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ค�ำปรารภ

ท่านผูอ้ า่ นเคยสงสัยเหมือนผูเ้ ขียนตอนเด็กๆ บ้างไหม
ว่า ในเมื่อชีวิตเรามีเวลาจ�ำกัด เราควรจะเลือกแสวงหา
สิง่ ใดดี ระหว่าง ความงาม ความจริง ความสุข และความดี
ดู เ หมื อ นค� ำ ตอบเหล่ า นี้ ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น จะ
มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
วิชา
การแสวงหาความงามดูจะตกเป็นหน้าทีข่ องศิลปิน
ผู ้ รั งสรรค์ การแสวงหาความจริง ก็เป็นหน้ าที่ ข องนั ก
วิ ท ยาศาสตร์ ผู ้ ค ้ น คว้ า ทดลอง การแสวงหาความสุ ข
ถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์มาซื้อหาความสุข ก็คงต้องให้
นักเศรษฐศาสตร์ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งเงินๆ ทองๆ หรือถ้าเป็น
เรื่องสุขภาพก็เป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลผู้รักษาดูแล
ส่ ว นการแสวงหาความดี ก็ ต กเป็ น หน้ า ที่ ข อง
นักปรัชญาให้คร�่ำเคร่งถกเถียงกันไป
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แต่ความงามทีถ่ กู แยกส่วนออกมาจากสิง่ อืน่ ๆ นัน้
อาจจะท�ำให้ศิลปินรังสรรค์ความงามแบบที่มีทุกข์โทษ
เสพแล้วเสื่อมจากความดี หนีออกจากความเป็นจริง
ก็เป็นได้ ส่วนการแสวงหาความจริงนั้นเล่า ความจริง
หลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็ไม่ท�ำชีวิตให้ดีงาม
หรือมีความสุขมากขึ้น หรือที่หลายคนคิดว่า เราอาจจะ
มี ค วามสุ ข ได้ (ถ้ า มี เ งิ น ) โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามดี
ไม่ต้องสนใจความงาม และไม่ต้องรู้ความจริงเลยก็ได้
ดังทีม่ ภี าษิตฝรัง่ ว่า Ignorance is bliss (โง่แล้วสบายใจ)
คนในสังคมอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่เห็นว่า คนดีนั้น อาจจะ
ออกโง่ๆ ซื่อๆ เชยๆ และไม่น่าจะมีความสุขเท่าไร
การเข้าใจว่า ความงาม ความจริง ความสุข และ
ความดี มีอยู่ต่างหากแยกจากกัน และเราสามารถได้
ครอบครองอย่างใดอย่างหนึง่ โดยไม่ตอ้ งสนใจอย่างอืน่ ๆ
นี้ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดส�ำคัญอันดับต้นๆ ที่น�ำพา
อารยธรรมมนุษย์มาสู่จุดวิกฤติที่มีปัญหามากมายอยู่
ในยุคปัจจุบัน และนับวันก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออก
ไปจากสิ่งที่เรียกว่า ความงาม ความจริง ความสุข และ
ความดี ที่แท้จริงมากขึ้นไปทุกที
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ส�ำหรับชาวพุทธเรา ความงาม ความจริง ความสุข
และความดี ที่ แ ท้ จ ริ ง นี้ คื อ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต
เรียกสัน้ ๆ ค�ำเดียวได้วา่ “ธรรม” มาจาก ธร ธาตุ แปลว่า
ทรงไว้ ชีวติ ทีง่ าม คือชีวติ ทีธ่ ำ� รงรักษาสืบต่อธรรม ชีวติ ที่
จริง คือชีวิตที่รู้ทั่วถึงธรรม ชีวิตที่มีความสุข คือชีวิตที่
เข้าถึงธรรม และชีวิตที่ดี คือชีวิตที่อยู่ในรอยของธรรม
ธรรมชือ่ ว่า “งาม” เพราะสมควร บัณฑิตเห็นชอบ ธรรม
ชื่อว่า “จริง” เพราะไม่เปลี่ยนแปลง คงสภาวะของตน
ไว้เสมอ ธรรมชื่อว่า “สุข” เพราะเป็นเหตุให้เกิดสุขที่
ปราศจากทุกข์และโทษ และธรรมชือ่ ว่า “ดี” เพราะรักษา
ผู้ประพฤติไว้ ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว
ความงามที่แท้จริง จึงเป็นฐานให้กับความจริง
ความสุข และความดี ให้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ท�ำให้มี
อิสระที่จะรังสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์สุขต่อสรรพสัตว์
ได้อย่างแท้จริง ชาวพุทธเราเรียกความงามที่แท้นี้ว่า
“พระนิพพาน”
ความจริง ทีต่ งั้ บนฐานของความงาม ท�ำให้สามารถ
รูเ้ ข้าใจแจ่มชัด คุณโทษ ประโยชน์   ไม่ใช่ประโยชน์ ปล่อย
วางความขุ่นมัว แล้วชื่นชมกับความงามได้ ยิ่งดู ก็ยิ่ง
เห็ น ชั ด ขึ้ น เป็ น อิ ส ระจากความหลง การรู ้ ค วามจริ ง
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แบบนี้เรียกว่า “ปัญญา”
ความสุข ก็จะท�ำให้ความดีมั่นคงเสมอต้นเสมอ
ปลาย เป็นเหตุนำ� ไปสูค่ วามสงบ เป็นกลาง จิตใจเข้มแข็ง
กล้าละบาป บ�ำเพ็ญบุญ ความสุขนี้เป็นเหตุใกล้ของ
“สมาธิ” อันท�ำให้เป็นอิสระจากความโลภและความโกรธ

6

ความดี คือการรักษากาย วาจา ให้สำ� รวมเรียบร้อย
ปราศจากโทษ ตั้งอยู่ในสุจริต เป็นอิสระจากความชั่ว
ทั้งมวล ที่เรียกสั้นๆ ว่า “ศีล”
เพราะเหตุทใี่ นวิถที างโลกเน้นความสุขจากการได้ การสะสม จึงมองออกไปข้างนอก ความงาม ความจริง
ความสุข และความดี จึงดูเหมือนจะแยกออกห่างกัน
ไปทุกที แต่ในวิถที างธรรมนัน้ เน้นความสุขจากการให้ การสละ ความงาม ความจริง ความสุข และความดี
จึ ง มารวมอยู ่ ใ นที่ เ ดี ย วกั น คื อ ในใจของเราได้ ขณะที่
สิกขาสาม (ศีล - สมาธิ - ปัญญา) มาท�ำหน้าทีร่ วมกันเพือ่
เข้าถึง พระนิพพาน
น่าสนใจทีท่ งั้ ค�ำว่า heal (เยียวยารักษา) และค�ำว่า
holy (ศักดิส์ ทิ ธิ)์ มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า Whole (ทัง้ หมด
เต็ม สมบูรณ์) เหมือนกัน
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ค�ำว่า Therapeutic (การเยียวยารักษา) ที่ใช้กัน
อยู่ในทางการแพทย์ทุกวันนี้ สันนิษฐานว่ามีรากศัพท์
มาจาก Theraputtika (เถรปุตติก) แสดงว่าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไปตามสายพระธรรมทูต
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ไปขึ้นฝั่งที่เมืองอเล็กซานเดอร์ นั้น สิ่งที่ชาวตะวันตกเขาไม่มี แล้วมาเรียนรู้
รับเอาไปจากพระพุทธศาสนาก็คือ ระบบองค์รวมของ
การเยียวยารักษา ที่ต้องเป็นไปให้ครบทั้งสามด้านคือ
ด้านกายภาพและสังคม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้าน
ความรู้ (ปัญญา) แม้คำ� ว่า shaman (หมอประจ�ำชนเผ่า)
ก็มที มี่ าจากค�ำว่า สมณะ ซึง่ เป็นชือ่ ของพระ ในพระพุทธ
ศาสนาเหมือนกัน
ดังนั้น พระธรรม จึงมีส่วนในการส่องน�ำและให้
ทิศทางแก่ แพทย์ธรรม อยูเ่ สมอมา การเข้าใจหลักธรรม
ทั้งสอง ให้ถูกต้อง จึงจะท�ำให้เกิดสุขภาวะอันดีงามที่
บูรณาการ ประสานประโยชน์ และสามารถพัฒนาให้
สมบูรณ์เต็มศักยภาพของชีวิตได้อย่างแท้จริง
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ความดี ที่มีความงามเป็นฐาน
จะเป็นความดีงามที่แท้
ความสุข ที่มีความดีเป็นฐาน
จะเป็นความสุขที่มั่นคง
ความจริง ที่มีความสุขเป็นฐาน
จะเป็นความจริงที่ลึกซึ้ง
ความงาม ที่มีความจริงเป็นฐาน
จะเป็นความงามที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
8

ทั้งสี่อย่าง สามารถสามารถแสวงหาไปได้พร้อมๆ กัน
ในใจที่มีสิกขาสาม
สิกขาสาม ถึงงามแท้
ความดี อยู่ที่ศีล 	
ความสุข สมาธิร่วม 	
ความจริง ถอดสิ่งสวม 	
ความงาม นามนิพพานใช้ 	

ส�ำรวม
หนึ่งได้
ปัญญาแยก
หยั่งพ้น สังสารฯ
พระมหากีรติ ธีรปัญโญ
๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

ธีรปัญโญ

สารบัญ

๑๓
๑๗
๒๓
๓๑
๓๗
๔๕
๕๓
๖๕

แพทย์กับธรรมะ
แพทย์ตามแนวพุทธ
ตายดี
ธรรมโอสถ
จริยธรรมของแพทย์
อโรค
ถาม - ตอบ
นิพพาน
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เวลาที่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มาเตือนเรา
ถ้าเราท�ำใจได้ถกู ต้อง ก็จะเป็นการภาวนาไปในตัว
แพทย์และพยาบาล จึงเป็นอาชีพที่อาตมาว่าดีมาก
ถ้าไม่ได้เป็นพระ อาตมาก็คงเป็นแพทย์
แต่ว่า มาเป็นพระดีกว่า
เพราะแพทย์นก้ี ย็ งั ทุกข์อยูใ่ ช่ไหม ยังไม่พน้ ทุกข์
ก็ช่วยกันในแง่ที่จะประคับประคองกันไป
แต่ถ้าเป็นพระ ทุกวันจะต้องสู้กับตัวเอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด สู้กับกิเลสของตัวเอง
แต่อาตมาคิดว่า มันเป็นแนวทางเดียวกัน
คือต้องการบ�ำบัดทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
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แพทย์กับธรรมะ

มีการปรารภกันว่า แพทย์ทกุ วันนีข้ าดธรรมะ การเอา
ธรรมะไปประยุกต์ใช้เพื่อให้แพทย์มีจริยธรรมจึงเป็น
เรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และนอกจากการที่อาชีพ
แพทย์มีอิสระ ไม่ต้องขึ้นกับเจ้านายหรือคนอื่นๆ แล้ว
แพทย์และพยาบาลยังเป็นสัมมาอาชีพ เป็นส่วนหนึง่ ของ
อริยมรรค ที่จะน�ำไปสู่ความอิสระที่แท้จริงได้อีกด้วย
อริยมรรคมี “สัมมาอาชีพ” เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ถึง ๑ ใน ๘ ดังนั้น ที่เรามีอาชีพด้านการรักษาดูแล
คนป่วยคนไข้ ถือว่าเราโชคดี มีโอกาสเจริญองค์มรรค
พร้อมกับประกอบอาชีพ เท่ากับว่าได้สร้างทางพ้นทุกข์ไป
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พร้อมกัน เรียกว่าไม่ขดั กัน ระหว่างอุดมการณ์กบั วิชาชีพ
ของเรา
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ปัญหาทุกวันนีค้ อื ขณะทีเ่ ราเป็นแพทย์หรือพยาบาล
ท�ำงานอยู่ในสายอาชีพนี้ อาจจะไม่ค่อยได้คิดว่า “แล้ว
เราจะไปเกี่ยวกับธรรมะได้อย่างไร” เราก�ำลังมอง
การรักษาพยาบาลในมุมมองทีแ่ คบลง อาจเป็นเพราะเรา
ก�ำลังเดินตามวิถที างการแพทย์ตะวันตกทีเ่ อาวิทยาศาสตร์
ทางวัตถุเป็นรากฐานส�ำคัญ มองว่าวัตถุหรือกายภาพ
เป็นเรื่องหนึ่งที่แยกจากจิตใจ (ซึ่งเป็นผลผลิตของวัตถุ
อี ก ที ) เวลาเราดู ค นไข้ เรามั ก จะดู แ ลเฉพาะร่ า งกาย
บางทีกลายเป็นดูแลเฉพาะอวัยวะเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางก็มากขึน้ สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ เป็น
หลักพื้นฐานก็มากขึ้น แนวโน้มที่จะมองชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ มองวัตถุทางกายภาพจึงมากขึน้ การดูแลปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บจึงเหมือนกับการแยกส่วน และพยายาม
เข้าไปแก้ปัญหาในแต่ละจุด
วิถีแพทย์ตะวันตกมีข้อดีอยู่มาก เป็นวิธีที่ใช้แก้
ปัญหากันอยู่ในทุกวันนี้ เรามีการพัฒนาสุขภาพอนามัย
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มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อัตราการตายน้อยลง รู้จัก
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามี
การพัฒนาก้าวหน้าในเรือ่ งเทคโนโลยีตา่ งๆ ท�ำให้เข้าใจ
สมมติฐานของโรคได้ชัดขึ้น เช่น เรื่องโรคระบาดจาก
เชื้อโควิด เรามีความรู้ความเข้าใจในตัวเชื้อโรคดี ท�ำให้
เราพร้ อ มที่ จ ะหาวิ ธี ป ้ อ งกั น เช่ น ใส่ ห น้ า กาก ออก
มาตรการรักษาระยะห่าง หรือผลิตวัคซีนเพื่อสร้างภูมิ
คุ้มกัน ถือเป็นผลส�ำเร็จของวิชาการแพทย์ทางตะวันตก
ที่มองแบบแยกส่วน มองกระบวนการก่อโรคเหมือน
เครื่องจักรว่ามีกลไกการท�ำงานอย่างไร เชื้อโรคเข้าไป
ฝังตัวเซลล์ได้อย่างไร แล้วเราจะผลิตอะไรออกมาใช้
จัดการกับส่วนนั้น
ส่วนคนที่รักษาไม่หายหรือว่าคนที่ก�ำลังจะตาย
นั้น แพทย์สมัยใหม่ยังไม่มีค�ำตอบ หรือยังไม่ได้สนใจ
ที่จะเข้าไปดูแล โดยถือว่าเป็นคนละส่วนกัน หน้าที่ของ
แพทย์คือรักษาโรคให้หาย โดยเฉพาะการรักษาอวัยวะ
เป็นส่วนๆ ไป และถ้าเรารักษาเขาไม่ได้ เขาก�ำลังจะตาย
ก็หมดหน้าทีข่ องแพทย์แล้ว เรายังมองเรือ่ งความตายว่า
เป็นคนละส่วนกัน
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แพทย์ตามแนวพุทธ
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ถ้ามองในแนวพุทธ แพทย์ไม่ได้มหี น้าทีด่ แู ลเฉพาะโรค
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องดูแลทัง้ ชีวติ ตัง้ แต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ซึ่งเป็นความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมา แพทย์จะต้องมี
ความเชีย่ วชาญ เพือ่ จะดูแลว่า เกิดอย่างไรถึงจะดี แก่ดี
หรือไม่ดีอย่างไร เจ็บดีหรือไม่ดีอย่างไร แม้แต่ตายก็มี
ตายดีและไม่ดี การแก้ทุกข์วิถีพุทธนี้ จะมองชีวิตเป็น
กระบวนการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้มองแบบแยกส่วน
ทีจ่ ะดูแลเฉพาะสุขภาพกายให้แข็งแรงเท่านัน้ แต่พอเจ็บ
หมดหวังรักษา หรือตายแล้วก็ไม่สนใจ ถือว่าไม่ได้อยูใ่ น
ขอบเขตหน้าที่ของเรา
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มุมมองแบบพุทธ จะมองคนทั้งชีวิต แม้กระทั่ง
“การเกิด” จะเกิดในภพภูมิไหนอย่างไร พุทธศาสนา
ก็บอกไว้ให้เสร็จสรรพ อย่างการมาเกิดเป็นภูมิมนุษย์
ก็ต้องมีเหตุ ไม่ใช่อยู่ดีๆ เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้
การรักษาศีล ๕ ก็เป็นเหตุในอดีตให้เกิดเป็นมนุษย์ พวกที่
ไม่มีศีล ๕ เรียกว่า ไม่มีมนุษยธรรม ขณะที่เรารักษา
ศีล ๕ ไม่เบียดเบียน มีความเคารพ ส�ำรวม กาย วาจา
ใจ ไม่ฆ่า ไม่ขโมยของ ไม่ประพฤติผิดในกาม รักษา
สัจจะ ไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของเรา เมื่อเราได้
อัตภาพอีกครั้งหนึ่ง เราก็เกิดในสุคติภูมิ เป็นการเกิดที่ดี
แต่ถ้าเกิดไม่ดี ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นพวก
เปรต อสูรกาย นรก ต่างๆ เหล่านี้เรียกว่าอบายภูมิ
หรือแม้แต่ “การแก่” ก็มีทั้งแก่ดี แก่ไม่ดี บางคนแก่แล้ว
หงุดหงิด ท�ำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจ อวัยวะไม่เป็นไป
ตามที่เราต้องการ มีโรคภัยไข้เจ็บมาก
บางประเทศที่เขาไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของ
ธรรมะ คนแก่แล้วบางทียงั ท�ำตัวเหมือนวัยรุน่ เพราะเขา
ไม่มีช่องทางหาความสุขด้านอื่น ตอนที่อาตมาไปเรียน
ที่เมืองนอก ไปเดินที่ห้างสรรพสินค้า เห็นพวกคนแก่ๆ
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ยังเดินจูงมือกัน ทาปากแดงแจ๊ด แต่งตัวเหมือนกับยัง
เป็นหนุม่ ๆ สาวๆ จูบกันอยูก่ ลางมอลล์อย่างนีก้ ม็ ี เราก็
ดูวา่ เขาคงจะไม่คอ่ ยมีชอ่ งทางความสุขด้านอืน่ นอกจาก
ทางกาม แบบนีถ้ อื ว่าเป็นการแก่ดขี องชาวตะวันตก แต่ถา้
มองในทางพุทธของเรา แก่แบบดีกค็ อื มีธรรมะ นอกจาก
ตนเองจะเย็นแล้ว ยังเป็นทีเ่ ย็นใจของลูกของหลาน ใคร
อยูใ่ กล้ๆ ก็รสู้ กึ เย็นใจไปด้วย เหมือนกับเราอยูก่ บั คนแก่
ที่ผ่านโลกมานาน มีประสบการณ์
อย่างสมัยทีอ่ าตมายังเป็นเด็กอยูก่ บั คุณย่า วันไหน
ตืน่ ขึน้ มาแล้วเห็นคุณย่าอยูใ่ นครัว จะรูว้ า่ วันนีเ้ ป็นวันพระ
จะได้ไปวัด เราจะรูส้ กึ เย็นทีไ่ ด้อยูใ่ กล้ๆ ท่าน ก็อยากจะ
ฝากไว้ว่า เราจะแก่ยังไงให้เป็นแก่ที่ดี
การเจ็ บ ก็เหมือ นกัน เราอาจจะดูว ่ าการเจ็ บ ไข้
ได้ป่วยเป็นสิ่งไม่ดี แต่ถ้ามองทางพุทธแล้ว การเจ็บไข้
ได้ป่วย มันเป็นเรื่องธรรมดา เรียกว่ามันมาด้วยกันกับ
การมีร่างกาย ต้องบอกว่าร่างกายนี้เป็นรังของโรค มี
โอกาสที่จะผิดปกติ เจ็บป่วยได้มาก
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ตอนทีอ่ าตมาเป็นแพทย์ฝกึ งาน ได้ทำ� งานวิจยั เรือ่ ง
ของเซลล์ เรือ่ งของยีนชีวโมเลกุล กลไกควบคุมฮอร์โมน
ในการผลิตโปรตีนต่างๆ เรียนไปเรียนมา รู้สึกอัศจรรย์
มาก ว่าท�ำไมคนเราถึงเป็นปกติอยูไ่ ด้ เพราะมันมีโอกาส
ที่จะผิดปกติไม่รู้ตั้งกี่ล้านครั้ง เวลาโปรตีนมันพลิกผิดไป
มันก็กลายเป็นโรคๆ หนึ่ง พลิกผิดอีกด้านก็กลายเป็น
อีกโรคหนึง่ การทีเ่ ราแข็งแรง เดินได้ พูดได้ อยูท่ กุ วันนี้
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง พวกที่ยังแข็งแรง
อยู่เรียกว่าโชคดี
การแพทย์ทางตะวันตกเอาสุขภาพกายที่ดีเป็นจุด
มุง่ หมาย แต่ทางพุทธศาสนา สุขภาพดี ไม่ใช่จดุ มุง่ หมาย
(End) เป็ น ได้ แ ค่ ป ั จ จั ย เอื้ อ (Means) เป็ น แค่ โ อกาส
ถ้าเรามีสุขภาพดี เราก็มีโอกาสที่จะท�ำบุญหรือท�ำกุศล
อย่างอื่น เพราะทางพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายส�ำคัญคือ
การพ้นทุกข์ การมีสุขภาพกายที่ดีนั้น ก็เป็นแค่ขั้นตอน
หนึ่งที่ ท� ำ ให้ ไ ปปฏิบัติกุศลได้ง ่า ย สุขภาพร่า งกายที่ ดี
จึงไม่ใช่จุดมุ่งหมายส�ำคัญสูงสุด
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ร่างกายนี้ แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ไม่สามารถ
จะคงสุขภาพดีไว้ได้ตลอดกาล ตราบใดที่ยังมีสุขภาพดี
พอที่จะเดินเหิน ท�ำบุญได้ ก็ต้องรีบท�ำ รีบใช้ เปลี่ยน
สินทรัพย์ คือร่างกายให้เป็นอริยทรัพย์ คือเสบียง
ข้ามภพไว้ให้มากที่สุด
ฉะนั้น ทางพุทธเราจะมอง “ความแก่ ความเจ็บ”
นีต้ า่ งออกไป แม้วา่ จะต้องเจ็บ ต้องแก่ แต่ถา้ เราสามารถ
เอาความเจ็บ ความแก่ เป็นเครือ่ งมือศึกษา เพือ่ ให้เกิด
ญาณปัญญา เกิดความเบือ่ หน่ายในการมีสงั ขารร่างกาย
เพื่อที่จะได้ข้ามพ้นจากมันได้ พุทธศาสนาจะมองไกล
เกินกว่าที่แพทย์ทางตะวันตกทั่วไปมอง
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ตายดี
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“ความตาย” ก็เหมือนกัน ทางตะวันตกเอาวัตถุเป็น
ตัวตั้งอย่างเดียว คนที่ใกล้ตายอาจจะถูกใส่ท่อ ใส่สาย
อะไรต่างๆ ยื้อให้เขามีชีวิตอยู่ไปได้นานที่สุด เข้าใจว่า
ถ้าคนไข้ตาย ถือเป็นความล้มเหลวของแพทย์ แต่ก่อน
อาตมาก็คดิ แบบเดียวกัน ตอนไปเรียนหมออยูเ่ มืองนอก
เวลาอยู่เวร หน้าที่ของเราคือต้องยื้อคนไข้ แม้บางที
ไม่มีทางรักษาหาย มีแต่จะแย่ลงเพราะโรคร้ายเรื้อรัง
แต่เราก็ยังใส่ท่อใส่อะไรเข้าไป คือคนไข้ต้องตายแน่ แต่
อย่างน้อยก็อย่ามาตายในเวรเราก็แล้วกัน เราท�ำพอให้
ส่งต่อไปให้หมอคนอื่นให้เร็วที่สุด
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พอมานั่ ง คิ ด ดู ว ่ า ท� ำ แบบนี้ จ ะดี กั บ คนไข้ ไ หม
ถ้ามองในแนวพุทธ การตายอย่างทรมาน มีท่อมีสาย
มาแยงอยู่ตลอดเวลา มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่รอบๆ
จิตใจก็จะเศร้าหมอง มีความกังวล อาจจะไปไม่ดีก็ได้
ศาสนาพุทธเชื่อว่าชีวิตไม่ได้จบแค่ตาย ต่างจากทาง
ตะวันตกทีเ่ อาวัตถุเป็นตัวตัง้ เขามองว่า จิตใจ ความรูส้ กึ
นึกคิด มาจากสมอง พอสมองตาย ทุกอย่างก็จบ อันนี้
เรียกว่าเอาวัตถุเป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็นฐานการคิดของวิทยาศาสตร์ในยุคนี้
เดี๋ยวนี้ทางตะวันตกก็พบว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่
เคยคิดกัน ที่เคยคิดว่าพื้นฐานของสิ่งทั้งหลายคือวัตถุ
อาจจะไม่ใช่อย่างนัน้ เพราะมีการทดลองในเรือ่ งของชีวติ
หลังความตาย ว่าสุดท้ายแล้ววัตถุ จะเป็นพื้นฐานจริง
หรือเปล่า อาจจะมี consciousness (ความตระหนักรู้)
มีส่ิงที่เป็นนามธรรมหรือสภาวะจิตใจที่มันอยู่เหนือกว่า
วัตถุพวกนีห้ รือเปล่า ซึง่ ในทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้แปลกใจ
อะไร เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่า จิตใจกับร่างกายมัน
เอือ้ อาศัยซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะทีต่ อนปฏิสนธิ ต้องมี
การเชื่อมโยงกัน แล้วการตาย ก็ไม่ได้เป็นการสิ้นสุด
แต่เป็นการเดินทางต่อ ซึ่งค�ำว่า “ตาย” ก็บอกอยู่แล้ว
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ในภาษาบาลี “ตาย” มาจากค�ำว่า ติ ซึ่งแปลว่า
๓ รวมกับ อายะ ที่แปลว่าไป เพราะฉะนั้น ค�ำว่าตาย
ไม่ได้แปลว่าจบ แต่แปลว่า “ไปต่อในภพ ๓” ส่วนใหญ่
ท่านก็จะบอกว่า กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็น ๓ ภพภูมิ
ที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่เดี๋ยวนี้เรื่องของ
ภพภูมิ ทีเ่ ป็นรูปภพ อรูปภพนี้ เรียกได้วา่ แทบจะไม่คอ่ ย
ได้พูดกัน เพราะว่าคนที่จะเจริญฌานถึงขนาดนั้นได้ มี
น้อยมาก ยุคนี้กามวัตถุมันรุ่งเรือง
ภู มิ ใ นยุ ค นี้ จึ ง จะแบ่ ง เป็ น ๑. อบายภู มิ (นรก
เปรต อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน) ๒. กามสุคติภูมิ (มนุษย์
เทวดา) ๓. พรหมภูมิ การแบ่ง ๓ แบบนี้ จะตรงกับสภาพ
ปัจจุบันมากกว่า แล้วคนส่วนใหญ่ ตายแล้วไปไหน ?
ไปอบาย... อบายนี้ถือเป็น “บ้านเก่า” ของพวกเรา
ส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยได้รักษาศีล ๕ กันเท่าไร ฉะนั้น
เขาจึงพูดว่า  อบายนีเ้ ป็นบ้านเก่าของเรา สุคติภพ นานๆ
จะได้มาสักที แต่พอได้มาแล้ว ส่วนใหญ่ก็ประมาทกัน
พอประมาทก็กลับไปอบายใหม่ ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้
การตายจึงไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดทุกข์
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ถ้ามองแบบพุทธศาสนา การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ต่างหาก ที่เป็นที่สุดของทุกข์ ซึ่งการจะหลุดพ้นได้ก็
ต้องมีการเรียนรู้ศึกษา แน่นอนว่าการมีสุขภาพดี ท�ำให้
เราสามารถสร้างกุศลได้ง่าย สามารถสร้างโอกาสให้เรา
ศึกษาธรรมะได้ดมี ากขึน้ แต่การจะท�ำอริยมรรคให้เกิดขึน้
ได้นนั้ ก็ตอ้ งมีองค์ประกอบทัง้ หมด ๘ อย่าง ซึง่ หนึง่ ในนัน้
ก็คอื “สัมมาอาชีพ” ส�ำหรับแพทย์และพยาบาลนัน้ เป็น
สัมมาอาชีพอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่แตกแถว มีความคิดแบบหาเงิน
หาทองจนเกินไป โดยสายวิชาชีพแล้ว แพทย์จะมีเจตนา
มีความเมตตากรุณาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถ้าได้สัมมาทาง
ด้านอืน่ อีก ๗ สัมมา (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ) ก็สามารถรวมกัน เกิดเป็นอริยมรรคขึ้นได้
เรื่ อ งการตาย ในพุ ท ธศาสนาก็ มี ทั้ ง ตายดี แ ละ
ตายไม่ดี ตายไม่ดี เขาใช้คำ� ว่า “หลงตาย” ถ้าไม่หลงตาย
อาจจะเป็น “ตายดี” ได้ ตายอย่างมีสติ มีปญ
ั ญาทีด่ ี อย่าง
ในสมัยพุทธกาล ก็มพี ระหลายรูปทีท่ า่ นอาพาธ ถึงขัน้ ทีว่ า่
รักษาไม่หายแล้ว ท่านได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายพิจารณา
แล้วก็ปล่อยวางสังขารได้ เป็นพระอรหันต์ กิเลสตาย
ไปพร้อมกับร่างกายได้เหมือนกัน
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เพราะฉะนัน้ ในความหมายของพุทธศาสนา ตาย
ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไป ถ้าเขามีความพร้อม ไม่หลง
เห็นโทษของสังขารร่างกาย จะกลายเป็นเรื่องดี เพราะ
การตายท�ำให้เราได้ปลง ได้ปล่อยวาง ว่าสุดท้ายแล้ว
ก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน สังขารทั้งหมด ที่มัน
ปรุงแต่งขึ้นมา สุดท้ายก็แตกแยกไปเป็นธรรมดา
สมัยโบราณเวลาคนตาย ท่านจะอุทานว่า “สิ่งที่
แตกได้ ได้แตกแล้ว สิ่งที่ตายได้ ได้ตายแล้ว” สิ่งเหล่านี้
มันตายได้ มันแตกได้ มันได้ทำ� หน้าทีข่ องมันแล้ว เพราะ
ว่าสังขารร่างกายมันมีความแตกความตายเป็นธรรมดา
ที่ส�ำคัญคือ เราเข้าใจมันไหม แล้วท�ำอย่างไรจึงจะพ้น
จากมันได้ พ้นจากความหลง หลงว่าการมีภพภูมิ หลงว่า
มีสังขารร่างกาย เป็นสิ่งที่ดี
เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริง ไม่มีอวิชชาปิดบัง
เมือ่ เห็นอย่างนีแ้ ล้ว ตัณหาทีจ่ ะไปพลอยยินดีในภพในชาติ
ก็ไม่มี เมื่อไม่มีตัณหาแล้ว ก็ไม่มีการกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิดอีก สามารถดับทุกข์ได้สนิ้ เชิง ดังนัน้ มุมมองของ
พระอรหันต์ การตายกลับเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าได้วาง
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ภาระลง ท่านบอกว่า เหมือนคนทีท่ ำ� งานเสร็จแล้ว รอคอย
รับค่าจ้าง คอยเวลาเงินเดือนออก วันเงินเดือนออก
คือเป็นวันตายของเรา แต่เราคงไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะเราไม่ได้ท�ำงานอย่างพระอรหันต์ เราก็เลยไม่มี
เงินเดือนออก แต่คนที่เขาท�ำงาน เขาเอาร่างกายมา
พิจารณา เห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นสังขารทีเ่ รามา
ยึดมั่นถือมั่นอยู่ พอได้วางมันลง เขาเรียกว่าวางภาระ
อันหนักลงแล้ว แล้วก็ไม่หยิบฉวยเอาภาระอื่นเข้ามาอีก
28

การตายจึงเป็นช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญ การศึกษาธรรมะ
ทัง้ หมด ก็เพือ่ ใช้ในช่วงนี้ พอถึงวันตาย เราจะวางได้ไหม
ถ้าไม่อยากต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ก็ต้องอาศัย
การท�ำงานร่วมกันของอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึง่ จะท�ำให้เรา
ตัดกิเลสได้

จริยธรรมความเป็นหมอ
จึงมีพื้นฐานมาจาก
ความเข้าใจสัจธรรมของชีวิต
พอเข้าใจสัจธรรมของชีวิต
จริยธรรมจะตามมาเองโดยอัตโนมัติ
เพราะว่าเรารู้ว่า โรคนี้มันเป็นทุกข์
ท�ำอย่างไรจึงจะแก้ทุกข์ได้
เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้

ธีรปัญโญ
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พุทธศาสนามองชีวติ ในมุมกว้าง ตัง้ แต่ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ท�ำอย่างไรจึงจะเกิดดี แก่ดี เจ็บดี ตายดี ขอบเขต
ของมันกว้างกว่าเรื่องของหมอหรือของคนทั่วไป คนที่
เป็นหมอ อย่างน้อยก็ควรจะมีภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่
จะเจาะลึกลงไปท�ำหน้าทีด่ แู ลในส่วนของสุขภาพร่างกาย
หมอต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องขององค์รวมทั้งหมดของ
ชีวิต กระบวนการตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
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บัณฑิตต่างยกย่องกันว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเลิศ
เปรี ย บได้ กั บ หมอเหมื อ นกั น ท่ า นใช้ ค� ำ ว่ า ภิ ส กฺ โ ก
แปลว่าหมอยา หมอยาที่ดีนั้นสามารถวางยาได้ถูกคน
ธรรมะก็คอื ยา  คือธรรมโอสถนัน่ เอง  ยาของพระพุทธองค์
หมายถึงความรู้ความเข้าใจในชีวิตและสังขาร เพราะ
กายกับใจมันเนื่องด้วยกัน ถ้าจิตใจสบายก็พาให้กาย
ดีไปด้วย ถ้ากายเจ็บไข้ มันก็ดึงให้จิตมีปัญหาไปด้วย
เวลาเจ็บป่วย ร่างกายทุกข์ทรมาน จิตจะคงสติไว้ได้ มัน
ก็จะยากเหมือนกัน เพราะสองอย่างนี้ต้องอาศัยไปด้วย
กัน พระพุทธเจ้าสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ หาสาเหตุแล้ว
ก็เลือกยามาใช้ให้ตรงจุด เหมือนกับหมอยาที่ช�ำนาญ
บางทีกเ็ ปรียบพระพุทธเจ้าเป็น สลฺลกตฺโต แปลว่า
หมอผ่าตัด (สลฺล ก็ลกู ศร ส่วน กตฺต ก็คอื การกระท�ำให้
มันออกมา) ลูกศรในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือ
กิเลส ท่านเป็นผูผ้ า่ ตัดเอากิเลสซึง่ เป็นต้นเหตุของปัญหา
ทั้งหมด ปัญหาของทุกสิ่งทุกอย่าง พระพุทธองค์ท่านก็
มองว่ามีกเิ ลสเป็นตัวต้นเหตุ คืออย่างหมอทัว่ ไป พูดง่ายๆ
ถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับรักษาที่ปลายเหตุ
เหมือนกับคนมีแผลมีหนองฝีอยู่ข้างใน เหมือนมีกิเลส
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ท�ำกรรมแล้ว เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งรับผลของกรรมนัน้ หมอ
ทั่ ว ไปก็ รั ก ษาได้ แ ค่ ผิ ว เผิ น เหมื อ นกั บ เอาอะไรไปปิ ด
ไปพอกไว้ที่ปากแผล แต่ส�ำหรับพระพุทธเจ้านี้ ท่าน
เอามีดคือปัญญา ช�ำแหละลงไปทีต่ น้ เหตุ เอาเสีย้ นทีม่ นั
กลัดหนองอยู่ข้างในก้อนฝีออกมา รักษาที่ต้นเหตุจริงๆ
ช่วงที่อยู่ที่เมืองนอก อาตมาเรียนหมอเด็ก และ
ก่อนที่จะบวชก็เป็นหมอเด็ก ไม่ค่อยได้มีคนไข้ในความ
รับผิดชอบตายสักเท่าไร (ส่วนมากเด็กก็จะไม่ค่อยตาย)
ทีเ่ ลือกเรียนหมอเด็กก็เพราะว่ารักษาแล้วเด็กวิง่ กลับบ้าน
ได้ รู้สึกว่ามีความสุข แต่ว่าหมอผู้ใหญ่นี้มักไม่หายขาด
ซักที เรื่องไม่จบ การตายนี้ก็นานๆ เห็นที อย่างกรณี
โรคเด็กบางอย่างที่เป็นทางพันธุกรรม เรียกว่า Cystic
Fibrosis ปอดจะมีปญ
ั หาเยอะ เสมหะเหนียว ไอออกมา
ไม่ได้ แล้วก็ติดเชื้อ ดื้อยามาก แล้วมักจะตายในช่วง
วัยแรกรุ่นอยู่ เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่
อาตมาต้องเขียนใบมรณบัตร ซึง่ มีชอ่ งให้กรอกว่า
สาเหตุการตาย คือ... ปกติถ้าเป็นหมอทั่วไปที่กรอก
เป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว คงไม่คอ่ ยได้คดิ อะไรมาก แต่สำ� หรับ
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อาตมานานๆ ได้กรอกที เลยมีเวลามานั่งคิดว่า หมอ
คนอื่นเขาจะกรอกสาเหตุการตายอย่างไร ? เป็นมะเร็ง
ตาย เป็นโรคเบาหวานตาย อุบัติเหตุตาย หรือติดเชื้อ
ตาย อะไรอย่ า งนี้ แต่ พ ออาตมามานั่ ง คิ ด ว่ า สาเหตุ
การตายนี้มันคืออะไร คิดว่าพวกนี้มันไม่ใช่สาเหตุจริงๆ
มันเป็นแค่ปัจจัยที่ท�ำให้เขาตายตอนนั้น สาเหตุของ
การตายจริ ง ๆ มั น คื อ การเกิ ด ถ้ า ไม่ เ กิ ด ก็ ไ ม่ ต าย
เพราะคนที่เกิดมานี้ ตายทุกคน ส่วนสาเหตุอื่นมันเป็น
แค่ปจั จัยทีท่ ำ� ให้มาตายตอนนัน้ เท่านัน้ เอง ถึงไม่มปี จั จัย
เหล่านี้ก็ตายอยู่ดี
พออาตมาจะเขียนลงไปแบบนั้นก็คิดว่า จิตของ
เรานี้มันไม่เหมือนหมอแล้วนะ เหมือนกับจิตของพระ
แล้ว มันคิดอีกแบบหนึ่งแล้วว่า พระพุทธเจ้าท่านแก้
ไปทีต่ น้ เหตุจริงๆ ในเรือ่ งของการเวียนว่ายตายเกิด เรา
มีกิเลสเป็นเหตุ ท�ำให้พาเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติ
ต่างๆ เกิดในภพไหน ก็ทุกข์ในภพนั้น เป็นหมอก็ดี
เป็นสิ่งจ�ำเป็น แต่ถ้าจะรักษาให้หายขาดจริงๆ มัน
ต้องใช้วธิ ขี องพระพุทธเจ้า ต้องใช้อริยสัจ ๔ รักษาที่
ต้นเหตุจริงๆ ไม่อย่างนั้นก็แก้กันไม่จบ มาเวียนว่าย
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ตายเกิดอีก มีทั้งเกิดไม่ดี แก่ไม่ดี เจ็บไม่ดี ตายไม่ดี
ฉะนั้น ถ้าจะเป็นหมอ ต้องมองให้กว้างขึ้น ต้องใช้การ
ศึกษาธรรมะ ต้องช่างสังเกต สนใจศึกษาหาเหตุ หาปัจจัย
ต่างๆ
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อริยสัจสี่ เป็นวิธีการมองของพระพุทธเจ้า
ที่เหมือนกับแพทย์เวลารักษาคนไข้อย่างมาก คือ
ก�ำหนดขอบเขตของปัญหา... ทุกข์
สืบสาวหาต้นเหตุของโรค... สมุทัย
การแก้คือต้องดับที่ต้นเหตุ... นิโรธ
อุบายวิธีที่จะไปดับเหตุนั้น... มรรค
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จริยธรรมของแพทย์

การเป็นหมอนีม้ ที นุ อยูเ่ ยอะแล้ว เพราะเมืองไทย เรา
ให้ค่าให้ความส�ำคัญกับการเป็นหมอมาก คนที่จะสอบ
เข้าหมอได้ ต้องมีคะแนนดี ต้องมีการสอบเข้ามา เหมือน
กับคัดเลือกคนที่เก่งสุดยอดอยู่แล้ว แสดงว่าเราต้องมี
พืน้ ทุนทางปัญญาทีด่ ี มาเรียนแล้ว ทางรัฐบาลก็ตอ้ งช่วย
สนับสนุนค่าหน่วยกิจ ค่าน�้ำยาทดลองอะไรแต่ละอย่าง
ก็แพงๆ ทั้งนั้น กว่าจะจบแต่ละคน รัฐบาลก็ลงทุนให้
มากมาย เราก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากระบบ ฉะนั้น
การทีเ่ ราจบออกมา เราควรมีสำ� นึกในการทีจ่ ะช่วยเหลือ
คนไข้ เรียกว่าเป็น จริยธรรมของแพทย์ อย่างน้อย
อาตมาก็คดิ ว่าเมืองไทยก็ยงั มีตรงนีอ้ ยูบ่ า้ ง ซึง่ ไม่เหมือน
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ในต่างประเทศ เมืองที่อาตมาไปเรียน อย่างที่เมือง
ดีทรอยต์ (Detroit) นี้ ไปตอนแรกก็ช็อกเหมือนกัน คือ
ท่าทีของคนไข้ตอ่ หมอ ก็ไม่เหมือนกันกับของเรา เพราะ
เขามองว่า หมอก็เหมือนกับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง
ที่ท�ำเงินได้เยอะ แล้วคนไข้ก็ไม่ได้มีความเคารพหมอ
หรือให้เกียรติแบบของเมืองไทยเรา
38

ช่วงที่เป็นแพทย์ฝึกหัด (resident) ได้ซักประวัติ
เด็กที่ยังเล็กอยู่ พบว่ามีกระดูกหักเต็มตัว อาตมาเข้าไป
ซักประวัตแิ ม่ ความทีเ่ ราซือ่ ก็ซกั ถามไปตามตรง แม่เด็ก
บอกว่า เด็กมันเดินไปชนนูน่ ไปชนนี่ เราก็แย้งว่า เด็กตัว
เท่านี้ มันยังเดินไม่ได้เลยนะ ซักไปซักมา... แม่เกิดโกรธ!
ลุ ก ขึ้ น มากระชากคอเสื้ อ จะชกเรา ตอนนั้ น ก็ ต กใจ
เพราะตอนอยู่เมืองไทย ไม่เคยเจอคนไข้ที่ก้าวร้าวกับ
หมอขนาดนั้น แต่ว่าพอเป็นหมออยู่เมืองนอกแล้ว เรา
ก็เลยเข้าใจว่า ที่เมืองนอกเขาไม่ได้มองหมอว่าวิเศษ
วิโสอะไร เป็นแค่คนที่ท�ำงานเพื่อเงินคนหนึ่ง
ทางตะวันตกจะมีระบบการฟ้องร้อง เป็นเหตุให้
แพทย์ทนี่ นู่ ต้องใช้เวลามากไปกับการเขียนหน้าป้ายคนไข้
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แทนที่จะเอาเวลาไปดูคนไข้ ต้องมาเขียนโน้ตไว้ป้องกัน
ตัวเอง เพราะไม่อย่างนัน้ เดีย๋ วคนมา review หน้าป้าย
แล้วอาจจะมีปัญหาฟ้องร้องกันได้
ที่ นู ่ น มี อ าชี พ พิ เ ศษ คนที่ จ บหมอแล้ ว อยากจะ
ท�ำเงินเยอะๆ ก็ไปเรียนต่อกฎหมาย จบมาได้เงินเยอะ
กว่า วันๆ ก็ลงมานัง่ ดูหน้าป้ายคนไข้ แล้วก็จดๆ หาเรือ่ ง
ที่จะฟ้องได้เยอะ ถ้าดูโฆษณาในทีวี ก็จะมีการถามคน
เข้าโรงพยาบาลว่า มีปญ
ั หาไหม ติดต่อเราได้ ฟ้องได้เงิน
แล้วแบ่งกันคนละครึ่งนะ ที่เมืองนอก ระบบมันเป็น
อย่างนี้ ไม่รวู้ า่ บ้านเราเข้าใกล้เขาหรือยัง อาชีพหมอเป็น
อาชีพทีไ่ ด้เงินเยอะ จึงเป็นธรรมดาทีค่ นจะฟ้องกันเยอะ
หมอก็ต้องป้องกันตัวเอง บางทีเราตั้งใจท�ำงานอย่างดี
อะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาทีหนึ่ง เราก็เสร็จ
เหมือนกัน ที่นู่นจะเป็นในลักษณะอย่างนั้น
ที่เมืองไทย ตอนอาตมาเป็นนิสิตแพทย์ ต้องไป
ดูแผลล้างแผลคนไข้ หลังจากอยู่โรงพยาบาลมาหลาย
เดือน แกก็กลับบ้านได้ อีก ๒ - ๓ อาทิตย์ตอ่ มา แกเดิน
ได้แข็งแรงดี อุตส่าห์หิ้วกล้วยในสวนของแก เดินมาตั้ง
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หลายกิโล เอามาให้เราที่ห้องตรวจ เราก็มีความรู้สึกว่า
เมืองไทยเรา อย่างน้อยคนไข้เขาก็ยงั เคารพหมอ แต่เรา
ก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไร เราดูแลเขาอย่างเต็มที่ มีความ
เคารพในวิชาชีพ ฉะนั้นอาตมาอยากเห็นปฏิสัมพันธ์
แบบนี้ให้ยั่งยืนต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะพิเศษที่มี
เฉพาะในเมืองไทย
40

เรายั ง ให้ ค วามเคารพ ๓ อาชี พ อยู ่ ใ ช่ ไ หม คื อ
อาชีพครู อาชีพแพทย์ แล้วก็อาชีพพระ สามอาชีพนีเ้ ป็น
หลักส�ำคัญ เพราะถ้าไม่มีความเคารพใน ๓ อาชีพนี้
สังคมคงจะอยู่ยากเหมือนกัน เพราะอย่างน้อยก็ยังมี
จริยธรรมของแต่ละอาชีพ ทีช่ ว่ ยพยุงสังคมเอาไว้ แน่นอน
มันจะมีคนที่เขาเรียกว่า bad apple (แอปเปิ้ลเน่า) คือ
คนแย่ๆ ทีแ่ ฝงตัวอยูใ่ นสถาบันเหล่านีอ้ ยูบ่ า้ ง แต่อาตมา
เชื่ อ ว่ า มี ส ่ ว นน้ อ ย พวกเราควรคงความเคารพใน
วิชาชีพที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ เพราะว่าครูเป็นปูชนียบุคคลทีส่ ำ� คัญ แม้วา่ จะดุจะด่าอะไรบ้าง แต่วา่ อย่างน้อย
ครู ก็ มี ก รุ ณ าที่ จ ะให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ไ ด้ ดี หวั ง ที่ จ ะช่ ว ยเอื้ อ
ประโยชน์ พระก็เหมือนกัน พระเราก็มหี น้าทีท่ จี่ ะปฏิบตั ิ
ตัวเราเองให้ได้กอ่ นตามกรอบระเบียบของพระธรรมวินยั
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แล้วสัจธรรมที่เราได้เข้าถึงนั้น เราก็น�ำมาเผื่อแผ่แบ่งปัน
สอนญาติ ส อนโยมให้มุ่ง ทางไปสู่ส วรรค์ห รื อนิ พพาน
ตามความต้องการของแต่ละคน ส่วนแพทย์พยาบาล
ก็มหี น้าทีจ่ ะดูแลคนไข้ให้มสี ขุ ภาพดี เรียกว่าเป็นจริยธรรม
ของแพทย์ แพทย์พยาบาลจึงควรท�ำตัวให้สมกับการเป็น
ที่เคารพของคนไข้
จริยธรรมส่วนนี้เกิดจากการที่เราเข้าใจในระบบ
องค์รวมว่า เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ผู้ที่มาท�ำงานเป็นแพทย์และพยาบาล ควรจะ
ตัง้ ฐานให้ดี อย่างน้อยไม่ให้มเี จตนาแสวงหาผลประโยชน์
ทุกวันนี้มีระบบธุรกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ ถ้าเรา
ไม่เป็นห่วงทางนัน้ มาก แล้วท�ำหน้าทีข่ องเราให้ดี ส่วนใหญ่
เราก็พอมีรายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยจน
เกินไป ก็พออยู่ได้ สังคมเขาก็เคารพเราพอสมควร
เรื่องของเจตนาหวังดี มีเมตตากรุณา เป็นหลัก
ส�ำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ทั้งประโยชน์
ในปัจจุบัน คือค่าตอบแทนช่วยจุนเจือเลี้ยงครอบครัว
อิ่มใจที่คนไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วประโยชน์ใน
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ภายหน้าด้วย ถ้ามีชาติหน้า ต่อไป อย่างน้อยเราก็ได้
ไปเกิดในที่ที่ดี
ถ้าเราน้อมมาคิดว่าโรคของคนไข้ วันหนึ่งเราเอง
ก็อาจจะเป็นโรคนัน้ ได้ เรามีโอกาสทีจ่ ะเป็นได้เหมือนกัน
แล้วถ้าวันหนึ่งเราเกิดเป็นโรคอย่างที่เราได้เคยวินิจฉัย
คนไข้ แล้วเราจะท�ำใจได้ไหม เราพร้อมหรือยัง ?
42

เวลาทีค่ วามแก่ ความเจ็บ ความตาย มาเตือนเรา
ถ้าเราท�ำใจได้ถกู ต้อง ก็จะเป็นการภาวนาไปในตัว แพทย์
และพยาบาลจึงเป็นอาชีพที่อาตมาว่าดีมาก ถ้าไม่ได้
เป็นพระ อาตมาก็คงเป็นแพทย์ แต่ว่ามาเป็นพระ
ดีกว่า เพราะแพทย์นกี้ ย็ งั ทุกข์อยูใ่ ช่ไหม ยังไม่พน้ ทุกข์
ก็ช่วยกันในแง่ที่จะประคับประคองกันไป แต่ถ้าเป็นพระ
ทุ ก วั น จะต้ อ งสู ้ กั บ ตั ว เอง ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด สู ้ กั บ
กิเลสของตัวเอง แต่อาตมาคิดว่า มันเป็นแนวทางเดียวกัน
คือต้องการบ�ำบัดทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
การจะใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างไร ของพระเองก็
มีข้อห้าม เป็นพระบวชมาแล้ว จะมาตั้งคลินิกตรวจคน
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อย่างนี้ถือว่าวิชาแพทย์นี้ เป็นเดรัจฉานวิชาของพระ
เพราะโยมที่มาเขาไม่ได้ต้องการจะตรวจแบบนั้น เขา
ต้องการธรรมะทางด้านจิตใจ แต่ว่าถ้าจะใช้ก็ใช้ดูแลคน
ในวัดก็ท�ำได้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้
อย่างอาตมานี้ มีคนมาถามอยู่เรื่อยว่า ได้ใช้วิชา
ความรู้ที่ได้เรียนมานี้บ้างไหม ก็ตอบว่า... ใช้ได้ แต่
ต้องใช้ในกรอบจ�ำกัด ไปเปิดคลินิกรับโยมเข้ามาตรวจ
อย่างนี้ไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถจะดูพระเณรที่ป่วยหรือ
ว่าโยมที่มาเป็นผ้าขาว ตั้งใจมาบวชเป็นพระได้ ตอนที่
อาตมาเข้าไปที่ป่าเต่าด�ำ สาขาของวัดป่านานาชาติ ที่
กาญจนบุรีติดชายแดนพม่า ก็มีพระ และผ้าขาวที่โดน
ไม้ไผ่บาดมา ก็ตอ้ งเย็บอยู่ ๒ - ๓ ราย อย่างนีท้ ำ� ได้ ใช้
เข็มเย็บผ้าเย็บ ยังได้ใช้ทักษะทางแพทย์บ้าง หรือเวลา
มีพระ เณร ผ้าขาวป่วย เราวินิจฉัยแล้ว ก็ส่งเขาเข้า
โรงพยาบาลได้ ต้องเข้าใจว่า พระต้องท�ำหน้าทีร่ กั ษาวินยั
เป็นหลัก การแบ่งปันความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัย
จะใช้ในวงจ�ำกัดในกลุ่มของสหธรรมิกด้วยกัน อันนี้ก็
ไม่มีปัญหาอะไร
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เรือ่ งของการแพทย์ การรักษาพยาบาล ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรา
จะมองมุมไหน มองให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหน ตอนที่
อาตมาฝึกภาวนากรรมฐาน มีการมองที่เรียกว่า “ปลง
อสุภะ” เคยคิดว่าเป็นแพทย์ ก็นา่ จะเห็นอสุภะดีอยูแ่ ล้ว
แต่ไม่ใช่... พระกับแพทย์ดไู ม่เหมือนกัน เวลาแพทย์ดศู พ
ดูอวัยวะภายในร่างกาย จะดูรา่ งกายเหมือนกับเครือ่ งจักร
ทีม่ นั พังแล้ว จะเข้าไปแก้ไขมันได้อย่างไร อย่างเส้นเลือด
ตรงนี้ มันพาดอย่างไร ถ้าเปิดเข้าไปผ่า เราจะได้เย็บถูก
เส้น อย่างนีเ้ ป็นต้น เป็นการมองในแบบหนึง่ แต่การมอง
แบบพระ จะเป็นการมองแบบ “ปลง” มองให้เห็นว่าสิง่ นี้
มันไม่งาม มันสกปรก
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ช่วงที่เรียนมหาสติปัฏฐานสูตร มีหมวดพิจารณา
กายในป่าช้า ฝึกดูศพตัง้ แต่ตายวันแรก วันทีส่ อง สาม สี่
จนมันเน่าเหลือแต่เอ็นกระดูก ดูจนกระดูกกระจัดกระจาย
เป็นฝุ่น เป็นพระนี้ต้องดูไปจนจบ ดูร่างกายที่เคยยึดว่า
เป็นของเรา ดูเพื่อให้เบื่อหน่ายในร่างกาย ดูให้เห็นโทษ
ของการเวียนว่ายตายเกิด แม้เราจะเกิดไปมีรา่ งกายใหม่
เดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อีก ต้องเป็นเหยื่อของหนอน ของ
สุนขั ของกาไก่ มากิน ฉะนัน้ การเป็นพระก็มองมุมกว้าง
กว่า หมอก็จะสนใจเฉพาะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็
รักษาได้แค่บางโรค ช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนไข้ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ถ้าจะให้ทุกข์ดับสิ้น เราต้องมีพื้นความรู้ ความ
เข้าใจทางพุทธด้วย
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงพยายามชี้ ใ ห้ เ ราเห็ น โทษของ
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ในพระไตรปิฎกจะมี
ค�ำพวกนีเ้ ยอะ ท�ำให้เราน้อมมาคิด อย่างเวลาสวดมนต์
ก็จะมีคำ� ๆ หนึง่ ทีป่ รากฏอยูบ่ อ่ ยๆ อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก ซึง่ ถ้าแยกศัพท์ อปฺป แปลว่าน้อย อาพาธ   แปลว่า
ป่วย, อาตงฺโก แปลว่าโรค, อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก
แปลว่า มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย เวลาเจอกัน เขาจะทัก
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ว่า เธอมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยไหม ซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นคุณสมบัติ
ของคนที่จะบ�ำเพ็ญความเพียร คือต้องมีอาพาธน้อย
มีโรคน้อย จะได้มเี รีย่ วมีแรงทีจ่ ะไปปฏิบตั ธิ รรม ให้สงั เกต
ว่าจะไม่ใช้ค�ำว่าไม่มี (อนาพาโธ หรือ อนาตงฺโก) แต่จะ
ใช้ค�ำว่าน้อย มีอาพาธน้อย มีโรคน้อยแทน ท�ำไมถึง
ใช้คำ� อย่างนัน้ ก็เพราะว่า มันไม่มที างหรอกทีเ่ ราจะไม่มี
โรคเลย
ค�ำว่า อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็น
ลาภอันประเสริฐ ค�ำว่า “อโรค” นี้ ไม่ได้แปลว่าไม่มี
โรคทางกาย แต่แปลว่าพระนิพพาน คนทีจ่ ะไม่มโี รคได้
ต้องไปนิพพานเท่านัน้ คนส่วนใหญ่จะมีโรคไม่อย่างใดก็
อย่างหนึ่ง โรคทางกายอาจจะไม่มีในบางเวลาได้ แต่
โรคทางจิตมันมีอยูต่ ลอดเวลา เดีย๋ วมีอกุศล มีโลภ โกรธ
หลง มีความคิดฟุ้งซ่าน มีเผลอหลับ เป็นอกุศลทั้งนั้น
เพราะฉะนัน้ ค�ำว่า “อโรค” พระพุทธเจ้าท่านใช้ในความ
หมายของพระนิพพานที่ไม่มีโรคที่แท้จริง ตราบใดที่ยัง
เป็นสังขตธรรม ยังเวียนว่ายตายเกิด มันจะมีทกุ ข์บบี คัน้
มีภยั คุกคามอยูต่ ลอดเวลา อย่างมากก็มแี ค่ “อัปป” คือ
มีนอ้ ย มีโรคน้อย มีอาพาธน้อย ฉะนัน้ จงอย่าประมาท
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ตอนทีย่ งั มีโรคน้อย มีอาพาธน้อย เราควรจะรีบพยายาม
ปฏิบัติ เพื่ อจะได้พ้นจากความมีโ รค ความมี อาพาธ
ตราบใดที่ยังมีร่างกายที่เป็นรังของโรค ก็ยังไม่ปลอดภัย
ตราบนั้น

48

หน้าทีข่ องหมอ คือ ช่วยในส่วนของร่างกายนัน้
ให้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย เพื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรง
ไปปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์ เราต้องมองภาพใหญ่
อย่างนี้ จะได้ชว่ ยคนไข้ได้อย่างบูรณาการ บางทีคนไข้ปว่ ย
หมดทางรักษาแล้ว หรือก�ำลังใกล้จะตายแล้ว ก็ไม่ใช่
ว่าเราจะหมดหน้าที่แล้ว เรามีโอกาสที่จะช่วยคนไข้ได้
เสมอ แต่ทสี่ ำ� คัญคือ เราต้องมีธรรมะในตัวเองให้ได้กอ่ น
จึงจะน�ำไปสอนคนไข้ได้
กระบวนการของ ความแก่ เจ็บ ตาย เป็นกระบวน
การธรรมชาติของร่างกายก็จริง แต่เราไม่ได้จะปล่อย
ปละละเลย ในฐานะแพทย์ก็ท�ำหน้าที่รักษาอย่างดีที่สุด
แต่ถา้ ถึงจุดๆ หนึง่ ทีม่ นั แก้ไขไม่ได้ เช่นโรคร้ายแรง เป็น
มะเร็ง หรือเป็นอะไรทีม่ นั รักษาให้หายไม่ได้ หรือโรคชรา
อวัยวะเสือ่ ม ทีม่ แี ต่ทรงกับทรุด เราก็ตอ้ งมีหลักพอทีจ่ ะ
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ไม่ไปยื้อชีวิตเกินธรรมชาติให้มันทรมานโดยไม่จ�ำเป็น
ซึ่งอาจท�ำให้คนไข้ที่ก�ำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่ง
ไปด้วยความยากล�ำบาก ทุกข์ทรมาน เราควรเห็นใจผูป้ ว่ ย
และเข้าใจสัจธรรมตามความเป็นจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็
ต้องเข้าใจธรรมะในตัวเราเองก่อนด้วย เราจึงจะน�ำไป
ใช้กับคนไข้ได้
ในเรื่องของจริยธรรม หมอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
จึงต้องมีธรรมะของมนุษย์เป็นพื้นฐาน มีความเข้าใจว่า
มนุษย์เกิดมาท�ำไม มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ อะไร และ “ความ
เป็นหมอ” ทีเ่ พิม่ เข้ามาคือ ต้องมีเจตนาทีด่ ี ไม่เป็นอกุศล
ไม่มุ่งลาภสักการะ แต่มุ่งประโยชน์ มุ่งความเมตตา
กรุณาต่อคนไข้ ต้องมีปญ
ั ญาทีด่ พี อทีจ่ ะเข้าใจสมมติฐาน
ของโรคต่างๆ รู้ทางแก้ไข และในที่สุด ต้องเข้าใจความ
เป็นมาของมนุษย์ว่าเกิดมาจากอะไร มีเหตุ มีปัจจัย
ส่งต่อกันมาอย่างไร จะแก้ทเี่ หตุปจั จัยอย่างไรได้บา้ ง ซึง่
ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม ฉะนั้น
จริยธรรมความเป็นหมอ จึงมีพื้นฐานมาจากความ
เข้าใจสัจธรรมของชีวิต พอเข้าใจสัจธรรมของชีวิต
จริยธรรมจะตามมาเองโดยอัตโนมัติ เพราะว่าเรารู้ว่า
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โรคนี้มันเป็นทุกข์ ท�ำอย่างไรจึงจะแก้ทุกข์ได้ เราก็ช่วย
เท่าที่ช่วยได้
เริ่มจากตัวเราเอง เราเป็นจุดเริ่มที่ส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหา ท�ำชีวิตของตัวเราเองให้พ้นจากทุกข์ให้ได้
มีโอกาสก็ชว่ ยคนอืน่ ด้วย ถ้ามองในมุมนี้ แพทย์กบั พระ
ก็เหมือนกัน คือจะต้องช่วยกันดับทุกข์ หวังความสุขที่
แท้จริงให้เกิดขึ้นในโลกให้ได้มากที่สุด
50

พูดมาพอสมควรแล้ว ต่อไปนี้จะเปิดโอกาสให้
ญาติโยมถามอะไรที่สงสัย

หมอทัว่ ไป รักษาที่ปลายเหตุ
เหมือนกับคนมีแผลมีหนองฝีอยู่ข้างใน
หมอก็รักษาได้แค่ผิวเผิน
เหมือนกับเอาอะไรไปปิดไปพอกไว้ที่ปากแผล
แต่ส�ำหรับพระพุทธเจ้านี้
ท่านเอามีดคือปัญญา ช�ำแหละลงไปที่ต้นเหตุ
เอาเสี้ยนที่มันกลัดหนองอยู่ข้างในก้อนฝีออกมา
ท่านรักษาที่ต้นเหตุจริงๆ

ธีรปัญโญ

ถาม - ตอบ

กราบพระอาจารย์ มีประโยคหนึง่ ทีว่ า่ “จริยธรรม
เกิดจากความเข้าใจสัจธรรมของชีวิต” แต่บุคคลทั่วไปที่
จะเข้าใจสัจธรรมของชีวติ นัน้ ไม่งา่ ย แต่ละคนเกิดต่างกัน
ในฐานะที่เป็นแพทย์ เราจะมีวิธีการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจ หรือสอนนักศึกษาแพทย์
ให้เข้าใจ ให้เขามีจริยธรรม และเข้าใจสัจธรรมของชีวิต
แพทย์กเ็ ป็นมนุษย์คนหนึง่ และแพทย์นา่ จะเข้าใจ
ได้เร็วกว่าคนอื่นด้วย เพราะมีทุน มีพื้นฐานในเรื่องของ
ปัญญา ได้เรียนมามาก แล้วยังมีโอกาสผูกพันกับ ความ
แก่ ความเจ็บ ความตายอยูป่ ระจ�ำแล้ว เพียงแต่จะน้อม
เข้ามาคิดบ้างหรือเปล่า ว่าวันหนึ่งก็จะเป็นเรา ในแง่
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หนึง่ ก็เหมือนอยูใ่ นปราสาท ๓ ฤดู ยังไม่ออกจากก�ำแพง
วัง โดนพระบิดาขังไว้ในปราสาท ไม่เห็นความแก่ เจ็บ
ตาย หรือเห็นแล้วก็ไม่นอ้ มเข้ามาว่า วันหนึง่ เราเองก็จะ
แก่ จะเจ็บ จะตาย ซึ่งเป็นเสมือนเทวทูต เมื่อเราตาย
แล้ว ยมทูตก็จะพาไป แล้วถามว่า ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ได้เห็นเทวทูตไหม ก็บอกว่าไม่เห็น ใครคือเทวทูต ยมบาล
บอกว่าเห็นคนที่แก่ไหม คนที่ป่วยต่างๆ หรือคนที่ตาย
นั่นแหละคือพวกเทวทูต ให้เห็นว่าชีวิตมันมีปัญหา ถ้า
เห็นแล้วน้อมเข้ามา คิดว่า วันหนึง่ เราก็จะเป็นอย่างนัน้
เหมือนกัน
ปัจจุบันเรามักมองเรื่องการศึกษาเป็นแค่ทักษะ
วิธีท�ำมาหากินแบบหนึ่ง เพื่อจะได้เงินเอาไปแลกกับ
กามวั ต ถุ ม าเสพ มี ค วามคิ ด กั น แค่ นั้ น คนที่ เ ขาไม่ มี
จุดหมายในชีวติ เขาจะมองชีวติ แค่เกิดมาชาติเดียว ต้อง
กิน ใช้ให้คุ้ม ท�ำงานหาเงินมาเสพให้มากที่สุด ตายไป
ก็จบ ส่วนคนทีไ่ ม่พอใจแค่นนั้ จะมองลึกลงไปว่าปรัชญา
ชีวิตแบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่า ชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเลย
หรือ ชีวติ เกิดมามันมีความหมายไหม คนเกิดมาเพือ่ อะไร
มันน่าจะมีกระบวนการของเหตุของปัจจัย
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คนที่ ตั้ ง ค� ำ ถามอย่ า งนี้ จะแสวงหาค� ำ ตอบเอง
การที่เราจะแสวงหาอาชีพ ส่วนหนึ่งก็ท�ำประโยชน์ให้
กับสังคมด้วย ท�ำประโยชน์ให้กับตัวเราเองด้วย อาชีพ
แพทย์ เป็นอาชีพที่มีโอกาสสูงที่สุดแล้ว เราจะต้องให้
เขาฝึกคิด อย่าเพิ่งพอใจค�ำตอบง่ายๆ ที่สังคมให้มา
ว่า เรียนจบไป ก็ตอ้ งท�ำงานหาเงินให้ได้มากทีส่ ดุ แล้วก็
มีความสุขแบบโลกๆ ทีส่ งั คมให้เป็นสูตรส�ำเร็จ เราก็ดวู า่
มันมีแค่นั้นจริงๆ หรือ ?
ชีวติ มันน่าจะมีคณ
ุ ค่า มีอะไรลึกซึง้ กว่านัน้ ในชีวติ
หนึง่ เราควรจะได้อะไรในชีวติ บ้าง ถ้าแค่เสพกามวัตถุไป
วันๆ มันก็ไม่ตา่ งอะไรกับสัตว์ตวั หนึง่ แต่ความประเสริฐ
ของมนุษย์ มันอยูท่ อี่ ะไร เบือ้ งต้น ก็อยูท่ ศี่ ลี ๕ นีแ่ หละ
ทีเ่ ราต่างกับสัตว์ ก็เพราะเรามีศลี ๕ ถ้าไม่มศี ลี ๕ มันก็
คือสัตว์ดๆ
ี นีเ่ อง อาจจะสร้างปัญหาได้มากกว่าสัตว์ทวั่ ไป
เสียอีก เพราะมีความฉลาดมาก เพราะฉะนั้น ก็ต้อง
ฝึกให้เขาคิด เขาอาจจะเริ่มมองได้ว่า ตัวเขาเองก็อยู่ใน
ระบบของวัฏจักรวนเวียนเหมือนกัน ตัวเราเองเป็นหมอ
แต่จริงๆ เราก็เป็นคนไข้ไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะว่าเรา
ยังแก่ ยังเจ็บ ยังตาย และยังเกิดอีก
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เมื่ อ ครู ่ เราขอ พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะ สรณะ ไม่ได้แปลว่าที่พึ่งอย่างเดียว แปลว่า
เป็นที่ระลึก เป็นที่ก�ำจัดภัยได้ด้วย มาจาก สร ธาตุ
สร แปลว่ า เบี ย ดเบี ย น อั น เดี ย วกั บ ศั พ ท์ ว ่ า ลู ก ศร
ที่ เ ข้ า ไปปั ก เข้ า ไปท� ำ ลาย การที่ เ ราชาวพุ ท ธถื อ เอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ก็คอื เราเชือ่ ว่า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะน�ำเราไปสู่ธรรมะที่จะ
ตัดกิเลส ตัดทุกข์ ตัดวัฏสงสาร ที่เกิดจากการเวียนว่าย
ตายเกิดนี้ได้
ถ้าเรามีความเชื่ออยู่บ้าง เชื่อคนที่รู้ไว้ก่อน เชื่อ
คนแบบพระพุทธเจ้าที่ท่านมีสัพพัญญุตญาณ หรือเชื่อ
พระอริยสงฆ์ทที่ า่ นได้พบได้เห็น ได้ผา่ นมาก่อนแล้ว ถ้า
เรามีศรัทธา มันก็จะมาถ่วงดุลกับปัญญาทีเ่ รามี เราก็จะ
ได้เอาความสนใจของเราไปโฟกัสให้ตรงจุด ไปเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญก่อนหลังให้มันถูกต้อง เรียกว่า รู้สิ่งที่ควรรู้
เห็นสาระในสิง่ ทีม่ นั เป็นสาระ ไม่เห็นสาระในสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
สาระ สิง่ ทีเ่ ป็นสาระคืออริยสัจ ๔ เป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้
เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้ คนทีจ่ ะเข้าใจ จะต้องเห็นอริยสัจ ๔
ก่อน ทางทฤษฎีมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไป มันยากตรงที่
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ปฏิบตั ิ ทีว่ า่ ไม่ยากคือ ฟังแล้วต้องน้อมไปคิดบ่อยๆ ส่วน
การจะใช้เทคนิควิธอี ย่างไร ก็ตอ้ งอาศัยอาจารย์แต่ละท่าน
ส�ำคัญที่สุดคือการท�ำตัวเป็นตัวอย่าง บางทีเรา
อาจจะรู้สึกท้อใจว่า เดี๋ยวนี้มีตัวอย่างที่ไม่ดีเยอะ แต่
อาตมามองจากตัวเอง อย่างสมัยทีย่ งั เป็นนักเรียนแพทย์
มีครูแพทย์หลายท่านมาสอนเรา ครูทเี่ ราจ�ำได้ดกี ม็ ไี ม่มาก
ครูที่เราจ�ำได้ คือครูที่มีหลักการดี ท�ำเพื่อประโยชน์ของ
คนไข้ แม้วา่ จะมีไม่มาก แต่กท็ ำ� ให้เราเกิดความมัน่ ใจว่า
อย่างน้อยก็ยงั มีคนทีท่ ำ� อย่างนีอ้ ยู่ แม้จะอยูใ่ นท่ามกลาง
ระบบทีม่ นั ไม่ดี ครูกม็ คี วามสุขได้ เพราะครูมคี วามมัน่ คง
ในทางจริยธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องที่จะมาชวนให้ผิด
ศีลธรรม มุ่งประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งค่า
ตอบแทนทางธุรกิจ
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในคนรุ่นต่อไป คนรุ่นก่อน
ก็ต้องท�ำตัวเป็นตัวอย่าง ถ้าเขาได้เห็นตัวอย่างสักราย
สองราย เขาก็จะเกิดมีกำ� ลังใจ ถ้าเขาไม่เห็นตัวอย่างเลย
เขาก็รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันหมดแล้ว หมดสมัย
ของคนดีแล้ว การไม่มีจริยธรรมเป็นเรื่องธรรมดา เขาก็
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ไม่รู้สึกอยากจะปรับอะไร แต่ว่าถ้าเขาเห็นตัวอย่าง ว่า
มันมีนะ แม้ว่าจะน้อย แต่ก็มี คนที่มีความสุขอยู่ใน
คุณธรรมได้ แล้วก็มจี ริยธรรมทีจ่ ะช่วยคนไข้ดว้ ย ส่วนตัว
หมอเองก็ไม่ล�ำบาก มีความอิ่มใจในวิชาชีพด้วย
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ส่วนใหญ่แพทย์ไม่ได้มปี ญ
ั หาเรือ่ งรายได้ ถ้าไม่โลภ
จนเกินไป เพียงแต่ว่าเราจะสามารถเอาเวลาที่เหลือ
ไปพัฒนาชีวิตของตัวเราเองด้วยได้หรือไม่ พัฒนา
ทั้ ง ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา สิ ก ขาทั้ ง สามให้ ยิ่ ง ขึ้ น ไปได้
แต่เราจะน้อมเข้ามาหรือเปล่าเท่านั้น มันใกล้นิดเดียว
แค่มองคนไข้ แล้วเราน้อมใจมาให้ถูกทาง เราก็สามารถ
ที่จะเข้าใจธรรมะได้โดยไม่ยาก
ค�ำว่า “นิพพาน” นี้ เข้าใจว่า พอเสียชีวิตแล้วก็
จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก เข้าใจว่าอย่างนั้น ทีนี้
เวลาเราเสียชีวิตไป เราก็ไม่รู้ตัวแล้ว เราเองก็ไม่รู้ว่าเรา
บรรลุนิพพานหรือเปล่า ญาติพี่น้องก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามุ่งที่จะไปถึงนิพพาน เราเสียชีวิตแล้ว ใครจะรู้ว่า
เราบรรลุนิพพานหรือเปล่า
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การบรรลุนิพพานนี้ไม่ได้เกิดตอนตาย คนที่จะ
บรรลุนิพพาน จะต้องเกิดขณะที่มีชีวิตอยู่ คือคนที่จะ
บรรลุ นิ พ พานนั้ น จะต้ อ งก� ำ หนดรู ้ ทุ ก ข์ ทุ ก ข์ ก็ คื อ
รูปนาม หรือกายใจของเรา และต้องละสมุทยั คือละเหตุ
ของมัน เหตุกค็ อื ตัณหา ความอยากทัง้ หลาย อยากได้
รูปสวยๆ เสียงเพราะๆ อยากจะเกิดอีก หรืออยากไม่เกิด
อีก อันนีถ้ อื เป็นความอยากทัง้ หมด ต้องเจริญอริยมรรค
ครบทัง้ ๘ ข้อ จึงจะสามารถตัดกิเลสได้ ดังนัน้ นิพพาน
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้ตอนตาย แต่ได้ก็ตอนที่มีชีวิตอยู่ ต้อง
ปฏิ บัติ ใ ห้ ไ ด้ ครบถ้วนสมบูร ณ์ใ นขณะเดีย วกั น รู ้ ทุ กข์
ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เจริญมรรค กิจเหล่านี้จะท�ำได้ก็
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น พอบรรลุนิพพานแล้ว เขาจะ
เห็นอริยสัจ ๔ ครบเป็นครั้งแรก และจะเห็นทั้งหมด
๔ ครั้ง เขาเรียกว่ามรรคจิตสี่ ท�ำหน้าที่ตัดกิเลสต่างกัน
เพราะกิเลสมันมีความหยาบและละเอียดต่างกัน
บุคคลที่บรรลุมรรคแรก หรือ โสดาปัตติมรรคนั้น
เรียกว่าพระโสดาบัน ซึ่งจะเกิดได้อย่างมากอีก ๗ ชาติ
ก็จะหมดทุกข์ ถัดไปก็เป็นพระสกทาคามี ก็จะเกิดเป็น
เทวดา เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นพระอนาคามี

59

พระธรรม

นํา แพทย์ธรรม

ก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกามภพอีก แต่ไปเกิดใน
ชัน้ พรหม แล้วก็ปรินพิ พานทีช่ นั้ พรหม ถ้าเป็นพระอรหันต์
ก็หมดกิจ ก็ไม่ต้องมาเกิดอีก ตอนมรณภาพแล้วก็จะ
หมดทุกข์ พูดอีกอย่างหนึ่งว่าดับขันธ์
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ฟังให้ดนี ะ ดับขันธ์ ไม่ใช่ดบั เรา จริงๆ “ตัวเรา”
มันไม่มมี าตัง้ แต่แรก มันไม่ใช่มเี รา แล้วเราจะหายไป
ตัวเรามันไม่เคยมี ตอนนีก้ ไ็ ม่มี อยากให้มมี นั ก็ไม่มี มีแค่
รูปกับนามหรือขันธ์ห้า ที่เราไปยึดไว้ว่าเป็น “ตัวเรา”
รูปกับนามนัน้ ถ้าเราไปเข้าใจมันผิด คิดว่ามันเป็นตัวตน
ของเรา ไปยึด เราก็มีความอยาก เพราะเราเข้าใจว่า
มันงาม มันเที่ยง มันสวย มันเป็นตัวตน เมื่อเข้าใจผิด
อย่างนี้ ก็ท�ำให้เวียนว่ายตายเกิด พอรู้แล้ว สิ่งที่เคย
เรียกว่าตัวเรานัน้ ทีจ่ ริงก็เป็นแค่รปู นามเฉยๆ เมือ่ มองใน
กรอบของอริยสัจ ๔ รูปนามเป็นทุกขสัจ ทุกข์มันมีเหตุ
อย่างไร ถ้าเราจะละเหตุหรือสมุทยั มันก็จะไม่เกิดรูปนาม
ขึ้นมาอีก ก็เรียกว่าพ้นจากรูปขันธ์ พ้นจากนามขันธ์
ก็คือพ้นจากขันธ์ ๕ ที่เรียกว่าบรรลุนิพพาน
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นีเ่ ป็นวิธกี ารอธิบายอย่างหนึง่ ไม่ใช่วา่ ตายแล้วมัน
จะสูญหายไป คนปกติจะมีทฏิ ฐิอยู่ ๒ อย่าง สัสสตทิฏฐิ
คือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอน ตายแล้วเกิดไปเรื่อย
เข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันนี่แหละ ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่
ชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนีอ่ กี เขาเรียกว่าสัสสตทิฏฐิ
จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า
อุจเฉททิฏฐิ เข้าใจว่าตายแล้วขาดสูญ ตายแล้วก็จบกัน
ไม่มอี ะไรสืบต่อไป ทัง้ สองทิฏฐินี้ จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิทงั้ คู่
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ถ้าเราเห็นความเกิดขึน้ มา
ของขันธ์หา้ เราก็ทำ� ลายอุจเฉททิฏฐิได้ เพราะอุจเฉททิฏฐิ
คิดว่าตายแล้วก็จบไป แต่มันไม่จบ มันมีเกิดอีก ถ้ามัน
มีปจั จัยพร้อม มันก็เกิดขึน้ มาอีก หรือถ้าเราเห็นความดับ
ของขันธ์ห้า เราก็จะท�ำลายสัสสตทิฏฐิได้ เพราะว่ามัน
ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนยืนยาวไปตลอดเวลา มันเกิดดับ
อยู่ตลอดเวลา ตามเหตุ ตามปัจจัย มีเหตุปัจจัยก็เกิด
หมดเหตุปัจจัยก็ดับ มันมีแค่นี้เอง ธรรมะหรือธรรมชาติ
ของมัน ทั้งรูป ทั้งนาม เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย
แต่เราไม่เข้าใจ เราไปหลงยึดว่าเป็นตัวตนของเรา กอด
กองทุกข์เอาไว้ แล้วก็กอ่ ทุกข์ขนึ้ อีกมากมาย แต่พอเข้าใจ
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แล้ว เราก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมัน แต่ขันธ์ห้า
ทีเ่ รียกว่าตัวเราก็ไม่ได้หายวับไปไหน มันยังมีผลของกรรม
ผลของเหตุทเี่ ราเคยสร้างไว้ในอดีต มันยังมีอยู่ เพียงแต่
เราไม่ได้สร้างเหตุใหม่อีกต่อไป
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เหมือนกับเราขับรถ เราถอนเท้าออกจากคันเร่ง
มันก็ไม่ได้หยุดทันที มันไหลไปตามแรงเฉื่อย เราไม่ได้
สร้างตัณหาใหม่แล้ว แต่ว่าตัณหาเก่าที่เป็นเหตุให้เรา
ท�ำกรรมไว้ในอดีต มันก็ยังส่งผลได้อยู่ มันก็สร้างทุกข์
ขึ้นมาได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกว่ามันจะหมดไป

หมอยาที่ดีนั้น สามารถวางยาได้ถูกคน
ธรรมะก็คือยา คือธรรมโอสถนั่นเอง
ยาของพระพุทธองค์ หมายถึง
ความรู้ความเข้าใจในชีวิตและสังขาร
เพราะกายกับใจ มันเนื่องด้วยกัน
ถ้าจิตใจสบาย ก็พาให้กายดีไปด้วย
ถ้ากายเจ็บไข้ มันก็ดึงให้จิตมีปัญหาไปด้วย
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นิพพาน
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นิพพานมีอยู่ ๒ แบบ สอุปาทิเสสนิพพาน กับ อนุปาทิเสสนิพพาน
สอุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานที่ยังมีขันธ์เหลือ
อยู่ อนุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานที่หมดขันธ์แล้ว
ตอนที่บรรลุนิพพานคือสิ้นกิเลสแล้ว (บางทีเรียกกิเลส
นิพพาน) นิพพานก่อนทีจ่ ะตาย เรียกว่าเป็นสอุปาทิเสส
เพราะยั ง มี ขั น ธ์ ๕ เหลื อ อยู ่ แต่ พ อตายแล้ ว ก็ ห มด
ไม่ มี อ ะไรที่ จ ะบั ญ ญั ติ อ ะไรได้ อี ก สิ้ น ทุ ก ข์ จ ริ ง ๆ คื อ
อนุปาเสสนิพพาน (เรียกว่า ดับขันธ์ปรินิพพาน)
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แท้จริง “ตัวตน” มันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มีแต่
ความหลงทีม่ นั หายไปเพราะวิชชาเกิดขึน้ สุดท้ายแล้วก็มี
แค่ความทุกข์ที่เกิดแล้วดับไป มีแล้วหายไป มีแค่นั้นเอง
ไม่มีอะไรนอกจากนั้น นิพพานจึงเป็นที่ดับทุกข์ที่แท้จริง
เป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึงได้ยาก เป็นวิสยั ของผูร้ ู้ นานทีมนุษย์จงึ จะ
สามารถเข้าใจได้สักที ต้องรอให้มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา
จึงจะมีทางออกจากวัฏทุกข์นี้ แต่ถ้าไม่มีพุทธศาสนา ก็
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละ สวรรค์ไปไม่ยาก
หรอก ศาสนาอืน่ เขาก็ม   ี ทำ� บุญให้ทาน รักษาศีล ตามแบบ
ศาสนาของเขา แต่ไปนิพพานนี่ยาก ต้องอาศัยผู้รู้จริงๆ
ถ้ามีโอกาสแล้ว เราควรจะให้ความสนใจธรรมะ
ให้มาก เพราะเป็นวิธกี ารดับทุกข์ได้ทงั้ หมด ไม่ตอ้ งกลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดอีก สามารถเห็นได้ในปัจจุบนั ไม่ตอ้ ง
รอให้ตายก่อนจึงจะเห็น
สันทิฏฐิโก เห็นได้ ปฏิบัติได้ ไม่จ�ำกัดกาล พระ
นิพพานอยู่เหนือกาลเวลา
อกาลิโก ท้าพิสูจน์
เอหิปัสสิโก น้อมเข้ามาใส่ตัวเอง
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โอปนยิโก บัณฑิตรู้ได้เฉพาะตน
ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหิ เรียกว่าเป็นพระธรรม
ทีบ่ ริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ นานๆ ทีถงึ จะมี เป็นธรรมทีด่ บั ทุกข์ได้
โดยสิ้นเชิงทั้งหมด
ถ้าพระนิพพานไม่มอี ยูจ่ ริง ก็ไม่มที างทีจ่ ะดับกิเลส
ดับทุกข์ได้ แต่เพราะพระนิพพานมีจริง ความดับทุกข์จงึ
มีได้ ความจริงมีอะไรบ้าง ความจริงก็คือทุกข์ ตอนนี้
คนพูดถึงความจริงกันมาก ยุคปัจจุบันนี้ มีคนเรียกว่า
ยุคหลังความจริง ตกลงอะไรมันจริงบ้าง คนก็สงสัย
ทุกวันนี้ จะรู้ได้อย่างไรว่า เราไม่ได้เป็นแค่แบบ
จ�ำลอง (simulation) ของคนในอนาคต อย่างในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คนก็ยังคิดอยู่ว่า เป็นเหมือนหนังเรื่อง
matrix ทีอ่ ยูใ่ นโลกของความฝันหรือเปล่า นักปรัชญาเขา
ก็สรุปรวมลงมาว่า ตกลงจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นจริง
จะเอาอะไรมาตัดสิน ก็พบว่า ถ้ามันเจ็บได้ (suffer) มันก็
จริง ความเจ็บนีม้ นั จริง ถ้าภาษาของเราก็คอื ทุกขอริยสัจ
ไงล่ะ เจ็บก็เป็นจริงอย่างหนึง่ สาเหตุของความเจ็บ คือ
สมุทัยก็เป็นจริงอย่างหนึ่ง ความอยากต่างๆ ก็เป็นจริง
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อย่างหนึ่ง ท�ำให้เราจับเอาความเจ็บมาเป็นเรา ส่วน
ความจริงอีกสองอย่างทีท่ างตะวันตกไม่มี คือ นิโรธ คือ
ความจบ จบก็จริง มันจบได้จริงๆ นีก่ ค็ อื ความจริง ส่วน
ทางทีจ่ ะไปสูน่ โิ รธนัน้ คือ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา หรือ
มรรคมีองค์ ๘ อันนี้ หรือทีเ่ รียกว่า แจ้ง ก็จริงเหมือนกัน
ถ้าเราท�ำให้องค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง ๘ ได้
68

ฉะนั้ น เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า ความจริ ง สี่ อ ย่ า ง คื อ
เจ็บจริง (ทุกขสัจ) จับจริง (สมุทยั สัจ) จบจริง (นิโรธสัจ)
แจ้งจริง (มรรคสัจ)
เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าถึงสรุปว่า ความจริงของ
พระอริยะ มี ๔ อย่าง จะได้ไม่หลง มันมีจริง มันมีทกุ ข์
จริง ความจบทุกข์ก็มีได้จริง กิเลสก็มีจริง การดับกิเลส
ก็มีจริงเหมือนกัน ฉะนั้น คนจะเข้าใจความจริงได้ต้อง
เข้าใจจริงทั้ง ๔ อย่างเหล่านี้ จึงจะพ้นทุกข์ได้ เดี๋ยวนี้
คนก็พูดกันมากว่า อีกหน่อยเทคโนโลยี AI (Artificial
Intelligence - ปัญญาประดิษฐ์) มันจะมาแทนเรา มันจะ
ท�ำได้ดีกว่าเราทั้งหมด อะไรที่เป็น pattern (รูปแบบ)
เป็น routine (กิจวัตร) เกิดแนวเดียวกันซ�ำ้ ๆ AI ปัญญา-
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ประดิษฐ์เขาเรียนรูไ้ ด้ เขาก็จะท�ำแทนทีเ่ ราไปทีละอย่างๆ
แม้แต่หมอเองก็อาจจะต้องตกงาน เพราะว่า AI มัน
เก่งกว่า มันประมวลข้อมูลดาต้าเบส มันสามารถทีจ่ ะจ�ำได้
เรียนรู้ pattern แล้วแก้ปัญหาบางเรื่องได้ดีกว่ามนุษย์
แต่จริงๆ ไม่คอ่ ยน่ากังวลเท่าไหร่ เพราะมนุษย์เรา
มีหน้าที่ของเราคือการแก้ทุกข์
AI ดี ก็ให้มันท�ำหน้าที่ของมันไป เราก็ท�ำหน้าที่
ดับทุกข์ เรามีทุกข์ที่จะต้องดับอยู่นี่ใช่ไหม เราจะได้เอา
เวลา เอาพลังงาน สติปญ
ั ญา มาใช้ในการดับทุกข์ เพราะ
ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา มันไม่เกิดใน AI แต่ว่ามนุษย์
เท่านั้นที่จะมีทุกข์ของมนุษย์ที่เราจะดับทุกข์ได้ ส�ำหรับ
อาตมาไม่มีเรื่องกังวลอะไร ดีเสียอีก จะได้มีเวลามาท�ำ
สิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่จะท�ำได้ อย่างอื่นก็ให้ AI หุ่นยนต์
เขาท�ำไป
แต่งานเรื่องของการดับทุกข์ เรื่องของการมีทุกข์
มันจริง การเจ็บ จริงไหม เอาเข็มมาจิม้ หรือว่าป่วย แก่
เจ็บ ตาย มันเป็นของจริง ความอยากก็จริง ก็เราอยากเอง
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ก็เราไม่รู้ว่ามันทุกข์นี่ เราก็เรียนให้วิชชาเกิดขึ้นสิ จะได้
แจ้ง ความแจ้งก็เป็นจริงอย่างหนึง่ แจ้งในสัจธรรมทัง้ หมด
พอแจ้งแล้ว ไม่มีความอยากแล้ว พอมันหมดอยากปุ๊บ
มันก็จบ มันไม่ตอ้ งมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ตอ้ งมาเจ็บ
อีก อริยสัจ ๔ มันถึงต้องไปทั้งหมด เป็นแพคเกจ ถ้ารู้
ก็รู้ทั้งหมด จะรู้ทุกข์ได้ ก็จะต้องรู้ความสิ้นทุกข์ด้วย
มันถึงจะรู้ทุกข์ได้ครบ มันต้องรู้จบให้ได้ ต้องรู้ทางออก
ให้ได้ จึงจะเข้าใจวัฏสงสารทัง้ หมด ฉะนัน้ สิง่ เหล่านีจ้ ะมี
ก็แต่พระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ ะสอนอริยสัจ ๔ ได้ครบ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก ไม่ใช่เห็นได้ง่าย
พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะสอนในตอนแรก เพราะ
หมูส่ ตั ว์อยูใ่ นความหลง ถูกอวิชชาปิดบัง ถูกตัณหาผูกไว้
สอนให้รู้ได้ยาก ผู้คนยังจมอยู่ในกาม ถ้าท่านจะสอน
มันเป็นการสวนวิสยั ของคนทัว่ ๆ ไป พระพุทธเจ้าก็ไม่คดิ
ว่าคนจะฟัง แต่พระพรหมก็มาอาราธนาให้พระองค์สอน
โดยเสนอว่าสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยก็ยังมี ถ้าพระองค์
ไม่สอน เขาก็จะพลาดโอกาส พระพุทธเจ้าก็เลยสอน
เพราะปรารภเหตุนั้น เพราะฉะนั้น ก็อย่าดูถูกตัวเอง
อย่ามาคิดว่าบุญน้อย
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ทีจ่ ริงได้เกิดเป็นมนุษย์นกี่ ย็ ากแล้ว ในบรรดา ๗,๐๐๐
ล้านคนนี่ได้มาเจอพุทธศาสนา ไม่บ้า ใบ้ บอด หนวก
ไม่มมี จิ ฉาทิฏฐิ ซึง่ องค์ประกอบทีจ่ ะมาประชุมพร้อมเพรียง
กันได้นั้น เป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก ฉะนั้น เราควรที่จะเร่ง
ขวนขวายต่อ แสดงว่าเรามีบุญที่ได้ท�ำไว้อย่างดีแล้ว
มีโอกาสมาเจอศาสนาที่เราถือว่าเลิศที่สุดในโลก ไม่มี
อะไรทีด่ เี ท่านีอ้ กี แล้ว ท่านบอกทางไว้ให้หมด เหลือเพียง
แต่เราจะท�ำหรือเปล่าเท่านั้นเอง ฉะนั้น เราก็ควรจะมา
ลองพิสูจน์ดู ท�ำไปเรื่อยๆ
ยิ่งมีโอกาสท�ำหน้าที่เป็นแพทย์ เป็นพยาบาล ก็
เท่ากับเราใกล้แล้ว เราอยูก่ บั ทุกข์ ทุกข์มนั เป็นความจริง
ของเรา เพียงแต่ว่าเราจะน้อมเข้ามาหรือเปล่าเท่านั้น
เอง เพราะเราเองก็เป็นคนไข้ด้วย วันหนึ่งเราก็จะต้อง
เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วเราพร้อมหรือยัง ที่จะแก่
เจ็บ ตาย ไปอย่างไร้สาระ หรือเราอยากจะท�ำทางออก
ไปจากทุกข์เหล่านี้ให้ได้
ฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ชีวิตเราก็มีความ
หมาย ความหมายคือเราจะพ้นจากทุกข์ อันเป็นความ
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หมายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือพระนิพพาน ไม่เช่นนัน้ เราจะปล่อย
วั น เวลา ไปกั บ สิ่ ง ที่ ไ ร้ ส าระ สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์
ถ้าเรามีความเข้าใจในองค์รวมอย่างนี้แล้ว เราจะได้ใช้
เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ผมขอกราบขอความรู้ มีอยู่ ๓ เรื่องนะครับ
72

เรื่องที่ ๑ พระพุทธเจ้าสอนว่าใจใหญ่สุด ใจเป็น
ประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จที่ใจ แต่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
บางองค์กเ็ ทศน์เรือ่ งจิต บางองค์กเ็ ทศน์เรือ่ งใจ ขอเมตตา
ถามว่า จิต กับ ใจ ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับ
ข้อที่ ๒ พระเดชพระคุณหลวงปูม่ นั่ ซึง่ เป็นพ่อแม่
ครูบาอาจารย์สายวัดป่า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วาระหนึ่งท่าน
อาพาธหนั ก ครั บ ติ ด เชื้ อ ไข้ ม าลาเรี ย และไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์รักษาเต็มที่ แต่สุดท้าย
คือให้ยาก็ไม่รอด แต่ก็ไม่กล้าบอก สุดท้ายก็เลยบอก
ท่านตามจริง สุดท้ายหลวงปูม่ นั่ ท่านก็บอกให้หยุดรักษา
ท่านบอกว่าจะใช้ธรรมโอสถรักษา และท่านก็ใช้ธรรมโอสถรักษาจริงๆ แล้วก็รอดออกมาจากโรงพยาบาล
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มาอยู ่ อี ก ระยะหนึ่ ง ท่ า นก็ ล ะสั ง ขารไป ขอถามว่ า
“ธรรมโอสถ” นี้ปฏิบัติอย่างไรครับ
ข้ อ ที่ ๓ พุ ท ธศาสนาสอนว่ า ปั ญ ญาเท่ า นั้ น ที่
ดับทุกข์ได้ อยากจะเรียนถามว่า เราจะท�ำให้ปญ
ั ญาทีจ่ ะ
ดับทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรา
มีปัญญาที่จะดับทุกข์แล้ว
ค� ำ ถามแรก ค� ำ ว่ า “ใจ” กั บ “จิ ต ” มั น เป็ น
ค�ำในภาษาไทย จึงขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ค�ำจ�ำกัดความมัน
ว่าอย่างไร แต่วา่ “จิต” ในภาษาบาลีทใช้
ี่ คือ จิตตฺ ท่าน
ใช้ในความหมายค่อนข้างจะเป็นวิชาการหน่อย เวลา
พู ด ถึ ง ในเรื่ อ งของวิ ช าการ อย่ า งเวลาเรี ย นอภิ ธ รรม
จิตจะแยกเป็น กามจิต ฌานจิต โลกุตตรจิต เป็นต้น
ส่วนค�ำว่า ใจ ในภาษาบาลี ใช้คำ� ว่า มโน มักใช้ในการ
พูดแบบภาษาชาวบ้านมากกว่า ถ้าในบาลี ค�ำว่า จิต
มโน วิญญาณ ใช้แทนกันได้ มีสภาวะอันเดียวกัน คือ
สิง่ ทีม่ หี น้าทีร่ ู้ ถ้าใช้ในความหมายแบบ Technical term
(ศัพท์เทคนิค) ก็ใช้จิต ถ้าเป็นศัพท์ทั่วๆ ไป อย่างเช่น
มโนธรรม อะไรอย่างนี้ ก็ใช้ค�ำว่า ใจ
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อีกแง่หนึ่งถ้าใช้ มโน ใช้ในความหมายของเป็น
ทวารหนึ่งในหกทวาร มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทวาร
ที่หกนี้ เขาเรียกว่าทวารทางใจ จิตนี้เป็นตัวจิต อาจจะ
เกิ ด ทางจั ก ขุ ท วารก็ ไ ด้ หรื อ ทางทวาร หู จมู ก ลิ้ น
กาย ใจ คือจิตมันไปเกิดได้ทุกทวาร แต่ตัวทวารเฉพาะ
ทางใจ เรียกว่า มโนทวาร เป็นทางรับเข้ามา ส่วนทวาร
ทางการแสดงออกก็ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา แล้วก็
ทางใจ
74

ส่วนเรือ่ งของค�ำ ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ทา่ นจะใช้
บางท่าน เท่าทีอ่ าตมาสังเกต ถ้ามาใช้ในความหมายของ
ค�ำว่าจิต เป็นการคิดนึก อาจจะครอบคลุมทั้งอดีต ไป
ถึงอนาคต ได้ทุกกาล แต่ถ้าใจ ท่านจะหมายถึงปัจจุบัน
อยูก่ บั ปัจจุบนั อารมณ์ อันนีก้ ต็ อ้ งแล้วแต่วา่ ครูบาอาจารย์
ท่านจะให้คำ� จ�ำกัดความค�ำของท่านอย่างไร ต้องไปศึกษา
ในบริบทนั้นอีกทีหนึ่ง อาตมาตอบในฐานะของภาษา
บาลี ซึ่งจะเหมือนกัน แต่ใช้ในกรณีเฉพาะที่ต่างกัน
เรื่องที่ ๒ เรื่องของธรรมโอสถ คือการใช้ธรรมะ
มารักษาอาการป่วยทางกาย พระปริตรโพชฌงค์ ทีเ่ รา
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นิยมสวดกันเวลาคนไข้ปว่ ย นีก่ เ็ ป็นตัวอย่างในการเอาใจ
มาแก้กาย มีตัวอย่างในพระไตรปิฎก ตอนที่พระมหากัสสปะกับพระโมคคัลลานะ อาพาธหนัก พระพุทธเจ้า
ก็ไปเยี่ยมถึงที่อยู่ แล้วพระองค์ก็สวดโพชฌงค์ให้ฟัง
โพชฌงค์ มาจาก โพธิ แปลว่าความรู้ + องค์ แปลว่า
องค์ประกอบ รวมแปลว่า องค์ของความรู้ มี ๗ อย่าง
เริม่ จาก สติ ธัมมวิจยะ วิรยิ ะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
สังเกตว่าตัวส�ำคัญก็คือ ปัสสัทธิ ปัสสัทธิท�ำให้เกิด
ผ่อนระงับ กาย ใจ จิตพอมีปัสสัทธิ จิตก็คลาย พอจิต
คลาย กายก็หายป่วยด้วย
แม้ตอนพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรเอง ท่านก็ยงั
ให้ พระจุนทะ ที่เป็นอุปัฏฐากในขณะนั้น สวดโพชฌงค์
ให้พระองค์ฟัง ก็น่าสังเกตว่าขนาดพระพุทธองค์เอง
ประชวร ก็ยงั อยากจะฟังโพชฌงค์ เลยกลายเป็นต�ำนาน
(มาจากตาณ แปลว่า ป้องกัน) ทีเ่ ราเรียกว่าสวด สามภาณ
ภาณก็คอื สวดสาธยาย สามภาณก็มาจากโพชฌงค์ สวด
๓ รอบ คือ สวดให้พระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะ
แล้วพระพุทธเจ้าฟังเอง คือเป็นต้นก�ำเนิดของการสวด
สามภาณ คือ สวดโพชฌงค์
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ซึ่งเราก็ยังใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ เวลาคนไข้ป่วยก็
จะมีการนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ จริงๆ ควรเข้าใจ
ความหมายด้วย ถ้าสวดเฉยๆ เอาขลัง ทั้งๆ ที่เรายัง
ไม่เข้าใจความหมายของบทที่สวด บางทีก็อาจจะยาก
ที่ร่างกายจะหายป่วยได้ มีเรื่องของการใช้ธรรมะเป็น
เครื่องเยียวยา เพราะว่าจิต กับ กาย นี้สัมพันธ์กันอยู่
เวลาใจสบาย จิตก็ท�ำให้กายผ่อนคลาย กายผ่อนคลาย
จิ ต ก็ ผ ่ อ นคลาย กายกั บ จิ ต จะเนื่ อ งด้ ว ยกั น ยกเว้ น
บางภูมิที่มีเฉพาะกายอย่างเดียว (รูปขันธ์) หรือมีแต่จิต
อย่างเดียว (นามขันธ์ ๔) แล้ว ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นภูมทิ มี่ ี
ขันธ์ ๕ ครบ คือ อบายสี่ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม
ภูมิเหล่านี้ กายกับจิต จะเนื่องอาศัยกัน
เพราะฉะนั้น ธรรมโอสถเป็นการใช้ประโยชน์ของ
ความเข้าใจธรรมะมาเยียวยากาย ซึ่งตอนที่มารมาทูล
อาราธนา ขอให้พระพุทธองค์ปรินิพพาน พระพุทธองค์
ทรงเห็นว่า พุทธบริษทั มีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อมทีจ่ ะด�ำรงรักษา
พระศาสนาต่อไปได้ จึงได้ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
คือไม่ขวนขวายให้ทรงพระชนม์อยู่ได้ตลอดอายุกัลป์
จริงๆ คนที่เจริญอิทธิบาทเชี่ยวชาญแล้ว ถ้าปรารถนา
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จะอยู่ตลอดกัลป์หนึ่งก็ได้
กัลป์ในที่นี้ ไม่ใช่ว่ากัลป์ของโลกนะ แต่เป็นอายุ
กั ล ป์ ข องมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ ใ นสมั ย พุ ท ธกาล มี อ ายุ กั ล ป์
ประมาณ ๑๐๐ ปี พูดง่ายๆ ว่าถ้าท่านจะอยูค่ รบ ๑๐๐ ปี
ก็เป็นได้ แต่วา่ พระอานนท์ไม่ได้ทลู อาราธนานิมนต์ทา่ น
ไว้ ท่านก็เลยปลงพระชนมายุสังขาร ตั้งแต่อายุ ๘๐ ปี
ท่านไม่คิดจะเยียวยาตัวเองอีกต่อไป ท่านเปรียบเทียบ
ตัวเองเหมือนกับเกวียนที่มันเก่าคร�่ำคร่า ปะจนผุหมด
แล้ว ท่านไม่ได้เอาใจมาเยียวยาร่างกาย ปล่อยให้สงั ขาร
เป็นไปตามธรรมชาติ
ส�ำหรับพระอรหันต์ การที่ได้วางสังขารลง เป็น
ความสุข ได้วางภาระเสียได้ เหมือนกับเราแบกอะไร
มาหนักๆ ยิ่งเราแบกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ญาติ
โยม ในเมื่อเขาไม่อาราธนาให้อยู่ เราก็วางไม่ดีกว่าหรือ
พระพุทธเจ้าท่านปลงพระชนมายุสังขาร คือไม่ได้เอาใจ
มาเยียวยากายอีก หลังจากนัน้ ๓ เดือนท่านก็ปรินพิ พาน
นั่นก็เป็นเรื่องของการใช้ธรรมโอสถในพระไตรปิฎก
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ส่วนข้อสุดท้าย ปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ ใช้
ปัญญาเป็นตัวส�ำคัญ จะล่วงทุกข์ได้ตอ้ งอาศัยเหตุสำ� คัญ
คือปัญญา ต้องรูจ้ กั ทางทีถ่ กู เสียก่อน ก่อนพระพุทธเจ้า
มาตรัสรู้ ก็มีการปฏิบัติอยู่แล้วในสังคมอินเดียสมัยนั้น
ซึ่งก็มีทั้งสายกามสุขัลลิกานุโยค คือการพัวพันอยู่ด้วย
กามวัตถุ ชุ่มอยู่ด้วยกามกิเลสทั้งหลาย คือพวกกามสุ ขั ล ลิ ก านุ โ ยค เห็ น โทษของโทสะ ก็ เ ลยเอากามสุ ข
มากลบ เมือ่ ไม่อยากมีโทสะ ทุกวันนี้ อารยธรรมก็พฒ
ั นา
มาตามแนวนีม้ าก คือเห็นโทษของโทสะ วิธแี ก้ทำ� อย่างไร
คือ shopping (ช้อปปิ้ง) เอาโลภะมากลบโทสะ เวลามี
โลภะ โทสะ มันก็จะเกิดไม่ได้ มันคนละขั้วกัน โทสะนี้
มันเห็นง่าย เวลาใครโกรธ มันเป็นทุกข์อยู่ชัดๆ
พวกฤๅษีชีไพรที่เห็นโทษของโลภะ การหมกมุ่น
อยู่ในโลภะมีโทษมาก ก็เลยเอาโทสะมากลบโลภะ คือ
ไปทรมานตัวให้ลำ� บาก ไปนอนบนหนามบ้าง หน้าหนาว
ก็ไปอาบในแม่น�้ำ หน้าร้อนก็ไปผิงไฟ เอาโทสะมากลบ
โลภะ เช่น พวกเชนเขาก็มคี วามเชือ่ ว่า คนจะล่วงทุกข์ได้
ด้วยความทุกข์ เขาเห็นโทษของความสุข สุขในกามก็
เอาทุกข์มาสู้ เลยปฏิบัติทรมานตัวเอง แต่พระพุทธเจ้า
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ท่านไม่สอนอย่างนั้น ท่านใช้ทางสายกลาง
ทางสายกลางนี่ก็คือ ทางที่ไม่สุดโต่ งไปทั้ งทาง
โลภะและทางโทสะ ไม่ได้ใช้วิธีเอาขั้วตรงข้ามมากลบกัน
และกัน แต่ท่านใช้ปัญญามาสู้กับโมหะ ปัญญาในการ
ที่จะเข้าใจว่าโลภะมันเกิดอย่างไร โทสะมันเกิดอย่างไร
ท่านแก้ทตี่ รงต้นเหตุของมัน ท่านไม่เอาโทสะมากลบโลภะ
ไม่เอาโลภะมากลบโทสะ มันก็มอี ยู่ ๒ อย่างนี้ มันไม่พน้
ไปได้หรอก เพราะว่าพอไปก่อโทสะ ไปทรมานตนหนักเข้า
แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ ก้ ที่ เ หตุ ข องโลภะ สุ ด ท้ า ยพอมั น ตี ก ลั บ มา
ราคะมั น ก็ ยิ่ ง หนั ก หรื อ อย่ า งพวกที่ ไ ปกลบโทสะไว้
ด้วยโลภะหรือราคะ โลภะที่มีมันก็ท�ำให้เกิดเงาของมัน
มันจะมาด้วยกัน พอเราอยากได้อะไร พอไม่ได้ ก็มที กุ ข์
มีโทสะมากใช่ไหม พอเรามีโลภะมาก เราถึงมีโทสะมาก
พอมีโทสะแรง มันตีกลับมา เราก็โลภะแรงเหมือนกัน
บางทียิ่งหนักกว่าเก่า พ้นไปไม่ได้
แต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบทางสายกลาง ก็คือ
ทางที่จะสู้กับโมหะด้วยปัญญา รู้ว่าแต่ละอย่างเกิดมา
ได้อย่างไร จะแก้ ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุทั้งโลภะ ทั้งโทสะ
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มันต้องมีโมหะมาประกอบด้วย ถ้ามันไม่หลง ไม่มีทาง
จะโลภ แล้วไม่มที างจะโกรธด้วย ทีเ่ ราโลภ เพราะเราไม่รู้
ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้น มันไม่งาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่ใช่ตัวตน เราก็เลยไปหลงรักหลงใคร่มัน และที่เราไป
โกรธ ก็เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า สรรพสัตว์ทั้งหมด
ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทัง้ หมด ไม่มใี ครรอดพ้นจากวิบาก
กรรมของตัวเอง ใครท�ำกรรมใดไว้ ก็ต้องได้รับผลของ
กรรมนัน้ แล้วจะไปโกรธเขาท�ำไม มันมีแต่เรือ่ งน่าเวทนา
น่าสงสาร คนไหนท�ำกรรมชัว่ ไว้ ก็นา่ สงสารเขามากกว่า
แล้วคนไหนที่เขาก�ำลังได้รับผลแห่งบุญ แห่งกรรมดีที่
เขาเคยท�ำไว้ แล้วเราจะไปอิจฉาเขาท�ำไม เราก็อนุโมทนา
กับเขา ส่วนคนทีร่ บั ผลของกรรมชัว่ จะท�ำอย่างไร ก็เขา
ท�ำไว้เอง ถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจริงแล้ว โลภะ
โทสะ โมหะเกิดขึน้ ไม่ได้ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกของ
เขาอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าท่านจึงใช้ปญ
ั ญาน�ำ อริยมรรคมีองค์ ๘
จึงเริม่ ต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ต้องมีปญ
ั ญาเป็นตัวน�ำ ปัญญา
เป็นตัวทีจ่ ดั ลงล็อคให้ ๗ องค์ประกอบทีเ่ หลือเข้าที่ แล้วก็
ไปจบลงที่สมาธิ สมาธิก็เป็นตัวก�ำลังในการให้ฐานที่มั่น
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แต่ปัญญาจะเป็นตัวตัด จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องใช้ปัญญา
เพราะฉะนั้น ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าต้อง
มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ นอริ ย สั จ ๔ เป็ น ตั ว ก� ำ หนดกรอบการ
มองที่ส�ำคัญ เราไม่ได้มองจากกรอบของสัตว์ - บุคคล
แต่เรามองจากกรอบของทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มันก็
ไม่เกิดทางที่จะหมกมุ่นในวัฏฏทุกข์ แต่จะค่อยๆ คลาย
ออกไปๆ อันไหนเป็นสมุทัยก็ต้องละ อันไหนเป็นทุกข์
ก็ต้องรู้ อันไหนเป็นนิโรธก็ต้องท�ำให้แจ้ง อันไหนเป็น
มรรคก็ตอ้ งเจริญ ทุกข์ เราเห็นหรือยัง รูห้ รือยัง สมุทยั
เราละหรือยัง นิโรธ เราท�ำให้แจ้งหรือยัง มรรค เราให้
บริบูรณ์หรือยัง
ถ้าเราท�ำอย่างนี้ เห็นเป็นอริยสัจ ๔ มันถึงจะมี
โอกาสทีจ่ ะพ้นทุกข์ได้ เรือ่ งของปัญญาจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ ในพระพุทธศาสนานี้ องค์ธรรมทัง้ หมดจะไปจบลง
ทีป่ ญ
ั ญาทัง้ นัน้ เลย ไล่ไปสุดท้ายก็จบลงทีป่ ญ
ั ญา ไม่วา่ จะ
เป็น วิมงั สิทธิบาท ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยะ
สัมโพชฌงค์ สัมมาทิฏฐิ เป็นองค์ปัญญาทั้งหมด
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เพราะฉะนัน้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีเ่ น้นปัญญา
ตลอดสายเลย ปัญญาจะเป็นตัวสุดท้ายตัวตัดสินทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ปัญญุตตรา สัพเพ ธัมมา ธรรมทั้งหมดมีปัญญา
เป็นยอด สติสำ� คัญในโลกียะ แต่พอเป็นโลกุตตระแล้ว
ปัญญาจะเป็นตัวน�ำในการที่จะท�ำให้พ้นทุกข์
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“พระคุณแม่ ส่งให้เรียน จนจบหมอ
แต่ลูกว่า ไม่พอ ขอจบเหม็น
ตัดกิเลส ภพชาติ ขาดกระเด็น
เลิกตายหลอก ตายเล่น เลิกเหม็นทีฯ”
                                    ปปัญจา

