ธรรมะชนะเอดส
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารบัญ
ปญหาเอดสอยูที่คนกลัวอด
ถาไมระวังใหดี โลกนี้จะมีอารยธรรมเอดส
สังคมจะมีสนั ติสขุ ได คนตองไมตดิ อยูแ คแกงแยงสิทธิ์
แตตองคิดหาทางเกื้อกูลกัน
จะแกปญหา ตองทําเจาะจงจริงจัง
และสรางความเขาใจใหชัดเจน
เอดสพาชีวิตมาสูจุดวิกฤติ
แตเราสามารถทําวิกฤตินั้นใหเปนโอกาส
พลิกวิกฤติ ใหเปนวิวัฒน
พลิกโรค ใหเปนลาภ
เอดสเปนอาการแสดงแหงความกรอนโทรมของอารยธรรม
แตคนเปนเอดสมศี กั ยภาพและโอกาสที่จะกอบกูอารยธรรม
ธรรมะชนะเอดส ทุกเขตทุกขั้น

๑
๓
๕
๗
๑๑
๑๖
๑๙
๒๔

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 ทั้งที่ความนากลัวที่แทก็ยังคงอยู เพราะเปนโรคที่ยัง
ไมอาจบําบัดใหหายได ถาเปนแลวก็ตองตายแนนอน
ปจจุบันนี้ แมวาจะยังไมมียาที่จะบําบัดใหหายไดจริง แตก็มี
วิธีการ หรือยาบางอยาง ที่ชวยชะลออาการ ทําใหบรรเทาความรุน
แรง หรือยืดอายุคน นับวาดีขึ้นบาง การรูจักวิธีปฏิบัติตอโรคเอดส
นั้นก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหความนากลัวลดนอยลง
นอกจากเรื่องของความรูความเขาใจที่มากขึ้น เชนรูวิธีปฏิบัติ
ตอโรคนั้นชัดขึ้นแลว ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกที่ทําใหคนกลัวโรคเอดส
นอยลง คือ เปนธรรมดาที่คนจะตื่นเตนตระหนกตกใจมาก ในระยะ
*
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ครั้งที่ ๙ ที่ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ๙ ก.ค. ๒๕๔๖

ธรรมะชนะเอดส

๒

ที่เพิ่งไดยินขาวรายแรงใหมๆ และยังไมรูทางไปทางมา ตอมาเมื่อ
ความตระหนกตกใจในขาวที่กระทบครั้งแรกเบาบางลงไป คนมี
ความเกี่ยวของกับโรคนี้ในแงมุมตางๆ กัน ก็เปนเหตุใหความกลัวลด
นอยลง เชนวา โรคนี้แมจะรายแรงถึงตายแนนอน เมื่อเปนแลวตาย
แนแกไขไมได แตระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยูไดกอนที่จะตายนั้นยาว
นาน ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหคนประมาท ปลอยตัว หรือไมรูสึกถึง
ความบีบรัดกระชั้นตัว
อีกประการหนึ่ง ในบางประเทศที่ยากจน คนหาเงินลําบาก
โรคเอดสนี้ก็ไปเกี่ยวของกับเรื่องของอาชีพโสเภณี ซึ่งเปนชองทางหา
เงิ น อย า งหนึ่ ง ของคนที่ อ าจจะมี ฐ านะค อ นข า งยากจน ความที่
ตองการเงินก็ทําใหยอมเสี่ยงตอภัยอันตราย อยางในเมืองไทยเองก็
เคยมีคําที่กลาวกันวา หญิงโสเภณีบางคนพูดวา “เอดสดีกวาอด”
นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของความยั่วยวนทางดานกามารมณ
แมจะเสี่ยงภัยอันตราย แตความที่ตกอยูใตอํานาจของกิเลสตัณหา
และความมักมากในกามเปนตน ก็ทําใหยอมเสี่ยงตอโรคนี้ หรือคนที่
ติดสารเสพติด ในเวลาที่อาการติดยาเกิดขึ้นอยางรุนแรง ก็อาจจะ
ลืมตัวไมคํานึงถึงความรายแรงของเอดส คนสองพวกนี้ก็จัดเขาไดใน
จําพวกกลัวอดมากกวากลัวเอดส คือ ยอมเสี่ยงที่จะเปนเอดส ดีกวา
ยอมอดยาหรืออดกาม
โรคเอดสมีความหมายและมีผลกระทบกวางขวาง ไมเฉพาะ
ในเรื่องความกลัวตอความตายของแตละบุคคลเทานั้น แตเปนเรื่อง
ทีม่ ีผลตอชีวิต ตอสังคม ตอโลก หรือตออารยธรรมทั้งหมดทีเดียว จึง
มีเรื่องที่ตองพิจารณาหลายอยาง ในที่นี้อาจจะแยกการพิจารณา
เรื่องเอดสไดหลายระดับ ทั้งระดับโลก ระดับสังคม เชน ในสังคม
เฉพาะของแตละประเทศ และระดับชีวิตของบุคคล
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ถาไมระวังใหดี โลกนี้จะมีอารยธรรมเอดส
ในระดับโลกนั้น เราพูดไดในแงของอารยธรรมทีเดียว อยาง
นอยเปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับความเปนไปแหงความเจริญและความ
เสื่อมของสังคมมนุษย หรือโลกทั้งหมด เอดสเกิดขึ้นในยุคที่เรียกได
วา มนุษยทั้งหลายมีความสําสอนทางเพศมาก
ถามองในแงนี้จะเห็นวา ปญหาศีลธรรมของมนุษยขอหนึ่ง ก็
คือเรื่องทางเพศ หรือเรื่องกามารมณ สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
เกิดความเสื่อมและความเจริญของอารยธรรม คือ เรื่องกามารมณ
ซึ่งเปนตนเหตุของการเบียดเบียนแยงชิง ความทุจริตหลากหลาย
ความออนแอ และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมตางๆ ทําใหตองมี
การควบคุมยับยั้ง โดยระบบคําสอนทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
อยางในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นไดจากเรื่องศีล ๕ วา ศีลขอ
๓ คือ การเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนเครื่องควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติทางเพศใหอยูในขอบเขตที่ดีงามและเปนคุณแกหมูมนุษยเอง
สังคมในยุคกอนๆ นอกจากมีคาสอนทางพระศาสนาและทาง
ํ
ศีลธรรมเปนเครื่องยับยั้งแลว ก็มีมาตรการทางสังคมที่มาประสาน
กับคําสอนในทางพระศาสนาสําทับดวย แมแตกฎหมายก็มาชวย
แตยิ่งกวานั้นก็คือ อาศัยเครื่องมือยับยั้งจากธรรมชาติโดยตรง
เมือ่ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในทางการแพทยยงั ไมเจริญ
ความเสีย่ งตอกามโรค อยางโกโนเรีย ตลอดจนซิฟล สิ ก็เปนเครือ่ งยับยัง้
พวกผูชายไวไดไมนอย และในฝายหญิง การที่เมื่อมีเพศสัมพันธแลว
จะทําใหตั้งครรภ ก็เปนเครื่องยับยั้งทางศีลธรรมอันหนึ่ง ซึ่งชวย
เหนีย่ วรัง้ ทําใหไมกลาปลอยตัว และทําใหไมเกิดการสําสอนทางกาม
ทีนี้มาในยุคที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญ
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ขึ้น เมื่อไมนานนี้เอง ก็ไดเกิดมียาและอุปกรณตางๆ สําหรับคุม
กําเนิด หรือทําใหไมตองตั้งครรภ ซึ่งก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําให
คนขาดความยับยั้งชั่งใจ แลวการสําสอนทางกามก็มีมากขึ้น
การเกิดขึ้นหรือการปรากฏขึ้นของโรคเอดส เมื่อพิจารณาใน
แงนี้ก็เหมือนกับเปนเครื่องมือของธรรมชาติที่จะจัดการกับมนุษย
หรือลงโทษมนุษย แตที่จริง มันก็คือผลรายดานหนึ่งจากการกระทํา
ที่วิปริตของมนุษยเอง ซึ่งควรจะไดสืบคนกันใหชัด ในแงของความ
สัมพันธเชิงเหตุปจจัย
ในแงนี้ เมื่อโรคเอดสเกิดขึ้นมาแลวก็กลายเปนเครื่องชวยทาง
สังคมอยางหนึ่ง ในการที่จะเหนี่ยวรั้งมนุษยไมใหเสื่อมโทรมในทาง
กามารมณ หรือมีการเบียดเบียนกันทางดานกามนี้มากเกินไป
อยางนอยมนุษยนาจะไดพิจารณาวา ระหวางเครื่องมือยับยั้ง
ทางธรรมชาติพื้นฐาน เชน เรื่องของการตั้งครรภ กับการที่มาถูก
ยับยั้งในขั้นของโรคภัยไขเจ็บที่รุนแรงขึ้นๆ ซึ่งเกิดจากการสําสอน
ทางกาม อันไหนจะดีกวากัน ถามนุษยไมมีการยับยั้งดวยการบังคับ
ควบคุมโดยทางศีลธรรมดวยตัวเอง ก็จะตองถูกธรรมชาติยับยั้งดวย
ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายใน คือ การที่ตัวมนุษยเอง มีจิตใจเขมแข็งที่จะควบ
คุมตนเอง และดํารงอยูในหลักศีลธรรมเปนตน
สวนในดานปจจัยภายนอก แบบแผนและมาตรการตางๆ ทาง
สังคมก็เปนองคประกอบที่สําคัญ แตแคนั้นยังไมพอ ธรรมชาตินี่
แหละเปนปจจัยภายนอกขั้นสุดทายที่วา เมื่อมนุษยสําสอนกันนัก
ในที่สุดผลรายก็เกิดขึ้นกับเผาพันธุของมนุษยเอง
ถามองในแงนี้ เอดสก็เปนทั้งเรื่องรายและเรื่องดี รายที่มาทํา
ใหมนุษยมีความทุกขยาก แตพรอมกันนั้นมันก็เปนเครื่องมาชวย
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เหนี่ยวรั้งอารยธรรมไมใหมนุษยตกไปใตอํานาจของความลุมหลงมัว
เมาทางกามารมณมากเกินไป
ที่วามานี้เปนขอควรพิจารณา ซึ่งอาจจะตองการปญญาที่มอง
เห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอยางลึกและทั่วตลอดมากกวาที่
มนุษยมีอยูขณะนี้ แตที่แนนอนก็คือ โรคเอดสนั้นไดปรากฏตัวขึ้นมา
แพรขยายออกไป และสงผลกระทบรายแรงตอสวัสดิภาพของมนุษย
ทั่วโลกแลว ซึ่งอาจถึงขั้นที่มีความหมายสําคัญตออารยธรรมของ
มนุษยชาติ

สังคมจะมีสันติสุขได คนตองไมติดอยูแคแกงแยงสิทธิ์
แตตองคิดหาทางเกื้อกูลกัน
มองแคบลงมาอีกระดับหนึ่ง คือ ระดับสังคมในแตละทองถิ่น
เชนสังคมของประเทศหนึ่งๆ ในระดับนี้เอดสก็มีผลกระทบอยางมาก
เชน ทางดานเศรษฐกิจ ในเมื่อคนที่เปนโรคเอดสนี้เปนคนในวัยหนุม
วัยสาวมาก ก็จะมีผลตอทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ ที่ตอง
สูญเสียกําลังคนทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตองมาตายเสีย หรือไม
สามารถทํางาน และก็ตองใชจายมากมายในการที่จะดูแลรักษา สิ้น
เปลืองงบประมาณแผนดิน ตลอดจนเงินทองคาใชจายในการรักษา
ของแตละบุคคล แตละครอบครัว ทําใหเกิดปญหาทั่วไปหมด แตใน
แงเหลานี้ จะไมพูดถึงในที่นี้
อีกแงหนึ่งที่สําคัญก็คือ เรื่องการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย
โดยเฉพาะความรังเกียจ และความหวาดกลัวตางๆ ซึ่งโยงไปถึงเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ดังที่ไดมีปญหากันมา
ดานหนึ่ง โดยกฎหมายเปนตน รัฐก็ตองพยายามที่จะปกปองคุม
ครองคนทีป่ ว ยเปนโรคเอดส ใหเขามีสทิ ธิและสวัสดิการ เชน ใหมสี ทิ ธิ
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ทีจ่ ะไมยอมใหตรวจหรือเปดเผยตัวเขาวาเปนเอดส เปนตน อันนีก้ เ็ ปน
ปญหายุงยาก แนนอนวา เราตองพยายามชวยเหลือ โดยหลักศีล
ธรรมก็ตาม โดยหลักสิทธิมนุษยชนก็ตาม ซึ่งเปนเรื่องของอารยธรรม
อยางไรก็ตาม ก็ตองมองตามความเปนจริงดวย คือคนทั้งสอง
ฝาย ทั้งคนที่เปนโรคเอดส และคนที่มาเกี่ยวของกับคนเปนโรคเอดส
ตางก็เปนมนุษย ซึ่งรักตัวกลัวตาย และแตละคนก็มีสิทธิของตน ซึ่ง
กลายเปนเรื่องความขัดแยงกันในทางผลประโยชนตามธรรมชาติพื้น
ฐานของมนุษย ที่เราจะตองยอมรับความจริง
แมวาโดยอุดมคติเราอยากใหมนุษยเอื้อเฟอตอกัน อยากให
คนในสังคมทั่วไปมีความเอื้ออาทรตอคนเปนโรคเอดส แตก็ตองยอม
รับความจริงวา มนุษยเหลานั้นก็อยูดวยความไมรู มีอวิชชา แลวก็มี
ความรักหวงแหนตอชีวิต ตอครอบครัวของตน คนเปนโรคเอดสก็
พยายามรักษาสิทธิสวนตัว ซึ่งเปนผลประโยชนของตัวเอง ในขณะ
ที่คนซึ่งไมปวยโรคเอดสหรือคนที่อยูในสังคมทั่วไป ก็รักตัวกลัวตาย
เขาก็มีสิทธิตอชีวิตของเขาเชนเดียวกัน
เราอาจจะพูดในแงวา ในเมือ่ คนเปนโรคเอดสมสี ทิ ธิทจี่ ะไมให
คนอืน่ รูว า ตนเปนโรคเอดส คนอืน่ เขาก็มสี ทิ ธิตอ ชีวติ ของเขา ซึง่ เขา
อาจจะเรียกรองวา เขาก็นาจะมีสิทธิในการที่จะรูวา คนที่เขาเขาไป
เกีย่ วของคนนีๆ้ เปนโรคเอดสหรือไม เพือ่ จะรักษาชีวติ และครอบครัว
ของเขา อันนี้ก็เปนเรื่องถกเถียงกันไปไมสิ้นสุด ถาพูดในแงนี้ก็เปน
เรื่องธรรมดาของมนุษยที่ตางฝายตางก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน
ในทางตรงขาม ถามองในแงความเห็นอกเห็นใจ แทนทีจ่ ะแยงชิง
ผลประโยชนกนั ก็มามองในแงเอือ้ เฟอ ตอกัน คนทีไ่ มเปนโรคเอดส คือ
สังคมทัว่ ไปก็เห็นอกเห็นใจคนเปนโรคเอดส แลวก็พยายามชวยเหลือ
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บําบัดแกไข ใหความอนุเคราะหสงเคราะหเทาที่จะเปนไปได พรอม
กันนั้น คนที่เปนโรคเอดส ก็ควรจะเห็นใจคนที่ไมไดเปนเชนเดียวกัน
ลองนึกแบบเอาใจเขามาใสใจเรา วา คนเปนโรคเอดสเองนีแ้ หละ
สมัยทีย่ งั ไมไดเปนเอดส ก็คงมีความรูส กึ ทํานองเดียวกันกับคนทีไ่ มได
เปน และความรูส กึ ของคนอืน่ ตอตนเองขณะนี้ ตนเองก็อาจจะเคยรูสึก
มาแลวตอคนอื่นที่เปนโรคเอดส ตัวเองก็กลัวเหมือนกัน ตัวเองก็เคย
หวาดอยางนี้แหละ ฉะนั้น ตัวเองก็ตองเห็นใจคนอื่น
รวมความวา ตองเห็นใจซึ่งกันและกัน แลวก็มาวางวิธีปฏิบัติ
ในทางที่จะเอื้อเฟอรวมมือเพื่อใหไดผลดีรวมกัน
ในแงของสังคมก็แนนอนวา จะตองพยายามหาทางปฏิบัติให
ดีที่สุด เพื่อใหคนที่อยูในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีที่สุด แลวก็ใหสังคมอยูรวม
กันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน แตใหเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูล
กันเทาที่จะเปนไปได นี้ก็คือแนวคิดในทางศีลธรรม คือมองในทาง
บวก ไมใชมองแบบมัวแตคิดจะพิทักษสิทธิ ถามัวแตคิดจะพิทักษ
สิทธิของตน แตละฝายก็ตองสาละวนกับการปกปองสิทธิ แยงชิงผล
ประโยชน ขัดแยงกันอยูเรื่อยไป

จะแกปญหา ตองทําเจาะจงจริงจัง
และสรางความเขาใจใหชัดเจน
เรื่องของคนที่เปนโรคเอดสนี้ แมแตคนที่เปนดวยกันก็มีแงที่
นาเห็นใจไมเทากัน บางคนก็เปนเพราะความประพฤติไมดีของตัว
เอง เชน คนที่ประพฤติสําสอนทางเพศ อยางคนที่รูอยูแลววา การ
เที่ยวโสเภณี หรือใชเข็มฉีดยาในกลุมที่ติดยาเสพติด เปนเหตุสําคัญ
ของการติดโรคเอดส แลวก็ยังไปไดรับโรคเอดสมาเพราะเหตุเหลานี้
มองในแงหนึ่ง คนทั่วไปเขาก็ไมรูสึกวานาเห็นใจ บางทีถึงกับมองไม
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ดี วาสมแลวกับกรรมของเขาเอง นี้เปนการมองชั้นหนึ่ง คือ คนเหลา
นี้ไดรับผลรายจากการกระทําของตนเอง
แตถามองในแงหลักธรรมก็ตองดูหลายชั้น ในชั้นแรกก็คือ
มองวา เอาละ เขาก็ไดรับผลกรรมของเขาแลว นั้นก็วาไปตามความ
เปนจริง แตอีกขั้นหนึ่งก็คือ เมื่อเขาไดรับผลไปแลว ไมวาจะอยางไร
ก็ตามก็ตองถือวาเขาเปนผูตกทุกขไดยาก
เมื่อเขามีทุกข แมเขาจะไดรับทุกขนั้นโดยเปนผลจากการ
กระทําไมดีของตนเอง ก็ตองแยกเปน ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ คือ ตอนที่เขาไดรับผล ซึ่งตองรูตามความเปนจริงวา
ออ การติดโรคนีเ้ ปนเพราะการกระทําทีไ่ มดขี องเขา อันนีเ้ ปนสวนหนึง่ ที่
จะมาสอนกันใหมนุษยทั้งหลายไมทําความชั่วเสียหาย เปนขั้นใช
อุเบกขา คือ มองเห็นคนทําความผิด เมือ่ จะคิดแกไขใหถกู ตอง หรือจะ
รักษาธรรม ก็ตองวาไปตามความเปนจริง หรือวาไปตามเหตุปจจัย
ตอนที่ ๒ คือ ในฐานะที่เขาเปนคนที่ตกทุกขไดยาก ตอนนี้
เปนขั้นใช กรุณา คือ มองเห็นคนมีความทุกข เมื่อจะคิดปดเปา
ความเดือดรอนก็สงสารหาทางชวยเหลือ คือ แกไขบําบัด ซึ่งเปนทั้ง
การเห็นแกคนที่เปนเอดส เพื่อชีวิตของเขา เพื่อชวยใหเขาปรับปรุง
ชีวิตใหดีขึ้น และพรอมกันนั้นก็เพื่อจะเกื้อหนุนชวยเหลือสังคมทั้ง
หมด ใหเปนสังคมที่พนไปหรือเบาบางจากความทุกข
สวนคนอีกพวกหนึ่งที่ติดโรคเอดสนั้น ตัวเองไมไดไปทําเสีย
หายหรือประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ไมไดไปสําสอนในทางกาม
เปนตน คือ ไมไดผิดทั้งศีลขอ ๓ ในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร และศีลขอ
๕ ในเรื่องของยาเสพติด แตติดโรคมาดวยเหตุอื่น เชน เปนเพราะคู
ครองของตน เชนสามีไปติดโรคมาจากนอกบาน แลวตัวเองซึง่ เปน
ภรรยาก็เลยพลอยติดไปดวย ก็ตาม หรืออยางเปนแพทย พยาบาล
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และคนในวงการแพทยพยาบาลนั้น บางทีไปชวยเหลือคนอื่นดวยซํ้า
แตแลวโดยอุบัติเหตุ เชน เข็มที่ไปเจาะเลือดคนเปนโรคเอดสมาทิ่ม
เอาตัวเองเขา แลวพลอยเปนโรคเอดส ก็ตาม
บุคคลอยางนี้ เปนคนที่ไมไดทําความเสียหาย หรือบางทีถึง
กับไปทําความดี แตเกิดความพลาดพลั้ง แลวก็เปนโรคเอดส นับวา
เปนคนที่ควรแกการเห็นใจอยางยิ่ง คือควรเห็นใจทั้ง ๒ ขั้น
ขั้นที่หนึ่ง การที่ปวยเปนโรค ก็ไมไดเปนเพราะกรรมที่เสียหาย
เลวรายของตนเอง
ขัน้ ทีส่ อง เปนผูป ระสบเคราะห ไดรบั ความทุกขความเดือดรอน
คนประเภทหลังนี้ สังคมทั่วไปยอมพรอมที่จะเห็นใจ แต
กระนั้น เพราะความรังเกียจกลัวตอตัวโรคเอดส ก็ไมกลามาเอาใจใส
ชวยเหลือใหเต็มที่
ขอนี้รวมทั้งเด็กที่เปนลูกของคนที่เปนโรคเอดส เด็กๆ เหลานี้ก็
ไมไดไปทํารายอะไรมา แตตองมารับทุกขโทษภัยนี้ดวย จึงเปนผูที่
ควรเห็นใจอยางยิ่ง สังคมจะตองมีมาตรการในการชวยเหลือ
เราจะตองยอมรับความจริงอยางทีก่ ลาวแลววา คนทัว่ ไปเขาก็
เปนมนุษย เขาก็รักชีวิตของเขา ฉะนั้น เราจะพูดจะสอนอยางไร จะ
ใหคนมาดูแลชวยเหลือคนเปนเอดสอยางเต็มที่ เหมือนอยางที่เรา
ตองการ ก็คงทําไมได จะไดก็เพียงในระดับหนึ่ง แตก็ตองพยายาม
กันไป โดยไมประมาท พรอมกันนัน้ การรูต ระหนักความจริงทําใหเรา
ตองยิ่งพยายามวางมาตรการใหดีที่สุด เพื่อจะใหผลดีเกิดขึ้นแกชีวิต
และสังคม ทั้งแกตัวคนที่เจ็บไขนั้นเอง และแกสังคมสวนรวม
อยางเชน เด็กทีเ่ ปนลูกของคนเปนโรคเอดสจะประสบปญหา เชน
ถูกรังเกียจ แมแตไปโรงเรียนก็ลาบาก
ํ
บางทีพอ แมทเี่ ปนโรคเอดสตาย
ก็เปนขาวดวย จะไปอยูที่ไหนคนก็ไมอยากเขาใกลหรือเกี่ยวของ รัฐ
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ตองยอมรับความจริง และตองมีนโยบายเปนพิเศษสําหรับเด็กเหลา
นี้วาจะเอาอยางไร ถาเขาติดโรคแลวก็ใหเขามีโอกาส มีชองทางที่จะ
มีชีวิตที่ดีที่สุด ในระหวางที่ยังไมตาย แตบางทีเขาก็ไมไดติดโรค
เอดสดวย แตถูกระแวงหวาดกลัว คนทั้งหลายไมอยากเขาไปเกี่ยว
ของ เด็กก็เลยพลอยไดรับผลราย เราก็ตองมีทางที่จะชวยเหลือ
ในแงนี้ แมวาเราจะพยายามพูดชี้แจงใหคนเขาใจ และชักชวน
ใหมาชวยเหลือ เราก็ตองรูความจริงวา โอกาสที่จะมีคนมาเอื้อเฟอ
ตอเด็กหรือคนเหลานี้นั้นมีนอย ฉะนั้น เราจะตองเพียรพยายามทํา
ดวยการตั้งโครงการหรือกิจการอะไรพิเศษโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อเปน
หลักประกันใหแนนอนลงไปวา จะตองมีการเกื้อหนุนชวยเด็กเหลานี้
ใหเขาตองมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี
มีอีกอยางหนึ่งที่สังคม โดยเฉพาะรัฐ และผูทํางานรับผิดชอบ
เรื่องนี้ จะตองทํา เพื่อแกปญหาการที่คนเปนเอดสถูกรังเกียจ ถูก
ทอดทิ้ง และถูกแบงแยก โดยสืบเนื่องจากการที่คนทั้งหลายทั่วไป
หวาดกลัวตอการติดโรคเอดส
ในเรื่องนี้ เรามักพูดกันแบบกวางๆ เชนบอกวาตองใหการ
ศึกษาแกประชาชน แตคําพูดอยางนี้มันกวางเกินไป ซึ่งควรใชใน
กรณีทั่วๆไป แตในเรื่องการติดโรคนี้ควรพูดเจาะจงชี้ลงไปใหชัดจน
ทุกคนแมนใจวาการติดโรคมีไดแคไหน ดวยการทําอะไรบาง
อยางทีต่ าราบอกว
ํ
า โรคเอดสตดิ โดยทางโลหิต โดยทางของ
เหลวจากคนที่เปนโรค ซึ่งตามปกติมาจากการรวมเพศ หรือเพศ
สัมพันธ การใชเข็มรวมกันในหมูผูใชยาเสพติด แตการอยูใกลชิด
อยางอื่น แมแตใชสวมดวยกันก็ไมติด หรือรับประทานอาหารดวย
กันก็ไมติด แมแตคนในครอบครัวเดียวกันก็ไมติดเอดส อยางนี้เปน
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เรื่องในชีวิตประจําวัน ในสวนนี้ตองเจาะจง ตองพูดชี้ชัด ตองแสดง
หลักฐาน ตองทําใหมั่นใจ ใหประชาชนเกิดความชัดเจนแนใจ
คนทั้งหลายยอมตองการความปลอดภัยของชีวิตและครอบ
ครัวของเขา และคนจํานวนมากหรือสวนมากก็ยังคลุมเครือในเรื่องนี้
เราตองเห็นใจ จึงอยูที่เราเองจะตองทําใหชัด คนที่ทํางานตองเปนผู
มีความรูเรื่องนี้ชัดเจน และในการทํางานตองกําหนดเปาหมายลงไป
วา จะตองใหประชาชนชัดเจน ทําใหเขามั่นใจวา แมจะไปเกี่ยวของ
กับคนเปนโรคนี้ในชีวิตประจําวัน เขาก็จะไมติดเอดส ไมวาจะโดย
ทางการรับประทานอาหารก็ตาม โดยการอยูรวมกันทั่วๆ ไป ก็ตาม
อันนี้ตองชี้ใหชัดออกมา ทําใหคนทั้งหลายมั่นใจเลยทีเดียว ไมใชพูด
กวางๆ วาไมติดงายๆ
ถาสามารถทําใหคนทั้งสังคมนี้ชัดลงไป แลวจะเปนสวนหนึ่งที่
จะชวยบรรเทาปญหา เวลานี้คนทั่วไปนานๆ จะไดยินคําอธิบายเรื่อง
การติดหรือไมติดวา แคไหน บางทีก็แคพูดวาใหการศึกษาๆ แตไม
เจาะจงชี้ชัดลงไปใหจะแจง

เอดสพาชีวิตมาสูจุดวิกฤติ
แตเราสามารถทําวิกฤตินั้นใหเปนโอกาส
ทีนี้ระดับที่สาม แคบลงมาก็คือ ระดับชีวิตของบุคคล โดย
เฉพาะเจาะจงพิเศษคนที่ติดเชื้อหรือเปนโรคเอดสแลว
ตามปกติ เมื่อมาเปนโรคที่หมดความหวัง คนก็ยอมมีความ
ทุกขอยางหนักอยูแลวขั้นหนึ่ง แลวนี่ยังเปนโรคที่คนทั่วไปเขาเกลียด
กลัวและหวาดระแวงอีกดวย ก็ยิ่งทําใหจิตใจเสื่อมโทรม เพราะกลัว
วาคนอื่นจะรังเกียจ แลวยิ่งเขามองวาเอดสนี้ เปนโรคที่เกิดจากการ
กระทําในสิ่งที่ไมดี หรือเลวทรามอีก อาจจะรูสึกดูถูกดูแคลน ก็ยิ่งซํ้า
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เติมเปนสามชั้นไปเลย ผูปวยมีความทุกข รูสึกเสียอกเสียใจจากโรค
รายแลวไมพอ ยังรูสึกในความดอยหรือมีปมในใจอีกดวย นับวาเปน
จุดวิกฤตของชีวิต
เรื่องอยางนี้เปนปญหาที่จะตองแกไข เปนเรื่องของชีวิตมนุษย
ซึ่งแยกเปน ๒ ดาน
ดานกาย ก็คือเรื่องของการบําบัดโรค ซึ่งทําไปตามวิธีการทาง
การแพทยเทาที่จะไดกาวหนาไป คือพยายามรักษาโดยไมประมาท
และเรื่องสวัสดิการ ที่สังคมโดยเฉพาะรัฐจะตองดําเนินการใหชัดลง
ไป แตพรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจ
ดานจิตใจนี้ ไมเฉพาะคนที่เปนโรคเอดส คนที่เปนโรคอื่นก็มีที่
รูวาจะตองตายแนๆ ภายในเวลาเทานั้นเทานี้ เชนคนเปนโรคมะเร็ง
บางอยาง กรณีอยางนี้นอกจากรักษาทางกายเทาที่เปนไปไดแลว ก็
ตองรักษาทางใจดวย โดยเฉพาะในเมื่อดานรางกายไมมีความหวัง
วาจะหาย ก็ตองใหมีความหวังทางดานจิตใจ
คนเราไมไดอยูดวยกายอยางเดียว แตอยูดวยใจดวย ทีนี้ ใจ
คนก็ไมใชจะตองเอาความทุกขมาซํ้าเติมตัวเอง พอเห็นวาตนเองนี้
อายุจะสั้น จะตาย ถามัวกลัวความตาย ก็กลายเปนทุกข ๒ ชั้น แต
ถาวางจิตวางใจใหดีก็จะมีทุกขนอยลง แลวยิ่งถาทําใจใหดีได ก็กลับ
สงผลดีตอรางกายและตอชีวิตทั้งหมดเลยทีเดียว อาจจะยืดอายุของ
ตัวเองไดดวย
คนเรานี้มักจะเปนหวงเรื่องความสูญเสีย ก็เลยมองแตในดาน
ที่กลัววาชีวิตจะหมดไป มัวหวงกังวลวาตัวเองจะอยูไดสั้น อะไร
ทํานองนี้ มัวแตหวงเรื่องดานสูญเสีย ก็เลยลืมมองดานที่ตัวเองได
ไมเห็นโอกาสที่ดี แลวก็อาจจะทิ้งโอกาสดีนั้นไปเสียอีก จนกลายเปน
สูญเสียจริงๆ หรือสูญเสียทั้งหมด
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ความจริง คนเปนโรคเอดสทยี่ งั มีชวี ติ อยูน ี่ ก็เพราะขอดีอยาง
หนึง่ ของโรครายนัน้ ทีว่ า มันเปนโรคทีไ่ มกระชัน้ เรงดวน ไมตายทันที
ทําใหมีเวลาของชีวิตเหลืออยู และเวลาที่เหลืออยูนี้ก็ไมใชนอยๆ
ลองมองดูวา ในเวลาของชีวติ ทีเ่ หลืออยูน ี้ เรามีโอกาสอะไรทีเ่ ปน
เรือ่ งทีด่ ไี หม ก็จะเห็นวา มีทางเอาดีไดมากมาย ยิง่ มองในทางความจริง
แหงธรรมแลว แทนทีจ่ ะไปมัวหวงเรือ่ งความสูญเสียวาเราจะตองตาย
วาเราหมดโอกาสทีจ่ ะไปสนุกนัน่ สนุกนี่ ถามองดูใหดกี จ็ ะเห็นเริม่ ตนตัง้
แตวา ชีวติ แบบทีไ่ ปลุม หลงในเรือ่ งอบายมุข ความชัว่ ราย การผิดศีล
ตางๆ ทีเ่ ราเคยสนุกไปเรือ่ ยๆนัน้ ถาเราไมเปนโรคเอดส เราอาจจะสนุก
สนานมัวเมาอยางนัน้ ไปอีกนาน หรือตลอดชีวติ ก็ได
บางทีเราอาจจะตายไปกับเรือ่ งของความเหลวไหล ตายไปกับ
อบายมุขนัน้ ก็ได ดังทีป่ รากฏวาคนจํานวนมากก็ตายไปกับเรือ่ งเหลานี้
หรือเพราะเรือ่ งเหลานี้ และชีวติ ทีอ่ ยูก บั ความลุม หลงมัวเมาแบบนัน้
ที่จริงมันเปนความสูญเสียทั้งหมดเลย ไมใชการไดแตอยางใด
การที่เปนโรคเอดสนี้ทํ าใหเราหยุดยั้งจากชีวิตที่ลุมหลงเดิน
ทางผิดเหลานั้น ไมไดมีการสูญเสียอะไรเพิ่มไปกวานั้นอีก เรื่องที่ทํา
ไปกอนนี้ตางหากเปนการสูญเสีย แตคราวนี้เปนโอกาสที่เปดใหแก
เราวาทําอยางไรจะไดอะไรขึ้นมา ทางไดมีหรือเปลา ก็มีชัดเจน ก็คือ
ชีวิตเรายังมีอยู และยังอยูไดอีกนาน
ตอนนีม้ นั มาประกอบประสานและเอือ้ ตอกัน ก็คอื ถาเราเกิด
วางใจถูก จิตใจของเราดี ไมมัวเศราโศก ไมมัวทุกขยากคับแคน จิต
ใจที่ดีก็กลับสงผลยอนไปใหชีวิตรางกายนั้นอยูไดนานตอไป
คนที่เปนโรคเอดสพอมีจิตใจดีขึ้น ก็ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีสภาพจิตใจดีขึ้นนี้ ทําใหรางกายพลอยดี
ขึ้นดวย ระหวางนี้ก็อยูอยางมีความทุกขนอยลง และมีความสุขมาก
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ขึ้น แคนี้เปนเรื่องงายๆ แตมันไมจบเทานั้น
เมื่อเปนโรคเอดส นอกจากเราจะตัด หยุด เลิกชีวิตแบบเกาที่
ลุมหลงมัวเมาเปนตนแลว เรายังตัดวงจรทางดานความวุนวายใน
สังคม ทําใหการยุงเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยเปนตนอยูในวงจํากัดลง ซึ่ง
บางทีการมีวิถีชีวิตแบบนี้กลับเปนโอกาสดี
อยางคนทีอ่ อกแสวงธรรม ปลีกตัววิเวกไปอยูค นเดียวในปา ก็
เปนมนุษยทดี่ ๆี นีแ่ หละ แลวเขาก็มจี ติ ใจปรารถนาสิง่ ทีส่ งู ประเสริฐยิ่ง
ขึ้นไป ถึงกับยอมปลีกตัวออกไปอยูในที่สงบเงียบ ไปอยูคนเดียว ไม
ยุงเกี่ยวกับใคร บําเพ็ญเพียรทางจิตใจ และแสวงปญญา
คนเปนโรคเอดสในแงนี้ ก็เปนการเขาถึงภาวะอยางนี้ ที่เรียก
วา กายวิเวก ชนิดที่มาเองดวยเหตุการณในชีวิต เมื่อมันมาแลว ก็ถือ
วาเราจะตองใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชน คือใชสภาพชีวิตที่เรียกวา
กายวิเวกนี้ใหเปนประโยชน ทําใหมันกลายเปนชวงเวลาของการ
แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐทางจิตใจและทางปญญา
ถาเรารูจักเอาเวลานี้มาใช ก็กลายเปนวาเราอาจจะไดบรรลุ
จุดหมายชัน้ สูงของชีวติ ไดเขาถึงสิง่ ประเสริฐ แมถา จะศึกษาธรรม หรือ
ปฏิบตั ธิ รรม ตอนนีจ้ ะพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา กลับเปนโอกาส
ที่ดี เหมือนอยางบางคนที่เมื่อมาเปนโรคจึงไดสิ่งประเสริฐของชีวิต
ความจริงมีอยูวา
ความสุขพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของ
มนุษย คือ การไดสัมผัสกับธรรมชาติ หรืออยูกับธรรมชาติ ใน
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่สดชื่นงดงาม อันเกื้อกูลเปนคุณตอชีวิต
มนุษยมีความสุขราเริงเบิกบาน เมื่อไดเห็นทองฟาแจมใส
กายตองสายลม ไดสดู อากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ มองดูทวิ ทัศนทงี่ ดงาม มีภเู ขา
หมูไมใบดกเขียวขจีรมรื่น ดอกไมหลากสีสดสวยนานาพันธุ ฯลฯ
แตมนุษยยคุ ปจจุบนั ไดแปลกแยกจากธรรมชาติไปเสียมาก
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หางเหิน ไมไดรูสึกถึงความสุขกับธรรมชาตินี้
ในเรือ่ งนี้ ถาผูป ว ยโรคเอดสหนั มานึกถึงชีวติ ทีส่ มั ผัสกับธรรมชาติ
และคิดจะแสวงหาความสุขในการอยูก บั ธรรมชาติ แลวหากสังคมหรือ
รัฐเอือ้ อํานวย โดยชวยจัดสรรโอกาสใหผปู ว ยโรคเอดสไดอยูท า มกลาง
ธรรมชาติแวดลอมที่รื่นรมย ใหเขามีความสุขแบบนี้ได ก็จะเปนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค หรือพลิกปญหาใหเปนการพัฒนาไปได
เลยทีเดียว อารยธรรมที่วาเสื่อมนั้น ก็จะมีดานที่เปนความเจริญงอก
งาม หรือกลับเปนการฟนตัวงอกงามของอารยธรรมดานหนึ่ง
บางที ผู  ป  ว ยโรคเอดส จ ะมองเห็ น ความหมายของธรรมะ
อยางที่พระอรหันต ผูมีจิตหลุดพน หมดกิเลสแลว และมีความสุขใน
การเขาถึงธรรมชาติ กลาวคาถาภาษิตไว ดังจารึกอยูใ นพระไตรปฎก
ขอยกตัวอยางมาในที่นี้สักตอนหนึ่ง ดังนี้
เรานั้น มีใจใฝแนวในธรรมอันเปนประโยชนแทที่
มุง หมาย โดยลําพังผูเดียวจักเขาไปพลันสูปาใหญ อัน
เปนที่กอใหเกิดปติแกทานผูบําเพ็ญเพียร เปนที่อยูของ
หมูชาง อันนารื่นรมย เราลําพังผูเดียวจักโสรจสรง
กายในซอกเขาอันเยือกเย็น ในปาอันยะเยือก ที่มีดอก
ไมบานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สําราญใจ
เมือ่ ลมเย็นพัดมา พากลิน่ ดอกไมหอมฟงุ ไป เรานัง่
อยูบ นยอดเขา จักทําลายอวิชชา ครานัน้ ณ ทีเ่ งือ้ มเขา
ซึง่ ดารดาษไปดวยดอกโกสุม มีภาคพืน้ เยือกเย็นในแดน
ปา เราไดรับความสุขจากความเปนอิสระ จะรื่นรมย
อยางแนแท อยูในถํ้าแหงขุนเขา เรานั้นมีความดําริสม
หมายเต็มเปยมแลว เหมือนดังดวงจันทรในวันเพ็ญ
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งดงาม มีธารนํ้าเย็นใส
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สะอาด ดารดาษไปดวยลานผืนหญา มีสีเหมือนแมลง
คอมทอง ทําใจเราใหรื่นรมย
ภูเขาสูงตระหงานเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมือนเปนปราสาท กัมปนาทดวยเสียงชางคํารนรอง
นารื่นรมยยิ่งนัก ทําใจเราใหยินดี
ภูเขาชมุ ฉําฝน
่ มีผวิ พืน้ นารืน่ รมย เปนทีอ่ าศัยของ
เหลาฤาษี เซ็งแซดว ยเสียงนกยูง ยอมทําใจเราใหรนื่ รมย
ภูเขาไมพลุกพลานดวยผูคน มีแตหมูเนื้อเสพ
อาศัย ดื่นดกดวยหมูนกนานา ทําใจเราใหรื่นรมย
ภูเขามากดวยแผนศิลาหนาใหญ มีนํ้าใสสะอาด
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวย
สาหราย ทําใจเราใหรื่นรมย

พลิกวิกฤติ ใหเปนวิวัฒน
พลิกโรค ใหเปนลาภ
ตามหลักพระพุทธศาสนา คนเรานีไ้ มมที างหมดหวัง บางทานก็
ไดตรัสรูห รือบรรลุธรรมเมือ่ จะสิน้ ชีวติ อยางพระภิกษุบางรูป เจ็บปวย
ทุกขทรมานมากจนจะสิ้นชีวิต แตตอนที่ใกลจะสิ้นชีวิตนั้นแหละ
กลับรูจ กั ทําจิตใจ เกิดความรูเ ทาทันความจริงของชีวติ รูเ ทาทันความ
เกิดแกเจ็บตาย กลับบรรลุธรรม กลายเปนวาไดประโยชนจากความ
ทุกขนนั้ สามารถบรรลุสงิ่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ ของชีวติ ในขณะทีจ่ ะตาย หรือ
ในขณะที่มีทุกขหนัก ตอนที่ทุกขที่สุด กลับไดความสุขอยางสูงสุด
คนที่เปนโรคเอดสถามองในแงนี้ ยังมีเวลาของชีวิตเหลือมาก
กวาคนอีกจํานวนไมนอย ถาใชเวลานี้ใหดี จะไดประโยชนที่เปนชั้น
สูง ไมใชประโยชนชั้นตํ่าๆ คือ ไมใชประโยชนในแงเงินทองทรัพยสนิ
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ขางนอก แตเปนประโยชนทเี่ ปนเนือ้ หาสาระ หรือเปนเนือ้ ตัวของชีวิต
แทๆ ในระดับจิตใจ และระดับปญญา แมแตบรรลุธรรมสูงสุด
เพราะฉะนั้น จึงไมควรติดของอยูในการมองความสูญเสีย แต
ควรเอาเวลานี้มาใชใหเปนประโยชน ซึ่งเปนการมองในทางบวกที่
เปนความจริง แลวก็กลับไดผลดี
ขอใหถือวา ถึงเวลาที่เราจะมาบุกเบิกทางดานจิตใจ ไหนๆ
เกิดมาทั้งที ก็ควรจะไดทําจิตใจของตัวใหสมบูรณ เพราะฉะนั้น เรา
จะพัฒนาจิตใจ ใหเปนจิตภาวนา แลวก็เปนเรื่องของการทําหนาที่
ของมนุษยในทางปญญา ที่จะรูเขาใจชีวิตของตนตามเปนจริง เปน
ปญญาภาวนา ตอนนี้มาทําชีวิตจิตใจใหดี และสรางปญญา ก็จะมี
ชีวิตที่ดี และเขาถึงสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตได
พอมีจิตใจดี มีปญญารูเขาใจเทาทันความจริง ก็มองและ
ปฏิบัติตอชีวิตของตัวเองถูกตอง กลายเปนวา จิตปญญาที่สูงนี้สง
ผลมาทางรางกาย ใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพก็พลอยดีขึ้นดวย
ทําใหโรคเอดสมีกําลังนอยลง
เดี๋ยวนี้ก็เชื่อกันมากขึ้นวา การที่มีจิตใจดีนั้นเทากับมาชวยให
มีภูมิตานทานโรคดีขึ้น หรือลดความเสื่อมใหนอยลง สําหรับตัวเองก็
อาจจะยืดอายุออกไปดวย และอีกดานหนึ่งก็คือ สามารถทํากิจ
กรรมทางสังคม แมแตสามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยไดอีก
ที่จริงนั้น การมีชีวิตยาวหรือสั้น ทานไมใหความสําคัญมาก
นัก โดยเฉพาะไมใชตัวตัดสิน ขอสําคัญอยูที่วา ชีวิตนั้นเปนอยูอยาง
ไร เกิดมาแลวไดอะไร
ดังพุทธภาษิตทีว่ า “บุคคลใดแมจะมีชวี ติ อยูไ ดนานถึง ๑๐๐ ป
แตมปี ญ
 ญาทราม จิตใจมีแตความวุน วาย ก็ไมดอี ะไร ชีวติ เพียงวันเดียว
ของคนที่มีปญญา ใจสงบมั่นแนวไปในธรรม ดีงามประเสริฐกวา”
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กลายเปนวา แมจะเปนโรคเอดสก็อยูไดอยางดี และเปนชีวิตที่
มีคุณคา ถาหากไมไดเปนโรคเอดส เราอาจจะไปมีชีวิตที่เลวรายตก
ตํ่า ทําชีวิตใหเปนโมฆะ เสียเปลา เกิดมาทั้งชาติไมไดอะไรเลย
กลายเปนวาโรคเอดสทําใหเราไดชีวิตที่ดี ที่มีคา เรียกวา ชีวิตของ
ตนเองก็ไดสิ่งที่ดีมีคา และทําชีวิตของตนเองใหดีมีคาแกผูอื่น คือแก
เพื่อนรวมโลกรวมสังคมไปดวย
ดังนั้นจึงมีผูที่เปนโรคเอดสที่รูจักวางจิตใจใหถูกตอง กลาย
เปนผูสามารถมาบํ าเพ็ญประโยชนแกสังคม อยางนอยก็มาชวย
เหลือคนอื่นที่เปนโรคเอดสไดอีก
ที่พูดมานั้นก็เปนเรื่องที่วา คนเรานี้ไมหมดโอกาส ถาถือคติใน
พระพุทธศาสนา เราอยาไปหวงกังวลกับดานสูญเสีย ถามัวมองและ
คํานึงถึงแตในดานสูญเสีย ก็จะยิ่งทุกข ความสูญเสียก็เดนขึ้นมา
แลวเราก็จะอยูกับความสูญเสียไปเรื่อย
แตถามองถูกตอง ไมหวงดานสูญเสีย ก็จะเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น
ในตอนนี้ และเมื่อโอกาสมาแลว ก็ใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชนใน
การพัฒนาจิต และพัฒนาปญญา ก็จะกลายเปนวา เราไดสิ่ง
ประเสริฐของชีวิตในชวงที่มาเปนโรคเอดสนี้เอง
บางทีอาจจะถึงกับพูดกับตัวเองวา ชีวิตของเราทั้งหมดที่ผาน
มากอนๆ นัน้ เหลวไหล ไมไดอะไรเลย เพิง่ มาไดเอาเมือ่ เปนเอดสนเี่ อง
ในทุกเรื่องนั้นมีสองดาน คือมีดานดี มีดานราย แมแตคนที่
เห็นกันวาไดสิ่งที่เปนโชคเปนลาภ แตถาเขามัวประมาทเอาโชคลาภ
นั้นไปใชในทางผิด ก็กลับเปนเรื่องเลวราย กลายเปนเคราะหไป
ฉะนั้น ไมมีใครโชคดีหรือเคราะหรายแบบสมบูรณ เหมือนคนที่ราง
กายดี สุขภาพดี มีเงินมีทองเปนตน มีมากมายที่กลายเปนเหตุใหลุม
หลงมัวเมาประมาททําชีวิตใหเสื่อมทรามลง แลวก็มีความทุกขตอ
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ไป กลายเปนชีวิตที่ตกตํ่าดอยคา หรือไมมีคาอะไรเลย
แตคนที่ประสบเคราะหรายหรือสิ่งที่ไมดีนี้ ถารูจักมองใหถูก
ตอง ก็กลับพลิกผันตัวเคราะหใหเปนโชคได คนเปนโรคเอดสในแงนี้
ก็กลายเปนคนที่มีโอกาสมากทีเดียว ถาคิดจะปฏิบัติใหถูกตองใน
การที่จะพัฒนาทางจิตใจและทางปญญา อยางนอยก็เปนสิ่งที่มา
ชวยยั้งตนเอง ไมใหถลําตอไปในทางเสื่อม แลวหันกลับมาในทางที่ดี
พลิกโรคใหกลายเปนลาภไปได
แทบทุกคนในสังคมไทย เคยไดยนิ พุทธภาษิตวา อาโรคฺยปรมา
ลาภา (คนไทยมักจํากันเพี้ยนไปนิดหนอยเปน อโรคะยา ปะระมา
ลาภา) แปลวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ความมีสุขภาพดี
เปนลาภที่สุดยอด
หลักการนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติ ๒ ชั้น คือ
ชัน้ แรก ทุกคนควรไมประมาท ควรดูแลรักษาสุขภาพ และบริหาร
ชีวติ ครอบครัว คนใกลชิดใหมีสุขภาพดี ระวังปองกันไมใหเกิดมีโรค
ในชั้นที่ ๒ แตถามีอันเปนไปวา เกิดเปนโรคอะไรขึ้นแลว ตอน
นี้โดยใชโยนิโสมนสิการ นอกจากพยายามบําบัดแกไขโรคนั้นแลว
จะตองทําโรคนั้นใหเปนลาภเทาที่จะเปนไปได

เอดสเปนอาการแสดงแหงความกรอนโทรมของอารยธรรม
แตคนเปนเอดสมศี กั ยภาพและโอกาสทีจ่ ะกอบกูอารยธรรม
ผูปวยโรคเอดส หรือแมผูไมไดปวยก็ตาม คงมองเห็นไดไม
ยากวา ความเจริญในยุคปจจุบันนี้ มีลักษณะสําคัญที่เดนชัดอยาง
หนึ่ง คือ มีวัตถุและบริการบํารุงบําเรอใหเสพบริโภคมากมายจนเสพ
ไมทัน เวลาก็มีไมพอที่จะไลตามเสพ แมแตความคิดก็ตองหมดไป
กับการวางแผนวา จากอันนี้เรื่องนี้จะไปเสพอะไรที่ไหนตอไป ทําให
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คนไมมีเวลาที่จะเอาใจใสกัน และไมเหลือชองใหเกิดความคิดที่จะ
ทําอะไรเพื่อคนอื่น
สถานการณ นี้ มี ผ ลย อ นกลั บ มากระทบต อ ความสั ม พั น ธ
ระหวางมนุษย นอกจากทําใหมนุษยไมรูจักที่จะมีความสุขในการอยู
รวมกันแลว ยังทําใหมนุษยมองกันในดานลบดวยถึง ๓ ขั้น
๑. เห็นคนอื่นแลว รูสึกไมสบายใจ และมองดวยความหวาด
ระแวง กลัววาคนอื่นนั้นจะมาแยงชิงสิ่งเสพ เปนคูแขง หรืออยาง
นอยก็จะ มาแยงเวลาหาความสุขของตน
๒. เห็นคนอื่นนั้น เปนตัวเกะกะ กีดขวางการหาความสุขของ
ตน ทําใหตนสูญเสียเวลาในการที่จะหาความสุข
๓. มองคนอื่นเปนเหยื่อ ที่ตนเองจะเอาเปนสิ่งเสพบริโภคหา
ความสุข หรือใชหาผลประโยชนเพื่อจะกาวไปสูการไดสิ่งเสพ
ภาวการณอยางนี้ไดคืบคลานเขามาแมแตในครอบครัว โดย
ทําลายความสัมพันธขั้นพื้นฐานของมนุษย ทําใหแมแตพี่กับนองก็
ไมคอยเอาใจใสกัน ไมคิดจะทําอะไรใหแกกัน แทนที่วาจะอยากพบ
อยากเห็น หรืออยากหากัน ก็กลัวจะตองเจอกัน กลายเปนวา พี่มอง
นอง นองมองพี่ ถายังไมถึงขั้นเห็นเปนผูที่มาแยงชิงความสุข ก็เห็น
เปนตัวเกะกะกีดขวางการหาความสุขของตน
เรื่องนี้บางทีก็อาจจะลามไปถึงแมแตในความสัมพันธของพอ
แมกับลูก ลูกไมอยากพบพอแม และไมมีความสุขในการไดพบพอ
แม เพราะพอแมกลายเปนผูท จี่ ะมาเกะกะกีดขวางทําใหเสียเวลาหา
ความสุขของตน เชน กําลังเลนเกมอยู ก็ตอ งหยุดชะงักเสียเวลาไป
ถาอาการนี้คืบหนารุนแรงขึ้นตอไป ก็อาจถึงขั้นที่วา แมแตพอ
แมก็มองเห็นลูกเปนตัวเกะกะที่มากีดขวาง ทําใหเสียเวลาในการหา
ความสุขของตน
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สภาพสังคมเวลานี้ ที่คนมองกันดวยความระแวง กลัวคนอื่น
จะมาแยงชิงสิ่งเสพบริโภค หรือแยงชิงเวลาหาความสุข ก็ตาม มอง
กันเปนตัวเกะกะกีดขวาง ทําใหเสียเวลาในการหาความสุข ก็ตาม
หรือมองกันเปนเหยื่อก็ตาม ก็เปนปญหาใหญอยูแลว
ยิง่ กวานัน้ แตละคน ทัง้ ทีว่ งิ่ ไลตามหาความสุขจนไมมเี วลาเหลือ
และหมดความคิดไปกับการโลดแลนหาความสุขเหลานี้ ก็ไมรจู กั เต็ม
อิม่ สมอยากสักที มีแตยงิ่ ตองวิง่ หนีความหงุดหงิดหงอยเหงาเบือ่ หนาย
และวิ่งไลตามสนองความกระหายอยากใหมๆ ที่ไมรูจักจบสิ้น
ความจริง พุทธภาษิตก็เตือนอยูแ ลววา “ถึงแมเงินทองจะตกลงมา
เปนหาฝน คนก็หาความอิม่ ในกามไมได” (น กหาปณวสฺเสน, ติตตฺ ิ กาเมสุ วิชชฺ ติ)
คนที่มีสติสัมปชัญญะอยูบาง ถึงเวลาหนึ่งก็จะมานึกไดวา
การวิง่ หาความสุขแบบนีไ้ มจบสิน้ แลวก็ไมไดความสุขทีแ่ ทจริง เราควร
จะหันกลับมาเปนตัวของตัวเอง ในการทีจ่ ะกําหนดความสุขของตัวบาง
โดยเปนผูต ดั สินเลือกวา อะไรทีเ่ ราควรจะใชในการทําตัวใหมคี วามสุข
แทนที่จะมัวเปนลูกไลคอยตามลาเหยื่อที่เขายื่นหรือหยอนมาลอ
ถาไมมีเครื่องยั้งอยางอื่น การเปนโรคเอดสก็เปนตัวยั้งอยาง
หนึ่ง คนเปนโรคเอดสอาจจะเปนผูที่ไดสติสัมปชัญญะนี้ แลวหวน
กลับมาคิดผกผันกระแส และแทนที่จะเสียก็จะกลายเปนผูได
ถาทํ าไดเชนนี้ ผูเปนเอดสก็อาจจะกลายเปนผูที่ใหสติแก
สังคม และอาจเปนผูที่ชี้แนวทางใหมในการกลับตัวใหแกอารยธรรม
ใหพลิกฟนกลับคืนขึ้นมาได
ฉะนั้น ผูเปนโรคเอดสนี้ ในขณะที่อารยธรรมกําลังไหลลง ก็
อาจเปนผูที่มาฟนอารยธรรมขึ้น พลิกผันอารยธรรมใหหันกลับมา
เดินในทางที่ถูกตองตอไป กลายเปนผูทําคุณแกมนุษยชาติ
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ผูที่เขามาสูแนวทางนี้ก็จะพบวา การเดินทางหาความสุขจาก
การเสพบริโภคนัน้ ไมมที างเต็มอิม่ อยางทีก่ ลาวแลว และไมไดความ
สุขที่แทจริง ทั้งสุขในตัวเอง และสุขที่มีรสแหงความจริงใจไมตรีใน
การอยูรวมกันระหวางมนุษย แลวยังทําใหทั้งสังคมมีแตการเบียด
เบียนแยงชิงเอารัดเอาเปรียบกัน เดือดรอนวุนวายเสื่อมโทรมไปทั่ว
หันกลับไปนึกถึงที่พูดไวขางตน จะเห็นวา บางคนก็ปวยเปน
เอดสเพราะการที่ไปเอาคนอื่นเปนเหยื่อ บางคนก็เปนเอดสเพราะตก
เปนเหยื่อของผูอื่น
แตจะดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อมาประสบกับภาวะนี้แลว ก็ไม
ตองไปมัวทอแท หรือสูญเสียกําลังใจ เพราะวา เราสามารถพลิกมัน
กลับใหเปนโอกาสที่ดีที่สุดได
เมื่อหันกลับมาสูวิถีทางที่เปนตัวของตัวเองนี้แลว กลับมา
พัฒนาความสุขที่ไมตองวิ่งไลตามหา ก็พบความสุขในตัวเองได และ
รูจักความสุขที่เปนอิสระ ซึ่งไมตองขึ้นตอวัตถุเสพภายนอก
เอดสนี้ แมจะเปนโรครายรุนแรง แตก็มีแงดีแฝงอยู นอกจาก
ชีวิตจะมีโอกาสอยูไดอีกนานแลว สติปญญาความสามารถก็คงอยู
และคนก็มักมาเปนเอดสเมื่อไดศึกษาเลาเรียนพัฒนาชีวิตมาแลวไม
นอย จึงมีศักยภาพอยางดีที่จะทําการสรางสรรค ซึ่งในระยะที่ผาน
มาเสียอีก ที่ศักยภาพนี้ถูกละเลยใหสูญเปลาเสียไป
ถึงตอนนี้ นอกจากมีความสุขแลว ผูที่หันมาใชชีวิตแบบใหม
ซึง่ ในกรณีนกี้ ค็ ือผูที่ปวยโรคเอดส ก็จะมีเวลาและพรอมทีจ่ ะใชความ
คิดในทางสรางสรรค ระยะเวลาทีเ่ หลืออยูต อ ไปในชีวติ จะกลายเปน
กาลเวลาที่มีคา เปนกาลเวลาแหงการสรางสรรคอยางแทจริง
ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่สรางความกาวหนางอก
งามใหแกอารยธรรมก็ได
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แลวตอนนีแ้ หละ ผูป ว ยโรคเอดส เมือ่ ไมคอ ยมีใครอยากเกีย่ วของ
ตองอยูคนเดียว อาจจะกลับดีใจวา การปวยนี้ทําใหเรามีโอกาส
ไดอยูค นเดียว ไมมใี ครกวน ในทามกลางอารยธรรมที่ผิดพลาดนี้ เรา
จะใชเวลาของเราไดเต็มที่ ในการจะรังสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกอารย
ธรรมนั้น
ดังนั้น เมื่อมองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา
การปวยโรคเอดสนี้ เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิก
ผันโชคชะตาใหกลับรายกลายดี ใหเกิดมีผลในทางบวกไดอยางเต็มที่
จนอาจกลายเปนกาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด
ถึงตอนนี้ก็กลายเปนวา
๑. ชีวิตทั้งดานจิตใจและดานรางกาย รวมถึงปญญามาเกื้อ
หนุนซึ่งกันและกัน โดยเราทําใหดานจิตดีงามพลิกมาชวยดานกาย
ใหทั้งชีวิตนี้กลับดีขึ้น อยูอยางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีจิตใจที่ดีงาม
เปนสุขมากขึ้น นี้เปนดานสวนตัว
๒. ความสัมพันธทางสังคมก็ดีขึ้น โดยกลับเปนผูมีชีวิตที่เปน
ประโยชนแกสังคม เห็นไดชัดวาคนเปนโรคเอดสที่เปนอยูแบบนี้ เปน
ผูมีชีวิตที่มีคา เปนประโยชนแกสังคม มากกวาคนปกติที่มีรางกายดี
จํานวนมากมาย ที่ใชรางกายไปในทางเลวราย ประทุษรายสังคม
ทําแตความชั่วราย ไมมีประโยชน
๓. ในระดับของอารยธรรมมนุษย การที่กระแสความเปนไป
ในโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ เปนเครื่องสอนมนุษยสวนรวมวา
อารยธรรมของมนุษยนั้นเปนไปตามเหตุปจจัยตางๆ โดยเฉพาะที่
สําคัญก็คือ การกระทําของมนุษยเองที่เรียกวา กรรม
มนุษยตอ งเอาบทเรียนนีม้ าใชใหเปนประโยชนในการทีจ่ ะพัฒนา
อารยธรรมใหเดินไปในทางทีถ่ กู ตอง โดยตระหนักวา การที่มนุษยมาลุม
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หลงมัวเมาอยูใ นกามเปนตนนี้ ไดทาให
ํ อารยธรรมเสือ่ มลงไปอยางไร
มนุษยจะมีอารยธรรมทีด่ ี ทีเ่ จริญงอกงามแทจริงไดอยางไร อารยธรรม
จะยัง่ ยืนไดอยางไร ตองคิดกันใหชดั และปฏิบตั กิ นั ใหถกู

ธรรมะชนะเอดส ทุกเขตทุกขั้น
ดังทีม่ องเห็นกันอยูน ี้ ถามนุษยไมตงั้ อยูใ นศีล ในทีน่ คี้ อื ศีลขอที่
๓ เวนจากกาเมสุมจิ ฉาจาร และศีลขอที่ ๕ เวนจากสิง่ เสพติดตางๆ ซึ่ง
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับเอดสโดยตรง ถามนุษยเราประพฤติตนถูก
ตองโดยตั้งอยูในศีลไดดีแลว โรคเอดสก็แทบจะหายไปเลย
มองในแงลบก็คือ เพราะมนุษยไมตั้งอยูในศีล อารยธรรมของ
มนุษยก็จึงเสื่อมโทรม มนุษยจึงประสบเคราะหราย ที่เปนผลแหง
กรรมที่ชั่วรายของตนเองมากมาย มีปญหาโรคเอดสเปนตน
ถาเราเปลีย่ นแปลงพัฒนามนุษยไปในทางทีด่ ี เพียงตัง้ อยูใ นหลัก
คําสอนแคขั้นศีลเทานั้น ก็จะแกปญหาทําใหอารยธรรมของมนุษย
ดําเนินไปอยางถูกตอง และอารยธรรมที่ถูกตองก็จะทําใหมนุษยมี
สันติสุขอยางแทจริง แลวอารยธรรมก็จะเปนอารยธรรมที่แทจริงได
ไมใชเปนอารยธรรมที่สักแตวาเปนชื่อที่คนหลงเรียกกันไป โดย
หลอกตัวเอง นึกวาเปนความเจริญ ซึ่งที่แทเปนความเจริญแบบ
พรางตา เห็นแคบอยูแคเรื่องวัตถุ แตมองกวางออกไป สภาพที่จริงมี
แตความเสื่อมโทรม โดยมี เกณฑตัดสิน คือ ชีวิตก็ไมดี สังคมก็ไมดี
โลกนี้ก็ไมดี
ถาเปนอารยธรรมที่แทจริง ชีวิตก็ตองดี สังคมก็ตองดี มีสันติ
สุข และโลกนี้ก็ตองดี นาอยูนาอาศัย เปนที่อยูที่อาศัยที่ดี ที่รมเย็น
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
เรื่องเอดสนี้ ถามองใหกวางก็เปนเรื่องที่สอนใหมนุษยหันมา
พิจารณาตรวจสอบอารยธรรมของตนเอง แลวกลับตัวที่จะพัฒนา
อารยธรรมไปในทางที่ถูกตอง นี่เปนแงมองอยางกวาง
ถามองอยางละเอียดลึกลงไป ก็คือในแงของคนที่เปนโรค
เอดส ไมมองในแงที่จะเปนทุกขกับความสูญเสีย แตมองในแงที่ตัว
ไดโอกาสในการแสวงหาและพัฒนาทางดานจิตใจและปญญาที่แท
คือปญญาที่รูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง แลวรูจักใชเวลา
ของชีวิตใหเกิดประโยชน
แมเพียงแควา ถาจะคิดบําเพ็ญสมาธิก็เอาเวลามาอุทิศใหกับ
เรื่องนี้ไดเต็มที่ ซึ่งอาจจะไดเขาถึงอะไรที่คนอื่นไมไดไมถึง แลวก็จะ
ประสบผลดีอยางที่มีบางทานศึกษากันอยูวา เมื่อบําเพ็ญสมาธิแลว
กลับมีผลดีตอรางกายที่ปวยเปนโรคเอดสอยางไร ยืดชีวิตไดอยางไร
อันนี้เปนเรื่องรายละเอียดที่มีผูพูดที่อื่น จึงจะไมพูดถึงในที่นี้ ถาสน
ใจก็ไปศึกษาเฉพาะอีกที
แต พู ด โดยรวมก็ คื อ แน น อนว า ร างกายกับจิตใจประสาน
สัมพันธเปนปจจัยแกกันและกัน เมื่อกายเสื่อมโทรมก็สามารถสงผล
ใหจิตใจเสื่อมโทรมได เมื่อกายดีก็สามารถสงผลใหจิตใจเปนสุข รา
เริงเบิกบานได
ในทางกลับกัน ถาจิตใจเสือ่ มโทรม มีทกุ ขเดือดรอน ก็สง ผลตอ

ธรรมะชนะเอดส

๒๖

รางกายในทางไมดี แตถา ทําจิตใจใหดงี าม เบิกบานผองใส มองโลก
พิจารณาเขาใจชีวติ ในทางทีถ่ กู ตอง ก็สง ผลตอรางกายใหดไี ด
เราสามารถฝกตัวเอง เราไมควรเปนทาสทีจ่ ะปลอยตัวไปตาม
เหตุปจจัยภายนอกเพียงแคตามธรรมชาติดิบแคขั้นพื้นฐาน แตเรา
เปนมนุษยที่ฝกอบรมบมพัฒนาตัวเองได สรางเหตุปจจัยภายในโยง
ไปหาปจจัยภายนอกได เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนได
ในขณะที่ฝายกายเสื่อมโทรมสงผลใหจิตใจเสื่อม ถาเราฝกตน
ตามธรรม เรากลับพลิกตรงขามได คือสามารถทําจิตใจใหเจริญงอก
งาม ทําจิตใจดีใหสงผลกลับเปนปจจัยใหรางกายดีขึ้น
สวนที่วาจะทําจิตใจใหดีอยางไร ดีแคไหน ไดเทาไรนั้น เปนราย
ละเอียดซึ่งผูที่ศึกษาเจาะลึกจะไดนําไปพูดขยายกันตอไป ในที่นี้ขอ
พูดแตเพียงหลักและขอคิดกวางๆ ฝากไว
เฉพาะอยางยิ่ง ขอยํ้าคําที่พูดไวขางตนวา เมื่อมองใหถูกตอง
ดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรคเอดสนี้ เปนการพลิก
ผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิกผันโชคชะตาใหกลับรายกลายดี ให
เกิดมีผลในทางบวกไดอยางเต็มที่ จนอาจกลายเปนกาลเวลาและ
ชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด
ผูปวยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่ดีงาม สรางความกาวหนา
งอกงามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผู
พลิกผันอารยธรรมใหกลับฟนคืนดีขึ้นมา ก็ได

(คําโปรยปกหลัง)

เมือ่ มองใหถูกตองดวยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นไดวา การปวยโรค
เอดสนี้ เปนการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิกผันโชคชะตาให
กลับรายกลายดี ใหเกิดมีผลในทางบวกไดอยางเต็มที่ จนอาจกลายเปน
กาลเวลาและชวงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด
ผูป ว ยโรคเอดสอาจจะรังสรรคสิ่งที่ดีงาม สรางความกาวหนางอก
งามทางภูมิธรรมภูมิปญญาใหแกอารยธรรม และกลายเปนผูพลิกผัน
อารยธรรมใหกลับฟนคืนดีขึ้นมา ก็ได

