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ธรรมะชนะเอดส*

เอดส เปนโรคติดตอรายแรงโรคหนึ่งที่นากลัวที่สุด หลังจาก
คนในอเมริการูจักโรคนี้กันครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๑ หรือ พ.ศ. 
๒๕๒๔ ไมชาคนก็รูจักโรคเอดสกันไปทั่วโลก (แมวาที่จริงนั้น เอดส
ไดมีในอาฟริกามากอนอาจจะนานแลว)

ปญหาเอดสอยูที่คนกลัวอด
ในระยะแรกนั้น คนรูสึกวาเอดสเปนโรคที่นากลัวที่สุด แตเมื่อ

เวลาผานมาถึงบัดนี้ ความกลัว หรือความหวาดผวาตอโรคเอดส ได
ลดลงไปไมนอย ท้ังที่ความนากลัวที่แทก็ยังคงอยู เพราะเปนโรคที่ยัง
ไมอาจบํ าบัดใหหายได ถาเปนแลวก็ตองตายแนนอน

ปจจุบันนี้ แมวาจะยังไมมียาที่จะบํ าบัดใหหายไดจริง แตก็มี
วิธีการ หรือยาบางอยาง ท่ีชวยชะลออาการ ทํ าใหบรรเทาความรุน
แรง หรือยืดอายุคน นับวาดีข้ึนบาง การรูจักวิธีปฏิบัติตอโรคเอดส
น้ันก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทํ าใหความนากลัวลดนอยลง

นอกจากเรื่องของความรูความเขาใจที่มากขึ้น เชนรูวิธีปฏิบัติ
ตอโรคนั้นชัดขึ้นแลว ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกที่ทํ าใหคนกลัวโรคเอดส
นอยลง คือ เปนธรรมดาที่คนจะตื่นเตนตระหนกตกใจมาก ในระยะ
                                                          
* ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สํ าหรับงานสัมมนาเอดสระดับชาติ           
ครั้งที่ ๙ ที่ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ๙ ก.ค. ๒๕๔๖
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ท่ีเพิ่งไดยินขาวรายแรงใหมๆ และยังไมรูทางไปทางมา ตอมาเมื่อ
ความตระหนกตกใจในขาวที่กระทบครั้งแรกเบาบางลงไป คนมี
ความเกี่ยวของกับโรคนี้ในแงมุมตางๆ กัน ก็เปนเหตุใหความกลัวลด
นอยลง เชนวา โรคนี้แมจะรายแรงถึงตายแนนอน เมื่อเปนแลวตาย
แนแกไขไมได แตระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยูไดกอนที่จะตายนั้นยาว
นาน ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทํ าใหคนประมาท ปลอยตัว หรือไมรูสึกถึง
ความบีบรัดกระชั้นตัว

อีกประการหนึ่ง ในบางประเทศที่ยากจน คนหาเงินลํ าบาก 
โรคเอดสน้ีก็ไปเกี่ยวของกับเรื่องของอาชีพโสเภณี ซ่ึงเปนชองทางหา
เงินอยางหนึ่งของคนที่อาจจะมีฐานะคอนขางยากจน ความที่
ตองการเงินก็ทํ าใหยอมเสี่ยงตอภัยอันตราย  อยางในเมืองไทยเองก็
เคยมีคํ าที่กลาวกันวา หญิงโสเภณีบางคนพูดวา “เอดสดีกวาอด”

นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของความยั่วยวนทางดานกามารมณ  
แมจะเสี่ยงภัยอันตราย แตความที่ตกอยูใตอํ านาจของกิเลสตัณหา
และความมักมากในกามเปนตน ก็ทํ าใหยอมเสี่ยงตอโรคนี้ หรือคนที่
ติดสารเสพติด ในเวลาที่อาการติดยาเกิดขึ้นอยางรุนแรง ก็อาจจะ
ลืมตัวไมคํ านึงถึงความรายแรงของเอดส คนสองพวกนี้ก็จัดเขาไดใน
จํ าพวกกลัวอดมากกวากลัวเอดส คือ ยอมเสี่ยงที่จะเปนเอดส ดีกวา
ยอมอดยาหรืออดกาม

โรคเอดสมีความหมายและมีผลกระทบกวางขวาง ไมเฉพาะ
ในเรื่องความกลัวตอความตายของแตละบุคคลเทานั้น แตเปนเรื่อง
ท่ีมีผลตอชีวิต ตอสังคม ตอโลก หรือตออารยธรรมทั้งหมดทีเดียว จึง
มีเรื่องที่ตองพิจารณาหลายอยาง ในที่น้ีอาจจะแยกการพิจารณา
เรื่องเอดสไดหลายระดับ ท้ังระดับโลก ระดับสังคม เชน ในสังคม
เฉพาะของแตละประเทศ และระดับชีวิตของบุคคล
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ถาไมระวังใหดี โลกนี้จะมีอารยธรรมเอดส
ในระดับโลกนั้น เราพูดไดในแงของอารยธรรมทีเดียว อยาง

นอยเปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับความเปนไปแหงความเจริญและความ
เสื่อมของสังคมมนุษย หรือโลกทั้งหมด  เอดสเกิดขึ้นในยุคที่เรียกได
วา มนุษยท้ังหลายมีความสํ าสอนทางเพศมาก

ถามองในแงน้ีจะเห็นวา ปญหาศีลธรรมของมนุษยขอหนึ่ง ก็
คือเรื่องทางเพศ หรือเรื่องกามารมณ สาเหตุสํ าคัญอยางหนึ่งที่ทํ าให
เกิดความเสื่อมและความเจริญของอารยธรรม คือ เรื่องกามารมณ 
ซ่ึงเปนตนเหตุของการเบียดเบียนแยงชิง ความทุจริตหลากหลาย 
ความออนแอ และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมตางๆ ทํ าใหตองมี
การควบคุมยับยั้ง โดยระบบคํ าสอนทางศาสนาหรือทางศีลธรรม 
อยางในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นไดจากเรื่องศีล ๕ วา ศีลขอ 
๓ คือ การเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนเครื่องควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติทางเพศใหอยูในขอบเขตที่ดีงามและเปนคุณแกหมูมนุษยเอง

สงัคมในยคุกอนๆ นอกจากมคี ําสอนทางพระศาสนาและทาง
ศีลธรรมเปนเครื่องยับยั้งแลว ก็มีมาตรการทางสังคมที่มาประสาน
กับคํ าสอนในทางพระศาสนาสํ าทับดวย แมแตกฎหมายก็มาชวย

แตยิ่งกวานั้นก็คือ อาศัยเครื่องมือยับยั้งจากธรรมชาติโดยตรง 
เมือ่วทิยาศาสตรและเทคโนโลยโีดยเฉพาะในทางการแพทยยงัไมเจรญิ
ความเสีย่งตอกามโรค อยางโกโนเรยี ตลอดจนซฟิลสิ กเ็ปนเครือ่งยบัยัง้
พวกผูชายไวไดไมนอย และในฝายหญิง การที่เมื่อมีเพศสมัพนัธแลว 
จะทํ าใหตั้งครรภ ก็เปนเครื่องยับยั้งทางศีลธรรมอันหนึ่ง ซ่ึงชวย
เหนีย่วรัง้ ทํ าใหไมกลาปลอยตวั และท ําใหไมเกดิการส ําสอนทางกาม

ทีน้ีมาในยุคที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญ
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ข้ึน เมื่อไมนานนี้เอง ก็ไดเกิดมียาและอุปกรณตางๆ สํ าหรับคุม
กํ าเนิด หรือทํ าใหไมตองตั้งครรภ ซ่ึงก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทํ าให
คนขาดความยับยั้งชั่งใจ แลวการสํ าสอนทางกามก็มีมากขึ้น

การเกิดขึ้นหรือการปรากฏขึ้นของโรคเอดส เมื่อพิจารณาใน
แงน้ีก็เหมือนกับเปนเครื่องมือของธรรมชาติท่ีจะจัดการกับมนุษย
หรือลงโทษมนุษย แตท่ีจริง มันก็คือผลรายดานหนึ่งจากการกระทํ า
ท่ีวิปริตของมนุษยเอง ซ่ึงควรจะไดสืบคนกันใหชัด ในแงของความ
สัมพันธเชิงเหตุปจจัย

ในแงน้ี เมื่อโรคเอดสเกิดขึ้นมาแลวก็กลายเปนเครื่องชวยทาง
สังคมอยางหนึ่ง ในการที่จะเหนี่ยวรั้งมนุษยไมใหเสื่อมโทรมในทาง
กามารมณ หรือมีการเบียดเบียนกันทางดานกามนี้มากเกินไป

อยางนอยมนุษยนาจะไดพิจารณาวา ระหวางเครื่องมือยับยั้ง
ทางธรรมชาติพื้นฐาน เชน เรื่องของการตั้งครรภ กับการที่มาถูก
ยับยั้งในขั้นของโรคภัยไขเจ็บท่ีรุนแรงขึ้นๆ ซ่ึงเกิดจากการสํ าสอน
ทางกาม อันไหนจะดีกวากัน ถามนุษยไมมีการยับยั้งดวยการบังคับ
ควบคุมโดยทางศีลธรรมดวยตัวเอง ก็จะตองถูกธรรมชาติยับยั้งดวย
ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน คือ การที่ตัวมนุษยเอง มีจิตใจเขมแข็งที่จะควบ
คุมตนเอง และดํ ารงอยูในหลักศีลธรรมเปนตน

สวนในดานปจจัยภายนอก แบบแผนและมาตรการตางๆ ทาง
สังคมก็เปนองคประกอบที่สํ าคัญ แตแคน้ันยังไมพอ ธรรมชาติน่ี
แหละเปนปจจัยภายนอกขั้นสุดทายที่วา เมื่อมนุษยสํ าสอนกันนัก 
ในที่สุดผลรายก็เกิดขึ้นกับเผาพันธุของมนุษยเอง

ถามองในแงน้ี เอดสก็เปนทั้งเรื่องรายและเรื่องดี รายที่มาทํ า
ใหมนุษยมีความทุกขยาก แตพรอมกันนั้นมันก็เปนเครื่องมาชวย
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เหนี่ยวรั้งอารยธรรมไมใหมนุษยตกไปใตอํ านาจของความลุมหลงมัว
เมาทางกามารมณมากเกินไป

ท่ีวามานี้เปนขอควรพิจารณา ซ่ึงอาจจะตองการปญญาที่มอง
เห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอยางลึกและทั่วตลอดมากกวาที่
มนุษยมีอยูขณะนี้ แตท่ีแนนอนก็คือ โรคเอดสน้ันไดปรากฏตัวขึ้นมา 
แพรขยายออกไป และสงผลกระทบรายแรงตอสวัสดิภาพของมนุษย
ท่ัวโลกแลว ซ่ึงอาจถึงขั้นที่มีความหมายสํ าคัญตออารยธรรมของ
มนุษยชาติ

สังคมจะมีสันติสุขได คนตองไมติดอยูแคแกงแยงสิทธิ์                                     
แตตองคิดหาทางเกื้อกูลกัน

มองแคบลงมาอีกระดับหนึ่ง คือ ระดับสังคมในแตละทองถิ่น 
เชนสังคมของประเทศหนึ่งๆ ในระดับน้ีเอดสก็มีผลกระทบอยางมาก 
เชน ทางดานเศรษฐกิจ ในเมื่อคนที่เปนโรคเอดสน้ีเปนคนในวัยหนุม
วัยสาวมาก ก็จะมีผลตอทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ ท่ีตอง
สูญเสียกํ าลังคนทํ างานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมาตายเสีย หรือไม
สามารถทํ างาน และก็ตองใชจายมากมายในการที่จะดูแลรักษา สิ้น
เปลืองงบประมาณแผนดิน ตลอดจนเงินทองคาใชจายในการรักษา
ของแตละบุคคล แตละครอบครัว ทํ าใหเกิดปญหาทั่วไปหมด แตใน
แงเหลานี้ จะไมพูดถึงในที่น้ี

อีกแงหนึ่งที่สํ าคัญก็คือ เรื่องการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย 
โดยเฉพาะความรังเกียจ และความหวาดกลัวตางๆ ซ่ึงโยงไปถึงเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ดังที่ไดมีปญหากันมา

ดานหนึ่ง โดยกฎหมายเปนตน รัฐก็ตองพยายามที่จะปกปองคุม
ครองคนทีป่วยเปนโรคเอดส ใหเขามสีทิธแิละสวสัดกิาร เชน ใหมสีทิธิ
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ท่ีจะไมยอมใหตรวจหรอืเปดเผยตวัเขาวาเปนเอดส เปนตน อนันีก้เ็ปน
ปญหายุงยาก แนนอนวา เราตองพยายามชวยเหลือ โดยหลักศีล
ธรรมก็ตาม โดยหลักสิทธิมนุษยชนก็ตาม ซ่ึงเปนเรื่องของอารยธรรม

อยางไรก็ตาม ก็ตองมองตามความเปนจริงดวย คือคนทั้งสอง
ฝาย ท้ังคนที่เปนโรคเอดส และคนที่มาเกี่ยวของกับคนเปนโรคเอดส 
ตางก็เปนมนุษย ซ่ึงรักตัวกลัวตาย และแตละคนก็มีสิทธิของตน ซ่ึง
กลายเปนเรื่องความขัดแยงกันในทางผลประโยชนตามธรรมชาติพื้น
ฐานของมนุษย ท่ีเราจะตองยอมรับความจริง

แมวาโดยอุดมคติเราอยากใหมนุษยเอื้อเฟอตอกัน อยากให
คนในสังคมทั่วไปมีความเอื้ออาทรตอคนเปนโรคเอดส แตก็ตองยอม
รับความจริงวา มนุษยเหลานั้นก็อยูดวยความไมรู มีอวิชชา แลวก็มี
ความรักหวงแหนตอชีวิต ตอครอบครัวของตน คนเปนโรคเอดสก็
พยายามรักษาสิทธิสวนตัว ซ่ึงเปนผลประโยชนของตัวเอง  ในขณะ
ท่ีคนซึ่งไมปวยโรคเอดสหรือคนที่อยูในสังคมทั่วไป ก็รักตัวกลัวตาย 
เขาก็มีสิทธิตอชีวิตของเขาเชนเดียวกัน

เราอาจจะพดูในแงวา ในเมือ่คนเปนโรคเอดสมสีทิธท่ีิจะไมให
คนอืน่รูวาตนเปนโรคเอดส คนอืน่เขากม็สีทิธติอชีวติของเขา ซ่ึงเขา
อาจจะเรียกรองวา เขาก็นาจะมีสิทธิในการที่จะรูวา คนที่เขาเขาไป
เกีย่วของคนนี้ๆ  เปนโรคเอดสหรอืไม เพือ่จะรกัษาชวีติและครอบครวั
ของเขา อันนี้ก็เปนเรื่องถกเถียงกันไปไมสิ้นสุด ถาพูดในแงน้ีก็เปน
เรื่องธรรมดาของมนุษยท่ีตางฝายตางก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน

ในทางตรงขาม ถามองในแงความเหน็อกเหน็ใจ แทนทีจ่ะแยงชงิ
ผลประโยชนกนั กม็ามองในแงเอือ้เฟอตอกนั คนทีไ่มเปนโรคเอดส คอื
สงัคมทัว่ไปกเ็หน็อกเหน็ใจคนเปนโรคเอดส แลวกพ็ยายามชวยเหลอื
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บํ าบัดแกไข ใหความอนุเคราะหสงเคราะหเทาที่จะเปนไปได พรอม
กันนั้น คนที่เปนโรคเอดส ก็ควรจะเห็นใจคนที่ไมไดเปนเชนเดียวกัน

ลองนกึแบบเอาใจเขามาใสใจเรา วา คนเปนโรคเอดสเองนีแ้หละ 
สมยัทีย่งัไมไดเปนเอดส กค็งมคีวามรูสกึท ํานองเดยีวกนักบัคนทีไ่มได
เปน และความรูสกึของคนอืน่ตอตนเองขณะนี ้ตนเองกอ็าจจะเคยรูสึก
มาแลวตอคนอื่นที่เปนโรคเอดส ตัวเองก็กลัวเหมือนกัน ตัวเองก็เคย
หวาดอยางนี้แหละ ฉะนั้น ตัวเองก็ตองเห็นใจคนอื่น

รวมความวา ตองเห็นใจซึ่งกันและกัน แลวก็มาวางวิธีปฏิบัติ
ในทางที่จะเอื้อเฟอรวมมือเพื่อใหไดผลดีรวมกัน

ในแงของสังคมก็แนนอนวา จะตองพยายามหาทางปฏิบัติให
ดีท่ีสุด เพื่อใหคนที่อยูในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีท่ีสุด แลวก็ใหสังคมอยูรวม
กันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน แตใหเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูล
กันเทาที่จะเปนไปได น้ีก็คือแนวคิดในทางศีลธรรม คือมองในทาง
บวก ไมใชมองแบบมัวแตคิดจะพิทักษสิทธิ ถามัวแตคิดจะพิทักษ
สิทธิของตน แตละฝายก็ตองสาละวนกับการปกปองสิทธิ แยงชิงผล
ประโยชน ขัดแยงกันอยูเรื่อยไป

จะแกปญหา ตองทํ าเจาะจงจริงจัง
และสรางความเขาใจใหชัดเจน

เรื่องของคนที่เปนโรคเอดสน้ี แมแตคนที่เปนดวยกันก็มีแงท่ี
นาเห็นใจไมเทากัน บางคนก็เปนเพราะความประพฤติไมดีของตัว
เอง เชน คนที่ประพฤติสํ าสอนทางเพศ อยางคนที่รูอยูแลววา การ
เที่ยวโสเภณี หรือใชเข็มฉีดยาในกลุมท่ีติดยาเสพติด เปนเหตุสํ าคัญ
ของการติดโรคเอดส แลวก็ยังไปไดรับโรคเอดสมาเพราะเหตุเหลานี้ 
มองในแงหนึ่ง คนทั่วไปเขาก็ไมรูสึกวานาเห็นใจ บางทีถึงกับมองไม
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ดี วาสมแลวกับกรรมของเขาเอง น้ีเปนการมองชั้นหนึ่ง คือ คนเหลา
น้ีไดรับผลรายจากการกระทํ าของตนเอง

แตถามองในแงหลักธรรมก็ตองดูหลายชั้น ในชั้นแรกก็คือ 
มองวา เอาละ เขาก็ไดรับผลกรรมของเขาแลว น้ันก็วาไปตามความ
เปนจริง แตอีกขั้นหนึ่งก็คือ เมื่อเขาไดรับผลไปแลว ไมวาจะอยางไร
ก็ตามก็ตองถือวาเขาเปนผูตกทุกขไดยาก

เมื่อเขามีทุกข แมเขาจะไดรับทุกขน้ันโดยเปนผลจากการ
กระทํ าไมดีของตนเอง ก็ตองแยกเปน ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ คือ ตอนที่เขาไดรับผล ซ่ึงตองรูตามความเปนจริงวา 
ออ การตดิโรคนีเ้ปนเพราะการกระท ําทีไ่มดขีองเขา อนันีเ้ปนสวนหนึง่ที่
จะมาสอนกันใหมนุษยท้ังหลายไมทํ าความชั่วเสียหาย เปนขั้นใช 
อเุบกขา คอื มองเหน็คนท ําความผดิ เมือ่จะคดิแกไขใหถกูตอง หรอืจะ
รักษาธรรม ก็ตองวาไปตามความเปนจริง หรือวาไปตามเหตุปจจัย

ตอนที่ ๒ คือ ในฐานะที่เขาเปนคนที่ตกทุกขไดยาก ตอนนี้
เปนขั้นใช กรุณา คือ มองเห็นคนมีความทุกข เมื่อจะคิดปดเปา
ความเดือดรอนก็สงสารหาทางชวยเหลือ คือ แกไขบํ าบัด ซ่ึงเปนทั้ง
การเห็นแกคนที่เปนเอดส เพื่อชีวิตของเขา เพื่อชวยใหเขาปรับปรุง
ชีวิตใหดีข้ึน และพรอมกันนั้นก็เพื่อจะเกื้อหนุนชวยเหลือสังคมทั้ง
หมด ใหเปนสังคมที่พนไปหรือเบาบางจากความทุกข

สวนคนอีกพวกหนึ่งที่ติดโรคเอดสน้ัน ตัวเองไมไดไปทํ าเสีย
หายหรือประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ไมไดไปสํ าสอนในทางกาม
เปนตน คือ ไมไดผิดทั้งศีลขอ ๓ ในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร และศีลขอ 
๕ ในเรื่องของยาเสพติด แตติดโรคมาดวยเหตุอื่น เชน เปนเพราะคู
ครองของตน เชนสามีไปติดโรคมาจากนอกบาน แลวตัวเองซึง่เปน
ภรรยากเ็ลยพลอยตดิไปดวย กต็าม หรอือยางเปนแพทย พยาบาล 
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และคนในวงการแพทยพยาบาลนั้น บางทีไปชวยเหลือคนอื่นดวยซํ้ า 
แตแลวโดยอุบัติเหตุ เชน เข็มท่ีไปเจาะเลือดคนเปนโรคเอดสมาทิ่ม
เอาตัวเองเขา แลวพลอยเปนโรคเอดส ก็ตาม

บุคคลอยางนี้ เปนคนที่ไมไดทํ าความเสียหาย หรือบางทีถึง
กับไปทํ าความดี แตเกิดความพลาดพลั้ง แลวก็เปนโรคเอดส นับวา
เปนคนที่ควรแกการเห็นใจอยางยิ่ง คือควรเห็นใจทั้ง ๒ ข้ัน

ข้ันที่หนึ่ง การที่ปวยเปนโรค ก็ไมไดเปนเพราะกรรมที่เสียหาย
เลวรายของตนเอง

ข้ันทีส่อง เปนผูประสบเคราะห ไดรับความทกุขความเดอืดรอน
คนประเภทหลังนี้ สังคมทั่วไปยอมพรอมท่ีจะเห็นใจ แต

กระนั้น เพราะความรังเกียจกลัวตอตัวโรคเอดส ก็ไมกลามาเอาใจใส
ชวยเหลือใหเต็มท่ี

ขอน้ีรวมทั้งเด็กที่เปนลูกของคนที่เปนโรคเอดส เด็กๆ เหลานี้ก็
ไมไดไปทํ ารายอะไรมา แตตองมารับทุกขโทษภัยนี้ดวย จึงเปนผูท่ี
ควรเห็นใจอยางยิ่ง สังคมจะตองมีมาตรการในการชวยเหลือ

เราจะตองยอมรบัความจรงิอยางทีก่ลาวแลววา คนทัว่ไปเขาก็
เปนมนุษย เขาก็รักชีวิตของเขา ฉะนั้น เราจะพูดจะสอนอยางไร จะ
ใหคนมาดูแลชวยเหลือคนเปนเอดสอยางเต็มท่ี เหมือนอยางที่เรา
ตองการ ก็คงทํ าไมได จะไดก็เพียงในระดับหนึ่ง แตก็ตองพยายาม
กนัไป โดยไมประมาท พรอมกนันัน้การรูตระหนกัความจรงิท ําใหเรา
ตองยิ่งพยายามวางมาตรการใหดีท่ีสุด เพื่อจะใหผลดีเกิดขึ้นแกชีวิต
และสังคม ท้ังแกตัวคนที่เจ็บไขน้ันเอง และแกสังคมสวนรวม

อยางเชน เดก็ทีเ่ปนลกูของคนเปนโรคเอดสจะประสบปญหา เชน
ถกูรงัเกยีจ แมแตไปโรงเรยีนกล็ ําบาก บางทพีอแมท่ีเปนโรคเอดสตาย
ก็เปนขาวดวย จะไปอยูท่ีไหนคนก็ไมอยากเขาใกลหรือเกี่ยวของ รัฐ
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ตองยอมรับความจริง และตองมีนโยบายเปนพิเศษสํ าหรับเด็กเหลา
น้ีวาจะเอาอยางไร ถาเขาติดโรคแลวก็ใหเขามีโอกาส มีชองทางที่จะ
มีชีวิตที่ดีท่ีสุด ในระหวางที่ยังไมตาย  แตบางทีเขาก็ไมไดติดโรค
เอดสดวย แตถูกระแวงหวาดกลัว คนทั้งหลายไมอยากเขาไปเกี่ยว
ของ เด็กก็เลยพลอยไดรับผลราย เราก็ตองมีทางที่จะชวยเหลือ

ในแงน้ี แมวาเราจะพยายามพูดชี้แจงใหคนเขาใจ และชักชวน
ใหมาชวยเหลือ เราก็ตองรูความจริงวา โอกาสที่จะมีคนมาเอื้อเฟอ
ตอเด็กหรือคนเหลานี้น้ันมีนอย ฉะนั้น เราจะตองเพียรพยายามทํ า 
ดวยการตั้งโครงการหรือกิจการอะไรพิเศษโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อเปน
หลักประกันใหแนนอนลงไปวา จะตองมีการเกื้อหนุนชวยเด็กเหลานี้ 
ใหเขาตองมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี

มีอีกอยางหนึ่งที่สังคม โดยเฉพาะรัฐ และผูทํ างานรับผิดชอบ
เรื่องนี้ จะตองทํ า เพื่อแกปญหาการที่คนเปนเอดสถูกรังเกียจ ถูก
ทอดทิ้ง และถูกแบงแยก โดยสืบเนื่องจากการที่คนทั้งหลายทั่วไป
หวาดกลัวตอการติดโรคเอดส

ในเรื่องนี้ เรามักพูดกันแบบกวางๆ เชนบอกวาตองใหการ
ศึกษาแกประชาชน แตคํ าพูดอยางนี้มันกวางเกินไป ซ่ึงควรใชใน
กรณีท่ัวๆไป แตในเรื่องการติดโรคนี้ควรพูดเจาะจงชี้ลงไปใหชัดจน
ทุกคนแมนใจวาการติดโรคมีไดแคไหน ดวยการทํ าอะไรบาง

อยางทีต่ ําราบอกวา โรคเอดสตดิโดยทางโลหติ  โดยทางของ
เหลวจากคนที่เปนโรค ซ่ึงตามปกติมาจากการรวมเพศ หรือเพศ
สัมพันธ การใชเข็มรวมกันในหมูผูใชยาเสพติด แตการอยูใกลชิด
อยางอื่น แมแตใชสวมดวยกันก็ไมติด หรือรับประทานอาหารดวย
กันก็ไมติด แมแตคนในครอบครัวเดียวกันก็ไมติดเอดส อยางนี้เปน
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เรื่องในชีวิตประจํ าวัน ในสวนนี้ตองเจาะจง ตองพูดชี้ชัด ตองแสดง
หลักฐาน ตองทํ าใหมั่นใจ ใหประชาชนเกิดความชัดเจนแนใจ

คนทั้งหลายยอมตองการความปลอดภัยของชีวิตและครอบ
ครัวของเขา และคนจํ านวนมากหรือสวนมากก็ยังคลุมเครือในเรื่องนี้ 
เราตองเห็นใจ จึงอยูท่ีเราเองจะตองทํ าใหชัด คนที่ทํ างานตองเปนผู
มีความรูเรื่องนี้ชัดเจน และในการทํ างานตองกํ าหนดเปาหมายลงไป
วา จะตองใหประชาชนชัดเจน ทํ าใหเขามั่นใจวา  แมจะไปเกี่ยวของ
กับคนเปนโรคนี้ในชีวิตประจํ าวัน เขาก็จะไมติดเอดส ไมวาจะโดย
ทางการรับประทานอาหารก็ตาม โดยการอยูรวมกันทั่วๆ ไป ก็ตาม 
อันนี้ตองชี้ใหชัดออกมา ทํ าใหคนทั้งหลายมั่นใจเลยทีเดียว ไมใชพูด
กวางๆ วาไมติดงายๆ

ถาสามารถทํ าใหคนทั้งสังคมนี้ชัดลงไป แลวจะเปนสวนหนึ่งที่
จะชวยบรรเทาปญหา เวลานี้คนทั่วไปนานๆ จะไดยินคํ าอธิบายเรื่อง
การติดหรือไมติดวา แคไหน บางทีก็แคพูดวาใหการศึกษาๆ แตไม
เจาะจงชี้ชัดลงไปใหจะแจง

เอดสพาชีวิตมาสูจุดวิกฤติ
แตเราสามารถทํ าวิกฤตินั้นใหเปนโอกาส

ทีน้ีระดับท่ีสาม แคบลงมาก็คือ ระดับชีวิตของบุคคล โดย
เฉพาะเจาะจงพิเศษคนที่ติดเชื้อหรือเปนโรคเอดสแลว

ตามปกติ เมื่อมาเปนโรคที่หมดความหวัง คนก็ยอมมีความ
ทุกขอยางหนักอยูแลวขั้นหนึ่ง แลวนี่ยังเปนโรคที่คนทั่วไปเขาเกลียด
กลัวและหวาดระแวงอีกดวย ก็ยิ่งทํ าใหจิตใจเสื่อมโทรม เพราะกลัว
วาคนอื่นจะรังเกียจ แลวยิ่งเขามองวาเอดสน้ี เปนโรคที่เกิดจากการ
กระทํ าในสิ่งที่ไมดี หรือเลวทรามอีก อาจจะรูสึกดูถูกดูแคลน ก็ยิ่งซํ้ า
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เติมเปนสามชั้นไปเลย ผูปวยมีความทุกข รูสึกเสียอกเสียใจจากโรค
รายแลวไมพอ ยังรูสึกในความดอยหรือมีปมในใจอีกดวย นับวาเปน
จุดวิกฤตของชีวิต

เรื่องอยางนี้เปนปญหาที่จะตองแกไข เปนเรื่องของชีวิตมนุษย 
ซ่ึงแยกเปน ๒ ดาน

ดานกาย ก็คือเรื่องของการบํ าบัดโรค ซ่ึงทํ าไปตามวิธีการทาง
การแพทยเทาที่จะไดกาวหนาไป คือพยายามรักษาโดยไมประมาท 
และเรื่องสวัสดิการ ท่ีสังคมโดยเฉพาะรัฐจะตองดํ าเนินการใหชัดลง
ไป แตพรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจ

ดานจิตใจนี้ ไมเฉพาะคนที่เปนโรคเอดส คนที่เปนโรคอื่นก็มีท่ี
รูวาจะตองตายแนๆ ภายในเวลาเทานั้นเทานี้ เชนคนเปนโรคมะเร็ง
บางอยาง กรณีอยางนี้นอกจากรักษาทางกายเทาที่เปนไปไดแลว ก็
ตองรักษาทางใจดวย โดยเฉพาะในเมื่อดานรางกายไมมีความหวัง
วาจะหาย ก็ตองใหมีความหวังทางดานจิตใจ

คนเราไมไดอยูดวยกายอยางเดียว แตอยูดวยใจดวย ทีน้ี ใจ
คนก็ไมใชจะตองเอาความทุกขมาซํ้ าเติมตัวเอง พอเห็นวาตนเองนี้
อายุจะสั้น จะตาย ถามัวกลัวความตาย ก็กลายเปนทุกข ๒ ช้ัน แต
ถาวางจิตวางใจใหดีก็จะมีทุกขนอยลง แลวยิ่งถาทํ าใจใหดีได ก็กลับ
สงผลดีตอรางกายและตอชีวิตทั้งหมดเลยทีเดียว อาจจะยืดอายุของ
ตัวเองไดดวย

คนเรานี้มักจะเปนหวงเรื่องความสูญเสีย ก็เลยมองแตในดาน
ท่ีกลัววาชีวิตจะหมดไป มัวหวงกังวลวาตัวเองจะอยูไดสั้น อะไร
ทํ านองนี้ มัวแตหวงเรื่องดานสูญเสีย ก็เลยลืมมองดานที่ตัวเองได 
ไมเห็นโอกาสที่ดี แลวก็อาจจะทิ้งโอกาสดีน้ันไปเสียอีก จนกลายเปน
สูญเสียจริงๆ หรือสูญเสียทั้งหมด
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ความจรงิ คนเปนโรคเอดสท่ียงัมชีีวติอยูน่ี กเ็พราะขอดอียาง
หนึง่ของโรครายนัน้ทีว่า มนัเปนโรคทีไ่มกระชัน้เรงดวน ไมตายทนัที
ทํ าใหมีเวลาของชีวิตเหลืออยู และเวลาที่เหลืออยูน้ีก็ไมใชนอยๆ

ลองมองดวูา ในเวลาของชวีติทีเ่หลอือยูน้ี เรามโีอกาสอะไรทีเ่ปน
เรือ่งทีด่ไีหม กจ็ะเหน็วา มทีางเอาดไีดมากมาย ยิง่มองในทางความจรงิ
แหงธรรมแลว แทนทีจ่ะไปมวัหวงเรือ่งความสญูเสยีวาเราจะตองตาย 
วาเราหมดโอกาสทีจ่ะไปสนุกนัน่สนกุนี ่ ถามองดใูหดกีจ็ะเหน็เริม่ตนตัง้
แตวา ชีวติแบบทีไ่ปลุมหลงในเรือ่งอบายมขุ ความชัว่ราย การผดิศลี
ตางๆ ท่ีเราเคยสนกุไปเรือ่ยๆนัน้ ถาเราไมเปนโรคเอดส เราอาจจะสนกุ
สนานมวัเมาอยางนัน้ไปอกีนาน หรอืตลอดชวีติกไ็ด

บางทเีราอาจจะตายไปกบัเรือ่งของความเหลวไหล ตายไปกบั
อบายมขุนัน้กไ็ด ดงัทีป่รากฏวาคนจ ํานวนมากกต็ายไปกบัเรือ่งเหลานี ้
หรอืเพราะเรือ่งเหลานี ้ และชวีติทีอ่ยูกบัความลุมหลงมวัเมาแบบนัน้
ท่ีจริงมันเปนความสูญเสียทั้งหมดเลย ไมใชการไดแตอยางใด

การที่เปนโรคเอดสน้ีทํ าใหเราหยุดยั้งจากชีวิตที่ลุมหลงเดิน
ทางผิดเหลานั้น ไมไดมีการสูญเสียอะไรเพิ่มไปกวานั้นอีก เรื่องที่ทํ า
ไปกอนนี้ตางหากเปนการสูญเสีย แตคราวนี้เปนโอกาสที่เปดใหแก
เราวาทํ าอยางไรจะไดอะไรขึ้นมา ทางไดมีหรือเปลา ก็มีชัดเจน ก็คือ
ชีวิตเรายังมีอยู และยังอยูไดอีกนาน

ตอนนีม้นัมาประกอบประสานและเอือ้ตอกนั กค็อื ถาเราเกดิ
วางใจถูก จิตใจของเราดี ไมมัวเศราโศก ไมมัวทุกขยากคับแคน จิต
ใจท่ีดีก็กลับสงผลยอนไปใหชีวิตรางกายนั้นอยูไดนานตอไป

คนที่เปนโรคเอดสพอมีจิตใจดีข้ึน ก็ทํ าใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยมีสภาพจิตใจดีข้ึนนี้ ทํ าใหรางกายพลอยดี
ข้ึนดวย ระหวางนี้ก็อยูอยางมีความทุกขนอยลง และมีความสุขมาก
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ข้ึน แคน้ีเปนเรื่องงายๆ แตมันไมจบเทานั้น
เมื่อเปนโรคเอดส นอกจากเราจะตัด หยุด เลิกชีวิตแบบเกาที่

ลุมหลงมัวเมาเปนตนแลว เรายังตัดวงจรทางดานความวุนวายใน
สังคม ทํ าใหการยุงเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยเปนตนอยูในวงจํ ากัดลง ซ่ึง
บางทีการมีวิถีชีวิตแบบนี้กลับเปนโอกาสดี

อยางคนทีอ่อกแสวงธรรม ปลกีตวัวเิวกไปอยูคนเดยีวในปา ก็
เปนมนษุยท่ีดีๆ  น่ีแหละ แลวเขากม็จิีตใจปรารถนาสิง่ทีส่งูประเสรฐิยิ่ง
ข้ึนไป ถึงกับยอมปลีกตัวออกไปอยูในที่สงบเงียบ ไปอยูคนเดียว ไม
ยุงเกี่ยวกับใคร บํ าเพ็ญเพียรทางจิตใจ และแสวงปญญา

คนเปนโรคเอดสในแงน้ี ก็เปนการเขาถึงภาวะอยางนี้ ท่ีเรียก
วา กายวิเวก ชนิดที่มาเองดวยเหตุการณในชีวิต เมื่อมันมาแลว ก็ถือ
วาเราจะตองใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชน คือใชสภาพชีวิตที่เรียกวา
กายวิเวกนี้ใหเปนประโยชน ทํ าใหมันกลายเปนชวงเวลาของการ
แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐทางจิตใจและทางปญญา

ถาเรารูจักเอาเวลานี้มาใช ก็กลายเปนวาเราอาจจะไดบรรลุ
จุดหมายชัน้สงูของชวีติ ไดเขาถงึสิง่ประเสรฐิ แมถาจะศกึษาธรรม หรอื
ปฏบัิตธิรรม ตอนนีจ้ะพฒันาจติใจ และพฒันาปญญา กลบัเปนโอกาส
ท่ีดี เหมือนอยางบางคนที่เมื่อมาเปนโรคจึงไดสิ่งประเสริฐของชีวิต

ความจริงมีอยูวา ความสุขพื้นฐานสํ าคัญอยางหนึ่งของ
มนุษย คือ การไดสัมผัสกับธรรมชาติ หรืออยูกับธรรมชาติ ใน
ทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีสดชื่นงดงาม อันเกื้อกูลเปนคุณตอชีวิต

มนุษยมีความสุขราเริงเบิกบาน เมื่อไดเห็นทองฟาแจมใส
กายตองสายลม ไดสดูอากาศทีบ่ริสทุธิ ์ มองดทิูวทศันท่ีงดงาม มภีเูขา
หมูไมใบดกเขียวขจีรมร่ืน ดอกไมหลากสีสดสวยนานาพันธุ ฯลฯ

แตมนุษยยคุปจจุบัน ไดแปลกแยกจากธรรมชาตไิปเสยีมาก
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หางเหิน ไมไดรูสึกถึงความสุขกับธรรมชาติน้ี
ในเรือ่งนี ้ ถาผูปวยโรคเอดสหันมานกึถงึชวีติทีส่มัผสักบัธรรมชาติ

และคดิจะแสวงหาความสขุในการอยูกบัธรรมชาต ิแลวหากสงัคมหรอื
รัฐเอือ้อ ํานวย โดยชวยจดัสรรโอกาสใหผูปวยโรคเอดสไดอยูทามกลาง
ธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมย ใหเขามีความสุขแบบนี้ได ก็จะเปนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค หรือพลิกปญหาใหเปนการพัฒนาไปได
เลยทีเดียว อารยธรรมที่วาเสื่อมน้ัน ก็จะมีดานที่เปนความเจริญงอก
งาม หรือกลับเปนการฟนตัวงอกงามของอารยธรรมดานหนึ่ง

บางทีผู ปวยโรคเอดสจะมองเห็นความหมายของธรรมะ 
อยางที่พระอรหันต ผูมีจิตหลุดพน หมดกิเลสแลว และมีความสุขใน
การเขาถงึธรรมชาต ิ กลาวคาถาภาษติไว ดงัจารกึอยูในพระไตรปฎก
ขอยกตัวอยางมาในที่น้ีสักตอนหนึ่ง ดังนี้

เรานั้น มีใจใฝแนวในธรรมอนัเปนประโยชนแทที่
มุงหมาย โดยลํ าพังผูเดียวจักเขาไปพลันสูปาใหญ อัน
เปนที่กอใหเกิดปติแกทานผูบํ าเพ็ญเพียร เปนที่อยูของ
หมูชาง อันนารื่นรมย เราลํ าพังผูเดียวจักโสรจสรง
กายในซอกเขาอันเยือกเย็น ในปาอันยะเยือก ที่มีดอก
ไมบานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สํ าราญใจ

เม่ือลมเยน็พดัมา พากลิน่ดอกไมหอมฟงุไป เรานัง่
อยูบนยอดเขา จกัท ําลายอวชิชา ครานัน้ ณ ทีเ่งือ้มเขา
ซึง่ดารดาษไปดวยดอกโกสมุ มีภาคพืน้เยอืกเยน็ในแดน
ปา เราไดรับความสุขจากความเปนอิสระ จะรื่นรมย
อยางแนแท อยูในถํ้ าแหงขุนเขา เรานั้นมีความดํ าริสม
หมายเต็มเปยมแลว เหมือนดังดวงจันทรในวันเพ็ญ

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งดงาม มีธารนํ้ าเย็นใส
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สะอาด ดารดาษไปดวยลานผืนหญา มีสีเหมือนแมลง
คอมทอง ทํ าใจเราใหรื่นรมย

ภูเขาสูงตระหงานเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมอืนเปนปราสาท กัมปนาทดวยเสียงชางคํ ารนรอง 
นารื่นรมยย่ิงนัก ทํ าใจเราใหยินดี

ภเูขาชมุฉํ ่าฝน มีผวิพืน้นารืน่รมย เปนทีอ่าศยัของ
เหลาฤาษ ีเซง็แซดวยเสยีงนกยงู ยอมท ําใจเราใหรืน่รมย

ภูเขาไมพลุกพลานดวยผูคน มีแตหมูเนื้อเสพ
อาศยั ด่ืนดกดวยหมูนกนานา ทํ าใจเราใหรื่นรมย

ภูเขามากดวยแผนศิลาหนาใหญ มีนํ้ าใสสะอาด 
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวย
สาหราย ทํ าใจเราใหรื่นรมย

พลิกวิกฤติ ใหเปนวิวัฒน
พลิกโรค ใหเปนลาภ

ตามหลกัพระพทุธศาสนา คนเรานีไ้มมทีางหมดหวงั บางทานก็
ไดตรสัรูหรอืบรรลธุรรมเมือ่จะสิน้ชวีติ อยางพระภกิษุบางรปู เจบ็ปวย
ทุกขทรมานมากจนจะสิ้นชีวิต แตตอนที่ใกลจะสิ้นชีวิตนั้นแหละ
กลบัรูจักท ําจติใจ เกดิความรูเทาทนัความจรงิของชวีติ รูเทาทนัความ
เกดิแกเจบ็ตาย กลบับรรลธุรรม กลายเปนวาไดประโยชนจากความ
ทุกขน้ัน สามารถบรรลสุิง่ทีป่ระเสรฐิท่ีสดุของชวีติในขณะทีจ่ะตาย หรอื
ในขณะที่มีทุกขหนัก ตอนที่ทุกขท่ีสุด กลับไดความสุขอยางสูงสุด

คนที่เปนโรคเอดสถามองในแงน้ี ยังมีเวลาของชีวิตเหลือมาก
กวาคนอีกจํ านวนไมนอย ถาใชเวลานี้ใหดี จะไดประโยชนท่ีเปนชั้น
สูง ไมใชประโยชนช้ันตํ่ าๆ คือ ไมใชประโยชนในแงเงินทองทรัพยสนิ
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ขางนอก แตเปนประโยชนท่ีเปนเนือ้หาสาระ หรอืเปนเนือ้ตวัของชีวิต
แทๆ ในระดับจิตใจ และระดับปญญา แมแตบรรลุธรรมสูงสุด

เพราะฉะนั้น จึงไมควรติดของอยูในการมองความสูญเสีย แต
ควรเอาเวลานี้มาใชใหเปนประโยชน ซ่ึงเปนการมองในทางบวกที่
เปนความจริง แลวก็กลับไดผลดี

ขอใหถือวา ถึงเวลาที่เราจะมาบุกเบิกทางดานจิตใจ ไหนๆ 
เกิดมาทั้งที ก็ควรจะไดทํ าจิตใจของตัวใหสมบูรณ เพราะฉะนั้น เรา
จะพัฒนาจิตใจ ใหเปนจิตภาวนา แลวก็เปนเรื่องของการทํ าหนาที่
ของมนุษยในทางปญญา ท่ีจะรูเขาใจชีวิตของตนตามเปนจริง เปน
ปญญาภาวนา ตอนนี้มาทํ าชีวิตจิตใจใหดี และสรางปญญา ก็จะมี
ชีวิตที่ดี และเขาถึงสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตได

พอมีจิตใจดี มีปญญารูเขาใจเทาทันความจริง ก็มองและ
ปฏิบัติตอชีวิตของตัวเองถูกตอง กลายเปนวา จิตปญญาที่สูงนี้สง
ผลมาทางรางกาย ใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สุขภาพก็พลอยดีข้ึนดวย 
ทํ าใหโรคเอดสมีกํ าลังนอยลง

เดี๋ยวนี้ก็เชื่อกันมากขึ้นวา การที่มีจิตใจดีน้ันเทากับมาชวยให
มีภูมิตานทานโรคดีข้ึน หรือลดความเสื่อมใหนอยลง สํ าหรับตัวเองก็
อาจจะยืดอายุออกไปดวย และอีกดานหนึ่งก็คือ สามารถทํ ากิจ
กรรมทางสังคม แมแตสามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยไดอีก

ท่ีจริงนั้น การมีชีวิตยาวหรือสั้น ทานไมใหความสํ าคัญมาก
นัก โดยเฉพาะไมใชตัวตัดสิน ขอสํ าคัญอยูท่ีวา ชีวิตนั้นเปนอยูอยาง
ไร เกิดมาแลวไดอะไร

ดงัพทุธภาษติทีว่า “บุคคลใดแมจะมชีีวติอยูไดนานถงึ ๑๐๐ ป 
แตมปีญญาทราม จิตใจมแีตความวุนวาย กไ็มดอีะไร ชีวติเพยีงวนัเดยีว
ของคนที่มีปญญา ใจสงบมั่นแนวไปในธรรม ดีงามประเสริฐกวา”



ธรรมะชนะเอดส      ๑๘

กลายเปนวา แมจะเปนโรคเอดสก็อยูไดอยางดี และเปนชีวิตที่
มีคุณคา ถาหากไมไดเปนโรคเอดส เราอาจจะไปมีชีวิตที่เลวรายตก
ตํ่ า ทํ าชีวิตใหเปนโมฆะ เสียเปลา เกิดมาทั้งชาติไมไดอะไรเลย 
กลายเปนวาโรคเอดสทํ าใหเราไดชีวิตที่ดี ท่ีมีคา เรียกวา ชีวิตของ
ตนเองก็ไดสิ่งที่ดีมีคา และทํ าชีวิตของตนเองใหดีมีคาแกผูอื่น คือแก
เพื่อนรวมโลกรวมสังคมไปดวย

ดังนั้นจึงมีผูท่ีเปนโรคเอดสท่ีรูจักวางจิตใจใหถูกตอง กลาย
เปนผูสามารถมาบํ าเพ็ญประโยชนแกสังคม อยางนอยก็มาชวย
เหลือคนอื่นที่เปนโรคเอดสไดอีก

ท่ีพูดมานั้นก็เปนเรื่องที่วา คนเรานี้ไมหมดโอกาส ถาถือคติใน
พระพุทธศาสนา เราอยาไปหวงกังวลกับดานสูญเสีย ถามัวมองและ
คํ านึงถึงแตในดานสูญเสีย ก็จะยิ่งทุกข ความสูญเสียก็เดนขึ้นมา 
แลวเราก็จะอยูกับความสูญเสียไปเรื่อย

แตถามองถูกตอง ไมหวงดานสูญเสีย ก็จะเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น
ในตอนนี้ และเมื่อโอกาสมาแลว ก็ใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชนใน
การพัฒนาจิต และพัฒนาปญญา ก็จะกลายเปนวา เราไดสิ่ง
ประเสริฐของชีวิตในชวงที่มาเปนโรคเอดสน้ีเอง

บางทอีาจจะถึงกับพูดกับตัวเองวา ชีวิตของเราทั้งหมดที่ผาน
มากอนๆ น้ัน เหลวไหล ไมไดอะไรเลย เพิง่มาไดเอาเมือ่เปนเอดสน่ีเอง

ในทุกเรื่องนั้นมีสองดาน คือมีดานดี มีดานราย แมแตคนที่
เห็นกันวาไดสิ่งที่เปนโชคเปนลาภ แตถาเขามัวประมาทเอาโชคลาภ
น้ันไปใชในทางผิด ก็กลับเปนเรื่องเลวราย กลายเปนเคราะหไป 
ฉะนั้น ไมมีใครโชคดีหรือเคราะหรายแบบสมบูรณ เหมือนคนที่ราง
กายดี สุขภาพดี มีเงินมีทองเปนตน มีมากมายที่กลายเปนเหตุใหลุม
หลงมัวเมาประมาททํ าชีวิตใหเสื่อมทรามลง แลวก็มีความทุกขตอ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙

ไป กลายเปนชีวิตที่ตกตํ่ าดอยคา หรือไมมีคาอะไรเลย
แตคนที่ประสบเคราะหรายหรือสิ่งที่ไมดีน้ี ถารูจักมองใหถูก

ตอง ก็กลับพลิกผันตัวเคราะหใหเปนโชคได คนเปนโรคเอดสในแงน้ี
ก็กลายเปนคนที่มีโอกาสมากทีเดียว ถาคิดจะปฏิบัติใหถูกตองใน
การที่จะพัฒนาทางจิตใจและทางปญญา อยางนอยก็เปนสิ่งที่มา
ชวยยั้งตนเอง ไมใหถลํ าตอไปในทางเสื่อม แลวหันกลับมาในทางที่ดี 
พลิกโรคใหกลายเปนลาภไปได

แทบทกุคนในสงัคมไทย เคยไดยนิพทุธภาษติวา อาโรคยฺปรมา
ลาภา (คนไทยมักจํ ากันเพี้ยนไปนิดหนอยเปน อโรคะยา ปะระมา 
ลาภา) แปลวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ความมีสุขภาพดี
เปนลาภที่สุดยอด

หลักการนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติ ๒ ช้ัน คือ
ช้ันแรก ทุกคนควรไมประมาท ควรดแูลรกัษาสขุภาพ และบรหิาร

ชีวติ ครอบครัว คนใกลชิดใหมีสุขภาพดี ระวังปองกันไมใหเกิดมีโรค
ในช้ันที่ ๒ แตถามีอันเปนไปวา เกิดเปนโรคอะไรขึ้นแลว ตอน

น้ีโดยใชโยนิโสมนสิการ นอกจากพยายามบํ าบัดแกไขโรคนั้นแลว 
จะตองทํ าโรคนั้นใหเปนลาภเทาที่จะเปนไปได

เอดสเปนอาการแสดงแหงความกรอนโทรมของอารยธรรม
แตคนเปนเอดสมศีกัยภาพและโอกาสทีจ่ะกอบกูอารยธรรม

ผูปวยโรคเอดส หรือแมผูไมไดปวยก็ตาม คงมองเห็นไดไม
ยากวา ความเจริญในยุคปจจุบันนี้ มีลักษณะสํ าคัญที่เดนชัดอยาง
หนึ่ง คือ มีวัตถุและบริการบํ ารุงบํ าเรอใหเสพบริโภคมากมายจนเสพ
ไมทัน เวลาก็มีไมพอที่จะไลตามเสพ แมแตความคิดก็ตองหมดไป
กับการวางแผนวา จากอันนี้เรื่องนี้จะไปเสพอะไรที่ไหนตอไป ทํ าให
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คนไมมีเวลาที่จะเอาใจใสกัน และไมเหลือชองใหเกิดความคิดที่จะ
ทํ าอะไรเพื่อคนอื่น

สถานการณน้ีมีผลยอนกลับมากระทบตอความสัมพันธ
ระหวางมนุษย นอกจากทํ าใหมนุษยไมรูจักที่จะมีความสุขในการอยู
รวมกันแลว ยังทํ าใหมนุษยมองกันในดานลบดวยถึง ๓ ข้ัน

๑. เห็นคนอื่นแลว รูสึกไมสบายใจ และมองดวยความหวาด
ระแวง กลัววาคนอื่นนั้นจะมาแยงชิงสิ่งเสพ เปนคูแขง หรืออยาง
นอยก็จะ มาแยงเวลาหาความสุขของตน

๒. เห็นคนอื่นนั้น เปนตัวเกะกะ กีดขวางการหาความสุขของ
ตน ทํ าใหตนสูญเสียเวลาในการที่จะหาความสุข

๓. มองคนอื่นเปนเหยื่อ ท่ีตนเองจะเอาเปนสิ่งเสพบริโภคหา
ความสุข หรือใชหาผลประโยชนเพื่อจะกาวไปสูการไดสิ่งเสพ

ภาวการณอยางนี้ไดคืบคลานเขามาแมแตในครอบครัว โดย
ทํ าลายความสัมพันธข้ันพื้นฐานของมนุษย ทํ าใหแมแตพี่กับนองก็
ไมคอยเอาใจใสกัน ไมคิดจะทํ าอะไรใหแกกัน แทนที่วาจะอยากพบ 
อยากเห็น หรืออยากหากัน ก็กลัวจะตองเจอกัน กลายเปนวา พี่มอง
นอง นองมองพี่ ถายังไมถึงขั้นเห็นเปนผูท่ีมาแยงชิงความสุข ก็เห็น
เปนตัวเกะกะกีดขวางการหาความสุขของตน

เรื่องนี้บางทีก็อาจจะลามไปถึงแมแตในความสัมพันธของพอ
แมกับลูก ลูกไมอยากพบพอแม และไมมีความสุขในการไดพบพอ
แม เพราะพอแมกลายเปนผูท่ีจะมาเกะกะกดีขวางทํ าใหเสียเวลาหา
ความสขุของตน เชน ก ําลงัเลนเกมอยู กต็องหยดุชะงกัเสยีเวลาไป

ถาอาการนี้คืบหนารุนแรงขึ้นตอไป ก็อาจถึงขั้นที่วา แมแตพอ
แมก็มองเห็นลูกเปนตัวเกะกะที่มากีดขวาง ทํ าใหเสียเวลาในการหา
ความสุขของตน
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สภาพสังคมเวลานี้ ท่ีคนมองกันดวยความระแวง กลัวคนอื่น
จะมาแยงชิงสิ่งเสพบริโภค หรือแยงชิงเวลาหาความสุข ก็ตาม มอง
กันเปนตัวเกะกะกีดขวาง ทํ าใหเสียเวลาในการหาความสุข ก็ตาม 
หรือมองกันเปนเหยื่อก็ตาม ก็เปนปญหาใหญอยูแลว

ยิง่กวานัน้ แตละคน ท้ังทีว่ิง่ไลตามหาความสขุจนไมมเีวลาเหลอื
และหมดความคดิไปกบัการโลดแลนหาความสขุเหลานี ้ กไ็มรูจักเตม็
อิม่สมอยากสกัท ี มแีตยิง่ตองวิง่หนคีวามหงดุหงดิหงอยเหงาเบือ่หนาย
และวิ่งไลตามสนองความกระหายอยากใหมๆ ท่ีไมรูจักจบสิ้น

ความจรงิ พทุธภาษติกเ็ตอืนอยูแลววา “ถงึแมเงนิทองจะตกลงมา
เปนหาฝน คนกห็าความอิม่ในกามไมได” (น กหาปณวสเฺสน, ตติตฺ ิกาเมสุ วชฺิชต)ิ

คนที่มีสติสัมปชัญญะอยูบาง ถึงเวลาหนึ่งก็จะมานึกไดวา 
การวิง่หาความสขุแบบนีไ้มจบสิน้ แลวกไ็มไดความสขุทีแ่ทจริง เราควร
จะหนักลบัมาเปนตวัของตวัเอง ในการทีจ่ะก ําหนดความสขุของตวับาง
โดยเปนผูตดัสนิเลอืกวา อะไรทีเ่ราควรจะใชในการท ําตวัใหมคีวามสขุ
แทนที่จะมัวเปนลูกไลคอยตามลาเหยื่อท่ีเขายื่นหรือหยอนมาลอ

ถาไมมีเครื่องยั้งอยางอื่น การเปนโรคเอดสก็เปนตัวยั้งอยาง
หนึ่ง คนเปนโรคเอดสอาจจะเปนผูท่ีไดสติสัมปชัญญะนี้ แลวหวน
กลับมาคิดผกผันกระแส และแทนที่จะเสียก็จะกลายเปนผูได

ถาทํ าไดเชนนี้ ผูเปนเอดสก็อาจจะกลายเปนผูท่ีใหสติแก
สังคม และอาจเปนผูท่ีช้ีแนวทางใหมในการกลับตัวใหแกอารยธรรม 
ใหพลิกฟนกลับคืนขึ้นมาได

ฉะนั้น ผูเปนโรคเอดสน้ี ในขณะที่อารยธรรมกํ าลังไหลลง ก็
อาจเปนผูท่ีมาฟนอารยธรรมขึ้น พลิกผันอารยธรรมใหหันกลับมา
เดินในทางที่ถูกตองตอไป กลายเปนผูทํ าคุณแกมนุษยชาติ
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ผูท่ีเขามาสูแนวทางนี้ก็จะพบวา การเดินทางหาความสุขจาก
การเสพบรโิภคนัน้ ไมมทีางเตม็อิม่อยางทีก่ลาวแลว และไมไดความ
สุขที่แทจริง ท้ังสุขในตัวเอง และสุขที่มีรสแหงความจริงใจไมตรีใน
การอยูรวมกันระหวางมนุษย แลวยังทํ าใหท้ังสังคมมีแตการเบียด
เบียนแยงชิงเอารัดเอาเปรียบกัน เดือดรอนวุนวายเสื่อมโทรมไปทั่ว

หันกลับไปนึกถึงที่พูดไวขางตน จะเห็นวา บางคนก็ปวยเปน
เอดสเพราะการที่ไปเอาคนอื่นเปนเหยื่อ บางคนก็เปนเอดสเพราะตก
เปนเหยื่อของผูอื่น

แตจะดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อมาประสบกับภาวะนี้แลว ก็ไม
ตองไปมัวทอแท หรือสูญเสียกํ าลังใจ เพราะวา เราสามารถพลิกมัน
กลับใหเปนโอกาสที่ดีท่ีสุดได

เมื่อหันกลับมาสูวิถีทางที่เปนตัวของตัวเองนี้แลว กลับมา
พัฒนาความสุขที่ไมตองวิ่งไลตามหา ก็พบความสุขในตัวเองได และ
รูจักความสุขที่เปนอิสระ ซ่ึงไมตองขึ้นตอวัตถุเสพภายนอก

เอดสน้ี แมจะเปนโรครายรุนแรง แตก็มีแงดีแฝงอยู นอกจาก
ชีวิตจะมีโอกาสอยูไดอีกนานแลว สติปญญาความสามารถก็คงอยู 
และคนก็มักมาเปนเอดสเมื่อไดศึกษาเลาเรียนพัฒนาชีวิตมาแลวไม
นอย จึงมีศักยภาพอยางดีท่ีจะทํ าการสรางสรรค ซ่ึงในระยะที่ผาน
มาเสียอีก ท่ีศักยภาพนี้ถูกละเลยใหสูญเปลาเสียไป

ถึงตอนนี้ นอกจากมีความสุขแลว ผูท่ีหันมาใชชีวิตแบบใหม 
ซ่ึงในกรณน้ีีกค็ือผูท่ีปวยโรคเอดส กจ็ะมเีวลาและพรอมท่ีจะใชความ
คดิในทางสรางสรรค ระยะเวลาทีเ่หลอือยูตอไปในชวีติ จะกลายเปน
กาลเวลาที่มีคา เปนกาลเวลาแหงการสรางสรรคอยางแทจริง

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่สรางความกาวหนางอก
งามใหแกอารยธรรมก็ได
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แลวตอนนีแ้หละ ผูปวยโรคเอดส เมือ่ไมคอยมใีครอยากเกีย่วของ
ตองอยูคนเดียว  อาจจะกลับดีใจวา   การปวยนี้ทํ าใหเรามีโอกาส 
ไดอยูคนเดยีว ไมมใีครกวน ในทามกลางอารยธรรมที่ผิดพลาดนี้ เรา
จะใชเวลาของเราไดเต็มท่ี ในการจะรังสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกอารย
ธรรมนั้น

ดังนั้น เมื่อมองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา 
การปวยโรคเอดสน้ี เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ท่ีเราสามารถพลกิ
ผนัโชคชะตาใหกลบัรายกลายด ี ใหเกดิมผีลในทางบวกไดอยางเต็มท่ี
จนอาจกลายเปนกาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐท่ีสุด

ถึงตอนนี้ก็กลายเปนวา
๑. ชีวิตทั้งดานจิตใจและดานรางกาย รวมถึงปญญามาเกื้อ

หนุนซึ่งกันและกัน โดยเราทํ าใหดานจิตดีงามพลิกมาชวยดานกาย
ใหท้ังชีวิตนี้กลับดีข้ึน อยูอยางมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีจิตใจที่ดีงาม
เปนสุขมากขึ้น น้ีเปนดานสวนตัว

๒. ความสัมพันธทางสังคมก็ดีข้ึน โดยกลับเปนผูมีชีวิตที่เปน
ประโยชนแกสังคม เห็นไดชัดวาคนเปนโรคเอดสท่ีเปนอยูแบบนี้ เปน
ผูมีชีวิตที่มีคา เปนประโยชนแกสังคม มากกวาคนปกติท่ีมีรางกายดี
จํ านวนมากมาย ท่ีใชรางกายไปในทางเลวราย ประทุษรายสังคม 
ทํ าแตความชั่วราย ไมมีประโยชน

๓. ในระดับของอารยธรรมมนุษย การที่กระแสความเปนไป
ในโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ เปนเครื่องสอนมนุษยสวนรวมวา 
อารยธรรมของมนุษยน้ันเปนไปตามเหตุปจจัยตางๆ โดยเฉพาะที่
สํ าคัญก็คือ การกระทํ าของมนุษยเองที่เรียกวา กรรม

มนุษยตองเอาบทเรยีนนีม้าใชใหเปนประโยชนในการทีจ่ะพฒันา
อารยธรรมใหเดนิไปในทางทีถ่กูตอง โดยตระหนกัวา การที่มนุษยมาลุม
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หลงมวัเมาอยูในกามเปนตนนี ้ ไดทํ าใหอารยธรรมเสือ่มลงไปอยางไร 
มนุษยจะมีอารยธรรมทีด่ ี ท่ีเจรญิงอกงามแทจริงไดอยางไร อารยธรรม
จะยัง่ยนืไดอยางไร ตองคดิกนัใหชัด และปฏบัิตกินัใหถกู
ธรรมะชนะเอดส ทุกเขตทุกขั้น

ดงัทีม่องเหน็กนัอยูน้ี ถามนษุยไมตัง้อยูในศลี ในทีน้ี่คอื ศลีขอที ่
๓ เวนจากกาเมสมุจิฉาจาร และศลีขอที ่๕ เวนจากสิง่เสพตดิตางๆ ซ่ึง
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับเอดสโดยตรง ถามนุษยเราประพฤติตนถูก
ตองโดยตั้งอยูในศีลไดดีแลว โรคเอดสก็แทบจะหายไปเลย

มองในแงลบก็คือ เพราะมนุษยไมตั้งอยูในศีล อารยธรรมของ
มนุษยก็จึงเสื่อมโทรม มนุษยจึงประสบเคราะหราย ท่ีเปนผลแหง
กรรมที่ช่ัวรายของตนเองมากมาย มีปญหาโรคเอดสเปนตน

ถาเราเปลีย่นแปลงพฒันามนษุยไปในทางทีด่ ี เพยีงตัง้อยูในหลกั
คํ าสอนแคข้ันศีลเทานั้น ก็จะแกปญหาทํ าใหอารยธรรมของมนุษย
ดํ าเนินไปอยางถูกตอง และอารยธรรมที่ถูกตองก็จะทํ าใหมนุษยมี
สันติสุขอยางแทจริง แลวอารยธรรมก็จะเปนอารยธรรมที่แทจริงได

ไมใชเปนอารยธรรมที่สักแตวาเปนชื่อท่ีคนหลงเรียกกันไป โดย
หลอกตัวเอง นึกวาเปนความเจริญ ซ่ึงที่แทเปนความเจริญแบบ
พรางตา เห็นแคบอยูแคเรื่องวัตถุ แตมองกวางออกไป สภาพที่จริงมี
แตความเสื่อมโทรม โดยมี เกณฑตัดสิน คือ ชีวิตก็ไมดี สังคมก็ไมดี 
โลกนี้ก็ไมดี

ถาเปนอารยธรรมที่แทจริง ชีวิตก็ตองดี สังคมก็ตองดี มีสันติ
สุข และโลกนี้ก็ตองดี นาอยูนาอาศัย เปนที่อยูท่ีอาศัยที่ดี ท่ีรมเย็น
เปนสุข หรือเกื้อกูลตอชีวิต และตอสังคมนั้น

แตถึงแมอารยธรรมจะดูเหมือนเจริญกาวหนาไป ไมวาจะมี
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อะไรเฟองฟูก็ตาม เชน มีวัตถุปรุงแตงหลากหลาย เทคโนโลยีเจริญ
มากมาย แตถาชีวิตคนก็ไมดี สังคมก็มีการเบียดเบียนกันมาก ไมมี
ความสงบ ไมมีสันติภาพ โลกนี้ก็เสื่อมโทรม ธรรมชาติแวดลอมก็เสีย
หาย เต็มไปดวยมลภาวะ ไมนาอยู ไมนาอาศัย ไมเกื้อกูลตอชีวิต 
และตอสังคม ถาเปนอยางนี้ อารยธรรมนั้นจะดีไมได จะเรียกวาเปน
อารยธรรมแทจริงไมได

เรื่องเอดสน้ี ถามองใหกวางก็เปนเรื่องที่สอนใหมนุษยหันมา
พิจารณาตรวจสอบอารยธรรมของตนเอง แลวกลับตัวที่จะพัฒนา
อารยธรรมไปในทางที่ถูกตอง น่ีเปนแงมองอยางกวาง

ถามองอยางละเอียดลึกลงไป ก็คือในแงของคนที่เปนโรค
เอดส ไมมองในแงท่ีจะเปนทุกขกับความสูญเสีย แตมองในแงท่ีตัว
ไดโอกาสในการแสวงหาและพัฒนาทางดานจิตใจและปญญาที่แท 
คือปญญาที่รูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง แลวรูจักใชเวลา
ของชีวิตใหเกิดประโยชน

แมเพียงแควา ถาจะคิดบํ าเพ็ญสมาธิก็เอาเวลามาอุทิศใหกับ
เรื่องนี้ไดเต็มท่ี ซ่ึงอาจจะไดเขาถึงอะไรที่คนอื่นไมไดไมถึง แลวก็จะ
ประสบผลดีอยางที่มีบางทานศึกษากันอยูวา เมื่อบํ าเพ็ญสมาธิแลว
กลับมีผลดีตอรางกายที่ปวยเปนโรคเอดสอยางไร ยืดชีวิตไดอยางไร 
อันนี้เปนเรื่องรายละเอียดที่มีผูพูดที่อื่น จึงจะไมพูดถึงในที่น้ี ถาสน
ใจก็ไปศึกษาเฉพาะอีกที

แตพูดโดยรวมก็คือ แนนอนวารางกายกับจิตใจประสาน
สัมพันธเปนปจจัยแกกันและกัน เมื่อกายเสื่อมโทรมก็สามารถสงผล
ใหจิตใจเสื่อมโทรมได เมื่อกายดีก็สามารถสงผลใหจิตใจเปนสุข รา
เริงเบิกบานได

ในทางกลบักนั ถาจติใจเสือ่มโทรม มทุีกขเดอืดรอน กส็งผลตอ
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รางกายในทางไมด ี แตถาท ําจติใจใหดงีาม เบกิบานผองใส มองโลก
พจิารณาเขาใจชีวติในทางทีถ่กูตอง กส็งผลตอรางกายใหดไีด

เราสามารถฝกตวัเอง เราไมควรเปนทาสทีจ่ะปลอยตวัไปตาม
เหตุปจจัยภายนอกเพียงแคตามธรรมชาติดิบแคข้ันพื้นฐาน แตเรา
เปนมนุษยท่ีฝกอบรมบมพัฒนาตัวเองได สรางเหตุปจจัยภายในโยง
ไปหาปจจัยภายนอกได เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนได

ในขณะที่ฝายกายเสื่อมโทรมสงผลใหจิตใจเสื่อม ถาเราฝกตน
ตามธรรม เรากลับพลิกตรงขามได คือสามารถทํ าจิตใจใหเจริญงอก
งาม ทํ าจิตใจดีใหสงผลกลับเปนปจจัยใหรางกายดีข้ึน

สวนที่วาจะทํ าจิตใจใหดีอยางไร ดีแคไหน ไดเทาไรนั้น เปนราย
ละเอียดซึ่งผูท่ีศึกษาเจาะลึกจะไดนํ าไปพูดขยายกันตอไป ในที่น้ีขอ
พูดแตเพียงหลักและขอคิดกวางๆ ฝากไว

เฉพาะอยางยิ่ง ขอยํ้ าคํ าที่พูดไวขางตนวา เมื่อมองใหถูกตอง
ดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรคเอดสน้ี เปนการพลิก
ผันชีวิตของเรา ท่ีเราสามารถพลกิผนัโชคชะตาใหกลบัรายกลายด ี ให
เกิดมีผลในทางบวกไดอยางเต็มท่ี จนอาจกลายเปนกาลเวลาและ
ชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐท่ีสุด

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่ดีงาม สรางความกาวหนา
งอกงามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผู
พลิกผันอารยธรรมใหกลับฟนคืนดีข้ึนมา ก็ได   



(คํ าโปรยปกหลัง)

เมือ่มองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรค
เอดสนี้ เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลกิผนัโชคชะตาให
กลบัรายกลายด ี ใหเกดิมผีลในทางบวกไดอยางเตม็ที่ จนอาจกลายเปน
กาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด

ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคส่ิงที่ดีงาม สรางความกาวหนางอก
งามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผูพลิกผัน
อารยธรรมใหกลับฟนคืนดีข้ึนมา ก็ได
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