแรกมี
วิญญาณของศิลปิน ธรรมชาติอันสวยงามมันดึงไป, แล้วก็มีวิญญาณ
ชาตินิยม เรือรบชื่อน ี้นำไป, ต่อม าก็เรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องหัว เรื่องชาว
บ้านมากขึ้น, แล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องเปลือย.  นีว่ัดความมีจิตทรามลง
ไปเป็นร ะดับๆ อย่างน.ี้   มันก ค็ งไม่แ ต่ท นี่ ี่ ทีไ่ หนกเ็ หมือนกนั ความมจี ติ 
ทรามอย่างน.ี้   ฉะนัน้ เราเรียกวา่ ค วามมจี ติ ท รามลงไปตามลำดับ ๆ ตาม
ที่ความก้าวหน้าท างประดิษฐกรรมแผนใหม่มันเกิดขึ้น มันก้าวหน้าข ึ้น.  
เมื่อประดิษฐกรรม เพื่อการยั่วยุก้าวหน้าขึ้นเท่าใด, จิตของมนุษย์ก็จะ
ทรามลงไปเท่านั้น.  นี่ก็ภาวะจติ ทรามทจ่ี ะพอมองเห็นได้ เป็นตวั อย่างใน
อารยธรรมแผนปจั จุบนั .
เอาละ ทีน้ี เราลองแยกกนั ดวู า่ จติ ทรามของบรุ ษุ จิตทรามของสตรี
มันมอี ยูอ่ ย่างไร ?
จิตทรามของฝ่ายบุรุษมันทรามลงไปในทางที่จะเหยียบย่ำสตรี;  
ข้อน ้ี ไม่ใช่ม คี วามหมายเล็กน อ้ ย  มีค วามหมายซงึ่ เป็นท มี่ าในพระไตรปฎิ ก
หรือในความคดิ น กึ ข องผเู้ ป็นบ ณ
ั ฑิต มีพ ระพุทธเจ้าเป็นต้น. จิตข องบรุ ษุ 
มันทรามเมื่อมันเหยียบย่ำเกียรติข องสตรีลงเป็นข องเล่น.  เมื่อบุรุษ
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ยังเคารพสตรีว่าเป็นภัณฑะสูงสุด อย่างบาลีว่า  อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตมํ สตรีเป็นภัณฑะส ูงสุดของภัณฑะทั้งหลาย.  นี้ก็ยกย่องสตรี ไม่เอาลงมา
เป็นข องเล่น;  อย่างนอ้ ยกย็ กย่องสตรีเป็นเพศของมารดา เป็นเพศทคี่ วร
แก่การบูชา.
อีกท างหนึง่ ม นั เห็นส ตรีเป็นข องเล่นท างกามารมณ์,  ถือเอาประโยชน์
ในทางกามารมณ์ ก็เหยียบย่ำส ตรีลงเป็นของเล่น.  มีเรื่องเล่าในบาลีว่า
พวกลจิ ฉ วี กษัตริยล์ จิ ฉ วี  เป็นป ระเทศเล็ก ๆ ประชาธิปไตยเล็กๆ อยูใ่ น
สมัยพ ทุ ธกาลนนั่ .  ประเทศมหาอำนาจเช่นป ระเทศมคธ โกศล นีท้ ำอะไร
ไม่ได้;  ประเทศใหญ่ ๆ นัน้ น ะ่ เคยรบแพ้ป ระเทศเล็ก ๆ คือล จิ ฉ วี.  ในคำตรัส
ของพระพุทธเจ้า ก็วา่ พ วกลจิ ฉ วีเป็นป ระเทศทนี่ บั ถือส ตรี.  ในบรรดามหา-
ประเทศนนั้   มันเป็นป ระเทศทเี่ หยียบยำ่ ส ตรีเป็นข องเล่นต า่ ง ๆ .  แต่ม ขี อ้ อ นื่ 
ประกอบ คือว่า เป็นผู้เคร่งครัด เข้มแข็ง ในเรื่องหนุนหมอนไม้ก็อ ยู่
ในชุดน .ี้   พวกกษัตริยล์ จิ ฉ วีห นุนห มอนไม้ นอนเสือ่ เนือ้ ห ยาบ ตืน่ แ ต่ด กึ 
ฝึกอาวุธ,  แต่ว่าหลักใหญ่ทางจิตทางวิญญาณ ก็คือยกย่องสตรี เทิดท ูน
สตรี. ต่อมามีคนไปยุ คือมีสปายทำให้พวกลิจฉวีเลิกความเป็นอย่างนี้
แล้วก็แตกสามัคคีกัน เพราะเหตุที่เหยียบย่ำสตรีลงเป็นของเล่น มันก็
แย่งกามารมณ์กัน.  ทีนกี้ ็เลยเป็นประเทศที่ล่มจมไปเลย.  ประเทศมคธ
ประเทศใหญ่น นั้ ก เ็ ลยยดึ เอาเป็นเมืองขนึ้ .  นีค่ ำวา่ ย กย่องสตรีก บั เหยียด
หยามสตรีม ีความหมายอย่างนี้.
ถ้าจ ติ ใจสงู ยกย่องสตรีเป็นเพศของมารดา,  จิตใจมนั ย งั ม ศี ลี ธ รรม
เมือ่ ม ศี ลี ธ รรมแล้ว มันก ด็ ตี ลอดไป.  พอมนั เหยียบยำ่ ส ตรีล งเป็นข องเล่น
มันก ห็ มดศลี ธ รรม, มันก เ็ ป็นส ตั ว์เลว.  เดีย๋ วนบ้ี รุ ษุ ในโลกนก้ี ำลังเหยียบย่ำ
สตรี โดยเจตนาบ้าง โดยไม่เจตนาบ้าง โดยไม่รู้สึกตัวบ้าง, เอาเพศของ
มารดาลงไปเป็นเครือ่ งมอื ส ำหรับแ สวงหาความเพลิดเพลินท างกามารมณ์
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เป็นเบื้องหน้า เป็นหลักใหญ่.  คุณจำไว้ว่า ผมพูดว่า เป็นเบื้องหน้า หรือ
เป็นหลักใหญ่.
จิตท รามของบรุ ษุ สรุปค วามทัง้ หมดได้ก ค็ อื วา่ ลุม่ ห ลงสตรีในฐานะ
เป็นของเล่น ไม่ใช่เป็นที่ควรให้เกียรติ หรือบูชา ในฐานะเป็นเพศของ
มารดา.
มองดฝู า่ ยสตรี จิตท รามของฝา่ ยสตรี ทีเ่ กิดแ ก่ส ตรี  นีก้ ค็ อื ต รงกนั 
นั่นแหละ เข้าคู่กัน คือทำตัวเป็นของเล่นข องฝ่ายบุรุษ.  ไม่ถนอมเกียรติ
ในฐานะเป็นม ารดาของโลกไว้.  ผมพดู แ ล้วอ ย่าวา่ ด ถู กู พ วกคณ
ุ ซึง่ ม อี ายุ
ไม่ก ี่ปีนี้  คุณไม่ทันเห็
 นคนสมัยปู่ย่าต ายายที่เป็นสตรี เขาถนอมเกียรติ
กันไว้อ ย่างไร  เขาไม่ได้ปล่อยตัวให้เป็นเครื่องเล่นข องบุรุษเหมือนสตรี
สมัยนี้ ซึ่งย อมนุ่งกระโปรงสั้นเข้าไปสั้นเข้าไป ปีละหลายๆ เซ็นติเมตร;  
เพราะสตรีสมัยนี้มันยอมเพื่อจะเป็นอย่างนั้น นี้คือจิตทรามของสตรี;
พลอยผสมโรงกับบุรุษ ที่เขาจะเอาสตรีเป็นของเล่น.  แล้วก็อย่าล ืม เมื่อ
ตะกี้ที่พูดว่า  เครื่องแบบแต่งตัวของสตรีนี้ บุรุษเป็นฝ่ายออกแบบนะ
จะมีต้นตออยู่ที่ฝรั่งเศสหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม; แต่ผู้ชายเป็นผู้ออกแบบ
เครือ่ งแต่งก ายของสตรี. มันก ม็ โี อกาสทจี่ ะตม้ ยำสตรีได้;  แล้ว สตรีกโ็ ง่
พอทีจ่ ะรบั เอาดว้ ยความสมัครใจ.  นีค่ วามมจี ติ ท รามของสตรีก ม็ โี ดยการ
ลวงของบุรุษ บวกกับความโง่ของตนเอง.  ความลวงของบุรุษก ับค วามโง่
ของสตรี บวกกันเข้าก ็เป็นความมีจิตทรามของสตรี  เป็นปรากฏการณ์
ชัดอยู่ในทที่ ั่วๆ ไป;  แล้วที่มันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนก็คือ  ยอมรับ
เอาแบบกระโปรงนั้น หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อจะเปิดเผยอวัยวะที่
ไม่ควรเปิดเผย.
เรากพ็ ูดได้เลยต่อไปอีกว่า  จิตทรามของสตรีก ็คือ ยอมทำตัวเป็น
นะคะระโสเภณี;   แต่ที่ผมกำลังพูดนี้ไม่ใช่นะคะระโสเภณีอย่างที่เขา
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รับจ้างหากิน,  นะคะระ แปลว่า นคร,  โสเภณี แปลว่า ผู้ทำให้งาม;  
นะคะระโสเภณี แปลว่าผทู้ ำนครให้งาม นีเ้ขาแต่งตัวต ามแบบสมัยใหม่  
กระโปรงสนั้ เพือ่ ท ำเมืองทงั้ เมืองให้ด งู าม;  นีโ้ สเภณี “นครโสเภณี” ในคำ
พูดภาษาธรรม ไม่ใช่คำพดู ภาษาโลก.  คำพดู ภาษาโลก “นะคะระโสเภณี”  
คือห ญิงรบั จ้างหาเงินด ว้ ยการกระทำอย่างนนั้ ,  แต่ภ าษาธรรมภาษาทลี่ กึ 
ภาษาทางวญ
ิ ญาณนี้ หมายความวา่ ผ ทู้ จี่ ะทำให้บ รรยากาศทงั่ ไปดงู ดงาม
เช่นผู้หญิงแต่งตัวสวยงามทั่ว ๆ ไปนี้  เขาก็ใช้กระโปรงสั้นนุ่งก ัน ทั่วทั้ง
เมือง ทั้งประเทศ ทั้งโลกนี้นะ เพื่อจ ะทำเมืองให้งาม, สมัครเป็นคนที่จะ
ทำนครให้งาม ด้วยอาการอย่างนี้.  แล้วความงามนี้ มันมีความหมาย
หลายแง่ห ลายมมุ   งามของภตู ผีป ศิ าจกม็ ,ี   งามของบณ
ั ฑิตน กั ป ราชญ์ม ี
พระพุทธเจ้าเป็นป ระมุขก ม็ .ี   ทีนนี้ ครโสเภณีแ บบนี้ คือม นั งามชนิดไหน ?  
ความงามของคนพวกไหน ? ผมว่างามของพวกภูตผีปิศาจที่ผู้หญิง
ทุกคนในประเทศ หรือในโลก จะชวนกันนุ่งกระโปรงสั้นจนแทบจะไม่มี
เหลือ,  สัน้ จ นแทบจะไม่มเี หลืออ ยูส่ กั ก เี่ ซนติเมตรนเี้ ป็นค วามงามสำหรับ
ภูตผีปิศาจ ให้มันเป็นโลกของภูตผีป ิศาจ ที่มีความงามอย่างนั้น.
คุณก ด็ ตู อ่ ไป โดยเปรียบเทียบเครือ่ งนงุ่ ห ม่ costume หรือช ดุ น งุ่ ห่ม
กันนี้ ลองเทียบดูเป็นศตวรรษ ๆ เมื่อสตวรรษที่แล้วมาเป็นอย่างไร ?  
ศตวรรษนี้เป็นอย่างไร ? หาดไูด้ง่าย ๆ จากรูปภาพ ผูห้ ญิงในศตวรรษที่
แล้ว ๆ มา  เขาปกปิดม ิดชิด เหมือนกับว่าหุ้มห่อเพชรพลอย ยากทจี่ ะ
เห็นเนือ้ หนังของเขา; แล้วแถมบางชาติ บางประเทศหมุ้ หน้าเสียมดิ ชิด
เลย  เพราะถ้าเห็นหน้าสวยมันเกิดราคะแก่ผเู้ห็น;  ฉะนั้นเขากไ็ม่ยอม
ให้ห น้าส วย ๆ ของเขาเป็นเครือ่ งยวั่ ให้เกิดร าคะแก่ผ ชู้ ายทเี่ ห็น  แล้วเกิด
ความคดิ น กึ ส กปรกในจติ ใจตอ่ ค วามงามของเขา;  ดังน นั้ เขาคลุมห น้าม นั 
เสีย.  นี่ศตวรรษที่แล้วม า  ผู้หญิงท ุกชาติท ุกประเทศทั้งป ระเทศไทยเรา
หรือประเทศฝรั่ง,  ฝรั่งก็ยิ่งค ลุมมากกว่าอีก.  ในศตวรรษทแี่ ล้วมาหรือ
ว่าต้นศตวรรษนี้ก็เถอะ  ฝรั่งย ังคลุมมากกว่าเดี๋ยวนมี้ าก.
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เดี๋ยวนี้ฝรั่งกน็ ำไปในทางที่เปิดออก เปิดออก เปิดออก เพราะเขา
ไปบูชาอารยธรรมเนื้อห นังเก่งกว่าเรา ก่อนกว่าเรา  แล้วไทยเรากก็ ำลัง
จะตามก้นฝรั่งเขาในเรื่องนี้;  เดี๋ยวนี้จะเหลืออยู่ก็แต่ในชุดแต่งงานของ
พวกฝรั่ง การคลุมร ่างกายมิดชิด  มีเหลืออยูแ่ ต่ในชุดแต่งงาน.  ส่วนชุด
อื่น ๆ นั้น  มันก็สั้นเข้าไป สั้นเข้าไป.  นีเ่ราก็ไปตามกันเขา  ก็ยังเหลือ
อยู่แต่ชุดแต่งงานเหมือนกัน. การแต่งชุดแต่งกายตามแบบวัฒนธรรม
เดิมข องไทยไม่มอี ย่างนี้เลย.
บัดนี้ก็ได้ยินว่ามีชุดย าวขึ้น เป็นชุดไทย ชุดอะไรทสี่ ตรีไทยใช้ส วม
นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอ นุโมทนา.  แต่แล้วหาเวลาแต่งยาก,  มีแต่แต่งด้วยชุด
กระโปรงสั้น ไปในที่ทุกหนทุกแห่ง แม้ในโบสถ์.  เพราะฉะนั้นข อแสดง
ความเสียใจอย่างสูงสุด ไว้ในที่นวี้่า  ชุดที่โบสถ์ฝรั่งเขาไม่ย อมให้เข้าน ั้น
โบสถ์ไทยยอมให้เข้า. นี้แหละคุณไปคิดดูเถอะ คุณก็คงจะร่วมเสียใจ
กับผ ม ว่าช ุดท ี่โบสถ์ฝ รั่งเขาไม่ย อมให้เข้าน ั้นโบสถ์ไทยยอมให้เข้า.  ชุด
กระโปรงสั้นจนนุ่งแล้วยุ่งยากลำบากไปหมดนั้น  โบสถ์ฝรั่งเขาไม่ยอม
ให้เข้า แล้วโบสถ์ไทยยอมให้เข้า.  ดังน นั้ ข อแสดงความเสียใจ อย่างสูงสุด
ไว้ท ี่น ี้ต ่อพ วกคุณ  ว่าพ ุทธบริษัทไทยเรานี้ก ำลังเป็นท าสของพวกฝรั่งใน

ทางวัฒนธรรม. พวกฝรั่งเองนำในเรื่องนี้  พวกไทยตามก้น.
ไปดูที่ชายหาดริมท ะเล ที่เฉลียงโฮเต็ล หรือท ี่ไหนต่างๆ นี้;  ผมดู
แล้วส ะดุ้งว่าที่เดินมาคู่หนึ่ง ไม่รสู้ ึกว่ามันเป็นมนุษย์คหู่ นึ่ง.  รู้สึกว่าเป็น
คนกับ สัตว์เลี้ยงคู่หนึ่ง.  ผู้ชายดยู ังเป็นคนอยู่ แต่ผหู้ ญิงกลายเป็นสัตว์
อย่างกบั ส ตั ว์เลีย้ งไป.  มันเดินม าสองคน คนหนึง่ เป็นค นเลีย้ ง คนหนึง่ เป็น
สัตว์เลี้ยง, ไม่ใช่เป็นมนุษย์ค ู่หนึ่งเดินมา.  ผมไม่ใช่แกล้งจ ะไปดู แต่เมื่อ
มีโอกาสไปเที่ยวชายทะเล หรือตามที่อย่างนั้นบ้างเหมือนกัน เขาพาไป.  
ผู้ชายแต่งตัวอย่างเรียบร้อยทุกอย่าง มีเสื้อเชิ้ต มีกางเกงยาว มีอะไร;  
แต่ผ หู้ ญิงท เี่ ดินไปดว้ ยกนั น นั้ แทบจะไม่มอี ะไรเลย แล้วก ใ็ ช้เครือ่ งนงุ่ ห่ม
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ปิดอวัยวะนั้นโปร่งแสงสีใสอะไรด้วย,  เดินไปด้วยกัน จนทำให้เราสะดุ้ง
ว่าค น ๆ หนึง่   แล้วก ไ็ ม่ใช่ค นอกี ค นหนึง่ , เป็นส ตั ว์อ ะไรชนิดห นึง่ ซึง่ เดิน
ไปด้วยกัน; ตามริมน้ำก็ตาม, ตามบนริมเฉลียงโฮเต็ลก็ตาม ก็มีอยู่
ทั่วไป. มันอาจจะไม่ส ะดุดตา สะดุดใจ พวกคุณก็ได้ เพราะคุณเกิดมา
ก็เห็นเสียแล้ว ไม่เป็นของแปลก. ผมนี้มีบาป มันเกิดมาตั้งแต่สมัยที่
ไม่มีอย่างนี้ ยังไม่เคยมี และส่วนมากก็ไม่เคยเห็น มาเห็นครั้งแรกมัน
ก็ต้องสะดุ้ง.
นี่คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีจิตทรามของมนุษย์แห่งยุค
ปัจจุบนั .  มันก เ็ ป็นเรือ่ งทไี่ ม่เป็นป ญ
ั หาแล้ว เพราะวา่ ม นั ม งุ่ แ ต่จ ะแสวงหา
ความสขุ ส นุกสนาน เอร็ดอร่อยทางเนือ้ ทางหนัง.  ภาษาในโบสถ์เขาเรียก
ว่า flesh คำเดียวเท่านั้น เรียกว่า “เนื้อหนัง” คำเดียวพอ พยางค์เดียว.  
Flesh หมายถงึ ส งิ่ ส กปรกลามกอนาจาร ตามความหมายทางศาสนา.  คือ
ศาสนาต้องการให้ควบคุมเนื้อหนังซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลส  เดี๋ยวนี้มนุษย์
ในโลกกลับส ง่ เสริม; นีเ่ ขาเรียกวา่ เป็นท าสเนือ้ ห นัง,  ไม่เป็นน ายเนือ้ ห นัง.  
ศาสนาตอ้ งการให้ม นุษย์ท กุ ค นเป็นน ายเหนือเนือ้ ห นัง;  แต่ม นุษย์เดีย๋ วนี้
ยอมเป็นทาสของเนื้อหนัง;   มันตรงกันข้าม. เพราะฉะนั้นเรามองเห็น
แล้วสังเวช ที่ว่าสตรีทั้งหลายยอมเป็นทาสแห่งเจตนาทรามของบุรุษ.  
บุรษุ ก ต็ อ้ งการจะยวั่ หลอกสตรี ให้ย อมเป็นเครือ่ งเล่นด ว้ ยเจตนาทราม.  
โลกนี้เลวลงอย่างวูบวาบอย่างน่าใจหาย,   มันจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนา.
ถ้าคุณไปคิดทบทวนคุณจะเห็นอีกว่ามีเรื่องระเบิดขวด   มันก็มี
ต้นเหตุมาจากอันนี้. มันจ ะระเบิดข วดไปทำไม ถ้าม องดูผิวเผิน มันไม่
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้.  แต่ว่าจิตมันทรามลง เพราะเหตุน ี้ มันจงึ ทำระเบิดข วด.  
ดังน นั้ จ งึ ถ อื ว่าแ ม้ร ะเบิดข วดกม็ ตี น้ ตอมาจากจติ ท รามในเรือ่ งเนือ้ ห นังน .ี้   
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ผูท้ สี่ ามารถจะทรี่ ะเบิดข วด ขว้างระเบิดข วด ต้องมจี ติ ท รามทางเนือ้ ห นัง
นี้ถึงทสี ุดเป็นพื้นฐาน.
เราก็จะต้องนึกกันให้กว้าง มองดูกันให้ลึก ให้ทั่วถึงว่าจิตทรามนี้
คือต้นตอของทั้งหมดของวิกฤตกาลในโลก;   การรบราฆ่าฟันกันอย่าง
น่าสังเวช คือตายกันเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ นี้นั้น มันมมี ลู มาจากจติ ทราม.
พวกทหารที่รับจ้าง ถ้าเป็นทหารจ้างนี้ก็ต้องจ้างด้วยเหยื่อล่อเงิน
ก็เพือ่ เอาไปหาเนือ้ ห นัง.  เขารบั จ้างรบ เอาชวี ติ เข้าแ ลกนี่ เพือ่ เอาเงินไป
หาความสขุ ท างเนือ้ ห นัง หรือเอาไปซอื้ เนือ้ ห นัง.  ทีนพี้ วกทไี ม่ได้ม ารบเอง
แต่ต้องการให้รบนี้ มันเป็นพวกหลงเนื้อหนัง.  เช่นพวกนายทุนอ ย่างนี้  
ต้องการมีเงินมากต้องการมีทรัพย์สมบัติมากนี้   เงินทรัพย์สมบัตินั้น
ก็เพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังอ ย่างเดียว;  ให้มันมีมากเข้าไว้ มากจนไม่มี
ขอบเขต. พวกกรรมกรก็เหมือนกัน มันต ้องการเนื้อห นัง มันจึงทำลาย
นายทุน.  นายทุนเหมือนกับกำแพงทำนบกั้นน้ำเอาไว้ม าก.  กั้นน ้ำแห่ง
เนื้อหนังเอาไว้มาก;   ที่นี้พวกกรรมกรชนกรรมาชีพ มันก็ต้องการ
เนือ้ หนังอ ย่างยงิ่ เหมือนกนั   มันจ งึ พ ยายามทจี่ ะเจาะทะลุก ำแพงให้ท ำนบ
พังทลายลงมา เพือ่ ต นจะได้เงยหน้าอ า้ ป ากทางเนือ้ ห นัง.  ดังน นั้ ส งคราม
ในโลกระหว่างนายทุนก ับกรรมกรนั้น มีมูลมาจากเนื้อหนัง.  ต้องมอง
กันอย่างนี้ มันจึงจะถึงที่สุด; นี่แหละคือความมีจิตทรามของมนุษย์
ในโลกในยุคปัจจุบัน.
นีเ่ รากำลังพ ดู ถ งึ เรือ่ งจติ ท รามของสตรี,  จะพดู ต อ่ ไปถงึ ข อ้ ท วี่ า่ ส ตรี
เป็นเพศสวยงาม มีไว้เพื่อความงาม;  นีส้ ำหรับมนุษย์กลายเป็นอย่างนี้.  
แต่ถ้าสำหรับสัตว์เดรัจฉานแล้ว  บุรุษหรือตัวผู้เป็นฝ่ายสวยงาม  ฝ่าย
ตัวเมียไม่ต้องสวยงาม. แต่มนุษย์นี้กลายเป็นว่าสตรีเป็นฝ่ายสวยงาม
บุรุษไม่ต้องงาม. เมื่อสตรีมีความงามเป็นความหมาย หรือเป็นทรัพย์.  
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จึงพ ดู ก นั ม าแต่โบราณวา่ ความงามเป็นท รัพย์ข องสตรี;  ถ้าส ตรีงามแล้ว
ละก็ มันมรี าคา มีค่า อย่างนั้น.  แต่ม ันต้องรู้ก่อนว่าความงามชนิดไหน
ความงามอย่างลามกอนาจาร   หรือความงามอย่างที่มันถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน คือค วามงามทไี่ ม่เป็นอ นั ตราย.  ดังน นั้ การทวี่ า่ ม นั งาม
ดีอยู่แล้ว มันกด็ ีอยู่แล้ว แล้วทำไมมาทำให้เป็นเรื่องลามกอนาจารด้วย
การหดกระโปรงหรือว่าด้วยการไม่ปกปิดสิ่งที่ควรปกปิด นั้นมันไม่ใช่
ความงามมนั ไม่ใช่แ สดงความงาม. ฉะนัน้ ก ารประกวดนางงามทไี่ ม่ป กปิด
ก็ค อื ป ระกวดความหน้าด า้ น ไม่ใช่ป ระกวดความงาม.  คุณไปดใู ห้ด ี ๆ มัน
ประกวดความหน้าด า้ นวา่ ม กี นั ก มี่ ากนอ้ ยทยี่ อมมากถงึ ข นาดนนั้ .  เพราะ
ฉะนั้นถ้ายังยึดหลักว่า  สตรีค ือสัญลักษณ์แห่งค วามงามแล้ว  จะต้อง
มีความงามที่ถูกต้องตามแบบฉบับ,  ไม่ใช่ความยั่วยุเพื่อเนื้อหนังก ำเริบ
ลุกลาม เป็นการทำลายศีลธรรม.
ทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องวัฒนะธรรมปัจจุบัน อาระธรรมปัจจุบัน
พอสมควรแล้ว  ก็อ ยากจะพูดถึง ๒ - ๓ คำเกี่ยวกับอาระธรรมโบราณ
ของปู่ย่าตายาย.
วัฒนธรรมหรืออ ารยธรรมโบราณของปยู่ า่ ต ายายนนั้   เขาจะหมุ้ ห่อ
ประดับประดาผู้หญิงไว้ในลักษณะอย่างที่เป็นของเก็บไว้บูชา หรือมี
เกียรติ. นีเ่ ขาจงึ พ ยายามหมุ้ ห อ่ ให้ม ดิ ชิด เหมือนจะเก็บเพชรพลอย แ ก้ว
แหวนเงินทอง  เขาหุ้มห่อให้มิดชิด ให้เหมาะสม.  นีว่ัฒนธรรมโบราณ
ก็พยายามหมุ้ ห อ่ ส ตรีไว้ในภาวะทเี่ หมาะสม,  แล้วก ป็ ระดับป ระดาตกแต่ง
ในภาวะที่เหมาะสม;   ไม่ใช่เปลื้องออก เปลื้องออก ปลดทิ้ง ปลดทิ้ง
เหมือนอารยธรรมแผนปัจจุบันนี้.   ใช้คำว่า “หุ้มห่อและประดับไว้”  
ในลักษณะที่เป็นของมีค่า  เหมือนกับว่าจะเอาไว้เป็นของบูชา เพราะว่า
เป็นเพศของมารดา.  ในครัง้ พ ทุ ธกาลกพ็ ดู ถ งึ โสเภณี โสเภณีค รัง้ พ ทุ ธกาล
ยิ่งตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับอื่น ๆ มากกว่าคนธรรมดา;  
38 | สรรนิพนธ์พุทธทาส

เขาไม่ใช้การเปลือยเป็นสิ่งยั่วคนเหมือนโสเภณีสมัยนี้.   คุณจำไว้เถิด
ไปค้นดูในพระไตรปิฎก ในอรรถถา จะพบว่า ยิ่งเป็นโสเภณีย ิ่งใช้เสื้อผ้า
มาก  ยิง่ ใช้เครือ่ งประดับป ระดาตกแต่งม าก,  มีค วามสะอาดมาก มีอ ะไร
มากกว่าคนธรรมดา;   แล้วเขามีกันเฉพาะในหมู่คนชั้นร่ำรวยเป็นเจ้า
เป็นนาย เป็นเศรษฐี แล้วทั้งนั้น ไม่ได้ม ีสำหรับสำมะเลเทเมา.
ดังน นั้ สตรีค วรจะถอื ว่า เป็นภ ณ
ั ฑะส งู สุด, ถูกป ระคบประหงม ถูก
เชิดชูไว้ในฐานะเป็นเพศของมารดา จึงห ุ้มห่อมิดชิด แล้วป ระดับป ระดา
ให้น า่ ด นู า่ เลือ่ มใส;  นีค้ อื อ ารยธรรมโบราณของบรรพบุรษุ เรา.  ดังน นั้ จึง
ไม่มภี าวะจิตทรามอยู่ในอารยธรรมแผนนั้นในทางโลภะ.  เดี๋ยวนี้เราพูด
เรือ่ งโลภะ จิตท รามเพราะโลภะ  เต็มไปในอารยธรรมแผนปจั จุบนั ไม่มใี น
อารยธรรมแผนโบราณของ ปูย่ า่ ต ายายของเรา หรือข องชนชาตอิ นื่ ๆ ด้วย  
ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลง.  ชาติท ี่ต้อต้านไว้ดกี ็มีอยูห่ ลายชาติ.  บางชาติ
ไม่ย อมเลิกใช้ส่าหรี;  ส่าหรีท ี่พวกลังกาพวกอินเดียใช้พันด้วยผ้าผืนย าว
ให้ม ดิ ชิดข นึ้ ม าถงึ ศ รี ษะนนั้   เขาไม่ย อมเปลีย่ นแปลงเครือ่ งนงุ่ ห ม่ แ บบน.ี้   
เมื่อธรรมปาละแห่งประเทศลังกาก่อนจะตาย ก็ยังข อร้องว่า  ขอสตรีใน
ประเทศของเราอย่าได้เลิกใช้ส า่ หรีเลย. คือเป็นห ว่ งวา่ จ ะไปนงุ่ ผ า้ แ บบฝรัง่ .  
นี้เพราะเขากลัวค วามมีจิตทรามอย่างนี้.
คนไทยเราก็เคยมีเครื่องนุ่งห่มที่มิดชิด ก็ควรรักษาสงวนไว้ และ
อย่าไปตามก้นฝรั่ง   จะมีจิตทรามด้วยการลดเครื่องนุ่งห่มให้สั้นเข้า,  
หดเครื่องนุ่งห่ม ให้สั้นเข้า สั้นเข้า สำหรับผู้หญิง, เพื่อเป็นเครื่องยั่ว
เครื่องเล่นของผู้ชาย เป็นความเฟ้อในทางจิตใจ ที่กำลังเฟ้อ ล้น เหลือ
ไปสู่กามารมณ์,  แล้วก ็ส่งเสริมกันใหญ่ เพื่อให้สำเร็จตามนั้น.
๏๏๏
ฆราวาสธรรม  เรื่องที่ ๑๘ ภาวะจิตทราม ในอารยธรรม แผนปัจจุบัน
๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๓  หน้า ๓๒๘-๓๔๐.
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โสเภณีทางวิญญาณ

ระบบโสเภณีทางวิญญาณ คือสตรีเพศชอบอวดอวัยวะ
ที่ไม่ควรอวด มีลักษณะมั่นหมายให้เขาหลงใหล อย่างนี้เรียกว่า
โสเภณีทางวิญญาณ สาว ๆ ก็มี แก่ ๆ ก็มี 1

โสเภณีทางวิญญาณครอบงำโลก
เดี๋ยวนี้บูชากามารมณ์ โสเภณีทางวิญญาณเต็มไปทั่วโลก คือ
สตรีเพศที่แต่งกายอย่างยั่วเย้าที่สุดเต็มไปทั้งโลก ทำจิตใจของมนุษย์
ให้หันเหไปทางวัตถุอะไร อะไรจะมาเป็นศาสตร์ คืออาวุธที่คมที่จะตัด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากโสเภณีทางวิญญาณที่ครอบงำโลกเวลานี้ยิ่งขึ้น ๆ,  
ทำกันอย่างไรก็ไม่ทราบ ไป ๆ มาๆ ก็ให้สตรีเพศนี้เปิดเผยอวัยวะที่เป็น
เครื่องยั่วยวนมากขึ้น ๆ ๆ,  ก็มีปัญหาทางสังคม มีอาชญากรรมทางเพศ
เต็มไปทั่วท ุกหัวระแหง.
1

เรื่องไกวัลยธรรม เรื่องที่ ๔ - ไกวัลยธรรม ในฐานะกฎแห่งอิทัปปัจจยตา.
๒๘ เมษายน ๒๕๑๖ หน้า ๑๔๕
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ดูข่าวหนังสือพิมพ์มาเปรียบเทียบกัน หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ
ในปัจจุบันนี้ปีนี้, ไปเทียบกันดกู ับหนังสือพิมพ์เมื่อสัก ๑๒ ปี ๑๕ ปี.  
จะเห็นว่าข า่ วพาดหวั ต า่ ง ๆ ต่างกนั ล บิ , เดีย๋ วนเี้ ต็มไปดว้ ยเรือ่ งอนั ธพาล,
เรือ่ งกามารมณ์ ทัง้ ห น้า หน้าในหน้าน อกหน้าห ลังเต็มไปหมด พร้อมดว้ ย
รูปภาพดว้ ย แต่ห นังสือพิมพ์เมือ่ ส บิ ก ว่าป มี าแล้วไม่มอี ย่างนี้ มันม พี าดหวั 
ด้วยสาระคดี หรือข่าวที่เป็นสาระน่าช ื่นใจ,  นี่มันแสดงว่าโลกได้เปลี่ยน
มาอย่างไร.  อารยธรรมเนือ้ ห นังม นั เจริญรงุ่ เรืองอย่างไร เอามาจากไหน,  
ปัญหามันได้เกิดขึ้นอย่างไรในยุคที่เรียกว่าวัตถุม ันพัฒนา.
ถ้าเกิดเศรษฐีขนึ้ ม า ก็เศรษฐีท จี่ ะเห็นแ ก่ต วั อย่างยงิ่ ,  แล้วคนจนมนั 
ก็จนอย่างยิ่ง มันต้องทำลายเศรษฐี.  ถ้าใช้ระบบโบราณ เศรษฐีแข่งกัน
สร้างโรงทานน,ี้ คนจนได้รบั ก ารเลีย้ งดู มันก ไ็ ม่เกิดป ญ
ั หาอนั น ขี้ นึ้ .  อย่าง
สังคมนิยมประเทศคอมมิวนิสต์ หรืออ ะไรทยี่ งิ่ ก ว่าน นั้   มันม ไี ม่ได้ เพราะ
มันมีการป้องกันอยู่โดยอัตโนมัติ.  นั่นแหละคือ ผลของธรรมศาสตร์,  
ศาสตร์ท เี่ ป็นธ รรมะ ธรรมะทเี่ ป็นศ าสตร์,  อาวุธท มี่ คี มคอื ธ รรมะนัน้ ตัด
ปัญหาเหล่านี้ออกไป,  มนุษย์ก็เลยอยูก่ ันเป็นผาสุก.
ทีนี้มันเริ่มจางลง ๆ ของยุคที่นิยมจิตวิญญาณ นิยมจิตใจหรือ
วิญญาณเป็นใหญ่จางไป ๆ มานิยมวัตถุเป็นใหญ่มากขึ้น ๆ ,  ไม่ก ี่ร้อยปี
ความกา้ วหน้าท างวตั ถุ มันเหมือนกบั วงิ่ เช่น ไปดวงจนั ทร์ได้น   
ี้ ก็เรียกว่า
ความเจริญท างวัตถุน ี่มันเหมือนกับวิ่ง,  ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้คนเรา
หาประโยชน์ความสุขทางเนื้อ ทางหนัง จากวัตถุกันทั้งนั้นจนไม่มี
ใครฟังใคร ไม่มใี ครละอายใคร,  ไม่มใี ครจะเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แ ผ่แ ก่ใคร.  นีค่ ณ
ุ 
จะไปขอความเมตตากรุณาจากใครเดี๋ยวนี้   เมื่อเขาทิ้งธรรมะกันเสีย
หมดแล้ว,  พุทธศาสนากถ็ กู ท อดทงิ้ วา่ ทีจ่ ริง ถือก นั แ ต่ป ากเป็นส ว่ นมาก,  
ศาสนาคริสเตียนนี้ อื้อฉาวกันเป็นการใหญ่ ว่า พระเจ้าตายแล้ว.  
การถือว่าพระเจ้าตายแล้วนี้เป็นของจริงหรือไม่ ถูกหรือไม่ ก็ถูกนำไป
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วิจารณ์ วิพากษ์กันในที่ประชุมของผู้มีสติปัญญา,  มันก็มีคนที่เห็นว่า
พระเจ้าตายแล้วจ ริง ๆ นี้ คือไม่จำเป็นต ้องมี คำว่าพระเจ้าหรือส ิ่งที่เรียก
ว่าพระเจ้า.
นีม่ ามองซิ ทีแ่ ท้ธ รรมะนนั่ แ หละคอื พ ระเจ้า พระเจ้าต ายไม่ได้ แล้ว
พระเจ้าจ ำเป็นอ ยูเ่ สมอ.  ถ้าพ ระเจ้าไม่จ ำเป็นห รือต ายแล้ว ก็ห มายความ
ว่าไม่มธี รรมะแล้วในโลกน,ี้   แล้วก จ็ ะไม่มธี รรมศาสตร์ คืออ าวุธท คี่ มทสี่ ดุ
อันได้แก่ธ รรมะ,  แล้วก็จะเกิดปัญหายุ่งย ากทั้งหลายทั้งปวง.  นี่เดี๋ยวนี้
ธรรมศาสตร์ก เ็ หลือแ ต่ช อื่ แ ล้วเห็นไหม,  เอามาเป็นช อื่ ข องมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,  ระวังให้ด ีจะเหลือแต่ช ื่อ จะไม่มีธรรมะที่แท้จริงที่จะตัด
ปัญหายุ่งยากของมนุษย์ได้ทั้งโดยส่วนบุคคลและส่วนสังคม. ถ้ายังมี
อยู่จริงธรรมะยังมีอยู่จริง ไม่ได้ตาย, พระเจ้าก็ไม่ได้ตาย ก็มีสิ่งที่มี
อำนาจตดั ป ญ
ั หาสงั คมได้แ ล้วม นุษย์จ ะอยูเ่ ป็นผ าสุก ไม่มเี รือ่ งนา่ เกลียด
น่าชังน่ากลัว เหมือนกับพาดหัวเต็มไปในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่
วางขายอยู่.1

โสเภณีทางวิญญาณ
เรือ่ งเสริมส วยนกี้ เ็ พือ่ ห ลอกลวง;  มันไม่ส วยทำให้ส วย จะไม่เรียกว่า
หลอกลวง แล้วจ ะเรียกว่าอย่างไร ?  มันก ็คือก ารหลอกลวง.
หลอกลวงกเ็ พือ่ ก ามารมณ์;  เพราะวา่ ม นั ไม่มเี รือ่ งไหน  ทีจ่ ะครอบงำ
จิตใจของมนุษย์ เท่ากับเรือ่ งกามารมณ์.  อย่างพระพุทธเจ้าท า่ นกว็ า่ ไม่มี
อะไรจะครอบงำจิตใจผู้ชายมากเท่าเรื่องผู้หญิง   ไม่มีอะไรจะครอบงำ
จิตใจผู้หญิงม ากเท่ากับเรื่องผู้ชาย;  ท่านว่าอย่างนี้.
1

ธรรมศาสตรา  เรื่องที่ ๑ ธรรมศาสตรามีค่าเท่ากับปัญญาวุธ.
บรรยายวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖, หน้า ๑๖ - ๑๘.
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เดี๋ยวนี้ เราก็มีเรื่องเสริมสวยสำหรับผู้หญิงส ำหรับผู้ชาย,  แล้วมัน
ไปตกหนักอยู่ทางฝ่ายผู้หญิง   คือผู้หญิงถูกหลอกให้ลุ่มหลงในการ
เสริมสวย  มุ่งหมายจะหลอกอีกฝ่ายหนึ่ง,  ให้เพศตรงข้ามนั้น มาอยู่ใน
อำนาจของตัว  เพือ่ ต วั จ ะได้ป ระโยชน์.  มีค วามหลอกลวงอย่างน  
ี้ ก็เลย
กลายเป็นโสเภณีทางวิญญาณกันไปหมดทุกคน ที่ทำการเสริมสวยให้
เกินกว่าธ รรมชาติ ที่เนื้อทีต่ ัวของตน.
ผูห้ ญิงท กุ ค นเป็นโสเภณีท างวญ
ิ ญาณ  เพราะวา่ ไปทำการเสริมส วย
ให้มันสวยกว่าท จี่ ะแสดงออกไปตามธรรมชาติ  หรือว่าสะอาดเรียบร้อย
อะไรนั้นไม่ต้องการ ต้องการให้มันห ลอกกันให้มากขึ้น.
เดีย๋ วนเี้ ขากใ็ ช้ป ดิ บังร า่ งกายแต่น อ้ ย เพือ่ จ ะสง่ เสริมก ารเสริมสวย;  
นุง่ ผ า้ ปิดไม่ค อ่ ยจะมดิ ; อย่างนเี้ รียกวา่ ส วย เรียกวา่ เสริมให้ม นั ส วยยิง่ ขึน้ 
ไปอีก.  นี่ ความยั่วอย่างนี้  มันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเป็นโสเภณี.  โสเภณี
ทุกค นเขามงุ่ จ อ้ ง ทีจ่ ะลว้ งกระเป๋า ของผทู้ ลี่ มุ่ ห ลงเขา;  ถ้าเป็นโดยตรงก็
เป็นโสเภณีธรรมดา,  ถ้าเป็นอยูใ่นจิตใจก็เป็นโสเภณีทางวิญญาณ.
การเสริมสวยก็ดี การอะไรเหล่านั้นก็ดี มันเป็นเรื่องที่ทำให้
สตรีเพศเป็นโสเภณีทางวิญญาณกันเต็มไปทั้งโลก   แล้วเอาอย่างกัน,  
เอาอย่างกัน;  แล้วใจคอมนั จ ะปรกติส ขุ ได้อ ย่างไร;  มันไม่รวู้ า่ อ ย่างไรควร
ละอายเสียแล้ว.  ในเมื่อพระพุทธเจ้าท ่านตรัสว่า  เครื่องนุ่งห่มนี้เพื่อจะ
ปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอาย.
เดี๋ยวนี้ เขาก็เปิดมันมากขึ้น ๆ ผิดวัตถุประสงค์ของการมีเครื่อง
นุง่ ห่ม; นีก้ เ็ ป็นเรือ่ งไปตามกน้ ฝ รัง่ ส มัยป จั จุบนั .  ฝรัง่ ส มัยห นึง่ ผ หู้ ญิงป ดิ 
กายมิดชิดมาก : ลากยาวเป็นหาง ปิดมือ ปิดหน้า ปิดแขน ปิดข าหมด;  
แต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้กก็ ลายเป็นเรื่องเปิด ให้ยั่วได้มากเท่าไรยิ่งดี เป็นโสเภณี
ทางวิญญาณ;  แล้วคนไทยเราก็ไปตามก้นเขา.
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วิวัฒนาการทางการเสริมสวย   ทางการกระตุ้นความรู้สึกทาง
กามารมณ์ เป็นความวินาศในทางวิญญาณ;  ไม่มีความเป็นมนุษย์โดย
แท้จริง, เป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ไป.  เรื่องเพลง เรื่องดนตรี เอามาเป็น
อุปกรณ์ข องสิ่งเหล่านี้ ก็สูญเสียจิตตวิเวก คือจิตจ ะได้พ ักผ่อนสักห น่อย
ก็เอาเพลงเอาดนตรีมากระตุ้นไว้เรื่อย จนเป็นโรคเส้นประสาท 1.

วัฒนธรรมการแต่งกาย
วัฒนธรรมทใี่ ห้ส ตรีน งุ่ ห ม่ อ ย่างเหมือนกนั ไม่ได้น งุ่ ห ม่ .  นีว่ ฒ
ั นธรรม
ตะวันต กออกแบบเครือ่ งนงุ่ ห ม่ ให้ส ตรีน นั้ น งุ่ ห ม่ ช นิดท จี่ ะปดิ อ ะไรไม่ม ดิ
ยิง่ ข นึ้ ท กุ ที, ยิง่ ข นึ้ ท กุ ที,  เอาผหู้ ญิงเป็นเหยือ่ ส ำหรับห าความเพลิดเพลิน
ของผู้ชาย โดยหลอกให้เขานุ่งห ่ม ชนิดที่ไม่เป็นการนุ่งห ่มยิ่งขึ้นทุกที.
นุ่งห่มอย่างนี้   อาตมาเคยบอกและเคยเรียกมาหลายหนแล้วว่า
นุง่ ห่มแ บบโสเภณีท างวญ
ิ ญาณ;  เพราะจติ ใจของเขาเป็นผ สู้ มัครจะยัว่ คน
ให้มาลุ่มหลงในเขา. เขาจะได้รับประโยชน์ มันเป็นเจตนารมณ์ของ
โสเภณี;  ฉะนั้นใครก็ตามเพียงแต่น ุ่งห่มวับ ๆ แวม ๆ หรือไม่เป็นนุ่งห ่ม
อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นโสเภณีได้แล้ว;   แต่ว่าเป็นทางวิญญาณก่อน
แล้วคงจะไปเป็นถึงที่สุด ทีหลังก็ได้.
แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโสเภณีทางวิญญาณ นุ่งผ้าไม่ปิดขา;  ไม่อยากจะ
ปิดเพราะอยากจะอวด เพราะอยากจะยั่ว ก็คือมีจิตทราม;   พิจารณา
ในทางไหน ๆ ก็เห็นเป็นมีจิตท รามไปทั้งนั้น มันไม่เห็นแง่ดีเลย.  ดูเถอะ
แม่ศ รีเรือน นุง่ ผ า้ ป ดิ ข าไม่ม ดิ แ ล้วย งั จ ะเผยอมาเรียกตวั เองวา่ แ ม่ศ รีเรือน
ตามแบบของพุทธบริษัทไทย.
1

เมื่อธรรมะครองโลก  เรื่องที่ ๒ วิวัฒนาการเพื่อวินาศนาการ
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ หน้า ๘๒-๘๔.
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ในสมัยบรรพบุรุษ แม่ศรีเรือนสมัยบรรพบุรุษข องเรา ไม่ได้นุ่งผ ้า
อย่างนี้. นี้ไปถูกพวกฝรั่งเขาหลอกมาให้นุ่งผ้าอย่างนี้ แต่งตัวอย่างนี้
แล้วยังอยากจะเรียกตัวเองว่าแม่ศรีเรือน;   มันมีจิตใจเป็นแม่ศรีเรือน
ไม่ได้ เพราะจติ มันทราม ถึงขาดที่จะพยายามให้ตวั เองเป็นเหยือ่ สำหรับ
ล่อคนอื่น.   วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมตะวันออกแท้ ๆ ไม่เป็น
อย่างนัน้   เว้นไว้แ ต่ไปตามกน้ วฒ
ั นธรรมตะวันต ก;  แล้วล กู ห ลานคนไทย
ของเราก็กำลังเป็นอย่างนี้.
นีเ่ ท่าท ยี่ กตวั อย่างมานี้ มาคดิ ก นั ด ทู วี า่   ธรรมะครองอยูใ่ นจิตใจชนิดนี้
หรือวา่ อ ะไรครองอยูใ่ นจติ ใจน;ี้   วัฒนธรรมจบั ม อื ก ด็ ,ี   วัฒนธรรมจบู ก อด
ในทธี่ ารกำนัลก ด็ ,ี   วัฒนธรรมชแู ก้วเหล้าเหนือห วั ก ด็ ,ี   วัฒนธรรมนงุ่ ห่ม
แบบโสเภณีทางวิญญาณก็ดี,  ดูเข้าไปในจิตใจของเขา ว่ามันมีธรรมะ
อยู่หรือไม่ ?  มันหนีไปหมดแล้ว มันมีอะไรเข้ามาอยู่แทน.  นี่เรียกว่า
ธรรมะครองใจหรือไม่ครองใจก็ดูกันท ี่นี่ 1.
“การที่สตรีจะต้องไปหาอาชีพทางโสเภณี เพราะความบีบคั้นทาง
จิตใจเป็นส่วนใหญ่;  ถ้ามีรสของธรรมะ 2 เข้าไปช่วยให้พ้นจากความบีบ
คั้นอันนั้น  แล้วยังมีกำลังใจที่จะอดทนความยากจน อดกลั้น อดทนต่อ
ความเหน็ดเหนื่อย;  แล้วก็จะไปประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมได้ 3.”
๏๏๏
1

เมื่อธรรมครองโลก, เรื่องที่ ๔ อันตรายจากวัฒนธรรมตะวันตก
แห่งยุคปัจจุบัน, บรรยายเมื่อ ๔ สิงหาคม ๕๒๑๖ หน้า ๑๕๕- ๑๕๖.
2
รสของธรรมะในที่นี้คือสมาธิรส
3
อริยะศิลธรรม, เรื่องที่ ๑๓ สิ่งกระตุ้น และอานิสงส์ของศีลธรรม,
บรรยาย เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๗ หน้า ๔๖๙.
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หิริโอตตัปปะ

เรื่องนเี้ป็นรากฐานตั้งแ ต่เรื่องต่ำท ี่สุด จนไปถึงส ูงที่สุด  ตั้งแต่เรื่อง
ในบ้านในเรือน ไม่ใช่หลักธรรมะ ธรรมเมอะอะไร, อยู่ที่นี่ อยู่ที่ความ
ละอายและความกลัวนี้ ที่จะช่วยให้เรียบร้อยอยู่ได้ กระทั่งมาปฏิบัติ
ธรรมะ กระทั่งจะไปนิพพาน นี้ก็ต้อง อาศัยความกลัวต่อความทุกข์
ละเอียดยิ่งขึ้นทุกที, แล้วละอายแก่ใจเอง เมื่อทำผิดพ ลาด, มีความทุกข์
เกิดขึ้น ไม่มใีครรู้ ก็ละอายแก่ตัวเองเหลือประมาณ.
เด็ก ๆ ก็ไม่ท ำอะไรให้ม นั ผ ดิ พ ลาด, อย่างหกล้ม ถ้าห กล้มเขาละอาย
เขากลัวเจ็บด ว้ ย นัน้ แ หละหมายความวา่ ห ริ แิ ละโอตตัปป ะมนั ต งั้ ต้นท นี่ นั่ ;  
ถ้าหกล้มมันก็ละอายเพื่อนฝูงทั้งหลาย แล้วมันก็เจ็บด้วยความหมาย
ละอายและกลัวอยู่ที่นี่. ทีนี้ก็ขึ้นมาถึงเรื่องศีลธรรม ก็มีความละอาย
อย่างเดียวกัน  ความกลัวอย่างเดียวกัน   ขึ้นมาถึงเรื่องปรมัตถธรรม
เรื่องกิเลสอันลึกซึ้ง ก็ยังอาศัยของสองอย่างนี้. ในเรื่องศีลธรรม
ถ้ามีหิริโอตตัปปะ มันทำไม่ได้  ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
นี้มันทำไม่ได้,  เรื่องปรมัตถธรรมที่จะปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความยึดมั่น ถือม ั่นเกิดก็ทำไม่ได้เหมือนกัน.
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จงใช้หิริ และ โอตัปปะนี้ เป็นเครื่องช่วยสนับสนุน คือเป็นรากฐาน
อยู่ เป็นรากฐานทสี่ ำคัญอ ยู  
่ ไม่ส ำรวมวนิ ยั ได้  ก็เพราะไม่มหี ริ โิ อตตัปปะ,  
ไม่ร ะวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ขาดหิรโิอตตัปปะอยูม่ าก.  พอมีอันนี้
นีก่ เ็รียกว่าร ากฐาน มีก ารสำรวมได้ด ี เพราะมหี ิรแิ ละโอตตัปป ะ; ฉะนั้น
เราตอ้ งทำให้ม นั ถ ยี่ บิ เข้าไว้ ความละอายและความกลัวน ี้ ให้ม ใี นทกุ ก รณี
ให้มันถี่ยิบไว้ คืออย่าประมาท, ให้มันเหมือนกับตะแกรงที่ตามันถี่ยิบ
ไม่มอี ะไรมนั ร วั่ ไปได้งา่ ย ๆ แล้วส งิ่ ต า่ ง ๆ จะดขี นึ้ ได้โดยงา่ ย จะทำได้งา่ ย
ขึ้นด้วย ในการทจี่ ะทำให้ดี.
เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังเสื่อม ในข้อนี้ เสื่อมก็เพราะเหตุอย่าง-
เดียวกันอีก เพราะไปหลงใหลในวัตถุนิยม  เอร็ดอร่อยทางเนื้อทางหนัง  
ก็ท ำให้ห ริ โิ อตตัปป ะ สิน้ ไป ๆ ๆ ๆ,  กระทวั่ เดีย๋ วนนั้ ก ารเปลือยกายจะไม่มี
ความหมายเป็นค วามเปลือยกายแล้ว, ได้ยนิ ข า่ ววทิ ยุวา่ มหาวิทยาลัยไหน
ต้อนรับน อ้ งใหม่ก นั โดยจบั น สิ ติ น อ้ งใหม่ท เี่ ป็นผ หู้ ญิงเปลือยกาย เท็จจ ริง
อย่างไรกไ็ ม่ร.ู้ แต่วทิ ยุม ี นีไ่ ปถงึ ข นาดน้ี เรือ่ งอนาจารมนั ก ก็ ลายเป็นไม่มไี ป  
กลายเป็นไม่ใช่อ นาจารไป มันก เ็ ข้าม าทลี ะนดิ ๆ ๆ.  การแต่งก ายของสตรี,  
แล้วเรือ่ งทเี่ สียห ายอย่างอนื่ ก็พ ลอยตามหลังม า กลายเป็นไม่ผ ดิ จะยกเลิก
ศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร และข้ออื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กัน นี่คือผลของการที่ว่า
ไม่มหี ิริและโอตตัปปะ.
เกีย่ วกบั ข อ้ น ี้ ขอให้น กึ ถ งึ ป จั จเวกขณ์ข องเราทปี่ จั จเวกขณ์อ ยูท่ กุ วนั :
เรือ่ งจวี ร ห่มจ วี รนกี้ ไ็ ม่ใช่เพือ่ น นั่ เพือ่ น เี่ ลย  เพือ่ จ ะปกปิดอวัยวะอันจะทำ
ความละอายให้ก ำเริบ ทำหริ ใิ ห้เสียไป; ถ้าเราไม่น งุ่ ผ า้ เพราะเราไม่ละอาย
นี้เรานุ่งผ้าเพื่อจะป้องกันในข้อนี้ คือยังมีรู้สึกละอายอยู่ สิ่งที่ทำหิริให้
กำเริบ ก็ปกปิดไว้ แล้วจึงห่มจีวรอย่างที่เราห่ม นุ่งห่มปกปิดร่างกาย
อย่างที่ห่ม.
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ทีนี้ ผู้นำไปด้านนี้คือพ วกฝรั่งเขาค่อย ๆ เปิดมันเปิดมันเปิดมัน จน
จะไม่ต้องปิดกันแล้วเดี๋ยวนี้,  แล้วมันไม่ได้อ ยูต่ รงนั้นด อก มันอยู่ที่จิตใจ
เลวลง ๆ,  มันไม่ได้ต รงทรี่ า่ งกายถกู เปิด แต่ม นั อ ยูท่ จี่ ติ ใจเลวลง ๆ;  แต่เขา
ก็ว่าดี ว่าดี ว่าไม่ต้องลำบากไม่ต้องยึดถือ นั่นแ หละวิญญาณของฮิปปี้.  
พวกฝรัง่ เมือ่ ก อ่ นเขากป็ ดิ ก ายมากกว่า พวกฝา่ ยตะวันอ อกทงั้ ห ญิงท งั้ ช าย
ดูรปู ภาพเก่า ๆ เกินก ว่า ๑๐๐ ปี ผูห้ ญิงเขา แต่งต วั ก นั อ ย่างไร, แล้วเดีย๋ วนี้
เขาแต่งต วั ก นั อ ย่างไร,  แล้วพ วกตะวันอ อกไปตามเขา ก็เลยหมดสิง่ ทีเ่ คยดี;
ฉะนั้น หิริโอตตัปปะ ก็เสียไป ๆ .  เรากำลังเดือดร้อน เพราะข้อนี้ เรื่อง
อันธพาล เรื่องเด็กหนุ่มไม่อยู่ในระเบียบวินัย มันมีมูลมาจากข้อน้ี,
กีช่ นิด ๆ กี่ร้อยชนิด ก็มีมูลมาจากข้อนี้ เพราะมันขาดหิริและโอตตัปปะ.  
ทีนี้ในฐานะที่เป็นบรรพชิต จะต้องทำอย่างดีที่สุด สุดความสามารถ
ไม่อย่างนั้นไม่เป็นพระ.
นีอ่ ย่าท ำเล่นไป.  คำสองคำนวี่ า่ ห ริ โิ อตตัปป ะ  เมือ่ เด็ก ๆ แม่บ อกให้
สวดทกุ ค นื , เราเด็ก ๆ จะตอ้ งสวดมนต์วา่   หิรโิ อตฺตปฺปส มฺป นฺน า สุกกฺ ธมฺม-
สมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร ทีแรกกไ็ม่รู้ว่าอะไร
ก็สวดไปอย่างนั้น. เดี๋ยวนี้ ก็ยังจำได้ว่ามันสวดไปทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าอะไร
แล้วบ อกวา่ ห ริ โิ อตตัปป ะนเ้ี ป็นเทวธรรม เป็นธ รรมะสงู สุด  ถ้าเด็ก ๆ เข้าใจ
กันอ ย่างนแี้ ล้ว ถือก นั อ ย่างนกี้ ด็ นี ะ.  หิรโิ อตฺตปฺปส มฺป นฺน า - สมบูรณ์ดว้ ย
หิรแิ ละโอตตัปป ะ  สุกกฺ ธมฺมส มาหติ า - ถึงพ ร้อมดว้ ยธรรมะอนั ข าวสะอาด  
สนฺโต สปฺปุริสา - เป็นสัตบุรุษ ผูส้ งบรำงับ, นี่เขาว่า เทวธมฺม าติ วุจฺจเร -
นีค่ อื เทวธรรม. ถ้าโลกมสี งิ่ น สี้ งิ่ เดียว ก็ม สี นั ติภาพถาวร. นีค่ อื ค วามหมาย
ของคำว่า หิริและโอตตัปปปะ1.
๏๏๏
1

นวกานุสาสน์  เรื่องที่ ๘ จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร? (ต่อ)
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๒๑
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ถ้าสตรีดื่มเหล้า

ถ้าสตรี  กินเหล้า  เข้าเรื่อง “บ้า”
ไม่รู้ว่า  กินทำไม  กินไปได้
หรืออยากเป็น  กินนรี  ที่ไวไฟ
ยิ้มละไม  อยู่เพราะเหล้า : ผีเข้าทรง
ดัดจริต  ตามใคร  บอกไม่ถูก
เพราะปีศาจ  จูงจมูก  ให้ลุ่มหลง
เห็นผีเป็น  เทวดา  ดูน่างาม
โลกก็ส่ง  ตามแต่  แม่ผีตวง
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ยิ่งลูกผี  มีแต่  จะเมาใหญ่
มีอะไร  ก็ต้องเหล้า  เฝ้ายึดหน่วง
พอขาดเหล้า  ร้อนเร่า  เสียเต็มทรวง
โลกทั้งปวง  เป็นโลกเหล้า  น่าเศร้าจัง

ถ้า “สตรี”  คำนี้มาจาก  “สตี”
ก็แปลว่า  “คนผู้มี  สติยิ่ง”
ไม่ควรไป  หลงเหล้า  เข้าเรื่องลิง
ควรจะหยิ่ง  ธรรมแท้  ของแม่เอยฯ

๏๏๏

หัวข้อธรรมในคำกลอน หมวดปกิณกะ หน้า ๑๒๘
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:- สิทธิ และหน้าที่

สิทธิเสมอภาค

ผมอยากจะพูดตามความเห็นส่วนตัวยิ่งก ว่าอย่างอื่นว่า ไม่ถือหลัก
ที่ให้สิทธิเสมอภาคแก่สตรีอย่างบ้าหลัง;  เหมือนที่กำลังนิยมกันอยู่ใน
เวลานี้ คำว่าเสมอภาคนั้น มันมีความหมาย ๒ ชนิด :ความหมายของคนโง่ ก็คือ ทำอะไรเหมือนกัน.  เมื่อเช้าน ี้ก็ได้ย ิน
วิทยุประกาศถึงว่า จะให้สตรีเป็นผู้พิพากษาได้เต็มรูปเหมือนกับผู้ชาย
เป็นนายทหาร เป็นอะไรได้ เหมือนกับผู้ชายในรูปเดียวกัน,  โดยอ้าง
หลักว่า สิทธิเสมอภาคของสตรี.  อย่างนผี้ มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหลับตา
มากขึ้น ในเรื่องทำไปอย่างบ้าหลัง,  ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ข องธรรมชาติ
มากขึ้น   มันควรพูดในทางทวี่่า ให้สตรีก็ได้ทำหน้าที่ ที่สตรีควรจะทำ
ให้สุดเหวี่ยงของสตรี,  บุรุษก ็ทำหน้าที่ของบุรุษ ให้สุดเหวี่ยงของความ
เป็นบ รุ ษุ . อย่าไปทำให้เหมือนกนั ;  ถ้าเหมือนกนั แ ล้วม นั จ ะโง่ ในลกั ษณะ
ที่ว่า เลี้ยงซึ่งกันและกันไม่ได้. มันจะเลี้ยงซึ่งกันและกันอย่างไรได้  
ถ้ามันไปเหมือนกันท ุกกระเบียดนิ้ว.  นี่ความหมายธรรมดาสามัญต้อง
พูดอย่างนี้.  เพราะฉะนั้นต ้องมีหน้าที่ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะ  แล้วโดย
อย่างยิ่ง ที่ธรรมชาติมันจัดสรร.  ผู้ชายมันคลอดลูกได้เมื่อไร.
มันก็ต้องนึกถึงข้อที่ว่า ธรรมชาติมันจัดสรร แต่เขาไม่มองในแง่
นีแ้ ล้ว ไปมองเตลิดไปถงึ ว่า มันไม่เท่าก นั ,  มันค วรจะเท่าก นั โดยนำ้ ห นัก
โดยสัดส่วน,  แต่ว่าร ูปลักษณะที่ทำ ไม่จำเป็นต ้องเหมือนกัน.
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ถ้าเราจะถือว่า ให้เลี้ยงซึ่งกันและกัน มันก็ต้องมีการกระทำที่ไม่
เหมือนกนั ,  ถ้าไปทำเหมือนกนั ม นั เป็นก ระเทยไปหมดทงั้ ส องฝา่ ย,  ไม่มี
พ่อแม่ หรือไม่มีบุรุษสตรี,  มันจะเป็นกระเทยหรืออะไรกันไปเสียห มด
ทั้งสองฝ่าย แล้วใครจะเลี้ยงลูก แล้วโลกนจี้ ะไม่มีมารดา, โลกนี้มันจ ะ
เป็นบ้าเป็นหลังไปเลย เพราะไม่มีมารดาที่อบรมวิญญาณของลูกเด็ก ๆ.
หน้าทีม่ นั ต อ้ งตา่ งกนั โดยรปู ล กั ษณะ จึงจ ะสามารถสนองให้แ ก่ก นั แ ละกัน
อย่างครบถ้วน เลยเรียกว่า ถูกต้องตามธรรมชาติต ้องการ.
มันน า่ ป ระหลาดทวี่ า่ มนุษย์เราในโลกยงิ่ ม กี ารศกึ ษามาก ความคิด
ความรูส้ กึ ม นั ย งิ่ แ ล่นไป ในลกั ษณะทขี่ ดั ข วางตอ่ ธ รรมชาติม ากขนึ้ .  การ
ศึกษาอะไรกไ็ ม่รู้ ยิง่ ท ำไป ๆ จะยงิ่ ข ดั ข วางตอ่ ธ รรมชาติม ากขนึ้ , แล้วม นั ก ็
กระท้อนกลับอ อกมา เป็นวกิ ฤตการณ์อ ยูใ่ นโลกนนั้ เอง. นีค่ อยดเู ถอะ จะ
ให้ผหู้ ญิงท ำเหมือนผู้ชายทุกอย่างนี้ จะมปี ฏิกิรยิ าจากธรรมชาติ เกิดขึน้ 
มาอย่างเป็นวิกฤตการณ์ ไม่มีสันติภาพ เพราะไม่มีโอกาสทจี่ ะเลี้ยงซึ่ง
กันและกัน ในลักษณะที่ถูกต ้องตามหน้าที่.
๏๏๏

ราชภโฏวาท, เรื่องที่ ๒ ปรทัตตูปชีวี, ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘ หน้า ๕๓-๕๕.
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สิทธิสตรีในครั้งพุทธกาล

สตรีเป็นส งิ่ ท เี่ คยถอื ก นั วา่ เป็นท รัพย์ส มบัตชิ นิดหนึง่ .  ในตอนแรกก็
เป็นท รัพย์ข องบดิ ามารดา  ทีเ่ ลีย้ งไว้ส ำหรับข ายให้แ ก่บรุ ษุ ในตระกูลท จี่ ะ
มาขอซื้อเอาไป.  ครั้นผ เู้ป็นสามีซื้อเอาไปแล้ว  ก็ถือเสมือนหนึ่งทรัพย์
หรือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง ปราศจากสิทธิ์และเสียงใด ๆ. เพราะเชื่อก ันว่า
สตรีเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอะไร ๆ สมบูรณ์เหมือนผู้ชาย จึงไม่ให้การศึกษา
แก่สตรี สตรีก็มีอันที่จะเป็นไปในทางเสื่อมเสียมากขึ้น จึงกลายเป็น
ธรรมเนียมที่ถือกันว่า สตรีไม่ควรถูกย กขึ้นมาเทียมบุรุษ ทุก ๆ อย่างให้
อยู่ในอำนาจของฝ่ายชายอย่างเดียว.
จุดด ำได้เกิดข นึ้ แ ก่เพศทเี่ ป็นม ารดาของโลกอย่างเปือ้ นไปหมด ทัง้ ท ี่
บุรษุ ผ ถู้ อื ล ทั ธิน นั้ ก็ต อ้ งเกิดม าจากสตรีน นั่ เอง.  ครัน้ พ ระองค์ท รงอบุ ตั ขิ นึ้
ทรงรบั รองขอ้ ท วี่ า่ ส ตรีส ามารถบรรลุม รรคผลเช่นเดียวกบั บ รุ ษุ โดยไม่มี
ข้อแตกต่าง และตรัสข้อปฏิบัติสำหรับสตรี เพื่อ “เอาชนะ 1 ” ได้ทั้งโลกนี้
และโลกหน้า คือความมีหน้ามีตา ในทางสมาคมหรือวงสังคม และการ
1 ดูบาลี พลวรรค มาตุคามสํยุตต์ สูตรที่ ๔ ไตร.ล.๑๘ หน้าที่ ๓๐๖
และบาลีอุโบสถ วรรค อัฏ.อํ.ไตร.๑๓ หน้าที่ ๒๗๕ และอื่นๆ
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ไปสสู่ คุ ติส วรรค์โดยเท่าเทียมกบั ผ ชู้ าย ให้รจู้ กั ห น้าทีข่ องตวั ท จี่ ะพงึ ป ฏิบตั ิ
ต่อสามี  ซึง่ ก ม็ หี น้าท อี่ กี อ ย่างหนึง่   อันจ ะพงึ ป ฏิบตั ติ อ่ ภ รรยา และให้ท งั้ 
สองฝ่ายถือเสมือนที่จะพึงกระทำตอบแก่กัน โดยเท่าเทียมกัน.
การยกสถานะสตรีเช่นน ี้ ปรากฏในตระกูลวงศ์ข องพระองค์ คือพ วก
ศากยะมาก่อนแล้ว โดยที่ถือว่าส ตรีเป็นเพศที่ควรยกย่อง ไม่ยอมยกให้
ไปกับพวกที่มีเชื้อชาติต่ำกว่า แม้จะมีอำนาจ และสตรีควรมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธ หรือไม่ถ กู ย กให้แ ก่บ รุ ษุ ท ไี่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ ดั เทียมกนั .  หรือก ล่าว
อย่างสั้น ๆ ก็ค ือว่า เกียรติย ศของสตรี เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอยู่อย่าง
รอบคอบสุขุม.  ข้อนี้ทำให้สตรีพวกศากยะก้าวออกจากประตูเรือนบวช
ในสำนักภิกษุณีได้ โดยปราศจากการขัดขวางของฝ่ายชาย.  และธรรม
ของพระองค์ซ ึ่งมีผู้รับถือก ันมากขึ้นสืบมาในตอนหลัง ได้ช่วยยกสถานะ
ของสตรีให้สูงขึ้นอย่างประจักษ์ มีสิทธิและโอกาสที่จะทำการกุศลและ
การศึกษาตามประสงค์ข องตนมากขึ้น.
อีกอ ย่างหนึง่ อินเดียในสมัยโบราณมธี รรมเนียมบชู ายญ
ั ญ
 ด์ ว้ ยเนือ้ 
และเลือดทั้งของสัตว์และมนุษย์. โบสถ์ส่วนมากคือโรงฆ่าสัตว์ ที่แดง
ไปด้วยเลือดและไฟที่ส่งควันตระหลบ.   ผู้มีทรัพย์และอำนาจจัดให้
พวกนักบวชประกอบการบูชายัญญ์   เพื่อไถ่ถอนบาปของตน และช่วย
ให้ตนมีความเจริญยิ่งขึ้นไปตามลัทธิที่เชื่อกันอยู่.  พวกนักบวชเหล่านั้น
ช่วยทำพิธี ให้บาปของผู้เป็นเจ้าของยัญญ์นั้น ตกมารวมกันอยู่ที่ศีรษะ
ของสัตว์ที่จะฆ่า แล้วฟันมันเสีย โดยไม่มีขณะที่มันอาจสำนึกถึงรส
ของความเจ็บและความตาย   เอาโลหิตรองใส่ถาดมาเผาไฟสมนาคุณ
พระเป็นเจ้าในเบือ้ งบน.  ศัตรูย อ่ มตอบแทนศตั รูด ว้ ยเลือดและชวี ติ   การ
ริษยาอาฆาตจองเวร ถือก นั วา่ เป็นเกียรติย ศ ไม่ถ อื ก นั วา่ การให้อ ภัยเป็น
สิ่งที่ควรนิยม.
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ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้น พระองค์ทรงสอนว่า ความ
บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัว   คนอื่นจะช่วยทำคนอื่นให้
เศร้าหมองหรือบ ริสุทธิห์ าได้ไม่. กรรมเป็นส ิ่งเด็ดข าดแน่นอนในข้อท ี่ว่า
ทำเช่นไรต้องได้ผ ลเช่นน ั้น และผูท้ ำนั่นเองเป็นผ ู้รับผ ล ไม่มกี ารไถ่ถอน
สับเปลี่ยนกันได้ด้วยอำนาจ หรือทรัพย์ หรือสิ่งอื่น ๆ. เวรย่อมไม่ระงับ
ด้วยเวร แต่จะระงับเพราะความไม่ผูกเวรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการ
ให้อภัยเป็นความกล้าของนักปราชญ์   แม้พวกคนพาลจะถือกันว่าเป็น
ความขลาดหรืออะไรก็ตาม.
สัตว์ท กุ ช นิด รูจ้ กั รกั ช วี ติ เหมือนมนุษย์ และเท่ากับม นุษย์ และตกอยู่
ในภาวะอันหนัก เพราะถูกความแก่ ความเจ็บ และความตาย ครอบงำ
เช่นเดียวกัน ควรทจี่ ะเป็นเพือ่ นทกุ ข์ย ากดว้ ยกนั ดีก ว่าท จี่ ะลา้ งผลาญกนั
ซึง่ เป็นการกระทำอย่างหลับตาและนา่ ล ะอายยงิ่ ข นึ้ .  ครัน้ ผ นู้ บั ถือศ าสนา
ของพระองค์ม ากขนึ้ ธรรมทที่ รงนำมาสงั่ ส อนกย็ งิ่ ม อี ทิ ธิพลในดวงใจของ
มนุษย์ที่เคยนิยมการฆ่าและการจองเวรมากขึ้น  ซึ่งช่วยให้เขาบันเทา
ความโหดร้ายนั้นลงเสียได้ ตามควรแห่งธรรมที่ได้ศึกษา.  ครั้นแพร่
หลายไปถึงชั้นพระราชา ก็มีกฎหมายบัญญัติห้ามการฆ่าสัตว์ และตั้ง
โรงพยาบาลขึ้นสำหรับสัตว์เดรัจฉาน   ดังที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของ
พระเจ้าอ โศกแทบทวั่ ไปทงั้ อ นิ เดีย หรือช มพูท วีป สมตามทพี่ ระราชาธิราช
องค์น มี้ อี าณาจักรอนั ก ว้างขวาง  เพราะทรงอาศัยอ ำนาจธรรมเป็นเครือ่ ง
ปราบและขยายอาณาจักร  อันป รากฏตามประวัติศาสตร์ว่า  ทรงขยาย
อาณาเขตได้กว้างกว่ากษัตริยอ์ งค์ใดในอินเดีย.
การปฏิวัติได้เกิดข ึ้นในดวงใจของประชาชน  จนถึงกับท ำให้โรงฆ่า
สัตว์ช นิดท หี่ มุ้ ค ลุมอ ยูด่ ว้ ยลกั ษณะของโบสถ์น นั้ ล ดจำนวนนอ้ ยลงไป และ
มีโรงพยาบาลสำหรับสัตว์ที่เจ็บป่วยเกิดขึ้นแทนดังก ล่าว.  นี่คือร อยแห่ง
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พระพุทธคุณ  ที่จารึกติดอ ยู่ในประวัติศาสตร์ข องอินเดีย  และประเทศ
ใกล้เคียงเท่าที่ธรรมาณาจักรของพระเจ้าอโศกราชแผ่ไปถึง, และลาก
รอยขอมนั ส บื ต อ่ ม าจนกระทัง่ บ ดั นี้ ได้แ ผ่ไปในประเทศอนื่ โดยกว้างขวาง
จนกระทั่งเกิดมีชนหมู่มากที่ถือไม่กินเนื้อสัตว์ เพราะอาศัยรัศมีธรรม
ของพระองค์ก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธบริษัทที่ปฏิญาณตนไม่เสพ
เนื้อสัตว์ตลอดชีวิต หรือบางคราว.  สัตว์ไม่ถูกฆ่า หรือไม่เป็นเหตุให้
ถูกฆ่าเพราะชนพวกนี้   หรือในวันที่กำหนดเป็นวันทางศาสนานั้น  
มีจำนวนมากมายเหลือที่จะนับได้   ซึ่งเป็นเสมือนการปิดเสียซ ึ่งลำธาร
ของโลหิต อันเคยไหลนองให้หยุดไหล หรือน้อยลง ซึ่งย่อมทำให้ฉาก
แห่งประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างยากที่จะพิจารณาเห็นได้ง่าย ๆ  
เพราะการปฏิวัตินี้มีสังคม หรือส มาคมส่วนใหญ่ข องมนุษย์เป็นมูลฐาน.
เมื่อย้อนมามองดูอีกครั้งหนึ่ง จะพบว่า สังคมใดหนักแน่นในพุทธ
ธรรมแล้ว การเหยียดชั้นวรรณะของกันและกัน จะไม่มีในสมาคม
นั้น ๆ จะมีแต่ค วามวางตนเสมอ พร้อมเพรียงสามัคคีกันก่อก ู้ภาระของ
ประเทศชาติ.  การยกสถานะของสตรี และการให้อภัยด ้วยความเมตตา
กรุณา ย่อมหาได้ง่ายในสมาคมนั้น.  มนุษย์ชาติส่วนใหญ่ จึงได้มีรูป
ทางประวัติศาสตร์ แปลกไปกว่าตามที่จะปล่อยให้มันหมุนไปเอง โดย
ปราศจากหลักธรรมของพระองค์ ด้วยประการฉะนี้.
๏๏๏

พุทธจริยา ภาคผนวกพระพุทธคุณที่จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์
ข้อเขียนเป็นที่ระลึกในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๔๘๓ ของ ภิกขุ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
หน้า ๔๕๑-๔๕๔.
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การเคารพสตรีของษัตริย์ลิจฉวี

พวกลิจฉวี กษัตริยพ์ วกหนึ่งในอินเดียส มัยพ ุทธกาล รัฐเล็ก ๆ แต่
เก่งกาจมาก ถึงข นาดรบพงุ่ ก บั ม หาประเทศ เช่นแ คว้นม คธ แคว้นโกศลได้ 
เพราะวา่ ต ระกูลก ษัตริยล์ จิ ฉ วีน ี้ พากนั ห นุนห มอนไม้ ตืน่ แ ต่ดกึ อย่างตสี ี่
อย่างนี้ ฝึกวชิ าอาวุธในกลางดกึ มีก ารเคารพสตรี ในฐานะไม่ใช่ข องเล่น.  
คำว่าเคารพสตรีนี้  คือย กสตรีไว้เหนือฐานะของความเป็นของเล่นสนุก
ของเพศชาย.  โลกสมัยนี้ตรงกันข้าม เอาสตรีเป็นของเล่นของเพศชาย
หลอกให้ก ระโปรงสนั้ เข้าไปทกุ ที ๆ อย่างนเี้ ป็นข องเล่นข องผชู้ ายมากขนึ้ 
ไปทกุ ที;  อย่างนเี้ รียกวา่ เหยียดสตรี. กษัตริยว์ งศ์ล จิ ฉ วีย กย่องสตรีไว้เหนือ
ฐานะของเล่น ฉะนั้นจ ึงเป็นรัฐเล็ก ๆ ที่เก่งกล้า สามารถรบชนะรัฐใหญ่
เช่นม คธรฐั ได้.  ทีนตี้ อ่ ม าเลิกห นุนห มอนไม้ นอนบนฟกู หนุนห มอนข้าง
แดง นอนจนตะวันสาย สายแล้วก็ยังไม่ตื่น เหยียบย่ำสตรีลงไปเป็นของ
เล่น ไม่เท่าไรรัฐล ิจฉวีก ็สูญเสียความเป็นรัฐอ ิสระ.
ฉะนั้นทรงขอร้องให้ภิกษุหนุนหมอนไม้ ตื่นแต่ดึก ฝึกวิชาอาวุธ
คือต่อสู้กับกิเลส ด้วยสติปัฏฐาน ไม่เห็นอะไรเป็นของเล่นข องควรบูชา
แบบกามารมณ์ คือเป็นภิกษุโดยแท้จริง เป็นอนาคาริกโดยแท้จริงอย่าง
นั้นเถอะ แล้วก ็จะพ้นจากมาร;  จึงทรงขอร้องว่า “กลิงคฺ รูปธาโน ภิกฺขเว
วิหรถ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงเป็นผู้อยูโ่ดยมีท่อนไม้เป็นหมอนเถิด;  
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เมื่อเธออยู่อย่างนี้ มารจักไม่ได้โอกาส”  เมื่อหนุนห มอนไม้อยู่ มารจัก
ไม่ได้โอกาส;  ลองเป็นอยูใ่นมหาวิทยาลัยอย่างนั้นดบู ้าง  ในหอพักน ักศึกษาในวิทยาลัย  ลองหนุนห มอนไม้ ตื่นแ ต่ดึก ฝึกวิชาอาวุธ คือฝ ึก
เรือ่ งทมี่ นั เป็นห น้าที่ แล้วก ไ็ ม่เห็นเพศตรงขา้ มเป็นข องเล่น เป็นเหยือ่ น นั่ 
แหละ ผมว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยท ี่แท้จริงข ึ้นมา เป็นอุดมศึกษาที่แท้จ ริง
ขึ้นมา แล้วคิดดูเถิด มีแต่ได้ ไม่มีใครตาย.  หอพักนักเรียนไหน ตื่นแต่
ตีสี่ ฝึกวิชาอาวุธ หนุนหมอนไม้ ไม่มีใครตาย ไม่มีใครเสียอะไร  มีแต่
ได้ที่ดี ทีง่าม ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ยิ่งข ึ้นไปกว่าเดิม.  เดี๋ยวนมี้ ีแต่นอนสาย
นอนบนเตียงนอนสบาย นอนไม่อยากตื่น ไม่อยากลุก ตามใจกิเลส
ตามใจเนื้อหนัง.
๏๏๏

บรมธรรมภาคต้น, เรื่องที่ ๘ บรมธรรม กับชีวิตนักศึกษา
๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ หน้า ๑๕๓-๑๕๔.
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พระนางปชาบดีโคตมี

ทีนี้มีเรื่องสำคัญที่สุด ที่เกี่ยวกับผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธ-
มารดา รับช ว่ ง คือพ ระมหาปช าบดี เป็นท งั้ น า้ และเป็นท งั้ แ ม่เลีย้ ง ซึง่ ได้รบั 
ช่วงการเลีย้ งดพู ระกมุ ารจนเติบโต จนกระทัง่ อ อกบวชไป.  นีม้ พี ระพุทธ-
จริยาที่จะต้องพิจารณากันบ ้าง. เมื่อพระพุทธเจ้าต รัสรูแ้ ล้ว, มีคณะสงฆ์
ประดิษฐานขนึ้ แ ล้ว ก็ม เี รือ่ งราวทวี่ า่ พระเจ้าแ ม่น า้ ป ช าบดีน กี้ อ็ ยากจะบวช
เป็นน กั บวชในพทุ ธศาสนา.  ครัง้ ห นึง่ เมือ่ พ ระพุทธเจ้าเสด็จไปเยีย่ มบา้ น  
คือที่กบิลพ ัสดุ์ประทับอยูท่ ี่ในอารามใกล้ ๆ นครกบิลพ ัสดุ์นั้น  พระนาง
ปชาบดีโคตมีก็ไปเฝ้าและทูลขอว่า : สาธุ ภนฺเต ลเภยฺย มาตุคาโม
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อาคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ ซึ่งมี
ใจความว่า ข้าแต่พระองค์ผ ู้เจริญ ข้าพระองค์ข อโอกาส ขอให้มาตุคาม
ได้บ วชจากเรือน เป็นผ ไู้ ม่มเี รือนในธรรมวนิ ยั ท พี่ ระตถาคตประกาศดแี ล้ว
นี้เถิด,  คือขอให้พระพุทธเจ้าท รงอนุญาตให้ผู้หญิงบ วชได้.
พระพุทธเจ้าท า่ นตรัสวา่ : อลํ โคตมิ - อย่าเลยโคตมี อย่าเลย.  มา เต
รุจฺจิ มาตคุ ามสฺส ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อาคารสฺม า อนคาริยํ
ปพฺพชาติ เพราะการที่มาตุคามจะออกบวชในธรรมวินัย ที่ตถาคต
ประกาศดีแล้วนี้  อย่าเป็นที่ชอบใจอย่าข วนขวายแก่เธอเลย.  พระนาง
ปชาบดีกอ็ ้อนวอนเป็นครั้งท ี่ ๒ ก็ทรงปฏิเสธเป็นครั้งที่ ๒, อ้อนวอนครั้ง
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ที่ ๓ ก็ท รงปฏิเสธเป็นค รัง้ ท ี่ ๓.  นีข่ อให้ด วู า่ พระพุทธจริยาเป็นอ ย่างไร.
พระนางปช าบดีกต็ ้องร้องไห้ แล้วกลับไป.
ต่อม าวนั ห นึง่ พ ระพุทธเจ้าป ระทับอ ยูท่ เี่ มืองเวสาลี ไม่ไกลจากกบิล-
พัสดุ,์  ทีนพี้ ระนางปช าบดีก ม็ าไม้ใหม่;  นีพ่ ดู ภ าษาโสกโดก ขออภัยเพือ่ 
รวบรัดเวลา.  ทีนพี้ ระนางโกนหวั ไปเลยพาพวกผหู้ ญิงท เี่ ป็นบ ริวารจำนวน
หนึ่งไปด้วย โกนหัวไปเลย,  แล้วก ็เดินไปเป็นระยะทางไกล ขนาดที่ว่า
เท้าพองและตวั เต็มไปดว้ ยเหงือ่ ด ว้ ยฝนุ่ ,  เข้าไปยนื อ ยูท่ ปี่ ระตู ทีก่ ฏู าค าร
ป่าม หาวนั ทีพ่ ระพุทธเจ้าป ระทับอ ยู.่   พระอานนท์อ อกมาเห็นเข้า ร้องว่า
อ้าว, ทำไมเป็นอ ย่างน,ี้ ถามกนั จ นรเู้ รือ่ ง ว่าถ า้ อ ย่างไรกจ็ ะตอ้ งบวชให้ได้.
พระอานนท์กเ็ลยรับอาสาว่า จะไปทูลขอกับพระพุทธเจ้า.
พระอานนท์ได้เข้าไปเล่าเรือ่ งทพี่ ระนางปช าบดีได้ท ำอย่างไร, ได้ม า
ในลกั ษณะอย่างไร;  ได้ท ลู ข อให้ช ว่ ยทรงอนุญาตให้ได้บ วช.  พระพุทธเจ้า
ก็ท รงปฏิเสธอกี . พระอานนท์ก ข็ อเป็นค รัง้ ท ี่ ๒ พระพุทธเจ้าก ป็ ฏิเสธอีก,
ขอเป็นค รัง้ ท ี่ ๓ ก็ท รงปฏิเสธอกี .  ทีนพี้ ระอานนท์ใช้วธิ อี นื่ คือทูลถามไป
ในทางอนื่ วา่ : ถ้าม าตุคามบวชแล้วจ ะบรรลุม รรคผลได้ไหม ? พระพุทธเจ้า
ก็ต อ้ งตรัสต อบตามตรงวา่ ได้.  พระอานนท์เลยถอื โอกาสวา่   ถ้าได้ก ค็ วร
จะยอมให้พ ระนางประชาบดีโคตรมบี วช; อ้างคณ
ุ ข องพระนางปช าบดีวา่ :
พหุอุปการา - มีอุปาระคุณม าก, โปสิกา- ได้เลี้ยงดู, ขีรสฺส ทายิกา - เป็น
ผูใ้ ห้น ม.  พระอานนท์ท ลู อ ย่างนี้ เพราะวา่ พ ระชนนีข องพระองค์ได้กระทำ
กาละ, พระนางปชาบดีได้ให้ดื่มนม; ถ้าหากว่าผู้หญิงบวชแล้วบรรลุ
มรรคผลได้ก็ควรจะให้บวช.
นี่คิดดูซิว่า พระพุทธเจ้าท่าจะทำอย่างไร ?  พระอานนท์ก ็ฉลาด
พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้า.  ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า :
ถ้ายอมรับค รุธรรม ๘ ประการก็พอจะบวชได้.  นีพ่ ระพุทธเจ้าท่านตรัส,
ถ้าพ ดู อ ย่างภาษาเรากว็ า่ ใช้ล กู ไม้เหนือเมฆ, คือค รุธ รรม ๘ ประการนัน้  
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มันล ว้ นแต่ห นัก ๆ ซึง่ จ ะทำให้ผ หู้ ญิงท นไม่ไหวแล้วภ กิ ษุณกี จ็ ะหมดไปเอง.  
เมือ่ จ ะตอ้ งให้บ วชแน่แ ล้ว เพราะมเี หตุผลอย่างน  
ี้ แต่เพือ่ เห็นแ ก่ศ าสนา
ก็ป้องกันไว้แ ต่เนิ่น ๆ  บัญญัตคิ รุธรรมที่มันหนัก ซึ่งจะถือไว้ได้ไม่กี่มาก
น้อยแล้วม นั ก จ็ ะสลายตวั ไปเอง.  นีเ่ ป็นพ ระพุทธจริยาหรือไม่ ก็ล องคิดดู, 
แล้วเป็นอย่างไร.
พระอานนท์ก็กลับมาบอกพระนางปชาบดี; พระนางปชาบดีก็ดีใจ
ทูลรับอาสาว่า : ข้าพเจ้าจะยอมรับเอา ครุธรรม ๘ ประการนั้นด้วย
ความเต็มอกเต็มใจสูงสุด เอาไว้เหนือเกล้าเหนือเศียร เหมือนชายหนุ่ม
หญิงสาว เมื่อได้ดอกไม้งามและถูกใจ; ก็เป็นอันว่า บวชเพราะรับ
ครุธรรม ๘ ประการนั้น แล้วก็เป็นภิกษุณีได้.
ทีนี้พระอานนท์ก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  เดี๋ยวนี้พระนาง
ปชาบดียอมรับครุธรรมนั้นแ ล้ว เป็นอันว่าบ วชแล้ว.  พระพุทธเจ้าก็เลย
ตรัสเรื่องที่ม ันเกี่ยวกันน ี้ว ่า : ถ้าม ีส ตรีเข้าม าบวชในธรรมวินัยน ี้  ธรรม
วินัยจะอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี ไม่ถึง ๑,๐๐๐๐ ปี.  นี้กล่าวตามตัวหนังสือ
ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเอง ในบาลีเองว่าอย่างนี้ว่า : ถ้าผู้หญิงเข้ามา
บวชในธรรมวินัยนี้ ธรรมวินัยจะอยูไ่ด้เพียง ๕๐๐ ปี ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ปี  
ก็เปรียบเหมือนบ้านเรือน ตระกูลหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิง, และมีบุรุษน้อย
โจรกท็ ำอันตรายได้ง่าย,  หรือเหมือนกับว่า หนอนขยอก ลงในนาข้าว
ข้าวก็เสียหายเร็ว,  หรือว่าเหมือนเพลี้ยลงในไร่อ ้อย อ้อยก็เสียหายเร็ว
เสียหายมาก.
นี่ถือว่า สตรีเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ จะทำให้ธรรมวินัยนี้มีอายุ
น้อยลง;  และยังตรัสต รง ๆ ว่าเขาทำทำนบเพื่อกั้นน้ำ,  เดี๋ยวนี้เราก็ทำ
ทำนบ เพื่อสะกัดกั้นความมีอยูแ่ ห่งภ ิกษุณี, คือการบัญญัติครุธรรมนั้น
เป็นเหมือนการสะกัดกั้นภ ิกษุณี ไม่ให้มีอยูใ่นธรรมวินัยน ไี้ด้ยืดยาว ให้
หมดไปโดยเร็ว.
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นี้เรียกว่าพระพุทธจริยาเกี่ยวกับพระนางปชาบดีโคตรมี   ซึ่งเป็น
เหมือนพระพุทธมารดาทุกอย่าง.  เราจะเห็นใจความของเรื่องว่า พระพุทธเจ้าท่านมพี ระทัยอย่างไร เข้มแข็งอย่างไร เห็นแก่ธรรมะอย่างไร;  
และพร้อมกันนั้นก็เห็นแก่ความกตัญญู กตเวที อย่างไรด้วย.
สรุปความว่า มันไม่มีอะไรที่เสียไป มันได้มาทุกอย่าง แต่มันต้อง
ได้ไปในลกั ษณะทเี่ ป็นผ ลดแี ก่ส ว่ นรวม;  เพราะพระอานนท์อ า้ งวา่ ได้ใช้
น้ำนมของพระนางปช าบดีโคตมี,  และผหู้ ญิงบ วชแล้วก บ็ รรลุม รรคผลได้
พระองค์จึงทรงยอม เพราะความกตัญญูกตเวที. แต่แล้วก็มีแผนการที่
จะไม่ให้เป็นอันตรายแก่พระศาสนา จึงทำทำนบครุธรรม ๘ ประการนี้
กั้นเอาไว้.
นีค้ อื พ ระพุทธจริยา คือวา่ ท รงเข้มแ ข็ง ไม่เห็นแ ก่พ ระญาติ จนถึงก บั 
เป็นผลเสียแก่พระศาสนา.  เมื่อพระองค์ต ้องพ่ายแพ้ จำนนแก่ถ้อยคำ
ของพระอานนท์ ก็ท รงหาทางออกอย่างอื่น ซึ่งก็คงได้ผ ลอย่างเดียวกัน
นั่นแหละ.  นี่จะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนไหนที่เสียไป,  คือไม่ใช่ว่าจะไม่เห็น
แก่พระญาติเสียเลย แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นแก่พระศาสนาส่วนใหญ่.  
เป็นอันว่าส ำเร็จประโยชน์ท ั้งสองฝ่าย.   นีค้ ือพระพุทธจริยาที่ทุกคนจะ
ต้องนึกให้เข้าใจ และเอาเป็นตัวอย่าง.
ทีนี้เราลองนึกต่อไปถึงพระนางพิมพา พระราหุล อะไรเหล่านี้  
พระพุทธเจ้าท า่ นทรงประพฤติต อ่ อ ย่างไร.  ในพระพุทธประวัตโิ ดยพิสดาร
เราก็ทราบกันอยู่ว่า ทรงออกไปเสีย ในวันที่พระราหุล คลอดใหม่ ๆ เช่น
นั้น ย่อมไม่เป็นความประสงค์อย่างยิ่งข องพระนางพิมพา;  แต่ก็ออกไป
ทั้งอย่างนั้น;   นี่จะเรียกว่าประพฤติป ระโยชน์อย่างไรกัน.   ตอนนกี้ ็มี
เขียนไว้ในรูปของวรรณคดีกวีนิพนธ์ไพเราะมาก, ไม่มีในพระบาลี;  แต่
ว่าม นั ก ม็ เี หตุผล ทีต่ รัส สรุปค วามวา่ : ออกไปนเี่ พือ่ ห าทางชว่ ยพวกเธอ;  
ถ้าเรายังจมน้ำอยู่ เราจะช่วยยกคนที่จมน้ำได้อ ย่างไร.  เราต้องไม่จมน้ำ
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เสียก่อน แล้วจึงจ ะมายกคนที่จมน้ำอ ยูน่ ไี้ด้,  แล้วก็ออกไป เพื่อหาวิธี
ชนิดท เี่ รียกวา่ ไม่จ มนำ้ เสียก อ่ น,  แล้วก ม็ าชว่ ยคนทงั้ ห ลายทยี่ งั จ มนำ้ อยู;่   
มีเรื่องยืดยาวพิสดาร.
สรุปค วามแล้วก ว็ า่ การออกไปนนั้ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งใจจืดใจดำ เหมือน
ที่คนสมัยนี้เขาคิดกัน,  คนสมัยนี้เขาหาว่าพระสิทธัตถะใจดำ หรือว่า
อำมะหิต, หรือว่าพระเวสสันดร ใจดำอำมหิต; นีม่ องกันคนละแง่.  เป็น
อันว่าพระพุทธจริยานั้น จะเล็งถึงประโยชน์อันใหญ่หลวง เรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องการช่วยคนนั่นแ หละสำคัญ, คนที่รักก็ตาม คน
ทีเ่ กลียดกต็ าม มันต อ้ งชว่ ยดว้ ยกนั ท งั้ น นั้ .  เรือ่ งทเี่ กีย่ วกบั พ ระญาติใกล้
ชิดกม็ ีอยู่อย่างนี้.
เรื่องเกี่ยวกับพระนันทะพุทธอนุชา ลูกผู้เรียงน้องนี้ ก็ทรงกระทำ
จนออกบวชไปได้ในที่สุด.  เรื่องพระนันทะ ใคร ๆ ก็รู้ว่ากำลังแต่งงาน,
กำลังอยู่ในพิธีแต่งงาน, พระพุทธเจ้าท ่านยังพ าออกไปได้,   กลายเป็น
ภิกษุไปเลยในวนั แ ต่งงาน.  ชาวบา้ นสมัยน กี้ ย็ อ่ มวา่ ทำทารุณแ ก่เจ้าสาว
เหลือประมาณ,   ทำทารุณหรือค่อนข้างจะทารุณต่อเจ้าบ่าวด้วย.  
พระพุทธจริยาไม่ใช่เป็นอ ย่างนนั้ , ไม่ถ อื ว่าเรือ่ งอย่างนนั้ เป็นเรือ่ งทารุณ;   
แต่เป็นเรื่องทที่ รงเห็นว่า ควรกระทำแน่แล้วก็กระทำ.  ถ้าค นที่เรียกว่า
ถูกท ารุณน นั้ ก ลายเป็นได้ป ระโยชน์อ ะไรยงิ่ ไปกว่าเดิม.  นีเ่ ป็นพ ระพุทธ-
จริยาที่ตรงนี้;  ไม่ใช่ว่าตามใจกันไปเรื่อย, ต้องเอาประโยชน์ส ูงสุดเป็น
หลักไว้เสมอ.   ญาติทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ที่กำลัง
ได้รับเสมอไป ในลักษณะที่เรียกว่า ถูกกระทำทารุณโดยพระพุทธเจ้า.  
ใจความสำคัญมันกม็ ีอยูอ่ ย่างนี้.
๏๏๏
พุทธจริยา, ตอนที่ ๑๑ พระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรกับพระประยูรญาติ
เสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๕, หน้า ๓๔๐-๓๔๔
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ถ้าพ่อบ้านมธี รรมะ ก็จะควบคุมบ้านให้มีธรรมะ ก็เป็นครอบครัวท ี่
มีธรรมะ ก็พ อจะฝันเห็นสันติสุขสันติภาพได้ แม้ยังท ำไม่ได้ถ ึงนั่น.
เดีย๋ วนคี้ งจะมขี อ้ แ ก้ตวั แ ทรกเข้าม าวา่   ก็เดีย๋ วนเี้ ขามสี ทิ ธิเสมอภาค
ระหว่างหญิงกับชาย ระหว่างบุรุษกับสตรี ระหว่างพ่อบ้านกับแ ม่บ้าน;  
แล้วพ อ่ บ า้ นกไ็ ม่ส ามารถจะทำได้ เพราะมนั ม สี ทิ ธิเสมอกนั ;  เมือ่ แ ม่บ า้ น
เขาไม่ย อม ก็เลยวางมือเสีย.  ถ้าพ ูดอย่างนกี้ ็จะเป็นเรื่องแก้ตัวม ากกว่า,  
หรือถ้ามันจริงตามนั้น ที่เขาจะนิยมนับถือก ันอย่างนั้น  มันก็ต้องถือว่า
มันเป็นโชคร้าย โชคร้ายของมนุษย์;  แต่ม ันไม่ถึงอ ย่างนั้นด อก. ไปดูให้
ดีเถอะ มันจ ะต้องมีเพศตัวผู้เป็นผู้นำอยูเ่รื่อยไป.
คุณดูสุนัขทุกฝูงในวัดนี้ ที่มันแบ่งเป็นย่อย ๆ เป็นฝูง ๆ มันมตี ัวผู้
นำฝูงท ง้ั น น้ั แ หละ  สนุ ขั อ น่ื แ ปลกปลอมเข้าม า ๆ ตัวผูน้ ำฝงู น่ะม นั อ อกรับ,
ออกตอ่ ต า้ น. ทำไมตวั เมียม นั ท ำไม่ได้ล ะ่ .  วัว ควาย ในทงุ่ นา ในปา่ ในเขา
อะไรก็ตามมันก็มตี ัวผู้ที่แข็งแรงเป็นหัวหน้าฝูง มันจึงค ุ้มครองกันอยู่ได้.
ถ้าให้ทำอะไรเหมือนกัน เท่าก ัน ไปตัดรอนสิทธิของฝ่ายทจี่ ะทำได้
มากกว่าลงเสีย มันก็เป็นความโง่ของมนุษย์;  ถ้าขืนดันทุรังถือหลักนี้
จะมแี ต่เรือ่ งเสือ่ มเสียท งั้ น นั้ แ หละ.  เรือ่ งสตรีก บั บ รุ ษุ ส ทิ ธิเท่าเทียมกนั น   ี่
เดี๋ยวนี้ฝ่ายสามีมีสิทธิที่จะไปเที่ยวผหู้ ญิงค ่ำ ๆ คืน ๆ,  ต่อไปฝ่ายภรรยา
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ก็มสี ิทธิที่จะไปเที่ยวผู้ชายค่ำ ๆ คืน ๆ โดยเสมอกันได้ซิ;  แล้วเรื่องอะไร
มันจะเกิดขึ้น คุณก ็ไปคิดดูเอา;  มันก็ต้องมีความจริงอะไรของมันอยู่
อย่างหนึ่งตามธรรมชาติ ซึ่งจ ะเปลี่ยนไปจากนั้นไม่ได้.
ฉะนั้นขอให้นึกหรือถือไว้ก่อนดีกว่าว่า   ผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำ
ของครอบครัวเสมอไป; อย่าแก้ตัวหรือว่าเล่นไม่ซื่อ เบี่ยงบ่ายความ
รับผิดชอบ;  พยายามเตรียมตัวที่จะเป็นหัวหน้าค รอบครัวทดี่ ี คือท ำให้
ครอบครัวม นั ม ธี รรมะนนั่ เอง ก็เตรียมศกึ ษาไว้ ปฏิบตั ไิ ว้ ค้นคว้า ทดสอบ
ทดลอง อะไรไว้จะได้เป็นครอบครัวท ี่มีธรรมะ.
๏๏๏

ราชภโฏวาท  เรื่องที่ ๑๕ ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลก.
๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๘ หน้า ๔๖๐-๔๖๑.
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ถ้าถามว่า ครอบครัวคืออ ะไร ?  คนที่ไม่เคยมีครอบครัวก ็คงจะฝัน
เอาเองอีก, ฝันอย่างเป็นสุขสนุกสนาน คืออ ย่างนั้นอ ย่างนี้; ไม่มองเห็น
ในลักษณะทวี่่า มันเป็นความหนักอึ้งของชีวิต คือบ ุคคลทอี่ ยูใ่นอาศรม
คฤหัสถ์นั้น เต็มไปด้วยความหนักอึ้ง ในการต่อสู้ ในการอดทน ในการ
อะไรตา่ ง ๆ ว่าม นั เป็นภ าระหนักอ ย่างไร;  นีเ่ ป็นห ลักท วั่ ๆ ไป.  คนหนุม่ 
สาวทยี่ งั โง่ ก็จ ะรสู้ กึ วา่ ส งิ่ ท เี่ รียกวา่ ค รอบครัวน นั้ เป็นท นี่ า่ ส นุกอ ย่างหนึง่ .  
คนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนผ่านมาแล้ว ก็รู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ท รมาน
อย่างหนึ่ง.  แต่ถ้าโสเครติสว่า หรืออธิบาย มันก็ไปในรูปว่า นี่คือก ำลัง
ไปสู่พระเจ้า. การที่มีครอบครัวมีลูกมีหลาน คือการที่เรากำลังใกล้
พระเจ้าเข้าไปทุกที ๆ;  ถ้าเราตายเสียก่อน ลูกของเราก็จะเดินต ่อไป จน
ให้ถึงพระเจ้า ในนามของมนุษย์ให้จนได้,  ให้มนุษย์ถ ึงพ ระเจ้าให้จนได้.  
ฉะนั้น ครอบครัวคือ ทายาทที่จะรักษาไว้เป็นอย่างดีสำหรับให้มนุษย์ถึง
พระเจ้าให้จ นได้.  เขาจงึ อ บรมลกู ห ลานเหลน ในลกั ษณะทจี่ ะตอ้ งให้เข้า
ถึงพระเจ้าจนได้.  ไม่อบรม ลูก หลาน เหลน ให้เห็นแก่ตัว ให้เห็นแต่
วงศ์สกุลของตัว  เห็นแก่อะไร ๆ ล้วนแต่เป็นของตัว  เหมือนคนสมัยนี้
ตัวเองก็ไม่รู้จักที่จะไปหาพระเจ้า   แล้วจะเอาปัญญาไหนมาอบรมลูก
หลาน ให้ไปหาพระเจ้า.  ฉะนัน้   ก็อ บรมลกู ห ลานของตวั ให้บ า้ ม ากยิง่ ไป
กว่าตัว แล้วก็ไม่มอี ะไรอีก.
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คุณลองไปหลับตานึกดู พ่อแม่กำลังหวังจะให้ลูกเป็นอย่างไร ?  
ต้องการให้ดี ให้สวย ให้ขายได้แพง ๆ. พูดอย่างภาษาของผมก็ว่า
ให้ลูกชายมันดี ให้ล ูกหญิงม ันสวย แล้วก็ขายกันได้แ พง ๆ;  ไม่มีอะไร
ที่จะพูดถึงพระเจ้า   ที่ว่าเพื่อให้มนุษย์ถึงพระเจ้า ด้วยการที่ เรามีลูก
มีหลาน มีเหลน.  นี่แหละแม้แต่ว่าครองครัวคืออ ะไร ?  มันก็ยังมีตอบ
กันได้ แตกต่างมากมายอย่างนี้.
๏๏๏

ฆราวาสธรรม, เรื่องที่ ๓ ความเป็นฆราวาส, ๒๒  เมษายน  ๒๕๑๓, หน้า ๕๖-๕๗.
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คนโบราณเขาพูดไว้ว่า : คนเราเกิดมากว่าจะตายนี้ ให้แบ่งเป็น
๔ ระยะ.
ตั้งแต่เกิดมาหรือ วัยรุ่น อย่างนี้ เขาเรียกว่า พรหมจารี  อย่าเพิ่ง
เข้าใจผิด ๆ คิดเอาเองว่า พรหมจารีค ืออ ะไร; เดี๋ยวจะว่าให้ฟัง.  ตั้งแต่
เกิดม า ตัง้ แต่ห นุม่ ส าวกอ่ นแต่งงาน เขาเรียกพรหมจารี.  พอแต่งงานแล้ว
เขาเรียกว่า คฤหัสถ์ เป็นคฤหัสถ์ไปจนพอใจถึงที่สุด.   ที่เขาเรียกว่า
เกษียณอายุน นั่ อายุ ๖๐ ปีเขากไ็ ปเป็นผ หู้ าความสงบเรียกวา่ วนปรัสถ์;
ไปหาความสงบส่วนตัว ไม่ยุ่งด้วยเรื่องนั่นน ี่.  ถ้าย ังอ ยูต่ ่อไปได้อีกอายุ
๘๐ - ๙๐ ปี ถึง ๑๐๐ ปี เขาเรียกวา่ สันย าสี เป็นผ นู้ ำแสงสว่างให้แ ก่ผอู้ นื่
พูดจาให้เป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ.
ถ้าทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ เรียกว่าถูกต้องครบบริบูรณ์; ถ้าไม่ได้
อย่างนีเ้ รียกวา่ เกิดม าได้ไม่ค รบ ไม่เต็ม, ไม่เต็มค น, เขาเรียกว่าไม่เต็มคน,  
เกิดมามีความเป็นมนุษย์ไม่เต็ม. ถ้าเต็มก็ต้องเป็นพรหมจารี คือต ั้งแต่
เกิดม าถงึ ห นุม่ ส าวทดี่ ี เป็นพ อ่ บ า้ นแม่เรือนไปถงึ ทีส่ ดุ ม นั ก ด็ ี นับว่าไม่หลง
จนเข้าโลง,  อายุมากพอสมควรแล้วก็รู้จักหาความสงบ,  ได้ความสงบ
ส่วนตัว ก็ร ู้จักทำผู้อื่นให้ได้รับแสงสว่าง ด้วยการพูดจา.
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ที่เราเกิดมาเป็นหนุ่มสาว อายุส มมติว่า ๒๐ ปี, ๒๐ ปีนคี่ วรจะ
เป็นพรหมจารี,  ๒๐ ปีถึง ๖๐ ปี เป็นคฤหัสถ์ ผูค้ รองเรือน,  เหลือนั้น
ก็เป็นผ สู้ งบ เป็นวนปรัสถ์บ า้ ง,  เป็นส นั ย าสี อบรมสงั่ ส อนพดู จาหรือเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่นบ้าง.  ๑ ปี ถึง ๒๐ ปี นี่คือจ ุดเริ่มต้น;  คือว่าต ั้งต้นดี
ก็ดี ตั้งต้นไม่ด ีกไ็ม่ดี.  ฉะนั้นจึงข อบอกพวกเธอทุกคนทนี่ ี่ว่า  เธอกำลัง
อยูใ่ นระยะทอี่ นั ตราย เป็นระยะตงั้ ต น้ ;  ถ้าต งั้ ไม่ด กี ไ็ ม่ด ,ี ตัง้ ดีก ด็ .ี   อย่าไป
คิดเรือ่ งอนื่ ให้ค ดิ แ ต่ในเรือ่ งตงั้ ต น้ ให้ด ,ี   ตัง้ ต น้ ให้ด กี ค็ อื เป็นพ รหมจารีท ดี่ .ี   
พรหมจารีในที่นี้เขาเรียกว่า ประพฤติดี ประพฤติประเสริฐ : พรหม
แปลว่า ประเสริฐ, จารี แปลวา่ ประพฤติ, พรหมจารี แปลวา่ ผูป้ ระพฤติ
ประเสริฐ.
ตรงนสี้ ำคัญม าก ต้องให้ป ระพฤติให้ด ที สี่ ดุ เอาไว้ก อ่ น;  เพราะฉะนัน้ 
จึงเกีย่ วกบั ข นบธรรมเนียมประเพณี,  ระเบียบวนิ ยั ท เี่ ขามไี ว้ส ำหรับค นรนุ่ 
สำหรับคนหนุ่มสาว;  ดังนั้นอย่าเหยียบย่ำร ะเบียบขนบธรรมเนียมวินัย
เหล่านั้นเป็นอันขาด.  พอเธอเหยียบย่ำเธอก็เป็นอันธพาลผีสิง ไม่ต้องมี
ใครมาพดู ม ากล่าวแล้ว  พอไปทำเข้าม นั ก เ็ ป็นเท่านัน้ ,  การเหยียบย่ำกฎ
ประเพณีวินัยอะไรต่าง ๆ ของนักเรียน นีก่ ็เป็นอันธพาลแบบผีสิง : คือ
ต่อสู้ดื้อดึงดื้อด้าน ไม่ยอมที่จะประพฤติตามกฎระเบียบ, ถือว่าการ
ดื้อห รือการฝืนกฎระเบียบนั้นได้ นั้นด ี นั้นเก๋;  นั่นเป็นอันธพาลผีสิง.  
แล้วเรื่องต่อไปมันจะเป็นอย่างไร;  เราดูเอาเองก็แล้วกัน.  เด็กค นนเี้ป็น
อย่างนี้ เด็กค นหนึง่ ม นั เป็นต รงกนั ข า้ ม;  อย่างนจี้ ะเหมือนกนั ไม่ได้ มันจะ
ต้องต่างกันลิบ.  ดังนั้น อยากจะขอร้องวิงวอนพวกเธอทุกค นว่า ขอให้
ช่วยตงั้ ห น้าต งั้ ต าสงั เกตดเู ด็กบ างคนทเี่ ขาดี ๆ ให้ม ากสกั ห น่อย.  อย่าไป
หัวเราะเยาะเขา อย่าไปล้อเลียนเขา อย่าไปแกล้งขัดคอเขา, กลัวว่าเขา
จะดีกว่าเรา แล้วก็หาทางให้มันเสื่อมเสียไป; นีม่ ันก็ไม่ถูก.
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ถ้าสังเกตดูแล้วจ ะเห็นได้ว่า คนที่รอดตัวไปได้,  เรียนได้ดี มีความ
เจริญเร็วนั่นเพราะเขาเป็นคนดี.  คนดใีนที่นี้ คือเป็นพรหมจารีที่ถูกต้อง
คือไม่ประพฤติกระทำสิ่งที่มันนอกคอกนอกเรื่อง ทำแต่ในสิ่งที่มันเป็น
หน้าที่โดยตรง : ขั้นแรกกค็ ือ ศึกษาเล่าเรียนอย่างดที ี่สุด ไม่ไปเสียเวลา
ไม่ต้องไปทำนั่นนี่ ไม่ต้องเปิดวิทยุพลางทำการบ้านเขียนหนังสือพลาง.  
เดี๋ยวนี้มีกันมาก ทำบทเรียน หรือทำการบ้าน ก็เปิดวิทยุพร้อมกันไป,  
มือเขียนไป; อย่างนี้เป็นคนที่มีจิตใจเลื่อนลอย.   จริงอยู่ฟังวิทยุพลาง
ทำงานพลางกไ็ ด้เหมือนกนั ;  แต่ม นั ไม่ด .ี   นีเ้ รียกวา่ เราตามใจกเิ ลสมาก
เสียแ ล้ว, ไม่เคารพระเบียบ.
ทีนี้ตามใจกิเลสไม่เท่าไรก็กลายเป็นนิสัย เป็นคนชอบนั่นชอบนี่
ชอบดนตรี ชอบเพลง ชอบอะไรมากขึ้น,  แล้วมันก็ชอบเกินข อบเขตจน
มาเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม.  เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่ง ทีแรกนุ่งผ้าพอ
พ้นเข่า ละอายกระดาก; แล้วก็ขืนทำไป.  ทีนกี้ ็ถกขึ้นมา; ทีแรก ๆ ยัง
รู้สึกกระดาก ทีหลังมันก็ไม่กระดาก;  แล้วไปนุ่งชุดบิกินี่ อะไรก็ได้,
ไม่กระดาก ผลสุดท้ายเปลือยก็ได้ ไม่ละอาย ไม่กระดาก; คือค่อย ๆ
เลือ่ นขนึ้ ไปทลี ะนดิ ๆ;  แล้วเขากเ็ ป็นค นเหมือนเราน  ี่ ไม่ใช่จ ะเลวกว่าเรา
หรือวิเศษวิโสอะไร,  เขาเกิดมาในพ่อแม่ที่เป็นอย่างนี้ ในที่สุดม ันก็ไม่มี
ความละอาย.
ความลับในเรื่องนี้ มันม ีอยูค่ ือ ค่อย ๆ ทำไปทีละนิด ๆ  คือเลวลง
ทีล ะนดิ ;  มันไม่รสู้ กึ ห รอก.  อะไร ๆ ทีว่ า่ ท ำไปทลี ะนดิ จ ะไม่รสู้ กึ ;  ถ้าเป็น
ไปในทางที่ดีกด็ ีไป ไม่รู้สึก,  ถ้าเลวก็เลวไปไม่รู้สึก.  เหมือนทีแรกเรา
เดินเท้าเปล่าไม่ได้, ปวด.  แต่ถ ้าเราขยันเดินไป มันก็เดินได้ทหี ลัง; หิน
ขรุขระกเ็ดินได้ไม่ปวด เป็นไปในทางดี มันต่อต ้านได้เอง.  ดังนั้น ขอให้
อดทนให้ม คี วามดี ไปในทางดี คืออ ดทนให้ม ันดี ไปในทางดี.  อย่าให้มัน
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ค่อย ๆ รุดไปในทางหน้าด า้ น ไม่ล ะอาย, ไม่มหี ริ โิ อตตัปปะ แม้เป็นผ หู้ ญิง
ก็ไม่ละอายยังทำได้อย่างนั้น; แล้วพวกผู้ชายก็ไปก้มหัวบูชาคนที่นุ่งผ้า
น้อย, หรือคนไม่ละอายนน่ั .  นีพ่ วกวยั รนุ่ ผชู้ ายตอ้ งระวังให้ดี อย่าไปบชู า
สิง่ ช นิดนน้ั ;  มันจะเรียนหนังสือไม่รเู้ รือ่ ง, แล้วกจ็ ะมกี ารเรียนทเ่ี ลว.
วัยรุ่นผู้หญิงก็เหมือนกัน ก็ต้องระวังอย่างเดียวกัน; คือจะต้องมี
ระเบียบวินัย  มีก ฎเกณฑ์อะไรเป็นห ลัก ,  แล้วก็ประพฤติอย่างดีที่สุด.
อย่าเพิ่งแหกคอกแหกวินัยกฎระเบียบ;  ถ้าท ำอะไรผิดระเบียบแล้ว จะ
ต้องละอาย ให้รู้จักละอายให้มาก นี่เรียกว่าจิตใจมันยังอยู่ในความดี
อยู่ในขอบเขตของความดี; พอไม่ละอายต่อความผิด ก็ถือว่าเลวแล้ว
เป็นผู้ชั่วไปแล้ว.
๏๏๏

ค่ายธรรมบุตร  เรื่องที่ ๖ ความรอดตัวของวัยรุ่น
บรรยายให้โอวาท แก่คณะลูกเสือจังหวัดตรัง ซึ่งมาพักแรมที่ค่ายธรรมบุตร
๑๖ มกราคม ๒๕๑๕, หน้า ๙๙-๑๐๑.
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การรู้เท่าทันเนื้อหนัง

ความไม่ต กเป็นทาสของเนื้อหนังน ี้ เมื่อกล่าวโดยแท้จริงแล้ว ย่อม
จำเป็นอย่างยิ่งแก่คนเรา ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ : นับตั้งแต่เป็น
เด็ก จนกระทัง่ เป็นผ ใู้ หญ่ จนกระทัง่ เป็นผ แู้ ก่ช รา ดังท เี่ ราเคยแบ่งช วี ติ นี้
เป็น ๔ อาศรม  คือพรหมจารี คฤหัสถ์ วนปรัสถ์ และสันยาสี; เป็น
เด็กที่ดี, เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี,  เป็นผู้มองเห็นความสงบในด้านจิตใจ
ว่าเป็นค วามสุขที่สูงไปกว่าความสุขทางเนื้อหนัง,  แล้วก็บำเพ็ญตนเป็น
ผู้ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่น.  ทั้ง ๔ ระยะนี้ ถ้าม ีการตกเป็นทาสของเนื้อ
หนังแล้วก ็ย่อมล้มละลาย.
ดังที่เราจะเห็นได้ในเมื่อเราพิจารณาดู ความล้มเหลวในการศึกษา
เล่าเรียนของเด็ก ๆ หรือค นหนุม่ ส าวทมี่ ขี นึ้ ม า ก็เพราะความเป็นท าสของ
เนือ้ ห นังโดยรสู้ กึ ต วั บ า้ ง โดยไม่รสู้ กึ ต วั เสียเลยบา้ ง.  พ่อบ า้ นแม่เรือนไม่
ประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์ เรื่องเกียรติ หรือเรื่องความมีสังคมดี
อย่างนกี้ เ็ พราะสงิ่ เดียวกัน คือไปตกเป็นท าสของเนือ้ ห นังม ากเกินไป.  ใน
ทีส่ ดุ วกิ ฤตกาลตา่ ง ๆ ของโลกเกิดข นึ้ เป็นส งครามยดื เยือ้ พิจารณาดใู ห้ด ี
ก็จะเห็นวา่ มันมีมลู เหตุมาจากการที่บชู าเนือ้ หนังมากเกินไป.  มันไม่ใช่
พิพาทเรื่องดินแดน หรือว่าเรื่องอะไรอื่น นอกจากลัทธิบูชาเนื้อหนัง
ฝังอยู่ในจิตใจ;  มันก็ต้องมีความกลัวที่จะสูญเสีย ก็ต้องมีการป้องกัน
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มีการขยายออกไป มีการแสวงหา ไม่มีที่สิ้นสุด;  มันก็เลยมีการกระทบ
กระทัง่ ก นั อ ย่างไม่มที สี่ นิ้ ส ดุ ; กระทัง่ วา่ เวลาวนั ค นื ล ว่ งไปดว้ ยการกระทบ
กระทัง่ โดยสว่ นบคุ คล โดยหมูค่ ณะ โดยประเทศชาติ นีเ่ ป็นการกระทบ
กระทั่ง ซึ่งพูดกันตามภาษาธรรมะก็ว่าแย่งช ิงกามารมณ์   เหมือนสุนัข
ตัวหนึ่งมีชิ้นเนื้อในปาก ก็ถูกสุนัขตัวอื่นร ุมแย่ง.
ครั้นเมื่ออยู่ไปจนถึงวัยที่ควรจะแสวงหาความสงบทางจิต ทาง
วิญญาณก็ล้มเหลว มัวแต่บริโภคความสุขทางเนื้อห นัง, แล้วแย่งช ิงก ัน
จนกระทัง่ เน่าเข้าโลงไปเลย ไม่เคยประสปี ระสาถงึ เรือ่ งทจี่ ะออกพกั ผ อ่ น
ทางจติ ท างวญ
ิ ญาณ อย่างทเี่ ราเคยพดู ก นั ม าแล้ว.  นีก้ ไ็ ม่ต อ้ งพดู ถ งึ ข นั้ ท ี่
เป็นผู้เที่ยวแจกของส่องตะเกียง หรืออ ะไรทำนองนั้น  วิวัฒนาการของ
ชีวติ ไม่เป็นไปถงึ ทีส่ ดุ ไม่ส มบูรณ์.  ความเป็นม นุษย์ไม่เต็มเปีย่ ม,  เพราะ
ความที่ตกเป็นทาสของเนื้อหนัง;  ซึ่งตรงกันข้ามกับบรมธรรม ๔ อย่าง
อย่างที่เคยพูดถึงหรือบ รมธรรมคือน ิพพานในพระพุทธศาสนา.
สรุปค วามสนั้ ๆ ในสว่ นนวี้ า่ มนุษย์ไม่ได้ส ำนึกในความทตี่ นเป็นท าส
ของกามวตั ถุ ประเภทแรก คือก ามารมณ์ หรือท เี่ ราสรุปเรียกวา่ เนือ้ หนัง
คำเดียวสนั้ ๆ;  ตลอดจนถึงไม่ได้ส ำนึกในการเป็นท าสเรือ่ งผสั สาห าร ซึง่ 
ไม่ถ งึ ข นาดกามารมณ์; ตลอดถงึ ก ารเป็นท าสในการสบื พันธุ์ ทีธ่ รรมชาติ
เป็นนายจ้าง.  มนุษย์เป็นลูกจ้างในการสืบพันธุ์;  ซึ่งพอจะเข้าใจกันได้,  
มนุษย์ไม่ส ำนึกในการที่ตนตกเป็นทาสของเนื้อห นังในหลาย ๆ ประเภท
เช่นน ี้ แล้วกลบั พ อใจในการทกี่ ำลังเป็นท าส หรือได้เป็นท าสอย่างนนั้ คือ
มีความเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนัง เป็นที่มัวเมา ก็เลยพอใจที่จะเป็นทาส
โดยไม่ส ำนึกตัวก็มี โดยสำนึกตัวก็มี.
ถ้าไม่สำนึกตัว มันก็เป็นไปเองอย่างง่ายดาย ตกเป็นทาสถึงที่สุด
อย่างง่ายดาย โดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้. ถ้าเกิดรู้สึกตัวขึ้นมา ก็ถือว่าไม่
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เป็นทาส เช่น บางพวกบัญญัติว่าเป็นความถูกต้องทางศีลธรรมไปเลย 
ถึงกับบูชาเป็นสิ่งสูงสุด วิเศษสูงสุด ดังเช่นในลัทธิตันตริก หรือก่อน
หน้านั้น ก็ถือลัทธิบูชากามารมณ์เป็นนิพพาน กระทั่งในวันนหี้ ยก ๆ นี้
ในปจั จุบนั วนั น ี้กย็ งั บชู ากนั เป็นของวเิ ศษสงู สุดกว่าสงิ่ ใดกนั อยู่ทวั่ ๆ ไป.
นีแ่ หละเรียกวา่ ทีไ่ ม่รสู้ กึ ต วั ก เ็ ป็นไปอย่างนนั้ ทีร่ สู้ กึ ต วั ก ส็ มัครใจทจี่ ะเป็น
อย่างนั้น แล้วก็แก้ไขศีลธรรม ให้ความเป็นอย่างนั้นเป็นความถูกต้อง
หรือเป็นของธรรมดาในภาษาวิทยาศาสตร์.
พอมาถึงสมัยนี้ ก็เลยเข้าใจยาก คือเข้าใจเป็นความถูกต ้องไปเสีย.  
นี่เท่ากับว่าทำให้เป็นการสำคัญผิด ให้เด็ก ๆ สำคัญผิด มาตั้งแต่เกิด
ตั้งแต่อ้อนแต่ออกเรื่อยมา ว่าการได้ต ามใจตัวเองในทางเนื้อห นังนี้ เป็น
สิง่ ทีว่ เิ ศษทสี่ ดุ ประเสริฐท สี่ ดุ ;  และวฒ
ั นธรรมเก่าแ ก่โบราณทไี่ ม่ต อ้ งการ
จะเป็นทาสทางเนื้อหนัง ก็เลยค่อย ๆ สูญไป ๆ.  วัฒนธรรมไทยมีมูลมา
จากพุทธศาสนาตำหนิติเตียนการเป็นทาสทางเนื้อหนังน ี้ และก็เป็นของ
เก่าแ ก่บ รมโบราณ ตัง้ แต่ส มัยห นิ คนปา่ ส มัยถ อื ต าบูเป็นห ลัก ก็ประณาม
over sex นีว้ า่ ม นั เป็นส งิ่ บ าปอย่างยงิ่ .  สมัยน เี้ ขาไม่รสู้ กึ อ ย่างนัน้ เพราะ
ฉะนั้นจึงมผี ลเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ ในภาวะที่ไม่น่าป รารถนา เช่น ความ
เสื่อมเสียทางศีลธรรม หรือส งครามนิรันดรหรือว่าอะไรอื่นอีก ซึ่งเนื่อง
มาจากสิ่งเหล่านั้น.  เพราะฉะนั้นเราควรจะสนใจสิ่งที่เป็นบาป หรือเป็น
ตัวซาตาน เป็นตัวพญามารที่แท้จริงน กี้ ันเสียบ้าง.
สำหรับคำว่า “เนื้อห นัง” แม้จะเป็นคำสั้น ๆ เพียงคำเดียว มันกม็ ี
ความหมายครอบคลุมโลก คือค รอบคลุมไปทงั้ โลก  ปัญหาตา่ ง ๆ ทัง้ หมด
ในวสิ ยั โลกเกิดข นึ้ จ ากสงิ่ น ;ี้   อย่างความคดิ เห็นข องชกิ มัน ฟรอยด์ ก็เป็น
เรื่องที่ถูกต้อง ว่าปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ หรือ motive ต่าง ๆ ของ
มนุษย์นี้รวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ : แม้ที่ปฏิบัติทางศาสนาก็เพื่อ
78 | สรรนิพนธ์พุทธทาส

ผลทางกามารมณ์ จะไปอยูก่ ับพระเจ้าก็เพื่อผลทางกามารมณ์,  ไปไกล
ถึงอย่างนี้สำหรับความคิดน ึกของคนสมัยนี้.   ทำดีก็เพื่อก ามารมณ์, ที่
ทำบาปลงไปก็เพราะกามารมณ์ การศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ๆ ก็เพื่อ
กามารมณ์, ความสุขของมนุษย์ก็ขึ้นอยูก่ ับกามารมณ์;  อะไรก็เป็นเรื่อง
อย่างนี้ไปหมด มันเรียกว่ามีอำนาจครอบงำโลก.
แต่เราจะต้องขอมขี ้อแม้ส ักห น่อย ว่าในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
หรือในโลกของพระอริยเจ้านั้น  อะไร ๆ ไม่ใช่เพื่อก ามารมณ์ หรือไม่ใช่
โดยกามารมณ์ หรือเพราะกามารมณ์ อย่างซิกมัน ฟรอยด์ว่า; ยังมี
อุดมคติอย่างอื่น มีบรมธรรมโดยเฉพาะ เป็น motive เป็นจุดทหี่ มาย
หรือเป็นอะไรที่มนุษย์จะประพฤติหรือกระทำ. แต่ถ้าว่าโดยทางโลก
ในฝ่ายโลก วิสัยโลก อย่างชาวโลกกันละก็จริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อย่างที่
ซิกมัน ฟรอยด ว่า.  สำเร็จอยูท่ ี่คำ ๆ เดียวคือ เนื้อห นัง ในที่นี้.
ทีนี้ ขอให้ระลึกย้อนไปถึงเรื่องที่พูดกันเมื่อวานนี้ ที่แบ่งออก
เป็น ๓ ; กามวัตถุ ให้เป็นที่ตั้งของสิ่ง ๓ ฝ่าย หรือ ๓ ประเภท
คือ - กามารมณ์ - ผัสสาหาร - แล้วก็การสืบพันธุ์.
อันดับท แี รก เมือ่ ก ามวตั ถุ ถูกใช้ไปในทางกามารมณ์ เพือ่ ก ามารมณ์
อย่างนเี้ รามวี ธิ อี นั แ รกสดุ ค อื รเู้ ท่าท นั .  เราจะตอ้ งรเู้ ท่าท นั วา่ กามวตั ถุถ กู 
ใช้ไปเพือ่ ก ามารมณ์น ี้ มันม อี ะไรทจี่ ะตอ้ งสนใจ.  ถ้าเราไม่ต อ้ งการจะตก
เป็นท าสของกามารมณ์  เราจะตอ้ งทำอย่างไรบา้ ง ?  อย่างนอ้ ยเราจะตอ้ ง
รู้จักธรรมชาติ หรือข้อเท็จจริง หรือค วามลับข องสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์  
ซึง่ ได้ส รุปค วามให้ฟ งั แ ล้ววา่ ความเอร็ดอร่อยทางกามารมณ์น นั้ มันเป็น
เพียง mechanism ทาง mentality ตามกฎของธรรมชาติ.
เมือ่ อ ารมณ์ข า้ งนอกคอื รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส กระทบอายตนะ
ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.  ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
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วิธี mechanism แต่ม ันเป็นท าง mentality คือฝ ่ายจิตท างระบบประสาท
ไม่ใช่ฝ่ายวัตถุธรรมดาทางฟิสิคส์ข้างนอก.  แต่ม ันก็เหมือนกันที่สุด คือ
มีก ฎเกณฑ์ท เี่ หมือนกนั ท สี่ ดุ ก บั เรือ่ งทางฟสิ คิ ส์ เช่นม กี ารกระทำอย่างนี้
หรือมีการกระทบอย่างนี้ ปฏิกิริยาย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้, มันก็
กลายเป็นม ลู เหตุอ นั ต อ่ ไป;  แล้วป ฏิกริ ยิ ากจ็ ะเกิดข นึ้ อ ย่างนี้ ทำให้ระบบ
ประสาทหรือต่อมแกลนด์ต ่าง ๆ  มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นความ
รูส้ กึ ส งู สุด พอเหมาะพอดีก บั ท จี่ ะเป็นค วามกระตุน้ เป็นค วามบำรุงบ ำเรอ
กล่อมเกลาหรือ entertainment แก่ระบบประสาทนั้น.  พูดง่าย ๆ เป็น
เพียง mechanism ตามกฎของธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็หลงไปว่าเป็น
เรื่องวิเศษ.  เรามบี ทประพันธ์ค ำโคลงบทหนึ่งว่า :(สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องจักรในกาย)
สัมผัส กำหนัด นั้น
อารมณ์ พบ อินทรีย์
ทำงานเที่ยงตรงหลัก
แต่โลกหลงว่าแก้ว

เครื่องจักร ในกาย
เข้าแล้ว
ธรรมชาติ ต่างหาก
ก่ำกาม.

ที่ว่านี้ คือความเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนังนี้   ที่แท้เป็นผลของ
เครื่องจักรหรือว่าเป็นตัวเครื่องจักรชนิดหนึ่งในร่างกายนี้;  พออารมณ์
กับอินทรีย์กระทบพบกันแล้ว ทำงานเหมือนเครื่องจักร ไปตามกฎของ
ธรรมชาติ เที่ยงตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ;  มีเพียงเท่านี้.  แต่
มนุษย์หลงว่าแก้วก่ำกาม คือว่ามึนเมาในกาม ว่านเี้ป็นของวิเศษที่สุด.
นี่เป็นข้อที่จะต้องรู้จัก หรือจะต้องรู้เท่าทัน และว่ากามารมณ์นี้
มันเป็นเรื่อง imagination มากไปกว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้ และมาก
ก็เพราะการศึกษาของมนุษย์ ที่ศึกษาอบรมมาในลักษณะอย่างนี้  ให้มี
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ความคิดฝัน  หรือความฝันท ี่เรียกกันว่าฝันตื่น ๆ นั้น อันเป็นที่นิยมกัน
ขึน้ ม าในหมูม่ นุษย์.  การศกึ ษาอบรมกเ็ พือ่ ให้เป็นค นคดิ ฝ นั เก่ง ประดิษฐ์
ประดอยเก่งแม้ในทางจิต.  การทำมโนภาพ หรือค วามเคลิ้มฝัน มันก็
เป็นรนุ แรงเป็นไปได้ม าก.  มนุษย์ส มัยป จั จุบนั ด ว้ ยแล้ว ยิง่ เก่งก ว่าม นุษย์
สมัยโบราณ;  เพราะฉะนั้นเราจึงแยกทางเดินก ันกับสัตว์เดรัจฉาน  คือ
มาเป็นผ ทู้ สี่ ามารถจะเสวยรสของกามวตั ถุน ี้ ในลกั ษณะทเี่ ป็นก ามารมณ์
ซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็น,  มีได้แ ต่เพียงเป็นผัสสาหาร หรือว่าเป็นการ
สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ในวงจำกัด.  มนุษย์ข ยายขอบเขตได้ไม่มีความ
จำกัดกลายเป็นเรื่องกามารมณ์ไป,  แล้วก็ต้องเป็นเรื่องเพศตรงกันข้าม
ทั้งนั้น.  ถ้าเกิดแก่ฝ่ายสตรี ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุรุษ;  ถ้าเกิดแก่
ฝ่ายบุรุษ ก็ต ้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรี.  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ์ จึงต ้องเป็นเรื่องเพศตรงกันข้าม.
อย่างทพี่ ระพุทธภาษิตในอังค ุตตร นิก าย กล่าวไว้ชัดในเรื่องนี้  เช่น
ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นรูปอะไรที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษ
แล้วฝ งั แ น่นต งั้ ม นั่ อ ยู่ เหมือนรปู แ ห่งส ตรี;  แล้วเสียงกเ็ หมือนกนั กลิน่ ก ็
เหมือนกัน รสก็เหมือนกัน ฯลฯ.  ทางฝ่ายสตรี ก็ตรัสว่า ไม่มีรูปอะไรที่
จะครอบงำจติ ใจสตรีแ ล้วต งั้ ม นั่ อ ยู่ เหมือนรปู ข องบรุ ษุ , ฯลฯ เช่นเดียวกัน
ครบทั้ง ๖ อายตนะ;  แปลว่า เป็นทั้งสองฝ่าย ทั้งบ ุรุษและสตรี.
ยกตัวอย่างฝ่ายบุรุษ เหมือนพวกคุณเป็นบุรุษ กำลังบ วชเป็นภิกษุ
อยู่ด้วย ก็จะต้องระลึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า :- ไม่เห็นมีรูป
อะไรครอบงำจิตใจบุรุษ แล้วตั้งม ั่นอยู่ เหมือนรูปของสตรี;  ไม่มีเสียง
อะไร ที่จะครอบงำจิตใจบุรุษ ตั้งม ั่นอยูเ่หมือนเสียงแห่งสตรี,  กลิ่นแ ห่ง
สตรี,  รสแห่งสตรี,  โผฏฐัพพะแห่งสตรี, มโนภาพแห่งส ตรี,  เพราะว่า
imagination นี้เป็นไปกลมกลืนทันควันทันท่วงที อย่างสนิทสนม
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ในขณะนั้น;  ซึ่งจะต้องรู้จักแยกแยะในทางภาษาจิตวิทยา โดยเฉพาะที่
เขาเรียกกันมาว่าอภิธรรม หรืออะไรก็ตาม คือว่า :รูป นี้ก็คือ สิ่งที่อาศัยแสงสว่าง และกระท้อนกลับเป็นคลื่นแ สงมา
นี่มันก็เป็นเพียงภาพกระทบตา ตามอำนาจของคลื่นแสงที่มากระทบ,  
เป็นธ รรมชาติล ว้ น ๆ อย่างน.ี้   แม้เป็นภ าพของผหู้ ญิง มันก เ็ ป็นเพียงภาพ
ตามกฎทางฟิสิคส์อย่างนี้,  ถ้าไม่มี imagination ว่าเป็นภาพแห่งสตรี  
มันก็ไม่มีความหมายอะไร.
ทีนี้ สัญญาในอะไรต่าง ๆ สัญญาในอดีตนี้ก็มีอยู่มาก ที่ทำให้มี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบุรุษส ตรีอ ะไรทำนองนี้;  มันจ ึงสามารถสร้างความ
หมายวา่ ส ตรี.  “ความหมาย” ภาษาบาลีเรียกวา่ สัญญา.  คำวา่ “สัญญา”
บาลีใช้ในความหมาย ในลกั ษณะอย่างน;ี้   เช่นอ ติ ถีส ญ
ั ญา สำคัญวา่ ส ตรี,  
ความรู้สึก ความสำคัญมั่นหมายอะไรต่าง ๆ ว่า สตรีนี้ ต้องเกิดขึ้นมา
อีกท หี นึง่ ,  ไม่ใช่เป็นเพียงภาพทมี่ ากระทบเฉย ๆ.  นีเ้ รียกวา่ imaginagion
ในส่วนนี้ เป็นความสำคัญมั่นหมายในแบบของ imagination แท้ ๆ เกิด
ติดท นั ค วันข นึ้ ม า;  แล้วก บ็ งั หน้าไม่ให้รสู้ กึ วา่ ม นั เป็นเพียงธรรมชาติต าม
กฎธรรมดา เป็นเพียงคลื่นแ สงเป็นภาพมากระทบเท่านั้น;  เรารไู้ม่ได้  
เรารไู้ ด้แ ต่ส ว่ นทเี่ ป็นส ญ
ั ญาทปี่ รุงข นึ้ ม าทนั ค วันวา่ “สตรี” เป็นรปู ข องสตรี
มีความหมายเพียงว่า สตรี คือ เพศตรงข้ามนเี้ป็นส่วนใหญ่.
เสียงก็เหมือนกัน ก็เป็นคลื่นของเสียงที่มากระทบตามอัตราของ
ความสั่นสะเทือนเท่านั้น เท่านี้;  ซึ่งเสียงของสตรีม ี  vibration สูงกว่า
ของบุรุษ.  แต่เราไม่รสู้ ึกว่าเป็นเพียง vibration หรือผลของ vibration
คือเป็นส กั ว่าเสียงเท่านัน้ ;  เรามคี วามสำคัญม นั่ ห มายเป็นส ญ
ั ญาวา่ เสียง
ของสตรี เพราะจำได้ดีว่าเป็นเสียของสตรี.  แม้จะเป็นเสียงเทียม เช่น
เสียงที่บันทึกหรือเสียงอื่น ๆ ของบุรุษบางคนที่มีอะไรผิดปกติ เราก็ยัง
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ทำความสำคัญวา่ เสียงสตรี.  แม้วา่ เสียงทอี่ อกมาจากจานเสียงหรืออ ะไร
ก็ตาม  มันต้องมี imagination ต่อเสียงนั้นว่าเป็นเสียงของสตรี.  หรือ
ถ้าจะว่าทางรูป เช่นรูปถ่ายของสตรี, รูปถ่ายนั้นจะไม่ทำอะไรได้ เว้นไว้
แต่จะมี imagination ว่าเป็นสตรี เป็นรูปถ่ายของสตรี, เป็นสตรี.
ถัดไปถงึ เรือ่ งกลิน่ ก เ็ หมือนกนั อ กี ;  ต้องมคี วามหมายของสตรี หรือ
เพศตรงกันข้าม ว่า ของเพศบุรุษหรือส ตรี.   ถ้าพ ูดถึงรสก็หมายถึงว่า
รสที่เป็นฝไีม้ลายมือห รือเนื่องด้วยสตรี อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปกัดกิน
เนื้อคน; แต่ว่าสิ่งที่ปรุงม าสำหรับก ินนี้ มันเนื่องด้วยสตรี เป็นเรื่องของ
ฝีมอื ส ตรี หรือโดยเฉพาะของผทู้ เี่ ป็นท ตี่ อ้ งประสงค์.  โผฏฐัพพะ กระทบ
ทางผวิ หนังก ต็ อ้ งมสี ญ
ั ญาวา่ โผฏฐัพพะของสตรี ผิวหนังข องสตรี;  จะเป็น
ของเทียมหรือข องจริงก ต็ าม,  ถ้าม นั ให้เกิด imagination ว่าเป็นโผฏฐัพพะ
ของสตรีได้ มันก็เหมือนกัน.  ส่วนความคิดปรุงแต่งในใจล้วน ๆ เป็น
ธัมมารมณ์ เป็นค วามคดิ ฝ นั ย งิ่ เป็นไปได้งา่ ย เป็นไปได้เร็ว เป็นไปได้โดย
ไม่ทันร ู้สึก  เมื่อหวนระลึกถึงส ัญญาในอดีต ระลึกด้วยสัญญาในอดีตใน
ความในความหมายของสตรี หรือร สหรืออ ะไรของสตรี.
รวมความแล้วเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้  มันกต็ ้อง
เป็นเรือ่ งเกีย่ วกบั เพศตรงกนั ข า้ มเสมอ  เป็นไปตามกฎของธรรมชาติท มี่ า
กระทบ;  แต่เราไม่ม องในแง่ท วี่ า่ เป็นธ รรมชาติ เรามองในแง่ท เี่ ป็นค วาม
หมายชนั้ ท ี่ ๒ ชัน้ ท ี่ ๓ ชัน้ ท ี่ ๔ อะไรขนึ้ ม า ในสงิ่ ท มี่ คี วามหมายอนั ไม่ใช่
ธรรมชาติ.  เพราะฉะนั้นเราจึงฟังภาษาธรรมของเขาไม่ใคร่ออก เช่นร ูป
สักว่าร ูป,  ใช่ว่าสัตว์บุคคล ตัวตน เรา เขา;  เสียงก็สักว่าเสียง,  ใช่ว่า
สัตว์บุคคล ตัวต น เราเขา; กลิ่นสักว่ากลิ่น ใช่ว่าสัตว์บุคคล ตัว ตน เรา
เขา; รสสักว่าร ส ใช่ว่าสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา; สัมผัสผิวหนัง ก็ส ักว่า
สัมผัสผิวหนัง ใช่ว่าส ัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา; อย่างนี้เราฟังไม่ถูก.
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นีก่ ค็ อื เขาหมายความวา่ ให้เห็นเป็นธ รรมชาติ แต่เรากม็ คี วามหมาย
เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ทั้งนั้น,  เป็นหญิงห รือเป็นชาย ชื่อนั้น
ชื่อนี้ เป็นที่ต้องประสงค์มุ่งหมาย. นี้คือความหลอกลวงทางเนื้อหนัง
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์;  ซึ่งต้องรู้เท่าทัน, พูดอย่างหยาบสมัย
นี้ก็ว่า อย่าให้มันเป็นนายเหนือหัว คือม ันจะไสคอไปที่ไหนก็ได้;  ความ
รู้เท่าทันหมายถึงอย่างนี้,  มันจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้.
สำหรับก ามวตั ถุท เี่ ป็นผ สั สาห าร คือค วามบบี บ งั คับข องตอ่ มแกลนด์
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกหิวทางฝ่าย mentality อย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีส่วน
ที่ต้องรู้เท่าทัน   ว่ามันเป็นเพียงความสุกงอมของต่อมแกลนด์ตามกฎ
เกณฑ์ทางฟิสิคส์ด้วยซ้ำไป เพราะว่าเนื้อหนังนี้เป็นเรื่องฟิสิคส์ ไม่ใช่
เรื่องจิตวิญญาณ.
ตรงนี้ต้องรู้ว่า คำว่าจิตม ี ๒ ประเภท : จิตประเภทที่อยู่ใต้อ ำนาจ
ของร่างกาย เช่นความรู้สึกที่เกิดมาจากต่อมแกลนด์ ที่สุกงอมหิว
กระหายในทางฝ่ายจิต;   จิตชนิดนี้ไม่ใช่จิตแท้ เป็นแต่เพียงจิตที่เป็น
re-action ของต่อมแกลนด์เหล่านั้น   พวกคอมมูนิสม์เอาจิตชนิดนี้ไป
เป็นจิตแท้ ถือเป็นว่าถ้ากายดีแล้วจิตก็เป็นจิตดี อย่างนไี้ม่ถูก;   นี้มัน
ไม่ใช่จิต, เป็นเพียงปฏิกิริยาของต่อมแกลนด์ต ่าง ๆ.
จิตป ระเภทแท้ ๆ ต้องเป็นส งิ่ ท มี่ อี ำนาจเหนือต อ่ มแกลนด์,  จะบงั คับ
ต่อมแกลนด์ได้ จึงจะเรียกว่าจิต.  นีใ่ห้เรารู้ว่า เอ้า, มันเป็นเพียงเท่านี้
เราก็ควรจะบังคับได้ หรือว่าแ ก้ไขผ่อนผันบ รรเทาไปได้ โดยทีเ่ป็นความ
เสือ่ มเสียท างศลี ธ รรมหรือวา่ ในทางทจี่ ะไม่ท ำให้ม นั เกิดค วามทกุ ข์ข นึ้ ม า.  
นีเ่ ราเรียกวา่ อ าหารฝา่ ยจติ ใจตำ่ ๆ ทีเ่ นือ่ งกนั อ ยูก่ บั ต อ่ มแกลนด์  เมือ่ ม นั 
หิวอ าหารกต็ อ้ งจดั การให้ม นั ถ กู เรือ่ งเพือ่ ผ ลไประงับค วามกระวนกระวาย.  
เมือ่ ไม่มที างอนื่ จะตอ้ งบริโภคอาหารประเภทนี้ ก็จ ะตอ้ งทำไปในลกั ษณะ
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ที่ว่า  เพื่อการบำบัดความกระวานกระวาย ของต่อมแกลนด์เหล่าน ั้นให้
ถูกวิธี อย่าให้กลายเป็นกามารมณ์ขึ้นมา.
อันดับที่สอง พวกคุณค วรทราบว่า ทางฝ่ายศีลธรรม กระทั่งถ ึงท าง
ฝ่ายศาสนาก็มีวิธีที่จะบรรเทา หรือค วบคุม หรือว่าถอนรากเง้าส ิ่งเหล่า
นี้ไปได้ ตามวิธีปฏิบัติทางศีลธรรม หรือทางศาสนา. ความบีบคั้นของ
ต่อมแกลนด์นั้น   เราสามารถจะบรรเทาลงไปได้โดยวิธีการจัด หรือ
การกระทำอะไรลงไปทางร่างกาย.  เช่นพ วกโยคีบำเพ็ญตบะให้ร่างกาย
ทุพพลภาพก็ได้ หรือว่าทำให้ไม่เหมาะที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ได้;  
มันก็บรรเทาความบีบคั้นนั้นได้.   หรือทำร่างกายให้เกิดความเจ็บปวด
เท่านั้น มันก็บรรเทาความรู้สึกนั้นได้.
คนโบราณเขาสนใจกันมาก  เราจะเห็นว่าเกิดระบบทางศีลธรรม
ขึ้นเพื่อเรื่องนี้.   ในประเทศจีนในสมัยโบราณมีการผ่าตัดต่อมแกลนด์
เหล่านี้ คือผ่าตัดเนื้อหนังส่วนที่เกี่ยวกับต่อมแกลนด์เหล่านี้ มีกระทำ
แล้วต ั้งแต่ยังเป็นเด็ก ๆ ทารกหญิงชายก็ตาม;  กระทั่งมีผู้เชี่ยวชาญใน
เรือ่ งนตี้ ามแบบโบราณ เทีย่ วได้ต ะโกนรบั ท ำให้ต ามหมูบ่ า้ น สำหรับเด็ก
เกิดใหม่ ใครตอ้ งกระทำ operation อันน กี้ ท็ ำให้เป็นข องพนื้ บ า้ นธรรมดา
โดยผหู้ ญิงท ไี่ ม่มคี วามรอู้ ะไรมากมายนอกจากทำการขดู ก ารตดั การแต่ง
อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้;  นีก่ ็ด้วยความมุ่งหมายจะควบคุมความรู้สึก
ของต่อมแกลนด์เหล่านี้  เพื่อว่าเด็ก ๆ โตขึ้นจ ะได้เป็นเด็กท ี่บังคับจ ิตใจ
เรื่องนี้ได้ง่าย ๆ ไม่เสื่อมเสียศีลธรรมได้ง่าย ๆ.
ทำอย่างนมี้ นั เป็น  treatment ในทางเนือ้ ห นังต อ่ เนือ้ ห นังท างฟสิ คิ ส์  
ส่วนทมี่ กี ารบำเพ็ญต บะทรมานรา่ งกายให้ท รุดโทรม ให้เหีย่ วแห้งไป ตาม
ความมุ่งหมายของพวกโยคีมุนีบางประเภทนั้น ก็จัดได้ว่ามันสูงขึ้นมา  
เกีย่ วกบั ท างจติ ใจทขี่ นึ้ อ ยูก่ บั รา่ งกาย.  ดังน นั้ จ งึ เรียกได้วา่ เราบรรเทาได้
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ในเมื่อท ำการบีบค ั้นท างร่างกายเข้าไป  ก็ส ามารถจะบีบค ั้นต ่อมแกลนด์
เหล่านั้นได้; นี่เป็นขั้นต้น.
ข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับได้ ในเมื่อมีการบังคับจ ิตได้ คือ
มีวิธีกระทำอันดับที่ ๒;  เรามีการบังคับสิ่งเหล่านไี้ด้ในเมื่อบังคับจ ิตได้;
จึงมีระบบทำสมาธิสอนเรื่องปฏิกูลสัญญา.   วันแรกบวชเราก็ได้ร ับการ
สั่งสอน เรื่องปฏิกูลสัญญา ให้ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ความรู้สึกฝ่ายต่ำ
อย่างนี้.  พิจารณาโดยความเป็นปฏิกูล หรือให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้   กระทั่ง
เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย;  นี้เป็นเรื่องบังคับจ ิต.  
แต่ม นั ก เ็ นือ่ งอยูก่ บั รา่ งกาย  อย่างทกี่ ล่าวแล้ววา่ จ ติ ป ระเภทนไี้ ม่ใช่จ ติ แ ท้,  
มันเนือ่ งอยูก่ บั รา่ งกาย,  เช่นค วามกำหนัดเกิดข นึ้ เมือ่ ต อ่ ม prostate เต็ม
ไปด้วยน้ำเมือก, นั่นความรู้สึกทางความกำหนัดเกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิกิริยา
ของต่อมแกลนด์ที่เต็มไปด้วยน้ำเมือก   ทีนี้น้ำเมือกเกิดขึ้นเมื่อมีความ
กำหนัดทุกคราว ความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น น้ำเมือกก็เพิ่มขึ้นในต่อม
prostate.   ถ้ามันมมี ากและมีเต็ม มันก็รบกวน คือเกิดความกำหนัด
รบกวน;  ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รบกวน.  การป้องกันอ ย่าให้มี ก็คืออ ย่าให้
มีจิตที่กำหนัด : เมื่อต าเห็นรูป เมื่อหูฟังเสียง ฯลฯ หรือเมื่อสัมผัสท าง
ผิวหนัง หรือว่าแม้แต่เพียงความคิดฝัน.   การอยู่ห่างไกลกันก็มีความ
กำหนัดได้ โดยได้เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ฯลฯ หรือค ิดขึ้นในใจเอง.
ถ้าพูดตามภาษาโบราณ ตามหลักโบราณของพวกฤๅษี โยคี มุนี นี้
เขาถือว่า  น้ำเมือกนี้กลั่นออกมาจากเยื่อในกระดูกเลย (คือ marrow)
ที่มีอยู่ในระหว่างโพรงกระดูก. เมื่อคนเห็นภาพทีไรก็กำหนัด หรือ
ฟังเสียงทีไรก็กำหนัด;   marrow นี้ไหลออกมาเป็นของเหลว ซึมออก
มาทั่วตัว ซาบซ่านแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ต่อม ที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าต่อม
prostate มีผ ลเป็นค วามกำหนัด;  เขาเรียกสงิ่ น วี้ า่  วริ ยิ ะ. วิรยิ ะซงึ่ แ ปลวา่ 
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ความเพียรนั่นแหละ เป็นชื่อของน้ำเมือกที่ถูกใช้ไปในทางความกำหนัด.  
ถ้าไม่มีความกำหนัด อ้ายสิ่งนี้ไม่เรียกว่า วิริยะ คือว่ามันกลายเป็นทำ
หน้าที่อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าเป็นโอชะคือไปบำรุงจิต บำรุงสมอง ให้มี
ความสดชื่นแจ่มใส.   แต่ถ้าถูกใช้ไปในทางกามารมณ์กลายเป็นวิริยะ
ทำให้เกิดความร้อนเกี่ยวกับความรู้สึกทางกามารมณ์.   เพราะฉะนั้น
ถ้าควบคุมได้ มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นวิริยะ, มีแต่เป็นโอชะอย่างเดียว
ทำให้มันสมองแจ่มใส สดชื่น จิตใจเบิกบาน.  พวกโยคีจึงระวังในการที่
จะไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า วิริยะขึ้นมาในร่างกาย;  ให้มันก ลายเป็นโอชะ
บำรุงความสดชื่นแจ่มใสของร่างกายอยู่เรื่อยไป.  เขาไม่ถือว่าเป็นเรื่อง
ผิดปกติ.
ส่วนเม็ดอัณฑะที่กลั่นเชื้อที่เป็นเชื้อชีวิตนั้น  มันก็ไม่มีโอกาสทจี่ ะ
มาประสมกับเนื้อเมือกที่ต่อม prostate มันก ็ขับถ่ายออกทางอื่น ก็เลย
ไม่มเีรื่อง ไม่มปี ัญหาที่จะทำให้เป็นคนที่มีจิตผิดป รกติ วิปลาส;  กลาย
เป็นคนทปี่ รกติที่สุดและมีความสุดชื่นแ จ่มใสที่สุด.  ทั้งที่ว่าเชื้อช ีวิตจาก
เม็ดอัณฑะไม่มโีอกาสจะพบน้ำเมือกในต่อม prostate; ไม่ได้ถือว่าเป็น
เรื่องผิดปกติ หรือทำให้คนวิปลาส.
เพราะฉะนั้นก ารที่บังคับจิตได้  มันจึงเป็นการแก้ปัญหาการบีบคั้น
ของต่อมแกลนด์ทั้งหลายได้.  แต่มันก็มีเทคนิคของมันเฉพาะซึ่งก็ต้อง
ศึกษาของมนั เฉพาะ หรือม นั ก ล็ กึ ซ ง้ึ ย งุ่ ย ากไปตามเรือ่ งของมนั เหมือนกัน.  
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอุทิศตน เพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติ ให้เต็มเทคนิค
หรือเต็ม course ของมัน  มันจึงจะมีผล ด้วยเหตุนจี้ ึงถือว่า เป็นเรื่อง
ที่สูงไปกว่าธ รรมดา; โดยกฎที่ว่าถ้าบ ังคับจิตได้ก ็บังคับค วามบีบค ั้นของ
สิ่งนี้ได้.
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อันดับที่สาม เป็นเรื่องใช้ปัญญา ใช้พิจารณา ที่เป็นเรื่องทาง
จิตล้วน ได้แก่บำเพ็ญสมณธรรม หรือการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามหลักพุทธศาสนา นับตั้งต้นแต่เห็นปฏิกูล มีปฏิกูลสัญญาเรื่อย
มาจนถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.  จนกระทั่งเกิดญาณทัศนะ ที่เพียง
พอแก่การบรรลุมรรคผล แล้วก็บรรลุ มรรค ผล;  นี่มันเป็นเรื่องทาง
จิตแท้.  เมือ่ ป ระสบความสำเร็จแ ล้ว ก็ม จี ติ ช นิดท บี่ งั คับเรือ่ งวตั ถุรา่ งกาย
เรื่องต่อมแกลนด์เหล่านั้นได้ จนเป็นพระอรหันต์ แล้วก็มีจิตใจพิเศษที่
รำงับปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดจากต่อมแกลนด์เหล่านั้นได้,  จึงไม่มีกิเลส
ประเภทนี้.  เพราะจากกิเลสประเภทนี้ ที่ทำให้เกิดความโกรธ ความโง่
ความหลง อะไรอื่น ๆ อีก.
เมื่อตัดต้นตอของมันได้ มันกห็ มายความว่า กิเลสทุกช นิดก ็พลอย
รำงับไป;  คือไม่เอาอะไรเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา,  ไม่เอา รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัสส่วนใด,  หรือเวทนาอันเกิดมาจากส่วนเหล่านั้น.  
ส่วนใดเป็นเวทนาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ฯลฯ ไม่เป็นส ตั ว์ บุคคล
ตัวต น เรา เขาขนึ้ ม าได้,  ก็ไม่อ าจจะเกิด ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ได้.  นี่มันเป็นความรู้เท่าท ันอย่างยิ่ง แล้วก็ทำลายหมดไปเลย.  มันอาจ
จะดีเกินไปสำหรับชาวบ้าน  แต่ก ็เป็นหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรพชิต.
นี่ ทีก่ ล่าวมานเี้ รียกวา่ รเู้ ท่าท นั เนือ้ ห นังใน ๓ ระดับ  นับต งั้ แต่บ บี คัน้ 
ทางร่างกาย, แล้วก็ควบคุมปฏิกิริยาของส่วนทางร่างกาย  ที่เรามักจะ
เรียกกนั วา่ จ ติ ,  แล้วก ม็ สี ติป ญ
ั ญาในขนั้ ส งู ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจติ แ ท้ ๆ จริง ๆ
เสียเลย, มีค วามรู้เท่าทัน, และบรรเทา, และควบคุม, และตัดรากเง้า,
มีได้อย่างนี้เป็นเค้า ๆ สำหรับคุณจ ะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป.
ทีนี้ก็มาถึง กามวัตถุก รณีเป็นที่ตั้งแ ห่งการสืบพันธุ์นี้ว่า ไม่รู้เท่าทัน
แล้วต กเป็นท าสของการสบื พันธุ์ นีห้ มายความวา่ น่าด ู หรือบ ริสทุ ธิข์ นึ้ ม า  
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กว่าก ามารมณ์ห รือก ารบบี ค นั้ ข องตอ่ มแกลนด์ เกิดค วามกระวนกระวาย
ทางเนือ้ ห นัง.  การสบื พันธุน์ นั้ มันม คี วามมงุ่ ห มายทบี่ ริสทุ ธิข์ องมนั ในตัว
แต่ม นุษย์ก เ็ ข้าใจผดิ ไม่รคู้ วามมงุ่ ห มายทแี่ ท้จ ริงน นั้   เลยตกเป็นท าสของ
กามารมณ์ที่ธรรมชาติจ้าง. มนุษย์เป็นลูกจ้าง ธรรมชาติเป็นนายจ้าง,  
จ้างให้ท ำสงิ่ ท ไี่ ม่ช วนทำ สกปรกยงุ่ ย ากลำบากหลาย ๆ อย่าง  แต่ม นุษย์ก ็
ทนทำ สมัครทำดว้ ยความเต็มใจในการสบื พันธุ;์   แล้วก ใ็ นวงจำกัดแคบ ๆ
อย่างดีที่สุด ก็เพื่อจะมีลูก มีห ลานมาสืบมรดก,  เป็นที่อุ่นใจว่า เมื่อ
แก่ชราแล้วเขาจะได้เป็นผู้เลี้ยงดูเรา อย่างนี้เป็นต้น  อย่างที่เขามีลูกมี
อะไรกันตามธรรมดา หากไม่มีก็ว้าเหว่ ถ้ามีก็อบอุ่น อย่างนี้เป็นต้น;  
แล้วก ็ประสงค์จะมีการสืบพันธุ์.
แต่ว่าในที่สุดน ั้น มาพิจารณาดูแล้ว มันเป็นเรื่องถูกธ รรมชาติจ้าง
หรือหลอกจ้างด้วยกามารมณ์.  คนที่สมรส แต่งงานนั้น ลองพิจารณา
ดูเถิด หวังก ามารมณ์เป็นเบือ้ งหน้า,  ไม่ได้ห วังก ารสบื พันธุเ์ ป็นเบือ้ งหน้า
เพียงถือเป็นผลพลอยได้ม ากกว่า.  ถ้าไม่มีเรื่องกามารมณ์แล้วด ูจะไม่มี
ใครแต่งงาน แล้วก จ็ ะกลัวก ารมบี ตุ ร และคลอดบตุ ร.  นีธ่ รรมชาติฉ ลาด
กว่า เอากามารมณ์เป็นเหยื่อ แล้วจ้างเขาให้สมัครทำ;  นีเ้ลวเกินไปโง่
เกินไป.
ส่วนทตี่ อ้ งการจะมบี ตุ รไว้เลีย้ งตวั ไว้ส บื ต ระกูลน นั้ ย งั ด ขี นึ้ ม ากกว่า
อีกช นั้ ห นึง่ .  แต่วา่ ย งั ม คี วามคดิ ท ดี่ กี ว่าน นั้ อ กี ช นั้ ห นึง่ คือวา่ อ ย่าให้ม นุษย์
สูญพันธุ์ เพื่อว่ามนุษย์จะได้ถึงพ ระเจ้า หรือถึงบ รมธรรม.  เพราะการที่
เรามีคนเกิดทะยอย ๆ กันไว้ เพื่อไม่ให้สูญพันธุน์ ี้ ก็เพื่อให้มันก ้าวหน้า
เรื่อยไป ๆ ตามวิธีที่ถูกต้อง แล้วก็ถึงบ รมธรรม คือสิ่งที่ดีที่สุดท ี่มนุษย์
ควรจะได้.  เมื่อพ่อแม่ไม่อาจจะถึง ลูกก็ควรจะไปต่อไปอีก,  เมื่อลูกยัง
ไม่ถ ึง หลานเหลน ต่อไปมันก็ควรจะไปต่อไปอีกจนกระทั่งถ ึงสิ่งท ี่ดีที่สุด
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ทีม่ นุษย์ค วรจะได้.  แต่เดีย๋ วนเี้ ขาไม่ได้ม ลี กู ห ลานกนั ด ว้ ยความมงุ่ หมาย
ในลักษณะอย่างนี้; เขามีลูกหลานเอาไว้ตบแต่งให้สวย ๆ เอาไว้ขาย
แพง ๆ อย่างนี้มากกว่า.   นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการที่จะมี
การสืบพันธุ์ไว้.
คุณล องคดิ ด วู า่ มนุษย์เกิดม าในโลกสมัยก อ่ นสมัยห นิ ,  แล้วก ม็ าถึง
สมัยหินสมัยอะไรต่าง ๆ กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก  ถึงบรมธรรมนี้มันนานเท่าไร, มันกี่ล้าน ๆ ปี, คุณไปคิดด ูเอาเอง,  กีล่ ้าน ๆ ปี
จึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก.  เราต้องถือว่า วิวัฒนาการของสิ่งท ี่มี
ชีวติ น ี้ เป็นไปเพือ่ จ ดุ ม งุ่ ห มายอนั น ที้ งั้ น นั้ คือในทสี่ ดุ จ ะตอ้ งถงึ น พิ พาน จะ
ต้องมวี วิ ฒ
ั นาการไปจนถึงน พิ พานจนได้;  แม้จ ะไปโง่ไปหลงในกามารมณ์
เป็นวรรคเป็นเวรก็เป็นไปพักหนึ่ง สมัยหนึ่ง ยุคหนึ่ง;  พอเกิดเจ็บปวด
ขึน้ มา เอือมระอาขนึ้ ม า ก็จ ะหมุนไปหานพิ พานได้.  หรือวา่ ค น ๆ เดียวนี้
ถ้าถือว่าเกิดแล้วเกิดอีก เกิดแล้วเกิดอีก   ความเข็ดหลาบก็ทำให้ถึง
นิพพานได้;  จะเป็นการเกิดชนิดไหนก็ตาม.
ถ้าสมมุติว่า เป็นการเกิดจากท้องแม่ เกิดหลาย ๆ ชาติ,  เกิดต ่อไป
มันก็ดีขึ้น ๆ จนถึงนิพพานได้ ในหมื่นชาติ แสนชาติอ ะไรก็ตาม.  หรือ
ว่าจะถือเอาชาติเป็นขณะจิต ที่เกิดตัวกู ครั้งหนึ่ง เรียกว่าชาติครั้งหนึ่ง
มันก็เดือดร้อนไปด้วย โลภะ โทสะ โมหะ ทุกครั้งที่เกิด เป็นทุกข์ท ุกทีที่
เกิด มันกร็ ู้จักเบื่อ;  ไม่ทันแก่เฒ่าเข้าโลง ก็ต้องการความสงบเย็น หรือ
ได้พ บความสงบเย็นได้.
นี่แหละ วิวัฒนาการต้องเป็นไป เพื่อนิพพานทั้งนั้น  เพราะว่าที่อื่น
ไม่ใช่จุดจบ;  สิ่งที่เรียกว่า นิพพานเป็นจุดจบของความว่ายเวียน หรือ
ของวัฏฏสงสาร.  เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจกันว่า มีบุตรมีการ
สืบพันธุ์นี้ ไม่ใช่เพื่อความอุ่นใจว่า มีบุตรหรืออะไรใกล้ ๆ ที่นี่;  มันต้อง
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มุง่ ห มายวา่ มนุษย์จ ะตอ้ งอยูต่ อ่ ไป จนกว่าม นุษย์จ ะถงึ บ รมธรรม.  เพราะ
ฉะนั้นถ้าใครจะสมรสจะแต่งงาน มีคู่ครองก็ควรจะนึกว่า  การกระทำนี้
เพื่อมนุษย์จะได้มีเหลืออยู่และจะเดินต่อไป จนกว่าจะถึงพระเจ้าหรือ
บรมธรรม.  การสมรส หรือก ารแต่งงานนนั้ ก จ็ ะไม่ส กปรก หรือไม่เป็นท ี่
ตัง้ แ ห่งก ารตเิ ตียน แต่เป็นการประพฤติธ รรมอยูใ่ นตวั , หรือป ฏิบตั ธิ รรม
อยู่ในตัว คือทำให้ถูกต้องทางศีลธรรมมีความมุ่งหมายที่ดีที่ถูก;  แล้วก็
กระทำไป ก็จะเป็นการปฏิบัตธิ รรมเป็นผลดีเรื่อย ๆ ไป ทั้งแก่ส่วนรวม
และสว่ นตวั .  ทำให้ต วั เองรจู้ กั อ ะไรสงู ข นึ้ ไป ลึกข นึ้ ไป เลือ่ นชนั้ ต วั เองได้.  
ในที่สุด การสืบพันธุ์ก็ไม่ใช่การรับจ้างธรรมชาติ,  ไม่ได้ต กเป็นทาสของ
ธรรมชาติ เพื่อการสืบพันธุ์,  ไม่ได้ต กเป็นทาสของการสืบพันธุ์.
สรุปแ ล้วเราไม่ต กเป็นท าสของกามารมณ์,  ไม่ต กเป็นท าสของต่อม
แกลนด์ทางเนื้อหนัง, ไม่ตกเป็นทาสของการสืบพันธุ์ ก็เพราะว่ารู้เท่า
ทันเนื้อหนัง. เพราะฉะนั้นจึงย้ำแล้วย้ำอีกถึงการรู้เท่าทันเนื้อหนังให้
หมดสิ้น แล้วกไ็ม่ตกเป็นทาสของสิ่งใด;  จะเป็นกามารมณ์ก็ตาม, เป็น
ผัสสาหารก็ตาม.  เป็นการสืบพันธุ์ก็ตาม.  นี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์ ซึ่ง
แปลว่า มีจิตใจสูง.
คำวา่ ม นุษย์จ ะแปลอย่างอนื่ ก ไ็ ด้,  แต่แ ปลวา่ จ ติ ใจสงู น ี้ ถูกต อ้ งตาม
รูปศัพท์.   มนุษย์ควรจะมีจิตใจสูง ไม่ตกต่ำ ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้
จึงจะเรียกวา่ ม นุษย์.  มิฉ ะนัน้ จะไม่ใช่ม นุษย์ จะเป็นค นทเี่ หมือนกบั สัตว์,  
ยังใกล้ก บั ส ตั ว์อ ยูม่ าก.  เพราะฉะนัน้ ข อให้ถ อื ว่าก ารรเู้ ท่าท นั เรือ่ งของเนือ้ 
หนังน เี้ ป็นส งิ่ จ ำเป็นท สี่ ดุ ทีท่ กุ ค นจะตอ้ งรู้ ไม่วา่ ค นเด็ก หรือค นหนุม่ ค น
สาว หรือก ระทัง่ พ อ่ บ า้ น แม่เรือน กระทัง่ ค นแก่ช รา;  เพราะวา่ อ นั น เี้ ป็น
อุปสรรคขวางหน้าของการบรรลุบรมธรรม.
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แต่ทีนี้ ปัญหาหนัก มันเกิดอยูท่ ี่ว่า  เดี๋ยวนี้มนุษย์เราก็ตกเป็นทาส
หรือถูกลากไป ตามความนิยมของโลกในสมัยปัจจุบัน.  พูดต รง ๆ อย่าง
พวกคุณนี้ก็ตกเป็นทาสของความนิยมของโลกสมัยปัจจุบัน :  คุณต้อง
เรียนอย่างที่เขานิยมกัน แล้วคุณก็มุ่งหมายกระทำอย่างที่เขากระทำกัน
ตามความเจริญแผนใหม่ อย่างที่เขาเรียกกันว่า ความก้าวหน้า ความ
เจริญอ ะไรกต็ าม.  แล้วค ณ
ุ ไปพจิ ารณาดใู ห้ด วี า่ แผนใหม่ แผนปจั จุบนั นัน้
มันเป็นอะไร ? เป็นวัตถุนิยม หรือเป็นมโนนิยม.  ถ้าเป็นวัตถุนิยม ก็ไม่
แคล้วไม่คลาดที่จะต้องตกไปเป็นทาสของสิ่งที่ว่านี้.
คุณลองดูโลกของพวกวัตถุนิยมสมัยนี้   เขาไม่เห็นว่า  อย่างที่เรา
เรียกว่าสมัยนี้เป็นทาสของกามารมณ์;  แต่เขากลับเห็นว่าเป็นชัยชนะ
ต่อกามารมณ์   คือเขาได้กอบโกยเอากามารมณ์มากิน มาดื่มอย่าง
สนุกสนาน ตามใจชอบ;  เขาเรียกว่าเป็นผู้ชนะ.  แต่เรากลับเรียกว่า
เป็นทาส;  มันตรงกันข้ามอยูอ่ ย่างนี้.  นีไ่ประวังเอาเอง ไปเลือกเอาเอง
ให้ดี ๆ.  ถ้าพูดกันตามภาษาจริง ๆ แล้ว คนเหล่าน เี้อาความเป็นทาสนั่น
แหละมาเป็นชัยชนะ;  เอาความเป็นทาสของกามารมณ์ ของผัสสาหาร
ของการสบื พันธุน์ มี้ าเป็นบ รมธรรมเสียเอง.  บรมธรรมกม็ าดว้ ยนสิน้ ส ดุ 
สะดุดหยุดลงที่นี่ ของพวกวัตถุนิยมนี้;  จึงว่า วัตถุนิยมเขากเ็อาวัตถุนั่น
แหละเป็นยอด เป็นสุด เป็นเลิศ เป็นหลัก.  นีพ่ วกคุณจะไปไหวไหม ?
คือว่าจะเอาด้วยไหม ?
เมื่อเขาเอาวัตถุนั้นมาเป็นบรมธรรมเสียแล้ว ปัญหาของเขาก็ไม่มี,  
ปัญหาของเยาก็สิ้นสุด.  เขาจึงไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการจะต้องควบคุม
กิเลส.  หรือควบคุมกามารมณ์,  ควบคุมอาหาร  ควบคุมการสืบพันธุ์;  
เขาไม่มปี ญ
ั หาเหมือนพวกเราเลย.  เพราะเขาเอาสงิ่ เหล่าน นั้ เป็นส งิ่ วเิ ศษ
สุดที่มนุษย์ควรจะได้เสียแล้ว.   ส่วนเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคศัตรู
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ขวางหน้าต อ่ ก ารบรรลุบ รมธรรม  เพราะวา่ บ รมธรรมของเราเป็นอ ย่างอืน่
มีเป็นอย่างอื่น.
พวกวัตถุนิยมไม่มีปัญหาที่ควบคุม หรือกำจัดสิ่งเหล่านี้;   เขามี
ปัญหาแต่เพียงว่า จะได้สิ่งเหล่านี้มามาก ๆ และโดยเร็วอย่างไรนั้น;  
ปัญหามันต่างกันอย่างนี้.   มีปัญหาที่จะกอบโกยสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ใน
อำนาจของตัวโดยรวดเร็วมาก ๆ อย่างไร.  นีว่ัตถุนิยมที่เป็นเหตุให้เกิด
ลัทธิก ารตอ่ สู้ ระหว่างลทั ธิช นกรรมาชีพก บั พ วกนายทุน.  พวกนายทุนก ็
ต้องการอย่างนี้  ชนกรรมาชีพก ็ต้องการอย่างนี้ ต้องการเหมือนกันเลย
ที่จะกอบโกยสิ่งเหล่านี้;  มันก็ต้องได้รบกัน.  ปัญหาของโลกก็ไม่มีที่
สิน้ สุด เพราะวา่ ต กเป็นท าสของสงิ่ เหล่าน กี้ นั ท งั้ โลก.  นีป่ ญ
ั หาของเรามวี า่   
จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร จึงจะถอยหลังออกมาได้จากการรบรา
ฆ่าฟันกันเป็นการถาวร.  หรือเบียดเบียนตัวเองเป็นการถาวร.
พวกทเี่ ขาอา้ งตวั เองวา่ เขามกี ารเต็มเปีย่ มทางพฒ
ั นา,  ประเทศบาง
ประเทศอย่าออกชื่อเขาเลย   เขาถือว่ามีการทำมาหากินดี มีอาชีพดี
มีสงั คมสงเคราะห์ส งู สุด,  เขากำลังม ภี มู ใิ จอยูว่ า่   เขาถงึ ส งิ่ ส งู สุดท มี่ นุษย์
จะต้องทำ.  พอเขามาที่นี่ มาถึงบ้านเรา เขาจะถามทีเดียว : ทีแ รกเขาจะ
ถามว่า นี่พวกคุณแก้ปัญหาเรื่องลำบาก เรื่องยุ่งยาก เรื่องเจ็บไข้ เรื่อง
ไม่มีอะไรจะกินกันอย่างไร ในเมื่อพากันไปศึกษาธรรมะแต่เรื่องด้าน
จิตใจเสีย;  เขาจะถามอย่างนี้เสมอ เพราะเขาถือว่า นั้นเป็นสิ่งสูงสุด
จะต้องได้, แล้วเรายังไม่ได้ข วนขวายในสิ่งเหล่านั้น ไปขวนขวายในเรื่อง
จิตใจ;   เขาก็สงสัย หรือบางทีเขาก็ดหู มิ่นว่า นีย่ ังป ่าเถื่อน ยังไปหลง
ในเรื่องจิต อาชีพยังไม่ทันก้าวหน้า สังคมสงเคราะห์ยังไม่สูงสุด.  เราก็
ไม่อ าจจะทำความเข้าใจกันได้  เพราะว่าเรามุ่งหมายบรมธรรมอย่างอื่น  
เขามุ่งหมายเพียงแค่นั้น.
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เราจะให้เรื่องอาชีพ หรือเรื่องสังคมสงเคราะห์อะไรก็ตาม เป็น
เพียงปริมาณที่พอเหมาะพอดีแก่การที่จะสนับสนุนคนให้ถึงบรมธรรม
ที่แท้จ ริง ในส่วนลึกข องจิตใจ; ไม่มามัวเมาลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้  เช่น
ว่าหลงอาชีพหรือสังคมสงเคราะห์เพื่ออ ยู่ดีกินดี,  แล้วอ ยู่ดีกินด ีเพื่อเป็น
ทาสกามารมณ์, เพื่อผัสสาหาร, การสืบพันธุ์อะไรทำนองนี้.  มันไขว้กัน
อ ยูอ่ ย่างนเี้ สมอ.  พวกวตั ถุนยิ มเขาหมดปญ
ั หากอ่ นเรา,  เพราะเขาพอใจ
ที่จะจมปลักอยู่ในการเป็นทาสของกามารมณ์ หรือผัสสาหารและการ
สืบพันธุ.์ ส่วนพวกเราเมือ่ อ า้ งตวั เป็นพ วกธรรมนยิ ม หรือม โนนยิ ม หรือ
จิตนิยมอะไรทำนองนนั้   มันก ย็ งั ม ปี ญ
ั หาเหลืออ ยู่ ทีจ่ ะตอ้ งเผชิญก นั เข้า
กับสิ่งเหล่านี้ แล้วก ต็ ่อสู้. ยังม ีปัญหาที่จะต้องจัดการกับเรื่องบรมธรรม
ขั้นที่เป็นของพวกวัตถุนิยมต่อไปอีก  ในเมื่อพวกวัตถุนิยมเขาพอใจแล้ว
ที่จะได้บรมธรรมเพียงแค่นั้น.
เรามีปัญหาว่าจะจัดการกับบรมธรรมของพวกวัตถุนิยม ที่มาขวาง
หน้าเราอยู่นี้อย่างไร  เพื่อเราจะได้เดินต่อไปถึงบ รมธรรมขั้นท ี่เป็นของ
เราเอง.  นี่คุณบวชในพุทธศาสนาคุณจะเอาหรือไม่เอา ? ในพระพุทธ
ศาสนามันมีหลักอย่างนี้   พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วสอนไว้อย่างนี้.  
คุณบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้เรียกว่าจะเป็นการเผลอ ถลำตัวเข้ามา
ในหมู่ของคนที่มอี ะไร ๆ ชนิดที่เราไม่ปรารถนาก็เป็นได้;  ไปดูเอาเอง.  
ผมจึงมองดูความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณ   ก็คือว่าการศึกษา
การกระทำอะไรต่าง ๆ ของโลกสมัยนขี้ องคุณ กำลังม ุ่งไปทางวัตถุนิยม
แล้วค ณ
ุ จ ะมาบวชในพระพุทธศาสนาเพือ่ จ ะได้อ ะไร ?  ผมตอบวา่ บวชนี้
เพื่อจะได้ความรู้ที่จะไปจัดการกับวัตถุนิยม  อย่าให้วัตถุนิยมพาเดินผิด
ทาง หรือเกิดเป็นพิษร้ายขึ้นมาแก่คุณเท่านั้นเอง.  ให้ชีวิตนมี้ ีชัยชนะอยู่
ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ชัยชนะเหนือวัตถุนิยม.
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นี่การบวชเข้ามาทีหนึ่ง คงจะไม่เป็นหมัน แม้ว่าบวชเพียงระยะ
เล็กน้อยก็ตาม ถ้าทำให้ดีแล้ว จะไม่เป็นหมัน จะมีประโยชน์มาก.  สรุป
แล้วเราจะตอ้ งรเู้ ท่าท นั   รูเ้ ท่าท นั ส งิ่ เหล่าน ี้ คือรเู้ ท่าท นั เนือ้ ห นัง;  ซึง่ แยก
ออกเป็น ๓ อย่าง : เป็นกามารมณ์ เป็นผัสสาหาร เป็นการสืบพันธุ์
รวมอยู่ในคำว่าเนื้อหนัง.
ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษา ก็อย่าได้ตกหลุมพรางของวัตถุนิยม
อย่าได้จมอยู่ในเนื้อหนัง. นี่เป็น technical term พิเศษเฉพาะคำหนึ่ง,  
พูดวา่ เนือ้ ห นัง คำเดียว แต่วา่ เป็นเหวลกึ ก ว้างใหญ่ สำหรับโลกทงั้ โลกจะ
ตกลงไปได้.  คำวา่ เนือ้ ห นังค ำเดียวนี้ หมายถงึ เป็นเหวทลี่ กึ ซ งึ้ กว้างใหญ่
เต็มไปด้วยถ่านไฟที่โลกทั้งโลกจะตกลงไปได้ส บาย,  หรือหลาย ๆ โลก
ก็ได้ ที่จะตกลงไปได้ : โลกเทวดา โลกมาร โลกพรหม โลกอะไรก็ตาม;  
ถ้าเผลอก็ตกเหวอันนไี้ด้ด้วยกันทั้งนั้น, คือเหวเนื้อห นังนี้.  ฉะนั้นระวัง
ให้ดี คำว่า เนื้อหนัง มีความหมายอะไรนิด ๆ เท่านั้น  แต่มันม ีอะไรมาก
เกินประมาณไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้.
ขอให้ทุกค นมีความรเู้ท่าทันต่อเนื้อหนังน ี้ให้มากที่สุด เท่าที่จะมาก
ได้ด้วยกันทุกค น.
๏๏๏

บรมธรรมภาคต้น, เรื่องที่ ๒๐ บรมธรรม กับ การรู้เท่าทันเนื้อหนัง
๒๗ เมษายน ๒๕๑๒, หน้า ๓๕๒-๓๗๐.
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:- ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า

ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า

ถ้าผมไม่บูชาความปรารถนาของมารดาแล้ว ผมไม่ได้บวช, แล้ว
ไม่ได้มาพบคุณที่นี่ในสภาพอย่างนี้; เพราะว่าผมไม่อยากบวช. เมื่อเป็น
หนุ่มไม่อยากบวช, ไม่เห็นว่ามีความสำคัญอะไร, ไม่มีความรู้ว่าเรื่อง
บวชนี้มันจะช่วยอะไรได้. แต่เพราะมารดาต้องการให้บวช จึงต้องบวช
อย่างนี้เป็นต้น.
เพราะฉะนั้นการที่บูชาความปรารถนาของบิดามารดาคงจะไม่ใช่
ความบาป หรือเลวรา้ ย,  ไม่มโี อกาสทจี่ ะเป็นเรือ่ งบาป หรือเลวรา้ ย;  มีแต่
จะให้ได้ดีได้งามตามทางธรรม.  เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นผู้บูชา
บิดามารดา;  เราไม่ได้ไปเมืองนอก  ไม่ได้ด ีได้เด่นอะไร  แต่เราก็ยังได้
ชือ่ วา่ บ ชู าบดิ ามารดา ซึง่ เป็นข องทที่ ำยากและสงู สุด. เพราะฉะนัน้ ข อให้
รู้จักบิดามารดาในฐานะที่ว่า เป็นพรหมในบ้านเรือน, เป็นพระอรหันต์
ในบ้านเรือน,  เป็นผ ใู้ ห้ช วี ติ หรือเป็นผ ทู้ ธี่ รรมชาติส ร้างมา ให้ค ลอดบุตร
ออกมาสำหรับจะให้เดินท างไปนิพพาน  ให้ไปในทางสูงเรื่อย.  หวังว่า
สึกอ อกไปคราวนคี้ งจะรกั พ อ่ แ ม่ม ากกว่าก อ่ น,  เคารพพอ่ แ ม่ม ากกว่าก่อน,  
บูชาความปรารถนาของพอ่ แ ม่ม ากกว่าก อ่ นบวช; จึงจ ะได้ผ ลของการบวช
หรือรู้จักไหว้ทิศทางอันน ี้.
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ในนวโกวาทก็มีว่า บิดามารดาเป็นทิศเบื้องหน้า; เราต้องรู้สึกว่า
มีหน้าที่ ที่ว่า - ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ, - ทำกิจของท่าน,
- ดำรงวงศ์ตระกูลของท่าน, - ประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดก,
- เมือ่ ท่านลว่ งลบั ไปแล้วท ำบุญอ ทุ ศิ ให้ท า่ น. นีเ่ ขาวางหน้าทีข่ องบตุ รเล็ก ๆ  
อย่างเด็กส งิ คาลมานพนนั้ จะตอ้ งรสู้ กึ อ ย่างน;ี้   มันก ถ็ กู ต อ้ งแล้วส ำหรับ
เด็ก ๆ.  มีหลักทั่วไปทจี่ ะอยู่ในโลก เท่านี้มันก ็พอ.
- เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ, ความหมายนี้ดูให้ดีนะ มันไม่ใช่
เพียงแต่ให้ข้าวให้น้ำ, ไม่เพียงแต่แบ่งเงินเดือนให้ มันเลี้ยงจิตใจของ
ท่านด้วย.
- ช่วยกำกจิ ข องทา่ นนี้ มันต อ้ งรวู้ า่ ท า่ นประสงค์อ ะไร  ถ้าบ ดิ ามารดา
ของเรามีใจสูงต้องการอะไร ?  นั่นแ หละคือกิจ ที่เราจะต้องทำ.  คำว่า
“กิจ” ไม่ได้หมายความแต่เพียง หน้าที่การงาน;  บางทีแปลว่า รส ก็มี.  
ความหมายของคำว่า กิจน ี้แปลว่า รส ที่ต้องการก็มี.  เพราะฉะนั้นบ ิดา
มารดาประสงค์อ ะไร ก็ต อ้ งเอาสงิ่ น นั้ เป็นข องเด็ดข าด  เป็นค ำประกาศิต
อุทธรณ์ไม่ได้;  แต่ว่าต่อร องกันได้;  เพราะว่ามีสติปัญญาที่จะพูดจากัน
ซึ่งท่านก็ไม่มอี ะไรที่จะขัดขวางความประสงค์ของเรา.  เราก็ไม่มีอะไรที่
จะขัดขวางความประสงค์ของท่าน.
- ประพฤติต นเป็นค นสมควรรบั ท รัพย์ม รดก; นีค่ วามหมายมนั กว้าง  
มันต้องเป็นคนดี. ไปเข้าใจเอาเองก็แล้วกันว่า “ดี” หมายความว่า
อย่างไร.  ทรัพย์มรดกนี้ต้องถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์;  เพราะมันเกิดมา
จากเหงื่อไคลของ บิดามารดา.  ถ้าเอามากินเหล้า มาเที่ยวผู้หญิงละก็
มันต กนรกชนั้ ม หาโลกัน ต์อ เวจี. เหมือนกบั เด็ก ๆ ทีห่ ลอกลวงบดิ ามารดา
ไปเล่าเรียนที่กรุงเทพฯ  เอาเงินไปถลุงห มด;  อย่างนมี้ ันต กนรกเอวจี
หรือโลกัน ต์มหานรกอะไรก็ตาม;  เพราะว่านั่นม ันมาจากเหงื่อไคลของ
บิดามารดา ที่ตนเอาไปใช้;  อย่างนี้ ไม่ควร แก่การรับม รดก.
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- ข้อสุดท้ายว่า ทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อตายแล้ว;  นี้ตามธรรมเนียม
ตามประเพณีของคนที่มีความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิด. ก็หมายถึงว่าทำ
ด้วยน้ำใจทั้งหมดที่เราจะรักใคร่บูชานับถืออย่างไร แม้แต่ตายแล้ว.  
มีภาพเขียนเล็ก ๆ ที่เสาในโรงมหรสพทางวิญญาณ เรื่องเด็กคนหนึ่ง
เข้าไปกอดเสาที่หลุมฝังศ พของมารดาทุกคราวที่ฟ้าล ั่นฟ้าร้อง  นั่นต้อง
ทำอย่างนั้น; แม้ตายไปแล้วก็ยังต้องทำเหมือนกับยังอยู่ ด้วยความ
กตัญญู ไม่มเี วลาจำกัด.  เพราะฉะนัน้ ป ระเพณีท ที่ ำบุญอ ทุ ศิ ส ว่ นกศุ ลให้
บิดามารดากันเรื่อยนดี้ ี  เช่น ทำบุญตายายของไทย,  เช็งเหม็งของจีน,  
มันอยู่ในข้อนี้.  ทำทั้งท างกาย ทำทั้งทางวัตถุ ทำทั้งทางจิตใจ  ทำหมด
ทุกอย่างที่จะทำได้  นี่มันจ ึงจะสมกับที่ว่าบิดามารดาเป็นอะไร.
แล้วก อ็ ย่าล ืมว่า ภาษาบาลีใช้ค ำว่า “มารดาบิดา”,  ภาษาบาลี หรือ
ภาษาสันสกฤตว่า มาตาปิตุ;  ภาษาอินเดียใช้คำว่า มารดาบิดา  เอา
มารดามากอ่ นบดิ า,  จะโดยความหมายอะไรไปคดิ เอาเองกแ็ ล้วก นั .  แต่
ผมสมัครจะถอื ว่า  ท่านให้น กึ ถึงม ารดากอ่ น  เพราะวา่ ม ารดารอ้ งไห้งา่ ย
กว่าบ ดิ า;  ว่าก นั ต ามเหตุผลของเด็ก ๆ ก็ได้.  หรือให้ม องกนั ไปในแง่ท ีว่่า
มารดาเหน็ดเหนื่อยกว่า เจ็บป วดมากกว่า ทนทรมานมากกว่า ในการที่
คลอดลูกออกมา หรือให้มีลูกออกมานี้; จึงต้องนึกถึงก่อน.  หรือจะนึก
กันไปในแง่ไหนก็ตาม  ให้ท ั้งม ารดาบิดาเป็นป ูชนียบุคคลก็แ ล้วก นั .  ใน
ที่นี้พูดกันอย่างเป็นทิศที่ต้องไหว้;  มารดาโผล่ม าก่อนบิดา ตามภาษาที่
ใช้อยู่ก่อน ในประเทศอินเดีย.
ผมอยากจะพูดเพื่อให้ช่วยสนับสนุนข้อความนพระบาลีนั้น เรียก
ว่าเราจะต้องถือว่าบิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิต ผู้ให้ตัวตนมา. เพราะฉะนั้น
ค่าของเรา  มันก็อยู่แค่การให้ของบิดามารดา.   อย่าไปถือหลักอย่างที่
อันธพาลถอื   ทีพ่ ดู ก นั วา่ “ท่านให้ช วี ติ เรา มิใช่ให้อ ย่างให้ท าน กฎธรรมดา
ท่านมิใช่ข องนา่ อ ศั จรรย์”.  เพราะบดิ ามารดาอาศัยค วามสนุกส ว่ นตวั ท า่ น
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ทำให้เราเกิดม า  นีพ้ วกอันธพาลเขาถือย ่างนี้.  ทีนเี้ราจะไม่ถ ืออ ย่างนั้น;  
แม้ว่าบิดามารดาบางคู่จะเป็นอย่างนั้น  แต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นอย่างนั้น;  
บิดามารดาของเราไม่เป็นอย่างนั้น.  บิดามารดาของเราสร้างชีวิตเรามา
ด้วยความอยากจะมเี ราเป็นท ปี่ ลืม้ ใจ,  บุตรเป็นส งิ่ ให้ค วามปลืม้ ใจสำหรับ
บิดามารดา.
ทีนี้เราจะต้องถือว่า บิดามารดาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก่อนใคร และ
ยิ่งกว่าใคร.   บิดามารดาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดก่อนใคร ยิ่งกว่าใคร  
ในบรรดาผู้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าห นี้;  คือว่าเราเป็นหนี้ชีวิต  คือท ่านให้ชีวิต
เรา โดยการยอมเสียสละชีวิตท่าน เพื่ออ ะไรก็ได้ เมื่อไรก็ได้.  มีคำบาลี
ว่า มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ อายุส า เอกปุตฺตมานรุ กฺเข  แปลว่า มารดามี
ความรสู้ กึ ในใจ  ถึงก บั อ าจจะถนอมบตุ รนนั้ ไว้ได้ด ว้ ยชวี ติ ข องตน;  คือวา่
ยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อเอาลูกไว้.  ไปดูเถอะแม้แต่แม่หมา แม่ไก่
เป็นต้น  มันสเู้พื่อลูกไม่คิดตาย;  ส่วนคนนั้น ยิ่งก ว่านั้น.  เพราะฉะนั้น
จึงถือว่าเป็นเจ้าหนี้ชีวิต รายใหญ่ที่สุดกว่าอะไรหมด ก่อนใครทั้งหมด,  
ก่อนเจ้าหนี้ใด ๆ ,  ยิ่งกว่าเจ้าหนี้ใด ๆ.
เพราะฉะนัน้ เราตอ้ งยอมเป็นล กู ห นีอ้ ย่างสนิ้ เนือ้ ป ระดาตวั เลย  มัน
จึงจะเป็นไปตามความประสงค์ของบิดามารดาได้.  ฉะนั้นเราจะไม่เอา
ไปไว้ในทิศเบื้องหน้าอย่างไรได้;  จะมีใครอย่างนบี้ ้าง ที่ควรเอามาไว้ทิศ
เบือ้ งหน้า.  พระพุทธเจ้าท า่ นตรัสไว้ถ กู แ ล้ว ต้องเอาบดิ ามารดามาไว้เป็น
ทิศเบือ้ งหน้า.  สึกไปได้ล กู ได้เมียจ ะเอาบดิ ามารดาไปไว้ท ศิ เบือ้ งหลัง  เอา
ลูกเอาเมียม าได้เป็นท ศิ เบือ้ งหน้า อย่างนลี้ ะกม็ นั จ ะเป็นข บถ.  คนโบราณ
เขายังแต่งบทสอนศีลธรรม ให้ถือบิดามารดาว่า เหมือนกับแขนขา;  
ส่วนลูกเมียเป็นของข้างนอก หามาเมื่อไรก็ได้.  บิดามารดาเป็นของข้าง
ในติดมา ตัดออกไม่ได้.  ให้ความสำคัญบิดามารดายิ่งก ว่าบุตรภรรยา.  
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ดังนั้นจึงเอาไว้เป็นทิศเบื้องหน้า.
เมื่อเอาบิดามารดามาไว้เป็นทิศเบื้องหน้าแล้ว ก็มีแต่จะต้องเดิน
ตามเท่านั้น  เพราะอยู่ข้างหน้า  เราก็ทำได้แต่เพียงเดินตาม.  แต่คำว่า
เดินตามนั้น  มิใช่หมายความว่า  จะต้องเดินตามอย่างหลับห ู หลับตา;  
ทำให้ได้ดีกว่าก็เรียกว่า เดินตาม.  บิดามารดาเป็นชาวนา เราเกิดมา
เดินตาม ก็เป็นชาวนา;  แต่เป็นชาวนาที่ดกี ว่า ยิ่งใหญ่กว่า. บิดามารดา
เป็นข้าราชการ เราก็เป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง หรือมีเกียรติอะไร
ที่มันสูงกว่า. เราก็หน้าที่ ที่จะต้องทำตามความประสงค์. เดินตามให้
มันดีกว่า.
สมัยก อ่ นชาวนาไถนาดว้ ยควาย  เรากเ็ ป็นล กู ท ไี่ ถนาดว้ ยรถแทรคเตอร์.  อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน;  เป็นเรื่องเดินตาม.  หรือจะเปลี่ยนเป็น
อะไรอย่างอนื่ ก ไ็ ด้  เขาเรียกวา่ ป จั จัยเครือ่ งดำรงอยูแ่ ห่งช วี ติ น ,ี้   มันก ว้าง.  
บิดามารดากต็ อ้ งการให้เราหาปจั จัยเป็นเครือ่ งดำรงอยูแ่ ห่งช วี ติ ,  อะไรที่
เป็นอย่างนั้นได้ก ็ได้ ให้มันดีก ว่า มากกว่า ก็เรียกว่าดีกว่าบิดามารดาใน
ส่วนนี้;  แต่เรากไ็ม่พ้นไปจากที่จะเป็นลูกหนีข้ องบิดามารดา.
บาลีเขามีพูดไว้ที่อื่นว่า บุตรมี ๓ จำพวก : บุตรที่เลวกว่าบิดา
มารดา,  บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดา,  บุตรที่ดีกว่าบิดามารดา;  คือ  
อภิชาตํ อวชาตํ อนุชาตํ.  เลวกว่าบิดามารดานไี้ม่ใช่หมายความว่าเลว
ทำเสียห าย  แต่ท ำอะไรได้น อ้ ยกว่าบ ดิ ามารดา.  เสมอกนั ก บั บ ดิ ามารดา
ก็คือว่า ทำให้มีฐานะเท่า ๆ กัน.  ดีกว่า ก็คือ อยากให้ฐานะของวงศ์
ตระกูล ได้ดีกว่า สูงกว่า มากกว่า;  ความหมายก็มเีพียงเท่านี้.  แต่มี
พระพุทธภาษาคำสุดท้ายว่า ในบุตร ๓ อย่างนั้น  บุตรทเี่ชื่อฟ ัง เป็น
บุตรที่ประเสริฐที่สุด;  คือหมายความว่าไม่ถือว่าบุตร ๓ อย่างนั้นอัน
ไหนจะดีไปไม่ได้  นอกจากบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา เพราะฉะนั้นบุตรที่
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ดีกว่าบิดามารดาก็ต้องเป็นบุตรที่เชื่อฟัง,  บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดาที่
ต้องเป็นบ ตุ รทเี่ ชือ่ ฟ งั , บุตรทมี่ อี ะไรดอ้ ยกว่าบ ดิ ามารดากต็ อ้ งเป็นบ ตุ รที่
เชื่อฟัง.  ทีนี้เขาระบุบ ุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรประเสริฐที่สุด.  บุตรที่เชื่อฟัง
คือบุตรที่ไหว้ทิศอย่างถูกต้องนี้แหละ   ทุ่มเทความเคารพ ความอะไร
ทั้งหมดลงไปในบิดามารดา1.
๏๏๏

ฆราวาสธรรม, ภาคผนวก เรื่องที่ ๓ หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า
๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๓, หน้า ๕๒๐-๕๒๕
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ศีลธรรมในสายโลหิต

เรื่องที่เราเคยกล่าวกันมาแล้วต่อไปก็คือว่า   ศีลธรรมอยู่ที่ไหน ?  
ควรจะมองดูให้กว้างให้ลึกลงไป  ว่ามีศีลธรรมในสายโลหิต.  คนแก่ ๆ
อาจจะเข้าใจ;  พวกเด็ก ๆ คงจะเข้าใจยาก.  แต่มันก็ได้มีอยู่จริง โดย
เฉพาะประชาชนชาวไทยเรา  มีศ ีลธ รรมอยูใ่นสายเลือด สายโลหิต จาก
บรรพบุรุษ;  เพราะว่าบรรพบุรุษข องเรา เป็นผมู้ ีศีลธรรม และกถ็ ่ายมา
โดยทางสายโลหิต;  ฉะนั้น ลูกเด็ก ๆ เหล่านั้นจ ึงอบรมง่าย.
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้มารดาผู้ตั้งค รรภ์ ตั้งอยูใ่นศีลธรรม
อย่างยงิ่ .  ความขอ้ น ี้ มีป รากฏอยูแ่ ม้ในพระไตรปิฎก ว่าพ ระพุทธมารดา
ส มาทานศลี ธ รรมเป็นอ ย่างยงิ่ ในขณะทดี่ ำรงครรภ์.  เขามขี นบธรรมเนียม
ประเพณีอ ย่างนี้เรื่อยมา ในประเทศอินเดีย, แล้วก็ต้องมีมาถึงประเทศ
ไทยเราด้วย; เพราะว่าประเทศไทยเราก็มีวัฒนธรรมอินเดียมาเต็มที่  
รวมทั้งพุทธศาสนาด้วย ซึ่งก็ควรจะถือว่า   เป็นวัฒนธรรมอินเดียด้วย
เหมือนกัน.  ฉะนั้น เราก็มีอะไร ๆ อย่างอินเดีย ในทางวัฒนธรรม,  มี
ศีลธรรมกันมาเป็นอยู่ในสายเลือด;  แต่เวลามันตั้ง ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว
มันกม็ ีการเปลี่ยนแปลง.
ครัน้ ม าถงึ ย คุ ท โี่ ลกบชู าวตั ถุ ก็ห นั ไปสนใจกนั แ ต่ในทางวตั ถุ; ความ
สนใจในทางศีลธรรมก็จางไป.  บางคนอยากจะเต้นรำ  จนถึงวันคลอด
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ก็ได้กระมัง,  มีครรภ์แล้วก็ยังอยากจะเต้นรำ;  เพราะวัฒนธรรมใหม่
อยากจะบำรุงบำเรอด้วยวัตถุ,  มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงบำเรอ มันก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปมากในส่วนที่ว่าจะมีศีลธรรมหรือธรรมะ  ในสายเลือด
สืบทอดกนั ม า.  ขอให้ส นใจสงั เกตศกึ ษาไว้ส กั อ ย่างหนึง่ วา่   สิง่ ท เี่ รียกว่า
ศีลธรรมนั้นต้องตั้งต้นมาตั้งแต่ในสายโลหิต.
ทีนี้ พอคลอดออกมาเป็นมนุษย์   ศีลธ รรมก็จะต้องมีในระบบของ
การศึกษาอบรม นับตั้งแต่ทารกลืมตาขึ้นมาในโลกนี้   ก็ต้องให้เขาได้
ถูกแวดล้อม ด้วยสิ่งที่เป็นศีลธรรม,  หรือแสดงออกซึ่งศีลธรรม;  เรียก
ว่าในการศึกษาการอบรม ตั้งแต่อ้อนแต่ออก มาจนกว่าจะสำเร็จการ
ศึกษา ก็เต็มไปด้วยศีลธรรม.   เดี๋ยวนี้เราไม่ทราบ แล้วเราไปทำลาย
ขนบธรรมเนียม ที่เขาทำไว้ดี;   ที่ทำมีศีลธรรมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก.  
การศึกษาของเด็กๆ สมัยนเี้ราก็ตัดศีลธ รรมออกไป ตามแบบสมัยใหม่
ของพวกที่ไม่ต้องการศีลธรรม.
การศึกษาของประเทศไทยเรา ไปตามก้นพวกตะวันตก จนถึงก ับ
ตัดศีลธรรมออกไปจากระบบของการศึกษา ซึ่งเขาถือว่า มันเป็นเรื่อง
ส่วนตัวข องบุคคล;  ใครอยากรู้ก็ไปเรียนรู้เอาเอง ไม่ต้องเอามาใส่ไว้ใน
การศึกษาบังคับของลูกเด็ก ๆ;   เขาเกิดความคิดเปลี่ยนตรงกันข้าม
อย่างนี  
้ การศึกษาศาสนาหรือศ ีลธรรม มันก็หายไปจากการศึกษาของ
พวกลูกเด็ก ๆ.  มันก็เป็นความผิดพลาดในการที่จะมีศีลธรรมอย่างยิ่ง
ไปตั้งแต่เด็ก.
๏๏๏
การกลับมาแห่งศีลธรรม, เรื่องที่ ๘  รากฐานของศีลธรรมอันดับห้า (สัทธาปสันนา : อุณหภูมิ)
๒๐ มีนาคม ๒๕๑๙, หน้า ๓๐๓-๓๐๕.
106 | สรรนิพนธ์พุทธทาส

กรรมพันธุ์กับการเลี้ยงดูบุตร

หัวข้อท ี่ ๑. คุณค่าของศีลธรรมที่มีอยู่ในรูปข องกรรมพันธุ์
หรือสายเลือด
ถาม : อยากจะขอถามท่านว่า  เป็นสิ่งทยี่ อมรับได้หรือไม่ว่า แม้
ในสายเลือดที่เป็นกรรมพันธุน์ ั้น ก็มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม หรือย ่างน้อย
ก็เชื้อแห่งศีลธรรมปรากฏอยูใ่นนั้น  ยกตัวอย่างมาดูด้วย.  ขอให้ตอบ
มาในข้อนี้ก่อน  คือจะยอมรับไหมว่า ศีลธรรมต้องตั้งต้นมาแต่ในสาย
เลือดของบิดามารดา ?
ตอบ : เป็นไปได้ครับ, แล้วก็เห็นได้ในชีวิตครอบครัวข องคนที่พ่อ
แม่มีศีลมีธรรม มีการปฏิบัติตัวที่สงบแล้ว ลูกหลานที่ออกมาก็มีจิตใจ
รักความสงบเช่นกัน.

[ความมีเชื้อแห่งศีลธรรมในสายเลือด]
นี่ก็เป็นตัวอย่าง ที่พอจะมองเห็นได้ คือยอมรับว่า สิ่งที่เรียกว่า
ศีลธรรมนั้น จะต้องมีเชื้อขึ้นมาจากสายเลือด.   ดูตัวอย่างที่สิ่งที่ไม่ใช่
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มนุษย์ เช่น มะม่วง มะละกอ ขนุน ทุเรียน อะไรก็ตาม  ถ้ามันมีพันธุ์
ดีอยู่ในเมล็ดนั้นแล้ว  มันก ็ออกมาเป็นผลไม้ที่ดี.  นีเ้ข้าใจว่า คงไม่มีใคร
คัดค้าน;  พอมาถึงมนุษย์ ทำไมไม่ยอมรับอย่างนั้นบ้าง.  ทำไมหาว่า
ไม่ยอมรับ ?  ก็เพราะว่า ไม่สนใจที่จะปรับปรุงพ ืชพันธุน์ ั้นให้ดี,  หรือ
ระมัดระวังรักษาพืชพันธุน์ ั้นให้ดี.
ถ้าท า่ นยอมรับก ค็ งจะยอมรับวา่   การทมี่ รี ะเบียบปฏิบตั ปิ ระจำวงศ์
ตระกูลที่ดี  ตลอดสายยาวยืดของวงศ์ตระกูลน ั้น ๆ ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผล
ดังที่เขาได้เคยกระทำกันมาแล้ว; หากแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันเปลี่ยน
ความคิดเปลี่ยนความเชื่อ ไม่ค่อยจะคำนึงถ ึงเรื่องพืชพันธุ์ที่ดี;  ไปเห็น
เสียว่าเราจะทำเอาได้ด้วยการศึกษา เป็นต้น.
ถาม : ขอให้ตอบสั้น ๆ อีกค รั้งหนึ่งว่า ค่าน ิยมทางศีลธรรมที่อยู่
ในสายเลือดหรือกรรมพันธุข์ องมนุษย์นั้น มันค ืออะไร ?
ตอบ : คือความสำนึกร ับผิดชอบ.
ถาม : เชื้อแห่งศีลธรรมที่มีอยู่ในสายเลือด ที่จะถ่ายทอดไปยังผ ู้
สืบสายโลหิตนั้นมันคืออะไร ?
ตอบ : คือการปฏิบัติครับ  เกี่ยวกับการสั่งสอน  ถ่ายทอดกันใน
อิริยาบททดี่ ีสืบไป.
ถาม : เอ้า, คืออะไร ? ใครว่าอย่างไรอีก ?
ตอบ : คือความรักที่ผู้ให้กำเนิดน ั้น มีต่อผ ู้ที่กำเนิดมาครับ.
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ถาม : ใครว่าคืออะไรอีก ?
ตอบ : เข้าใจว่า เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบิดามารดาถึงบ ุตรในแง่
ของศีลธรรมทางสายโลหิต.  ซึ่งเข้าใจว่า  เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ
กฎแห่งอิทัปปัจจยตา; หรือตัววิชชาความรู้ที่ถ้ากล่าวตามหลักของ
ชีววิทยาทางแพทย์ มันถ่ายทอดกันได้ ตอนที่แบ่งเซลล์มาผสมกันแล้ว  
มีอ ปุ นิสยั ใจคอถา่ ยทอดกนั ได้.  นัน่ ท างแง่ข องวตั ถุ; แต่ท างดา้ นนามธรรม
ผมไม่ค ่อยทราบ.
เพียงแต่ถามว่า คืออะไร ?  ก็ตอบได้หลายอย่าง อย่างที่ว่ามาแล้ว
ก็ถูกท ั้งน ั้นแ หละ แต่ค งจะไม่ห มด.  เมื่อถ ามว่าค ืออ ะไรนั้น  มันต ่างจาก
ที่ถามว่าทำอย่างไร.  ชั้นนอี้ ยากจะขอทราบแต่เพียงว่า คืออ ะไร.
อยากจะสรุปค วามวา่ คือ วิญญาณแห่งค วามเป็นม นุษย์ ทีถ่ า่ ยทอด
สืบต่อ ๆ กันไปในลักษณะที่มันดีข ึ้น ๆ ดีขึ้น ๆ ไม่รู้ว่ากรี่ ้อยกพี่ ันชั่วคน
มาแล้ว;  เป็นส งิ่ ส งิ่ ห นึง่ ซึง่ ม ลี กั ษณะมองไม่เห็นต วั ตัง้ อ ยูใ่ นฐานะทเี่ ป็น
เชื้อสำหรับความเป็นมนุษย์ ที่จะถ่ายทอดต่อ ๆ กันไปได้ ในลักษณะที่
มันดีขึ้น ๆ ดีขึ้น ๆ.

[การเลือกและบำรุงพันธุ์]
ถาม : ทีนี้  อยากจะถามว่า ที่ออกมาจากพ่อแม่ชั้นแ รกคู่หนึ่งน ั้น
ทำไมมันไม่เหมือนพ่อแม่ หรือเท่ากับที่พ่อแม่มีอยูแ่ ต่เดิม ? ทำไมมันจึง
ดีขึ้นได้ ?  มันดีขึ้นได้เพราะเหตุอะไร ?
ตอบ : เหตุที่ศีลธรรมในรูป หรือในคนรุ่นหลังดีขึ้นกว่าพ่อแม่
ดีกว่าเดิมนั้น มันเป็นไปตามกฎที่ว่า  มันต ้องเป็นไปตามปัจจัยภายนอก
สิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่ง;  มันได้ค วามรู้ ได้ค วามคิด ความเห็นขึ้นมาภาย
หลังจากบทเรียนในชีวิต.
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ถาม : จะถ่ายทอดลงไปในลูกได้อย่างไร ?  ยังเป็นเพียงเชื้อ ยัง
ไม่มีตัว มีตน เป็นก้อน เป็นดุ้น จะถ่ายลงไปได้อ ย่างไร, แล้วในลักษณะ
ที่ดขี ึ้น กว่าเชื้อที่พ่อแม่ถ่ายให้ไป.
ถ้ายังนึกไม่ออกก็อยากจะให้สังเกตดู เรื่องทางวัตถุต่อไปอีก.  
สมมติว่า ทุเรียนทีแรกก็มีแ ต่พันธุ์ป่า ๆ  มีคุณสมบัติอย่างนั้น ๆ  แล้ว
ทำไมมันจึงเกิดเป็นทุเรียนที่บ้าน ที่มันดีข ึ้น ๆ จนมันแตกต่างกันล ิบลับ
เหลือที่จะเปรียบกันได้; ทุเรียนพันธุป์ ่า กับทุเรียนสวนพันธุ์บ้าน ชั้นด ี
ของเขาก็เป็นที่รู้ และยอมรับกันว่ามันมาจากพันธุ์ป่า.   หรือว่าสัตว์ที่
เอามาเลี้ยง : ไก่ป่า เป็นไก่บ้าน, ควายป่าเป็นควายบ้าน, ม้าป่า เป็นม้า
บ้าน; ทำไมมันจึงต่างกันลิบ.  แม้แต่ส ุนัขซึ่งที่แท้ทีแรกก็มีแต่ในป่า จับ
มาเลีย้ งเป็นส นุ ขั บ า้ น หลายชวั่ เข้า มันก ลายเป็นส นุ ขั ท แี่ สนรู้ และงดงาม;
นี้เพราะอะไร มันจึงดีขึ้นได้.
ถาม : คำถามถามนิดเดียว  ว่าทำไมมันจึงดขี ึ้นได้   ทำไมมันจ ึง
ไม่เท่าเดิม.
ตอบ : เกีย่ วกบั ก ฎของธรรมชาติท ว่ี า่ มันต อ้ งววิ ฒ
ั นา. ชีวติ สิง่ ต่าง ๆ
สังขารธาตุ มันต อ้ งปรุงแ ต่งอ ยูเ่สมอ  ต้องววิ ฒ
ั นาการ เปลีย่ นแปลงไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ  มันเป็นกฎของธรรมชาติอ ยู่แล้ว.
ถาม : จะต้องตอบให้ชัดว่า พ่อแ ม่คู่นั้น มันมีอะไรดี เพียงเท่านี้
แล้วพอคลอดลูกออกมา ทำไมมันจึงไม่ถ่ายออกมาดีเพียงเท่าท ี่พ่อแม่คู่
นัน้ ม อี ยู.่   อย่างตน้ ท เุ รียน  ต้นท อี่ อกมาจากพอ่ แ ม่ช นิดห นึง่ ทำไมมนั จ งึ 
ดีก ว่าพ อ่ แ ม่ได้ และมนั จ ะแทรกเข้าไปได้อ ย่างไร จึงเกิดก ารเปลีย่ นแปลง
ขึ้นมา ? การผสมสัตว์ก็มีปรากฏอยู่ในข้อนี้   ที่ทำให้ลูกดีกว่าพ่อแม่
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เรื่อย ๆ ไป จนได้รับรางวัลป ระกวดที่ ๑ หรือชั้นเลิศ นีเ่พราะเหตุอะไร
มันจึงดีกว่าพ่อแม่ ?
ตอบ : ผมเข้าใจวา่ ต อ้ งเลือกพนั ธุผ์ สม ต้องเลือกพนั ธุ์ ต้องหาพนั ธุ์
ที่ดีมาผสมกับพันธุ์ที่ดี.
ถาม : ทำไมไม่อ อกมาเท่าพ อ่ แ ละแม่ล ะ่ ?  ทำไมดกี ว่าพ อ่ แ ม่ไปได้ ?  
ข้อน สี้ ำคัญม าก  ถ้าเราจบั ค วามลบั ข อ้ น ไี้ ด้  เราอาจทำให้ค นนดี่ ขี นึ้ ๆ ได้,  
ดีกว่าพ่อแม่ และโดยเร็ว; เพราะเหตุไรมันจ ึงดีขึ้นได้ ?
ตอบ : ถ้าจะอาศัยห ลักที่ว่า มนุษย์ช าติน ั้น มาจากแหล่งเดียวกัน
และไปสนิ้ ส ดุ ท แี่ หล่งเดียวกัน นัน่ เป็นเรือ่ งของธรรมชาติ : เพราะฉะนัน้ ต อ่ 
ไปขา้ งหน้า ๆ นี่ รุน่ ห ลังน ี่ มันต อ้ งดนิ้ รนเพือ่ จ ะให้ด ขี นึ้ ไปสจู่ ดุ จบของชวี ติ 
ทีว่ า่   มนุษย์ช าติน มี้ นั ม าจากจดุ แ ห่งเดียวกัน  และไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง
แห่งเดียวกัน; ดังน นั้ ในระยะทเี่ ป็นช วี ติ อ ยูน่ กี้ ต็ อ้ งมกี ารปรุงแต่ง เพือ่ ให้
ได้ดีอยู่เองเสมอ ๆ นอกจากว่า ใครจะไปถูก หรือไปผิดเท่านั้นเอง.
ถาม : ถ้าตอบอย่างนั้น มันกลายเป็นมีความหมายอย่างอื่น  คือ
เปลี่ยนเนื้อเรื่องไปแล้ว ว่า ทีแรกมาจากสิ่งสูงสุด มาเลวลง ๆ แล้วกลับ
ไปดีข นึ้ ๆ จนเหมือนสงิ่ ส งู สุดต ามเดิม;  นีค่ นละปญ
ั หา. เดีย๋ วนีเ้ ราจะพูด
ไปในทางทจี่ ะเกิดป ระโยชน์วา่ เราจะปรับปรุงค นให้ม ศี ลี ธ รรมเพิม่ ขึน้ ได้
อย่างไร โดยอาศัยการถ่ายทอดทางสายโลหิต หรือก รรมพันธุ์นี้ก่อน ?
ตอบ : ต้องมีการคัดเลือกครับ เพราะว่าทั้งชายทั้งห ญิง มีส่วนดีที่
ไม่เหมือนกัน. ฉะนั้นเราจะเลือกส่วนดขี องแต่ละฝ่ายมารวมกัน; ลูกที่
ออกมาจะได้ส ว่ นเด่นข องแต่ละฝา่ ยไป  มันก ด็ กี ว่าท งั้ พ อ่ ท งั้ แ ม่ เพราะว่า
ได้ส่วนดีทั้งของพ่อทั้งแม่มา.
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คำตอบว่า “ต้องคัดเลือก” นี้เป็นคำตอบที่ถูกข้อหนึ่งแน่ ว่าต้อง
คัดเลือกพืชพันธุ์ที่ดี;  ฉะนั้นปู่ ย่า ตา ยาย ที่เขาเลือกคนที่จะมาเป็น
ลูกเขย ลูกสะใภ้ มันกม็ ีเหตุผลอยู่;  แม้ว่าเขาจะไม่ได้ม ุ่งหมายลึกซึ้งถึง
อย่างนี้  เขาก็ได้ทำไปในลักษณะที่มีผลอย่างนี้.
การผสมสัตว์ก็ต้องเลือกพันธุ์. ทีนี้ พันธุ์ที่มันจะดีนี่ มันก็ต้อง
เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่แล้ว ได้รับก ารอบรมดี;  ตัวท ี่จะเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์
ก็ได้รับการอบรมดีอยู่เรื่อย แล้วผสมไขว้พันธุ์ ต่างพันธุ์กัน มันก็มี
การกระแทกกระทั้น  หรือว่า attack ต่อก ัน จนเกิดของใหม่ได้ คือไม่
เหมือนพ่ออย่างเดียว  ไม่เหมือนแม่อย่างเดียว จึงเปลี่ยนไปได้ในความ
ไม่เหมือน ก็เกิดเป็นอย่างอื่นข ึ้นม า.

[การแวดล้อมด้วยการอบรม]
การเป็นอ ย่างอนื่ ข นึ้ ม านี้ เราทำอย่างไรจงึ จ ะได้ในทางทดี่ ี ไม่เลวลง ?  
ก็ต้องมีสิ่งท ี่จะต้องประพฤติ กระทำ แวดล้อมอยูด่ ้วยการกระทำทดี่ ี มัน
จึงให้สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ปรากฏอยู่ในลักษณะที่เป็นปรกติหรือเป็น
ความสงบ ที่เรียกกันว่าดี.  ในสมัยโบราณจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี
นานาแบบ ทีจ่ ะให้การประคบประหงม แก่ผู้ที่เป็นสามีภรรยา ให้อยู่แต่
ในลักษณะทดี่ ี :พอตั้งครรภ์ขึ้นมา ก็ให้ทำพิธีการต่าง ๆ   ที่จะกล่อมเกลาจิตใจ
หญิงมีครรภ์นั้น ให้เป็นไปแต่ในทางดี อยู่แต่ในทางดี เขาเรียกว่า
พิธีคัพภปริหาร; ไม่ใช่วัตถุส ิ่งของ แต่ว่ารวมทั้งวัตถุส ิ่งของก็ได้;  โดย
เจตนานนั้ คือก ารกระทำพธิ แี วดล้อมจติ ใจของหญิงม คี รรภ์น นั้ ให้รสู้ กึ ไป
แต่ในทางที่ดี.  พบอยู่แต่ในพระบาลี ว่าทำพิธคี ัพภปริหาร ซึ่งแต่ก่อนก็
คงจะเคยมี แม้ในประเทศไทยเรา ซึง่ ถ า่ ยทอดวฒ
ั นธรรมมาจากประเทศ
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อินเดีย แล้วมันก็ค่อยหายไป เลือนไป เพราะคนค่อย ๆ หันมานิยม
ในทางวัตถุมากขึ้น ไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในทางจิตใจเอาไว้
มันกห็ ายไป ๆ.
ที่เรียกว่าหายไปนี้ คือม ันเปลี่ยนไป ๆ ก็เปลี่ยนไปในทางวัตถุ เห็น
แต่ทางวัตถุ ไม่เป็นไปในทางศีลธรรมอันสงบ;   ฉะนั้น ลูกออกมาก็
สวยกว่าพ่อแม่ได้ ฉลาดกว่าพ่อแม่ได้.  แต่การรักความสงบ รักความดี
รักความจริง มันอาจจะน้อยกว่าพ่อแ ม่ก็ได้;   เพราะสิ่งแวดล้อม หรือ
การกระทำทั้งหลายมันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น.
พ่อแ ม่ท นี่ ัง่ อ ยูท่ นี่ ี้ ก็ล องไปคดิ ด เู ถอะวา่   ตัวม คี วามมุง่ ห มายอย่างไร
อธิษฐานจติ อ ย่างไรในการทลี่ กู จ ะเกิดม าและเติบโต. ดูจ ะมคี วามมุง่ หมาย
แต่จะให้สวย ให้เก่ง ให้อะไรไปด้วยกันเสียทั้งนั้น   ไม่ค่อยจะนึกคิด
ถึงศีลธรรม;   ฉะนั้น เราได้ลูกหลานสมัยนี้ แต่ในทางที่มันสวยงาม
เฉลียวฉลาด แต่ไม่ค่อยมีศีลธรรม.  เพราะว่าพ่อแม่เองไม่ค่อยได้ค ิดถึง
ศีลธ รรม;  เพราะมันย ุ่งย ากมากไปจนไม่ค ่อยมเีวลาคิดก ็ได้, หรือม ีเวลา
มันก็ไม่คิดก็ได้; มันก็หลงไปในทางวัตถุทางเนื้อหนัง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เหมือนกัน.  นีม่ นั ท ำให้พ นั ธุเ์ ลวลงในสว่ นศลี ธ รรม;   แต่มนั สวยงามขึน้ ใน
ฝ่ายวัตถุธรรม.
ข้อน คี้ นทมี่ อี ายุส กั ๑๐๐ ปี  ก็พ อจะสงั เกตเห็นได้วา่   เด็ก ๆ สมัยน ี้
มันสวยขึ้น สวยขึ้นทุก ๆ ชั่วอายุค น;  นีม่ ันทางวัตถุ ทางเนื้อห นัง;  แล้ว
เด็ก ๆ ก็เรียนเก่งข นึ้ เพราะพอ่ แ ม่ก เ็ รียนเก่งม ากอ่ น.  แต่เรือ่ งทางความ
สงบรำงับบ งั คับค วามรสู้ กึ ซึง่ เป็นรากฐานของศลี ธ รรมนนั้ มันไม่ค อ่ ยม;ี   
นี้จึงไม่เป็นกรรมพันธุท์ ี่ดีเพื่อศีลธรรม,  แต่เป็นกรรมพันธุ์สำหรับค วาม
ยุ่งเหยิง สำหรับกิเลส สำหรับความยื้อแ ย่ง สำหรับค วามระส่ำระสาย.
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ขอให้มองดูข้อที่ ๑ นี้ว่า คุณค่าของศีลธรรมที่ถ่ายทอดทาง
สายเลือดนั้น  มันก็สำคัญที่สุดอยูข่ ้อหนึ่ง.
๏๏๏

หัวข้อที่ ๒. คุณค่าที่แสดงออกมาให้เห็นชัด ตามที่ปัจจัย
ภายนอกแวดล้อม.
ทีนี้ เมือ่ เกิดม าแล้ว มันก ม็ กี ารแวดล้อม คือก ารให้การศกึ ษา ให้การ
อบรม ให้การกระทำต่าง ๆ เมื่อเกิดมาแล้ว; นี่ก็มีอยูส่ ่วนหนึ่งต ่างหาก.
ถาม : อันไหนจะสำคัญกว่ากัน   คุณค่าทางศีลธรรมที่มีมาใน
สายเลือดกับค ุณค่าท างศีลธ รรมทีเ่ราจะอบรม  เมื่อเขาเกิดอ อกมาแล้ว;
๒ อย่างนอ้ี ย่างไหนมนั สำคัญกว่ากนั ? มีความเห็นอย่างไร ลองว่ามา ?
ตอบ : เข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ นี้ รู้สึกว่าจะมีความสำคัญ
มากกว่า; แต่วา่ ไม่มหี ลักฐ านแน่นอน  แต่รสู้ กึ วา่ จะมคี วามสำคัญมากกว่า.  
เพราะมตี วั อย่างมาก ทีเ่ ด็กค ลอดจากพอ่ แ ม่แ ล้ว พ่อแ ม่ไม่เลีย้ งตงั้ แต่วนั 
แรกเกิดใหม่ ๆ แล้วไปอยูท่ ี่ไหน ไปอยูก่ ับใคร พี่เลี้ยงเป็นอย่างไร  แล้ว
มันมักจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งม ีตัวอย่างอยูม่ ากมาย.
ถาม : เอ้า, ใครอีก ?  มีความเข้าใจเป็นอย่างไรอีก ?  กรรมพันธุ์
สำคัญกว่าหรือว่าการอบรมทีหลังสำคัญกว่า ?
ตอบ : ผมเข้าใจวา่ ต้นเหตุม นั อ ยูท่ กี่ รรมพันธุ  
์ แต่ม นั ป ระกอบด้วย
การอบรมดว้ ย.  เรือ่ งสำคัญ นีผ้ มเข้าใจวา่ เป็นเรือ่ งความลกึ ซ งึ้ ข องจติ ใจ;  
นี่ผมเข้าใจจะเป็นกรรมพันธุม์ ากกว่า.
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ถาม : เอ้า, ใครอีก ?
ตอบ : ผมรสู้ กึ วา่   สิง่ แ วดล้อมจะมอี ทิ ธิพลมากครับ คือวา่ สามารถ
ที่จะให้เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งภาวะของจิตใจ และส่วนที่เป็นร่างกาย;  
เพราะเหตุอีกอย่างหนึ่งว่า ชีวิตนี้ต้องการอยู่รอด; ฉะนั้น มันจะต้อง
เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมให้ได้;  ผมจึงยืนยันว่า สิ่งแวดล้อมยังมี
ความสำคัญกว่า.
ถาม : ใครอีก ?
ตอบ : ผมว่ามันเท่า ๆ กันครับ   เพราะว่าถ้าหากว่าดีมาตั้งแต่
กรรมพันธุ์แล้วม ันก็ดีไปแล้ว ๕๐ แล้ว  เหลืออ ีก ๕๐ คือการที่จะออก
มาพบกับปัจจัยภายนอก ซึ่งก็มีความสำคัญเท่า ๆ กัน.

[สิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมพันธุ์]
ได้ถามว่า พวกที่เห็นว่า เท่า ๆ กันนี่ ออกจะได้เปรียบ เพราะเป็น
เรื่องทพี่ ิสูจน์ยาก พิสูจน์ไม่ได้;  แต่ให้เข้าใจว่า คำว่า “สำคัญเท่ากัน”
นี่มีข้อยกเว้นบางอย่าง คือม าคนละ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คือค รึ่งต่อครึ่งจริง
แต่ว่าครึ่งทแี่ ล้วมานั่น  มันสิ้นส ุดไปแล้ว  มันผ ่านพ้นไปแล้ว; ส่วน ๕๐
หรือ ครึ่งหลังนี้ มันยังก ำลังจ ะวิวัฒนาการ   คือม ันยังเปลี่ยนแปลงได้
ตามสิ่งแวดล้อม.  นี่เป็นกฎเรื่องกรรม; เมื่อได้ท ำกรรมอะไรลงไป มันก็
มีผลเกิดขึ้นตามกฎนั้น ๆ คือเท่านั้นอย่างถูกต้อง. ทีนี้ส่วนที่คลอดออก
มาแล้ว มันเป็นโอกาสที่จะอบรมได้มาก แม้ว่าค่าหรือน้ำหนักจะมีมา
อย่าง ๕๐ ต่อ ๕๐ เท่าก นั แต่ซ กี ห ลังน ี้ มันม โี อกาสทจี่ ะอบรมเรือ่ ย เพิม่ 
ขึ้นได้เรื่อย,  เพิ่มขึ้นได้เรื่อย,  มันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งกรรม
จนกระทั่งกลายเป็นพระอรหันต์ไปก็ได้.
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เราอย่าลืมว่า กรรมพันธุ์  เชื้อที่ถ่ายทอดมาทางสายเลือดนั้น มัน
ก็สำคัญม าก;  เช่นเดียวกับทุเรียน  ถ้าเป็นพันธุท์ ี่ไม่ดี แล้วจะมาให้ปุ๋ย
บำรุงกันเดี๋ยวนี้มันก ็ดีไปไม่ได้.  ส่วนทุเรียนพันธุด์ ีมาแล้ว  พอปลูกแล้ว
มีการบำรุงอย่างใหม่ อย่างแปลกออกไปอีก มันก็จะดีกว่าพ่อแม่เดิมได้
เพราะอำนาจแห่งการกระทำในชั้นห ลัง ที่เรียกว่า สิ่งแวดล้อม คือได้แก่
สิ่งที่เรียกว่า กรรม.
ดังนั้น สำหรับมนุษย์เรา เมื่อมันมีความดีมาในสายเลือด ใน
กรรมพันธุ์ ครึ่งหนึ่งคือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จากพ่อแ ม่;  นีก้ เ็ป็นส่วนหนึ่ง
ท ดี่ แี น่.  พอออกมาแล้ว ได้รบั ก ารอบรมอย่างไร ?  ถ้าได้รบั ก ารอบรมผิด
มันก็เลวได้; เหมือนทุเรียนใส่ปุ๋ยผิด อะไรผิด มันก็เลวได้.  แต่ถ้าได้รับ
การอบรมทดี่ ี มันก ด็ กี ว่าเดิมได้  ดีจ นเป็นพ ระอรหันต์ก ไ็ ด้;  ความสำเร็จ
ในระยะหลัง มันจ งึ อยูท่ ก่ี ฎของการกระทำ แล้วแต่วา่ จะเอาอะไรใส่ล งไป
รวมความว่า การสำเร็จประโยชน์ในขั้นสุดท้าย นี้อยูท่ ี่การกระทำ
หรือก ารอบรม ทีจ่ ะทำให้เชือ้ เลวลงกไ็ ด้,  ให้เชือ้ ด ไี ปกว่าเดิมก ไ็ ด้;  แต่ก็
ไม่ยกเลิกค วามดที ี่มมี าในกรรมพันธุ์;  ฉะนั้น เพื่อให้มนุษย์ดีในทางศีล-
ธรรมกจ็ ะตอ้ งมพี ชื พันธุท์ ดี่ ี ทีเ่ ลือกมาแล้ว ทีอ่ บรมมาดี จนมพี ชื พันธุท์ ดี่ ี
คลอดออกมาเป็นลูก แล้วย ังได้รับก ารอบรมดีอีก มันก ็เลยดีถึงทีส่ ุด.
ฉะนัน้ ขอให้ไปพจิ ารณาดดู ว้ ยวา่ มันเป็นไปได้ต ามนหี้ รือไม่ ?  หรือ
ถ้าไม่เห็นด้วย จะคัดค้านเสียเดี๋ยวนเี้ลยก็ได้ มีความเห็นอย่างไรก็ลอง
ว่ามา ในการที่จะวางกฎลงไป ว่าต้องทำพืชพันธุ์ให้ดี;   และพอคลอด
ออกมาแล้ว  ต้องอบรมให้ดีที่สุด,  ให้เป็นการกระทำที่ถูกต ้อง ก็จะได้
มนุษย์ดีเต็มตามที่เราปรารถนา.
นี่เรื่องในสายเลือดหรือก รรมพันธุ์ คือ สิ่งที่จะถ่ายทอดจากชั่วอายุ
คนถึงชั่วอายุคนในแง่ของ คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ เราจะต้อง
แวดล้อมให้ดีตลอดเวลา.
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ถาม : ทีนใี้นหัวข้อที่ ๒; หัวข้อที่ ๑ คือก รรมพันธุห์ รือสายเลือด,  
หัวข้อท ี่ ๒ คือ เบิกบ านออกมาเป็นมนุษย์ เป็นค นแล้ว ก็ม ปี จั จัยแ วดล้อม
เราลองทายดูซวิ่า สิ่งแวดล้อมนคี้ ืออะไร ?
ตอบ : สิง่ แ วดล้อมนกี้ ค็ อื   ทีเ่ ราเรียกเป็นภ าษาอยูเ่ ดีย๋ วนวี้ า่   คุณค่า
ทางสังคม นี้คือสิ่งแวดล้อม,  จะเรียกว่า เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรม
หรืออะไรก็ได้ ที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ ในการกิน การอยู่ การนอน การเที่ยว
การใช้ของอะไรต่าง ๆ ที่เรียกว่า คุณค่าในสังคม ว่าอะไรมีค่า อะไร
ไม่มีค่า;  นี่คือสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้เด็กที่เกิดมาใหม่นี้ เปลี่ยนแปลงไป
ตามคุณค่าพวกนี้แหละ;  ซึ่งล้วนแต่มาจากความคิดความเห็นที่เราให้
คุณค่าแก่ม ันเท่านั้นเอง.
ถ้าเราจะพูดว่า การแวดล้อมทางสังคม โดยสังคม นี่มันกระโดด
เร็วเกินไป; จะต้องนึกถึงการศึกษา,  การอบรมกันแต่อ้อนแต่ออก เมื่อ
ยังนอนอยู่ในเบาะ ให้เป็นขึ้นมาอย่างถูกต้อง ก่อนจะไปมีการสังคม
นอกบ้าน.  ข้อนี้ก็ถูกแล้ว ตามตัวหนังสือ จะเรียกว่า การสังคมก็ได้ คือ
พอเด็กเกิดอ อกมาชั่วโมงเดียวเท่านั้น มันก ็เรียกว่ามีการสังคมได้  คือม ี
พ่อและแม่ หรือผู้ที่เข้าไปแตะต้อง;  นีก่ ็เป็นการสังคมได้, จะเรียกว่าสิ่ง
แวดล้อมได้ จะเรียกว่าส ังคมก็ได้; แต่ย ังไม่เรียกดีกว่า.
คำวา่ “สังคม” เอาไปไว้เรียกตอ่ เมือ่ เด็กโตแล้ว ไปเล่นห วั ก บั ใครได้,
ได้รับการแวดล้อมอย่างไรภายในสังคมนั้น;  เพราะต้องมีการอบรม
ศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างถกู ต อ้ ง ตัง้ แต่อ อ้ นแต่อ อก ไปจนกระทัง่ ต าย.  
แต่ว่าเดี๋ยวนจี้ ะตั้งป ัญหาขึ้นม าว่า  การให้การแวดล้อมอบรมอย่างนี้ นั้น
โดยใจความคืออะไร ?  โดยใจความนั้น อยากจะให้เล็งไปถึงในข้อที่ว่า  
คือ การต้อนรับกรรมพันธุ์,  แล้วปรับปรุงข ยับขยายพัฒนาให้กลายเป็น
พืชพันธุ์ใหม่ที่ดี.
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[การต้อนรับและพัฒนากรรมพันธุ์]
การแวดล้อมนี้ คือการต้อนรับกรรมพันธุ์ที่มีมาแล้วในสายเลือด
ของเรา ที่ติดมาในทารกนั้น;  การที่เราแวดล้อมมัน นั้นค ือการต้อนรับ
คุณค่าทางกรรมพันธุ์ที่มีมาแล้วในสายเลือด;   คือการยอมต้อนรับให้
เหมาะสม.  ทีนี้ ต่อจากนั้นก ็พัฒนามัน.  พัฒนาคือ ทำให้ดีขึ้น ๆ ต่อไป
ใหม่ ให้เบิกบานและให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ให้สุดเหวี่ยง อย่างนี้
มากกว่า;  จึงเรียกวา่ การตอ้ นรับแ ล้วพ ฒ
ั นามนั .   การศกึ ษาอบรมตงั้ แต่
คลอดออกมา  จนกระทั่งตายนี้ ก็ค ือส ิ่งนี้.
ถ้าจ ะถามวา่ การทำการตอ้ นรับ แวดล้อมนคี้ อื อ ะไร ?  ก็ค อื ต อ้ นรับ
ความดี ที่มีมาในกรรมพันธุ์,  และทำให้วิวัฒนาการต่อไปในทางที่ดีขึ้น.  
แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้ ?   ก็คือบิดามารดานั่นแหละ
จะต้องรู้เรื่องนี้  แล้วก ็ทำให้มันเป็นการต้อนรับ.  ถ้าต ้อนรับไม่ด ี ก็อาจ
จะทำลายบางส่วน บางอย่างเสียก็ได้;   เหมือนมือรับของไม่ดี ทำให้
บี้แบนไป ทำให้สกปรกไปก็ได้.
การพัฒนาก็ต้องพัฒนาอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาอีก
เหมือนกัน;  จนเป็นเด็ก จนเป็นห นุม่ ส าว จนเป็นผ ใู้ หญ่เองแล้วก จ็ ะต้อง
พัฒนากันเรื่อยไป.
นีค้ อื ค า่ ข องศลี ธ รรมทแี่ สดงออกมา ในเมือ่ ส ตั ว์น นั้ ได้รบั ก ารตอ้ นรับ
และพัฒนา หลังจากที่คลอดมาแล้ว คือ เพาะปลูกกรรมพันธุน์ ั้นให้เป็น
พันธุ์ที่ดเีต็มที่ต่อไป.
๏๏๏
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หัวข้อที่ ๓. คุณค่าทางศีลธ รรมทมี่ นุษย์จะต้องมีทุกอิริยาบถ.
คุณค่าทางศีลธ รรมที่มนุษย์จ ะต้องมีทุกอิริยาบถ  นี้เราไม่ได้พูดถึง
กรรมพันธุ์ หรือไม่ได้พ ูดถึงการอบรมที่แวดล้อมโดยตรง;  แต่เราพูดถึง
ความจำเป็นท มี่ นุษย์จ ะตอ้ งประพฤติก ระทำดว้ ยตนเอง หรือด ว้ ยการชว่ ย
เหลือข องผชู้ ว่ ยเหลือก ต็ าม ให้ม สี งิ่ ท เี่ รียกวา่ ศีลธ รรมนนั้ อ ยูท่ กุ อ ริ ยิ าบถ
ตั้งแต่คลอดออกมา จนกระทั่งตาย.
ขอให้ล องพจิ ารณาดใู ห้ด ี ให้ม องเห็นค วามจริง  เห็นข อ้ เท็จจ ริงข้อนี  ้
เพื่อว่าจะได้ทำอย่างระมัดระวัง ละเอียดลออถึงที่สุด.   เดี๋ยวนี้ตามที่
สังเกตเห็นอ ยู่ ได้ก ระทำกนั อ ย่างหยาบ ๆ  ไม่ระมัดระวังให้ถ กู ต้อง ให้นา่ 
ชมทุกกระเบียดนิ้ว แล้วก็ติดนิสัยเลวอันนี้มาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่.  
บวชเป็นพระเป็นเถร แล้วก็ยังเลวถึงขนาดที่ว่าทำอะไรก็ทำหยาบ ๆ
หวัด ๆ; มองข้าม;  ไม่ทำอย่างละเอียดลออให้แสดงถึงความมีศีลธรรม
อยู่ทุก ๆ อิริยาบถ.  เป็นผู้นำทางธรรม ทางศาสนาอยู่แล้ว ยังทำหยาบ
เสียเอง ไม่มลี กั ษณะแห่งศ ลี ธ รรมอยูท่ กุ อ ริ ยิ าบถ;  แล้วท ำไมจะไปเกณฑ์
ให้ชาวบ้านทำ. ข้อนตี้ ้องขอร้องเป็นพิเศษ ว่าต้องทำ.

[การพัฒนาทารกให้มีศีลธรรมทุกอิริยาบถ]
คนทุกคนจะต้องระมัดระวังในการพัฒนาทารก ที่คลอดออกมา
จากท้องแม่ โดยมีหลักที่จะยึดถือท างศีลธรรมว่า  จะทำอย่างละเอียด
ลออ สุขมุ ถ งึ ทีส่ ดุ ไม่ให้ย กเว้นแ ม้แต่ก ระเบียดนวิ้ เดียว ทีจ่ ะเป็นช อ่ งโหว่
สำหรับความไม่มศี ีลธรรม จึงข อให้ไปตรวจสอบกันเสียใหม่ สังคายนา
เสียใหม่ นับตั้งแต่ว่าคลอดออกมาจากท้องแม่   จะต้องได้รับการอบรม
แวดล้อมให้มีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลา อย่าไปทำผิด คือไปแวดล้อมด้วย
สิ่งที่ทำให้ไม่มศี ีลธรรม.
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อย่างไรก็ดี ข้อนี้ยอมรับว่ามันเป็นของยาก ที่ว่าใครจะมีความรู้
ความเข้าใจถูกต้องสมบูรณ์ จนถึงชั้นที่จะมาจัดมาทำ ให้ทารกที่ออก
มานัน้ ได้รบั ก ารแวดล้อมดว้ ยสงิ่ ท สี่ ง่ เสริมศ ลี ธ รรม โดยดา้ นเดียว. แต่ถงึ 
อย่างไรก็ดี บรรพบุรุษสมัยก่อนโน้น เขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดี ที่ได้ทำกันมาแล้ว เพื่อม ีผลอย่างนอี้ ยูไ่ม่น้อย;  เราไปละทิ้งเสียบ ้าง
เปลี่ยนแปลงเสียบ้าง กระทั่งงมงายโง่เขลา ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มันก็
สูญหายไปเสีย. ควรจะรื้อฟื้นกันขึ้นมาใหม่มาทำให้ลูกทารกนั้นได้รับ
การแวดล้อมที่ถูกต้อง ในการที่จะเป็นผู้มีศีลธรรมไปตั้งแต่แรกคลอด
ออกมา;  มันเป็นเรื่องยืดยาว มีรายละเอียดมาก พูดท ี่นี้ก็ลำบาก แต่ก็
จะให้ไว้แต่หัวข้อ ซึ่งเอาไปคิดได้เอง.
ทีนี้ต่อมาก็ถึงขั้นที่จะมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่เกิดจนตาย อีกเหมือนกัน
จะต้องบริหารร่างกาย หรือเป็นอยู่ ที่เรียกกันว่า : เรื่องกิน เรื่องอยู่; กิน
อยู่  ใช้ สอย อะไรก็ตาม จะต้องประกอบอยูด่ ้วยศีลธรรม จะต้องเป็น
ผูม้ หี ริ โิ อตตัปปะอย่างเต็มท ี่ อยูใ่ นจติ ใจ ในความคดิ ค วามนกึ . ต้องไม่ทำ
ความชวั่ เมือ่ ได้โอกาส คือค นไม่เห็น,  ฉะนัน้ จะตอ้ งอบรมให้เขามคี วาม
ละอาย แม้อ ยูค่ นเดียว ก็ไม่ก ล้าก ระทำสงิ่ ท ไี่ ม่น า่ ด ;ู   นีม้ รี ายละเอียดมาก
ไปศึกษาเอาเอง :ตัง้ แต่ก นิ อ าหาร ถ่ายอจุ จาระ ปัสสาวะ อาบนำ้ อาบทา่ อะไร ขอให้
ทำด้วยสติสัมปชัญญะ ที่ส่งเสริมศีลธรรม. อย่าไปทำตามอะไรก็ไม่รู้;  
ไม่รู้จะเรียกว่าอ ะไรกเ็รียกว่า วัฒนธรรมใหม่ ๆ, วัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่ง
ปราศจากหริ แิ ละโอตตัปปะ. ในการพดู ในการจา การนงุ่ ก ารหม่ การอะไร
ต่าง ๆ ที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะนั้น อย่างให้มันมีเข้ามา.  และขอให้
สังเกตดู จนถึงกับไม่ดูถูกดูหมิ่นวัฒนธรรมโบราณ   โดยเฉพาะของ
คนไทยเรา มีท ี่มีหิริและโอตตัปปะมาก;  เช่นว่าข้างนอกนุ่งห่มอย่างไร
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เข้าไปในหอ้ งน้ำ ห้องสว้ มทมี่ ดิ ชิด ก็ย งั ม วี ฒ
ั นธรรมทรี่ ะมัดระวังอ ย่างนนั้
อย่างนี้เป็นต้น.  นี่เรียกว่าในชีวิตที่เป็นอยูป่ ระจำวันก ็มศี ีลธรรม.
ทีนี้ อันสุดท้าย ก็ห น้าที่การงาน  เรามีชีวิตอยูน่ ั้นส่วนหนึ่ง และ
เราตอ้ งทำการทำงาน โดยเฉพาะกค็ อื อ าชีพ ซึง่ ม กี ารขยายวงออกไป ถึง
การเกี่ยวข้องกับผู้อื่น หรืองานสังคม  เรามีหน้าที่การงานจนตาย;  ทีนี้
ก็เรากร็ ะมัดระวังก ารงานนั้น ให้ม ีศีลธ รรมอยูใ่นตัวการงาน.
สรุปความข้อนี้กันเสียทีว่า ค่านิยมในรูปแบบต่าง ๆ กัน ของ
ศีลธรรมสำหรับมนุษย์ และที่เกี่ยวกับมนุษย์นั้น  ให้ดูค่านิยมของมัน
นับต งั้ ต น้ ม าตงั้ แต่ก รรมพันธุ์ ทีถ่ า่ ยทอดมาจากบดิ ามารดาทางสายโลหิต;  
แล้วก็มาดูตอนที่คลอดออกมาแล้ว ได้รับการแวดล้อมอย่างมีศีลธรรม;  
แล้วก ด็ ใู ห้ล ะเอียดไม่มชี อ่ งวา่ งแม้แต่น ดิ เดียววา่   จะตอ้ งประกอบอยูด่ ว้ ย
ศีลธรรมนี้ทุก ๆ อิริยาบถ นับตั้งแต่เกิดออกมา นับตั้งแต่การกินก ารอยู่
เพื่อมชี ีวิตอยู่  กระทั่งถึงก ารมีการศึกษา ทำการ ทำงาน ตามทมี่ นุษย์
ควรจะทำ อย่างมนุษย์ท จี่ ะตอ้ งทำ  ทำดว้ ยความมมี นุษยธรรม;  ไม่ใช่วา่ 
จำเป็นจ ะตอ้ งหาเลีย้ งชพี เพียงอย่างเดียว  หรือวา่ เพือ่ ค วามสขุ ส นุกสนาน
ทางเนื้อทางหนัง ทางอายตนะอย่างเดียว.  นี่คือศีลธรรมที่มีคุณค่าใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน ที่เกี่ยวกับมนุษย์ค นหนึ่ง ๆ.
๏๏๏

การกลับม าแห่งศ ีลธรรม, เรื่องที่ ๒ ศีลธรรมคืออะไร (ต่อ) (เมื่อกล่าวโดยค่านิยม)
๑๐ มกราคม ๒๕๑๙, หน้า ๔๓ - ๕๙.
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มนต์สำหรับลูก

ความรสู้ กึ ท จี่ ะเกิดข นึ้ ม า ว่า “สัตว์ท งั้ ห ลายเป็นช วี ติ เดียวกัน” นีม่ นั 
ค่อนข้างจะยาก.  ถ้าเราดสู ัตว์เดรัจฉานดจู ะมีไม่ได้ ที่จะเกณฑ์ให้สัตว์
เดรัจฉานมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายคือชีวิตทั้งหลายทุกตัวนี้ เป็นชีวิต
เดียวกันกับเรา;  นี้คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันค ิดไม่เป็น มันไม่ใช่ม นุษย์.  
ฉะนัน้ อันน เี้ ป็นจ ดุ แ บ่งแ ยกระหว่างมนุษย์ก บั ส ตั ว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์
คิดได้  มันอาจจะคิดได้,  มันอาจจะมองเห็นด้วยว่า ในแง่หนึ่ง เราเป็น
เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันจริง ๆ เพราะมนุษย์ม ันมีปัญญา.
เพราะฉะนั้น  ถือว่า ธรรมะข้อน ี้เป็นเครื่องแบ่งแยกมนุษย์ให้แตก
ต่างจากสตั ว์เดรัจฉาน  ควรจะถอื เอาเป็นร ากฐานอนั แ รกทสี่ ดุ ;  เหมือน
กับว่าแผ่นดินอันหนาแน่นมั่นคง เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวง.  
ถ้าใครไม่มีความรู้สึกอย่างนี้   คือไม่มีความรู้สึกว่า “สัตว์ทั้งหลายเป็น
เพื่อนทุกข์ เกิดแก่ เจ็บตาย” แล้ว  คนนั้นเรียกว่ายังไม่เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดีกว่า ควรจะถือว่าเขายังไม่เป็นมนุษย์ก ็ได้ ยังเหมือนกับส ัตว์
เดรัจฉานทั่ว ๆ ไป ที่มันไม่มีความคิดว่า “สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”.
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นี้เป็นการประเสริฐที่สุด ที่คนแต่ก ่อนเขาสอนกันอ ย่างนี้  เขาท่อง
กันอยู่อย่างนี้,   บิดามารดา สอนลูกสอนหลานให้ท่องบทนี้.   นี้เป็น
วัฒนธรรม เป็นธรรมเนียมในสมัยโบราณ.  เดี๋ยวนี้มันหายไป มันน่า
เสียดาย.  ฉะนั้น ขอให้บิดามารดาทั้งหลาย ช่วยสอนมนต์บทนี้ให้ลูก
หลานทเี่ พิง่ ค ลอดออกมาตาดำ ๆ  รูจ้ กั ท อ่ งมนต์บ ทนกี้ นั เสียบ า้ งวา่ “สัตว์
ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งส ิ้น.
มันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ไม่สำคัญ ไม่เป็นประมาณหรอก  เราให้
รากฐานอันสำคัญไว้ก็แล้วกัน มันค่อย ๆ รู้เองทีหลังได้;  สอนนกแก้ว
นกขุนทอง ให้ร้องอย่างนี้กันบ ้างก็ยังดี.  ถ้านกแก้วนกขุนทองมันร้อง
อย่างนี้ได้มันก ็เข้าหูคน  คนก็จะเกิดความคิดความนึกขึ้นได้.  ให้ถือว่า
นี้เป็นเส้นเขต, เป็นเขตแดน และเป็นเครื่องแบ่งแยกให้คนต่างจากสัตว์
เพราะว่าสัตว์ค ิดอย่างนี้ไม่เป็น คนคิดเป็น1.
“เมื่อบิดามารดาไม่มีศีลธรรมแล้ว มันจะมีสายเลือดไหนที่จะมี
ศีลธรรมติดมา2.”

ป้อมปราการทางศีลธรรม
ขอให้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายจงเป็นเหมือนกันกับป้อมปราการ
ทางศีลธรรมของมนุษย์.  ให้ผู้เฒ่าผแู้ ก่ทั้งหลาย จงเป็นคุณพ่อ คุณแ ม่
คุณปู่ คุณตา คุณย่า คุณย าย อะไรตามชั้น;  ผูเ้ฒ่าสูงอายุน ี้จงตั้งตัว
1

การกลับม าแห่งศ ีลธรรม, เรื่องที่ ๔  รากฐานของศีลธรรมอันดับห นึ่ง
[ความรู้สึกเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด : แผ่นดิน]
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙, หน้า ๑๔๔-๑๔๖.
2
การกลับม าแห่งศ ีลธรรม, เรื่องที่ ๑๐ ใบ ดอก ผล แห่งศ ีลธรรม (มรรค ผล นิพพาน)
๓ เมษายน ๒๔๑๙, หน้า.๔๑๓
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เป็นป้อมปราการ, คือมีความหมายเป็นที่มั่นที่จะล้มละลายไม่ได้, จะยึด
หน่วงความมศี ีลธรรม ในโลกนไี้ว้.
คนแก่นี้จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่เป็นตัวอย่างที่ดี; ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไป
เป็นผ ชู้ กั จูงให้ท ำลายศลี ธ รรมเสียเอง,  คือจ ะไม่ย อมเป็นเด็ดข าดทจี่ ะให้
ลูกห ลานไปทำลายศลี ธ รรม. ตัวเองกต็ งั้ อ ยูอ่ ย่างมศี ลี ธ รรม เป็นแ บบฉบับ
ทีด่ ี แสดงความอดกลัน้ อ ดทน, ให้เป็นต วั อย่างทดี่ ี ทีจ่ ะมศี ลี ธ รรม;  แล้ว
ก็จ ะพร่ำส อนไม่ข าดปาก,  ขอร้องไม่ข าดปาก ให้ล กู ห ลานตงั้ ม นั่ อ ยูใ่ นทาง
ศีลธรรม.  นี้แหละบิดามารดาในชั้นส ูงอายุ เป็นปู่ เป็นตา เป็นย่า เป็น
ยายนี้ ก็จะกลาย พระเจ้าผโู้ปรดสัตว์ทั้งหลาย ขึ้นม าทีเดียว.
ถ้าใครดำเนินชีวิตลุล่วงปลอดโปร่งขึ้นม าถึงขั้นน ี้  ก็นับว่าเป็นชีวิต
ที่ประเสริฐ ได้เป็นคนแก่ที่เป็นพระอรหันต์ป ระจำบ้านเรือนโดยแท้จริง;
ตามพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้ว่า บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ใน
บ้านเรือน, คือเป็นบุคคลสูงสุด ประเสริฐเหมือนกับเป็นพระอรหันต์
(อาหุเนยยบุคคล).
เรามองดูถึงข ้อนี้ที่จะเป็นอ ย่างไร ก็จะพบว่า  เพราะบิดามารดา,  
ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย ตั้งตนอยู่ในลักษณะอย่างนี้;  เพราะว่าตัวเองเคย
ผิดพลาด, หรือว่าเคยถูกต้อง, หรือว่าเคยมามากมายทั้งผิดทั้งถ ูก เคย
กระทำอย่างที่เขาเรียกว่าโชกโชน จนรู้อะไรดี จนละสิ่งที่ควรละไปได้,
แล้วท ำสิ่งที่ควรกระทำมาตลอด ก็เลยทำให้เป็นต ัวอย่างด้วย, แล้วก เ็ป็น
ผูค้ วบคุมล กู เด็ก ๆ ให้เป็นไปตามตวั อย่างนนั้ ด ว้ ย,  และกส็ มัครทจี่ ะตาย
กับสิ่งนี้โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดยไม่ยอมพ่ายแพ้ คือว่ายอมตายกัน
กับความถูกต้องให้เด็ก ๆ ดู.  เด็ก ๆ ก็จะเกิดนิสัยบ ูชาความถูกต้อง แม้
จะต้องเสียชีวิต ก็จะต้องเอาความถูกต้องไว้เป็นหลัก.
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นี่ ศีลธ รรม ก็จ ะมี จนถึงก บั วา่ เราจะปลูกฝ งั ค วามรสู้ กึ ท สี่ ำคัญท สี่ ดุ
คือ “สัตว์ท ั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันท ั้งหมด
ทั้งสิ้นน ี้” ลงไปในจิตใจของกุลบุตร กุลธิดาทั้งห ลายได้;  เรียกว่าป ระสบ
ความสำเร็จในการที่จะมีแผ่นด ินสำหรับต้นไม้แ ห่งศีลธรรม.  นี่เราต้อง
ช่วยกันก ระทำให้ม ขี ึ้นม าในลักษณะอย่างนี้;  นีเ่รียกว่าม อี ุดมคติข ้อแ รก
ว่าอย่างนี้; แล้วต้องช่วยกันทำให้เป็นไปตามอุดมคติน ั้น1.
๏๏๏

1

การกลับมาแห่งศีลธรรม, เรื่องที่ ๑๑ การทำความเจริญงอกงามของศีลธรรม
(ปลูกฝัง - รักษา - ดอกผล - แพร่พันธุ์)
๑๐ เมษายน ๒๕๑๙, หน้า ๔๗๒-๔๗๓.
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