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ชาย - หญิง

น หิ สพฺ เพ สุ  €าเน สุ, ปุร ิโส โห ติ ปณฺฑิ โต 
ไม่ใช่ ว่า บุรุษ จะ เป็น บัณฑิต ไป ฝ่าย เดียว ใน ที่ ทุก ฐานะ ก็ หาไม่, 

อิตฺถี  ปณฺฑิ ตา โห ติ ตตฺถ ตตฺถ วิ จกฺขณา 
แม้ สตรี ก็ เป็น บัณฑิต ได้ เหมือน กัน 

ถ้า มี สติ ปัญญา ฉลาด พิจารณา อยู่ ใน กรณี นั้น ๆ .1

๑

คน ทุก คน ไม่ ว่า หญิง ไม่ ว่า ชาย;  จะ ต้อง ทำ สิ่ง ที่ ดี ที่ งาม ที่ ถูก ต้อง 

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  เหมือน กัน หมด  จึง จะ เป็น ส่ิง ท่ี นำ ความ สุข ความ เจริญ, 

มา สู่ โลก น้ี โดย ส่วน รวม ได้.  เพราะ เหตุ น้ัน แหละ บุตร หญิง บุตร ชาย จึง ควร 

จะ ได้ รับ การ ศึกษา พอ สมควร แก่ ฐานะ เสมอ กัน,2

๒

คำ วา่ ชาย หญงิ นี ้ถา้ ภาษา คน ก ็คอื เรือ่ง เพศ ที ่ตา่ง กนั.  ใน ภาษา ธรรม 

 ก็ หมาย ถึง หน้าที่ ที่ มัน แบ่ง กัน คนละ อย่าง คนละ ครึ่ง เพื่อ ความ สมบูรณ์;  

1, 2    ศารท กาลิก เทศนา  เรื่อง ที่ ๒, ๒๕๐๒ หน้า ๖๘.
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ฉะนั้น ชาย กับ หญิง จะ ทำ หน้าที่ เหมือน กัน ไม่ ได้.  เดี๋ยว นี้ โลก กำลัง เป็น บ้า  

เป็น หลัง  ที่ จะ ให้ ผู้ หญิง ทำ อย่าง เดียว กับ ผู้ชาย  ช่วย ค่า ใช้ จ่าย  ช่วย หา 

ราย ได้ มัน ก็ ไม่ เป็น หญิง เป็น ชาย,  เป็น กะเทย หมด ทั้ง ๒ ฝ่าย. ฉะนั้น 

ผู้ หญิง ก็ ต้อง ทำ หน้าที่ ถูก ต้อง ตาม ความ หมาย ของ เพศ สตรี,  ผู้ชาย ก็ ถูก 

ต้อง ตาม ความ หมาย ของ เพศ บุรุษ  ซึ่ง มัน ไม่ เหมือน กัน.  ต่อ เมื่อ มัน มา 

รวม กัน เข้า แล้ว มัน จึง จะ สมบูรณ์.

นิทาน ของ พวก กรี ก เขา เล่า ว่า  สัตว์ มนุษย์ นี้  ก่อน นี้ มัน รวม กัน อยู่  

เพศ ชาย เพศ หญงิ มนั เปน็ ตวั เดยีวกนั คอื มนั ไมม่ ีเพศ ชาย เพศ หญงิ,  แลว้ 

มนั ก ็ม ีฤทธิ ์มาก ม ีอำนาจ มาก, มนั ทา้ทาย พระเจา้ พระเจา้ ตาม แบ บก รกี.  

ทีนี้ พระเจ้า ก็ โกรธ หรือ เขา เห็น ว่า ไม่ ได้การ เขา ก็ เลย ผ่า ออก เป็น ๒ ซีก  

มนั ก ็ลด กำลงั ลง มา ครึง่ หนึง่ มนั ก ็ไม ่อวดด ีเหมอืน แต ่กอ่น;  เรือ่ง อยา่ง นี ้ก ็

เปน็ เรือ่ง ที ่ตอ้ง ตคีวาม นะ. เมือ่ กอ่น มนั รวม เปน็ กอ้น เดยีวกนั ม ีเทา่ไร มนั ก ็ 

มี สิบ ซิ;  เดี๋ยว นี้ คน ๆ  หนึ่ง มี หัว มีมือ ๒ เท้า ๒ มัน มี ๕ ปุ่ม แต่ ก่อนนี้  

มัน มี ๑๐ ปุ่ม มัน ก็ ฤทธิ์ มัน มาก.  พระเจ้า เขา ผ่า ให้ เป็น ๒ ซีก ก็ เหลือ 

คนละ ๕, ตัว เหลือ คนละ ครึ่ง มัน ก็ น้อย ลง.  ทีนี้ สัตว์ ที่ ถูก ผ่า นี้ มัน รู้ ว่า  

มัน ถูก ลด กำลัง  มัน ก็ ต้องการ ที่ จะ รวม เป็น อัน เดียวกัน อีก  จะ เข้า รวม 

เป็น ตัว เดียวกัน อีก;   นี่ คือ ความ รู้สึก ทาง เพศ  เพื่อ ให้ มัน สมบูรณ์ เพื่อ  

ความ สมบูรณ์.  ทีนี้ เรา มัน มา หลง เรื่อง สมรส ทาง เนื้อ ทาง หนัง จน เป็น 

กเิลส ไป หมด มนั ก ็เทา่กบั เชอืด คอ ตวั เอง,  แทนที ่จะ ทำ อะไร ให ้ด ีทีส่ดุ ได,้  

มัน ก็ ทำ ไม่ ได้.1

1 
ใจ ความ แห่ง ค ริสต ธรรม เท่า ที่ พุทธ บริษัท ควร ทราบ  ภาค ผนวก สิ่ง ที่ ศาสน ิ กชน ควร ทราบ   

  เรื่อง ที่ ๓  ภาษา คน ภาษา ธรรม. หน้า ๓๗๙-๓๘๐.
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๓

ใน เยเน ซสิ สอง/ ๒๑ - ๒๒ ม ีวา่  “ดงั นัน้ พระเจา้ จงึ บนัดาล ความ หลบั 

สนิท ให้ เกิด แก่ มนุษย์ ผู้ชาย นั้น,  เมื่อ เขา กำลัง หลับ อยู่ ได้ ทรง ดึง ซี่โครง  

ของ เขา ออก มา ซี่ หนึ่ง แล้ว ทรง ปิด แผล นั้น เสีย ด้วย เนื้อ.”  ด้วย ซี่โครง นั้น 

พระองค์ ได้ ทรง สร้าง ให้ เป็น ผู้ หญิง  แล้ว มอบ ให้ แก่ ผู้ชาย นั้น.  คำ พูด 

ทำนอง นี ้คงไมม่ ีใคร ยอมรบั ได ้ตรง ๆ  ตาม ตวั หนงัสอื เหลา่ นัน้  และ คดิ วา่  

คงจะ มี ความ หมาย อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง แฝง อยู่  และ หา ทาง ตีความ หมาย 

กนั ตอ่ ไป,  ความ หมาย นัน้ ตาม ความ รูส้กึ ของ พทุธ บรษิทั รูส้กึ วา่ หมาย ถงึ  

การ ที ่ผู ้หญงิ ไมม่ ีสทิธ ิและ หนา้ที ่เทา่ เทยีม กนั กบั ผูช้าย นัน่เอง.  ทัง้นี ้เพราะ  

มี คำ กลา่ว ไว ้ใน ที ่อกี แหง่ หนึง่ ซึง่ เรยีก คน หนุม่ วา่ “บตุร ของ พระเจา้” และ 

เรียก หญิง สาว ว่า “บุตรี ของ มนุษย์” - (เยเน ซิส หก / ๒) ซึ่ง หมายความ 

ว่า มี อะไร ไม่ เท่า เทียม กัน นั่นเอง.  ผู้ชาย นั้น สร้าง ขึ้น จาก ดิน ซึ่ง หมาย ถึง 

ลักษณะ เข้ม แข็ง และ เรียก ว่า man.  ส่วน ผู้ หญิง นั้น สร้าง ขึ้น มา จาก ส่วน 

หนึง่ แหง่ รา่งกาย ผูช้าย จงึ ได ้เรยีก วา่ woman,  ซึง่ หมาย ถงึ สว่น หนึง่ ของ 

ผูช้าย นัน่เอง.  ผู้ชาย มี ฐานะ เป็น ถึง ลูก ของ พระเจ้า ส่วน ผู้ หญิง ม ีฐานะ เพยีง 

บุตรี ของ มนุษย์ ดังนี้ แล้ว จะ เป็น ผู้ ที่ มี สิทธิ และ หน้าที่ เสมอ กัน ได้ อย่างไร,  

และ พึง เข้าใจ ต่อ ไป อีก ว่า พระเจ้า หรือ ธรรมชาติ ก็ตาม,  ไม่ ได้ ต้องการ 

ให้ ผู้ หญิง กับ ผู้ชาย มี อะไร เท่า กัน และ เหมือน กัน  เพราะ อย่าง น้อย ผู้ หญิง 

จะ ต้อง คลอด บุตร และ เลี้ยง ลูก ด้วย เลือด ใน อก ของ ตัว.  การ ที่ คน สมัย นี้ 

พยายาม ให้ ผู้ หญิง กับ ผู้ชาย มี สิทธิ และ หน้าที่ เหมือน กัน  นั้น เป็นการ ฝืน 

ความ ประสงค ์ของ พระเจา้ โดยตรง หรอื ฝนื ธรรมชาต ิอยา่ง หลบั ห ูหลบัตา.  

ถ้า ผู้ หญิง คน ใด อยาก จะ ทำ อย่าง ผู้ชาย  ก็ ควร ทำการ ผ่าตัด ต่อม แก ลนด์  

ต่าง ๆ  ของ ผู้ หญิง ออก เสีย แล้ว ปลูก ต่อม แก ลนด์ และ อื่น ๆ  ของ ผู้ชาย ลง 

ไป แทน ให ้เปน็ ผูช้าย เตม็ ตวั เสยี กอ่น จะ เปน็การ ด ีกวา่ การ ตบตา โดย ขา้ง 
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นอก เป็น อย่าง หนึ่ง  ข้าง ใน เป็น อีก อย่าง หนึ่ง  และ ไม่ เป็นการ ฝืน กฎ ของ 

พระเจา้ ดว้ย.  ขอ้ นี ้เปน็การ ยนื ยนั วา่ ค รสิต ธรรม ไม ่ยอมรบั วา่ ผู ้หญงิ ม ีสทิธ ิ

 หน้าท่ี เท่ากับ ผู้ชาย เชน่ เดยีว กบั พทุธ ศาสนา เหมอืน กนั. พระพุทธเจ้าตรัส ว่า  

“ข้อ ท่ี สตรี จะ เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า น้ัน เป็น ส่ิง ท่ี เป็น ไป ไม่ ได้, แต่ การ ท่ี  

บรุษุ จะ เปน็ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ นัน้ เปน็ สิง่ ที ่เปน็ ได”้ - ( อฏัฐาน ปา ล ิเอก.  

อํ. ๒๑/ ๓๖/ ๑๖๔) และ ยัง มี การ กล่าว ถึง การ ที่ สตรี เป็น อะไร ๆ  ไม่ ได้ อีก 

หลาย อย่าง  เช่น เป็น จักรพรรดิไม่ ได้  เป็น พรหมไม่ ได้ ดังน้ีเป็นต้น.  และ 

ใน บาล ีจต ุก. อ.ํ ๒๑/๑๐๗/๘๐ ม ีขอ้ความ อนั แสดง ให ้เหน็ วา่ พระพทุธ องค ์ 

ทรง รับรอง ข้อ ที่ ปฏิบัติ กัน อยู่ ใน อินเดีย สมัย นั้น อัน มี อยู่ ว่า  สตรี ไม่ นั่ง ใน  

รฐัสภา, สตร ีไม ่ทำการ งาน ที ่สำคญั พเิศษ, สตร ีไม ่ไป รฐั กมัโพช(ซึง่ เทยีบ เทา่ 

กับ ไป เรียน เมือง นอก กัน ใน สมัย นี้),  แล้ว ได้ ตรัส เหตุผล ที่ ว่า ทำไม จึง ควร  

เป็น เช่น นั้น ซึ่ง สรุป ความ ว่า  เพราะ สตรี ไม่ ได้ ประกอบ ไป ด้วย กำลัง กาย  

กำลัง ใจ ท่ี บึกบึน เข้ม แข็ง พอ, เพราะ ธรรมชาติ สร้าง สตรี มา เพ่ือวัตถุประสงค์ 

อัน ต่าง จาก ผู้ชาย.  ถ้า สตรี ขืน ไป ทำ หน้าที่ ของ ผู้ชาย เสีย แล้ว หน้าที่ ของ  

สตร ีใน โลก นี ้ก ็จะ ไม ่สมบรูณ ์และ ปญัหา ใหม ่ๆ  อยา่ง อืน่ ๆ  จะ เกดิ ขึน้ อกี เปน็ 

อนั มาก  ซึง่ เทา่กบั การ ลงโทษ ของ พระเจา้ แก ่มนษุย ์อกี นัน่เอง  สรปุ ความ  

ขอ้ นี ้วา่ คำ กลา่ว ใน ไบเบลิ ที ่วา่ สรา้ง ผูช้าย ดว้ย ดนิ สรา้ง ผู ้หญงิ ดว้ย ซีโ่ครง 

ของ ผู้ชาย นั้น เป็นการ ถูก ต้อง แล้ว,  เป็น ความ จริง แท้ ของ ธรรมชาติ แล้ว.  

ถ้า เรา เข้าใจ ไม่ ได้  ก็ ควร จะ ถือ เสีย ว่า  เขา เขียน ไว้ เพื่อ ให้ พวก เรา ใน ยุค นี้ 

กลาย เป็น คน โง่ ไป นั่นเอง,  ไม่ ควร เห็น เป็น เรื่อง เหลว ไหล หรือ เป็น เพียง 

“นิทาน โบราณ ของ พวกเฮ บรา ย” ดัง ที่ บาง คน เข้าใจ1.

1 
ใจ ความ แห่ง ค ริสต ธรรม เท่า ที่ พุทธ บริษัท ควร ทราบ, ค ริสต ธรรม - พุทธ ธรรม ตอน ที่ ๒  

  พระ บิดาพระ บุตร พระ วิญญาณ. หน้า ๔๕๔-๔๕๖.
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๔

ใคร จะ ดา่ ผม  ผม ก ็ยอมรบั คอื ผม คา้น วา่ สทิธ ิมนษุย ชน ทีเ่รยีกร้อง กัน  

ให้ เหมือน กัน ระหว่าง สตรี กับ บุรุษ น้ี บ้า. ท่ี พูด น้ี ก็ คงจะ ได้ยิน ไป ไกล; ใคร จะ  

ด่า ก็ได้.  นี่ เป็น ทาง ลัด เป็น เรื่อง ห้าม ล้อ เป็น เรื่อง คด เป็น เรื่อง ที่ ทำให้ 

มนษุย ์นี ้ไม ่กา้วหนา้ ไป. ผูช้าย ควร จะ ทำ หนา้ที ่อยา่ง ผูช้าย ผู ้หญงิ ทำ หนา้ที ่ 

อย่าง ผู้ หญิง  ให้ สมบูรณ์ ที่สุด  แล้ว มนุษย์ ก็ จะ มี พืชพันธุ์ ที่ ดี ต่อ ไป ใน 

อนาคต;  เมื่อ พืชพันธุ์ ดีแล้ว จะ งอกงาม เร็ว แล้ว ก็ สามารถ จะ บรรลุ ความ 

สูงสุด ของ พระ ธรรม ได้ ทัน แก่ เวลา เป็น แน่นอน1.

ความ เป็น หญิง

เมื่อ อาตมา เป็น เด็ก ๆ  อายุ ๑๔ - ๑๕ ปี ไป เยี่ยม ย่า ยาย ต่าง ตำบล 

ออก ไป  เขา ให้ พร อย่าง ที่ ฟัง แล้ว สะดุ้ง จน งง ว่า  “ให้ ได้ เมีย ที่ เป็น หญิง นะ 

ลูก นะ”  ฟัง ดู  “ให้ ได้ เมีย ที่ เป็น หญิง นะ ลูก นะ”  นี่ เป็น เทคนิค อย่าง ยิ่ง ที่ 

จะ รู้ ว่า ผู้ หญิง นั้น คือ อะไร,  เรา งง เลย ว่า ใคร ๆ  ก็ มี ภรรยา เป็น ผู้ หญิง กัน 

ทัง้ นัน้ และ คน เดีย๋ว นี ้เปน็ อยา่งไร บา้ง  ด ูจะ ไม ่สนใจ ที ่จะ ได ้ภรรยา ที ่เปน็หญงิ  

อะไร ก็ เอา ทั้ง นั้น เลย.    แล้ว ยัง ไม่รู้ ความ หมาย ของ คำ ว่า หญิง กับ ชายนี้ 

ต่าง กัน อย่างไร ด้วย ซ้ำ ไป  และ ยิ่ง มา ถึง สมัย นี้ ยิ่ง ปน กัน ยุ่ง  คือ ผู้ หญิง ทำ 

อยา่ง เดยีว กบั ผูช้าย ผูช้าย ทำ อยา่ง เดยีว กบั ผู ้หญงิ,  จน ไมรู่ ้วา่ จะ เปน็หญิง 

หรือ เป็น ชาย กัน แน่  น่ี เสีย เวลา สัก หน่อย  อยาก จะ พูด ให้ ฟัง ว่า  ถ้า ตาม 

ความ หมาย ทาง ศาสนา อย่าง คริสเตียน นี้  ก็ เขียน ไว้ ชัด ใน คัมภีร์ เยเน ซี ส 

นั้ นว่า พระเจ้า สร้าง ผู้ หญิง ขึ้น จาก กระดูก ซี่โครง ของ ผู้ชาย ซึ่ง สร้าง ขึ้น มา 

4 
โมก ข ธรรม ประยุกต์  เรื่อง ที่ ๑๓ ผู้ เดิน ทาง  ๒๒ เมษายน ๒๕๑๘ หน้า ๓๗๙.
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ด้วย ดิน  พระเจ้า เอา ดิน ขึ้น มาส ร้าง เป็น มนุษย์ ผู้ชาย และ ดึง เอา กระดูก 

ซีโ่ครง ของ ผูช้าย มาส รา้ง เปน็ มนษุย ์ผู ้หญงิ  คดิ ด ูมนั ตา่ง กนั หรอื เหมอืน กนั 

 อยา่งไร;  นี ่ไป อา่น ด ูเอา เอง ก ็แลว้ กนั ขอ้ความ ของ คมัภรีไ์บเบิล้ ใน เยเน ซ ีส 

ตอน ทา้ย จะ เรยีก ผูช้าย วา่  Son of God เรยีก ผู ้หญงิ วา่ Daughter of man  

คนละ คำ คนละ ศัพท์ เลย มัน จะ เหมือน กัน ไม่ ได้.  นี่ เขา มี ความ มุ่ง หมาย 

ชดั อยู ่แลว้ วา่ ผู ้หญงิ ตอ้ง ม ีลกัษณะ อยา่ง ผู ้หญงิ,  ตอ้ง ทำ หนา้ที ่อยา่ง ผู ้หญงิ   

ผู้ชาย ต้อง ทำ หน้าที่ หรือ มี ลักษณะ อย่าง ผู้ชาย.

  ทนีี ้ใน ทาง พทุธ ศาสนา เรา ก ็ม,ี  ที ่พระพทุธเจา้ ตรสั วา่ : ผู ้หญงิ เปน็ 

พระพุทธเจ้า ไม่ ได้  เป็น จักรพรรดิ ไม่ ได้  เป็น พรหม ไม่ ได้ อย่าง นี้ เป็นต้น;   

เพราะ ว่า มัน ทำ หน้าที่ ต่าง กัน.  และ พระพุทธเจ้า ท่าน ยัง ทรง รับรอง ขนบ 

ธรรมเนยีม ประเพณ ีใน อนิเดยี สมยั นัน้ ที ่วา่ ผู ้หญงิ จะ ไม ่นัง่ ใน รฐัสภา  ผู ้หญงิ  

จะ ไม่ ไป แคว้น กัมโพช คือ ไป ศึกษา อย่าง ชั้น สูง เหมือน อย่าง ไป เรียน เมือง 

นอก สมยั นี.้ ผู ้หญงิ จะ ไม ่ทำการ งาน ที ่สำคญั หนา้ที ่การ งาน ที ่สำคญั  อยา่ง 

เป็น นายก รัฐมนตรี อะไร ทำนอง นี้   ก็ เพราะ ว่า เขา สร้าง ผู้ หญิง มา เพื่อ ทำ 

อีก ส่วน หนึ่ง ซึ่ง ผู้ชาย ไม่ ทำ หรือ ทำ ไม่ ได้.  ทีนี้ ถ้า ทั้ง สอง ฝ่าย มา รวม กัน  

ก็ เป็น ความ สมบูรณ์ : การ ที่ ทำ แต่ ฝ่าย ใด ฝ่าย หนึ่ง มัน เป็น เพียง ครึ่ง เดียว  

ฉะนั้น ความ หมาย ของ คำ ว่า หญิง ว่า ชาย นี้ จึง มี ความ สำคัญ มาก.  ปู่ ย่า 

ตา ยาย ของ เรา จงึ ม ีเทคนคิ มาก ที ่วา่ ใหห้า เมยี ที ่เปน็ หญงิ; สว่น คน สมยั นี ้ 

ไม ่ได ้คดิ ฉะนัน้ จงึ ถอืวา่ ไมม่ ีเทคนคิ เปน็ คน เพอ้ เจอ้ ทำ อะไร ละเมอ ๆ  ฟุง้ ไป  

ตาม ความ ต้องการ ของ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ไม่มี ความ หมาย ไม่มี  

หลัก เกณฑ์ ไม่มี เทคนิค;  ถึง จะ หาเงิน ได้ ก็ หา มา เพื่อ เป็น พิษ ร้าย แก่ ตน  

จะ ต้อง ร้องไห้ หรือ จะ ต้อง ฆ่า ตัว ตาย เพราะ เงิน เพราะ ชื่อ เสียง.  เรื่อง กิน 

เรื่อง กาม  เรื่อง เกียรติ  เหล่า นี้ จะ มา เป็น พิษ ขึ้น ทั้ง นั้น ถ้า ขาด เทคนิค ใน  

ส่วน นี้.  นี่ ขอ ให้ ยอมรับ กัน เสีย สัก ที ว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ของ เรา ก็ เป็น  
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1 
ธรรม บรรยาย  ระดับ มหาวิทยาลัย เล่ม ๑ เรื่อง ที่ ๑๕ เทคนิค แห่ง ความ เป็น มนุษย์  

  วัน ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๐ หน้า ๔๕๖-๔๕๗.

นัก เทคนิค  แล้ว เป็น เทคนิค ที่ สำคัญ กว่า เสีย ด้วย  คือ เทคนิค ใน ทาง 

ธรรมะ1.

๏ ๏ ๏
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อุปาทาน ว่า เป็น หญิง เป็น ชาย

เรา มี อุปาทาน ใน เรื่อง หญิง หรือ ชาย นี้   มาก กัน จน ลืม ธรรมชาติ ที่ 

แทจ้รงิ วา่ ความ รูส้กึ วา่ เปน็ หญงิ เปน็ ชาย นี ้มนั เกดิ เพราะ ตอ่ม หรอื แก ลนด ์

ต่าง ๆ ซึ่ง มี อยู่ ใน ร่างกาย เท่านั้น อาจ ผ่าตัด หรือ สับ เปลี่ยน ให้ หญิง มา 

เป็น ชาย ก็ได้ ผู้ชาย เป็น หญิง ก็ได้ ตาม ความ รู้ ที่ เจริญ ทาง ด้าน ศัลยกรรม.  

แต ่ความ พอกพนู ของ อปุาทาน ใน เรือ่ง หญงิ - เรือ่ง ชาย นี ้มนั มาก และ เปน็ 

ไป ใน ทำนอง ที ่จะ ให ้แตก ตา่ง กนั เสยี เรือ่ย คน เรา จงึ เตรยีม ที ่จะ เปน็ หญงิ - 

เป็น ชาย กัน อย่าง เต็ม ที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้ง แต่ ที แรก ที่ ถูก เรียก ว่า เป็น 

หญิง - เป็น ชาย ครั้ง เริ่ม รู้ ภาษา มา เพราะ ฉะนั้น จึง มี การ ตระ เตรียม ที่ จะ 

เป็น หญิง - เป็น ชาย  ตาม ความ ยึดถือ หรือ อุปาทาน ของ ตน ๆ  มา ตั้ง แต่  

เล็ก  ๆ  ก็ เลย มี แยก ทาง กัน ไป ตาม อุปาทาน นั้น ๆ  เลย ถูก ลวง ด้วย ของ เป็น 

 คู่ คู่ นี้ จน มี ปัญหา มาก เกิด ความ ยุ่ง ยาก ใน การ เป็น อยู่ ใน โลก นี้ และ ทาง  

ศลี ธรรม.  ที ่ไป บญัญตั ิวา่ หญงิ จะ ตอ้ง มหีนา้ ที ่อยา่ง นัน้ ชาย จะ ตอ้ง มหีนา้ ที ่ 

อยา่ง นัน้;  หรอื วา่ ความ งาม ยก ให ้ฝา่ย หญงิ อยา่ง นี ้ฝา่ย หญงิ ก ็ตอ้ง นัง่ ทน  

ระบาย ส ีที ่ปาก ที ่เลบ็ หรอื ที ่ที ่เขา นยิม กนั อยา่งไร จน เสยี เวลา มากมาย ทีส่ดุ   

ผดิก วา่ ฝา่ย ชาย.  โดยที ่แท ้แลว้ เรา จะ เหน็ ได ้วา่ ความ ตอ้งการ อนั แทจ้รงิ 

ของ ธรรมชาต ินี ้ไม ่ได ้ม ีความ หมาย ชดั ถงึ กบั ตรง กนั ขา้ม อยา่ง นี ้มนั เปน็ 
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เรือ่ง ที ่ธรรมชาต ิสงวน การ สบืพนัธุ ์จงึ สรา้ง ตอ่ม หรอื แก ลนด ์มา ตา่ง ๆ  กนั   

แต่ ไม่ ต้องการ ให้ มี ความ ยึดถือ มาก ถึง อย่าง นั้น.  เดี๋ยว นี้ คน มี ความ เจริญ 

ดว้ย ความ คดิ ความ นกึ ยดึถอื อยา่ง นี ้มาก เกนิ ไป ปญัหา จงึ ม ีมาก กวา่ พวก 

ที่ ไม่มี ความ ยึดถือ หรือ ยึดถือ น้อย.

ที่ ว่า มี ความ ยึดถือ น้อย อาตมา ขออภัย ที่ จะ ต้อง ยก ตัวอย่าง ด้วย  

ของ ตำ่ ๆ  เชน่ สตัว ์ที ่เรา ไม ่เรยีก มนั วา่ เปน็ หญงิ - เปน็ ชาย แต ่เรยีก วา่ ตวัผู ้

- ตวั เมยี.  ความ เปน็ คู ่ระหวา่ง ผู ้กบั เมยี และ ความ เปน็ ของ คู ่ระหวา่ง หญงิ  

กบั ชาย นี ้ตา่ง กนั มาก  เพราะ ม ีอปุาทาน นอ้ย กวา่ กนั นัน่เอง.  ความ เปน็ สตัว ์

ผู ้- เมยี นัน้ จะ เหน็ ได ้วา่ เปน็ ไป ตาม อำนาจ ของ ตอ่ม หรอื แก ลนด ์ตา่ง ๆ  ที ่เปน็ 

ตน้ เหต ุของ เพศ แลว้ ทำ หนา้ที ่แต ่เพยีง สบืพนัธุ;์  เพราะ ฉะนัน้ ปญัหา ที ่สตัว ์ 

ตัว เมีย จะ ต้อง แต่ง ตัว หรือ จะ ต้อง ทำ อะไร ต่าง ๆ อย่าง คน เรา นี้ ไม่มี เลย;  

ข้อ นี้ เพราะ อุปาทาน ส่วน นี้ ขาด ไป ทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เลย ความ หมาย 

จึง ต่าง กัน.  ถ้า หาก เรา เข้า ถึง ความ จริง ของ เรื่อง นี้  เรา ก็ จะ ตัด ทอน ลง ได้  

มาก ที เดียว.

ทีนี้ เรา ไป ดู ที่ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ที่ ว่า ผู้ - ที่ ว่า เมีย  ถ้า หากว่า 

ความ สบืพนัธุ์ เปน็ ความ มุง่ หมาย ของ เรือ่ง นี ้ เมือ่ เกดิ ไม่ ตอ้งการ สบืพนัธุ์ 

หรอื หมด กเิลส ตณัหา มนั ก ็เปน็ ของ อยา่ง เดยีวกนั  เพยีง แต ่ความ แตก ตา่ง  

ระหว่าง ต่อม และ แก ลนด์ ต่าง ๆ  นั้น ไม่มี ความ หมาย อะไร;  นี้ เรียก ว่ามี  

ความ ยดึถอื เบาบาง. ถา้ หากวา่ หมด ความ ยดึถอื โดย สิน้ เชงิ หรอื ปราศ จาก 

 ความ ตอ้งการ ตา่งๆ แมแ้ต ่จะ สงวน พนัธุ ์ เชน่ พระ อร หนั ต ์ผู ้หมด อปุาทาน 

อยา่ง นี ้ ก ็ยอ่ม ไมม่ ีความ เปน็ หญงิ หรอื ความ เปน็ ชาย หรอื ไมม่ ีทัง้ ความ เปน็ 

ตวัผู ้ความ เปน็ ตวั เมยี ตาม ความ หมาย อยา่ง โลก ๆ  นัน้ อกี ตอ่ ไป; จติ ของ  

ท่าน จึง อยู่ เหนือ ปัญหา ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ถูก ลวง ด้วย ของ เป็น คู่.



 สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 1212 | สรรนิพนธ์พุทธทาส   

สาม ีกบั ภรรยา ก ็อยา่ง เดยีวกนั อกี เมือ่ อปุาทาน ใน ทำนอง บรุษุ สตร ี

มี มา แล้ว ก็ เดิน ตาม มา ถึง ความ เป็น คู่ ที่ เรียก ว่า “สามี” หรือ “ภรรยา”  

คู ่นี ้ยิง่ เปน็ ของ หลอก ลวง มาก ขึน้ ไป กวา่ ความ เปน็ หญงิ - เปน็ ชาย.  เมือ่ เรา 

 ปลอ่ย ให ้ถกู ลวง มาก ขึน้ มนั ก ็ชว่ย ไม ่ได ้มนั จะ ไป โทษ ใคร ก ็ไม ่ได ้มนั ก ็ตอ้ง 

มี เรื่อง ต่าง ๆ เกิด ขึ้น เป็นการ รก หนา แน่น ขึ้น ใน ทาง ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ทาง ศีล ธรรม ทาง อะไร ต่าง ๆ  ที่ ต้อง ผูกมัด รัดรึง จน ยอม อยู่ ใน 

ความ ทกุข ์เกีย่ว กบั ความ เปน็ สาม ี- เปน็ ภรรยา เปน็ พอ่ - ลกู ม ีความ ผกูพนั 

 กัน ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ ศีล ธรรม และ วัฒนธรรม เป็นต้น.  

ถา้ หากวา่ เรา เขา้ ถงึ ความ จรงิ เรือ่ง นี ้ก ็จะ มอง เหน็ ความ ที ่เปน็ คน เหมอืน กนั  

ทน ทุกข์ เหมือน กัน มีหน้า ที่ ที่ จะ ต้อง บำบัด ความ ทุกข์ ที่ เกิด มา จาก กิเลส 

ตณัหา เหมอืน กนั,  เพราะ ฉะนัน้ แทนที ่จะ เปน็ อะไร ๆ  มาก ไป นัน้ มนั กลาย 

 เปน็ เพือ่น เกดิ แก ่เจบ็ ตาย ดว้ย กนั;  ปญัหา ก ็เลย นอ้ย ปญัหา ตา่ง ๆ  ที ่เกดิ ขึน้ 

 จาก ความ หมาย ที ่เปน็ สามี เปน็ ภรรยา มนั ก ็ม ีนอ้ย หรอื หมด ไป เหลอื แต่ 

ปญัหา ของ เพือ่น เกดิ แก ่เจบ็ ตาย ดว้ย กนั. ดงันี ้จะ เหน็ วา่ เปน็ ความลวง  

ของ ความ เป็น คู่ 1.

๏ ๏ ๏

1
  ตุลา กาลิก ธรรม เรื่องที่ ๖ หลัก ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ ถูก ลวง ด้วย ของ เป็น คู่,  
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๐, หน้า ๔๔๒ - ๔๔๔.



ภรรยาคืออะไร

ถา้ มอง ด ูใน แง ่วตัถ ุชวีวทิยา ก ็อยา่ง เดยีวกนั อกี : ภรรยา ก ็คอื แม ่พนัธุ ์

ผู้ ที่ จะ มา เป็น แม่ พันธุ์ เหมือน ที่ เป็น กัน ใน สัตว์ เดรัจฉาน ใน ต้นไม้;  สตรี 

ก็ มา เป็น ฝ่าย แม่ พันธุ์ จะ ไม่ พูด ถึง ก็ได้ ใน แง่ นี้.  ถ้า ใน แง่ ของ สังคมวิทยา  

มนุษย วิทยา หรือ อะไร วิทยา  เทือก นั้น  เดี่ยว นี้ ก็ ดู ว่า  สตรี เป็น ไป เพื่อ 

ประโยชน ์แก ่ผู ้นัน้ ใน ทาง บา้น เรอืน; เปน็ คู ่ทกุข ์คูย่าก คู ่ทำ มา หากนิ อยา่ง นี ้ 

ก ็นบั วา่ ม ีความ หมาย ที ่ด ีอยู;่  แต ่เดีย๋ว นี ้มนั ตำ่ ลง มา ถงึ ขนาด วา่ เปน็เครือ่ง 

สำหรับ หลงใหล, เป็น ส่ิง สำหรับ ความ หลงใหล, เป็น ส่ิง สำหรับ ความ โอ้อวด,   

เปน็ สิง่ สำหรบั วดั ฐานะ,  เปน็ เครือ่ง วดั ฐานะ อยา่ง นี.้  ผูช้าย อตุสา่ห ์เลา่เรยีน 

เกือบ เป็น เกือบ ตาย ก็ เพื่อ ที่ จะ หา ภรรยา ที่ มี ฐานะ  เป็น เครื่อง วัด ฐานะ  

วา่ สวย หรอื วา่ ด ีหรอื อะไร กต็าม ใจ มนั เปน็ เสยี อยา่ง นี.้ ผู ้หญงิ ก ็กลาย เปน็ 

วัตถุ อะไร อัน หนึ่ง สำหรับ เป็น ของ เล่น หรือ อะไร สำหรับ ใช้ เป็น เครื่อง มือ  

ทำนอง อยา่ง นี;้  ไม ่เปน็ อดุมคต.ิ  มนั เปน็ ไป ตาม ความ รูส้กึ ธรรมดาสามญั  

ของกเิลส;  เปน็ เหต ุให ้ผู ้หญงิ สาละวน แต ่ใน เรือ่ง ที ่จะ ทำให ้เกดิ ความ สวย 

 ความ งาม ไมม่ ีความ คดิ อะไร มาก ไป กวา่ นัน้;  กลาย เปน็ หากนิ ดว้ย ความ 

งาม ไป เสยี มนั ก ็เปน็ เรือ่ง หลอก ลวง.  ถา้ ภรรยา ตก อยู ่ใน ลกัษณะ อยา่งนี ้แลว้   



มนษุย ์นี ้ก ็ลุม่ หลง มาก โง ่หลง มาก; ถา้ เปน็ ฝา่ย ที ่ม ีความ หมาย สำหรบั เปน็  

คู่ สร้างสรรค์ ความ เจริญ แก่ ครอบครัว เช่น นี้ ก็ นับ ว่า ดี.

ถ้า มอง กัน ใน แง่ ลึก พ้น เหนือ ความ รู้สึก ของ กิเลส เป็น อุดมคติ ทาง 

วิญญาณ อย่าง นี้ ก็ ต้อง พูด ว่า ภรรยา สามี นี้ เป็น คู่ เดิน ทาง หรือ เป็น เพื่อน 

เดนิ ทาง สำหรบั ไป นพิพาน เหมอืน กนั.  เรือ่ง นี ้มนั ตอ้ง พดู กนั ยาว แต ่ก ็สรปุ  

ได้ ว่า มนุษย์ ทุก คน เกิด มา สำหรับ เดิน ทาง ไป นิพพาน มัน จึง จะ จบ เรื่อง;  

เพราะ ว่า นิพพาน นี้ ต้อง ผ่าน โลก ดี เสีย ก่อน.  การ ผ่าน โลก ดี มัน ก็ หนี การ 

สบืพนัธุ ์ไป ไม ่พน้. จะ หน ีการ ที ่จะ ม ีคู ่ผวั ตวั เมยี สำหรบั การ สบืพนัธุ ์ไป ไม ่พน้  

ใน เรื่อง การ ผ่าน โลก นี้.  ผ่าน โลก ดี มัน ต้อง มี คู่ ผัว ตัว เมีย ที่ ดี ที่ ให้ ความ รู้  

ความ เจนจัด ใน ทาง ฝ่าย วิญญาณ  ว่า ชีวิต เป็น อย่างไร ?  บ้าน เรือน เป็น 

อย่างไร ?  ลูก ผัว เป็น อย่างไร ?  อะไร เป็น อย่างไร ?  จน รู้จัก สิ่ง เหล่า นี้ ดี  

จน เฉย ได้ จน เบื่อ ระอา ได้.  ถ้า ผ่าน ไป ได้ ไม่ ดี ก็ ไม่รู้ จัก เบื่อ ไม่รู้ จัก ระอา 

ไมรู่ ้จกั เฉย.  เพราะ ฉะนัน้ ผวั เมยี ที ่ด ีจะ ตอ้ง ชว่ย กนั และ กนั  ให ้เกดิ ความ 

สว่างไสว ใน ทาง วิญญาณ;  ไม่ใช่ เพื่อ ให้ มา ลุ่ม หลง อยู่ ที่ นี่.  เพราะ ฉะนั้น 

ภรรยาก็ ควร จะ เป็น เพ่ือน คู่หู เดิน ทาง ไป นิพพาน ของ สามี; สามี ก็เป็น คู่ เดิน 

ทางไป นิพพาน ของ ภรรยา.

พระพุทธ ภาษิต ใน สูตร น้ี พูด ถึง แต่ บุตร ภรรยา;  เพราะ เขา พูด แก่ ผู้ชาย  

คน ที ่กำลงั ฟงั นัน้ เปน็ ผูช้าย จงึ พดู ถงึ แต ่บตุร ภรรยา.  ถา้ พดู ทัว่ไป ก ็ตอ้ง พดู วา่  

บุตร ภรรยา และ สามี.  แม้ว่า เวลา น้ี คน หนุ่ม คน น้ี เขา จะ นึก ไป ใน ทำนอง ว่า เป็น 

 คู ่สนกุสนาน ใน การ แสวงหา ความ สนกุสนาน ใน ทาง เนือ้ หนงั กต็าม ใจ มัน ก็  

เป็น ช่ัว ขณะ;  แล้ว ก็ รู้ ความ หมาย ท้ังหมด ของ ธรรมชาติ ของ วิวัฒนาการน้ี  

ว่า มนุษย์ ต้อง ไป นิพพาน เป็น ท่ีสุด เป็น ท่ีสุด จุด หมาย ปลาย ทาง,  เพราะ ฉะน้ัน 

 การ ม ีภรรยา สาม ีก ็เพือ่ จะ เปน็ คู ่ทกุข ์คูย่าก บกุ บัน่ ไป ใน การ เกดิ ทาง เพือ่ จะ 

ไป นพิพาน;  อยา่ มา ตดิ ตนั อยู ่ที ่นี ่มนั จะ นา่ สมเพช  แลว้ จะ ไม ่ด ีไป กวา่ สตัว ์ 
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หรอื ตน้ไม.้  เมือ่ มนษุย ์ม ีใจสงู ลบิ ไป กวา่ สตัว ์และ ตน้ไม ้ก ็ควร จะ เดนิ ทาง  

ได้ ไกล กว่า.

คณุ อาจ จะ เหน็ วา่ นี ่เปน็ เรือ่ง มาก ไป เสยี แลว้ กไ็ด ้ที ่พดู วา่ แม ้กระทัง่ 

ลกูกต็อ้งเปน็ผูร้บัมรดกการเดนิทางไปนพิพาน,  ผวัเมยีนีก้เ็ปน็ผูท้ีจ่ะเปน็

เพือ่นทกุขเ์พือ่นยาก ในการเกดิทางไปนพิพาน  ไมใ่ชม่าตดิตน้อยูใ่นทีน่ี;่  

ให้มองไปในแง่เป็นอุดมคติสูงสุด1.

๏ ๏ ๏

1 
ฆราวาสธรรม ภาคผนวก เรื่องที่ ๒ อุดมคติที่ควรมีต่อทิศทั้ง ๖  

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๓, หน้า ๖๙๔ - ๖๙๕.
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มุนีในความเป็นมารดา

ข้อ ๑. ทา่น อาจารย ์บอก วา่ ผู ้หญงิ ถา้ จะ เปน็ มนุ ีได ้ก ็ให ้เปน็ มนุ ีใน ความเป็น 

  มารดา.  ทนีี ้ผู ้หญงิ ที ่เกง่ ๆ  อยู่เด๋ียว น้ี เป็นต้น ว่า เป็น ประธานาธิบดี หรอื 

   เก่ง ใน ทางการ ปกครอง ต่าง ๆ  แลว้ ม ีความ อดทน มี ปัญญาเฉียบ แหลม น้ี  

  นี้ จะ จัด ไว้ ใน พวก อะไร จะ เรียก มุนี ได้ หรือ ไม่ ? 

ข้อ ๒. ที ่พระพทุธเจา้ ตรสั วา่  ผู ้หญงิ ไม ่สามารถ ที ่จะ เปน็สมัมาสมัพทุธ เจา้ได้  

  น้ันใช้ อะไร เป็นการ ตัดสิน หรือ มี หลัก เกณฑ์ อะไร ? หรือ ว่า เล็ง ญาณ 

   เห็น ว่า ปัญญา ผู้ หญิง มี เพียง แค่ นั้น หรือ อย่างไร ?

ตอบ :  ผู้ หญิง เป็น ผู้ รู้ ก็ ควร จะ รู้ หน้าที่ ของ ผู้ หญิง  จึง จะ เป็น ยอด มุน ี

ของ ผู้ หญิง,  ทีนี้ ถ้า เป็น ประธานาธิบดี ก็ เป็น กระ เทย  โดย ความ หมาย ใน 

ทาง จิต ทาง วิญญาณ เพราะ ไม่ ทำ หน้าท่ี อย่าง ผู้ หญิง.  น้ี เรา ก็ ไม่ ได้ ต้องการ 

อยา่ง นัน้; แต ่เรา ก ็ไม ่ได ้คดัคา้น วา่ เขา จะ เปน็ ประธานาธบิด ีไม ่ได ้ถา้ ผูช้าย 

มนั โง ่ลง ๆ  . ใน บาง กรณ ีผูช้าย เปน็ ไม ่ได ้ก ็ให ้ผู ้หญงิ เปน็ ก ็แลว้ กนั ก ็เลยยก 

ให ้ผู ้หญงิ คน นัน้ อยู ่เหนอื ความ เปน็ ผู ้หญงิ เทา่นัน้; เพราะ ผู ้หญงิ ตอ้ง มหีนา้ที ่

ของ ผู้ หญิง   ถ้า เป็น มุนี ผู้ หญิง ก็ ต้อง รู้ อย่าง ผู้ หญิง จึง จะ ว่า ตรง ตาม ที่ 
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ธรรมชาต ิตอ้งการ.  ถา้ ผดิ จาก นัน้ ก ็ถอื เปน็ กรณ ีพเิศษ  ก ็เปน็ ได ้ทำไม จะ 

 เปน็ ไม ่ได ้ เปน็ รฐัมนตร ีหรอื วา่ เปน็ อธบิด ีเปน็ ผูใ้หญ ่บา้น เปน็ ทหาร อยา่ง ที ่ 

เขา จะ ให ้เปน็ กนั เดีย๋ว นี ้เปน็ ตำรวจ เปน็ อะไร ก ็เปน็ ไป ก ็ไมใ่ช ่ตรง ตาม ความ 

หมาย ว่า สตรี หรือ ผู้ หญิง, แล้ว ก็ ไม่ เป็น ไป เพื่อ ความ สมบูรณ์ ของ มนุษย์  

ของ โลก ที ่จะ ตอ้ง ม ีผู ้ทำ หนา้ที ่อยา่ง ผู ้หญงิ ที ่สมบรูณ.์ ผู ้ทำ หนา้ที ่อยา่ง ชาย  

ที่ สมบูรณ์  ถ้า ไม่ เรียก ว่า มุนี ก็ได้ เหมือน กัน เขา เป็น ประธานาธิบดี รู้ ใน 

เรือ่ง ของ การเมอืง;  แต ่มนุ ีอยา่ง นี ้ไม ่ได ้ครึง่ หรอื ไม ่ได ้เศษ หนึง่ สว่น สบิ หก.   

ถา้ พดู อยา่ง ภาษา บาล ีก ็วา่ ไม ่ได ้๑/๑๖ ของ ความ หมาย ของ คำ วา่ มนุ ีให ้เปน็  

มุนี อะไร ไป แบบ หนึ่ง หรือ ไม่ ควร จะ ใช้ คำ ว่า มุนี ก็ สุด แท้.

ส่วน การ เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า  เป็นการ บัญญัติ ไป ตาม ความ รู้ 

หรือ ความ หยั่ง เห็น  หน้าที่ ของ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า นั้น มี มาก จน เหลือ 

วิสัย ที่ ผู้ หญิง จะ เป็น ได้  และ สติ ปัญญา ที่ จะ ต้อง ตรัสรู้ ขึ้น มา ด้วย ตนเอง 

อย่าง พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า นั้น ผู้ หญิง ก็ ยัง ขาด อยู่  เป็น แต่ สาวก ผู้ ได้ยิน 

ได้ ฟัง ปฏิบัติ เป็น พระ อร หัน ต์ ได้;  แต่ จะ เป็น พระ อร หัน ต์ ด้วย ตนเอง นั้น 

ไม่ ได้ กล่าว ไว้ ถือว่า มี ไม่ ได้.  ฉะนั้น ถ้า ไป เล็ง ถึง คุณสมบัติ ที่ ทำความ เป็น 

พระพุทธเจ้า  เรา จะ รู้สึก ว่า ผู้ หญิง จะ ไม่ สมบูรณ์ จะ ขาด อยู่  อธิษฐาน ะ 

 ความ เข้ม แข็ง แห่ง จิต ความ อธิษฐาน จิต อย่าง เข้ม แข็ง แห่ง จิต คงจะ มี 

ได้ ยาก สำหรับ เพศ ท่ี มี ความ อ่อน ไหว อย่าง ผู้ หญิง. ความ เข้ม แข็ง บึกบึน 

ความ อ่อน ไหว อ่อนแอ นี่ มัน ต่าง กัน อยู่ ใน ข้อ นี้.

ตาม ธรรมชาติ กัน แท้ ๆ  เรา จะ ได้ รู้สึก ว่า ตัวผู้ เข้ม แข็ง บึกบึน กว่า ตัว เมีย;   

ดู ฝูง สัตว์ ฝูง วัว ฝูง ควาย กา ไก่ สุกร อะไร  ตัวผู้ มัน เข้ม แข็ง กว่า ตัว เมีย;  

ฉะนัน้ อยา่ง อืน่ ๆ  มนั ก ็อยา่ง เดยีวกนั อกี เพราะ ผู ้หญงิ เขา ตอ้ง เอา โลหติ  กำลงั 

ของ โลหติ ไป ใช ้หลอ่ เลีย้ง สว่น อืน่ นอกจาก จะ หลอ่ เลีย้ง มนั สมอง สว่น เดยีว 

 เหมือน ผู้ชาย เหมือน ตัวผู้   นี่ เพียง แต่ ทาง physic ทาง ร่างกาย นี้ มัน ก็ 
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ต่าง กัน มาก. สม มุติ ว่า มี โลหิต ที่ ไป หล่อ เลี้ยง ร่างกาย เท่า กัน ผู้ หญิง ก็ เอา 

ไปหลอ่ เลีย้ง สว่น อืน่ เกีย่ว กบั เพศ หญงิ  ผูช้าย ก ็เอา มา เลีย้ง มนั สมอง หมด.  

นี่ คำนวณ โดย ลักษณะ อย่าง นี้  จะ พบ ว่า ผู้ หญิง ไป แบบ หนึ่ง,  ผู้ชาย ไป อีก  

แบบ หนึง่.  คมัภรี ์ไบเบิล้ เขา เขยีน วา่ พระเจา้ สรา้ง ผูช้าย จาก ดนิ,  สรา้ง ผู ้หญงิ  

จาก กระดกู ซีโ่ครง ของ ผูช้าย.  เปน็ อนัวา่ ยอมรบั ความ ตา่ง กนั มาก ระหวา่ง 

ผู้ หญิง กับ ผู้ชาย.

นี ้เรา ก ็มอง ไป อยา่ง นัน้ ก ็พอ จะ เหน็ เคา้ อยู ่แลว้ ก ็ไมใ่ช ่เรือ่ง สำคญั ก ็เลย  

ไม ่ได ้คดิ ไม ่ได ้คดิ มอง ตอ่ ไป ไม ่เถยีง แทน ผู ้หญงิ ไม ่ได ้คดิ จะ เถยีง แทน ผู ้หญงิ 

ก ็เลย หยดุ คดิ เสยี.  แต ่ใน ใจ ยงั เชือ่ วา่ ผู ้หญงิ จะ เปน็ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้  

ไม ่ได ้หรอื ได ้โดย ยาก เหลอื เกนิ,  แลว้ ใน โลก ใน สมยั นัน้ ผู ้หญงิ เขา จดั ไว ้ให ้ทำ 

หนา้ที ่อยา่ง ผู ้หญงิ  ไม ่นัง่ ใน สภา ไม ่ไป ศกึษา เมอืง นอก.  เดีย๋ว นี ้เกดิ ม ีผู ้หญงิ  

นัง่ ใน สภา แลว้  ผู ้หญงิ ไป ศกึษา เมอืง นอก จน มาก กวา่ ผูช้าย เสยี อกี ก ็ตอ้ง 

เปลีย่น โลก นี ้ตอ้ง เปลีย่น. ความ สบัสน กนั ระหวา่ง หนา้ที ่ของ ผู ้หญงิ ผูช้าย 

ก ็ม ีมาก ขึน้ ทำ อะไร เหมอืน กนั หมด ก ็ไมม่ ีใคร ทำ หนา้ที ่แบง่ แยก ก ็เลย เปน็  

กะเทย แลว้ จะ ยุง่,  แลว้ โลก นี ้มนั จะ ยุง่ เพราะ ภาระ หนา้ที ่ที ่แบง่ กนั ไว ้ดแีลว้ 

ไมม่ ีใคร ทำ โดย สมบรูณ.์  แต ่ถงึ อยา่ง ไร ๆ  ก ็คง ทำให ้ผูช้าย คลอด บตุร ไม ่ได ้  

ผู้ หญิง ทำ หน้าท่ี ให้ เกิด บุตร น้ี มัน ทำ ไม่ ได้,  มัน ก็ เป็น ไป อย่าง น้ี. ผม เลย รู้สึก ว่า  

สู้ ทำให้ มัน เป็น ไป ตาม กฎ เกณฑ์ ของ ธรรมชาติ หรือ คล้อย ตาม กฎ เกณฑ์ 

ของ ธรรมชาติ ไม่ ได้; คล้าย ๆ กับ บวก กับ ลบ ต้อง มี ทั้ง สอง อย่าง แล้ว มา  

เนือ่ง กนั เขา้ แลว้ จงึ จะ เกดิ พลงั หรอื กำลงั,  ผูช้าย เปน็ พลงั หนึง่ ซึง่ ทำ หนา้ที ่

ฝ่าย หนึ่ง สูงสุด เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า.

คราว หนึ่ง ที่ ผม ไป ฉาย สไลด์ ที่ ยูซิส สมาคม อเมริกัน แล้ว ฉาย ภาพ 

ปรศินา ธรรม ชดุ นัน้ เผอญิ มนั ตดิ ภาพ ที ่วา่ ผู ้หญงิ ถกู เปรยีบ ดว้ย มนษุย ์โลก  

ที่ ต้อง ตาม หลัง พระ หรือ เณร ที่ โจร ไล่ ตาม หลัง ไล่ ฆ่า. นี่ อธิบาย ว่า ผู้ หญิง 
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ต้อง พึ่ง ศาสนา คือ พระ เณร ที่ เดิน ไป ข้าง หน้า;  ส่วน สัตว์ โลก นั้น ต้อง พึ่ง 

พระ ศาสนา เพราะ ตัว เอง ช่วย ตัว เอง ไม่ ได้.  เพราะ ฉะน้ัน เขา จึง เขียน ภาพ 

สตัว ์โลก นี ้เปน็ รปู ผู ้หญงิ ใน ลกัษณะ วา่ เปน็ ผู ้ออ่นแอ  แลว้ ม ีโจร ตาม ฆา่ มา 

 ขา้ง หลงั ก ็ฆา่ ไม ่ได ้เพราะ เขา ไป กบั พระ หรอื เณร คอื ศาสนา. ม ีผู ้หญงิ ลกุ ขึน้  

ต้ัง ท่า ชกมวย ให้ ดู มวย ผู้ หญิง, ว่า เด๋ียว น้ี ผู้ หญิง ก็ ชกมวย ต่อสู้ ป้องกัน ตัว เอง  

ได้,  ผู้ หญิง ไม่ ได้ อ่อนแอ อย่าง ที่ ว่า ใน ภาพ นั้น หัวเราะ กัน ใหญ่ แสดง ว่า  

ผู้ หญิง เขา ไม่ ยอม อ่อนแอ, ไม่ ยอม เป็น ผู้ อ่อนแอ.

เอาละ เรือ่ง นี ้ไม ่สำคญั ยตุ ิไว ้วา่ ผู ้หญงิ นี ้เปน็ พระพทุธเจา้ ไม ่ได ้เพราะ 

 เขา ม ีกำหนด อะไร พเิศษ,  ผู ้หญงิ ก ็เปน็ มนุ ียอด สดุ ของ ผู ้หญงิ ไป ไม ่ได ้ถา้ ไม ่

 ทำ หน้าที่ ของ มารดา ให้ สมบูรณ์ คือ ว่า กล่อม เกลา ดวง วิญญาณ ของ โลก 

ให้ ถูก ทิศ ถูก ทาง ของ มัน คือ มุนี ผู้ หญิง1.

๏ ๏ ๏

1  ราชภโฏวาท  เรื่องที่ ๔ ความเป็นมุนีในความเป็นมนุษย์. 
  ๒๑ กันยายน ๒๕๑๘ หน้า ๑๒๕-๑๒๘.
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สรรนิพนธ์พุทธทาส : สตรี ในฐานะมารดาของโลก

:- โสเภณีทางวิญญาณ
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โลกนี้กำลังถลำไปทางไหน ?

ขอ	ให้	ท่าน	ทั้ง	หลาย	สำรวม	จิตใจ	เหลือบ	ตาม	อง	ไป	ยัง	สังคม	มนุษย์		

ทัง้	โลก	แลว้	ก	็ยอ้น	หลงั	ให	้ยาว	เปน็	ศตวรรษ	ๆ 	ด	ีกวา่	ที	่จะ	มอง	แต	่เรา	คน	เดยีว			

ที	่นี	่เดีย๋ว	นี	้หรอื	มอง	ใน	ประเทศ	ไทย	คน	ไทย	ที	่นี	้เดีย๋ว	นี;้		ให	้มอง	ไป	ทัง้	โลก		

ว่า		โลก	นี้	กำลัง	เถลไถล	ไป	ทาง	ไหน	?		หรือ	ว่า	ได้	เดิน	ไป		ตาม	ทาง	ที่	จะ	ไป	

สูค่วาม	ดบั	ทกุข์		ตาม	แบบ	ของ	พระพทุธเจา้	?		โลก	กำลงั	เถลไถล	หรอื	จะ	

ถงึ	กบั	ถลำ	ออก	นอก	ทาง	โดย	ไมรู่	้สกึ	ตวั		หรอื	วา่	เขา	กำลงั	ม	ีสตสิมัปชญัญะ	

	รู้สึก	ตัว	และ	เดิน	อยู่.	 ลอง	คิด	ดู	ว่า	สัก	ศตวรรษ	หนึ่ง	ก็	แล้ว	กัน	ก็	พอ	จะ	มอง	

เห็นได้	ด้วย	ตัว	เราหรือ	มี	หลัก	ฐาน	ประจักษ์	พยาน	ที่	มี	อยู่	 ไม่	ต้อง	เชื่อ	ตาม	

คน	อื่น		.

เหมือน	อย่าง	ว่า	costume	แบบ	แต่ง	ตัว	-	แบบ	เครื่อง	แต่ง	ตัว	ของ	สตรี	

ของ	โลก	ที	่เจรญิ	สมยั	สกั	ศตวรรษ	หนึง่	มา	นี	้	เขา	ปกปดิ	รา่งกาย	มดิชดิ	ยาว	

เพียง	พอที่	จะ	ปกปิด	ร่างกาย	มิดชิด	ถึง	ข้อ	มือ	ข้อ	เท้า	แต่	ล่วง	มา	ถึง	บัดนี้	สัก	

ศตวรรษ	หนึ่ง	หนึ่ง		เครื่อง	ปกปิด	ร่างกาย	รัด	ตึง	ถึง	ขนาด	แสดง	รูป	ร่าง	ได้.		

นี	่ดว้ย	อำนาจ	ของ	อะไร		ใคร	เปน็	ผู	้บนัดาล	?		มนษุย	์ทกุ	คนใน	โลก	เปน็	ผูร้บั	

ผิด	ชอบ	หรือ	เปล่า	?	ใคร	เป็น	ผู้	ต้องการ	ให้	เป็น	อย่าง	นี้	?		ถ้า	สม	มติ	ว่า	ฝ่าย	
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ชาย	ต้องการ	ให้	สตรี	เป็น	อย่าง	นี้		แล้ว	อะไร	เป็น	ฝ่าย	ที่	บังคับ	ให้	ฝ่าย	ผู้ชาย	

ตอ้งการ	ให	้สตร	ีเปน็	อยา่ง	นี	้?		ลอง	คดิ	ไป	ก	็จะ	พบ	วา่	ตวั	ก	ูหรอื	ความ	เหน็	แก	่	

ตัว	กู	ของ	ฝ่าย	ชาย	และ	เป็น	กิเลส	ตัณหา	ที่	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	ใน	ตัว	กู	ของ	กู		

ฝา่ย	กเิลส.		ทนีี	้ฝา่ย	หญงิ	ก	็เปน็	ฝา่ย	ที	่ตก	อยู	่ใต	้อำนาจ	ของ	เขา	โดย	ไมรู่	้สกึ	ตวั			

จงึ	ได	้คอ่ย	ๆ	ยอม	ใน	การ	ที	่จะ	ใช	้เครือ่ง	แตง่	กาย	แบบ	ซึง่	ทีแ่ท	้ก	็ไม	่ได	้ให	้ความ	

สะดวก	สบาย	แก	่ตน	เลย		แต	่กลบั	ตามใจ	แก	่บรุษุ	มาก	ขึน้		ก	็เพราะ	ยอม	แพ	้	

ใน	ฝ่าย	จิตใจ	ใน	ทาง	จิตใจ.

นี่ แหละ ดูเถิด ล่วง มา สิบ ปี สิบ ปี สิบ ปี ฯลฯ  จน ครบ หนึ่ง ศตวรรษ 

โดย สมบรูณ ์แลว้ มนั เปลีย่น มาก ถงึ ขนาด นี ้ ซึง่ บางท ีอกี สกั ศตวรรษ หนึง่ 

ก็ อาจ จะ ใช้ เครื่อง แต่ง กาย ที่ ใส เป็น กระจก ด้วย ซ้ำ ไป ก็ อาจ เป็น ได้  ด้วย 

อำนาจ ของ อะไร ที่ เถลไถล ออก ไป นอก ทาง มาก ขึ้น ถึง อย่าง นี้  ใคร เป็น ผู้ 

บนัดาล ใคร เปน็ ผูร้บั ผดิ ชอบ ?  ถา้ กลา่ว อยา่ง ธรรมะ ก ็ตอ้ง วา่ เปน็ เพราะ  

ความ รู้สึก ที่ เห็น แก่ ตัว กู แก่ ของ กู  ที่ ดำ มืด ไป ด้วย ความ หลง นั้น แหละ 

หนัก ขึ้น ทุก ที ๆ ;  ยอมรับ ความ ทน ทรมาน ลำบาก โดย ไม่ จำเป็น เป็นการ 

ทำความ ทุกข์ ให้ แก่ ตัว เอง โดย ไม่รู้ สึก ตัว1.

๏ ๏ ๏

1 
ธรรมบรรยาย ระดับมหาวิทยาลัยเล่ม ๑ เรื่องที่ ๘ ผลวิเศษที่เดินใน “ทางสายกลาง”  

  แสดงในกลุ่มศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี  ณ สโมสร จุฬาฯ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๐๔,  
  หน้า ๒๒๗-๒๒๙.
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จิตทราม

เรา จะ สังเกต เห็น กัน หรือ ไม่ ? ผม เคย เห็น จาก รูปภาพ หรือ บันทึก 

เหตกุารณ ์ตา่ง ๆ  วา่ คน ม ีจติใจ ทราม เพยีง ไร อยา่งไร.  ทำไม จะ ตอ้ง ให ้สตร ี 

นุง่ นอ้ย หม่ นอ้ย ?  ทำไม จะ ตอ้ง เหน็ สภาพ สตร ีเลขานกุาร ปฏบิตั ิงานหนา้ที ่ 

ใน ออฟฟิศ ใช้ เครื่อง มือ เครื่อง ใช้ ใน ออฟฟิศ นุ่ง กระโปรง สั้น จู๋ ?  นี้ มัน 

เป็น จิต ทราม ของ ใคร ?  ก็ เป็น จิต ทราม ของ เจ้าของ กิจการ หรือ ผู้ จัดการ 

นัน่ แหละ.  เขา ม ีจติ ทราม เขา จงึ ตอ้งการ ให้ สิง่ เหลา่ นัน้ ม ีอยู,่  ถา้ เขาไมรู่้ 

ก็ นิยม ตาม ที่ เขา ทำ ๆ  กัน นั่น ก็ คือ จิต ทราม ทั้ง  ๆ  ที่ ไม่รู้ แล้ว ก็ ไป นิยม 

ความ มี จิต ทราม.

สตร ีที ่ยอม ใช ้เครือ่ง นุม่ หม่ สัน้ จู ๋อยา่ง นี ้ก ็ม ีจติ ทราม, เพราะ หวงั จะ ได ้

อะไร จาก การ ที ่ทำ ตน อยา่ง นัน้;  เดีย๋ว นี ้ทัง้ โลก กำลงั เปน็ อยา่ง นี.้  ฝา่ยบรุษุ 

 ก็ ออกแบบ เครื่อง แต่ง ตัว ให้ สตรี มี จิต ทราม  โดย ยอมรับ เครื่อง แบบ ที่ เขา 

ออก ให ้เพือ่ หลอก ให ้สตร ีเปน็ ของ เลน่ ของ บรุษุ,  แลว้ สตร ียงั จะ มหีนา้ โง ่มา 

เรยีก รอ้ง สทิธ ิเสมอ ภาค ระหวา่ง สตร ีกบั บรุษุ  ถกู หลอก ถงึ ขนาด นี ้แลว้ ยงั 

 ไม่รู้ สึก ตัว.  คำ ว่า  “จิต ทราม”  ใน ลักษณะ อย่าง นี้ คำ เดียว เท่านั้น แหละ  

มี ปัญหา ท่ี ก่อ ให้ เกิด ปัญหา อ่ืน ๆ อีก มากมาย หลาย ร้อย หลาย พัน ปัญหา.
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ปัญหา ทารุณ กรรม  อาชญากรรม ระหว่าง เพศ  ปัญหา อะไร ต่าง ๆ   

ที ่วา่ เกดิ ทกุ ๆ  วนิาท ีใน บาง ประเทศ นัน้ มนั เกดิ ขึน้ มา จาก การ ที ่ม ีจติทราม 

เพราะ ไม่มี ศีล ธรรม เพราะ ขาด ศีล ธรรม จึง เกิด มี ปัญหา.  ขอ ให้ มองเห็น 

กัน อย่าง นี้.  อย่าง ปัญหา โสเภณี ซึ่ง เป็น ปัญหา หนัก โลก ก็ เพราะ คน มี  

จิต ทราม.  ผม อยาก จะ ขอร้อง ว่า ถ้า ไม่ อยาก มี จิต ทราม ก็ อย่า ไปสนใจ 

เรื่อง โสเภณี  ใน เมื่อ สึก ออก ไป แล้ว เพราะ มัน เป็น เรื่อง ของ ความ มีจิต 

ทรามแท้ ๆ .

สัตว์ เดรัจฉาน ไม่มี ปัญหา เรื่อง โสเภณี เห็น ไหม ?  มี สัตว์เดรัจฉาน 

ท่ีไหน ที่ ว่า มัน มี องค์การ โสเภณี.  ฉะนั้น คน อย่า เลว กว่า สัตว์ เดรัจฉาน ซิ, 

อย่า มี จิต ทราม ไป ถึง กับ ทำ ปัญหา โสเภณี ให้ เกิด ขึ้น อย่าง นี้ เป็นต้น.

ขอ ให้ ใช้ คำ ว่า “จิต ทราม” คำ เดียว เป็นต้น ตอ ของ ปัญหา ต่างๆ ของ 

มนษุย ์ใน โลก แลว้ ก ็ระวงั เรือ่ง นี ้ให ้มาก.  เรือ่ง ลามก อนาจาร กำลงั ระบาด;  

เพราะ เป็น เรื่อง สนับสนุน จิต ทราม แล้ว มา จาก จิต ทราม.  วัย รุ่น ทั้ง หญิง  

ทัง้ ชาย กำลงั ม ีเรือ่ง โรคจติ ทราม : ทาง กามารมณ ์ก ็ทราม, ทาง โมหะ ก ็ทราม  

ชอบ เสพ ยา เสพ ตดิ ชอบ เปน็ ฮปิปี ้อะไร ตา่ง ๆ  ซึง่ มนั ไม ่จำเปน็ เลย; นี ่ลว้น 

เป็น ลักษณะ แห่ง ความ มี จิต ทราม1.

๏ ๏ ๏

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

อารยธรรม ใหม่  หรือ อารยธรรม ปัจจุบัน นี้ เรียก ให้ มัน ชัด หน่อย ก็ 

เรียก ว่า “อารยธรรมของสตรีรสและเมรัย”.  คำ นี้ เก่า แก่ มาก ถึง สมัย  

พวก กรี ก;  อารยธรรม เกา่ แท ้ๆ  ของ เขา ไมใ่ช ่สตร ีรส และ เมรยั.  ไป ด ูมา 

ตั้ง แต่ อารยธรรม สมัย หิน  สมัย คน ป่า ไม่ นุ่ง ผ้า ก็ ไม่มี อารยธรรม สตรี รส  

และ เมรยั;  แลว้ มนั คอ่ย เปลีย่น มา เปน็ อารยธรรม ที ่ม ีระเบยีบ ม ีแบบแผน ม ี

ขอ้ บญัญตั ิม ีสิง่ ที ่ตอ้ง ประพฤต ิปฏบิตั ิมาก ขึน้ จน เกดิ ระบบ ศาสนา ศลีธรรม  

อะไร นี้ ขึ้น มา;  แล้ว เขา ก็ หนัก แน่น อยู่ แต่ ใน เรื่อง ของ ศาสนา.  มัน จึง มา 

สูงสุด เป็น อารยธรรม ที่ เนื่องกับ ศาสนา อย่าง แน่นแฟ้น ใน โลก นี้.

ใน สมยั เมือ่ หลาย พนัป ีมา แลว้ ใน ประเทศ จนี ก ็ด,ี  ใน ประเทศ อนิเดยี  

ก็ ดี, ใน ประเทศ ตะวัน ตก อย่าง พวก ฮิ บรู เก่า แก่ นั้น ก็ ดี มี การ ฝาก จิตใจ ไว้  

กบั ศาสนา หรอืพระ เปน็ เจา้, แลว้ เชือ่ มาก แลว้ กลวั มาก.  มนั อยู ่ใน ระเบยีบ 

อยู ่ใน แบบแผน ที ่จะ ไม ่กระทำ สิง่ ที ่ลามก อนาจาร เปน็ หลกั ใหญ ่อยู ่อยา่ง นี ้ 

ก ็เปน็ อารยธรรม ทาง ศาสนา. ตอ่ มนษุย ์มนัด ีขึน้ ใน ทาง สต ิปญัญา สต ิปญัญา  

มนั เลย เถดิ จน กลาย เปน็ เชือ่ ความ คดิ ความ นกึ ความ รูส้กึของ ตวั เอง;  เกดิ 

ไม ่เชือ่ ศาสนา ไม ่เชือ่ พระ เปน็ เจา้ กนั แลว้;  นี ้มา ตก เปน็ ทาส ของ เนือ้ หนงั  
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จึง ค่อย ๆ   ละทิ้ง อารยธรรม ศาสนา หรือ พระ เป็น เจ้า  มา บูชา สตรี รส และ 

เมรยั นี ้เปน็ พระเจา้;  แลว้ ก ็หาความ เพลดิเพลนิ ระหวา่ง เพศ แลว้ ก ็ใชข้อง 

มึนเมา ทุก ชนิด เป็น เครื่อง สนับสนุน.

ถา้ เรา ศกึษา ด ูจะ เหน็ วา่  พวก กร ีก เปน็ เจา้ ตำรบั หรอื วา่ เปน็ตน้ ตอ ของ 

 การ เปลี่ยนแปลง ยุค หน้า มือ เป็น หลัง มือ นี้, กลาย เป็น บูชา เรื่องเพศ เรื่อง 

ของ มนึเมา ทำลาย อารยธรรม เดมิ อารยธรรม ทาง ศาสนา.  พวกฝรัง่ ที ่เคย 

ม ีอารยธรรม ศาสนา  ก ็มากมาย เปน็ อารยธรรม สตร ีรส และ เมรยั,  แลว้ ก ็

ระบาด ไป ระบาด ไป จน พวก ไทย เรา ก ็ไป ตาม กนั ฝรัง่.  ใคร จะโกรธ หรือ อะไร  

ก็ตาม ผม ไม่ กลัว;  แล้ว ก็ บอก พวก คุณ ท้ัง หมด ทุก  ๆ  องค์ น้ี ว่า  ระวัง ให้ ดี 

ใน เร่ือง น้ี ท่ี จะ ไป ตาม กัน ฝร่ัง ใน เร่ือง อารยธรรม สตรี รส และ เมรัย น้ี.

จาก อารยธรรม สตรี รส และ เมรัย นี้   เรา จะ เห็น เจตนา แห่ง การ ยั่ว 

มากมาย หลาย ชนดิ จน พดู กนั ไม ่ไหว : จะ ยก มา ให ้เปน็ ตวัอยา่ง เปน็ เครือ่ง 

 สงัวร ที ่มนั กำลงั ระบาด ทัว่ โลก เวลา นี ้ก ็คอื เรือ่ง กระโปรง สัน้.  นี ่อารยธรรม 

 สตรี รส และ เมรัย ที่ แสดงออก ชัด ทั่ว โลก ขณะ นี้ คือ กระโปรง สั้น สั้น จน จะ 

ไมม่ ีเหลอื.  คณุ อยา่ง เหน็ เปน็ เรือ่ง หยาบ คาย หรอื เอา เรือ่งหยาบคายมา พดู 

กนั ดว้ย จติ ทราม;  แต ่พดู ให ้รู ้วา่ นัน้ แหละ คอื ลกัษณะ ของ ความ ม ีจติ ทราม,   

กระโปรง สัน้ นัน้ แหละ คอื ลกัษณะ ของ ความ มี จติ ทราม.  คณุ ไป ตัง้ ปญัหา 

คิด เอง ว่า มัน คือ อะไร? เนื่อง มา จาก อะไร?  และ เพื่อ อะไร ใน ที่สุด? มัน ก็  

เพื่อ จิต ทราม ทั้ง นั้น แหละ คือ ลักษณะ ของ ความ มี จิต ทราม,  เกิด มา จาก 

จิต ทราม, ก็ เพื่อ จิต ทราม ต่อ ไป อีก.

จะ ถาม วา่ ทำไม จะ ตอ้ง ไป ทำให ้มนั สัน้ ? มนั ไม ่สะดวก, มนั ไม ่สบาย, 

มนั ไม ่ปอ้งกนั อนัตราย ของ ผวิหนงั หรอื อะไร ได ้เลย;  แต ่แลว้ ทำไม สมคัร ให ้ 

เปน็ อยา่ง นัน้ ?  ก ็ไมม่ ีอะไร นอกจาก เพราะ จติ มนั ทราม ลง ไป. มนั ยนิด ีที ่จะ 

ให ้ถกู หลอก, แลว้ ก ็เพือ่ หลอก กนั ตอ่ ไป.  คณุ ก ็รู ้ได ้วา่ แบบ เครือ่ง แตง่ ตวั นี ้  
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ผูช้าย ออกแบบ แลว้ ผู ้หญงิ ก ็โง ่ผสมโรง กบั ความ ม ีจติ ทราม ของ ผูช้าย คอื 

จะ ลวง ผู้ หญิง ให้ เป็น ของ เล่น หรือ ยั่ว ได้ มาก ขึ้น; แล้ว ความ โง่ ของ ผู้ หญิง ก็ 

สมัคร จะ ทำ อย่าง นั้น.   มัน บวก กับ จิต ทราม ทั้ง ของ ผู้ หญิง ทั้ง ของ ผู้ชาย 

ผลิตผล เกิด ขึ้น มา เป็น กระโปรง สั้น;  แล้ว ก็ สั้น เรื่อย ไป ๆ   จน เป็น ปัญหา 

ยุง่ ยาก ลำบาก ไป หมด ทัว่ ทัง้ โลก ใน ทาง ศลี ธรรม.  แต ่ไม ่เปน็ ปญัหา ใน ทาง 

เรือ่ง ที ่จะ ทราม ลง ไป ใน ความ เปน็ ลามก อนาจาร.  นัน้ ไม ่เปน็ ปญัหา ไม ่เปน็  

อปุสรรค. แต ่เปน็ อปุสรรค ใน ทาง ศลี ธรรม ที ่โลก นี ้จะ ม ีศลี ธรรม.  เพราะ วา่ 

การ นุ่ง กระโปรง ส้ัน น้ัน เป็น บาป อยู่ ทุก ลม หายใจ เข้า ทุก ลม หายใจ ออก.

คณุ ไป บอก เพือ่น คณุ ที ่นุง่ กระโปรง สัน้ เถดิ วา่ มนั เปน็ บาป อยู ่ทกุ ลม 

หายใจ เขา้ ออก; เพราะ มนั ทำ ไป ดว้ย เจตนา ชัว่ คอื ยัว่ คอื ตกเบด็.  ใน เวลา 

ที ่มนั นุง่ กระโปรง สัน้  มนั ตอ้งการ จะ ตกเบด็ คน ที ่เหน็  เพือ่ ให ้อยู ่ใน อำนาจ 

ของ มนั;  มนั ก ็คอื นาง ยกัษณิ ีที ่ม ีความ ห วงั จะ ตกเบด็ จะ จงู จมกู.  เจตนา ชัว่ นี ้ 

ถือว่า บาป  แล้ว มัน เป็น บาป อยู่ ทุก ลม หายใจ เข้า ออก ที่ นุ่ง ประ โปรง สั้น;  

จนกวา่ จะ ได ้ผลดัเสยี ใหม.่  นี ้แหละ คอื เจตนา แหง่ การ ยัว่  ขอ้ แรก มนั ก ็อยู ่ที ่ 

กระโปรง สัน้ ซึง่ ไม ่ให ้ความ สะดวก สบาย หรอื ผล ประโยชน ์อะไร นอกจาก 

ความ ย่ัว  แล้ว เป็น บาป อยู่ ตลอด เวลา.

เรื่อง ถัด ไป เป็น เรื่อง เลย กระโปรง สั้น ไป อีก  ก็เป็นเรื่อง เปลือย;  

พยายาม หา โอกาส ที่ จะ ใช้ ความ เปลือย เป็น เครื่อง จูง,  เป็น เครื่อง ยั่ว,  

เป็น เครื่อง หลอก ให้ คน มา อยู่ ใน อำนาจ ของ ตน.  เปลือย อวัยวะ ที่ ไม่ ควร 

จะ เปลือย แล้ว ก็ นิยม เป็น ของ สูงสุด  จน เมื่อ จะ กิน อาหาร ก็ ต้อง มี ระบำ 

เปลือย แสดง อยู่ ด้วย. ผม ไม่ เคย เข้าไป ใน โรง เหล่า นั้น แต่ คน ที่ เคย เข้าไป 

เขา มา เลา่ ให ้ฟงั หรอื วา่ อา่น หนงัสอื ห ลาย  ๆ  อยา่ง รู ้วา่ เขา ทำ กนั อยา่ง นัน้. 

พวก ทหาร ฝรั่ง ทหาร รับจ้าง ได้ เงิน มา แพง,  ได้ เงิน ค่า รับ จ้าง แพง ๆ  แล้ว 

ก็ เอา มา ถลุง  เพื่อ จะ กิน อาหาร ชนิด ที่ มี การ เปลือยแสดง อยู่ ตลอด เวลา.  
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เงิน มัน ก็ หมด ไป หมด ไป;  ไป หา มา ใหม่ ก็ เพื่อ ผลอ ย่าง นี้.  มัน ไม่ใช่ มี แต่ 

เรื่อง อย่าง นี้ อย่าง เดียว มัน มี มากมาย หลาย สิบ เรื่อง.  เดี๋ยว นี้ ก็ได้ ยิน ว่า  

วฒันธรรม ปศิาจ กำลงั ระบาด เขา้ไป ทัว่ ทกุหน ทกุ แหง่,  แลว้ ขยบั ขยาย กนั 

อย่าง นั้น ขยับ ขยาย กัน อย่าง นี้ ให้ มัน แปลก ออก ไป  ให้ มัน วิตถาร ออก ไป.  

ได้ยิน เขา พูด กัน ว่า เดี๋ยวนี้ทาง แหลม สะ แกน ดิเนเวีย สอง สาม ประเทศ ที่ 

ตรง นั้น กำลัง นำ หน้า ใน เรื่อง อย่าง นี้ จน คน ประเทศ อื่น อุตสาห ์ ขึ้น เรือ บิน 

ไป เพื่อ จ่าย เงิน ที่ นั่น เพื่อ ผล อย่าง นี้.  นี่ แหละ ดู มนุษย์ ใน โลก นี้ หรือ โลก 

ของ มนุษย์ ใน เวลา นี้ ที่ มัน มี จิต ทราม อย่าง นี้  เต็ม ไป ด้วย การ ยั่ว.

ทีนี้ มัน ก็ มา ถึง เรื่อง แก้ไข ศีล ธรรม หรือ ว่า เหยียบ ย่ำ ศีล ธรรม ที่ มี อยู่ 

แต ่กาล กอ่น.  ศลี ธรรม ขอ้ ไหน มนั เปน็ อปุสรรค แก ่การ ที ่เขา จะ ลุม่ หลง กนั 

ให้ มาก  ๆ  อย่าง นี้  เขา จะ แก้ไข มัน เสีย,  หรือ อย่าง น้อย ก็ ด้วย การ ทำ ไม่รู้  

ไม ่ชี ้เสยี;  นี ่เรยีก วา่ เหยยีบ ยำ่ ศลี ธรรม ถอื เปน็ เรือ่ง ไม ่บาป ไม ่กรรม ไม ่ชัว่  

ไม ่ลามก อนาจาร.  เรือ่ง ลกู เรือ่ง เมยี ของ ใคร กต็าม ใจ  ไป อยู ่ใน ลกัษณะ ที ่ 

หยบิ ยมื กนั ได ้เหมอืน ของใช ้หรอื อะไร อยา่ง นี ้มนั มาก ขึน้ ทกุท.ี  ถา้ คณุ ยงั  

ถือศีล ธรรม ด้ังเดิม อยู่    คุณ ก็ จะ ไม่มี ท่ี อยู่ ใน โลก น้ี,    และ เด๋ียว น้ี เขา จะ มี 

อารยะ ธรรม อย่าง น้ี กัน แล้ว.

รวม ความ แล้ว ก็ คือ ความ ที่ มัน ทราม ลง  ทราม ลง  ตกต่ำ ลง;  วัดได้ 

จาก สิ่ง เหล่า นี้  ที่ มัน มาก ขึ้น  มาก ขึ้น.  ที่ เป็น ตัวอย่าง อัน หนึ่ง ที่ แสดงว่า 

จิต ทราม ลง อย่างไร    ก็ คือ เรื่อง ราว ที่ มัน เกี่ยว กับ สถาน ที่ ตาก อากาศ 

แห่ง หนึ่ง  ใน ประเทศ หนึ่ง  อย่า ไป ออก ชื่อ  เดี๋ยว มัน จะ เป็น เรื่อง ด่า เขา 

ตรง  ๆ  . ประเทศ ที่มี สถาน ตาก อากาศ ที่ มีชื่อ เสียง เมื่อ ตอน แรก ๆ  แผ่น 

โฆษณา ให้ ไป เที่ยว  ที่ สถาน ที่ ตาก อากาศ เหล่า นั้น เมื่อ  ๒๐ - ๓๐  ปี 

มาแล้ว  เขา ใช้ ภาพ ของ ธรรมชาติ ที่ เงียบ สงัด สวยงาม ตาม ธรรมชาติ 

พิมพ์ เป็น โปสเตอร์ ดึง ให้ คน ไป เที่ยว ที่ นั่น.  นี่ ก็ แปล ว่า ยัง มี จิตใจ ที่ ยัง 

เป็น ศิลปิน แล้ว ก็ ชอบ อย่าง นี้ จึง ไป เที่ยว ที่ นั่น ไป เที่ยว กัน มาก.  ต่อมา 
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ภาพ โปสเตอร์ ชิ้น นั้น มัน ช่วย ไม่ ได้  ไม่มี ใคร ไป เสีย แล้ว;  ก็ เปลี่ยนเป็น  

เรื่อง ชาตินิยม  เอา ภาพ เรือรบ ที่ มีชื่อ เหมือน กับ สถาน ที่ ที่ นั่น มา โฆษณา  

มัน ก็ คึกคัก กัน ขึ้น มา พัก เดียว;  เป็น เรื่อง ชาตินิยม  ก็ ไป เที่ยว ที่นั่น.   

ทีนี้ ต่อ มา รูป เรือรบ มัน ก็ ใช้ ไม่ ได้ มัน ก็ ไม่ ดึงดูด ใจ ได้  ก็ เลย กลาย เป็น เอา 

เรื่อง กิน อยู่ สนุกสนาน เล่น หัว อะไร ที่ นั่น มา เป็น ภาพ โปสเตอร์ โฆษณา;  

ก ็ไป ได ้พกั หนึง่. ใน วาระ ห ลงั  ๆ  ครัง้ สดุทา้ย นี ้ก ็คอื ภาพ บ ิกนิ ีแลว้ ก ็มา เปน็ 

ภาพ เปลือย โดย ปริยาย  คน จึง ไป เที่ยว ที่ นั่น;  ที่ ชายหาด นั้น เต็ม ไป ด้วย 

คน สวม ชุด เปลือย หรือ คน ครึ่ง เปลือย.

ทีนี้  คุณ ก็ ดู ซิ ว่า  จิต มัน ตกต่ำ หรือ ทราม ลง ไป อย่างไร    ที แรก มี 

วิญญาณ ของ ศิลปิน  ธรรมชาติ อัน สวยงาม มัน ดึง ไป,  แล้ว ก็ มี วิญญาณ 

ชาตินิยม เรือรบ ชื่อ นี้ นำ ไป, ต่อ มา ก็ เรื่อง กิน เรื่อง เล่น เรื่อง หัว เรื่อง ชาว 

บ้าน มาก ขึ้น, แล้ว อัน สุดท้าย ก็ คือ เรื่อง เปลือย.  นี่ วัด ความ มี จิต ทราม ลง 

ไป เปน็ ระดบั  ๆ  อยา่ง นี.้  มนั ก ็คง ไม่ แต่ ที ่นี ่ทีไ่หน ก ็เหมอืน กนั ความ ม ีจติ 

ทราม อยา่ง นี.้  ฉะนัน้ เรา เรยีก วา่ ความ ม ีจติ ทราม ลง ไป ตาม ลำดบั ๆ   ตาม 

ที่ ความ ก้าวหน้า ทาง ประดิษฐกรรม แผน ใหม่ มัน เกิด ขึ้น มัน ก้าวหน้า ขึ้น.   

เมื่อ ประดิษฐกรรม  เพื่อ การ ยั่ว ยุ ก้าวหน้า ขึ้นเท่าใด,  จิต ของ มนุษย์ ก็ จะ 

ทราม ลง ไป เท่านั้น.  นี่ ก็ ภาวะ จิต ทราม ท่ี จะ พอ มอง เห็น ได้ เป็น ตัวอย่าง ใน 

อารยธรรม แผน ปัจจุบัน.

เอาละ ทีน้ี เรา ลอง แยก กัน ดู ว่า จิต ทราม ของ บุรุษ จิต ทราม ของ สตรี 

มัน มี อยู่ อย่างไร ?

จิต ทราม ของ ฝ่าย บุรุษ มัน ทราม ลง ไป ใน ทาง ที่ จะ เหยียบ ย่ำ สตร;ี  

ข้อ น้ี ไมใ่ช ่ม ีความ หมาย เลก็ นอ้ย  ม ีความ หมาย ซึง่ เปน็ ทีม่า ใน พระ ไตร ปฎิก  

หรอื ใน ความ คดิ นกึ ของ ผู ้เปน็ บณัฑติ ม ีพระพทุธเจา้ เปน็ตน้. จติ ของ บรุษุ 

มัน ทราม เมื่อ มัน เหยียบ ย่ำ เกียรติ ของ สตรี ลง เป็น ของ เล่น.  เมื่อ บุรุษ  
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ยัง เคารพสตรี ว่า เป็น ภัณฑ ะสูงสุด อย่าง บาลี ว่า  อิตฺถี ภณฺฑา นมุตฺ ตมํ - 

สตรี เป็น ภัณฑ ะ สูงสุด ของ ภัณฑะ ทั้ง หลาย.  นี้ ก็ ยกย่อง สตรี ไม่ เอา ลง มา  

เปน็ ของ เลน่;  อยา่ง นอ้ย ก ็ยกยอ่ง สตร ีเปน็ เพศ ของ มารดา เปน็ เพศ ที ่ควร  

แก่ การ บูชา.

อกี ทาง หนึง่ มนั เหน็ สตร ีเปน็ ของ เลน่ ทาง กามารมณ,์  ถอื เอา ประโยชน ์ 

ใน ทาง กามารมณ์ ก็ เหยียบ ย่ำ สตรี ลง เป็น ของ เล่น.  มี เรื่อง เล่า ใน บาลี ว่า 

พวก ลจิ ฉว ีกษตัรยิ ์ลจิ ฉว ี เปน็ ประ เทศ เลก็ ๆ  ประ ชาธปิ ไตย เลก็  ๆ  อยู ่ใน  

สมยั พทุธ กาล นัน่.  ประเทศ มหาอำนาจ เชน่ ประเทศ มคธ โกศล นี ้ทำ อะไร 

 ไม ่ได;้  ประ เทศ ใหญ ่ๆ  นัน้ นะ่ เคย รบ แพ ้ประ เทศ เลก็ ๆ  คอื ลจิ ฉว.ี  ใน คำ ตรสั  

ของ พระพทุธเจา้ ก ็วา่ พวก ลจิ ฉว ีเปน็ ประเทศ ที ่นบัถอื สตร.ี  ใน บรรดา มหา- 

ประเทศ นัน้  มนั เปน็ ประเทศ ที ่เหยยีบ ยำ่ สตร ีเปน็ ของ เลน่ ตา่ง ๆ  .  แต ่ม ีขอ้ อืน่  

ประกอบ  คือ ว่า  เป็น ผู้ เคร่งครัด  เข้ม แข็ง  ใน เรื่อง หนุน หมอน ไม้ ก็ อยู่ 

ในชดุ นี.้  พวก กษตัรยิ ์ลจิ ฉว ีหนนุ หมอน ไม ้นอน เสือ่ เนือ้ หยาบ ตืน่ แต ่ดกึ 

ฝึก อาวุธ,  แต่ ว่า หลัก ใหญ่ ทาง จิต ทาง วิญญาณ ก็ คือ ยกย่อง สตรี เทิด ทูน  

สตรี.   ต่อ มา มี คน ไป ยุ  คือ มี ส ปาย ทำให้ พวก ลิจ ฉวี เลิก ความ เป็น อย่าง นี้  

แล้ว ก็ แตก สามัคคี กัน  เพราะ เหตุ ที่ เหยียบ ย่ำ สตรี ลง เป็น ของ เล่น  มัน ก็ 

แย่ง กามารมณ์ กัน.  ทีนี้ ก็ เลย เป็น ประเทศ ที่ ล่มจม ไป เลย.  ประเทศ มคธ 

ประเทศ ใหญ ่นัน้ ก ็เลย ยดึ เอา เปน็ เมอืง ขึน้.  นี ่คำ วา่ ยกยอ่ง สตร ีกบั เหยยีด 

หยาม สตรี มี ความ หมาย อย่าง นี้.

ถา้ จติใจ สงู ยกยอ่ง สตร ีเปน็ เพศ ของ มารดา,  จติใจ มนั ยงั ม ีศลี ธรรม 

เมือ่ ม ีศลี ธรรม แลว้ มนั ก ็ด ีตลอด ไป.  พอ มนั เหยยีบ ยำ่ สตร ีลง เปน็ ของเลน่  

มัน ก็ หมด ศีล ธรรม, มัน ก็ เป็น สัตว์ เลว.  เด๋ียว น้ี บุรุษ ใน โลก น้ี กำลัง เหยียบย่ำ 

สตรี โดย เจตนา บ้าง โดย ไม่ เจตนา บ้าง โดย ไม่รู้ สึก ตัว บ้าง, เอา เพศ ของ 

มารดา ลง ไป เปน็ เครือ่ง มอื สำหรบั แสวงหา ความ เพลดิเพลนิ ทาง กามารมณ ์
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เป็น เบื้อง หน้า เป็น หลัก ใหญ่.  คุณ จำ ไว้ ว่า ผม พูด ว่า เป็น เบื้อง หน้า หรือ 

เป็น หลัก ใหญ่.

จติ ทราม ของ บรุษุ สรปุ ความ ทัง้หมด ได ้ก ็คอื วา่ ลุม่ หลง สตร ีในฐานะ 

เป็น ของ เล่น  ไม่ใช่ เป็น ที่ ควร ให้ เกียรติ  หรือ บูชา  ใน ฐานะ เป็น เพศ ของ 

มารดา.

มอง ด ูฝา่ย สตร ีจติ ทราม ของ ฝา่ย สตร ีที ่เกดิ แก ่สตร ี นี ้ก ็คอื ตรง กนั 

นั่น แหละ เข้า คู่ กัน คือ ทำตัว เป็น ของ เล่น ของ ฝ่าย บุรุษ.  ไม่ ถนอม เกียรติ  

ใน ฐานะ เปน็ มารดา ของ โลก ไว.้  ผม พดู แลว้ อยา่ วา่ ดถูกู พวก คณุ ซึง่ มอีาย ุ

ไม่ กี่ ปี นี้  คุณ ไม่ทัน  เห็น คน สมัย ปู่ย่า ตา ยาย ที่ เป็น สตรี เขา ถนอม เกียรติ 

กัน ไว้ อย่างไร   เขา ไม่ ได้ ปล่อย ตัว ให้ เป็น เครื่อง เล่น ของ บุรุษ เหมือน สตรี 

สมัย นี้  ซึ่ง ยอม นุ่ง กระโปรง สั้น เข้าไป สั้น เข้าไป ปี ละ หลาย  ๆ  เซ็น ติ เมตร;  

เพราะ สตรี สมัย นี้ มัน ยอม เพื่อ จะ เป็น อย่าง นั้น  นี้ คือ จิต ทราม ของ สตรี; 

พลอย ผสมโรง กับ บุรุษ ที่ เขา จะ เอา สตรี เป็น ของ เล่น.  แล้ว ก็ อย่า ลืม เมื่อ  

ตะกี้ ที่ พูด ว่า    เครื่อง แบบ แต่ง ตัว ของ สตรี นี้  บุรุษ เป็น ฝ่าย ออกแบบ นะ  

จะ มี ต้นตอ อยู่ ที่ ฝรั่งเศส หรือ อยู่ ที่ไหน ก็ตาม;  แต่ ผู้ชาย เป็น ผู้ ออกแบบ  

เครือ่ง แตง่ กาย ของ สตร.ี มนั ก ็ม ีโอกาส ที ่จะ ตม้ยำ สตร ีได;้  แลว้ สตรกีโ็ง ่

พอที ่จะ รบั เอา ดว้ย ความ สมคัร ใจ.  นี ่ความ ม ีจติ ทราม ของ สตร ีก ็ม ีโดย การ 

ลวง ของ บุรุษ บวก กับ ความ โง่ ของ ตนเอง.  ความ ลวง ของ บุรุษ กับ ความ โง่ 

ของ สตรี บวก กัน เข้า ก็ เป็น ความ มี จิต ทราม ของ สตรี  เป็น ปรากฏการณ์ 

ชัด อยู่ ใน ที่ ทั่ว  ๆ  ไป;  แล้ว ที่ มัน เป็น พยาน หลัก ฐาน ชัดเจน ก็ คือ  ยอมรับ 

เอา แบบ กระโปรง นั้น  หรือ สิ่ง อื่น ๆ   ที่ คล้าย กัน เพื่อ จะ เปิด เผยอ วัย วะ ที่  

ไม่ควร เปิด เผย.

เรา ก็ พูด ได้ เลย ต่อ ไป อีก ว่า  จิต ทราม ของ สตรี ก็ คือ ยอม ทำตัวเป็น 

นะคะ ระ โสเภณี;    แต่ ที่ ผม กำลัง พูด นี้ ไม่ใช่ นะ คะ ระ โสเภณี อย่าง ที่  เขา 
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รับจ้าง หากิน,  นะ คะ ระ แปล ว่า นคร,  โสเภณี แปล ว่า ผู้ ทำให้งาม;   

นะ คะ ระ โสเภณี แปล ว่า ผู้ ทำ นคร ให้ งาม นี้ เขา แต่ง ตัว ตาม แบบ สมัย ใหม่  

กระโปรง สัน้ เพือ่ ทำ เมอืง ทัง้ เมอืง ให ้ด ูงาม;  นี ้โสเภณ ี“นคร โสเภณ”ี ใน คำ 

พูด ภาษา ธรรม ไม่ใช่ คำ พูด ภาษา โลก.  คำ พูด ภาษา โลก “นะ คะ ระ โสเภณี”  

คอื หญงิ รบัจา้ง หาเงนิ ดว้ย การก ระ ทำ อยา่ง นัน้,  แต ่ภาษา ธรรม ภาษา ที ่ลกึ 

ภาษา ทาง วญิญาณ นี ้หมายความ วา่ ผู ้ที ่จะ ทำให ้บรรยากาศ ทัง่ ไป ด ูงดงาม 

เช่น ผู้ หญิง แต่ง ตัว สวย งาม ทั่ว ๆ  ไป นี้  เขา ก็ ใช้ กระโปรง สั้น นุ่ง กัน ทั่ว ทั้ง 

เมือง ทั้ง ประเทศ ทั้ง โลก นี้ นะ เพื่อ จะ ทำ เมือง ให้ งาม, สมัคร เป็น คน ที่จะ 

ทำ นคร ให้ งาม ด้วย อาการ อย่าง นี้.  แล้ว ความ งาม นี้ มัน มี ความ หมาย 

หลาย แง ่หลาย มมุ  งาม ของ ภตูผ ีปศิาจ ก ็ม,ี  งาม ของ บณัฑติ นกั ปราชญ์ ม ี

พระพทุธเจา้ เปน็ ประมขุ ก ็ม.ี  ทนีี ้นคร โสเภณ ีแบบ นี ้คอื มนั งาม ชนดิไหน ?  

ความ งาม ของ คน พวก ไหน ?  ผม ว่า งาม ของ พวก ภูตผี ปิศาจ ที่ ผู้ หญิง  

ทุก คนใน ประเทศ หรือ ใน โลก จะ ชวน กัน นุ่ง กระโปรง สั้น จน แทบ จะ ไม่มี 

เหลอื,  สัน้ จน แทบ จะ ไมม่ ีเหลอื อยู ่สกั กี ่เซนตเิมตร นี ้เปน็ ความ งาม สำหรบั 

ภูตผี ปิศาจ ให้ มัน เป็น โลก ของ ภูตผี ปิศาจ ที่ มี ความ งาม อย่าง นั้น.

คณุ ก ็ด ูตอ่ ไป โดย เปรยีบ เทยีบ เครือ่ง นุง่ หม่ costume หรอื ชดุ นุง่หม่ 

กัน นี้  ลอง เทียบ ดู เป็น ศต วรรษ ๆ   เมื่อ สต วรรษ ที่ แล้ว มา เป็น อย่างไร ?  

ศตวรรษ นี้ เป็น อย่างไร ? หา ดู ได้ ง่าย ๆ  จาก รูปภาพ ผู้ หญิง ใน ศตวรรษ ที่ 

แล้ว ๆ  มา  เขา ปกปิด มิดชิด เหมือน กับ ว่า หุ้ม ห่อ เพชร พลอย ยาก ที่ จะ 

เห็น เน้ือ หนัง ของ เขา;  แล้ว แถม บาง ชาติ  บาง ประเทศ หุ้ม หน้า เสีย มิดชิด 

เลย  เพราะ ถ้า เห็น หน้า สวย มัน เกิด ราคะ แก่ ผู้ เห็น;  ฉะนั้น เขา ก็ ไม่ยอม 

ให้ หนา้ สวย ๆ  ของ เขา เปน็ เครือ่ง ยัว่ ให้ เกดิ ราคะ แก่ ผูช้าย ที ่เหน็  แลว้ เกดิ 

ความ คดิ นกึ สกปรก ใน จติใจ ตอ่ ความ งาม ของ เขา;  ดงั นัน้ เขา คลมุ หนา้ มนั 

เสีย.  นี่ ศตวรรษ ที่ แล้ว มา  ผู้ หญิง ทุก ชาติ ทุก ประเทศ ทั้ง ประเทศไทย เรา 

หรือ ประเทศ ฝรั่ง,  ฝรั่ง ก็ ยิ่ง คลุม มากกว่า อีก.  ใน ศตวรรษ ที่ แล้ว มา หรือ 

ว่า ต้น ศตวรรษ นี้ ก็ เถอะ  ฝรั่ง ยัง คลุม มากกว่า เดี๋ยว นี้ มาก.
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เดี๋ยว นี้ ฝรั่ง ก็ นำ ไป ใน ทาง ที่ เปิด ออก เปิด ออก เปิด ออก เพราะ เขา 

ไป บูชา อารยธรรม เนื้อ หนัง เก่ง กว่า เรา ก่อน กว่า เรา  แล้ว ไทย เรา ก็ กำลัง 

จะ ตาม ก้น ฝรั่ง เขา ใน เรื่อง นี้;  เดี๋ยว นี้ จะ เหลือ อยู่ ก็ แต่ ใน ชุด แต่งงาน ของ 

พวก ฝรั่ง การ คลุม ร่างกาย มิดชิด  มี เหลือ อยู่ แต่ ใน ชุด แต่งงาน.  ส่วน ชุด 

อื่น ๆ  นั้น  มัน ก็ สั้น เข้าไป สั้น เข้าไป.  นี่ เรา ก็ ไป ตาม กัน เขา  ก็ ยัง เหลือ 

อยู่ แต่ ชุด แต่งงาน เหมือน กัน.  การ แต่ง ชุด แต่ง กาย ตาม แบบ วัฒนธรรม 

เดิม ของ ไทย ไม่มี อย่าง นี้ เลย.

บัดนี้ ก็ได้ ยิน ว่า มี ชุด ยาว ขึ้น เป็น ชุด ไทย ชุด อะไร ที่ สตรี ไทย ใช้ สวม 

นี้ ก็ เป็น สิ่ง ที่ น่า อนุโมทนา.  แต่ แล้ว หา เวลา แต่ง ยาก,  มี แต่ แต่ง ด้วย ชุด 

กระโปรง สั้น ไป ใน ที่ ทุกหน ทุก แห่ง แม้ ใน โบสถ์.  เพราะ ฉะนั้น ขอ แสดง 

ความ เสียใจ อย่าง สูงสุด ไว้ ใน ที่ นี้ ว่า  ชุด ที่ โบสถ์ ฝรั่ง เขา ไม่ ยอม ให้ เข้า นั้น 

โบสถ์ ไทย ยอม ให้ เข้า.  นี้ แหละ คุณ ไป คิด ดูเถอะ  คุณ ก็ คงจะ ร่วม เสียใจ  

กับ ผม ว่า ชุด ที่ โบสถ์ ฝรั่ง เขา ไม่ ยอม ให้ เข้า นั้น โบสถ์ ไทย ยอม ให้ เข้า.  ชุด 

กระโปรง สั้น จน นุ่ง แล้ว ยุ่ง ยาก ลำบาก ไป หมด นั้น  โบสถ์ ฝรั่ง เขา ไม่ ยอม 

ใหเ้ขา้ แลว้ โบสถ ์ไทย ยอม ให ้เขา้.  ดงั นัน้ ขอ แสดง ความ เสยีใจ อยา่งสงูสดุ  

ไว้ ที่ นี้ ต่อ พวก คุณ  ว่า พุทธ บริษัท ไทย เรา นี้ กำลัง เป็น ทาส ของ พวก ฝรั่ง  ใน 

ทาง วัฒนธรรม. พวก ฝรั่ง เอง นำ ใน เรื่อง นี้  พวก ไทย ตาม ก้น.

ไป ดู ที่ ชายหาด ริม ทะเล ที่ เฉลียง โฮเต็ล หรือ ที่ไหน ต่างๆ นี้;  ผม ดู 

แล้ว สะดุ้ง ว่าที่ เดิน มา คู่ หนึ่ง ไม่รู้ สึก ว่า มัน เป็น มนุษย์ คู่ หนึ่ง.  รู้สึก ว่า เป็น 

คน กับ สัตว์ เลี้ยง คู่ หนึ่ง.  ผู้ชาย ดู ยัง เป็น คน อยู่ แต่ ผู้ หญิง กลาย เป็น สัตว์ 

อยา่ง กบั สตัว ์เลีย้ง ไป.  มนั เดนิ มาส อง คน คน หนึง่ เปน็ คน เลีย้ง คน หนึง่ เปน็ 

สัตว์ เลี้ยง, ไม่ใช่ เป็น มนุษย์ คู่ หนึ่ง เดิน มา.  ผม ไม่ใช่ แกล้ง จะ ไป ดู แต่ เมื่อ  

มี โอกาส ไป เที่ยว ชายทะเล หรือ ตาม ที่ อย่าง นั้น บ้าง เหมือน กัน เขา พา ไป.  

ผู้ชาย แต่ง ตัวอย่าง เรียบร้อย ทุก อย่าง มี เสื้อ เชิ้ต มี กางเกง ยาว มี อะไร;  

แต ่ผู ้หญงิ ที ่เดนิ ไป ดว้ย กนั นัน้ แทบ จะ ไมม่ ีอะไร เลย แลว้ ก ็ใช ้เครือ่ง นุง่หม่ 
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ปิด อวัยวะ นั้น โปร่งแสง สี ใส อะไร ด้วย,  เดิน ไป ด้วย กัน จน ทำให้ เรา สะดุ้ง 

วา่ คน ๆ  หนึง่  แลว้ ก ็ไมใ่ช่ คน อกี คน หนึง่, เปน็ สตัว์ อะไร ชนดิ หนึง่ ซึง่ เดนิ 

 ไป ด้วย กัน;  ตาม ริม น้ำ ก็ตาม,  ตาม บน ริม เฉลียง โฮเต็ล ก็ตาม  ก็ มี อยู่ 

ทั่วไป. มัน อาจ จะ ไม่ สะดุด ตา สะดุด ใจ พวก คุณ ก็ได้ เพราะ คุณ เกิด มา 

ก็ เห็น เสียแล้ว  ไม่ เป็น ของ แปลก.  ผม นี้ มี บาป  มัน เกิด มา ตั้งแต่ สมัย ที่ 

ไม่มี อย่าง นี้  ยัง ไม่ เคย มี  และ ส่วน มาก ก็ ไม่ เคย เห็น  มา เห็น ครั้ง แรก มัน 

ก็ ต้อง สะดุ้ง.

นี่ คือ ความ เปลี่ยนแปลง ไป ใน ทาง ที่ มี จิต ทราม ของ มนุษย์ แห่ง ยุค 

ปจัจบุนั.  มนั ก ็เปน็ เรือ่ง ที ่ไม ่เปน็ ปญัหา แลว้ เพราะ วา่ มนั มุง่ แต ่จะ แสวงหา  

ความ สขุ สนกุสนาน เอรด็อรอ่ย ทาง เนือ้ ทาง หนงั.  ภาษา ใน โบสถ ์เขา เรยีก 

ว่า flesh คำ เดียว เท่านั้น เรียก ว่า “เนื้อ หนัง” คำ เดียว พอ พยางค์ เดียว.   

Flesh หมาย ถงึ สิง่ สกปรก ลามก อนาจาร ตาม ความ หมาย ทาง ศาสนา.  คอื  

ศาสนา ต้องการ ให้ ควบคุม เนื้อ หนัง ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง ของ กิเลส  เดี๋ยว นี้ มนุษย์ 

ใน โลก กลบั สง่ เสรมิ; นี ่เขา เรยีก วา่ เปน็ ทาส เนือ้ หนงั,  ไม ่เปน็ นาย เนือ้ หนงั.   

ศาสนา ตอ้งการ ให ้มนษุย ์ทกุ คน เปน็ นาย เหนอื เนือ้ หนงั;  แต ่มนษุย ์เดีย๋ว นี ้ 

ยอม เป็น ทาส ของ เนื้อ หนัง;   มัน ตรง กัน ข้าม.  เพราะ ฉะนั้น เรา มอง เห็น 

แล้ว สังเวช  ที่ ว่า สตรี ทั้ง หลาย ยอม เป็น ทาส แห่ง เจตนา ทราม ของ บุรุษ.  

บรุษุ ก ็ตอ้งการ จะ ยัว่ หลอก สตรี ให ้ยอม เปน็ เครือ่ง เลน่ ดว้ย เจตนา ทราม.   

โลก นี้ เลว ลง อย่าง วูบวาบ อย่าง น่า ใจหาย,    มัน จึง เต็ม ไป ด้วย สิ่ง ที่ ไม่ พึง 

ปรารถนา.

ถ้า คุณ ไป คิด ทบทวน คุณ จะ เห็น อีก ว่า มี เรื่อง ระเบิด ขวด    มัน ก็ มี 

ต้นเหตุ มา จาก อัน นี้.  มัน จะ ระเบิด ขวด ไป ทำไม ถ้า มอง ดู ผิว เผิน มัน ไม่ 

เกีย่ว กับ เรือ่ง นี้.  แต ่ว่า จิต มัน ทราม ลง เพราะ เหตุ นี้ มัน จงึ ทำ ระเบิด ขวด.  

ดงั นัน้ จงึ ถอืวา่ แม ้ระเบดิ ขวด ก ็ม ีตน้ตอ มา จาก จติ ทราม ใน เรือ่ง เนือ้ หนงั นี.้  
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ผู ้ที ่สามารถ จะ ที ่ระเบดิ ขวด ขวา้ง ระเบดิ ขวด ตอ้ง ม ีจติ ทราม ทาง เนือ้ หนงั 

นี้ ถึง ที สุด เป็น พื้น ฐาน.

เรา ก็ จะ ต้อง นึก กัน ให้ กว้าง  มอง ดู กัน ให้ ลึก  ให้ ทั่ว ถึงว่า จิต ทราม นี้ 

คือ ต้นตอ ของ ทั้งหมด ของ วิกฤตกาล ใน โลก;    การ รบ รา ฆ่า ฟัน กัน อย่าง  

น่า สังเวช คือ ตาย กัน เป็น หมื่น ๆ  แสน ๆ  นี้ นั้น มัน มี มูล มา จาก จิต ทราม.

พวก ทหาร ที่ รับจ้าง  ถ้า เป็น ทหาร จ้าง นี้ ก็ ต้อง จ้าง ด้วย เหยื่อ ล่อ เงิน 

กเ็พือ่ เอา ไป หา เนือ้ หนงั.  เขา รบัจา้ง รบ เอา ชวีติ เขา้ แลก นี ่เพือ่ เอา เงนิ ไป 

หาความ สขุ ทาง เนือ้ หนงั หรอื เอา ไป ซือ้ เนือ้ หนงั.  ทนีี ้พวก ท ีไม ่ได ้มา รบเอง 

แต่ ต้องการ ให้ รบ นี้ มัน เป็น พวก หลง เนื้อ หนัง.  เช่น พวก นายทุน อย่าง นี้  

ต้องการ มี เงิน มาก ต้องการ มี ทรัพย์ สมบัติ มาก นี้    เงิน ทรัพย์ สมบัติ นั้น 

ก็เพื่อ ประโยชน์ แก่ เนื้อ หนัง อย่าง เดียว;  ให้ มัน มี มาก เข้า ไว้ มาก จน ไม่มี 

ขอบเขต. พวก กรรมกร ก็ เหมือน กัน มัน ต้องการ เนื้อ หนัง มัน จึง ทำลาย 

นายทุน.  นายทุน เหมือน กับ กำแพง ทำนบ กั้น น้ำ เอา ไว้ มาก.  กั้น น้ำ แห่ง  

เนื้อ หนัง เอา ไว้ มาก;    ที่ นี้ พวก กรรมกร ชน กรรมาชีพ   มัน ก็ ต้องการ 

เนือ้หนงั อยา่ง ยิง่ เหมอืน กนั  มนั จงึ พยายาม ที ่จะ เจาะ ทะล ุกำแพง ให ้ทำนบ 

พงัทลาย ลง มา เพือ่ ตน จะ ได ้เงย หนา้ อา้ ปาก ทาง เนือ้ หนงั.  ดงั นัน้ สงคราม 

ใน โลก ระหว่าง นายทุน กับ กรรมกร นั้น มี มูล มา จาก เนื้อ หนัง.  ต้อง มอง  

กัน อย่าง นี้  มัน จึง จะ ถึงที่ สุด;  นี่ แหละ คือ ความ มี จิต ทราม ของ มนุษย์ 

ในโลก ใน ยุค ปัจจุบัน.

นี ่เรา กำลงั พดู ถงึ เรือ่ง จติ ทราม ของ สตร,ี  จะ พดู ตอ่ ไป ถงึ ขอ้ ที ่วา่ สตร ี

เป็น เพศ สวยงาม มี ไว้ เพื่อ ความ งาม;  นี้ สำหรับ มนุษย์ กลาย เป็น อย่าง นี้.  

แต่ ถ้า สำหรับ สัตว์ เดรัจฉาน แล้ว  บุรุษ หรือ ตัวผู้ เป็น ฝ่าย สวยงาม  ฝ่าย 

ตัว เมีย ไม่ ต้อง สวยงาม.  แต่ มนุษย์ นี้ กลาย เป็น ว่า สตรี เป็น ฝ่าย สวยงาม  

บุรุษ ไม่ ต้อง งาม.  เมื่อ สตรี มี ความ งาม เป็น ความ หมาย  หรือ เป็น ทรัพย์.  
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จงึ พดู กนั มา แต ่โบราณ วา่ ความ งาม เปน็ ทรพัย ์ของ สตร;ี  ถา้ สตร ีงามแลว้ 

ละ ก็ มัน มี ราคา มี ค่า อย่าง นั้น.  แต่ มัน ต้อง รู้ ก่อน ว่า ความ งาม ชนิดไหน 

ความ งาม อย่าง ลามก อนาจาร    หรือ ความ งาม อย่าง ที่ มัน ถูก ต้อง ตาม 

ระเบยีบ แบบแผน คอื ความ งาม ที ่ไม ่เปน็ อนัตราย.  ดงั นัน้ การ ที ่วา่ มนังาม 

ดี อยู่ แล้ว  มัน ก็ ดี อยู่ แล้ว  แล้ว ทำไม มา ทำให้ เป็น เรื่อง ลามก อนาจาร ด้วย 

การ หด กระโปรง หรือ ว่า ด้วย การ ไม่ ปกปิด สิ่ง ที่ ควร ปกปิด  นั้น มัน ไม่ใช่ 

ความ งาม มนั ไมใ่ช ่แสดง ความ งาม. ฉะนัน้ การ ประกวด นางงาม ที ่ไม ่ปกปดิ 

ก ็คอื ประกวด ความ หนา้ ดา้น ไมใ่ช ่ประกวด ความ งาม.  คณุ ไป ด ูให ้ด ีๆ  มนั 

ประกวด ความ หนา้ ดา้น วา่ ม ีกนั กี ่มาก นอ้ย ที ่ยอม มาก ถงึ ขนาด นัน้.  เพราะ 

ฉะนั้น ถ้า ยัง ยึด หลัก ว่า   สตรี คือ สัญลักษณ์ แห่ง ความ งาม แล้ว   จะ ต้อง 

มี ความ งาม ที่ ถูก ต้อง ตาม แบบ ฉบับ,  ไม่ใช่ ความ ยั่ว ยุ เพื่อ เนื้อ หนัง กำเริบ 

ลุกลาม เป็นการ ทำลาย ศีล ธรรม.

ทีนี้ เรา พูด กัน ถึง เรื่อง วัฒนะ ธรรม ปัจจุบัน  อาระ ธรรม ปัจจุบัน 

พอสมควร แล้ว  ก็ อยาก จะ พูด ถึง ๒ - ๓ คำ เกี่ยว กับ อาระ ธรรม โบราณ 

ของ ปู่ย่า ตา ยาย.

วฒันธรรม หรอื อารยธรรม โบราณ ของ ปูย่า่ ตา ยาย นัน้  เขา จะ หุม้หอ่ 

ประดับ ประดา ผู้ หญิง ไว้ ใน ลักษณะ อย่าง ที่ เป็น ของ เก็บ ไว้ บูชา  หรือ มี 

เกยีรต.ิ นี ่เขา จงึ พยายาม หุม้ หอ่ ให ้มดิชดิ เหมอืน จะ เกบ็ เพชร พลอย  แกว้ 

แหวน  เงิน ทอง  เขา หุ้ม ห่อ ให้ มิดชิด ให้ เหมาะ สม.  นี่ วัฒนธรรม โบราณ 

กพ็ยายาม หุม้ หอ่ สตร ีไว ้ใน ภาวะ ที ่เหมาะ สม,  แลว้ ก ็ประดบั ประดา ตกแตง่ 

ใน ภาวะ ที่ เหมาะ สม;    ไม่ใช่ เปลื้อง ออก  เปลื้อง ออก  ปลด ทิ้ง  ปลดทิ้ง 

เหมือน อารยธรรม แผน ปัจจุบัน นี้.    ใช้ คำ ว่า  “หุ้ม ห่อ และ ประดับ ไว้”  

ในลักษณะ ที่ เป็น ของ มี ค่า  เหมือน กับ ว่า จะ เอา ไว้ เป็น ของ บูชา เพราะ ว่า  

เปน็ เพศ ของ มารดา.  ใน ครัง้ พทุธกาล ก ็พดู ถงึ โสเภณ ีโสเภณ ีครัง้ พทุธกาล 

ยิ่ง ตกแต่ง ด้วย เสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่อง ประ ดับ อื่น ๆ  มากกว่า คน ธรรมดา;  
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เขา ไม่ ใช้ การ เปลือย เป็น สิ่ง ยั่ว คน เหมือน โสเภณี สมัย นี้.    คุณ จำ ไว้ เถิด 

ไปค้น ดู ใน พระ ไตรปิฎก ใน อรรถ ถา จะ พบ ว่า ยิ่ง เป็น โสเภณี ยิ่ง ใช้ เสื้อผ้า 

มาก  ยิง่ ใช ้เครือ่ง ประดบั ประดา ตกแตง่ มาก,  ม ีความ สะอาด มาก ม ีอะไร 

มากกว่า คน ธรรมดา;    แล้ว เขา มี กัน เฉพาะ ใน หมู่ คน ชั้น ร่ำรวย เป็น เจ้า  

เป็น นาย เป็น เศรษฐี แล้ว ทั้ง นั้น ไม่ ได้ มี สำหรับ สำมะเลเทเมา.

ดงั นัน้ สตร ีควร จะ ถอืวา่ เปน็ ภณัฑ ะ สงูสดุ, ถกู ประคบประหงม ถกู 

เชิดชู ไว้ ใน ฐานะ เป็น เพศ ของ มารดา จึง หุ้ม ห่อ มิดชิด แล้ว ประดับ ประดา 

ให ้นา่ ด ูนา่ เลือ่มใส;  นี ้คอื อารยธรรม โบราณ ของ บรรพบรุษุ เรา.  ดงั นัน้ จงึ 

ไม่มี ภาวะ จิต ทราม อยู่ ใน อารยธรรม แผน นั้น ใน ทาง โลภ ะ.  เดี๋ยว นี้ เราพูด 

เรือ่ง โลภ ะ จติ ทราม เพ ราะ โลภ ะ  เตม็ ไป ใน อารยธรรม แผน ปจัจบุนั ไมม่ ีใน 

อารยธรรม แผน โบราณ ของ ปูย่า่ ตา ยาย ของ เรา หรอื ของ ชน ชา ต ิอืน่ ๆ  ดว้ย  

ซึ่ง กำลัง จะ เปลี่ยนแปลง.  ชาติ ที่ ต้อ ต้าน ไว้ ดี ก็ มี อยู่ หลาย ชาติ.  บาง ชาติ  

ไม่ ยอม เลิก ใช้ ส่าหรี;  ส่าหรี ที่ พวก ลังกา พวก อินเดีย ใช้ พัน ด้วย ผ้า ผืน ยาว 

ให ้มดิชดิ ขึน้ มา ถงึ ศรีษะ นัน้  เขา ไม ่ยอม เปลีย่นแปลง เครือ่ง นุง่ หม่ แบบ นี.้  

เมื่อ ธรรม ปา ละ แห่ง ประเทศ ลังกา ก่อน จะ ตาย ก็ ยัง ขอร้อง ว่า  ขอ สตรี ใน  

ประเทศ ของ เรา อย่า ได้ เลิก ใช้ ส่าหรี เลย. คือ เป็น ห่วง ว่า จะ ไป นุ่ง ผ้า แบบ ฝร่ัง.  

นี้ เพราะ เขา กลัว ความ มี จิต ทราม อย่าง นี้.

คน ไทย เรา ก็ เคย มี เครื่อง นุ่ง ห่ม ที่ มิดชิด  ก็ ควร รักษา สงวน ไว้  และ 

อย่า ไป ตาม ก้น ฝรั่ง    จะ มี จิต ทราม ด้วย การ ลด เครื่อง นุ่ง ห่ม ให้ สั้น เข้า,  

หด เครื่อง นุ่ง ห่ม  ให้ สั้น เข้า  สั้น เข้า  สำหรับ ผู้ หญิง,  เพื่อ เป็น เครื่อง ยั่ว 

เครื่องเล่น ของ ผู้ชาย เป็น ความ เฟ้อ ใน ทาง จิตใจ ที่ กำลัง เฟ้อ ล้น เหลือ 

ไป สู่ กามารมณ์,  แล้ว ก็ ส่ง เสริม กัน ใหญ่ เพื่อ ให้ สำเร็จ ตาม นั้น.

๏ ๏ ๏

ฆราวาสธรรม  เรื่องที่ ๑๘ ภาวะจิตทราม ในอารยธรรม แผนปัจจุบัน 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๓  หน้า ๓๒๘-๓๔๐.
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โสเภณีทางวิญญาณ

ระบบโสเภณีทางวิญญาณ คือสตรีเพศชอบอวดอวัยวะ

ที่ไม่ควรอวดมีลักษณะมั่นหมายให้เขาหลงใหลอย่างนี้เรียกว่า

โสเภณีทางวิญญาณสาวๆก็มีแก่ๆก็มี
1

โสเภณีทางวิญญาณครอบงำโลก

เดี๋ยว นี้ บูชา กามารมณ์  โสเภณี ทาง วิญญาณ เต็ม ไป ทั่ว โลก  คือ 

สตรีเพศ ที่ แต่ง กาย อย่าง ยั่วเย้า ที่สุด เต็ม ไป ทั้ง โลก  ทำ จิตใจ ของ มนุษย์ 

ให้ หันเห ไป ทาง วัตถุ อะไร  อะไร จะ มา เป็น ศาสตร์  คือ อาวุธ ที่ คม ที่ จะ ตัด 

ปัญหา ที่ จะ เกิด ขึ้น จาก โสเภณี ทาง วิญญาณ ที่ ครอบงำ โลก เวลา นี้ ยิ่ง ขึ้น ๆ ,  

ทำ กัน อย่างไร ก็ ไม่ ทราบ ไป ๆ มาๆ ก็ ให้ สตรี เพศ นี้ เปิด เผยอ วัย วะ ที่ เป็น 

เครื่อง ยั่วยวน มาก ขึ้น ๆ  ๆ ,  ก็ มี ปัญหา ทาง สังคม มี อาชญากรรม ทาง เพศ 

เต็ม ไป ทั่ว ทุก หัว ระแหง.

1
  เรื่องไกวัลยธรรม เรื่องที่ ๔ - ไกวัลยธรรม ในฐานะกฎแห่งอิทัปปัจจยตา. 
  ๒๘ เมษายน ๒๕๑๖ หน้า ๑๔๕ 
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ดู ข่าว หนังสือพิมพ์ มา เปรียบ เทียบ กัน  หนังสือพิมพ์ แทบ ทุก ฉบับ 

ใน ปัจจุบัน นี้ ปี นี้,  ไป เทียบ กัน ดู กับ หนังสือพิมพ์ เมื่อ สัก  ๑๒  ปี  ๑๕  ปี.  

จะเหน็วา่ ขา่ว พาด หวั ตา่ง ๆ  ตา่ง กนั ลบิ, เดีย๋ว นี ้เตม็ ไป ดว้ย เรือ่ง อนัธพาล, 

เรือ่ง กามารมณ ์ทัง้ หนา้ หนา้ ใน หนา้ นอก หนา้ หลงั เตม็ ไป หมด พรอ้ม ดว้ย 

รปูภาพ ดว้ย แต ่หนงัสอืพมิพ ์เมือ่ สบิ กวา่ ป ีมา แลว้ ไมม่ ีอยา่ง นี ้มนั ม ีพาด หวั 

ด้วย สาระ คดี หรือ ข่าว ที่ เป็น สาระ น่า ชื่น ใจ,  นี่ มัน แสดง ว่า โลก ได้ เปลี่ยน 

มา อยา่งไร.  อารยธรรม เนือ้ หนงั มนั เจรญิ รุง่เรอืง อยา่งไร เอา มา จาก ไหน,  

ปัญหา มัน ได้ เกิด ขึ้น อย่างไร ใน ยุค ที่ เรียก ว่า วัตถุ มัน พัฒนา.

ถา้ เกดิ เศรษฐขีึน้ มา ก ็เศรษฐ ีที ่จะ เหน็ แก ่ตวัอยา่ง ยิง่,  แลว้คนจน มนั 

ก็ จน อย่าง ยิ่ง มัน ต้อง ทำลาย เศรษฐี.  ถ้า ใช้ ระบบ โบราณ เศรษฐีแข่งกัน 

สรา้ง โรง ทาน นี,้ คนจน ได ้รบั การ เลีย้ง ด ูมนั ก ็ไม ่เกดิ ปญัหา อนั นีข้ึน้.  อยา่ง 

สงัคมนยิม ประเทศ คอมมวินสิต ์หรอื อะไร ที ่ยิง่ กวา่ นัน้  มนั มไีมไ่ด ้เพราะ 

มัน มี การ ป้องกัน อยู่ โดย อัตโนมัติ.  นั่น แหละ คือ ผล ของ ธรรมศาสตร์,  

ศาสตร์ ที ่เปน็ ธรรมะ ธรรมะ ที ่เปน็ ศาสตร,์  อาวธุ ที ่ม ีคม คอื ธรรมะ นัน้ตดั 

ปัญหา เหล่า นี้ ออก ไป,  มนุษย์ ก็ เลย อยู่ กัน เป็น ผาสุก.

ทีนี้ มัน เริ่ม จาง ลง ๆ   ของ ยุค ที่ นิยม จิต วิญญาณ  นิยม จิตใจ หรือ 

วิญญาณ เป็น ใหญ่ จาง ไป ๆ  มา นิยม วัตถุ เป็น ใหญ่ มาก ขึ้น ๆ  ,  ไม่ กี่ร้อยปี 

ความ กา้วหนา้ ทาง วตัถ ุมนั เหมอืน กบั วิง่ เชน่ ไป ดวง จนัทร ์ได ้นี ้ กเ็รยีกวา่ 

ความ เจริญ ทาง วัตถุ นี่ มัน เหมือน กับ วิ่ง,  ล้วน แต่ เป็น เรื่อง ที่ทำให้ คนเรา  

หา ประโยชน์ ความ สุข ทาง เนื้อ  ทาง หนัง  จาก วัตถุ กัน ทั้ง นั้น จน ไม่มี 

ใครฟงัใคร ไมม่ ีใคร ละอาย ใคร,  ไมม่ ีใคร จะ เอือ้เฟือ้ เผือ่ แผ ่แก ่ใคร.  นี ่คณุ  

จะ ไป ขอ ความ เมตตา กรุณา จาก ใคร เดี๋ยว นี้    เมื่อ เขา ทิ้ง ธรรมะ กัน เสีย  

หมด แลว้,  พทุธ ศาสนา ก ็ถกู ทอด ทิง้ วา่ที ่จรงิ ถอื กนั แต ่ปาก เปน็ สว่นมาก,  

ศาสนา คริสเตียน นี้  อื้อ ฉาว กัน เป็นการ ใหญ่  ว่า  พระเจ้า ตาย แล้ว.  

การถือว่า พระเจ้า ตาย แล้ว นี้ เป็น ของ จริง หรือ ไม่  ถูก หรือ ไม่  ก็ ถูก นำ ไป 
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วิจารณ์ วิพากษ์ กัน ใน ที่ ประชุม ของ ผู้ มี สติ ปัญญา,  มัน ก็ มี คน ที่ เห็นว่า 

พระเจ้า ตาย แลว้ จรงิ ๆ  นี้ คอื ไม ่จำเปน็ ต้อง มี คำ ว่า พระเจ้า หรอื สิ่ง ที่ เรยีก 

ว่า พระเจ้า.

นี ่มา มองซิ ทีแ่ท ้ธรรมะ นัน่ แหละ คอื พระเจา้ พระเจา้ ตาย ไม่ ได้ แลว้ 

พระเจา้ จำเปน็ อยู ่เสมอ.  ถา้ พระเจา้ ไม ่จำเปน็ หรอื ตาย แลว้ ก ็หมายความ 

วา่ ไมม่ ีธรรมะ แลว้ ใน โลก นี,้  แลว้ ก ็จะ ไมม่ ีธรรมศาสตร ์คอื อาวธุ ที ่คม ทีส่ดุ 

อัน ได้แก่ ธรรมะ,  แล้ว ก็ จะ เกิด ปัญหา ยุ่ง ยาก ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง.  นี่ เดี๋ยว นี้ 

ธรรมศาสตร์ ก ็เหลอื แต ่ชือ่ แลว้ เหน็ ไหม,  เอา มา เปน็ ชือ่ ของ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์,  ระวัง ให้ ดี จะ เหลือ แต่ ชื่อ จะ ไม่มี ธรรมะ ที่แท้ จริง ที่ จะ ตัด  

ปัญหา ยุ่ง ยาก ของ มนุษย์ ได้ ทั้ง โดย ส่วน บุคคล และ ส่วน สังคม.  ถ้า ยังมี 

อยู่จริง ธรรมะ ยัง มี อยู่ จริง  ไม่ ได้ ตาย,  พระเจ้า ก็ ไม่ ได้ ตาย  ก็ มี สิ่ง ที่ มี 

อำนาจ ตดั ปญัหา สงัคม ได ้แลว้ มนษุย ์จะ อยู ่เปน็ ผาสกุ ไมม่ ีเรือ่ง นา่ เกลยีด 

น่าชัง น่า กลัว  เหมือน กับ พาด หัว เต็ม ไป ใน หน้า หนังสือพิมพ์ ทุก ฉบับ ที่ 

วางขายอยู่.1

โสเภณีทางวิญญาณ

เรือ่ง เสรมิ สวย นี ้ก ็เพือ่ หลอก ลวง;  มนั ไม ่สวย ทำให ้สวย จะ ไมเ่รยีกวา่ 

หลอก ลวง แล้ว จะ เรียก ว่า อย่างไร ?  มัน ก็ คือ การ หลอก ลวง.

หลอก ลวง ก ็เพือ่ กามารมณ;์  เพราะ วา่ มนั ไมม่ ีเรือ่ง ไหน  ทีจ่ะครอบงำ 

จติใจ ของ มนษุย ์เทา่กบั เรือ่ง กามารมณ.์  อยา่ง พระพทุธเจา้ ทา่น ก ็วา่ ไมม่ ี

อะไร จะ ครอบงำ จิตใจ ผู้ชาย มาก เท่า เรื่อง ผู้ หญิง    ไม่มี อะไร จะ ครอบงำ 

จิตใจ ผู้ หญิง มาก เท่ากับ เรื่อง ผู้ชาย;  ท่าน ว่า อย่าง นี้.

1
  ธรรมศาสตรา  เรื่องที่ ๑ ธรรมศาสตรามีค่าเท่ากับปัญญาวุธ. 
  บรรยายวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖, หน้า ๑๖ - ๑๘.
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เดี๋ยว นี้ เรา ก็ มี เรื่อง เสริม สวย สำหรับ ผู้ หญิง สำหรับ ผู้ชาย,  แล้วมัน 

ไป ตกหนัก อยู่ ทาง ฝ่าย ผู้ หญิง    คือ ผู้ หญิง ถูก หลอก ให้ ลุ่ม หลง ใน การ 

เสริมสวย  มุ่ง หมาย จะ หลอก อีก ฝ่าย หนึ่ง,  ให้ เพศ ตรง ข้าม นั้น มา อยู่ใน 

อำนาจ ของตวั  เพือ่ ตวั จะ ได้ ประโยชน.์  ม ีความ หลอก ลวง อยา่ง นี ้ กเ็ลย 

กลายเป็น โสเภณี ทาง วิญญาณ กัน ไป หมด ทุก คน  ที่ทำการ เสริม สวย ให้ 

เกินกว่า ธรรมชาติ ที่ เนื้อที่ ตัว ของ ตน.

ผู ้หญงิ ทกุ คน เปน็ โสเภณ ีทาง วญิญาณ  เพราะ วา่ ไป ทำการ เสรมิ สวย 

ให้ มัน สวย กว่า ที่ จะ แสดงออก ไป ตาม ธรรมชาติ  หรือ ว่า สะอาด เรียบร้อย 

อะไร นั้น ไม่ ต้องการ ต้องการ ให้ มัน หลอก กัน ให้ มาก ขึ้น.

เดีย๋ว นี ้เขา ก ็ใช้ ปดิบงั รา่งกาย แต่ นอ้ย เพือ่ จะ สง่ เสรมิ การ เสรมิสวย;  

นุง่ ผา้ ปดิ ไม ่คอ่ย จะ มดิ; อยา่ง นี ้เรยีก วา่ สวย เรยีก วา่ เสรมิ ให ้มนั สวยยิง่ขึน้ 

ไป อีก.  นี่ ความ ยั่ว อย่าง นี้  มัน เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ จิตใจ เป็น โสเภณี.  โสเภณี 

ทกุ คน เขา มุง่ จอ้ง ที ่จะ ลว้ง กระเปา๋ ของ ผู ้ที ่ลุม่ หลง เขา;  ถา้ เปน็ โดยตรง ก ็

เป็น โสเภณี ธรรมดา,  ถ้า เป็น อยู่ ใน จิตใจ ก็ เป็น โสเภณี ทาง วิญญาณ.

การ เสริม สวย ก็ ดี  การ อะไร เหล่า นั้น ก็ ดี  มัน เป็น เรื่อง ที่ ทำให้ 

สตรี เพศ เป็น โสเภณี ทาง วิญญาณ กัน เต็ม ไป ทั้ง โลก    แล้ว เอา อย่าง กัน,  

เอาอยา่งกนั;  แลว้ ใจคอ มนั จะ ปรกต ิสขุ ได ้อยา่งไร;  มนั ไมรู่ ้วา่ อยา่งไร ควร 

ละอาย เสีย แล้ว.  ใน เมื่อ พระพุทธเจ้า ท่าน ตรัส ว่า  เครื่อง นุ่ง ห่มนี้เพื่อจะ 

ปิด อวัยวะ ที่ ทำให้ เกิด ความ ละอาย.

เดี๋ยว นี้  เขา ก็ เปิด มัน มาก ขึ้น ๆ   ผิด วัตถุประสงค์ ของ การ มี เครื่อง 

นุง่หม่; นี ้ก ็เปน็ เรือ่ง ไป ตาม กน้ ฝรัง่ สมยั ปจัจบุนั.  ฝรัง่ สมยั หนึง่ ผู ้หญงิ ปดิ 

กาย มิดชิด มาก : ลาก ยาว เป็น หาง ปิด มือ ปิด หน้า ปิด แขน ปิด ขาหมด;  

แต่ ฝรั่ง เดี๋ยว นี้ ก็ กลาย เป็น เรื่อง เปิด  ให้ ยั่ว ได้ มาก เท่าไร ยิ่ง ดี  เป็น โสเภณี 

ทาง วิญญาณ;  แล้ว คน ไทย เรา ก็ ไป ตาม ก้น เขา.
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วิวัฒนาการ ทางการ เสริม สวย    ทางการ กระตุ้น ความ รู้สึก ทาง 

กามารมณ์ เป็น ความ วินาศ ใน ทาง วิญญาณ;  ไม่มี ความ เป็น มนุษย์ โดย 

แท้จริง, เป็น มนุษย์ ที่ ไม่ใช่ มนุษย์ ไป.  เรื่อง เพลง เรื่อง ดนตรี เอา มา เป็น 

อุปกรณ์ ของ สิ่ง เหล่า นี้ ก็ สูญ เสีย จิตต วิเวก คือ จิต จะ ได้ พัก ผ่อน สัก หน่อย 

ก็ เอา เพลง เอา ดนตรี มาก ระ ตุ้น ไว้ เรื่อย จน เป็น โรค เส้น ประสาท 1.

วัฒนธรรมการแต่งกาย

วฒันธรรม ที ่ให ้สตร ีนุง่ หม่ อยา่ง เหมอืน กนั ไม ่ได ้นุง่ หม่.  นี ่วฒันธรรม 

ตะวนั ตก ออกแบบ เครือ่ง นุง่ หม่ ให ้สตรี นัน้ นุง่ หม่ ชนดิ ที ่จะ ปดิ อะไร ไม ่มดิ 

ยิง่ ขึน้ ทกุท,ี ยิง่ ขึน้ ทกุท,ี  เอา ผู ้หญงิ เปน็ เหยือ่ สำหรบั หาความ เพลดิเพลนิ 

ของ ผู้ชาย โดย หลอก ให้ เขา นุ่ง ห่ม ชนิด ที่ ไม่ เป็นการ นุ่ง ห่ม ยิ่ง ขึ้น ทุกที. 

นุ่ง ห่ม อย่าง นี้    อาตมา เคย บอก และ เคย เรียก มา หลาย หน แล้วว่า 

นุง่หม่ แบบ โสเภณ ีทาง วญิญาณ;  เพราะ จติใจ ของ เขา เปน็ ผู ้สมคัร จะยัว่คน 

ให้ มา ลุ่ม หลง ใน เขา.   เขา จะ ได้ รับ ประโยชน์  มัน เป็น เจตนารมณ์ ของ 

โสเภณี;  ฉะนั้น ใคร ก็ตาม เพียง แต่ นุ่ง ห่ม วับ ๆ  แวม ๆ  หรือ ไม่ เป็น นุ่ง ห่ม 

อย่าง นี้ แล้ว ก็ เรียก ว่า เป็น โสเภณี ได้ แล้ว;    แต่ ว่า เป็น ทาง วิญญาณ ก่อน 

แล้ว คงจะ ไป เป็น ถึงที่ สุด ทีหลัง ก็ได้.

แต่ เดี๋ยว นี้ มัน เป็น โสเภณี ทาง วิญญาณ นุ่ง ผ้า ไม่ ปิด ขา;  ไม่ อยาก จะ 

ปิด เพราะ อยาก จะ อวด  เพราะ อยาก จะ ยั่ว  ก็ คือ มี จิต ทราม;   พิจารณา 

ในทาง ไหน ๆ  ก็ เห็น เป็น มี จิต ทราม ไป ทั้ง นั้น มัน ไม่ เห็น แง่ ดีเลย.  ดูเถอะ 

แม ่ศร ีเรอืน นุง่ ผา้ ปดิ ขา ไม ่มดิ แลว้ ยงั จะ เผยอ มา เรยีก ตวั เอง วา่ แม ่ศร ีเรอืน 

ตาม แบบ ของ พุทธ บริษัท ไทย.

1
  เมื่อธรรมะครองโลก  เรื่องที่ ๒ วิวัฒนาการเพื่อวินาศนาการ 
  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ หน้า ๘๒-๘๔.
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ใน สมัย บรรพบุรุษ  แม่ ศรี เรือน สมัย บรรพบุรุษ ของ เรา  ไม่ ได้ นุ่ง ผ้า 

อย่าง นี้.  นี้ ไป ถูก พวก ฝรั่ง เขา หลอก มา ให้ นุ่ง ผ้า อย่าง นี้  แต่ง ตัวอย่างนี้  

แล้วยัง อยาก จะ เรียก ตัว เอง ว่า แม่ ศรี เรือน;    มัน มี จิตใจ เป็นแม่ ศรีเรือน 

ไม่ได ้เพราะ จติ มัน ทราม ถงึ ขาด ที่ จะ พยายาม ให้ ตวั เอง เป็น เหยือ่ สำหรบั 

ล่อ คน อื่น.    วัฒนธรรม ไทย หรือ วัฒนธรรม ตะวัน ออก แท้ ๆ   ไม่เป็น 

อยา่งนัน้  เวน้ ไว ้แต ่ไป ตาม กน้ วฒันธรรม ตะวนั ตก;  แลว้ ลกู หลาน คนไทย 

ของ เรา ก็ กำลัง เป็น อย่าง นี้.

นี ่เทา่ ที ่ยก ตวัอยา่ง มา นี ้มา คดิ กนั ด ูท ีวา่  ธรรมะ ครองอยูใ่นจติใจชนดินี ้

หรอื วา่ อะไร ครอง อยู ่ใน จติใจ นี;้  วฒันธรรม จบั มอื ก ็ด,ี  วฒันธรรม จบู กอด 

ใน ที ่ธารกำนลั ก ็ด,ี  วฒันธรรม ช ูแกว้ เหลา้ เหนอื หวั ก ็ด,ี  วฒันธรรม นุง่หม่ 

แบบ โสเภณี ทาง วิญญาณ ก็ ดี,  ดู เข้าไป ใน จิตใจ ของ เขา ว่า มัน มี ธรรมะ 

อยู่ หรือ ไม่ ?  มัน หนี ไป หมด แล้ว มัน มี อะไร เข้า มา อยู่ แทน.  นี่เรียก ว่า 

ธรรมะ ครอง ใจ หรือ ไม่ ครอง ใจ ก็ ดู กัน ที่ นี่ 1.

“การที่สตรีจะต้องไปหาอาชีพทางโสเภณี เพราะความบีบคั้นทาง

จิตใจเป็นส่วนใหญ่;ถ้ามีรสของธรรมะ
2
เข้าไปช่วยให้พ้นจากความบีบ

คั้นอันนั้นแล้วยังมีกำลังใจที่จะอดทนความยากจนอดกลั้นอดทนต่อ

ความเหน็ดเหนื่อย;แล้วก็จะไปประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมได้
3
.”

๏ ๏ ๏

1
  เมื่อธรรมครองโลก, เรื่องที่ ๔ อันตรายจากวัฒนธรรมตะวันตก 
  แห่งยุคปัจจุบัน, บรรยายเมื่อ ๔ สิงหาคม ๕๒๑๖ หน้า ๑๕๕- ๑๕๖. 
2
  รสของธรรมะในที่นี้คือสมาธิรส

3 อริยะศิลธรรม, เรื่องที่ ๑๓ สิ่งกระตุ้น และอานิสงส์ของศีลธรรม,  
  บรรยาย เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๗ หน้า ๔๖๙.



หิริโอตตัปปะ

เรื่อง	นี้	เป็น	รากฐาน	ตั้ง	แต่	เรื่อง	ต่ำ	ที่สุด	จน	ไป	ถึง	สูง	ที่สุด		ตั้งแต่เรื่อง	
ใน	บ้าน	ใน	เรือน	 ไม่ใช่	หลัก	ธรรมะ	ธรรม	เมอะ	อะไร,	อยู่	ที่	นี่	 อยู่ที่	ความ	

ละอาย	และ	ความ	กลัว	นี้	 ที่	จะ	ช่วย	ให้	เรียบร้อย	อยู่	ได้	 กระทั่ง	มา	ปฏิบัติ	

ธรรมะ	กระทั่ง	จะ	ไป	นิพพาน	นี้	ก็	ต้อง	 อาศัย	ความ	กลัว	ต่อ	ความ	ทุกข์	

ละเอียด	ยิ่ง	ขึ้น	ทุกที,	แล้ว	ละอาย	แก่	ใจ	เอง	เมื่อ	ทำ	ผิด	พลาด,	มี	ความ	ทุกข์	

เกิด	ขึ้น	ไม่มี	ใคร	รู้	ก็	ละอาย	แก่	ตัว	เอง	เหลือ	ประมาณ.

เดก็	ๆ 	ก	็ไม	่ทำ	อะไร	ให	้มนั	ผดิ	พลาด,	อยา่ง	หกลม้	ถา้	หกลม้เขาละอาย	

เขา	กลวั	เจบ็	ดว้ย	นัน้	แหละ	หมายความ	วา่	หริ	ิและ	โอตตปั	ปะ	มนั	ตัง้ตน้	ทีน่ัน่;		

ถ้า	หกล้ม	มัน	ก็	ละอาย	เพื่อ	นฝูง	ทั้ง	หลาย	แล้ว	มัน	ก็	เจ็บด้วยความหมาย	

ละอาย	และ	กลัว	อยู่	ที่	นี่.	 ทีนี้	ก็	ขึ้น	มา	ถึง	เรื่อง	ศีล	ธรรม	ก็	มี	ความ	ละอาย	

อย่างเดียวกัน		ความ	กลัว	อย่าง	เดียวกัน    ขึ้น มา ถึง เรื่อง ป รมัตถธรรม 

เรื่อง กิเลส อัน ลึก ซึ้ง   ก็ ยัง อาศัย ของ สอง อย่าง นี้.   ใน เรื่อง ศีล ธรรม 

ถ้ามีหิริโอตตัปปะ มัน ทำ ไม่ได้  ฆ่า สัตว์ ลัก ทรัพย์ ประพฤติ ผิด ใน กาม 

นี้ มัน ทำ ไม่ ได้,    เรื่อง ป รมัตถ ธรรม ที่ จะ ปล่อย ให้ ความ โลภ  ความ โกรธ 

ความ หลง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น เกิด ก็ ทำ ไม่ ได้เหมือน กัน.
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จง ใช้ หิริ และ โอตัป ปะ นี้ เป็น เครื่อง ช่วย สนับสนุน คือ เป็น รากฐาน 

อยู ่เปน็ รากฐาน ที ่สำคญั อยู ่ ไม ่สำรวม วนิยั ได ้ ก ็เพราะ ไมม่ ีหริ ิโอตตปัปะ,  

ไม่ ระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ ขาด หิริ โอตตัป ปะ อยู่ มาก.  พอมีอันนี้ 

นี่ ก็ เรียก ว่า รากฐาน มี การ สำรวม ได้ ดี เพราะ มี หิริ และ โอตตปั ปะ; ฉะนั้น 

เรา ตอ้ง ทำให ้มนั ถีย่บิ เขา้ ไว ้ความ ละอาย และ ความ กลวั นี ้ให ้ม ีใน ทกุ กรณ ี

ให้ มัน ถี่ยิบ ไว้  คือ อย่า ประมาท,  ให้ มัน เหมือน กับ ตะแกรง ที่ ตา มัน ถี่ยิบ 

ไมม่ ีอะไร มนั รัว่ ไป ได ้งา่ย ๆ  แลว้ สิง่ ตา่ง ๆ  จะ ด ีขึน้ ได ้โดย งา่ย จะ ทำได้ งา่ย 

ขึ้น ด้วย ใน การ ที่ จะ ทำให้ ดี.

เดี๋ยว นี้ โลก ทั้ง โลก กำลัง เสื่อม  ใน ข้อ นี้  เสื่อม ก็ เพราะ เหตุ อย่าง- 

เดียวกัน อีก เพราะ ไป หลงใหล ใน วัตถุนิยม  เอร็ดอร่อย ทาง เนื้อ ทาง หนัง  

ก ็ทำให ้หริ ิโอตตปั ปะ สิน้ ไป ๆ  ๆ  ๆ ,  กระ ทัว่ เดีย๋ว นัน้ การ เปลอืย กาย จะ ไมม่ ี

ความ หมาย เปน็ ความ เปลอืย กาย แลว้, ไดย้นิ ขา่ว วทิย ุวา่ มหาวทิยาลยั ไหน 

ตอ้นรบั นอ้ง ใหม ่กนั โดย จบั นสิติ นอ้ง ใหม ่ที ่เปน็ ผู ้หญงิ เปลอืย กาย เทจ็ จรงิ  

อย่างไร ก็ ไม่รู้. แต่ วิทยุ มี น่ี ไป ถึง ขนาด น้ี เร่ือง อนาจาร มัน ก็กลายเป็นไม่มีไป  

กลาย เป็น ไม่ใช่ อนาจาร ไป มัน ก็ เข้า มา ที ละ นิด ๆ  ๆ .  การ แต่ง กายของสตรี,  

แลว้ เรือ่ง ที ่เสยี หาย อยา่ง อืน่ ก ็พลอย ตาม หลงั มา กลาย เปน็ ไม ่ผดิ จะยกเลกิ 

 ศีล ข้อ กาเมสุมิจฉาจาร และ ข้อ อื่น ๆ  ที่ คล้าย ๆ  กัน นี่ คือ ผล ของ การ ที่ว่า 

ไม่มี หิริ และ โอตตัป ปะ.

เกีย่ว กบั ขอ้ นี ้ขอ ให ้นกึ ถงึ ปจัจ เวก ขณ ์ของ เรา ที ่ปจัจ เวก ขณ ์อยู ่ทกุ วนั : 

เรือ่ง จวีร หม่ จวีร นี ้ก ็ไมใ่ช ่เพือ่ นัน่ เพือ่ นี ่เลย  เพือ่ จะ ปกปดิอวยัวะอนัจะทำ 

ความ ละอาย ให้ กำเริบ ทำ หิริ ให้ เสีย ไป; ถ้า เรา ไม่ นุ่ง ผ้า เพราะ เรา ไม่ละอาย 

นี้ เรา นุ่ง ผ้า เพื่อ จะ ป้องกัน ใน ข้อ นี้  คือ ยัง มี รู้สึก ละอาย อยู่  สิ่ง ที่ ทำ หิริ ให้ 

กำเริบ  ก็ ปกปิด ไว้  แล้ว จึง ห่ม จีวร อย่าง ที่ เรา ห่ม  นุ่ง ห่ม ปกปิด ร่างกาย 

อย่าง ที่ ห่ม.
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ทีนี้ ผู้นำ ไป ด้าน นี้ คือ พวก ฝรั่ง เขา ค่อย ๆ  เปิด มัน เปิด มัน เปิด มัน จน 

จะ ไม่ ต้อง ปิด กัน แล้ว เดี๋ยว นี้,  แล้ว มัน ไม่ ได้ อยู่ ตรง นั้น ดอก มัน อยู่ที่จิตใจ 

เลวลง ๆ ,  มนั ไม ่ได ้ตรง ที ่รา่งกาย ถกู เปดิ แต ่มนั อยู ่ที ่จติใจ เลว ลง ๆ ;  แตเ่ขา 

ก็ ว่า ดี  ว่า ดี  ว่า ไม่ ต้อง ลำบาก ไม่ ต้อง ยึดถือ นั่น แหละ วิญญาณ ของ ฮิปปี้.  

พวก ฝรัง่ เมือ่ กอ่น เขา ก ็ปดิ กาย มาก กวา่ พวก ฝา่ย ตะวนั ออก ทัง้ หญงิ ทัง้ ชาย  

ดู รูปภาพ เก่า ๆ  เกิน กว่า ๑๐๐ ปี ผู้ หญิง เขา แต่ง ตัว กัน อย่างไร, แล้วเด๋ียวน้ี  

เขา แต่ง ตัว กัน อย่างไร,  แล้ว พวก ตะวัน ออก ไป ตาม เขา ก็ เลย หมดส่ิงท่ีเคยดี; 

ฉะนั้น หิริ โอตตัป ปะ ก็ เสีย ไป ๆ  .  เรา กำลัง เดือด ร้อน เพราะ ข้อ นี้ เรื่อง 

อันธพาล  เร่ือง เด็ก หนุ่ม ไม่ อยู่ ใน ระเบียบ วินัย  มัน มี มูล มา จาก ข้อ น้ี, 

ก่ีชนิด ๆ  กี่ ร้อย ชนิด ก็ มี มูล มา จาก ข้อ นี้ เพราะ มันขาด หิริ และ โอตตัปปะ.   

ทีนี้ใน ฐานะ ที่ เป็น บรรพชิต  จะ ต้อง ทำ อย่าง ดี ที่สุด  สุด ความ สามารถ 

ไม่อย่างนั้น ไม่ เป็น พระ.

นี ่อยา่ ทำ เลน่ ไป.  คำ สอง คำ นี ่วา่ หริ ิโอตตปั ปะ  เมือ่ เดก็ ๆ  แม ่บอกให้ 

สวด ทุก คืน, เรา เด็ก ๆ  จะ ต้อง สวด มนต์ ว่า  หิริ โอตฺตปฺป สมฺ ปนฺ นา สุกฺกธมมฺ- 

สมา หิต า สนฺ โต สปฺ ปุร ิ สา โล เก เทว ธมฺ มา ติ วุจฺ จเร ที แรก ก็ ไม่รู้ ว่า อะไร 

ก็ สวด ไป อย่าง นั้น.  เดี๋ยว นี้  ก็ ยัง จำ ได้ ว่า มัน สวด ไป ทั้ง ๆ  ที่ไม่รู้ว่า อะไร  

แล้ว บอก ว่า หิริ โอตตัป ปะ น้ี เป็น เทว ธรรม เป็น ธรรมะ สูงสุด  ถ้าเด็ก ๆ  เข้าใจ 

กนั อยา่ง นี ้แลว้ ถอื กนั อยา่ง นี ้ก ็ด ีนะ.  หริ ิโอตตฺปปฺ สม ฺปน ฺนา - สมบรูณด์ว้ย 

หริ ิและ โอตตปั ปะ  สกุ กฺธมมฺ สมา หติ า - ถงึ พรอ้ม ดว้ย ธรรมะ อนั ขาวสะอาด   

สนฺ โต สปฺ ปุร ิ สา - เป็น สัต บุรุษ ผู้ สงบ รำงับ, นี่ เขา ว่า เทว ธมฺ มา ติ วุจฺ จเร -   

นีค่อื เทว ธรรม.  ถา้ โลก ม ีสิง่ นี ้สิง่ เดยีว ก ็ม ีสนัตภิาพ ถาวร. นี ่คอื ความหมาย 

 ของ คำว่า หิริ และ โอตตัปป ปะ1.

๏ ๏ ๏

1 
นวกานุสาสน์  เรื่องที่ ๘ จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร? (ต่อ) 

  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๒๑

 สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 4848 | สรรนิพนธ์พุทธทาส   



ถ้าสตรีดื่มเหล้า

ถ้าสตรี		กินเหล้า		เข้าเรื่อง	“บ้า”

ไม่รู้ว่า  กินทำไม  กินไปได้

หรืออยากเป็น  กินนรี  ที่ไวไฟ

ยิ้มละไม  อยู่เพราะเหล้า : ผีเข้าทรง

ดัดจริต  ตามใคร  บอกไม่ถูก

เพราะปีศาจ  จูงจมูก  ให้ลุ่มหลง

เห็นผีเป็น  เทวดา  ดูน่างาม

โลกก็ส่ง  ตามแต่  แม่ผีตวง
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ยิ่งลูกผี  มีแต่  จะเมาใหญ่

มีอะไร  ก็ต้องเหล้า  เฝ้ายึดหน่วง

พอขาดเหล้า  ร้อนเร่า  เสียเต็มทรวง

โลกทั้งปวง  เป็นโลกเหล้า  น่าเศร้าจัง

ถ้า “สตรี”  คำนี้มาจาก  “สตี”

ก็แปลว่า  “คนผู้มี  สติยิ่ง”

ไม่ควรไป  หลงเหล้า  เข้าเรื่องลิง

ควรจะหยิ่ง  ธรรมแท้  ของแม่เอยฯ

๏ ๏ ๏

หัวข้อธรรมในคำกลอน หมวดปกิณกะ หน้า ๑๒๘
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:- สิทธิ และหน้าที่
สรรนิพนธ์พุทธทาส	:	สตรี	ในฐานะมารดาของโลก
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สิทธิเสมอภาค

ผม	อยาก	จะ	พูด	ตาม	ความ	เห็น	ส่วน	ตัว	ยิ่ง	กว่า	อย่าง	อื่น	ว่า		ไม่	ถือ	หลัก	

ที่ให้	สิทธิ	เสมอ	ภาค	แก่	สตรี	อย่าง	บ้า	หลัง;		เหมือน	ที่	กำลัง	นิยม	กันอยู่	ใน	

เวลา	นี้	คำ	ว่า	เสมอ	ภาค	นั้น	มัน	มี	ความ	หมาย	๒	ชนิด	:-

ความ	หมาย	ของ	คน	โง่	ก็	คือ	ทำ	อะไร	เหมือน	กัน.		เมื่อ	เช้า	นี้	ก็ได้	ยิน	

วิทยุ	ประกาศ	ถึงว่า	 จะ	ให้	สตรี	เป็น	ผู้	พิ	พาก	ษา	ได้	เต็ม	รูป	เหมือน	กับ	ผู้ชาย	

เป็น	นาย	ทหาร	เป็น	อะไร	ได้	เหมือน	กับ	ผู้ชาย	ใน	รูป	เดียวกัน,		โดย	อ้าง	

หลัก	ว่า	สิทธิ	เสมอ	ภาค	ของ	สตรี.		อย่าง	นี้	ผม	รู้สึก	ว่า	มัน	เป็น	เรื่อง	หลับตา	

มาก	ขึ้น	ใน	เรื่อง	ทำ	ไป	อย่าง	บ้า	หลัง,		ไม่	ยอมรับ	กฎ	เกณฑ์	ของ	ธรรมชาติ	

มาก	ขึ้น	 	มัน	ควร	พูด	ใน	ทาง	ที่	ว่า	 ให้	สตรี	ก็ได้	ทำ	หน้าที่	 ที่	สตรี	ควร	จะ	ทำ	

ให้สุด	เหวี่ยง	ของ	สตรี,		บุรุษ	ก็	ทำ	หน้าที่	ของ	บุรุษ	ให้	สุด	เหวี่ยง	ของ	ความ	

เป็น	บุรุษ.	อย่า	ไป	ทำให้	เหมือน	กัน;		ถ้า	เหมือน	กัน	แล้ว	มัน	จะ	โง่	ใน	ลักษณะ		

ที่	ว่า	 เลี้ยง	ซึ่ง	กัน	และ	กัน	ไม่	ได้.	 มัน	จะ	เลี้ยง	ซึ่ง	กัน	และ	กัน	อย่างไร	ได้		

ถ้ามัน	ไป	เหมือน	กัน	ทุก	กระเบียด	นิ้ว.		นี่	ความ	หมาย	ธรรมดา	สามัญ	ต้อง	

พูดอย่างนี้.		เพราะ	ฉะนั้น	ต้อง	มีหน้า	ที่	ที่	จัดสรร	ไว้	โดย	เฉพาะ		แล้ว	โดย	

อย่าง	ยิ่ง	ที่	ธรรมชาติ	มัน	จัดสรร.		ผู้ชาย	มัน	คลอด	ลูก	ได้	เมื่อไร.

มัน	ก็	ต้อง	นึกถึง	ข้อ	ที่	ว่า	 ธรรมชาติ	มัน	จัดสรร	 แต่	เขา	ไม่	มอง	ใน	แง่	

นีแ้ลว้	ไป	มอง	เตลดิ	ไป	ถงึวา่	มนั	ไม	่เทา่	กนั,		มนั	ควร	จะ	เทา่	กนั	โดย	นำ้	หนกั	

โดย	สัดส่วน,		แต่	ว่า	รูป	ลักษณะ	ที่	ทำ	ไม่	จำเป็น	ต้อง	เหมือน	กัน.
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ถ้า	เรา	จะ	ถือว่า	 ให้	เลี้ยง	ซึ่ง	กัน	และ	กัน	 มัน	ก็	ต้อง	มี	การ	กระทำ	ที่	ไม่	

เหมอืน	กนั,		ถา้	ไป	ทำ	เหมอืน	กนั	มนั	เปน็	กระ	เทย	ไป	หมด	ทัง้	สอง	ฝา่ย,		ไมม่	ี

พ่อ	แม่	หรือ	ไม่มี	บุรุษ	สตรี,		มัน	จะ	เป็น	กระ	เทย	หรือ	อะไร	กัน	ไป	เสีย	หมด	

ทั้ง	สอง	ฝ่าย	 แล้ว	ใคร	จะ	เลี้ยง	ลูก	 แล้ว	โลก	นี้	จะ	ไม่มี	มารดา,	 โลก	นี้	มัน	จะ	

เป็น	บ้า	เป็น	หลัง	ไป	เลย	เพราะ	ไม่มี	มารดา	ที่	อบรม	วิญญาณ	ของ	ลูก	เด็ก	ๆ .	

หนา้ที	่มนั	ตอ้ง	ตา่ง	กนั	โดย	รปู	ลกัษณะ	จงึ	จะ	สามารถ	สนอง	ให	้แก	่กนั	และกนั	

อย่าง	ครบ	ถ้วน	เลย	เรียก	ว่า	ถูก	ต้อง	ตาม	ธรรมชาติ	ต้องการ.

มนั	นา่	ประหลาด	ที	่วา่	มนษุย	์เรา	ใน	โลก	ยิง่	ม	ีการ	ศกึษา	มาก	ความคดิ	

ความรูส้กึ	มนั	ยิง่	แลน่	ไป	ใน	ลกัษณะ	ที	่ขดั	ขวาง	ตอ่	ธรรมชาต	ิมาก	ขึน้.		การ	

ศกึษา	อะไร	ก	็ไมรู่	้ยิง่	ทำ	ไป	ๆ 	จะ	ยิง่	ขดั	ขวาง	ตอ่	ธรรมชาต	ิมาก	ขึน้,	แลว้	มนั	ก	็

กระทอ้น	กลบั	ออก	มา	เปน็	วกิฤตการณ	์อยู	่ใน	โลก	นัน้	เอง.	นี	่คอย	ดเูถอะ	จะ	

ให	้ผู้	หญงิ	ทำ	เหมือน	ผู้ชาย	ทุก	อยา่ง	นี้	จะ	มี	ปฏิกิรยิา	จาก	ธรรมชาติ	เกดิขึน้	

มา	อย่าง	เป็น	วิกฤตการณ์	 ไม่มี	สันติภาพ	 เพราะ	ไม่มี	โอกาส	ที่	จะ	เลี้ยง	ซึ่ง	

กัน	และ	กัน	ใน	ลักษณะ	ที่	ถูก	ต้อง	ตาม	หน้าที่.

๏	๏	๏

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

สตร	ีเปน็	สิง่	ที	่เคย	ถอื	กนั	วา่	เปน็	ทรพัย	์สมบตั	ิชนดิหนึง่.		ใน	ตอน	แรก	ก	็

เปน็	ทรพัย	์ของ	บดิา	มารดา		ที	่เลีย้ง	ไว	้สำหรบั	ขาย	ให	้แกบ่รุษุ	ในตระกลู	ทีจ่ะ	

มา	ขอ	ซื้อ	เอา	ไป.		ครั้น	ผู้	เป็น	สามี	ซื้อ	เอา	ไป	แล้ว		ก็ถือเสมือนหนึ่งทรัพย์	

หรือ	สัตว์	เลี้ยง	ชนิด	หนึ่ง	 ปราศ	จาก	สิทธิ์	และ	เสียง	ใด	ๆ .	 เพราะ	เชื่อ	กัน	ว่า	

สตรี	เป็น	มนุษย์	ที่	ไม่มี	อะไร	ๆ 	 สมบูรณ์	เหมือน	ผู้ชาย	 จึงไม่ให้	การศึกษา	

แก่	สตรี	 สตรี	ก็	มี	อัน	ที่	จะ	เป็น	ไป	ใน	ทาง	เสื่อม	เสีย	มาก	ขึ้น	 จึงกลาย	เป็น	

ธรรมเนียม	ที่	ถือ	กัน	ว่า	สตรี	ไม่	ควร	ถูก	ยก	ขึ้น	มา	เทียม	บุรุษ	ทุก	ๆ 	อย่าง	ให้	

อยู่	ใน	อำนาจ	ของ	ฝ่าย	ชาย	อย่าง	เดียว.

จดุ	ดำ	ได	้เกดิ	ขึน้	แก	่เพศ	ที	่เปน็	มารดา	ของ	โลก	อยา่ง	เปือ้น	ไป	หมด	ทัง้	ที	่

บรุษุ	ผู	้ถอื	ลทัธ	ินัน้	ก	็ตอ้ง	เกดิ	มา	จาก	สตร	ีนัน่เอง.		ครัน้	พระองค	์ทรง	อบุตัขิึน้	

ทรง	รบัรอง	ขอ้	ที	่วา่	สตร	ีสามารถ	บรรล	ุมรรคผล	เชน่	เดยีว	กบั	บรุษุ	โดย	ไมม่	ี

ข้อ	แตก	ต่าง	และ	ตรัส	ข้อ	ปฏิบัติ	สำหรับ	สตรี	เพื่อ	“เอาชนะ		1	”	ได้	ทั้ง	โลก	นี้	

และ	โลก	หน้า	คือ	ความ	มีหน้า	มี	ตา	ใน	ทาง	สมาคม	หรือ	วง	สังคม	และ	การ	

1	 ดูบาลี	พลวรรค	มาตุคามสํยุตต์	สูตรที่	๔	ไตร.ล.๑๘	หน้าที่	๓๐๖	
	 และบาลีอุโบสถ	วรรค	อัฏ.อํ.ไตร.๑๓	หน้าที่	๒๗๕	และอื่นๆ
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ไป	สู	่สคุต	ิสวรรค	์โดย	เทา่	เทยีม	กบั	ผูช้าย	ให	้รูจ้กั	หนา้ที	่ของ	ตวั	ที	่จะ	พงึ	ปฏบิตั	ิ

ตอ่สาม	ี	ซึง่	ก	็มหีนา้	ที	่อกี	อยา่ง	หนึง่		อนั	จะ	พงึ	ปฏบิตัิ	ตอ่	ภรรยา	และ	ให	้ทัง้	

สอง	ฝ่าย	ถือ	เสมือน	ที่	จะ	พึง	กระทำ	ตอบ	แก่	กัน	โดย	เท่า	เทียม	กัน.

การ	ยก	สถานะ	สตร	ีเชน่	นี	้ปรากฏ	ใน	ตระกลู	วงศ	์ของ	พระองค	์คอื	พวก	

ศากยะ	มา	ก่อน	แล้ว	โดยที่	ถือว่า	สตรี	เป็น	เพศ	ที่	ควร	ยกย่อง	ไม่	ยอม	ยก	ให้	

ไป	กับ	พวก	ที่	มี	เชื้อ	ชาติ	ต่ำ	กว่า	 แม้	จะ	มี	อำนาจ	 และ	สตรี	ควร	มี	สิทธิ	ที่	จะ	

ปฏเิสธ	หรอื	ไม	่ถกู	ยก	ให	้แก	่บรุษุ	ที	่ไมม่	ีคณุสมบตั	ิทดัเทยีม	กนั.		หรอื	กลา่ว	

อย่าง	สั้น	ๆ 	ก็	คือ	ว่า	เกียรติ	ยศ	ของ	สตรี	เป็น	สิ่ง	ที่	จะ	ต้อง	พิจารณาอยู่	อย่าง	

รอบคอบ	สุขุม.		ข้อ	นี้	ทำให้	สตรี	พวก	ศากยะ	ก้าว	ออก	จาก	ประตู	เรือน	บวช	

ใน	สำ	นัก	ภิกษุ	ณี	ได้	โดย	ปราศ	จาก	การ	ขัด	ขวาง	ของ	ฝ่าย	ชาย.		และธรรม	

ของ	พระองค์	ซึ่ง	มี	ผู้รับ	ถือ	กัน	มาก	ขึ้น	สืบ	มา	ใน	ตอน	หลัง	ได้	ช่วย	ยก	สถานะ	

ของ	สตรี	ให้	สูง	ขึ้น	อย่าง	ประจักษ์	 มี	สิทธิ	และ	โอกาส	ที่	จะ	ทำการ	กุศล	และ	

การ	ศึกษา	ตาม	ประสงค์	ของ	ตน	มาก	ขึ้น.

อกี	อยา่ง	หนึง่	อนิเดยี	ใน	สมยั	โบราณ	ม	ีธรรมเนยีม	บชูา	ยญั	ญ	์ดว้ย	เนือ้	

และ	เลือด	ทั้ง	ของ	สัตว์	และ	มนุษย์.	 โบสถ์	ส่วน	มาก	คือ	โรง	ฆ่า	สัตว์	 ที่แดง	

ไป	ด้วย	เลือด	และ	ไฟ	ที่	ส่ง	ควัน	ตระหลบ.	 	 ผู้	มี	ทรัพย์	และ	อำนาจ	จัด	ให้	

พวกนักบวช	ประกอบ	การ	บูชา	ยัญ	ญ์		เพื่อ	ไถ่ถอน	บาป	ของ	ตน	และ	ช่วย	

ให้	ตน	มี	ความ	เจริญ	ยิ่ง	ขึ้น	ไป	ตาม	ลัทธิ	ที่	เชื่อ	กัน	อยู่.		พวก	นักบวช	เหล่า	นั้น	

ช่วย	ทำ	พิธี	 ให้	บาป	ของ	ผู้	เป็น	เจ้า	ของ	ยัญญ	์นั้น	 ตก	มา	รวม	กัน	อยู่	ที่	ศีรษะ	

ของสัตว์	ที่	จะ	ฆ่า	 แล้ว	ฟัน	มัน	เสีย	 โดย	ไม่มี	ขณะ	ที่	มัน	อาจ	สำนึก	ถึง	รส	

ของ	ความ	เจ็บ	และ	ความ	ตาย	 	 เอา	โลหิต	รอง	ใส่	ถาด	มา	เผา	ไฟ	สมนาคุณ	

พระเปน็เจา้	ใน	เบือ้ง	บน.		ศตัร	ูยอ่ม	ตอบแทน	ศตัร	ูดว้ย	เลอืด	และ	ชวีติ		การ	

รษิยา	อาฆาต	จอง	เวร	ถอื	กนั	วา่	เปน็	เกยีรต	ิยศ	ไม	่ถอื	กนั	วา่การ	ให	้อภยั	เปน็	

สิ่ง	ที่	ควร	นิยม.
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ครั้น	พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	เจ้า	ทรง	อุบัติ	ขึ้น	 พระองค์	ทรง	สอน	ว่า	 ความ	

บริสุทธิ์	และ	ไม่	บริสุทธิ์	เป็น	ของ	เฉพาะ	ตัว	 	 คน	อื่น	จะ	ช่วย	ทำ	คน	อื่น	ให้	

เศร้าหมอง	หรือ	บริสุทธิ	์หา	ได้	ไม่.	กรรม	เป็น	สิ่ง	เด็ด	ขาด	แน่นอน	ใน	ข้อ	ที่ว่า	

ทำเช่น	ไร	ต้อง	ได้	ผล	เช่น	นั้น	และ	ผู้	ทำ	นั่นเอง	เป็น	ผู้รับ	ผล	ไม่มี	การ	ไถ่ถอน	

สับ	เปลี่ยน	กัน	ได้	ด้วย	อำนาจ	หรือ	ทรัพย์	หรือ	สิ่ง	อื่น	ๆ .	เวร	ย่อม	ไม่	ระงับ	

ด้วย	เวร	แต่	จะ	ระงับ	เพราะ	ความ	ไม่	ผูก	เวร	ของ	ฝ่าย	ใด	ฝ่าย	หนึ่ง	และ	การ	

ให้	อภัย	เป็น	ความ	กล้า	ของ	นัก	ปราชญ์		แม้	พวก	คน	พาล	จะ	ถือกัน	ว่า	เป็น	

ความ	ขลาด	หรือ	อะไร	ก็ตาม.

สตัว	์ทกุ	ชนดิ	รูจ้กั	รกั	ชวีติ	เหมอืน	มนษุย	์และ	เทา่กบั	มนษุย	์และ	ตกอยู	่

ใน	ภาวะ	อัน	หนัก	เพราะ	ถูก	ความ	แก่	ความ	เจ็บ	และ	ความ	ตาย	ครอบงำ	

เชน่	เดยีวกนั	ควร	ที	่จะ	เปน็	เพือ่น	ทกุข	์ยาก	ดว้ย	กนั	ด	ีกวา่	ที	่จะ	ลา้งผลาญ	กนั	

ซึง่	เปน็การ	กระทำ	อยา่ง	หลบัตา	และ	นา่	ละอาย	ยิง่	ขึน้.		ครัน้	ผู	้นบัถอื	ศาสนา	

ของ	พระองค	์มาก	ขึน้	ธรรม	ที	่ทรง	นำ	มา	สัง่	สอน	ก	็ยิง่	ม	ีอทิธพิล	ใน	ดวงใจ	ของ	

มนุษย์	ที่	เคย	นิยม	การ	ฆ่า	และ	การ	จอง	เวร	มาก	ขึ้น	 	ซึ่ง	ช่วย	ให้	เขา	บันเทา	

ความ	โหด	ร้าย	นั้น	ลง	เสีย	ได้	 ตาม	ควร	แห่ง	ธรรม	ที่	ได้	ศึกษา.	 	ครั้นแพร่	

หลาย	ไป	ถึง	ชั้น	พระ	ราชา	 ก็	มี	กฎหมาย	บัญญัติ	ห้าม	การ	ฆ่า	สัตว์	 และ	ตั้ง	

โรง	พยาบาล	ขึ้น	สำหรับ	สัตว์	เดรัจฉาน	 	 ดัง	ที่	ปรากฏ	อยู่	ใน	ศิลา	จารึก	ของ	

พระเจา้	อโศก	แทบ	ทัว่ไป	ทัง้	อนิเดยี	หรอื	ชมพ	ูทวปี	สม	ตาม	ที	่พระ	ราชาธริาช	

องค	์นี	้ม	ีอาณาจกัร	อนั	กวา้ง	ขวาง		เพราะ	ทรง	อาศยั	อำนาจ	ธรรม	เปน็	เครือ่ง	

ปราบ	และ	ขยาย	อาณาจักร		อัน	ปรากฏ	ตาม	ประวัติศาสตร์ว่า		ทรง	ขยาย	

อาณาเขต	ได้	กว้าง	กว่า	กษัตริย์	องค์	ใด	ใน	อินเดีย.

การ	ปฏิวัติ	ได้	เกิด	ขึ้น	ใน	ดวงใจ	ของ	ประชาชน		จนถึง	กับ	ทำให้	โรง	ฆ่า	

สตัว	์ชนดิ	ที	่หุม้	คลมุ	อยู	่ดว้ย	ลกัษณะ	ของ	โบสถ	์นัน้	ลด	จำนวน	นอ้ย	ลง	ไป	และ	

มี	โรง	พยาบาล	สำหรับ	สัตว์	ที่	เจ็บ	ป่วย	เกิด	ขึ้น	แทน	ดัง	กล่าว.		นี่	คือ	รอย	แห่ง	
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พระพุทธ	คุณ		ที่	จารึก	ติด	อยู่	ใน	ประวัติศาสตร์	ของ	อินเดีย		และ	ประเทศ	

ใกล้	เคียง	เท่า	ที่	ธรรม	าณา	จักร	ของ	พระเจ้า	อโศก	ราช	แผ่	ไป	ถึง,	 และ	ลาก	

	รอย	ขอ	มนั	สบื	ตอ่	มา	จน	กระทัง่	บดันี	้ได	้แผ	่ไป	ใน	ประเทศ	อืน่	โดย	กวา้ง	ขวาง		

จน	กระทั่ง	เกิด	มี	ชน	หมู่	มาก	ที่	ถือ	ไม่	กิน	เนื้อ	สัตว์	 เพราะ	อาศัย	รัศมี	ธรรม	

ของ	พระองค	์ก็	มี	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	คือ	พุทธ	บริษัท	ที่	ปฏิญาณ	ตน	ไม่	เสพ		

เนื้อ	สัตว์	ตลอด	ชีวิต	หรือ	บาง	คราว.		สัตว์	ไม่	ถูก	ฆ่า	หรือ	ไม่	เป็น	เหตุให้	

ถูก	ฆ่า	เพราะ	ชน	พวก	นี้	 	 หรือ	ใน	วัน	ที่	กำหนด	เป็น	วัน	ทาง	ศาสนา	นั้น		

มีจำนวน	มากมาย	เหลือ	ที่	จะ	นับ	ได้	 	 ซึ่ง	เป็น	เสมือน	การ	ปิด	เสีย	ซึ่ง	ลำธาร	

ของ	โลหิต	 อัน	เคย	ไหล	นอง	ให้	หยุด	ไหล	 หรือ	น้อย	ลง	 ซึ่ง	ย่อม	ทำให้	ฉาก	

แห่ง	ประวัติศาสตร์	เปลี่ยนแปลง	ไป	อย่าง	ยาก	ที่	จะ	พิจารณา	เห็น	ได้	ง่าย	ๆ 		

เพราะ	การ	ปฏิวัติ	นี้	มี	สังคม	หรือ	สมาคม	ส่วน	ใหญ่	ของ	มนุษย์	เป็น	มูลฐาน.

เมื่อ	ย้อน	มา	มอง	ดู	อีก	ครั้ง	หนึ่ง	 จะ	พบ	ว่า	สังคม	ใด	หนัก	แน่น	ใน	พุทธ	

ธรรม	แล้ว	 การ	เหยียด	ชั้น	วรรณะ	ของ	กัน	และ	กัน	 จะ	ไม่มี	ใน	สมาคม	

นั้น	ๆ 	จะ	มี	แต่	ความ	วาง	ตน	เสมอ	พร้อม	เพรียง	สามัคคี	กัน	ก่อ	กู้	ภาระ	ของ	

ประเทศ	ชาติ.		การ	ยก	สถานะ	ของ	สตรี	และ	การ	ให้	อภัย	ด้วย	ความ	เมตตา	

กรุณา	ย่อม	หา	ได้	ง่าย	ใน	สมาคม	นั้น.	 	มนุษย์	ชาติ	ส่วน	ใหญ่	จึง	ได้	มี	รูป	

ทาง	ประวัติศาสตร์	 แปลก	ไป	กว่า	ตาม	ที่	จะ	ปล่อย	ให้	มัน	หมุน	ไป	เอง	 โดย	

ปราศจาก	หลัก	ธรรม	ของ	พระองค์	ด้วย	ประการ	ฉะนี้.

๏	๏	๏

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

พวก	ลิจ	ฉวี	กษัตริย์	พวก	หนึ่ง	ใน	อินเดีย	สมัย	พุทธ	กาล	รัฐ	เล็ก	ๆ 	แต่	

เกง่กาจ	มาก	ถงึ	ขนาด	รบ	พุง่	กบั	มหา	ประเทศ	เชน่	แควน้	มคธ	แควน้โกศลได	้	

เพราะ	วา่	ตระกลู	กษตัรยิ	์ลจิ	ฉว	ีนี	้พา	กนั	หนนุ	หมอน	ไม	้ตืน่	แตด่กึ	อยา่ง	ต	ีสี	่

อยา่ง	นี	้ฝกึ	วชิา	อาวธุ	ใน	กลาง	ดกึ	ม	ีการ	เคารพ	สตร	ีใน	ฐานะ	ไมใ่ช	่ของ	เลน่.		

คำ	ว่า	เคารพ	สตรี	นี้		คือ	ยก	สตรี	ไว้	เหนือ	ฐานะ	ของ	ความ	เป็น	ของ	เล่น	สนุก	

ของ	เพศ	ชาย.		โลก	สมัย	นี้	ตรง	กัน	ข้าม	เอา	สตรี	เป็น	ของ	เล่น	ของ	เพศ	ชาย	

หลอก	ให	้กระโปรง	สัน้	เขา้ไป	ทกุท	ีๆ 	อยา่ง	นี	้เปน็	ของ	เลน่	ของ	ผูช้าย	มาก	ขึน้		

ไป	ทกุท;ี		อยา่ง	นี	้เรยีก	วา่	เหยยีด	สตร.ี	กษตัรยิ	์วงศ	์ลจิ	ฉว	ียกยอ่ง	สตร	ีไวเ้หนอื		

ฐานะ	ของ	เล่น	ฉะนั้น	จึง	เป็น	รัฐ	เล็ก	ๆ 	ที่	เก่ง	กล้า	สามารถ	รบ	ชนะ	รัฐ	ใหญ่	

เชน่	มคธ	รฐั	ได.้		ทนีี	้ตอ่	มา	เลกิ	หนนุ	หมอน	ไม	้นอน	บน	ฟกู	หนนุ	หมอนขา้ง	

แดง	นอน	จน	ตะวัน	สาย	สาย	แล้ว	ก็	ยัง	ไม่	ตื่น	เหยียบ	ย่ำ	สตรี	ลง	ไป	เป็น	ของ	

เล่น	ไม่	เท่าไร	รัฐ	ลิจ	ฉวี	ก็	สูญ	เสีย	ความ	เป็น	รัฐ	อิสระ.

ฉะนั้น	ทรง	ขอร้อง	ให้	ภิกษุ	หนุน	หมอน	ไม้	 ตื่น	แต่	ดึก	 ฝึก	วิชา	อาวุธ	

คือ	ต่อสู้	กับ	กิเลส	ด้วย	สติ	ปัฏ	ฐาน	 ไม่	เห็น	อะไร	เป็น	ของ	เล่น	ของ	ควร	บูชา	

แบบ	กามารมณ์	คือ	เป็น	ภิกษุ	โดย	แท้จริง	เป็น	อ	นาคา	ริก	โดย	แท้จริง	อย่าง	

นั้น	เถอะ	แล้ว	ก็	จะ	พ้น	จาก	มาร;		จึง	ทรง	ขอร้อง	ว่า	“กลิงฺ	ครู	ปธา	โน	ภิกฺขเว	

วิห	รถ	ฯลฯ	ภิกษุ	ทั้ง	หลาย		เธอ	จง	เป็น	ผู้	อยู่	โดย	มี	ท่อน	ไม้	เป็น	หมอน	เถิด;		
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เมื่อ	เธอ	อยู่	อย่าง	นี้	มาร	จัก	ไม่	ได้	โอกาส”		เมื่อ	หนุน	หมอน	ไม้	อยู่	มาร	จัก	

ไม่	ได้	โอกาส;		ลอง	เป็น	อยู่	ใน	มหาวิทยาลัย	อย่าง	นั้น	ดู	บ้าง		ใน	หอพัก	นัก-

ศึกษา	ใน	วิทยาลัย		ลอง	หนุน	หมอน	ไม้	ตื่น	แต่	ดึก	ฝึก	วิชา	อาวุธ	คือ	ฝึก	

เรือ่ง	ที	่มนั	เปน็	หนา้ที	่แลว้	ก	็ไม	่เหน็	เพศ	ตรง	ขา้ม	เปน็	ของ	เลน่	เปน็	เหยือ่	นัน่	

แหละ	ผม	ว่า	จะ	เป็น	มหาวิทยาลัย	ที่แท้	จริง	ขึ้น	มา	เป็น	อุดมศึกษา	ที่แท้	จริง	

ขึ้น	มา	แล้ว	คิด	ดูเถิด	มี	แต่	ได้	ไม่มี	ใคร	ตาย.		หอพัก	นักเรียน	ไหน	ตื่น	แต่	

ตี	สี่	ฝึก	วิชา	อาวุธ	หนุน	หมอน	ไม้	ไม่มี	ใคร	ตาย	ไม่มี	ใคร	เสีย	อะไร		มี	แต่	

ได้ที่	ดี	ที่	งาม	ที่	บริสุทธิ์	ผุดผ่อง	ยิ่ง	ขึ้น	ไป	กว่า	เดิม.		เดี๋ยว	นี้	มี	แต่	นอนสาย	

นอน	บน	เตียง	นอน	สบาย	 นอน	ไม่	อยาก	ตื่น	 ไม่	อยาก	ลุก	 ตามใจ	กิเลส	

ตามใจ	เนื้อ	หนัง.

๏	๏	๏

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

ทีนี้	มี	เรื่อง	สำคัญ	ที่สุด	 ที่	เกี่ยว	กับ	ผู้	ที่	ตั้ง	อยู่	ใน	ฐานะ	เป็น	พระพุทธ-	

มารดา	รบั	ชว่ง	คอื	พระ	มหา	ป	ชา	บด	ีเปน็	ทัง้	นา้	และ	เปน็	ทัง้	แม	่เลีย้ง	ซึง่ได	้รบั	

ชว่ง	การ	เลีย้ง	ด	ูพระ	กมุาร	จน	เตบิโต	จน	กระทัง่	ออกบวช	ไป.		นีม้	ีพระพทุธ-		

จริยา	ที่	จะ	ต้อง	พิจารณา	กัน	บ้าง.	เมื่อ	พระพุทธเจ้า	ตรัสรู้	แล้ว,	มีคณะ	สงฆ์	

ประดษิฐาน	ขึน้	แลว้	ก	็ม	ีเรือ่ง	ราว	ที	่วา่	พระเจา้	แม	่นา้	ป	ชา	บด	ีนี	้ก	็อยาก	จะ	บวช	

เปน็	นกับวช	ใน	พทุธ	ศาสนา.		ครัง้	หนึง่	เมือ่	พระพทุธเจา้	เสดจ็	ไป	เยีย่ม	บา้น			

คือ	ที่	กบิล	พัสดุ	์	ประทับ	อยู่	ที่	ใน	อาราม	ใกล้	ๆ 	นครกบิล	พัสดุ	์	นั้น		พระนาง	

ป	ชา	บดี	โค	ตมี	ก็	ไป	เฝ้า	และ	ทูล	ขอ	ว่า	:	สาธุ	 ภนฺ	เต	 ลเภยฺย	 มา	ตุ	คาโม	

ตถาคต	ปฺป	เวทิ	เต	 ธมฺม	วิน	เย	 อา	คา	รสฺ	มา	 อน	คา	ริยํ	 ปพฺพ	ชนฺ	ติ	 ซึ่ง	มี	

ใจความว่า	ข้าแต่	พระองค์	ผู้	เจริญ	ข้า	พระองค์	ขอ	โอกาส	ขอ	ให้	มาตุคาม	

ได	้บวชจากเรอืน	เปน็	ผู	้ไมม่	ีเรอืน	ใน	ธรรม	วนิยั	ที	่พระ	ตถาคต	ประกาศ	ดแีลว้	

นี้	เถิด,		คือ	ขอ	ให้	พระพุทธเจ้า	ทรง	อนุญาต	ให้	ผู้	หญิง	บวช	ได้.

พระพทุธเจา้	ทา่น	ตรสั	วา่	:	อล	ํโค	ตม	ิ-	อยา่	เลย	โค	ตม	ีอยา่	เลย.		มา	เต		

รุจ	ฺ	จิ	 มา	ตุ	คาม	สฺส	 ตถาคต	ปฺป	เวทิ	เต	 ธมฺม	วิน	เย	 อา	คา	รสฺ	มา	 อน	คา	ริยํ	

ปพฺพชาติ	 เพราะ	การ	ที่มา	ตุ	คาม	จะ	ออกบวช	ใน	ธรรม	วินัย	 ที่	ตถาคต	

ประกาศ	ดีแล้ว	นี้		อย่า	เป็น	ที่	ชอบใจ	อย่า	ขวนขวาย	แก่	เธอ	เลย.		พระ	นาง		

ปชา	บดี	ก็	อ้อนวอน	เป็น	ครั้ง	ที่	๒	ก็	ทรง	ปฏิเสธ	เป็น	ครั้ง	ที่	๒,	อ้อนวอน	ครั้ง	
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ที	่๓	ก	็ทรง	ปฏเิสธ	เปน็	ครัง้	ที	่๓.		นี	่ขอ	ให	้ด	ูวา่	พระพทุธ	จรยิา	เปน็	อยา่งไร.	

พระ	นาง	ป	ชา	บดี	ก็	ต้อง	ร้องไห้	แล้วก	ลับ	ไป.

ตอ่	มา	วนั	หนึง่	พระพทุธเจา้	ประทบั	อยู	่ที	่เมอืง	เว	สาล	ีไม	่ไกล	จาก	กบลิ-	

พสัด	ุ,์		ทนีี	้พระ	นาง	ป	ชา	บด	ีก	็มา	ไม	้ใหม;่		นี	่พดู	ภาษา	โสกโดก	ขออภยัเพือ่	

รวบรดั	เวลา.		ทนีี	้พระนาง	โกน	หวั	ไป	เลย	พา	พวก	ผู	้หญงิ	ที	่เปน็	บรวิาร	จำนวน	

หนึ่ง	ไป	ด้วย	โกน	หัว	ไป	เลย,		แล้ว	ก็	เดิน	ไป	เป็น	ระยะ	ทาง	ไกล	ขนาด	ที่ว่า	

เทา้พอง	และ	ตวั	เตม็	ไป	ดว้ย	เหงือ่	ดว้ย	ฝุน่,		เขา้ไป	ยนื	อยู	่ที	่ประต	ูที	่กฏู	า	คาร	

ปา่	มหา	วนั	ที	่พระพทุธเจา้	ประทบั	อยู.่		พระ	อานนท	์ออก	มา	เหน็	เขา้	รอ้งวา่	

อา้ว,	ทำไม	เปน็	อยา่ง	นี,้	ถาม	กนั	จน	รู	้เรือ่ง	วา่	ถา้	อยา่งไร	ก	็จะ	ตอ้ง	บวช	ให	้ได.้	

พระ	อานนท์	ก็	เลย	รับ	อาสา	ว่า	จะ	ไป	ทูล	ขอ	กับ	พระพุทธเจ้า.

พระ	อานนท	์ได	้เขา้ไป	เลา่	เรือ่ง	ที	่พระ	นาง	ป	ชา	บด	ีได	้ทำ	อยา่งไร,	ได	้มา		

ใน	ลกัษณะ	อยา่งไร;		ได	้ทลู	ขอ	ให	้ชว่ย	ทรง	อนญุาต	ให	้ได	้บวช.		พระพทุธเจา้	

ก	็ทรง	ปฏเิสธ	อกี.	พระ	อานนท	์ก	็ขอ	เปน็	ครัง้	ที	่๒	พระพทุธเจา้	กป็ฏเิสธอกี,		

ขอ	เปน็	ครัง้	ที	่๓	ก	็ทรง	ปฏเิสธ	อกี.		ทนีี	้พระ	อานนท	์ใช	้วธิ	ีอืน่	คอืทลูถาม	ไป	

ใน	ทาง	อืน่	วา่	:	ถา้	มาตคุาม	บวช	แลว้	จะ	บรรล	ุมรรคผล	ได	้ไหม	?	พระพทุธเจา้	

ก	็ตอ้ง	ตรสั	ตอบ	ตาม	ตรง	วา่	ได.้		พระ	อานนท	์เลย	ถอื	โอกาส	วา่		ถา้	ได	้กค็วร	

จะ	ยอม	ให	้พระนาง	ประชา	บด	ีโคตร	ม	ีบวช;	อา้ง	คณุ	ของ	พระ	นาง	ป	ชา	บดวีา่	:		

พหุ	อุป	กา	รา	-	มี	อุป	าระ	คุณ	มาก,	โป	สิ	กา-	ได้	เลี้ยง	ดู,	ขีร	สฺส	ทายิกา	-	เป็น	

ผูใ้ห	้นม.		พระ	อานนท	์ทลู	อยา่ง	นี	้เพราะ	วา่	พระ	ชนน	ีของ	พระองค	์ไดก้ระทำ	

กาละ,	 พระ	นาง	ป	ชา	บดี	ได้	ให้	ดื่ม	นม;	 ถ้า	หากว่า	ผู้	หญิง	บวช	แล้ว	บรรลุ	

มรรคผล	ได้	ก็	ควร	จะ	ให้	บวช.

นี่	คิด	ดู	ซิ	ว่า	พระพุทธเจ้า	ท่า	จะ	ทำ	อย่างไร	?	 	พระ	อานนท์	ก็	ฉลาด	

พระพุทธเจ้า	ก็	ทรง	เป็น	พระพุทธเจ้า.		ใน	ที่สุด	พระพุทธเจ้า	ท่าน	ตรัส	ว่า	:	

ถ้า	ยอมรับ	ครุ	ธรรม	๘	ประการ	ก็	พอ	จะ	บวช	ได้.		นี่	พระพุทธเจ้า	ท่าน	ตรัส,	

ถา้	พดู	อยา่ง	ภาษา	เรา	ก	็วา่	ใช	้ลกูไม	้เหนอื	เมฆ,	คอื	คร	ุธรรม	๘	ประการนัน้		
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มนั	ลว้น	แต	่หนกั	ๆ 	ซึง่	จะ	ทำให	้ผู	้หญงิ	ทน	ไม	่ไหว	แลว้	ภกิษณุ	ีก	็จะ	หมด	ไปเอง.			

เมือ่	จะ	ตอ้ง	ให	้บวช	แน	่แลว้	เพราะ	ม	ีเหตผุล	อยา่ง	นี	้	แต	่เพือ่	เหน็	แก	่ศาสนา	

ก็	ป้องกัน	ไว้	แต่	เนิ่น	ๆ 		บัญญัติ	ครุ	ธรรม	ที่	มัน	หนัก	ซึ่ง	จะ	ถือ	ไว้	ได้	ไม่	กี่	มาก	

นอ้ย	แลว้	มนั	ก	็จะ	สลาย	ตวั	ไป	เอง.		นี	่เปน็	พระพทุธ	จรยิา	หรอื	ไม	่ก	็ลองคดิด,ู		

แล้ว	เป็น	อย่างไร.

พระ	อานนท	์ก็	กลับ	มาบ	อก	พระ	นาง	ป	ชา	บดี;	 พระ	นาง	ป	ชา	บดี	ก็ดีใจ	

ทูล	รับ	อาสา	ว่า	:	ข้าพเจ้า	จะ	ยอมรับ	เอา	 ครุ	ธรรม	 ๘	 ประการ	นั้น	ด้วย	

ความ	เต็มอก	เต็มใจ	สูงสุด	เอา	ไว้	เหนือ	เกล้า	เหนือ	เศียร	เหมือน	ชาย	หนุ่ม	

หญิงสาว	 เมื่อ	ได้	ดอกไม้	งาม	และ	ถูกใจ;	 ก็	เป็น	อันว่า	 บวช	เพราะ	รับ	

ครุธรรม	๘	ประการ	นั้น	แล้ว	ก็	เป็น	ภิกษุณี	ได้.

ทีนี้	พระ	อานนท์	ก็	เข้าไป	กราบทูล	พระพุทธเจ้า	ว่า	 	 เดี๋ยว	นี้	พระ	นาง	

ปชาบดี	ยอมรับ	ครุ	ธรรม	นั้น	แล้ว	เป็น	อันว่า	บวช	แล้ว.		พระพุทธเจ้าก็เลย	

ตรัส	เรื่อง	ที่	มัน	เกี่ยว	กัน	นี้	ว่า	:	ถ้า	มี	สตรี	เข้า	มา	บวช	ใน	ธรรม	วินัย	นี้		ธรรม	

วินัยจะ	อยู่	ได้	เพียง	๕๐๐	ปี	ไม่	ถึง	๑,๐๐๐๐	ปี.		นี้	กล่าว	ตาม	ตัว	หนังสือ	

ที่	มี	อยู่	ใน	พระ	ไตรปิฎก	เอง	 ใน	บาลี	เอง	ว่า	อย่าง	นี้	ว่า	 :	ถ้า	ผู้	หญิง	เข้า	มา	

บวช	ใน	ธรรม	วินัย	นี้	ธรรม	วินัย	จะ	อยู่	ได้	เพียง	๕๐๐	ปี	ไม่	ถึง	๑,๐๐๐	ปี			

ก็	เปรียบ	เหมือน	บ้าน	เรือน	ตระกูล	หนึ่ง	ที่	มี	แต่	ผู้	หญิง,	 และ	มี	บุรุษ	น้อย	

โจร	ก็	ทำ	อันตราย	ได้	ง่าย,		หรือ	เหมือน	กับ	ว่า	หนอน	ขยอก	ลง	ใน	นา	ข้าว	

ข้าว	ก็	เสีย	หาย	เร็ว,		หรือ	ว่า	เหมือน	เพลี้ย	ลง	ใน	ไร่	อ้อย	อ้อย	ก็	เสีย	หาย	เร็ว	

เสีย	หาย	มาก.

นี่	ถือว่า	 สตรี	เข้า	มา	บวช	ใน	ธรรม	วินัย	นี้	 จะ	ทำให้	ธรรม	วินัย	นี้	มีอายุ	

น้อย	ลง;		และ	ยัง	ตรัส	ตรง	ๆ 	ว่า	เขา	ทำ	ทำนบ	เพื่อ	กั้น	น้ำ,		เดี๋ยว	นี้	เรา	ก็	ทำ	

ทำนบ	 เพื่อ	สะ	กัด	กั้น	ความ	มี	อยู่	แห่ง	ภิกษุณี,	คือ	การ	บัญญัติ	ครุ	ธรรม	นั้น	

เป็น	เหมือน	การ	สะ	กัด	กั้น	ภิกษุณี	ไม่	ให้	มี	อยู่	ใน	ธรรม	วินัย	นี้	ได้	ยืด	ยาว	ให้	

หมด	ไป	โดย	เร็ว.
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นี้	เรียก	ว่า	พระพุทธ	จริยา	เกี่ยว	กับ	พระ	นาง	ป	ชา	บดี	โคตร	มี	 	 ซึ่งเป็น	

เหมือน	พระพุทธ	มารดา	ทุก	อย่าง.		เรา	จะ	เห็นใจ	ความ	ของ	เรื่อง	ว่า	พระ-

พุทธเจ้า	ท่าน	มี	พระทัย	อย่างไร	 เข้ม	แข็ง	อย่าง	ไร	 เห็น	แก่	ธรรมะ	อย่างไร;		

และ	พร้อม	กัน	นั้น	ก็	เห็น	แก่	ความ	กตัญญู	กตเวที	อย่างไร	ด้วย.

สรุป	ความ	ว่า	มัน	ไม่มี	อะไร	ที่	เสีย	ไป	มัน	ได้	มา	ทุก	อย่าง	แต่	มัน	ต้อง	

ได้	ไป	ใน	ลกัษณะ	ที	่เปน็	ผล	ด	ีแก่	สว่น	รวม;		เพราะ	พระ	อานนท์	อา้ง	วา่	ได้	ใช้	

นำ้นม	ของ	พระ	นาง	ป	ชา	บด	ีโค	ตม,ี		และ	ผู	้หญงิ	บวช	แลว้	ก	็บรรล	ุมรรคผล	ได	้

พระองค์	จึง	ทรง	ยอม	 เพราะ	ความ	กตัญญู	กตเวที.	 แต่	แล้ว	ก็	มี	แผนการที่	

จะ	ไม่	ให้	เป็น	อันตราย	แก่	พระ	ศาสนา	จึง	ทำ	ทำนบ	ครุ	ธรรม	๘	ประการนี้	

กั้น	เอา	ไว้.

นี	้คอื	พระพทุธ	จรยิา	คอื	วา่	ทรง	เขม้	แขง็	ไม	่เหน็	แก	่พระ	ญาต	ิจนถงึ	กบั	

เป็น	ผล	เสีย	แก่	พระ	ศาสนา.		เมื่อ	พระองค์	ต้อง	พ่าย	แพ้	จำนน	แก่	ถ้อยคำ	

ของ	พระ	อานนท์	 ก็	ทรง	หา	ทางออก	อย่าง	อื่น	 ซึ่ง	ก็	คง	ได้	ผลอ	ย่าง	เดียวกัน	

นั่น	แหละ.		นี่	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ไม่มี	ส่วน	ไหน	ที่	เสีย	ไป,		คือ	ไม่ใช่	ว่า	จะ	ไม่	เห็น	

แก่	พระ	ญาติ	เสีย	เลย	 แล้ว	ก็	ไม่ใช่	ว่า	จะ	ไม่	เห็น	แก่	พระ	ศาสนา	ส่วน	ใหญ่.		

เป็น	อันว่า	สำเร็จ	ประโยชน์	ทั้ง	สอง	ฝ่าย.	 	 นี้	คือ	พระพุทธ	จริยา	ที่	ทุก	คน	จะ	

ต้อง	นึก	ให้	เข้าใจ	และ	เอา	เป็น	ตัวอย่าง.

ทีนี้	เรา	ลอง	นึก	ต่อ	ไป	ถึง	พระนาง	พิมพา	 พระ	ราหุ	ล	 อะไร	เหล่านี้		

พระพทุธเจา้	ทา่น	ทรง	ประพฤต	ิตอ่	อยา่งไร.		ใน	พระพทุธ	ประวตัโิดยพสิดาร	

เรา	ก็	ทราบ	กัน	อยู่	ว่า	ทรง	ออก	ไป	เสีย	ใน	วัน	ที่	พระ	ราหุ	ล	คลอด	ใหม่	ๆ 	เช่น	

นั้น	ย่อม	ไม่	เป็น	ความ	ประสงค์	อย่าง	ยิ่ง	ของ	พระนาง	พิมพา;		แต่	ก็	ออก	ไป		

ทั้ง	อย่าง	นั้น;	 	 นี่	จะ	เรียก	ว่า	ประพฤติ	ประโยชน์	อย่างไร	กัน.	 	 ตอน	นี้	ก็	มี	

เขียน	ไว้	ใน	รูป	ของ	วรรณคดี	กวี	นิพนธ์	ไพเราะ	มาก,	ไม่มี	ใน	พระ	บาลี;		แต่	

วา่	มนั	ก	็ม	ีเหตผุล	ที	่ตรสั	สรปุ	ความ	วา่	:	ออก	ไป	นี	่เพือ่	หา	ทาง	ชว่ย	พวกเธอ;		

ถ้า	เรา	ยัง	จม	น้ำ	อยู่	เรา	จะ	ช่วย	ยก	คน	ที่	จม	น้ำ	ได้	อย่างไร.		เรา	ต้อง	ไม่	จมน้ำ	
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เสีย	ก่อน	แล้ว	จึง	จะ	มา	ยก	คน	ที่	จม	น้ำ	อยู่	นี้	ได้,	 	แล้ว	ก็	ออก	ไป	 เพื่อ	หา	วิธี	

ชนดิ	ที	่เรยีก	วา่	ไม	่จม	นำ้	เสยี	กอ่น,		แลว้	ก	็มา	ชว่ย	คน	ทัง้	หลาย	ที	่ยงั	จม	นำ้อยู;่		

มี	เรื่อง	ยืด	ยาว	พิสดาร.

สรปุ	ความ	แลว้	ก	็วา่	การ	ออก	ไป	นัน้	ไมใ่ช	่เปน็	เรือ่ง	ใจจดื	ใจดำ	เหมอืน	

ที่	คน	สมัย	นี้	เขา	คิด	กัน,	 	คน	สมัย	นี้	เขา	หา	ว่า	พระ	สิทธั	ต	ถะ	ใจดำ	 หรือ	ว่า	

อำมะ	หิต,	หรือ	ว่า	พระ	เวสสันดร	ใจดำ	อำมหิต;	นี่	มอง	กัน	คนละ	แง่.		เป็น	

อันว่า	พระพุทธ	จริยา	นั้น	 จะ	เล็ง	ถึง	ประโยชน์	อัน	ใหญ่	หลวง	 เรื่อง	ส่วน	ตัว	

เป็น	เรื่อง	เล็ก	น้อย	เรื่อง	การ	ช่วย	คน	นั่น	แหละ	สำคัญ,	คน	ที่รัก	ก็ตาม	คน	

ที	่เกลยีด	กต็าม	มนั	ตอ้ง	ชว่ย	ดว้ย	กนั	ทัง้	นัน้.		เรือ่ง	ที	่เกีย่ว	กบั	พระ	ญาติ	ใกล้	

ชิด	ก็	มี	อยู่	อย่าง	นี้.

เรื่อง	เกี่ยว	กับ	พระ	นันท	ะ	พุทธ	อนุชา	 ลูก	ผู้	เรียง	น้อง	นี้	 ก็	ทรง	กระทำ	

จน	ออกบวช	ไป	ได้	ใน	ที่สุด.		เรื่อง	พระ	นันท	ะ	ใคร	ๆ 	ก็	รู้	ว่า	กำลัง	แต่งงาน,	

กำลัง	อยู่	ใน	พิธี	แต่งงาน,	 พระพุทธเจ้า	ท่าน	ยัง	พา	ออก	ไป	ได้,	 	 กลายเป็น	

ภกิษ	ุไป	เลย	ใน	วนั	แตง่งาน.		ชาว	บา้น	สมยั	นี	้ก	็ยอ่ม	วา่	ทำ	ทารณุ	แกเ่จา้สาว	

เหลือ	ประมาณ,	 	 ทำ	ทารุณ	หรือ	ค่อน	ข้าง	จะ	ทารุณ	ต่อ	เจ้า	บ่าว	ด้วย.		

พระพทุธจรยิา	ไมใ่ช	่เปน็	อยา่ง	นัน้,	ไม	่ถอืวา่	เรือ่ง	อยา่ง	นัน้	เปน็	เรือ่ง	ทารณุ;			

แต่	เป็น	เรื่อง	ที่	ทรง	เห็น	ว่า	ควร	กระทำ	แน่	แล้ว	ก็	กระทำ.		ถ้า	คน	ที่	เรียก	ว่า	

ถกู	ทารณุ	นัน้	กลาย	เปน็	ได	้ประโยชน	์อะไร	ยิง่	ไป	กวา่	เดมิ.		นี	่เปน็	พระพทุธ-	

จริยา	ที่	ตรง	นี้;		ไม่ใช่	ว่า	ตามใจ	กัน	ไป	เรื่อย,	ต้อง	เอา	ประโยชน์	สูงสุด	เป็น	

หลัก	ไว้	เสมอ.	 	 ญาติ	ทั้ง	หลาย	ได้	รับ	ประโยชน์	ที่	ดี	กว่า	ประโยชน์	ที่	กำลัง	

ได้	รับ	เสมอ	ไป	 ใน	ลักษณะ	ที่	เรียก	ว่า	 ถูก	กระทำ	ทารุณ	โดย	พระพุทธเจ้า.		

ใจความ	สำคัญ	มัน	ก็	มี	อยู่	อย่าง	นี้.

๏	๏	๏

พุทธจริยา,	ตอนที่	๑๑	พระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรกับพระประยูรญาต	ิ
เสาร์ที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๑๕,	หน้า	๓๔๐-๓๔๔
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ผู้นำครอบครัว

ถ้า	พ่อ	บ้าน	มี	ธรรมะ	ก็	จะ	ควบคุม	บ้าน	ให้	มี	ธรรมะ	ก็	เป็น	ครอบครัว	ที่	

มี	ธรรมะ	ก็	พอ	จะ	ฝัน	เห็น	สันติสุข	สันติภาพ	ได้	แม้	ยัง	ทำ	ไม่	ได้	ถึง	นั่น.

เดีย๋ว	นี	้คงจะ	ม	ีขอ้	แกต้วั	แทรก	เขา้	มา	วา่		ก	็เดีย๋ว	นี	้เขา	ม	ีสทิธ	ิเสมอ	ภาค	

ระหว่าง	หญิง	กับ	ชาย	 ระหว่าง	บุรุษ	กับ	สตรี	 ระหว่าง	พ่อ	บ้าน	กับ	แม่	บ้าน;		

แลว้	พอ่	บา้น	ก	็ไม	่สามารถ	จะ	ทำได	้เพราะ	มนั	ม	ีสทิธ	ิเสมอ	กนั;		เมือ่	แม	่บา้น	

เขา	ไม่	ยอม	ก็	เลย	วางมือ	เสีย.		ถ้า	พูด	อย่าง	นี้	ก็	จะ	เป็น	เรื่อง	แก้ตัว	มากกว่า,		

หรือ	ถ้า	มัน	จริง	ตาม	นั้น	ที่	เขา	จะ	นิยม	นับถือ	กัน	อย่าง	นั้น		มัน	ก็	ต้อง	ถือว่า	

มัน	เป็น	โชค	ร้าย	โชค	ร้าย	ของ	มนุษย์;		แต่	มัน	ไม่	ถึง	อย่าง	นั้น	ดอก.	ไป	ดู	ให้	

ดี	เถอะ	มัน	จะ	ต้อง	มี	เพศ	ตัวผู้	เป็น	ผู้นำ	อยู่	เรื่อย	ไป.

คุณ	ดู	สุนัข	ทุก	ฝูง	ใน	วัด	นี้	 ที่	มัน	แบ่ง	เป็น	ย่อย	ๆ 	 เป็น	ฝูง	ๆ 	 มัน	มี	ตัวผู้	

นำฝูง	ท้ัง	น้ัน	แหละ		สุนัข	อ่ืน	แปลก	ปลอม	เข้า	มา	ๆ 	ตัวผู้	นำ	ฝูง	น่ะ	มัน	ออกรับ,	

ออก	ตอ่	ตา้น.	ทำไม	ตวั	เมยี	มนั	ทำ	ไม	่ได	้ละ่.		ววั	ควาย	ใน	ทุง่นา	ใน	ปา่ในเขา	

อะไร	ก็ตาม	มัน	ก็	มี	ตัวผู้	ที่	แข็ง	แรง	เป็น	หัวหน้า	ฝูง	มัน	จึง	คุ้มครอง	กัน	อยู่	ได้.

ถ้า	ให้	ทำ	อะไร	เหมือน	กัน	เท่า	กัน	ไป	ตัดรอน	สิทธิ	ของ	ฝ่าย	ที่	จะ	ทำได้	

มากกว่า	ลง	เสีย	มัน	ก็	เป็น	ความ	โง่	ของ	มนุษย์;	 	ถ้า	ขืน	ดันทุรัง	ถือ	หลัก	นี้	

จะ	ม	ีแต	่เรือ่ง	เสือ่ม	เสยี	ทัง้	นัน้	แหละ.		เรือ่ง	สตร	ีกบั	บรุษุ	สทิธ	ิเทา่	เทยีม	กนั	นี	่	

เดี๋ยว	นี้	ฝ่าย	สามี	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ไป	เที่ยว	ผู้	หญิง	ค่ำ	ๆ 	คืน	ๆ ,		ต่อ	ไป	ฝ่าย	ภรรยา	
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ก็	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ไป	เที่ยว	ผู้ชาย	ค่ำ	ๆ 	คืน	ๆ 	โดย	เสมอ	กัน	ได้	ซิ;		แล้ว	เรื่อง	อะไร	

มัน	จะ	เกิด	ขึ้น	คุณ	ก็	ไป	คิด	ดู	เอา;		มัน	ก็	ต้อง	มี	ความ	จริง	อะไร	ของ	มัน	อยู่	

อย่าง	หนึ่ง	ตาม	ธรรมชาติ	ซึ่ง	จะเปลี่ยน	ไป	จาก	นั้น	ไม่	ได้.

ฉะนั้น	ขอ	ให้	นึก	หรือ	ถือ	ไว้	ก่อน	ดี	กว่า	ว่า		 ผู้ชาย	จะ	ต้อง	เป็น	ผู้นำ	

ของ	ครอบครัว	เสมอ	ไป;	 อย่า	แก้ตัว	หรือ	ว่า	เล่น	ไม่	ซื่อ	 เบี่ยง	บ่าย	ความ	

รับผิดชอบ;		พยายาม	เตรียม	ตัว	ที่	จะ	เป็น	หัวหน้า	ครอบครัว	ที่	ดี	คือ	ทำให้	

ครอบครวั	มนั	ม	ีธรรมะ	นัน่เอง	ก	็เตรยีม	ศกึษา	ไว	้ปฏบิตั	ิไว	้คน้ควา้	ทดสอบ	

ทดลอง	อะไร	ไว้	จะ	ได้	เป็น	ครอบครัว	ที่	มี	ธรรมะ.

๏	๏	๏

ราชภโฏวาท		เรื่องที่	๑๕	ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลก.	
๑๐	ตุลาคม	๒๕๑๘	หน้า	๔๖๐-๔๖๑.
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หน้าที่ต่อครอบครัว

ถ้า	ถาม	ว่า	ครอบครัว	คือ	อะไร	?		คน	ที่	ไม่	เคย	มี	ครอบครัว	ก็	คงจะฝัน	

เอา	เอง	อีก,	ฝัน	อย่าง	เป็นสุข	สนุกสนาน	คือ	อย่าง	นั้น	อย่าง	นี้;	ไม่	มอง	เห็น	

ใน	ลักษณะ	ที่	ว่า	 มัน	เป็น	ความ	หนัก	อึ้ง	ของ	ชีวิต	 คือ	บุคคล	ที่	อยู่	ใน	อาศรม	

คฤหัสถ์	นั้น	เต็ม	ไป	ด้วย	ความ	หนัก	อึ้ง	ใน	การ	ต่อสู้	ใน	การ	อดทน	ในการ	

อะไร	ตา่ง	ๆ 	วา่	มนัเปน็	ภาระ	หนกั	อยา่งไร;		นี	่เปน็	หลกั	ทัว่	ๆ 	ไป.		คนหนุม่	

สาว	ที	่ยงั	โง	่ก	็จะ	รูส้กึ	วา่	สิง่	ที	่เรยีก	วา่	ครอบครวั	นัน้	เปน็	ที	่นา่	สนกุ	อยา่งหนึง่.		

คน	ที่	เป็น	พ่อ	บ้าน	แม่	เรือนผ่าน	มาแล้ว	ก็	รู้สึก	ว่า	มัน	เป็น	ความ	ทุกข์	ทรมาน	

อย่าง	หนึ่ง.		แต่	ถ้า	โสเค	รติ	ส	ว่า	หรือ	อธิบาย	มัน	ก็	ไป	ใน	รูป	ว่า	นี่	คือ	กำลัง	

ไป	สู่	พระเจ้า.	 การ	ที่	มี	ครอบครัว	มี	ลูก	มี	หลาน	 คือ	การ	ที่	เรา	กำลัง	ใกล้	

พระเจ้า	เข้าไป	ทุกที	ๆ ;		ถ้า	เรา	ตาย	เสีย	ก่อน	ลูก	ของ	เรา	ก็	จะ	เดิน	ต่อ	ไป	จน	

ให้	ถึง	พระเจ้า	ใน	นาม	ของ	มนุษย์	ให้	จน	ได้,		ให้	มนุษย์	ถึง	พระเจ้า	ให้	จน	ได้.		

ฉะนั้น	ครอบครัว	คือ	ทายาท	ที่	จะ	รักษา	ไว้	เป็น	อย่าง	ดี	สำหรับ	ให้	มนุษย์	ถึง	

พระเจา้	ให	้จน	ได.้		เขา	จงึ	อบรม	ลกู	หลาน	เหลน	ใน	ลกัษณะ	ที	่จะ	ตอ้ง	ให	้เขา้		

ถึง	พระเจ้า	จน	ได้.		ไม่	อบรม	ลูก	หลาน	เหลน	ให้	เห็น	แก่	ตัว	ให้	เห็น	แต่	

วงศ์	สกุล	ของ	ตัว		เห็น	แก่	อะไร	ๆ 	ล้วน	แต่	เป็น	ของ	ตัว		เหมือน	คน	สมัยนี้	

ตัว	เอง	ก็	ไม่รู้	จัก	ที่	จะ	ไป	หา	พระเจ้า	 	 แล้ว	จะ	เอา	ปัญญา	ไหน	มา	อบรม	ลูก	

หลาน	ให	้ไป	หา	พระเจา้.		ฉะนัน้		ก	็อบรม	ลกู	หลาน	ของ	ตวั	ให	้บา้	มากยิง่ไป	

กว่า	ตัว	แล้ว	ก็	ไม่มี	อะไร	อีก.
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คุณ	ลอง	ไป	หลับตา	นึกดู	 พ่อ	แม่	กำลัง	หวัง	จะ	ให้	ลูก	เป็น	อย่างไร	?		

ต้องการ	ให้	ดี	 ให้	สวย	 ให้	ขาย	ได้	แพง	ๆ .	 พูด	อย่าง	ภาษา	ของ	ผม	ก็	ว่า	

ให้ลูกชาย	มันดี	 ให้	ลูก	หญิง	มัน	สวย	แล้ว	ก็	ขาย	กัน	ได้	แพง	ๆ ;		ไม่มี	อะไร	

ที่	จะ	พูด	ถึง	พระเจ้า	 	 ที่	ว่า	เพื่อ	ให้	มนุษย์	ถึง	พระเจ้า	 ด้วย	การ	ที่	 เรา	มี	ลูก	

มีหลาน	มี	เหลน.		นี่	แหละ	แม้แต่	ว่า	ครอง	ครัว	คือ	อะไร	?		มัน	ก็	ยัง	มี	ตอบ	

กัน	ได้	แตก	ต่าง	มากมาย	อย่าง	นี้.

๏	๏	๏

ฆราวาสธรรม,	เรื่องที่	๓	ความเป็นฆราวาส,	๒๒		เมษายน		๒๕๑๓,	หน้า	๕๖-๕๗.
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หน้าที่ต่อตนเอง

คน	โบราณ	เขา	พูด	ไว้	ว่า	 :	 คน	เรา	เกิด	มากว่า	จะ	ตาย	นี้	 ให้	แบ่ง	เป็น	

๔	ระยะ.

ตั้งแต่	เกิด	มา	หรือ	วัย	รุ่น	อย่าง	นี้	เขาเรียก	ว่า	พรหมจารี		อย่าเพิ่ง	

เข้าใจ	ผิด	ๆ 	คิด	เอา	เอง	ว่า	พรหมจารี	คือ	อะไร;	เดี๋ยว	จะ	ว่า	ให้	ฟัง.		ตั้งแต่	

เกดิ	มา	ตัง้แต	่หนุม่	สาว	กอ่น	แตง่งาน	เขา	เรยีก	พรหมจาร.ี		พอ	แตง่งานแลว้	

เขา	เรียก	ว่า	 คฤหัสถ์	 เป็น	คฤหัสถ์	ไป	จน	พอใจ	ถึงที่	สุด.	 	 ที่	เขา	เรียก	ว่า	

เกษยีณ	อาย	ุนัน่	อาย	ุ๖๐	ป	ีเขา	ก	็ไป	เปน็	ผู	้หาความ	สงบ	เรยีก	วา่	วนปรสัถ;์	

ไป	หาความ	สงบ	ส่วน	ตัว	ไม่	ยุ่ง	ด้วย	เรื่อง	นั่น	นี่.		ถ้า	ยัง	อยู่	ต่อ	ไป	ได้	อีก	อายุ	

๘๐	-	๙๐	ป	ีถงึ	๑๐๐	ป	ีเขา	เรยีก	วา่	สนั	ยา	ส	ีเปน็	ผูน้ำ	แสง	สวา่ง	ให	้แกผู่อ้ืน่	

พูดจา	ให้	เป็น	ประโยชน์	แก่	เด็ก	ๆ .

ถ้า	ทำได้	อย่าง	ที่	กล่าว	มา	นี้	 เรียก	ว่า	ถูก	ต้อง	ครบ	บริบูรณ์;	 ถ้า	ไม่ได้	

อยา่งนี	้เรยีก	วา่	เกดิ	มา	ได	้ไม	่ครบ	ไม	่เตม็,	ไม	่เตม็	คน,	เขา	เรยีกวา่	ไมเ่ตม็คน,		

เกิด	มา	มี	ความ	เป็น	มนุษย์	ไม่	เต็ม.	ถ้า	เต็ม	ก็	ต้อง	เป็น	พรหมจารี	 คือ	ตั้งแต่	

เกดิ	มา	ถงึ	หนุม่	สาว	ที	่ด	ีเปน็	พอ่	บา้น	แม	่เรอืน	ไป	ถงึที	่สดุ	มนั	ก	็ด	ีนบัวา่	ไมห่ลง	

จน	เข้า	โลง,		อายุ	มาก	พอ	สมควร	แล้ว	ก็	รู้จัก	หาความ	สงบ,		ได้	ความ	สงบ	

ส่วน	ตัว	ก็	รู้จัก	ทำ	ผู้	อื่น	ให้	ได้	รับ	แสง	สว่าง	ด้วย	การ	พูดจา.
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ที่	เรา	เกิด	มา	เป็น	หนุ่ม	สาว	 อายุ	สมมติ	ว่า	 ๒๐	 ปี,	 ๒๐	 ปี	นี่	ควร	จะ	

เป็น	พรหมจารี,		๒๐	ปี	ถึง	๖๐	ปี	เป็น	คฤหัสถ์	ผู้	ครอง	เรือน,		เหลือ	นั้น	

กเ็ปน็	ผู	้สงบ	เปน็	วน	ปรสัถ	์บา้ง,		เปน็	สนั	ยา	ส	ีอบรม	สัง่	สอน	พดูจา	หรอื	เปน็	

ตัวอย่าง	ที่	ดี	แก่	ผู้	อื่น	บ้าง.		๑	ปี	ถึง	๒๐	ปี	นี่	คือ	จุด	เริ่ม	ต้น;		คือว่า	ตั้งต้นดี	

ก็	ดี	ตั้ง	ต้น	ไม่	ดี	ก็	ไม่	ดี.		ฉะนั้น	จึง	ขอบ	อก	พวก	เธอ	ทุก	คน	ที่	นี่ว่า		เธอ	กำลัง		

อยู	่ใน	ระยะ	ที	่อนัตราย	เปน็	ระยะ	ตัง้	ตน้;		ถา้	ตัง้	ไม	่ด	ีก	็ไม	่ด,ี	ตัง้ด	ีก	็ด.ี		อยา่ไป	

คดิ	เรือ่ง	อืน่	ให	้คดิ	แต	่ใน	เรือ่ง	ตัง้	ตน้	ให	้ด,ี		ตัง้	ตน้	ให	้ด	ีก	็คอื	เปน็	พรหมจาร	ีทีด่.ี		

พรหมจารีใน	ที่	นี้	เขา	เรียก	ว่า	 ประพฤติ	ดี	 ประพฤติประเสริฐ	:	พรหม		

แปลวา่	ประเสรฐิ,	จาร	ีแปล	วา่	ประพฤต,ิ	พรหมจารี	แปล	วา่	ผู	้ประพฤต	ิ

ประเสริฐ.

ตรง	นี	้สำคญั	มาก	ตอ้ง	ให	้ประพฤต	ิให	้ด	ีทีส่ดุ	เอา	ไว	้กอ่น;		เพราะ	ฉะนัน้	

จงึ	เกีย่ว	กบั	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณ,ี		ระเบยีบ	วนิยั	ที	่เขา	ม	ีไว	้สำหรบั	คน	รุน่	

สำหรับ	คน	หนุ่ม	สาว;		ดัง	นั้น	อย่า	เหยียบ	ย่ำ	ระเบียบ	ขนบธรรมเนียมวินัย	

เหล่า	นั้น	เป็น	อัน	ขาด.		พอ	เธอ	เหยียบ	ย่ำ	เธอ	ก็	เป็น	อันธพาล	ผี	สิง	ไม่	ต้องมี	

ใคร	มา	พดู	มา	กลา่ว	แลว้		พอ	ไป	ทำ	เขา้	มนั	ก	็เปน็	เทา่นัน้,		การ	เหยยีบยำ่กฎ	

ประเพณี	วินัย	อะไร	ต่าง	ๆ 	ของ	นักเรียน	นี่	ก็	เป็น	อันธพาล	แบบ	ผี	สิง	:	คือ	

ต่อสู้	ดื้อ	ดึง	ดื้อ	ด้าน	 ไม่	ยอม	ที่	จะ	ประพฤติ	ตาม	กฎ	ระเบียบ,	 ถือว่า	การ	

ดื้อ	หรือ	การ	ฝืน	กฎ	ระเบียบ	นั้น	ได้	นั้น	ดี	นั้น	เก๋;	 	นั่น	เป็น	อันธพาล	ผี	สิง.		

แล้ว	เรื่อง	ต่อ	ไป	มัน	จะ	เป็น	อย่างไร;		เรา	ดู	เอา	เอง	ก็	แล้ว	กัน.		เด็ก	คน	นี้	เป็น	

อยา่งนี	้เดก็	คน	หนึง่	มนั	เปน็	ตรง	กนั	ขา้ม;		อยา่ง	นี	้จะ	เหมอืน	กนั	ไม	่ได	้มนัจะ	

ต้อง	ต่าง	กัน	ลิบ.		ดัง	นั้น	อยาก	จะ	ขอร้อง	วิงวอน	พวก	เธอ	ทุก	คน	ว่า	ขอ	ให้	

ชว่ย	ตัง้	หนา้	ตัง้	ตา	สงัเกต	ด	ูเดก็	บาง	คน	ที	่เขา	ด	ีๆ 	ให	้มาก	สกั	หนอ่ย.		อยา่	ไป	

หัวเราะ	เยาะ	เขา	อย่า	ไป	ล้อ	เลียน	เขา	อย่า	ไป	แกล้ง	ขัดคอ	เขา,	กลัว	ว่า	เขา	

จะ	ดี	กว่า	เรา	แล้ว	ก็	หา	ทาง	ให้	มัน	เสื่อม	เสีย	ไป;	นี่	มัน	ก็	ไม่	ถูก.
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ถ้า	สังเกต	ดู	แล้ว	จะ	เห็น	ได้	ว่า	คน	ที่	รอดตัว	ไป	ได้,		เรียน	ได้	ดี	มี	ความ	

เจริญ	เร็ว	นั่น	เพราะ	เขา	เป็น	คน	ดี.		คน	ดี	ใน	ที่	นี้	คือ	เป็น	พรหมจารี	ที่	ถูกต้อง	

คือ	ไม่	ประพฤติ	กระทำ	สิ่ง	ที่	มัน	นอกคอก	นอก	เรื่อง	 ทำ	แต่	ใน	สิ่ง	ที่	มัน	เป็น	

หน้าที่	โดยตรง	:	ขั้น	แรก	ก็	คือ	ศึกษา	เล่า	เรียน	อย่าง	ดี	ที่สุด	ไม่	ไป	เสียเวลา	

ไม่	ต้อง	ไป	ทำ	นั่น	นี่	 ไม่	ต้อง	เปิด	วิทยุ	พลาง	ทำการ	บ้าน	เขียน	หนังสือ	พลาง.		

เดี๋ยว	นี้	มี	กัน	มาก	 ทำ	บท	เรียน	 หรือ	ทำการ	บ้าน	 ก็	เปิด	วิทยุ	พร้อม	กัน	ไป,		

มือ	เขียน	ไป;	 อย่าง	นี้	เป็น	คน	ที่	มี	จิตใจ	เลื่อนลอย.	 	 จริง	อยู่	ฟัง	วิทยุ	พลาง	

ทำงาน	พลาง	กไ็ด	้เหมอืน	กนั;		แต	่มนั	ไม	่ด.ี		นี	้เรยีก	วา่	เรา	ตามใจ	กเิลส	มาก	

เสีย	แล้ว,	ไม่	เคารพ	ระเบียบ.

ทีนี้	ตามใจ	กิเลส	ไม่	เท่าไร	ก็	กลาย	เป็น	นิสัย	 เป็น	คน	ชอบ	นั่น	ชอบ	นี่	

ชอบ	ดนตรี	ชอบ	เพลง	ชอบ	อะไร	มาก	ขึ้น,		แล้ว	มัน	ก็	ชอบ	เกิน	ขอบเขตจน		

มา	เป็น	สิ่ง	ที่	ไม่	เหมาะ	สม.	 	เหมือน	กับ	ผู้	หญิง	คน	หนึ่ง	 ที	แรก	นุ่ง	ผ้าพอ	

พ้นเข่า	ละอาย	กระดาก;	แล้ว	ก็	ขืน	ทำ	ไป.		ทีนี้	ก็	ถก	ขึ้น	มา;	ที	แรก	ๆ 	ยัง	

รู้สึก	กระดาก	 ทีหลัง	มัน	ก็	ไม่	กระดาก;	 	แล้วไป	นุ่ง	ชุด	บิ	กินี่	 อะไร	ก็ได้,	

ไม่กระดาก	 ผล	สุดท้าย	เปลือย	ก็ได้	 ไม่	ละอาย	 ไม่	กระดาก;	 คือ	ค่อย	ๆ 	

เลือ่น	ขึน้	ไป	ท	ีละ	นดิ	ๆ ;		แลว้	เขา	ก	็เปน็	คน	เหมอืน	เรา	นี	่	ไมใ่ช	่จะ	เลว	กวา่เรา	

หรือ	วิ	เศษ	วิโส	อะไร,		เขา	เกิด	มา	ใน	พ่อ	แม่	ที่	เป็น	อย่าง	นี้	ใน	ที่สุด	มัน	ก็	ไม่มี	

ความ	ละอาย.

ความ	ลับ	ใน	เรื่อง	นี้	มัน	มี	อยู่	คือ	ค่อย	ๆ 	ทำ	ไป	ที	ละ	นิด	ๆ 		คือ	เลว	ลง		

ท	ีละ	นดิ;		มนั	ไมรู่	้สกึ	หรอก.		อะไร	ๆ 	ที	่วา่	ทำ	ไป	ท	ีละ	นดิ	จะ	ไมรู่	้สกึ;		ถา้เปน็	

	ไป	ใน	ทาง	ที่	ดี	ก็	ดี	ไป	ไม่รู้	สึก,		ถ้า	เลว	ก็	เลว	ไป	ไม่รู้	สึก.		เหมือน	ที	แรก	เรา	

เดิน	เท้า	เปล่า	ไม่	ได้,	ปวด.		แต่	ถ้า	เรา	ขยัน	เดิน	ไป	มัน	ก็	เดิน	ได้ที	หลัง;	หิน	

ขรุขระ	ก็	เดิน	ได้	ไม่	ปวด	เป็น	ไป	ใน	ทาง	ดี	มัน	ต่อ	ต้าน	ได้	เอง.		ดัง	นั้น	ขอให้	

อดทน	ให้	มี	ความ	ดี	ไป	ใน	ทาง	ดี	คือ	อดทน	ให้	มันดี	ไป	ใน	ทาง	ดี.		อย่า	ให้มัน	
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คอ่ย	ๆ 	รดุ	ไป	ใน	ทาง	หนา้	ดา้น	ไม	่ละอาย,	ไมม่	ีหริ	ิโอตตปัปะ	แม	้เปน็	ผู	้หญงิ		

ก็	ไม่	ละอาย	ยัง	ทำได้	อย่าง	นั้น;	แล้ว	พวก	ผู้ชาย	ก็	ไป	ก้ม	หัว	บูชา	คนที่นุ่งผ้า	

น้อย,	หรือ	คน	ไม่	ละอาย	น่ัน.		น่ี	พวก	วัย	รุ่น	ผู้ชาย	ต้อง	ระวัง	ให้	ดี	อย่าไป	บูชา	

ส่ิง	ชนิด	น้ัน;		มัน	จะ	เรียน	หนังสือ	ไม่รู้	เร่ือง,	แล้ว	ก็	จะ	มี	การ	เรียน	ท่ีเลว.

วัย	รุ่น	ผู้	หญิง	ก็	เหมือน	กัน	 ก็	ต้อง	ระวัง	อย่าง	เดียวกัน;	 คือ	จะ	ต้อง	มี	

ระเบียบ	วินัย		มี	กฎ	เกณฑ์	อะไร	เป็น	หลัก	,		แล้ว	ก็	ประพฤติ	อย่าง	ดี	ที่สุด.	

อย่า	เพิ่ง	แหกคอก	แหก	วินัย	กฎ	ระเบียบ;		ถ้า	ทำ	อะไร	ผิด	ระเบียบ	แล้ว	จะ	

ต้องละอาย	 ให้	รู้จัก	ละอาย	ให้	มาก	 นี่	เรียก	ว่า	จิตใจ	มัน	ยัง	อยู่	ใน	ความดี	

อยู่ใน	ขอบเขต	ของ	ความ	ดี;	 พอ	ไม่	ละอาย	ต่อ	ความ	ผิด	 ก็	ถือว่า	เลว	แล้ว	

เป็น	ผู้	ชั่ว	ไป	แล้ว.

๏	๏	๏

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

ความ	ไม่	ตก	เป็น	ทาส	ของ	เนื้อ	หนัง	นี้	เมื่อ	กล่าว	โดย	แท้จริง	แล้ว	ย่อม	

จำเป็น	อย่าง	ยิ่ง	แก่	คน	เรา	ทุก	ขั้น	ทุก	ตอน	แห่ง	วิวัฒนาการ	:	นับ	ตั้งแต่	เป็น	

เดก็	จน	กระทัง่	เปน็	ผูใ้หญ่	จน	กระทัง่	เปน็	ผู	้แก	่ชรา	ดงั	ที	่เรา	เคย	แบง่	ชวีตินี้	

เป็น	๔	อาศรม		คือ	พรหมจารี	คฤหัสถ์	วน	ปรัสถ์	และ	สัน	ยา	สี;	เป็น	

เด็ก	ที่	ดี,	เป็น	พ่อ	บ้าน	แม่	เรือน	ที่	ดี,		เป็น	ผู้	มอง	เห็น	ความ	สงบ	ใน	ด้าน	จิตใจ	

ว่า	เป็น	ความ	สุข	ที่	สูง	ไป	กว่า	ความ	สุข	ทาง	เนื้อ	หนัง,		แล้ว	ก็	บำเพ็ญ	ตน	เป็น	

ผู้	ส่อง	แสง	สว่าง	ให้	แก่	ผู้	อื่น.		ทั้ง	๔	ระยะ	นี้	ถ้า	มี	การ	ตก	เป็น	ทาส	ของ	เนื้อ	

หนัง	แล้ว	ก็	ย่อม	ล้ม	ละลาย.

ดัง	ที่	เรา	จะ	เห็น	ได้	ใน	เมื่อ	เรา	พิจารณา	ดู	ความ	ล้ม	เหลว	ใน	การ	ศึกษา	

เลา่	เรยีน	ของ	เดก็	ๆ 	หรอื	คน	หนุม่	สาว	ที	่ม	ีขึน้	มา	ก	็เพราะ	ความ	เปน็	ทาส	ของ	

เนือ้	หนงั	โดย	รูส้กึ	ตวั	บา้ง	โดย	ไมรู่้	สกึ	ตวั	เสยี	เลย	บา้ง.		พอ่	บา้น	แมเ่รอืน	ไม่	

ประสบ	ความ	สำเร็จ	ใน	เรื่อง	ทรัพย์	 เรื่อง	เกียรติ	หรือ	เรื่อง	ความ	มี	สังคม	ดี	

อยา่ง	นี	้ก	็เพราะ	สิง่	เดยีวกนั	คอื	ไป	ตก	เปน็	ทาส	ของ	เนือ้	หนงั	มาก	เกนิ	ไป.		ใน	

ทีส่ดุ	วกิฤตกาล	ตา่ง	ๆ 	ของ	โลก	เกดิ	ขึน้	เปน็	สงคราม	ยดื	เยือ้	พจิารณา	ด	ูให	้ด	ี

ก็	จะ	เหน็	วา่	มนั	มี	มลู	เหตุ	มา	จาก	การ	ที่	บชูา	เนือ้	หนงั	มาก	เกนิ	ไป.		มนัไมใ่ช่	

พิพาท	เรื่อง	ดิน	แดน	หรือ	ว่า	เรื่อง	อะไร	อื่น	นอกจาก	ลัทธิ	บูชา	เนื้อหนัง	

ฝัง	อยู่	ใน	จิตใจ;	 	มัน	ก็	ต้อง	มี	ความ	กลัว	ที่	จะ	สูญ	เสีย	ก็	ต้อง	มี	การ	ป้องกัน		
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มีการ	ขยาย	ออก	ไป	มี	การ	แสวงหา	ไม่มี	ที่	สิ้น	สุด;		มัน	ก็	เลย	มี	การกระทบ	

กระทัง่	กนั	อยา่ง	ไมม่	ีที	่สิน้	สดุ;	กระทัง่	วา่	เวลา	วนั	คนื	ลว่ง	ไป	ดว้ย	การกระทบ		

กระทัง่	โดย	สว่น	บคุคล	โดย	หมู	่คณะ	โดย	ประเทศ	ชาต	ินี	่เปน็การ	กระทบ	

กระทั่ง	ซึ่ง	พูด	กันตาม	ภาษา	ธรรมะ	ก็	ว่า	แย่ง	ชิง	กามารมณ์		เหมือน	สุนัข	

ตัว	หนึ่ง	มี	ชิ้น	เนื้อ	ใน	ปาก	ก็	ถูก	สุนัข	ตัว	อื่น	รุม	แย่ง.

ครั้น	เมื่อ	อยู่	ไป	จนถึง	วัย	ที่	ควร	จะ	แสวงหา	ความ	สงบ	ทาง	จิต	 ทาง	

วิญญาณ	ก็	ล้ม	เหลว	 มัว	แต่	บริโภค	ความ	สุข	ทาง	เนื้อ	หนัง,	 แล้ว	แย่ง	ชิง	กัน	

จน	กระทัง่	เนา่	เขา้	โลง	ไป	เลย	ไม	่เคย	ประ	ส	ีประสา	ถงึ	เรือ่ง	ที	่จะ	ออก	พกั	ผอ่น	

ทาง	จติ	ทาง	วญิญาณ	อยา่ง	ที	่เรา	เคย	พดู	กนั	มา	แลว้.		นี	้ก	็ไม	่ตอ้ง	พดู	ถงึ	ขัน้	ที	่

เป็น	ผู้	เที่ยว	แจก	ของ	ส่อง	ตะเกียง	หรือ	อะไร	ทำนอง	นั้น		วิวัฒนาการ	ของ	

ชวีติ	ไม	่เปน็	ไป	ถงึที	่สดุ	ไม	่สมบรูณ.์		ความ	เปน็	มนษุย	์ไม	่เตม็	เปีย่ม,		เพราะ	

ความ	ที่	ตก	เป็น	ทาส	ของ	เนื้อ	หนัง;		ซึ่ง	ตรง	กัน	ข้าม	กับ	บรม	ธรรม	๔	อย่าง	

อย่าง	ที่	เคย	พูด	ถึง	หรือ	บรม	ธรรม	คือ	นิพพาน	ใน	พระพุทธ	ศาสนา.

สรปุ	ความ	สัน้	ๆ 	ใน	สว่น	นี	้วา่	มนษุย	์ไม	่ได	้สำนกึ	ใน	ความ	ที	่ตน	เปน็	ทาส	

ของ	กาม	วตัถ	ุประเภท	แรก	คอื	กามารมณ	์หรอื	ที	่เรา	สรปุ	เรยีก	วา่	เนือ้หนงั	

คำ	เดยีว	สัน้	ๆ ;		ตลอด	จนถงึ	ไม	่ได	้สำนกึ	ใน	การ	เปน็	ทาส	เรือ่ง	ผสัส	า	หาร	ซึง่	

ไม	่ถงึ	ขนาด	กามารมณ;์	ตลอด	ถงึ	การ	เปน็	ทาส	ใน	การ	สบืพนัธุ	์ที	่ธรรมชาต	ิ

เป็น	นายจ้าง.		มนุษย์	เป็น	ลูกจ้าง	ใน	การ	สืบพันธุ์;		ซึ่ง	พอ	จะ	เข้าใจ	กัน	ได้,		

มนุษย์	ไม่	สำนึก	ใน	การ	ที่	ตน	ตก	เป็น	ทาส	ของ	เนื้อ	หนัง	ใน	หลาย	ๆ 	ประเภท	

เชน่	นี	้แลว้ก	ลบั	พอใจ	ใน	การ	ที	่กำลงั	เปน็	ทาส	หรอื	ได	้เปน็	ทาส	อยา่ง	นัน้	คอื	

มี	ความ	เอร็ดอร่อย	ทาง	เนื้อ	หนัง	 เป็น	ที่	มัวเมา	 ก็	เลย	พอใจ	ที่	จะ	เป็น	ทาส	

โดย	ไม่	สำนึก	ตัว	ก็	มี	โดย	สำนึก	ตัว	ก็	มี.

ถ้า	ไม่	สำนึก	ตัว	 มัน	ก็	เป็น	ไป	เอง	อย่าง	ง่ายดาย	 ตก	เป็น	ทาส	ถึงที่	สุด	

อย่าง	ง่ายดาย	 โดย	ไม่รู้	สึก	ตัวอย่าง	นี้.	 ถ้า	เกิด	รู้สึก	ตัว	ขึ้น	มา	 ก็	ถือว่า	ไม่		
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เป็น	ทาส	 เช่น	 บาง	พวก	บัญญัติ	ว่า	เป็น	ความ	ถูก	ต้อง	ทาง	ศีล	ธรรม	ไป	เลย		

ถึงกับ	บูชา	เป็น	สิ่ง	สูงสุด	 วิเศษ	สูงสุด	 ดัง	เช่น	ใน	ลัทธิ	ตัน	ตริ	ก	 หรือ	ก่อน	

หน้า	นั้น	ก็	ถือ	ลัทธิ	บูชา	กามารมณ์	เป็น	นิพพาน	กระทั่ง	ใน	วัน	นี้	หยก	ๆ 	นี้	

ใน	ปจัจุบนั	วนั	นี้	ก็	ยงั	บชูา	กนั	เป็น	ของ	วเิศษ	สงูสดุ	กว่า	สิง่	ใด	กนั	อยู่	ทัว่	ๆ 	ไป.	

นี	่แหละ	เรยีก	วา่ที	่ไมรู่	้สกึ	ตวั	ก	็เปน็	ไป	อยา่ง	นัน้	ที	่รูส้กึ	ตวั	ก	็สมคัร	ใจ	ที	่จะ	เปน็	

อย่างนั้น	 แล้ว	ก็	แก้ไข	ศีล	ธรรม	 ให้	ความ	เป็น	อย่าง	นั้น	เป็น	ความ	ถูก	ต้อง	

หรือ	เป็น	ของ	ธรรมดา	ใน	ภาษา	วิทยาศาสตร์.

พอ	มา	ถึง	สมัย	นี้	ก็	เลย	เข้าใจ	ยาก	คือ	เข้าใจ	เป็น	ความ	ถูก	ต้อง	ไปเสีย.		

นี่	เท่ากับ	ว่า	ทำให้	เป็นการ	สำคัญ	ผิด	 ให้	เด็ก	ๆ 	 สำคัญ	ผิด	 มา	ตั้งแต่	เกิด	

ตั้งแต่	อ้อน	แต่	ออก	เรื่อย	มา	ว่าการ	ได้	ตามใจ	ตัว	เอง	ใน	ทาง	เนื้อ	หนัง	นี้	เป็น	

สิง่ที	่วเิศษ	ทีส่ดุ	ประเสรฐิ	ทีส่ดุ;		และ	วฒันธรรม	เกา่	แก	่โบราณ	ที	่ไม	่ตอ้งการ	

จะ	เป็น	ทาส	ทาง	เนื้อ	หนัง	ก็	เลย	ค่อย	ๆ 	สูญ	ไป	ๆ .		วัฒนธรรม	ไทย	มี	มูล	มา	

จาก	พุทธ	ศาสนา	ตำหนิ	ติ	เตียน	การ	เป็น	ทาส	ทาง	เนื้อ	หนัง	นี้	และ	ก็	เป็น	ของ	

เกา่	แก	่บรม	โบราณ	ตัง้แต	่สมยั	หนิ	คน	ปา่	สมยั	ถอื	ตาบ	ูเปน็	หลกั	กป็ระณาม	

over	sex	นี	้วา่	มนั	เปน็	สิง่	บาป	อยา่ง	ยิง่.		สมยั	นี	้เขา	ไมรู่ส้กึ	อยา่งนัน้	เพราะ	

ฉะนั้น	จึง	มี	ผล	เกิด	ขึ้น	ใน	หมู่	มนุษย์	ใน	ภาวะ	ที่	ไม่	น่า	ปรารถนา	เช่น		ความ	

เสื่อม	เสีย	ทาง	ศีล	ธรรม	หรือ	สงคราม	นิรันดร	หรือ	ว่า	อะไร	อื่น	อีก	ซึ่ง	เนื่อง	

มา	จาก	สิ่ง	เหล่า	นั้น.		เพราะ	ฉะนั้น	เรา	ควร	จะ	สนใจ	สิ่ง	ที่	เป็น	บาป	หรือ	เป็น	

ตัว	ซาตาน	เป็น	ตัว	พญา	มาร	ที่แท้	จริง	นี้	กัน	เสีย	บ้าง.

สำหรับ	คำ	ว่า	“เนื้อ	หนัง”	แม้	จะ	เป็น	คำ	สั้น	ๆ 	เพียง	คำ	เดียว	มัน	ก็	มี	

ความ	หมาย	ครอบคลมุ	โลก	คอื	ครอบคลมุ	ไป	ทัง้	โลก		ปญัหา	ตา่ง	ๆ 	ทัง้หมด	

ใน	วสิยั	โลก	เกดิ	ขึน้	จาก	สิง่	นี;้		อยา่ง	ความ	คดิ	เหน็	ของ	ช	ิกมนั	ฟ	รอย	ด	์กเ็ปน็	

เรื่อง	ที่	ถูก	ต้อง	 ว่า	ปัญหา	ทั้งหมด	ของ	มนุษย์	 หรือ	 motive	 ต่าง	ๆ 	ของ	

มนุษย์	นี้	รวม	อยู่	ที่	สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	กามารมณ์	:	แม้	ที่	ปฏิบัติ	ทาง	ศาสนา	ก็	เพื่อ	



	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 7978 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 7978 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  

ผล	ทาง	กามารมณ์	จะ	ไป	อยู่	กับ	พระเจ้า	ก็	เพื่อ	ผล	ทาง	กามารมณ์,		ไป	ไกล		

ถึง	อย่าง	นี้สำหรับ	ความ	คิด	นึก	ของ	คน	สมัย	นี้.	 	ทำ	ดี	ก็	เพื่อ	กามารมณ์,	ที่		

ทำบาป	ลง	ไป	ก็	เพราะ	กามารมณ์	 การ	ศึกษา	เล่า	เรียน	ของ	เด็ก	ๆ 	 ก็	เพื่อ	

กามารมณ์,	ความ	สุข	ของ	มนุษย์	ก็	ขึ้น	อยู่	กับ	กามารมณ์;		อะไร	ก็	เป็น	เรื่อง	

อย่าง	นี้	ไป	หมด	มัน	เรียก	ว่า	มี	อำนาจ	ครอบงำ	โลก.

แต่	เรา	จะ	ต้อง	ขอ	มี	ข้อแม้	สัก	หน่อย	ว่า	ใน	ทาง	พุทธ	ศาสนา	โดย	เฉพาะ	

หรือ	ใน	โลก	ของ	พระ	อริย	เจ้า	นั้น		อะไร	ๆ 	ไม่ใช่	เพื่อ	กามารมณ์	หรือ	ไม่ใช่	

โดย	กามารมณ์	 หรือ	เพราะ	กามารมณ์	 อย่าง	ซิก	มัน	 ฟ	รอย	ด์	ว่า;	 ยัง	มี	

อุดมคติ	อย่าง	อื่น	มี	บรม	ธรรม	โดย	เฉพาะ	 เป็น	motive	 เป็น	จุด	ที่	หมาย	

หรือ	เป็น	อะไร	ที่	มนุษย์	จะ	ประพฤติ	หรือ	กระทำ.	 แต่	ถ้าว่า	โดย	ทาง	โลก		

ใน	ฝ่าย	โลก	วิสัย	โลก	อย่าง	ชาว	โลก	กัน	ละ	ก็	จริง	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	อย่างที	่

	ซิกมัน	ฟ	รอย	ด	ว่า.		สำเร็จ	อยู่	ที่	คำ	ๆ 	เดียว	คือ	เนื้อ	หนัง	ใน	ที่	นี้.

ทีนี้	 ขอ	ให้	ระลึก	ย้อน	ไป	ถึง	เรื่อง	ที่	พูด	กัน	เมื่อ	วาน	นี้	 ที่	แบ่ง	ออก	

เป็น	 ๓	;	 กาม	วัตถุ	 ให้	เป็น	ที่	ตั้ง	ของ	สิ่ง	 ๓	 ฝ่าย	 หรือ	 ๓	 ประเภท	

คือ	-	กามารมณ์	-	ผัสส	า	หาร	-	แล้ว	ก็	การ	สืบพันธุ์.

อนัดบั	ท	ีแรก	เมือ่	กาม	วตัถ	ุถกู	ใช	้ไป	ใน	ทาง	กามารมณ	์เพือ่	กามารมณ	์

อยา่ง	นี	้เรา	ม	ีวธิ	ีอนั	แรก	สดุ	คอื	รู	้เทา่	ทนั.		เรา	จะ	ตอ้ง	รู	้เทา่	ทนั	วา่	กาม	วตัถ	ุถกู	

ใช	้ไป	เพือ่	กามารมณ	์นี	้มนั	ม	ีอะไร	ที	่จะ	ตอ้ง	สนใจ.		ถา้	เรา	ไม	่ตอ้งการ	จะ	ตก	

เปน็	ทาส	ของ	กามารมณ	์	เรา	จะ	ตอ้ง	ทำ	อยา่งไร	บา้ง	?		อยา่ง	นอ้ย	เรา	จะ	ตอ้ง	

รู้จัก	ธรรมชาติ	หรือ	ข้อ	เท็จ	จริง	หรือ	ความ	ลับ	ของ	สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	กามารมณ์		

ซึง่	ได	้สรปุ	ความ	ให	้ฟงั	แลว้	วา่	ความ	เอรด็อรอ่ย	ทาง	กามารมณ์	นัน้	มนั	เปน็	

เพียง	mechanism	ทาง	mentality	ตาม	กฎ	ของ	ธรรมชาติ.

เมือ่	อารมณ	์ขา้ง	นอก	คอื	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	กระทบ	อายตนะ	

ภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ.		ทุก	อย่าง	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ไป	ตาม	
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วิธี	mechanism	แต่	มัน	เป็น	ทาง	mentality	คือ	ฝ่าย	จิต	ทาง	ระบบ	ประสาท	

ไม่ใช่	ฝ่าย	วัตถุ	ธรรม	ดา	ทาง	ฟิ	สิคส์	ข้าง	นอก.		แต่	มัน	ก็	เหมือน	กัน	ที่สุด	คือ	

ม	ีกฎ	เกณฑ์	ที	่เหมอืน	กนั	ทีส่ดุ	กบั	เรือ่ง	ทาง	ฟ	ิสคิส์	เชน่	ม	ีการกระทำ	อยา่งนี้		

หรือ	มี	การก	ระ	ทบ	อย่าง	นี้	 ปฏิกิริยา	ย่อม	จะ	ต้อง	เกิด	ขึ้น	อย่าง	นี้,	 มัน	ก็	

กลาย	เปน็	มลู	เหต	ุอนั	ตอ่	ไป;		แลว้	ปฏกิริยิา	ก	็จะ	เกดิ	ขึน้	อยา่ง	นี	้ทำให	้ระบบ		

ประสาท	หรือ	ต่อม	แก	ลนด์	ต่าง	ๆ 		มี	ความ	รู้สึก	อย่าง	นั้น	อย่าง	นี้	เป็น	ความ	

รูส้กึ	สงูสดุ	พอ	เหมาะ	พอด	ีกบั	ที	่จะ	เปน็	ความ	กระตุน้	เปน็	ความ	บำรงุ	บำเรอ	

กล่อม	เกลา	หรือ	entertainment	แก่	ระบบ	ประสาท	นั้น.		พูด	ง่าย	ๆ 	เป็น	

เพียง	 mechanism	 ตาม	กฎ	ของ	ธรรมชาติ	 แต่	มนุษย์	ก็	หลง	ไป	ว่า	เป็น	

เรื่องวิเศษ.		เรา	มี	บท	ประพันธ์	คำ	โคลง	บท	หนึ่ง	ว่า	:-

(สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องจักรในกาย)

สัมผัส กำหนัด นั้น   เครื่องจักร  ในกาย

อารมณ์ พบ อินทรีย์   เข้าแล้ว

ทำงานเที่ยงตรงหลัก   ธรรมชาติ  ต่างหาก

แต่โลกหลงว่าแก้ว   ก่ำกาม.

ที่	ว่า	นี้	 คือ	ความ	เอร็ดอร่อย	ทาง	เนื้อ	หนัง	นี้	 	 ที่แท้	เป็น	ผล	ของ	

เครื่องจักร	หรือ	ว่า	เป็น	ตัว	เครื่องจักร	ชนิด	หนึ่ง	ใน	ร่างกาย	นี้;	 	พอ	อารมณ์	

กับ	อินทรีย์	กระทบ	พบ	กัน	แล้ว	ทำงาน	เหมือน	เครื่องจักร	 ไป	ตาม	กฎ	ของ	

ธรรมชาติ	เที่ยง	ตรง	ตาม	กฎ	เกณฑ์	ของ	ธรรมชาติ;		มี	เพียง	เท่า	นี้.		แต่	

มนุษย์	หลง	ว่า	แก้ว	ก่ำ	กาม	คือ	ว่า	มึนเมา	ใน	กาม	ว่า	นี้	เป็น	ของ	วิเศษ	ที่สุด.

นี่	เป็น	ข้อ	ที่	จะ	ต้อง	รู้จัก	หรือ	จะ	ต้อง	รู้	เท่า	ทัน	 และ	ว่า	กามารมณ์	นี้	

มัน	เป็น	เรื่อง	 imagination	มาก	ไป	กว่า	ที่	ธรรมชาติ	กำหนด	ไว้	 และ	มาก	

ก็	เพราะ	การ	ศึกษา	ของ	มนุษย์	ที่	ศึกษา	อบรม	มา	ใน	ลักษณะ	อย่าง	นี้		ให้	มี	
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ความ	คิด	ฝัน		หรือ	ความ	ฝัน	ที่	เรียก	กัน	ว่า	ฝัน	ตื่น	ๆ 	นั้น	อัน	เป็น	ที่	นิยม	กัน	

ขึน้	มา	ใน	หมู	่มนษุย.์		การ	ศกึษา	อบรม	ก	็เพือ่	ให	้เปน็	คน	คดิ	ฝนั	เกง่	ประดษิฐ	์

ประดอย	เก่ง	แม้	ใน	ทาง	จิต.		การ	ทำ	มโนภาพ	หรือ	ความ	เคลิ้ม	ฝัน	มัน	ก็	

เปน็	รนุแรง	เปน็	ไป	ได	้มาก.		มนษุย	์สมยั	ปจัจบุนั	ดว้ย	แลว้	ยิง่	เกง่	กวา่	มนษุย	์

สมัย	โบราณ;		เพราะ	ฉะนั้น	เรา	จึง	แยก	ทาง	เดิน	กัน	กับ	สัตว์	เดรัจฉาน		คือ	

มา	เปน็	ผู	้ที	่สามารถ	จะ	เสวย	รส	ของ	กาม	วตัถ	ุนี	้ใน	ลกัษณะ	ที	่เปน็	กามารมณ	์

ซึ่ง	สัตว์	เดรัจฉาน	ทำ	ไม่	เป็น,		มี	ได้	แต่	เพียง	เป็น	ผัสส	า	หาร	หรือ	ว่า	เป็นการ	

สืบพันธุ์	ตาม	ธรรมชาติ	ใน	วง	จำกัด.		มนุษย์	ขยาย	ขอบเขต	ได้	ไม่มี	ความ	

จำกัด	กลาย	เป็น	เรื่อง	กามารมณ์	ไป,		แล้ว	ก็	ต้อง	เป็น	เรื่อง	เพศ	ตรง	กัน	ข้าม	

ทั้ง	นั้น.	 	ถ้า	เกิด	แก่	ฝ่าย	สตรี	ก็	ต้อง	เป็น	เรื่อง	เกี่ยว	กับ	บุรุษ;	 	ถ้า	เกิด	แก่	

ฝ่าย	บุรุษ	ก็	ต้อง	เป็น	เรื่อง	เกี่ยว	กับ	สตรี.		รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	

ธัม	มา	รมณ์	จึง	ต้อง	เป็น	เรื่อง	เพศ	ตรง	กัน	ข้าม.

อย่าง	ที่	พระพุทธ	ภาษิต	ใน	อัง	คุต	ต	รนิ	กาย	กล่าว	ไว้	ชัด	ใน	เรื่อง	นี้		เช่น	

ว่า	 ดู	ก่อน	ภิกษุ	ทั้ง	หลาย	 เรา	ไม่	เห็น	รูป	อะไร	ที่	จะ	ครอบงำ	จิตใจ	ของ	บุรุษ	

แลว้	ฝงั	แนน่	ตัง้	มัน่	อยู	่เหมอืน	รปู	แหง่	สตร;ี		แลว้	เสยีง	ก	็เหมอืน	กนั	กลิน่	ก	็

เหมือน	กัน	รส	ก็	เหมือน	กัน	ฯลฯ.		ทาง	ฝ่าย	สตรี	ก็	ตรัส	ว่า	ไม่มี	รูป	อะไร	ที่	

จะ	ครอบงำ	จติใจ	สตร	ีแลว้	ตัง้	มัน่	อยู	่เหมอืน	รปู	ของ	บรุษุ,	ฯลฯ	เชน่	เดยีวกนั	

ครบ	ทั้ง	๖	อายตนะ;		แปล	ว่า	เป็น	ทั้ง	สอง	ฝ่าย	ทั้ง	บุรุษ	และ	สตรี.

ยก	ตัวอย่าง	ฝ่าย	บุรุษ	เหมือน	พวก	คุณ	เป็น	บุรุษ	กำลัง	บวช	เป็น	ภิกษุ	

อยู่	ด้วย	 ก็	จะ	ต้อง	ระลึก	ถึง	ข้อ	ที่	พระพุทธเจ้า	ท่าน	ตรัส	ว่า	:-	ไม่	เห็น	มี	รูป	

อะไร	ครอบงำ	จิตใจ	บุรุษ	แล้ว	ตั้ง	มั่น	อยู่	 เหมือน	รูป	ของ	สตรี;		ไม่มี	เสียง	

อะไร	ที่	จะ	ครอบงำ	จิตใจ	บุรุษ	ตั้ง	มั่น	อยู่	เหมือน	เสียง	แห่ง	สตรี,		กลิ่น	แห่ง	

สตรี,		รส	แห่ง	สตรี,		โผฏฐัพพะ	แห่ง	สตรี,	มโนภาพ	แห่ง	สตรี,		เพราะว่า	

imagination	 นี้	เป็น	ไป	กลมกลืน	ทัน	ควัน	ทัน	ท่วงที	 อย่าง	สนิท	สนม	
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ในขณะนั้น;		ซึ่ง	จะ	ต้อง	รู้จัก	แยกแยะ	ใน	ทาง	ภาษา	จิตวิทยา	โดย	เฉพาะ	ที่	

เขา	เรียก	กัน	มา	ว่า	อภิธรรม	หรือ	อะไร	ก็ตาม	คือ	ว่า	:-

รูป	นี้	ก็	คือ	สิ่ง	ที่	อาศัยแ	สง	สว่าง	และ	กระท้อน	กลับ	เป็น	คลื่น	แสง	มา	

นี่มัน	ก็	เป็น	เพียง	ภาพ	กระทบ	ตา	 ตาม	อำนาจ	ของ	คลื่น	แสง	ที่มา	กระทบ,		

เปน็	ธรรมชาต	ิลว้น	ๆ 	อยา่ง	นี.้		แม	้เปน็	ภาพ	ของ	ผู	้หญงิ	มนั	ก	็เปน็	เพยีงภาพ	

ตาม	กฎ	ทาง	ฟิ	สิคส์	อย่าง	นี้,	 	ถ้า	ไม่มี	 imagination	ว่า	เป็น	ภาพ	แห่ง	สตรี		

มัน	ก็	ไม่มี	ความ	หมาย	อะไร.

ทีนี้	 สัญญา	ใน	อะไร	ต่าง	ๆ 	 สัญญา	ใน	อดีต	นี้	ก็	มี	อยู่	มาก	 ที่	ทำให้	มี	

ความรู้	เรื่อง	เกี่ยว	กับ	บุรุษ	สตรี	อะไร	ทำนอง	นี้;		มัน	จึง	สามารถ	สร้าง	ความ	

หมาย	วา่	สตร.ี		“ความ	หมาย”	ภาษา	บาล	ีเรยีก	วา่	สญัญา.		คำ	วา่	“สญัญา”	

บาล	ีใช	้ใน	ความ	หมาย	ใน	ลกัษณะ	อยา่ง	นี;้		เชน่	อติถ	ีสญัญา	สำคญั	วา่	สตร,ี		

ความ	รู้สึก	ความ	สำคัญ	มั่น	หมาย	อะไร	ต่าง	ๆ 	ว่า	สตรี	นี้	ต้อง	เกิด	ขึ้น	มา		

อกี	ท	ีหนึง่,		ไมใ่ช	่เปน็	เพยีง	ภาพ	ทีม่า	กระทบ	เฉย	ๆ .		นี	้เรยีก	วา่	imaginagion	

ใน	ส่วน	นี้	เป็น	ความ	สำคัญ	มั่น	หมาย	ใน	แบบ	ของ	imagination	แท้	ๆ 	เกิด	

ตดิ	ทนั	ควนั	ขึน้	มา;		แลว้	ก	็บงัหนา้	ไม	่ให	้รูส้กึ	วา่	มนั	เปน็	เพยีง	ธรรมชาติ	ตาม	

กฎ	ธรรมดา	 เป็น	เพียง	คลื่น	แสง	เป็น	ภาพ	มาก	ระ	ทบ	เท่านั้น;	 	 เรา	รู้	ไม่	ได้		

เรา	รู	้ได	้แต	่สว่น	ที	่เปน็	สญัญา	ที	่ปรงุ	ขึน้	มา	ทนั	ควนั	วา่	“สตร”ี	เปน็	รปู	ของ	สตร	ี

มี	ความ	หมาย	เพียง	ว่า	สตรี	คือ	เพศ	ตรง	ข้าม	นี้	เป็น	ส่วน	ใหญ่.

เสียง	ก็	เหมือน	กัน	 ก็	เป็น	คลื่น	ของ	เสียง	ที่มา	กระทบ	ตาม	อัตรา	ของ	

ความ	สั่น	สะเทือน	เท่านั้น	เท่า	นี้;		ซึ่ง	เสียง	ของ	สตรี	มี		vibration	สูง	กว่า	

ของ	บุรุษ.		แต่	เรา	ไม่รู้	สึก	ว่า	เป็น	เพียง	vibration	หรือ	ผล	ของ	vibration	

คอื	เปน็	สกัวา่	เสยีง	เทา่นัน้;		เรา	ม	ีความ	สำคญั	มัน่	หมาย	เปน็	สญัญา	วา่	เสยีง	

ของ	สตรี	เพราะ	จำ	ได้	ดี	ว่า	เป็น	เสีย	ของ	สตรี.		แม้	จะ	เป็น	เสียง	เทียม	เช่น	

เสียง	ที่	บันทึก	หรือ	เสียง	อื่น	ๆ 	 ของ	บุรุษ	บาง	คน	ที่	มี	อะไร	ผิด	ปกติ	 เรา	ก็	ยัง	
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ทำความ	สำคญั	วา่	เสยีง	สตร.ี		แมว้า่	เสยีง	ที	่ออก	มา	จาก	จานเสยีง	หรอื	อะไร	

ก็ตาม		มัน	ต้อง	มี	imagination	ต่อ	เสียง	นั้น	ว่า	เป็น	เสียง	ของ	สตรี.		หรือ	

ถ้า	จะ	ว่า	ทาง	รูป	เช่น	รูป	ถ่าย	ของ	สตรี,	รูป	ถ่าย	นั้น	จะ	ไม่	ทำ	อะไร	ได้	เว้น	ไว้	

แต่	จะ	มี	imagination	ว่า	เป็น	สตรี	เป็น	รูป	ถ่าย	ของ	สตรี,	เป็น	สตรี.

ถดั	ไป	ถงึ	เรือ่ง	กลิน่	ก	็เหมอืน	กนั	อกี;		ตอ้ง	ม	ีความ	หมาย	ของ	สตร	ีหรอื	

เพศ	ตรง	กัน	ข้าม	 ว่า	 ของ	เพศ	บุรุษ	หรือ	สตรี.	 	 ถ้า	พูด	ถึง	รส	ก็	หมาย	ถึงว่า	

รส	ที่	เป็น	ฝี	ไม้	ลายมือ	หรือ	เนื่อง	ด้วย	สตรี	อย่าง	นี้	 ไม่ใช่	ว่า	เรา	จะ	ไป	กัด	กิน	

เนื้อคน;	แต่	ว่า	สิ่ง	ที่	ปรุง	มา	สำหรับ	กิน	นี้	มัน	เนื่อง	ด้วย	สตรี	เป็น	เรื่อง	ของ	

ฝมีอื	สตร	ีหรอื	โดย	เฉพาะ	ของ	ผู	้ที	่เปน็	ที	่ตอ้ง	ประสงค.์		โผฏฐพัพะ	กระทบ	

ทาง	ผวิหนงั	ก	็ตอ้ง	ม	ีสญัญา	วา่	โผฏฐพัพะ	ของ	สตร	ีผวิหนงั	ของ	สตร;ี		จะ	เปน็		

ของ	เทยีม	หรอื	ของ	จรงิ	กต็าม,		ถา้	มนั	ให	้เกดิ	imagination	วา่	เปน็	โผฏฐพัพะ	

ของ	สตรี	ได้	มัน	ก็	เหมือน	กัน.	 	ส่วน	ความ	คิด	ปรุง	แต่ง	ใน	ใจ	ล้วน	ๆ 	 เป็น	

ธมัมา	รมณ	์เปน็	ความ	คดิ	ฝนั	ยิง่	เปน็	ไป	ได	้งา่ย	เปน็	ไป	ได	้เรว็	เปน็	ไป	ได	้โดย	

ไม่ทัน	รู้สึก		เมื่อ	หวน	ระลึก	ถึง	สัญญา	ใน	อดีต	ระลึก	ด้วย	สัญญา	ใน	อดีต	ใน	

ความ	ใน	ความ	หมาย	ของ	สตรี	หรือ	รส	หรือ	อะไร	ของ	สตรี.

รวม	ความ	แล้ว	เรื่อง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ทั้งหมด	นี้		มัน	ก็	ต้อง	

เปน็	เรือ่ง	เกีย่ว	กบั	เพศ	ตรง	กนั	ขา้ม	เสมอ		เปน็	ไป	ตาม	กฎ	ของ	ธรรมชาต	ิทีม่า	

กระทบ;		แต	่เรา	ไม	่มอง	ใน	แง	่ที	่วา่	เปน็	ธรรมชาต	ิเรา	มอง	ใน	แง	่ที	่เปน็	ความ	

หมาย	ชัน้	ที	่๒	ชัน้	ที	่๓	ชัน้	ที	่๔	อะไร	ขึน้	มา	ใน	สิง่	ที	่ม	ีความ	หมาย	อนั	ไมใ่ช่	

ธรรมชาติ.		เพราะ	ฉะนั้น	เรา	จึง	ฟัง	ภาษา	ธรรม	ของ	เขา	ไม่	ใคร่	ออก	เช่น	รูป	

สักว่า	รูป,		ใช่	ว่า	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา;		เสียง	ก็	สักว่า	เสียง,		ใช่	ว่า	

สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา;	กลิ่น	สักว่า	กลิ่น	ใช่	ว่า	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	

เขา;	รส	สักว่า	รส	ใช่	ว่า	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา;	สัมผัส	ผิวหนัง	ก็	สักว่า	

สัมผัส	ผิวหนัง	ใช่	ว่า	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา;	อย่าง	นี้	เรา	ฟัง	ไม่	ถูก.
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นี	่ก	็คอื	เขา	หมายความ	วา่	ให	้เหน็	เปน็	ธรรมชาต	ิแต	่เรา	ก	็ม	ีความ	หมาย	

เป็น	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา	ทั้ง	นั้น,		เป็น	หญิง	หรือ	เป็น	ชาย	ชื่อ	นั้น	

	ชื่อ	นี้	 เป็น	ที่	ต้อง	ประสงค์	มุ่ง	หมาย.	 นี้	คือ	ความ	หลอก	ลวง	ทาง	เนื้อ	หนัง	

เกี่ยว	กับ	สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	กามารมณ์;		ซึ่ง	ต้อง	รู้	เท่า	ทัน,	พูด	อย่าง	หยาบ	สมัย	

นี้	ก็	ว่า	อย่า	ให้	มัน	เป็น	นาย	เหนือ	หัว	คือ	มัน	จะ	ไส	คอ	ไป	ที่ไหน	ก็ได้;		ความ	

รู้	เท่า	ทัน	หมาย	ถึง	อย่าง	นี้,		มัน	จะ	บังคับ	ให้	ทำ	อะไร	ก็ได้.

สำหรบั	กาม	วตัถ	ุที	่เปน็	ผสัส	า	หาร	คอื	ความ	บบี	บงัคบั	ของ	ตอ่ม	แกลนด	์

ที่	ทำให้	เกิด	ความ	รู้สึก	หิว	ทาง	ฝ่าย	 mentality	 อย่าง	นั้น	อย่าง	นี้	 ก็	มี	ส่วน	

ที่	ต้อง	รู้	เท่า	ทัน	 	 ว่า	มัน	เป็น	เพียง	ความ	สุกงอม	ของ	ต่อม	แก	ลนด์	ตาม	กฎ	

เกณฑ์	ทาง	ฟิ	สิคส์	ด้วย	ซ้ำ	ไป	 เพราะ	ว่า	เนื้อ	หนัง	นี้	เป็น	เรื่อง	ฟิ	สิคส์	 ไม่ใช่	

เรื่อง	จิต	วิญญาณ.

ตรง	นี้	ต้อง	รู้	ว่า	คำ	ว่า	จิต	มี	๒	ประเภท	:	จิต	ประเภท	ที่	อยู่	ใต้	อำนาจ	

ของ	ร่างกาย	 เช่น	ความ	รู้สึก	ที่	เกิด	มา	จาก	ต่อม	แก	ลนด์	 ที่	สุกงอม	หิว	

กระหาย	ใน	ทาง	ฝ่าย	จิต;	 	 จิต	ชนิด	นี้	ไม่ใช่	จิต	แท้	 เป็น	แต่	เพียง	จิต	ที่	เป็น	

re-action	 ของ	ต่อม	แก	ลนด	์เหล่า	นั้น	 	 พวก	คอม	มูน	ิสม	์เอา	จิต	ชนิด	นี้	ไป	

เป็น	จิต	แท้	 ถือ	เป็น	ว่า	ถ้า	กาย	ดีแล้ว	จิต	ก็	เป็น	จิต	ดี	 อย่าง	นี้	ไม่	ถูก;	 	 นี้	มัน	

ไม่ใช่	จิต,	เป็น	เพียง	ปฏิกิริยา	ของ	ต่อม	แก	ลนด์	ต่าง	ๆ .

จติ	ประเภท	แท	้ๆ 	ตอ้ง	เปน็	สิง่	ที	่ม	ีอำนาจ	เหนอื	ตอ่ม	แก	ลนด,์		จะ	บงัคบั	

ต่อม	แก	ลนด์	ได้	จึง	จะ	เรียก	ว่า	จิต.		นี่	ให้	เรา	รู้	ว่า	เอ้	า,	มัน	เป็น	เพียง	เท่า	นี้	

เรา	ก็	ควร	จะ	บังคับ	ได้	หรือ	ว่า	แก้ไข	ผ่อน	ผัน	บรรเทา	ไป	ได้	โดยที่	เป็น	ความ	

เสือ่ม	เสยี	ทาง	ศลี	ธรรม	หรอื	วา่	ใน	ทาง	ที	่จะ	ไม	่ทำให	้มนั	เกดิ	ความ	ทกุข	์ขึน้	มา.		

นี	่เรา	เรยีก	วา่	อาหาร	ฝา่ย	จติใจ	ตำ่	ๆ 	ที	่เนือ่ง	กนั	อยู	่กบั	ตอ่ม	แก	ลนด	์	เมือ่	มนั	

หวิ	อาหาร	ก	็ตอ้ง	จดัการ	ให	้มนั	ถกู	เรือ่ง	เพือ่	ผล	ไป	ระงบั	ความ	กระวนกระวาย.		

เมือ่	ไมม่	ีทาง	อืน่	จะ	ตอ้ง	บรโิภค	อาหาร	ประเภท	นี	้ก	็จะ	ตอ้ง	ทำ	ไป	ใน	ลกัษณะ	
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ที่	ว่า		เพื่อ	การ	บำบัด	ความ	กระวาน	กระวาย	ของ	ต่อม	แก	ลนด์	เหล่า	นั้น	ให้	

ถูก	วิธี	อย่า	ให้	กลาย	เป็น	กามารมณ์	ขึ้น	มา.

อันดับ	ที่	สอง	พวก	คุณ	ควร	ทราบ	ว่า	ทาง	ฝ่าย	ศีล	ธรรม	กระทั่ง	ถึง	ทาง	

ฝ่าย	ศาสนา	ก็	มี	วิธี	ที่	จะ	บรรเทา	หรือ	ควบคุม	หรือ	ว่า	ถอน	ราก	เง้า	สิ่ง	เหล่า	

นี้	ไป	ได้	 ตาม	วิธี	ปฏิบัติ	ทาง	ศีล	ธรรม	 หรือ	ทาง	ศาสนา.	 ความ	บีบ	คั้น	ของ	

	ต่อม	แก	ลนด์	นั้น	 	 เรา	สามารถ	จะ	บรรเทา	ลง	ไป	ได้	โดย	วิธี	การ	จัด	 หรือ	

การก	ระ	ทำ	อะไร	ลง	ไป	ทาง	ร่างกาย.		เช่น	พวก	โยคี	บำเพ็ญ	ตบะ	ให้	ร่างกาย	

ทุพพลภาพ	ก็ได้	 หรือ	ว่า	ทำให้	ไม่	เหมาะ	ที่	จะ	เกิด	ความ	รู้สึก	อย่าง	นี้	ก็ได้;		

มัน	ก็	บรรเทา	ความ	บีบ	คั้น	นั้น	ได้.	 	 หรือ	ทำ	ร่างกาย	ให้	เกิด	ความ	เจ็บ	ปวด	

เท่านั้น	มัน	ก็	บรรเทา	ความ	รู้สึก	นั้น	ได้.

คน	โบราณ	เขา	สนใจ	กัน	มาก		เรา	จะ	เห็น	ว่า	เกิด	ระบบ	ทาง	ศีล	ธรรม	

ขึ้น	เพื่อ	เรื่อง	นี้.	 	 ใน	ประเทศ	จีน	ใน	สมัย	โบราณ	มี	การ	ผ่าตัด	ต่อม	แก	ลนด์	

เหล่า	นี้	 คือ	ผ่าตัด	เนื้อ	หนัง	ส่วน	ที่	เกี่ยว	กับ	ต่อม	แก	ลนด์	เหล่า	นี้	 มี	กระทำ	

แล้ว	ตั้งแต่	ยัง	เป็น	เด็ก	ๆ 	ทารก	หญิง	ชาย	ก็ตาม;		กระทั่ง	มี	ผู้	เชี่ยวชาญ	ใน	

เรือ่ง	นี	้ตาม	แบบ	โบราณ	เทีย่ว	ได	้ตะโกน	รบั	ทำให	้ตาม	หมูบ่า้น	สำหรบั	เดก็	

เกดิ	ใหม	่ใคร	ตอ้ง	กระทำ	operation	อนั	นี	้ก	็ทำให	้เปน็	ของ	พืน้	บา้น	ธรรมดา	

โดย	ผู	้หญงิ	ที	่ไมม่	ีความ	รู	้อะไร	มากมาย	นอกจาก	ทำการ	ขดู	การ	ตดั	การ	แตง่	

อะไร	เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เหล่า	นี้;		นี่	ก็	ด้วย	ความ	มุ่ง	หมาย	จะ	ควบคุม	ความ	รู้สึก	

ของ	ต่อม	แก	ลนด์	เหล่า	นี้		เพื่อ	ว่า	เด็ก	ๆ 	โต	ขึ้น	จะ	ได้	เป็น	เด็ก	ที่	บังคับ	จิตใจ	

เรื่อง	นี้	ได้	ง่าย	ๆ 	ไม่	เสื่อม	เสีย	ศีล	ธรรม	ได้	ง่าย	ๆ .

ทำ	อยา่ง	นี	้มนั	เปน็		treatment	ใน	ทาง	เนือ้	หนงั	ตอ่	เนือ้	หนงั	ทาง	ฟสิคิส	์	

สว่น	ที	่ม	ีการ	บำเพญ็	ตบะ	ทรมาน	รา่งกาย	ให	้ทรดุ	โทรม	ให	้เหีย่วแหง้	ไป	ตาม	

ความ	มุ่ง	หมาย	ของ	พวก	โยคี	มุนี	บาง	ประเภท	นั้น	 ก็	จัด	ได้	ว่า	มัน	สูง	ขึ้น	มา		

เกีย่ว	กบั	ทาง	จติใจ	ที	่ขึน้	อยู	่กบั	รา่งกาย.		ดงั	นัน้	จงึ	เรยีก	ได	้วา่	เรา	บรรเทา	ได	้
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ใน	เมื่อ	ทำการ	บีบ	คั้น	ทาง	ร่างกาย	เข้าไป		ก็	สามารถ	จะ	บีบ	คั้น	ต่อม	แกลนด์	

เหล่า	นั้น	ได้;	นี่	เป็น	ขั้น	ต้น.

ข้อ	นี้	จะ	เห็น	ได้	ว่า	มัน	เป็น	สิ่ง	ที่	บังคับ	ได้	ใน	เมื่อ	มี	การ	บังคับ	จิต	ได้	คือ	

มี	วิธี	กระทำ	อันดับ	ที่	๒;		เรา	มี	การ	บังคับ	สิ่ง	เหล่า	นี้	ได้	ใน	เมื่อ	บังคับ	จิต	ได้;	

จึง	มี	ระบบ	ทำ	สมาธิ	สอน	เรื่อง	ปฏิกูล	สัญญา.	 	 วัน	แรก	บวช	เรา	ก็ได้	รับ	การ	

สั่งสอน	 เรื่อง	ปฏิกูล	สัญญา	 ให้	ใช้	เป็น	เครื่อง	มือ	ต่อสู้	ความ	รู้สึก	ฝ่าย	ต่ำ	

อย่างนี้.		พิจารณา	โดย	ความ	เป็น	ปฏิกูล	หรือ	ให้	ยิ่ง	ขึ้น	ไป	ก็ได้		กระทั่ง	

เป็น	ธาตุ	ตาม	ธรรมชาติ	เป็น	ไป	ตาม	เหตุ	ตาม	ปัจจัย;		นี้	เป็น	เรื่อง	บังคับ	จิต.		

แต	่มนั	ก	็เนือ่ง	อยู	่กบั	รา่งกาย		อยา่ง	ที	่กลา่ว	แลว้	วา่	จติ	ประเภท	นี	้ไมใ่ช	่จติ	แท,้		

มนั	เนือ่ง	อยู	่กบั	รา่งกาย,		เชน่	ความ	กำหนดั	เกดิ	ขึน้	เมือ่	ตอ่ม	prostate	เตม็	

ไป	ด้วย	น้ำ	เมือก,	นั่น	ความ	รู้สึก	ทาง	ความ	กำหนัด	เกิด	ขึ้น	นั้น	เป็น	ปฏิกิริยา	

ของ	ต่อม	แก	ลนด์	ที่	เต็ม	ไป	ด้วย	น้ำ	เมือก	 	 ทีนี้	น้ำ	เมือก	เกิด	ขึ้น	เมื่อ	มี	ความ	

กำหนัด	ทุก	คราว	 ความ	รู้สึก	ทาง	เพศ	เกิด	ขึ้น	 น้ำ	เมือก	ก็	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ต่อม	

prostate.	 	 ถ้า	มัน	มี	มาก	และ	มี	เต็ม	 มัน	ก็	รบกวน	 คือ	เกิด	ความ	กำหนัด	

รบกวน;		ถ้า	มัน	ไม่มี	มัน	ก็	ไม่	รบกวน.		การ	ป้องกัน	อย่า	ให้	มี	ก็	คือ	อย่า	ให้	

มี	จิต	ที่	กำหนัด	:	เมื่อ	ตา	เห็น	รูป	เมื่อ	หู	ฟัง	เสียง	ฯลฯ	หรือ	เมื่อ	สัมผัส	ทาง	

ผิวหนัง	 หรือ	ว่า	แม้แต่	เพียง	ความ	คิด	ฝัน.	 	 การ	อยู่	ห่าง	ไกล	กัน	ก็	มี	ความ	

กำหนัด	ได้	โดย	ได้	เห็น	รูป	ฟัง	เสียง	ดม	กลิ่น	ฯลฯ	หรือ	คิด	ขึ้น	ใน	ใจ	เอง.

ถ้า	พูด	ตาม	ภาษา	โบราณ	ตาม	หลัก	โบราณ	ของ	พวก	ฤๅษี	โยคี	มุนี	นี้	

เขา	ถือว่า		น้ำ	เมือก	นี้	กลั่น	ออก	มา	จาก	เยื่อ	ใน	กระดูก	เลย	(คือ	marrow)	

ที่มี	อยู่	ใน	ระหว่าง	โพรง	กระดูก.	 เมื่อ	คน	เห็น	ภาพ	ที	ไร	ก็	กำหนัด	หรือ	

ฟัง	เสียง	ที	ไร	ก็	กำหนัด;		marrow	นี้	ไหล	ออก	มา	เป็น	ของเหลว	ซึม	ออก	

มา	ทั่วตัว	ซาบซ่าน	แล้ว	ก็	ไป	รวม	อยู่	ที่	ต่อม	ที่	เรา	เรียก	กัน	เดี๋ยว	นี้	ว่า	ต่อม	

prostate	ม	ีผล	เปน็	ความ	กำหนดั;		เขา	เรยีก	สิง่	นี	้วา่		วริยิะ.	วริยิะ	ซึง่	แปล	วา่	
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ความ	เพียร	นั่น	แหละ	เป็น	ชื่อ	ของ	น้ำ	เมือก	ที่	ถูก	ใช้	ไป	ใน	ทาง	ความ	กำหนัด.			

ถ้า	ไม่มี	ความ	กำหนัด	อ้าย	สิ่ง	นี้	ไม่	เรียก	ว่า	 วิริยะ	คือ	ว่า	มัน	กลาย	เป็น	ทำ	

หน้าที่	อีก	อย่าง	หนึ่ง	 เรียก	ว่า	เป็น	โอชะ	คือ	ไป	บำรุง	จิต	บำรุง	สมอง	 ให้	มี	

ความ	สดชื่น	แจ่มใส.	 	แต่	ถ้า	ถูก	ใช้	ไป	ใน	ทาง	กามารมณ์	กลาย	เป็น	วิริยะ	

ทำให้	เกิด	ความ	ร้อน	เกี่ยว	กับ	ความ	รู้สึก	ทาง	กามารมณ์.	 	 เพราะ	ฉะนั้น	

ถ้า	ควบคุม	ได้	มัน	ก็	ไม่มี	โอกาส	ที่	จะ	เป็น	วิริยะ,	มี	แต่	เป็น	โอชะ	อย่าง	เดียว	

ทำให้	มัน	สมอง	แจ่มใส	สดชื่น	จิตใจ	เบิก	บาน.		พวก	โยคี	จึง	ระวัง	ใน	การ	ที่	

จะ	ไม่	ให้	เกิด	สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	วิริยะ	ขึ้น	มา	ใน	ร่างกาย;		ให้	มัน	กลาย	เป็น	โอชะ	

บำรุง	ความ	สดชื่น	แจ่มใส	ของ	ร่างกาย	อยู่	เรื่อย	ไป.	 	 เขา	ไม่	ถือว่า	เป็น	เรื่อง	

ผิด	ปกติ.

ส่วน	เม็ด	อัณฑะ	ที่	กลั่น	เชื้อ	ที่	เป็น	เชื้อ	ชีวิต	นั้น		มัน	ก็	ไม่มี	โอกาส	ที่	จะ	

มา	ประสม	กับ	เนื้อ	เมือก	ที่	ต่อม	prostate	มัน	ก็	ขับ	ถ่าย	ออก	ทาง	อื่น	ก็	เลย	

ไม่มี	เรื่อง	ไม่มี	ปัญหา	ที่	จะ	ทำให้	เป็น	คน	ที่	มี	จิต	ผิด	ปรกติ	วิปลาส;		กลาย	

เป็น	คน	ที่	ปรกติ	ที่สุด	และ	มี	ความ	สุด	ชื่น	แจ่มใส	ที่สุด.		ทั้ง	ที่	ว่า	เชื้อ	ชีวิต	จาก	

เม็ด	อัณฑะ	ไม่มี	โอกาส	จะ	พบ	น้ำ	เมือก	ใน	ต่อม	prostate;	ไม่	ได้	ถือว่า	เป็น	

เรื่อง	ผิด	ปกติ	หรือ	ทำให้	คน	วิปลาส.

เพราะ	ฉะนั้น	การ	ที่	บังคับ	จิต	ได้		มัน	จึง	เป็นการ	แก้	ปัญหา	การ	บีบคั้น	

ของ	ต่อม	แก	ลนด์	ทั้ง	หลาย	ได้.		แต่	มัน	ก็	มี	เทคนิค	ของ	มัน	เฉพาะ	ซึ่ง	ก็	ต้อง	

ศึกษา	ของ	มัน	เฉพาะ	หรือ	มัน	ก็	ลึก	ซ้ึง	ยุ่ง	ยาก	ไป	ตาม	เร่ือง	ของ	มัน	เหมือนกัน.		

เพราะ	ฉะนั้น	เรา	จึง	ต้อง	อุทิศ	ตน	 เพื่อ	ศึกษา	เพื่อ	ปฏิบัติ	 ให้	เต็ม	เทคนิค	

หรือ	เต็ม	course	ของ	มัน		มัน	จึง	จะ	มี	ผล	ด้วย	เหตุ	นี้	จึง	ถือว่า	เป็น	เรื่อง	

ที่	สูง	ไป	กว่า	ธรรมดา;	โดย	กฎ	ที่	ว่า	ถ้า	บังคับ	จิต	ได้	ก็	บังคับ	ความ	บีบ	คั้น	ของ	

สิ่งนี้	ได้.
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อันดับ	ที่	สาม	 เป็น	เรื่อง	ใช้	ปัญญา	 ใช้	พิจารณา	 ที่	เป็น	เรื่อง	ทาง	

จิตล้วน	 ได้แก่	บำเพ็ญ	สมณ	ธรรม	 หรือ	การ	ปฏิบัติ	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	

ตาม	หลัก	พุทธ	ศาสนา	 นับ	ตั้ง	ต้น	แต่	เห็น	ปฏิกูล	 มี	ปฏิกูล	สัญญา	เรื่อย	

	มา	จนถึง	อนิจจัง	ทุก	ขัง	อนัตตา.	 	จน	กระทั่ง	เกิด	ญาณ	ทัศนะ	ที่	เพียง	

พอ	แก่	การ	บรรลุ	มรรคผล	แล้ว	ก็	บรรลุ	มรรค	ผล;		นี่	มัน	เป็น	เรื่อง	ทาง	

จติแท.้		เมือ่	ประสบ	ความ	สำเรจ็	แลว้	ก	็ม	ีจติ	ชนดิ	ที	่บงัคบั	เรือ่ง	วตัถ	ุรา่งกาย	

เรื่อง	ต่อม	แก	ลนด์	เหล่า	นั้น	ได้	 จน	เป็น	พระ	อรหันต์	 แล้ว	ก็	มี	จิตใจ	พิเศษ	ที่	

รำงับ	ปฏิกิริยา	ต่าง	ๆ 	ที่	เกิด	จาก	ต่อม	แก	ลนด์	เหล่า	นั้น	ได้,		จึง	ไม่มี	กิเลส	

ประเภทนี้.		เพราะ	จาก	กิเลส	ประเภท	นี้	ที่	ทำให้	เกิด	ความ	โกรธ	ความ	โง่	

ความ	หลง	อะไร	อื่น	ๆ 	อีก.

เมื่อ	ตัด	ต้นตอ	ของ	มัน	ได้	มัน	ก็	หมายความ	ว่า	กิเลส	ทุก	ชนิด	ก็	พลอย	

รำงับ	ไป;		คือ	ไม่	เอา	อะไร	เป็น	สัตว์	บุคคล	ตัว	ตน	เรา	เขา,		ไม่	เอา	รูป	

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ส่วน	ใด,		หรือ	เวทนา	อัน	เกิด	มา	จาก	ส่วน	เหล่านั้น.		

สว่น	ใด	เปน็	เวทนา	ทาง	ตา	ทาง	ห	ูทาง	จมกู	ทาง	ลิน้	ฯลฯ	ไม	่เปน็	สตัว	์บคุคล	

ตวั	ตน	เรา	เขา	ขึน้	มา	ได,้		ก	็ไม	่อาจ	จะ	เกดิ		ความ	โลภ	ความ	โกรธ	ความ	หลง	

ได้.		นี่	มัน	เป็น	ความ	รู้	เท่า	ทัน	อย่าง	ยิ่ง	แล้ว	ก็	ทำลาย	หมดไปเลย.		มัน	อาจ	

จะ	ดี	เกิน	ไป	สำหรับ	ชาว	บ้าน		แต่	ก็	เป็น	หน้าที่	โดยตรง	สำหรับบรรพชิต.

นี	่ที	่กลา่ว	มา	นี	้เรยีก	วา่	รู	้เทา่	ทนั	เนือ้	หนงั	ใน	๓	ระดบั		นบั	ตัง้แต	่บบีคัน้	

ทาง	ร่างกาย,	แล้ว	ก็	ควบคุม	ปฏิกิริยา	ของ	ส่วน	ทาง	ร่างกาย		ที่	เรา	มัก	จะ	

เรยีก	กนั	วา่	จติ,		แลว้	ก	็ม	ีสต	ิปญัญา	ใน	ขัน้	สงู	ที	่เปลีย่นแปลง	จติ	แท	้ๆ 	จรงิ	ๆ 	

เสีย	เลย,	มี	ความ	รู้	เท่า	ทัน,	และ	บรรเทา,	และ	ควบคุม,	และ	ตัด	รากเง้า,	

มีได้	อย่าง	นี้	เป็น	เค้า	ๆ 	สำหรับ	คุณ	จะ	ได้	ศึกษา	ค้นคว้า	ต่อ	ไป.

ทีนี้	ก็	มา	ถึง	กาม	วัตถุ	กรณี	เป็น	ที่	ตั้ง	แห่ง	การ	สืบพันธุ์	นี้	ว่า	ไม่รู้	เท่า	ทัน	

แลว้	ตก	เปน็	ทาส	ของ	การ	สบืพนัธุ	์นี	้หมายความ	วา่	นา่	ด	ูหรอื	บรสิทุธิ	์ขึน้	มา		
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กวา่	กามารมณ	์หรอื	การ	บบี	คัน้	ของ	ตอ่ม	แก	ลนด	์เกดิ	ความ	กระวนกระวาย	

ทาง	เนือ้	หนงั.		การ	สบืพนัธุ	์นัน้	มนั	ม	ีความ	มุง่	หมาย	ที	่บรสิทุธิ	์ของ	มนัในตวั	

แต	่มนษุย	์ก	็เขา้ใจ	ผดิ	ไมรู่	้ความ	มุง่	หมาย	ทีแ่ท	้จรงิ	นัน้		เลย	ตก	เปน็	ทาส	ของ	

กามารมณ์	ที่	ธรรมชาติ	จ้าง.	มนุษย์	เป็น	ลูกจ้าง	 	ธรรมชาติ	เป็น	นายจ้าง,		

จา้ง	ให	้ทำ	สิง่	ที	่ไม	่ชวน	ทำ	สกปรก	ยุง่	ยาก	ลำบาก	หลาย	ๆ 	อยา่ง		แต	่มนษุย	์ก	็

ทน	ทำ	สมคัร	ทำ	ดว้ย	ความ	เตม็ใจ	ใน	การ	สบืพนัธุ;์		แลว้	ก	็ใน	วง	จำกดัแคบ	ๆ 	

อย่าง	ดี	ที่สุด	ก็	เพื่อ	จะ	มี	ลูก	มี	หลาน	มา	สืบ	มรดก,		เป็น	ที่	อุ่น	ใจ	ว่า	เมื่อ	

แก่ชรา	แล้ว	เขา	จะ	ได้	เป็น	ผู้	เลี้ยง	ดู	เรา	อย่าง	นี้	เป็นต้น		อย่าง	ที่	เขา	มี	ลูกมี	

อะไร	กัน	ตาม	ธรรมดา	หาก	ไม่มี	ก็	ว้าเหว่	 ถ้า	มี	ก็	อบอุ่น	อย่าง	นี้	เป็นต้น;		

แล้ว	ก็	ประสงค์	จะ	มี	การ	สืบพันธุ์.

แต่	ว่า	ใน	ที่สุด	นั้น	 มา	พิจารณา	ดู	แล้ว	 มัน	เป็น	เรื่อง	ถูก	ธรรมชาติ	จ้าง	

หรือ	หลอก	จ้าง	ด้วย	กามารมณ์.		คน	ที่	สมรส	แต่งงาน	นั้น	ลอง	พิจารณา	

ดเูถดิ	หวงั	กามารมณ	์เปน็	เบือ้ง	หนา้,		ไม	่ได	้หวงั	การ	สบืพนัธุ	์เปน็	เบือ้งหนา้	

เพียง	ถือ	เป็น	ผลพลอยได้	มากกว่า.		ถ้า	ไม่มี	เรื่อง	กามารมณ์	แล้ว	ดู	จะ	ไม่มี	

ใคร	แตง่งาน	แลว้	ก	็จะ	กลวั	การ	ม	ีบตุร	และ	คลอด	บตุร.		นี	่ธรรมชาติ	ฉลาด	

กว่า	เอา	กามารมณ์	เป็น	เหยื่อ	แล้ว	จ้าง	เขา	ให้	สมัคร	ทำ;		นี้	เลว	เกิน	ไป	โง่	

เกิน	ไป.

สว่น	ที	่ตอ้งการ	จะ	ม	ีบตุร	ไว	้เลีย้ง	ตวั	ไว	้สบื	ตระกลู	นัน้	ยงั	ด	ีขึน้	มากกวา่	

อกี	ชัน้	หนึง่.		แต	่วา่	ยงั	ม	ีความ	คดิ	ที	่ด	ีกวา่	นัน้	อกี	ชัน้	หนึง่	คอื	วา่	อยา่	ให	้มนษุย	์

สูญ	พันธุ์	เพื่อ	ว่า	มนุษย์	จะ	ได้	ถึง	พระเจ้า	หรือ	ถึง	บรม	ธรรม.		เพราะ	การที่	

เรา	มี	คน	เกิด	ทะยอย	ๆ 	กัน	ไว้	 เพื่อ	ไม่	ให้	สูญ	พันธุ์	นี้	ก็	เพื่อ	ให้	มัน	ก้าวหน้า	

เรื่อย	ไป	ๆ 	 ตาม	วิธี	ที่	ถูก	ต้อง	 แล้ว	ก็	ถึง	บรม	ธรรม	 คือ	สิ่ง	ที่	ดี	ที่สุด	ที่	มนุษย์	

ควร	จะ	ได้.		เมื่อ	พ่อ	แม่	ไม่	อาจ	จะ	ถึง	ลูก	ก็	ควร	จะ	ไป	ต่อ	ไป	อีก,		เมื่อ	ลูกยัง	

ไม่	ถึง	หลาน	เหลน	ต่อ	ไป	มัน	ก็	ควร	จะ	ไป	ต่อ	ไป	อีก	จน	กระทั่ง	ถึง	สิ่ง	ที่	ดี	ที่สุด	
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ที	่มนษุย	์ควร	จะ	ได.้		แต	่เดีย๋ว	นี	้เขา	ไม	่ได	้ม	ีลกู	หลาน	กนั	ดว้ย	ความ	มุง่หมาย	

ใน	ลักษณะ	อย่าง	นี้;	 เขา	มี	ลูก	หลาน	เอา	ไว้	ตบแต่ง	ให้	สวย	ๆ 	 เอา	ไว้	ขาย	

แพง	ๆ 	 อย่าง	นี้	มากกว่า.	 	 นี่	ไม่ใช่	วัตถุประสงค์	ที่แท้	จริง	ของ	การ	ที่	จะ	มี	

การ	สืบพันธุ์	ไว้.

คณุ	ลอง	คดิ	ด	ูวา่	มนษุย	์เกดิ	มา	ใน	โลก	สมยั	กอ่น	สมยั	หนิ,		แลว้	ก	็มาถงึ	

สมัย	หิน	สมัย	อะไร	ต่าง	ๆ 	 กว่า	จะ	มี	พระพุทธเจ้า	เกิด	ขึ้น	ใน	โลก	 	ถึง	บรม	-	

ธรรม	นี้	มัน	นาน	เท่าไร,	มัน	กี่	ล้าน	ๆ 	ปี,	คุณ	ไป	คิด	ดู	เอา	เอง,		กี่	ล้าน	ๆ 	ปี	

จึง	เกิด	พระพุทธเจ้า	ขึ้น	มา	ใน	โลก.		เรา	ต้อง	ถือว่า	วิวัฒนาการ	ของ	สิ่ง	ที่	มี	

ชวีติ	นี	้เปน็	ไป	เพือ่	จดุ	มุง่	หมาย	อนั	นี	้ทัง้	นัน้	คอื	ใน	ทีส่ดุ	จะ	ตอ้ง	ถงึ	นพิพาน	จะ	

ตอ้ง	ม	ีววิฒันาการ	ไป	จนถงึ	นพิพาน	จน	ได;้		แม	้จะ	ไป	โง	่ไป	หลง	ใน	กามารมณ	์

เป็น	วรรค	เป็น	เวร	ก็	เป็น	ไป	พัก	หนึ่ง	สมัย	หนึ่ง	ยุค	หนึ่ง;		พอ	เกิด	เจ็บ	ปวด	

ขึน้มา	เออืม	ระอา	ขึน้	มา	ก	็จะ	หมนุ	ไป	หา	นพิพาน	ได.้		หรอื	วา่	คน	ๆ 	เดยีวนี	้

ถ้าถือว่า	เกิด	แล้ว	เกิด	อีก	 เกิด	แล้ว	เกิด	อีก	 	 ความ	เข็ด	หลาบ	ก็	ทำให้	ถึง	

นิพพาน	ได้;		จะ	เป็นการ	เกิด	ชนิด	ไหน	ก็ตาม.

ถ้า	สมมุติ	ว่า	เป็นการ	เกิด	จาก	ท้อง	แม่	เกิด	หลาย	ๆ 	ชาติ,		เกิด	ต่อ	ไป	

มัน	ก็	ดี	ขึ้น	ๆ 	จนถึง	นิพพาน	ได้	ใน	หมื่น	ชาติ	แสน	ชาติ	อะไร	ก็ตาม.		หรือ	

ว่า	จะ	ถือ	เอา	ชาติ	เป็น	ขณะ	จิต	ที่	เกิด	ตัว	กู	ครั้ง	หนึ่ง	เรียก	ว่า	ชาติ	ครั้ง	หนึ่ง	

มัน	ก็	เดือด	ร้อน	ไป	ด้วย	โลภ	ะ	โทสะ	โมหะ	ทุก	ครั้ง	ที่	เกิด	เป็น	ทุกข์	ทุกที	ที่	

เกิด	มัน	ก็	รู้จัก	เบื่อ;		ไม่ทัน	แก่	เฒ่า	เข้า	โลง	ก็	ต้องการ	ความ	สงบ	เย็น	หรือ	

ได้	พบ	ความ	สงบ	เย็น	ได้.

นี่	แหละ	วิวัฒนาการ	ต้อง	เป็น	ไป	เพื่อ	นิพพาน	ทั้ง	นั้น		เพราะ	ว่าที่	อื่น	

ไม่ใช่	จุด	จบ;		สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	นิพพาน	เป็น	จุดจบ	ของ	ความ	ว่าย	เวียน	หรือ	

ของ	วัฏฏ	สงสาร.		เพราะ	ฉะนั้น	จะ	ต้อง	มี	ความ	เข้าใจ	กัน	ว่า	มี	บุตร	มี	การ	

สืบพันธุ์	นี้	ไม่ใช่	เพื่อ	ความ	อุ่น	ใจ	ว่า	มี	บุตร	หรือ	อะไร	ใกล้	ๆ 	ที่	นี่;		มัน	ต้อง	
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มุง่	หมาย	วา่	มนษุย	์จะ	ตอ้ง	อยู	่ตอ่	ไป	จนกวา่	มนษุย	์จะ	ถงึ	บรม	ธรรม.		เพราะ	

ฉะนั้น	ถ้า	ใคร	จะ	สมรส	จะ	แต่งงาน	มี	คู่	ครอง	ก็	ควร	จะ	นึก	ว่า		การก	ระ	ทำนี้	

เพื่อ	มนุษย์	จะ	ได้	มี	เหลือ	อยู่	และ	จะ	เดิน	ต่อ	ไป	จนกว่า	จะ	ถึง	พระเจ้า	หรือ	

บรมธรรม.		การ	สมรส	หรอื	การ	แตง่งาน	นัน้	ก	็จะ	ไม	่สกปรก	หรอื	ไม	่เปน็	ที	่

ตัง้	แหง่	การ	ต	ิเตยีน	แต	่เปน็การ	ประพฤต	ิธรรม	อยู	่ใน	ตวั,	หรอื	ปฏบิตั	ิธรรม	

อยู่	ใน	ตัว	คือ	ทำให้	ถูก	ต้อง	ทาง	ศีล	ธรรม	มี	ความ	มุ่ง	หมาย	ที่	ดี	ที่	ถูก;		แล้ว	ก็	

กระทำ	ไป	ก็	จะ	เป็นการ	ปฏิบัติ	ธรรม	เป็น	ผล	ดี	เรื่อย	ๆ 	ไป	ทั้ง	แก่	ส่วน	รวม	

และ	สว่น	ตวั.		ทำให	้ตวั	เอง	รูจ้กั	อะไร	สงู	ขึน้	ไป	ลกึ	ขึน้	ไป	เลือ่น	ชัน้	ตวั	เอง	ได.้		

ใน	ที่สุด	การ	สืบพันธุ์	ก็	ไม่ใช่	การ	รับจ้าง	ธรรมชาติ,		ไม่	ได้	ตก	เป็น	ทาส	ของ	

ธรรมชาติ	เพื่อ	การ	สืบพันธุ์,		ไม่	ได้	ตก	เป็น	ทาส	ของ	การ	สืบพันธุ์.

สรปุ	แลว้	เรา	ไม	่ตก	เปน็	ทาส	ของ	กามารมณ,์		ไม	่ตก	เปน็	ทาส	ของตอ่ม	

แก	ลนด์	ทาง	เนื้อ	หนัง,	 ไม่	ตก	เป็น	ทาส	ของ	การ	สืบพันธุ์	 ก็	เพราะ	ว่า	รู้	เท่า	

ทัน	เนื้อ	หนัง.	 เพราะ	ฉะนั้น	จึง	ย้ำ	แล้ว	ย้ำ	อีก	ถึง	การ	รู้	เท่า	ทัน	เนื้อ	หนัง	ให้	

หมดสิ้น	แล้ว	ก็	ไม่	ตก	เป็น	ทาส	ของ	สิ่ง	ใด;		จะ	เป็น	กามารมณ์	ก็ตาม,	เป็น	

ผัสส	า	หาร	ก็ตาม.		เป็นการ	สืบพันธุ์	ก็ตาม.		นี้	จึง	จะ	เรียก	ว่า	มนุษย์	ซึ่ง	

แปล	ว่า	มี	จิตใจ	สูง.

คำ	วา่	มนษุย	์จะ	แปล	อยา่ง	อืน่	กไ็ด,้		แต	่แปล	วา่	จติใจ	สงู	นี	้ถกู	ตอ้ง	ตาม	

รูป	ศัพท์.	 	มนุษย์	ควร	จะ	มี	จิตใจ	สูง	 ไม่	ตกต่ำ	 ไม่	เป็น	ทาส	ของ	สิ่ง	เหล่า	นี้	

จงึจะ	เรยีก	วา่	มนษุย.์		ม	ิฉะนัน้	จะ	ไมใ่ช	่มนษุย	์จะ	เปน็	คน	ที	่เหมอืน	กบัสตัว,์		

ยงั	ใกล	้กบั	สตัว	์อยู	่มาก.		เพราะ	ฉะนัน้	ขอ	ให	้ถอืวา่	การ	รู	้เทา่	ทนั	เรือ่ง	ของ	เนือ้	

หนงั	นี	้เปน็	สิง่	จำเปน็	ทีส่ดุ	ที	่ทกุ	คน	จะ	ตอ้ง	รู	้ไม	่วา่	คน	เดก็	หรอื	คน	หนุม่	คน	

สาว	หรอื	กระทัง่	พอ่	บา้น	แม	่เรอืน	กระทัง่	คน	แก	่ชรา;		เพราะ	วา่	อนั	นี	้เปน็	

อุปสรรค	ขวาง	หน้า	ของ	การ	บรรลุ	บรม	ธรรม.
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แต่	ทีนี้	ปัญหา	หนัก	มัน	เกิด	อยู่	ที่	ว่า		เดี๋ยว	นี้	มนุษย์	เรา	ก็	ตก	เป็น	ทาส	

หรือ	ถูก	ลาก	ไป	ตาม	ความ	นิยม	ของ	โลก	ใน	สมัย	ปัจจุบัน.		พูด	ตรง	ๆ 	อย่าง	

พวก	คุณ	นี้	ก็	ตก	เป็น	ทาส	ของ	ความ	นิยม	ของ	โลก	สมัย	ปัจจุบัน	:		คุณ	ต้อง	

เรียน	อย่าง	ที่	เขา	นิยม	กัน	แล้ว	คุณ	ก็	มุ่ง	หมายก	ระ	ทำ	อย่าง	ที่	เขา	กระทำ	กัน	

ตาม	ความ	เจริญ	แผน	ใหม่	 อย่าง	ที่	เขา	เรียก	กัน	ว่า	 ความ	ก้าวหน้า	 ความ	

เจรญิ	อะไร	กต็าม.		แลว้	คณุ	ไป	พจิารณา	ด	ูให	้ด	ีวา่	แผน	ใหม	่แผน	ปจัจบุนันัน้	

มัน	เป็น	อะไร	?	เป็น	วัตถุนิยม	หรือ	เป็น	มโน	นิยม.		ถ้า	เป็น	วัตถุนิยม	ก็	ไม่	

แคล้ว	ไม่	คลาด	ที่	จะ	ต้อง	ตก	ไป	เป็น	ทาส	ของ	สิ่ง	ที่	ว่า	นี้.

คุณ	ลอง	ดู	โลก	ของ	พวก	วัตถุนิยม	สมัย	นี้		เขา	ไม่	เห็น	ว่า		อย่าง	ที่	เรา	

เรียก	ว่า	สมัย	นี้	เป็น	ทาส	ของ	กามารมณ์;		แต่	เขา	กลับ	เห็น	ว่า	เป็น	ชัยชนะ	

ต่อ	กามารมณ์	 	 คือ	เขา	ได้	กอบโกย	เอา	กามารมณ์	มา	กิน	 มา	ดื่ม	อย่าง	

สนุกสนาน	ตามใจ	ชอบ;		เขา	เรียก	ว่า	เป็น	ผู้	ชนะ.		แต่	เรา	กลับ	เรียก	ว่า	

เป็น	ทาส;		มัน	ตรง	กัน	ข้าม	อยู่	อย่าง	นี้.		นี่	ไป	ระวัง	เอา	เอง	ไป	เลือก	เอา	เอง	

ให้	ดี	ๆ .		ถ้า	พูด	กัน	ตาม	ภาษา	จริง	ๆ 	แล้ว	คน	เหล่า	นี้	เอา	ความ	เป็น	ทาส	นั่น	

แหละ	มา	เป็น	ชัยชนะ;		เอา	ความ	เป็น	ทาส	ของ	กามารมณ์	ของ	ผัสส	า	หาร	

ของ	การ	สบืพนัธุ	์นี	้มา	เปน็	บรม	ธรรม	เสยี	เอง.		บรม	ธรรม	ก	็มา	ดว้ยนสิน้	สดุ	

สะดุด	หยุด	ลง	ที่	นี่	ของ	พวก	วัตถุนิยม	นี้;		จึง	ว่า	วัตถุนิยม	เขา	ก็	เอา	วัตถุ	นั่น	

แหละ	เป็น	ยอด	เป็น	สุด	เป็น	เลิศ	เป็น	หลัก.		นี่	พวก	คุณ	จะ	ไป	ไหว	ไหม	?	

คือ	ว่า	จะ	เอา	ด้วย	ไหม	?

เมื่อ	เขา	เอา	วัตถุ	นั้น	มา	เป็น	บรม	ธรรม	เสีย	แล้ว	ปัญหา	ของ	เขา	ก็ไม่มี,		

ปัญหา	ของ	เยา	ก็	สิ้น	สุด.		เขา	จึง	ไม่มี	ปัญหา	ที่	เกี่ยว	กับ	การ	จะ	ต้อง	ควบคุม	

กิเลส.		หรือ	ควบคุม	กามารมณ์,		ควบคุม	อาหาร		ควบคุม	การ	สืบพันธุ์;		

เขา	ไมม่	ีปญัหา	เหมอืน	พวก	เรา	เลย.		เพราะ	เขา	เอา	สิง่	เหลา่	นัน้	เปน็	สิง่	วเิศษ	

สุด	ที่	มนุษย์	ควร	จะ	ได้	เสีย	แล้ว.	 	 ส่วน	เรา	ถือว่า	สิ่ง	นั้น	เป็น	อุปสรรค	ศัตรู	
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ขวางหนา้	ตอ่	การ	บรรล	ุบรม	ธรรม		เพราะ	วา่	บรม	ธรรม	ของ	เรา	เปน็	อยา่งอืน่	

มี	เป็น	อย่าง	อื่น.

พวก	วัตถุนิยม	ไม่มี	ปัญหา	ที่	ควบคุม	 หรือ	กำจัด	สิ่ง	เหล่า	นี้;	 	 เขา	มี	

ปัญหา	แต่	เพียง	ว่า	 จะ	ได้	สิ่ง	เหล่า	นี้	มา	มาก	ๆ 	 และ	โดย	เร็ว	อย่างไร	นั้น;		

ปัญหา	มัน	ต่าง	กัน	อย่าง	นี้.	 	 มี	ปัญหา	ที่	จะ	กอบโกย	สิ่ง	เหล่า	นี้	เข้า	มา	ไว้	ใน	

อำนาจ	ของ	ตัว	โดย	รวดเร็ว	มาก	ๆ 	อย่างไร.		นี่	วัตถุนิยม	ที่	เป็น	เหตุ	ให้	เกิด	

ลทัธ	ิการ	ตอ่สู	้ระหวา่ง	ลทัธ	ิชน	กรรมาชพี	กบั	พวก	นายทนุ.		พวก	นายทนุ	ก	็

ต้องการ	อย่าง	นี้		ชน	กรรมาชีพ	ก็	ต้องการ	อย่าง	นี้	ต้องการ	เหมือน	กันเลย	

ที่	จะ	กอบโกย	สิ่ง	เหล่า	นี้;		มัน	ก็	ต้อง	ได้	รบ	กัน.		ปัญหา	ของ	โลก	ก็	ไม่มี	ที่	

สิน้สดุ	เพราะ	วา่	ตก	เปน็	ทาส	ของ	สิง่	เหลา่	นี	้กนั	ทัง้	โลก.		นี	่ปญัหา	ของ	เรา	ม	ีวา่			

จะควบคุม	สิ่ง	เหล่า	นี้	ได้	อย่างไร	 จึง	จะ	ถอย	หลังออก	มา	ได้	จาก	การ	รบ	รา		

ฆ่า	ฟัน	กัน	เป็นการ	ถาวร.		หรือ	เบียดเบียน	ตัว	เอง	เป็นการ	ถาวร.

พวก	ที	่เขา	อา้ง	ตวั	เอง	วา่	เขา	ม	ีการ	เตม็	เปีย่ม	ทาง	พฒันา,		ประเทศบาง	

ประเทศ	อย่า	ออก	ชื่อ	เขา	เลย	 	 เขา	ถือว่า	มี	การ	ทำ	มา	หากิน	ดี	 มี	อาชีพดี	

มสีงัคมสงเคราะห	์สงูสดุ,		เขา	กำลงั	ม	ีภมูใิจ	อยู	่วา่		เขา	ถงึ	สิง่	สงูสดุ	ทีม่นษุย	์

จะ	ต้อง	ทำ.		พอ	เขา	มา	ที่	นี่	มา	ถึง	บ้าน	เรา	เขา	จะ	ถาม	ที	เดียว	:	ที	แรก	เขา	จะ	

ถาม	ว่า	นี่	พวก	คุณ	แก้	ปัญหา	เรื่อง	ลำบาก	เรื่อง	ยุ่ง	ยาก	เรื่อง	เจ็บ	ไข้	เรื่อง	

ไม่มี	อะไร	จะ	กิน	กัน	อย่างไร	 ใน	เมื่อ	พา	กัน	ไป	ศึกษา	ธรรมะ	แต่	เรื่อง	ด้าน	

จิตใจ	เสีย;		เขา	จะ	ถาม	อย่าง	นี้	เสมอ	เพราะ	เขา	ถือว่า	นั้น	เป็น	สิ่ง	สูงสุด	

จะ	ต้องได้,	แล้ว	เรา	ยัง	ไม่	ได้	ขวนขวาย	ใน	สิ่ง	เหล่า	นั้น	ไป	ขวนขวาย	ใน	เรื่อง	

จิตใจ;	 	 เขา	ก็	สงสัย	หรือ	บางที	เขา	ก็	ดู	หมิ่น	ว่า	 นี่	ยัง	ป่า	เถื่อน	 ยัง	ไป	หลง	

ใน	เรื่อง	จิต	อาชีพ	ยัง	ไม่ทัน	ก้าวหน้า	สังคมสงเคราะห์	ยัง	ไม่	สูงสุด.		เรา	ก็	

ไม่	อาจ	จะ	ทำความ	เข้าใจ	กัน	ได้		เพราะ	ว่า	เรา	มุ่ง	หมาย	บรม	ธรรม	อย่าง	อื่น		

เขา	มุ่ง	หมาย	เพียง	แค่	นั้น.
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เรา	จะ	ให้	เรื่อง	อาชีพ	 หรือ	เรื่อง	สังคมสงเคราะห์	อะไร	ก็ตาม	 เป็น	

เพียง	ปริมาณ	ที่	พอ	เหมาะ	พอดี	แก่	การ	ที่	จะ	สนับสนุน	คน	ให้	ถึง	บรม	ธรรม	

ที่แท้	จริง	ใน	ส่วน	ลึก	ของ	จิตใจ;	ไม่	มา	มัวเมา	ลุ่ม	หลง	ใน	เรื่อง	เหล่า	นี้		เช่น	

ว่า	หลง	อาชีพ	หรือ	สังคมสงเคราะห์	เพื่อ	อยู่ดี	กิน	ดี,		แล้ว	อยู่ดี	กิน	ดี	เพื่อ	เป็น	

ทาส	กามารมณ์,	เพื่อ	ผัสส	า	หาร,	การ	สืบพันธุ์	อะไร	ทำนอง	นี้.		มัน	ไขว้	กัน	

	อยู	่อยา่ง	นี	้เสมอ.		พวก	วตัถนุยิม	เขา	หมด	ปญัหา	กอ่น	เรา,		เพราะ	เขา	พอใจ		

ที่	จะ	จมปลัก	อยู่	ใน	การ	เป็น	ทาส	ของ	กามารมณ์	 หรือ	ผัสส	า	หาร	และ	การ	

สบืพนัธุ.์	สว่น	พวก	เรา	เมือ่	อา้ง	ตวั	เปน็	พวก	ธรรม	นยิม	หรอื	มโน	นยิม	หรอื	

จตินยิม	อะไร	ทำนอง	นัน้		มนั	ก	็ยงั	ม	ีปญัหา	เหลอื	อยู่	ที	่จะ	ตอ้ง	เผชญิ	กนั	เขา้	

กับ	สิ่ง	เหล่า	นี้	แล้ว	ก็	ต่อสู้.	ยัง	มี	ปัญหา	ที่	จะ	ต้อง	จัดการ	กับ	เรื่อง	บรมธรรม	

ขั้น	ที่	เป็น	ของ	พวก	วัตถุนิยม	ต่อ	ไป	อีก		ใน	เมื่อ	พวก	วัตถุนิยม	เขา	พอใจ	แล้ว	

ที่	จะ	ได้	บรม	ธรรม	เพียง	แค่	นั้น.

เรา	มี	ปัญหา	ว่า	จะ	จัดการ	กับ	บรม	ธรรม	ของ	พวก	วัตถุนิยม	ที่มา	ขวาง	

หน้า	เรา	อยู่	นี้	อย่างไร		เพื่อ	เรา	จะ	ได้	เดิน	ต่อ	ไป	ถึง	บรม	ธรรม	ขั้น	ที่	เป็น	ของ	

เรา	เอง.		นี่	คุณ	บวช	ใน	พุทธ	ศาสนา	คุณ	จะ	เอา	หรือ	ไม่	เอา	?	ใน	พระพุทธ	

ศาสนา	มัน	มี	หลัก	อย่าง	นี้	 	 พระพุทธเจ้า	ท่าน	ตรัสรู้	แล้ว	สอน	ไว้	อย่าง	นี้.		

คุณบวช	เข้า	มา	ใน	พุทธ	ศาสนา	นี้	เรียก	ว่า	จะ	เป็นการ	เผลอ	 ถลำตัว	เข้า	มา	

ใน	หมู่	ของ	คน	ที่	มี	อะไร	ๆ 	ชนิด	ที่	เรา	ไม่	ปรารถนา	ก็	เป็น	ได้;	 	 ไป	ดู	เอา	เอง.		

ผมจึง	มอง	ดู	ความ	ยุ่ง	ยาก	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	กับ	พวก	คุณ	 	 ก็	คือ	ว่าการ	ศึกษา	

การกระ	ทำ	อะไร	ต่าง	ๆ 	ของ	โลก	สมัย	นี้	ของ	คุณ	กำลัง	มุ่ง	ไป	ทาง	วัตถุนิยม	

แลว้	คณุ	จะ	มา	บวช	ใน	พระพทุธ	ศาสนา	เพือ่	จะ	ได	้อะไร	?		ผม	ตอบ	วา่	บวชนี	้

เพื่อ	จะ	ได้	ความ	รู้	ที่	จะ	ไป	จัดการ	กับ	วัตถุนิยม		อย่า	ให้	วัตถุนิยม	พา	เดิน	ผิด	

ทาง	หรือ	เกิด	เป็น	พิษ	ร้าย	ขึ้น	มา	แก่	คุณ	เท่านั้น	เอง.		ให้	ชีวิต	นี้	มี	ชัยชนะ	อยู่	

ตลอด	ไป	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ก็	คือ	ชัยชนะ	เหนือ	วัตถุนิยม.
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นี่	การ	บวช	เข้า	มา	ที	หนึ่ง	 คงจะ	ไม่	เป็น	หมัน	 แม้ว่า	บวช	เพียง	ระยะ	

เล็กน้อย	ก็ตาม	ถ้า	ทำให้	ดีแล้ว	จะ	ไม่	เป็น	หมัน	จะ	มี	ประโยชน์	มาก.		สรุป	

แลว้	เรา	จะ	ตอ้ง	รู	้เทา่	ทนั		รู	้เทา่	ทนั	สิง่	เหลา่	นี	้คอื	รู	้เทา่	ทนั	เนือ้	หนงั;		ซึง่แยก	

ออก	เป็น	๓	อย่าง	 :	 เป็น	กามารมณ์	 เป็น	ผัสส	า	หาร	 เป็นการ	สืบพันธุ์	

รวม	อยู่	ใน	คำ	ว่า	เนื้อ	หนัง.

ใน	ฐานะ	ที่	คุณ	เป็น	นักศึกษา	 ก็	อย่า	ได้	ตกหลุม	พราง	ของ	วัตถุนิยม	

อย่า	ได้	จม	อยู่	ใน	เนื้อ	หนัง.	นี่	เป็น	 technical	 term	พิเศษ	เฉพาะ	คำ	หนึ่ง,		

พดู	วา่	เนือ้	หนงั	คำ	เดยีว	แต	่วา่	เปน็	เหว	ลกึ	กวา้ง	ใหญ	่สำหรบั	โลก	ทัง้	โลก	จะ	

ตกลง	ไป	ได.้		คำ	วา่	เนือ้	หนงั	คำ	เดยีว	นี	้หมาย	ถงึ	เปน็	เหว	ที	่ลกึ	ซึง้	กวา้ง	ใหญ	่

เต็ม	ไป	ด้วย	ถ่าน	ไฟ	ที่	โลก	ทั้ง	โลก	จะ	ตกลง	ไป	ได้	สบาย,		หรือ	หลาย	ๆ 	โลก	

ก็ได้	ที่	จะ	ตกลง	ไป	ได้	:	โลก	เทวดา	โลก	มาร	โลก	พรหม	โลก	อะไร	ก็ตาม;		

ถ้า	เผลอ	ก็	ตก	เหว	อัน	นี้	ได้	ด้วย	กัน	ทั้ง	นั้น,	คือ	เหว	เนื้อ	หนัง	นี้.		ฉะนั้น	ระวัง	

ให้	ดี	คำ	ว่า	เนื้อ	หนัง	มี	ความ	หมาย	อะไร	นิด	ๆ 	เท่านั้น		แต่	มัน	มี	อะไร	มาก	

เกิน	ประมาณ	ไม่มี	ที่	สิ้น	สุด	อย่าง	นี้.

ขอ	ให้	ทุก	คน	มี	ความ	รู้	เท่า	ทัน	ต่อ	เนื้อ	หนัง	นี้	ให้	มาก	ที่สุด	เท่า	ที่	จะ	มาก	

ได้	ด้วย	กัน	ทุก	คน.

๏	๏	๏

บรม	ธรรม	ภาค	ต้น,	เรื่อง	ที่	๒๐	บรม	ธรรม	กับ	การ	รู้	เท่า	ทัน	เนื้อ	หนัง	
๒๗	เมษายน	๒๕๑๒,	หน้า	๓๕๒-๓๗๐.





๔:- ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า
สรรนิพนธ์พุทธทาส	:	สตรี ในฐานะมารดาของโลก
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ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า

ถ้า	ผม	ไม่	บูชา	ความ	ปรารถนา	ของ	มารดา	แล้ว	 ผม	ไม่	ได้	บวช,	 แล้ว	

ไม่	ได้	มา	พบ	คุณ	ที่	นี่	ใน	สภาพ	อย่าง	นี้;	เพราะ	ว่า	ผม	ไม่	อยาก	บวช.	เมื่อ	เป็น	

หนุ่ม	ไม่	อยาก	บวช,	 ไม่	เห็น	ว่ามี	ความ	สำคัญ	อะไร,	 ไม่มี	ความ	รู้	ว่า	เรื่อง	

บวช	นี้	มัน	จะ	ช่วย	อะไร	ได้.	 แต่	เพราะ	มารดา	ต้องการ	ให้	บวช	 จึง	ต้อง	บวช	

อย่าง	นี้	เป็นต้น.

เพราะ	ฉะนั้น	การ	ที่	บูชา	ความ	ปรารถนา	ของ	บิดา	มารดา	คงจะ	ไม่ใช่	

ความ	บาป	หรอื	เลว	รา้ย,		ไมม่	ีโอกาส	ที	่จะ	เปน็	เรือ่ง	บาป	หรอื	เลว	รา้ย;		มแีต	่

จะ	ให้	ได้	ดี	ได้	งาม	ตาม	ทาง	ธรรม.		เพราะ	ว่า	อย่าง	น้อย	ที่สุด	เรา	ก็	เป็น	ผู้	บูชา	

บิดา	มารดา;		เรา	ไม่	ได้	ไป	เมือง	นอก		ไม่	ได้	ดี	ได้	เด่น	อะไร		แต่	เรา	ก็	ยัง	ได้	

ชือ่	วา่	บชูา	บดิา	มารดา	ซึง่	เปน็	ของ	ที	่ทำ	ยาก	และ	สงูสดุ.	เพราะ	ฉะนัน้	ขอ	ให้		

รู้จัก	บิดา	มารดา	ใน	ฐานะ	ที่	ว่า	 เป็น	พรหม	ใน	บ้าน	เรือน,	 เป็น	พระ	อรหันต	์

ในบา้น	เรอืน,		เปน็	ผู	้ให	้ชวีติ	หรอื	เปน็	ผู	้ที	่ธรรมชาต	ิสรา้ง	มา	ให	้คลอดบตุร	

ออก	มา	สำหรับ	จะ	ให้	เดิน	ทาง	ไป	นิพพาน		ให้	ไป	ใน	ทาง	สูง	เรื่อย.		หวัง	ว่า	

สกึ	ออก	ไป	คราว	นี	้คงจะ	รกั	พอ่	แม	่มากกวา่	กอ่น,		เคารพ	พอ่	แม	่มากกวา่กอ่น,		

บชูา	ความ	ปรารถนา	ของ	พอ่	แม	่มากกวา่	กอ่น	บวช;	จงึ	จะ	ได	้ผล	ของ	การบวช	

หรือ	รู้จัก	ไหว้	ทิศทาง	อัน	นี้.
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ใน	นวโกวาท	ก็	มี	ว่า	 บิดา	มารดา	เป็น	ทิศ	เบื้อง	หน้า;	 เรา	ต้อง	รู้สึก	ว่า	

มีหน้า	ที่	 ที่	ว่า	 -	ท่าน	เลี้ยง	เรา	มา	แล้ว	 เลี้ยง	ท่าน	ตอบ,	 -	ทำ	กิจ	ของ	ท่าน,	

-	ดำรง	วงศ์	ตระกูล	ของ	ท่าน,	 -	ประพฤติ	ตน	ให้	สมควร	รับ	ทรัพย์	มรดก,	

-	เมือ่ทา่น	ลว่ง	ลบัไป	แลว้	ทำบญุ	อทุศิ	ให	้ทา่น.	นี	่เขา	วาง	หนา้ที	่ของ	บตุร	เลก็	ๆ 		

อยา่ง	เดก็	สงิคาล	มานพ	นัน้	จะ	ตอ้ง	รูส้กึ	อยา่ง	นี;้		มนั	ก	็ถกู	ตอ้ง	แลว้	สำหรบั	

เด็ก	ๆ .		มี	หลัก	ทั่วไป	ที่	จะ	อยู่	ใน	โลก	เท่า	นี้	มัน	ก็	พอ.

-	เลี้ยง	มา	แล้ว	 เลี้ยง	ท่าน	ตอบ,	 ความ	หมาย	นี้	ดู	ให้	ดี	นะ	 มันไม่ใช่	

เพียง	แต่	ให้	ข้าว	ให้	น้ำ,	 ไม่	เพียง	แต่	แบ่ง	เงิน	เดือน	ให้	 มัน	เลี้ยง	จิตใจ	ของ	

ท่านด้วย.

-	ชว่ย	กำ	กจิ	ของ	ทา่น	นี	้มนั	ตอ้ง	รู	้วา่	ทา่น	ประสงค	์อะไร		ถา้	บดิา	มารดา	

ของ	เรา	มี	ใจสูง	ต้องการ	อะไร	?		นั่น	แหละ	คือ	กิจ	ที่	เรา	จะ	ต้อง	ทำ.		คำ	ว่า	

“กิจ”	ไม่	ได้	หมายความ	แต่	เพียง	หน้าที่	การ	งาน;		บางที	แปล	ว่า	รส	ก็	มี.		

ความ	หมาย	ของ	คำ	ว่า	กิจ	นี้	แปล	ว่า	รส	ที่	ต้องการ	ก็	มี.		เพราะ	ฉะนั้น	บิดา	

มารดา	ประสงค	์อะไร	ก	็ตอ้ง	เอา	สิง่	นัน้	เปน็	ของ	เดด็	ขาด		เปน็	คำ	ประกาศติ	

อุทธรณ์	ไม่	ได้;		แต่	ว่า	ต่อ	รอง	กัน	ได้;		เพราะ	ว่า	มี	สติ	ปัญญา	ที่	จะ	พูดจา	กัน	

ซึ่ง	ท่าน	ก็	ไม่มี	อะไร	ที่	จะ	ขัด	ขวาง	ความ	ประสงค์	ของ	เรา.		เรา	ก็	ไม่มี	อะไร	ที่	

จะ	ขัด	ขวาง	ความ	ประสงค์	ของ	ท่าน.

-	ประพฤต	ิตน	เปน็	คน	สมควร	รบั	ทรพัย	์มรดก;	นี	่ความ	หมาย	มนักวา้ง		

มัน	ต้อง	เป็น	คน	ดี.	 ไป	เข้าใจ	เอา	เอง	ก็	แล้ว	กัน	ว่า	 “ดี”	 หมายความ	ว่า	

อย่างไร.		ทรัพย์	มรดก	นี้	ต้อง	ถือว่า	เป็น	ของ	ศักดิ์	สิทธ์;		เพราะ	มัน	เกิด	มา	

จาก	เหงื่อไคล	ของ	บิดา	มารดา.		ถ้า	เอา	มา	กิน	เหล้า	มา	เที่ยว	ผู้	หญิง	ละ	ก็	

มนั	ตก	นรก	ชัน้	มหา	โลก	ันต	์อเวจ.ี	เหมอืน	กบั	เดก็	ๆ 	ที	่หลอก	ลวง	บดิา	มารดา	

ไป	เล่า	เรียน	ที่	กรุงเทพฯ		เอา	เงิน	ไป	ถลุง	หมด;		อย่าง	นี้	มัน	ตก	นรก	เอว	จี	

หรือ	โลกั	นต์	มหา	นรก	อะไร	ก็ตาม;		เพราะ	ว่า	นั่น	มัน	มา	จาก	เหงื่อ	ไคล	ของ	

บิดา	มารดา	ที่	ตน	เอา	ไป	ใช้;		อย่าง	นี้	ไม่	ควร	แก่	การ	รับ	มรดก.
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-	ข้อ	สุดท้าย	ว่า	ทำบุญ	อุทิศ	ให้	ท่าน	เมื่อ	ตาย	แล้ว;		นี้	ตาม	ธรรมเนียม	

ตาม	ประเพณี	ของ	คน	ที่	มี	ความ	เชื่อ	เรื่อง	ตาย	แล้ว	เกิด.	 ก็	หมาย	ถึงว่าทำ	

ด้วย	น้ำใจทั้งหมด	ที่	เรา	จะ	รัก	ใคร่	บูชา	นับถือ	อย่างไร	 แม้แต่	ตาย	แล้ว.		

มีภาพเขียน	เล็ก	ๆ 	 ที่	เสา	ใน	โรง	มหรสพ	ทาง	วิญญาณ	 เรื่อง	เด็ก	คน	หนึ่ง	

เข้าไป	กอด	เสา	ที่	หลุม	ฝัง	ศพ	ของ	มารดา	ทุก	คราว	ที่	ฟ้า	ลั่น	ฟ้าร้อง		นั่น	ต้อง	

	ทำ	อย่าง	นั้น;	 แม้	ตาย	ไป	แล้ว	ก็	ยัง	ต้อง	ทำ	เหมือน	กับ	ยัง	อยู่	 ด้วย	ความ		

กตญัญ	ูไมม่	ีเวลา	จำกดั.		เพราะ	ฉะนัน้	ประเพณ	ีที	่ทำบญุ	อทุศิ	สว่น	กศุล	ให	้

บิดา	มารดา	กันเรื่อย	นี้	ดี		เช่น	ทำบุญ	ตายาย	ของ	ไทย,		เช็ง	เหม็ง	ของ	จีน,		

มัน	อยู่	ใน	ข้อ	นี้.		ทำ	ทั้ง	ทาง	กาย	ทำ	ทั้ง	ทาง	วัตถุ	ทำ	ทั้ง	ทาง	จิตใจ		ทำ	หมด	

ทุก	อย่าง	ที่	จะ	ทำได้		นี่	มัน	จึง	จะ	สม	กับ	ที่	ว่า	บิดา	มารดา	เป็น	อะไร.

แล้ว	ก็	อย่า	ลืม	ว่า	ภาษา	บาลี	ใช้	คำ	ว่า	“มารดา	บิดา”,		ภาษา	บาลี	หรือ	

ภาษา	สันสกฤต	ว่า	มาตา	ปิตุ;		ภาษา	อินเดีย	ใช้	คำ	ว่า	มารดา	บิดา		เอา	

มารดา	มา	กอ่น	บดิา,		จะ	โดย	ความ	หมาย	อะไร	ไป	คดิ	เอา	เอง	ก	็แลว้	กนั.		แต	่

ผม	สมคัร	จะ	ถอืวา่		ทา่น	ให	้นกึถงึ	มารดา	กอ่น		เพราะ	วา่	มารดา	รอ้งไห	้งา่ย	

กวา่	บดิา;		วา่	กนั	ตาม	เหตผุลของ	เดก็	ๆ 	กไ็ด.้		หรอื	ให	้มอง	กนั	ไป	ใน	แง	่ที่	ว่า	

มารดา	เหน็ดเหนื่อย	กว่า	เจ็บ	ปวดมากกว่า	ทน	ทรมาน	มากกว่า	ในการ	ที	่

คลอด	ลูก	ออก	มา	หรือ	ให้	มี	ลูก	ออก	มา	นี้;	จึง	ต้อง	นึกถึง	ก่อน.		หรือ	จะนึก	

กัน	ไป	ใน	แง่	ไหน	ก็ตาม		ให้	ทั้ง	มารดา	บิดา	เป็น	ปูชนียบุคคล	ก็	แลว้	กนั.		ใน	

ที่	นี้	พูด	กัน	อย่าง	เป็น	ทิศ	ที่	ต้อง	ไหว้;		มารดา	โผล่	มา	ก่อน	บิดา	ตาม	ภาษา	ที่	

ใช้	อยู่	ก่อน	ใน	ประเทศ	อินเดีย.

ผม	อยาก	จะ	พูด	เพื่อ	ให้	ช่วย	สนับสนุน	ข้อความ	นพ	ระ	บาลี	นั้น	 เรียก	

ว่าเรา	จะ	ต้อง	ถือว่า	บิดา	มารดา	เป็น	ผู้	ให้	ชีวิต	ผู้	ให้	ตัว	ตน	มา.	เพราะ	ฉะนั้น	

ค่า	ของ	เรา	 	มัน	ก็	อยู่	แค่	การ	ให้	ของ	บิดา	มารดา.	 	 อย่า	ไป	ถือ	หลัก	อย่างที	่	

อนัธพาล	ถอื		ที	่พดู	กนั	วา่	“ทา่น	ให	้ชวีติ	เรา	มใิช	่ให	้อยา่ง	ให	้ทาน	กฎธรรมดา	

ท่านมิใช่	ของ	น่า	อัศจรรย์”.		เพราะ	บิดา	มารดา	อาศัย	ความ	สนุก	ส่วน	ตัว	ท่าน	

	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 101100 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 101100 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  



ทำให้	เรา	เกิด	มา		นี้	พวก	อันธพาล	เขา	ถือ	ย่าง	นี้.		ทีนี้	เรา	จะ	ไม่	ถือ	อย่างนั้น;		

แม้ว่า	บิดา	มารดา	บาง	คู่	จะ	เป็น	อย่าง	นั้น		แต่	เรา	ก็	ไม่	ถือว่า	เป็น	อย่าง	นั้น;		

บิดา	มารดา	ของ	เรา	ไม่	เป็น	อย่าง	นั้น.		บิดา	มารดา	ของ	เรา	สร้าง	ชีวิต	เรามา	

ดว้ย	ความ	อยาก	จะ	ม	ีเรา	เปน็	ที	่ปลืม้	ใจ,		บตุร	เปน็	สิง่	ให	้ความ	ปลืม้	ใจ	สำหรบั	

บิดา	มารดา.

ทีนี้	เรา	จะ	ต้อง	ถือว่า	 บิดา	มารดา	เป็น	เจ้า	หนี้	ราย	ใหญ่	ก่อน	ใคร	 และ	

ยิ่ง	กว่า	ใคร.		 บิดา	มารดา	เป็น	เจ้า	หนี้	ราย	ใหญ่	ที่สุด	ก่อน	ใคร	 ยิ่ง	กว่า	ใคร		

ในบรรดา	ผู้	ที่	เรียก	ว่า	เป็น	เจ้า	หนี้;		คือ	ว่า	เรา	เป็น	หนี้	ชีวิต		คือ	ท่าน	ให้	ชีวิต	

เรา	โดย	การ	ยอม	เสีย	สละ	ชีวิต	ท่าน	เพื่อ	อะไร	ก็ได้	เมื่อไร	ก็ได้.		มี	คำ	บาลี	

ว่า	มาตา	ยถา	นิยํ	ปุตฺตํ	อายุ	สา	เอก	ปุตฺ	ตมา	นุ	รกฺเข		แปล	ว่า	มารดา	มี	

ความ	รูส้กึ	ใน	ใจ		ถงึ	กบั	อาจ	จะ	ถนอม	บตุร	นัน้	ไว	้ได	้ดว้ย	ชวีติ	ของ	ตน;		คอื	วา่	

ยอม	เสีย	สละ	ชีวิต	ของ	ตน	เพื่อ	เอา	ลูก	ไว้.		ไป	ดูเถอะ	แม้แต่	แม่	หมา	แม่ไก่	

เป็นต้น		มัน	สู้	เพื่อ	ลูก	ไม่	คิด	ตาย;		ส่วน	คน	นั้น	ยิ่ง	กว่า	นั้น.		เพราะ	ฉะนั้น	

จึง	ถือว่า	เป็น	เจ้า	หนี้	ชีวิต	 ราย	ใหญ	่ที่สุด	กว่า	อะไร	หมด	 ก่อน	ใคร	ทั้งหมด,		

ก่อน	เจ้า	หนี้	ใด	ๆ 	,		ยิ่ง	กว่า	เจ้า	หนี้	ใด	ๆ .

เพราะ	ฉะนัน้	เรา	ตอ้ง	ยอม	เปน็	ลกู	หนี	้อยา่ง	สิน้	เนือ้	ประดา	ตวั	เลย		มนั	

จึง	จะ	เป็น	ไป	ตาม	ความ	ประสงค์	ของ	บิดา	มารดา	ได้.		ฉะนั้น	เรา	จะ	ไม่	เอา	

ไป	ไว้	ใน	ทิศเบื้อง	หน้า	อย่างไร	ได้;		จะ	มี	ใคร	อย่าง	นี้	บ้าง	ที่	ควร	เอา	มา	ไว้	ทิศ	

เบือ้ง	หนา้.		พระพทุธเจา้	ทา่น	ตรสั	ไว	้ถกู	แลว้	ตอ้ง	เอา	บดิา	มารดา	มา	ไว	้เปน็		

ทศิ	เบือ้ง	หนา้.		สกึไป	ได	้ลกู	ได	้เมยี	จะ	เอา	บดิา	มารดา	ไป	ไว	้ทศิ	เบือ้ง	หลงั		เอา	

ลกู	เอา	เมยี	มา	ได	้เปน็	ทศิ	เบือ้ง	หนา้	อยา่ง	นี	้ละ	ก	็มนั	จะ	เปน็	ขบถ.		คน	โบราณ	

เขา	ยัง	แต่ง	บท	สอน	ศีล	ธรรม	 ให้	ถือ	บิดา	มารดา	ว่า	 เหมือน	กับ	แขนขา;			

ส่วน	ลูก	เมีย	เป็น	ของ	ข้าง	นอก	หา	มา	เมื่อไร	ก็ได้.		บิดา	มารดา	เป็น	ของ	ข้าง	

ใน	ติด	มา	ตัด	ออก	ไม่	ได้.		ให้	ความ	สำคัญ	บิดา	มารดา	ยิ่ง	กว่า	บุตร	ภรรยา.		
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ดัง	นั้น	จึง	เอา	ไว้	เป็น	ทิศ	เบื้อง	หน้า.

เมื่อ	เอา	บิดา	มารดา	มา	ไว้	เป็น	ทิศ	เบื้อง	หน้า	แล้ว	 ก็	มี	แต่	จะ	ต้อง	เดิน	

ตาม	เท่านั้น		เพราะ	อยู่	ข้าง	หน้า		เรา	ก็	ทำได้	แต่	เพียง	เดิน	ตาม.		แต่	คำ	ว่า	

เดิน	ตาม	นั้น		มิใช่	หมายความ	ว่า		จะ	ต้อง	เดิน	ตาม	อย่าง	หลับ	หู	หลับตา;		

ทำให้	ได้	ดี	กว่า	ก็	เรียก	ว่า	เดิน	ตาม.		บิดา	มารดา	เป็น	ชาวนา	เรา	เกิด	มา	

เดิน	ตาม	ก็	เป็น	ชาวนา;		แต่	เป็น	ชาวนา	ที่	ดี	กว่า	ยิ่ง	ใหญ่	กว่า.	บิดามารดา	

เป็น	ข้าราชการ	 เรา	ก็	เป็น	ข้าราชการ	 ใน	ตำแหน่ง	 หรือ	มี	เกียรติ	อะไร	

ที่	มัน	สูงกว่า.	 เรา	ก็	หน้าที่	 ที่	จะ	ต้อง	ทำ	ตาม	ความ	ประสงค์.	 เดิน	ตาม	ให้	

มันดี	กว่า.

สมยั	กอ่น	ชาวนา	ไถนา	ดว้ย	ควาย		เรา	ก	็เปน็	ลกู	ที	่ไถนา	ดว้ย	รถ	แทรค-

เตอร์.		อย่าง	นี้	ก็ได้	เหมือน	กัน;		เป็น	เรื่อง	เดิน	ตาม.		หรือ	จะ	เปลี่ยน	เป็น	

อะไร	อยา่ง	อืน่	กไ็ด	้	เขา	เรยีก	วา่	ปจัจยั	เครือ่ง	ดำรง	อยู	่แหง่	ชวีติ	นี,้		มนั	กวา้ง.		

บดิา	มารดา	ก	็ตอ้งการให	้เรา	หา	ปจัจยั	เปน็	เครือ่ง	ดำรง	อยู	่แหง่	ชวีติ,		อะไร	ที	่

เป็น	อย่าง	นั้น	ได้	ก็ได้	ให้	มันดี	กว่า	มากกว่า	ก็	เรียก	ว่า	ดี	กว่า	บิดา	มารดา	ใน	

ส่วน	นี้;		แต่	เรา	ก็	ไม่	พ้น	ไป	จากที่	จะ	เป็น	ลูก	หนี้	ของ	บิดา	มารดา.

บาลี	เขา	มี	พูด	ไว้	ที่	อื่น	ว่า	 บุตร	มี	 ๓	 จำพวก	 :	 บุตร	ที่	เลว	กว่า	บิดา	

มารดา,		บุตร	ที่	เสมอ	ด้วย	บิดา	มารดา,		บุตร	ที่	ดี	กว่า	บิดา	มารดา;		คือ		

อภิ	ชาตํ	อวชาตํ	อนุ	ชาตํ.		เลว	กว่า	บิดา	มารดา	นี้	ไม่ใช่	หมายความ	ว่าเลว	

ทำ	เสยี	หาย		แต	่ทำ	อะไร	ได	้นอ้ย	กวา่	บดิา	มารดา.		เสมอ	กนั	กบั	บดิามารดา	

ก็	คือ	ว่า	ทำให้	มี	ฐานะ	เท่า	ๆ 	กัน.		ดี	กว่า	ก็	คือ	อ	ยากให้	ฐานะ	ของ	วงศ์	

ตระกูล	ได้	ดี	กว่า	สูง	กว่า	มากกว่า;		ความ	หมาย	ก็	มี	เพียง	เท่า	นี้.		แต่	มี	

พระพุทธ	ภาษา	คำ	สุดท้าย	ว่า	 ใน	บุตร	๓	อย่าง	นั้น		บุตร	ที่	เชื่อ	ฟัง	 เป็น	

บุตร	ที่	ประเสริฐ	ที่สุด;		คือ	หมายความ	ว่า	ไม่	ถือว่า	บุตร	๓	อย่าง	นั้น	อัน	

ไหน	จะ	ดี	ไป	ไม่	ได้		นอกจาก	บุตร	ที่	เชื่อ	ฟัง	บิดา	มารดา	เพราะ	ฉะนั้น	บุตร	ที่	
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ดีกว่าบิดา	มารดา	ก็	ต้อง	เป็น	บุตร	ที่	เชื่อ	ฟัง,		บุตร	ที่	เสมอ	ด้วย	บิดา	มารดา	ที่	

ตอ้ง	เปน็	บตุร	ที	่เชือ่	ฟงั,	บตุร	ที	่ม	ีอะไร	ดอ้ย	กวา่	บดิา	มารดา	ก	็ตอ้ง	เปน็	บตุร	ที	่

เชื่อ	ฟัง.		ทีนี้	เขา	ระบุ	บุตร	ที่	เชื่อ	ฟัง	เป็น	บุตร	ประเสริฐ	ที่สุด.		บุตร	ที่	เชื่อฟัง	

คือ	บุตร	ที่	ไหว้	ทิศ	อย่าง	ถูก	ต้อง	นี้	แหละ	 	 ทุ่มเท	ความ	เคารพ	 ความ	อะไร	

ทั้งหมด	ลง	ไป	ใน	บิดา	มารดา1.

๏	๏	๏

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

เรื่อง	ที่	เรา	เคย	กล่าว	กัน	มา	แล้ว	ต่อ	ไป	ก็	คือ	ว่า	 	 ศีล	ธรรม	อยู่	ที่ไหน	?		

ควร	จะ	มอง	ดู	ให้	กว้าง	ให้	ลึก	ลง	ไป		ว่า	มี	ศีล	ธรรม	ใน	สาย	โลหิต.		คน	แก่	ๆ 	

อาจ	จะ	เข้าใจ;		พวก	เด็ก	ๆ 	คงจะ	เข้าใจ	ยาก.		แต่	มัน	ก็ได้	มี	อยู่	จริง	โดย	

เฉพาะ	ประชาชน	ชาว	ไทย	เรา		มี	ศีล	ธรรม	อยู่	ใน	สาย	เลือด	สาย	โลหติ	จาก	

บรรพบุรุษ;		เพราะ	ว่า	บรรพบุรุษ	ของ	เรา	เป็น	ผู้	มี	ศีล	ธรรม	และ	ก็	ถ่าย	มา	

โดย	ทาง	สาย	โลหิต;		ฉะนั้น	ลูก	เด็ก	ๆ 	เหล่า	นั้น	จึง	อบรม	ง่าย.

มี	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ที่	ให้	มารดา	ผู้	ตั้ง	ครรภ์	ตั้ง	อยู่	ใน	ศีล	ธรรม	

อยา่ง	ยิง่.		ความ	ขอ้	นี	้ม	ีปรากฏ	อยู	่แม	้ใน	พระ	ไตรปฎิก	วา่	พระพทุธ	มารดา	

	สมาทาน	ศลี	ธรรม	เปน็	อยา่ง	ยิง่	ใน	ขณะ	ที	่ดำรง	ครรภ.์		เขา	ม	ีขนบธรรมเนยีม	

ประเพณี	อย่าง	นี้	เรื่อย	มา	 ใน	ประเทศ	อินเดีย,	 แล้ว	ก็	ต้อง	มี	มา	ถึง	ประเทศ	

ไทย	เรา	ด้วย;	 เพราะ	ว่า	ประเทศไทย	เรา	ก็	มี	วัฒนธรรม	อินเดีย	มา	เต็ม	ที่		

รวม	ทั้ง	พุทธ	ศาสนา	ด้วย	ซึ่ง	ก็	ควร	จะ	ถือว่า	 	 เป็น	วัฒนธรรม	อินเดีย	ด้วย	

เหมือน	กัน.		ฉะนั้น	เรา	ก็	มี	อะไร	ๆ 	อย่าง	อินเดีย	ใน	ทาง	วัฒนธรรม,		มี	

ศีล	ธรรม	กัน	มา	เป็น	อยู่	ใน	สาย	เลือด;		แต่	เวลา	มัน	ตั้ง	๒,๐๐๐	ปี	มา	แล้ว	

มัน	ก็	มี	การ	เปลี่ยนแปลง.

ครัน้	มา	ถงึ	ยคุ	ที	่โลก	บชูา	วตัถ	ุก	็หนั	ไป	สนใจ	กนั	แต	่ใน	ทาง	วตัถ;ุ	ความ	

สนใจ	ใน	ทาง	ศีล	ธรรม	ก็	จาง	ไป.		บาง	คน	อยาก	จะ	เต้นรำ		จนถึง	วัน	คลอด	



	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 106106 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  

ก็ได้	กระมัง,		มี	ครรภ์	แล้ว	ก็	ยัง	อยาก	จะ	เต้นรำ;		เพราะ	วัฒนธรรม	ใหม่	

อยาก	จะ	บำรุง	บำเรอ	ด้วย	วัตถุ,		มี	วัตถุ	เป็น	เครื่อง	บำรุง	บำเรอ	มัน	ก็	ต้อง	

เปลี่ยนแปลง	ไป	มาก	ใน	ส่วน	ที่	ว่า	จะ	มี	ศีล	ธรรม	หรือ	ธรรมะ		ใน	สาย	เลือด	

สบืทอด	กนั	มา.		ขอ	ให	้สนใจ	สงัเกต	ศกึษา	ไว	้สกั	อยา่ง	หนึง่	วา่		สิง่	ที	่เรยีกวา่	

ศีล	ธรรม	นั้น	ต้อง	ตั้ง	ต้น	มา	ตั้งแต่	ใน	สาย	โลหิต.

ทีนี้	พอ	คลอด	ออก	มา	เป็น	มนุษย์		ศีล	ธรรม	ก็	จะ	ต้อง	มี	ใน	ระบบ	ของ	

การ	ศึกษา	อบรม	 นับ	ตั้งแต่	ทารก	ลืมตา	ขึ้น	มา	ใน	โลก	นี้	 	 ก็	ต้อง	ให้	เขา	ได้	

ถูก	แวดล้อม	ด้วย	สิ่ง	ที่	เป็น	ศีล	ธรรม,		หรือ	แสดงออก	ซึ่ง	ศีล	ธรรม;		เรียก	

ว่า	ใน	การ	ศึกษา	การ	อบรม	 ตั้งแต่	อ้อน	แต่	ออก	 มา	จนกว่า	จะ	สำเร็จ	การ	

ศึกษา	 ก็	เต็ม	ไป	ด้วย	ศีล	ธรรม.		 เดี๋ยว	นี้	เรา	ไม่	ทราบ	 แล้ว	เรา	ไป	ทำลาย	

ขนบธรรมเนียม	 ที่	เขา	ทำ	ไว้	ดี;		 ที่	ทำ	มี	ศีล	ธรรม	มา	ตั้งแต่	อ้อน	แต่	ออก.		

การ	ศึกษา	ของ	เด็กๆ	สมัย	นี้	เรา	ก็	ตัด	ศีล	ธรรม	ออก	ไป	ตาม	แบบ	สมัย	ใหม่	

ของ	พวก	ที่	ไม่	ต้องการ	ศีล	ธรรม.

การ	ศึกษา	ของ	ประเทศไทย	เรา	 ไป	ตาม	ก้น	พวก	ตะวัน	ตก	จนถึง	กับ	

ตัด	ศีล	ธรรม	ออก	ไป	จาก	ระบบ	ของ	การ	ศึกษา	 ซึ่ง	เขา	ถือว่า	 มัน	เป็น	เรื่อง	

ส่วน	ตัว	ของ	บุคคล;		ใคร	อยาก	รู้	ก็	ไป	เรียน	รู้	เอา	เอง	ไม่	ต้อง	เอา	มา	ใส่	ไว้ใน		

การ	ศึกษา	บังคับ	ของ	ลูก	เด็ก	ๆ ;	 	 เขา	เกิด	ความ	คิด	เปลี่ยน	ตรง	กัน	ข้าม	

อย่างน้ี		การศึกษา	ศาสนา	หรือ	ศีล	ธรรม	มัน	ก็	หาย	ไป	จาก	การ	ศึกษา	ของ	

พวก	ลูก	เด็ก	ๆ .		มัน	ก็	เป็น	ความ	ผิด	พลาด	ใน	การ	ที่	จะ	มี	ศีล	ธรรม	อย่าง	ยิ่ง	

ไป	ตั้งแต่เด็ก.

๏	๏	๏

การกลับมาแห่งศีลธรรม,	เรื่องที่	๘		รากฐานของศีลธรรมอันดับห้า	(สัทธาปสันนา	:	อุณหภูมิ)	
๒๐	มีนาคม	๒๕๑๙,	หน้า	๓๐๓-๓๐๕.
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กรรมพันธุ์กับการเลี้ยงดูบุตร

หัวข้อ ที่ ๑. คุณค่า ของ ศีล ธรรม ที่ มี อยู่ ใน รูป ของ กรรมพันธุ์ 
หรือ สาย เลือด

ถาม	:	อยาก	จะ	ขอ	ถาม	ท่าน	ว่า		เป็น	สิ่ง	ที่	ยอมรับ	ได้	หรือ	ไม่	ว่า	แม้	

ใน	สาย	เลือด	ที่	เป็น	กรรมพันธุ์	นั้น	ก็	มี	สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	ศีล	ธรรม	หรือ	ย่าง	น้อย	

ก็	เชื้อ	แห่ง	ศีล	ธรรม	ปรากฏ	อยู่	ใน	นั้น		ยก	ตัวอย่าง	มา	ดู	ด้วย.		ขอ	ให้	ตอบ	

มา	ใน	ข้อ	นี้	ก่อน		คือ	จะ	ยอมรับ	ไหม	ว่า	ศีล	ธรรม	ต้อง	ตั้ง	ต้น	มา	แต่	ใน	สาย	

เลือด	ของ	บิดา	มารดา	?

ตอบ	:	เป็น	ไป	ได้	ครับ,	แล้ว	ก็	เห็น	ได้	ใน	ชีวิต	ครอบครัว	ของ	คน	ที่	พ่อ	

แม่	มี	ศีล	มี	ธรรม	มี	การ	ปฏิบัติ	ตัว	ที่	สงบ	แล้ว	ลูก	หลาน	ที่	ออก	มา	ก็	มี	จิตใจ	

รัก	ความ	สงบ	เช่น	กัน.

[ความมีเชื้อแห่งศีลธรรมในสายเลือด]

นี่	ก็	เป็น	ตัวอย่าง	 ที่	พอ	จะ	มอง	เห็น	ได้	 คือ	ยอมรับ	ว่า	 สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	

ศีล	ธรรม	นั้น	 จะ	ต้อง	มี	เชื้อ	ขึ้น	มา	จาก	สาย	เลือด.	 	 ดู	ตัวอย่าง	ที่	สิ่ง	ที่	ไม่ใช่	
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มนุษย์	เช่น	มะม่วง	มะละกอ	ขนุน	ทุเรียน	อะไร	ก็ตาม		ถ้า	มัน	มี	พันธุ์	

ดี	อยู่	ใน	เมล็ด	นั้น	แล้ว		มัน	ก็	ออก	มา	เป็น	ผล	ไม้	ที่	ดี.		นี้	เข้าใจ	ว่า	คง	ไม่มี	ใคร	

คัดค้าน;		พอ	มา	ถึง	มนุษย์	ทำไม	ไม่	ยอมรับ	อย่าง	นั้น	บ้าง.		ทำ	ไมหา	ว่า	

ไม่	ยอมรับ	?		ก็	เพราะ	ว่า	ไม่	สนใจ	ที่	จะ	ปรับปรุง	พืชพันธุ์	นั้น	ให้	ดี,		หรือ	

ระมัดระวัง	รักษา	พืชพันธุ์	นั้น	ให้	ดี.

ถา้	ทา่น	ยอมรบั	ก	็คงจะ	ยอมรบั	วา่		การ	ที	่ม	ีระเบยีบ	ปฏบิตั	ิประจำ	วงศ	์

ตระกูล	ที่	ดี		ตลอด	สาย	ยาว	ยืด	ของ	วงศ์	ตระกูล	นั้น	ๆ 	ก็	เป็น	สิ่ง	ที่	มี	เหตุผล	

ดัง	ที่	เขา	ได้	เคย	กระทำ	กัน	มา	แล้ว;	 หาก	แต่	ว่า	เดี๋ยว	นี้	คน	เรา	มัน	เปลี่ยน	

ความ	คิด	เปลี่ยน	ความ	เชื่อ	ไม่	ค่อย	จะ	คำนึง	ถึง	เรื่อง	พืชพันธุ์	ที่	ดี;		ไป	เห็น	

เสีย	ว่า	เรา	จะ	ทำเอา	ได้	ด้วย	การ	ศึกษา	เป็นต้น.

ถาม	:	ขอ	ให้	ตอบ	สั้น	ๆ	อีก	ครั้ง	หนึ่ง	ว่า	ค่า	นิยม	ทาง	ศีล	ธรรม	ที่	อยู่	

ใน	สาย	เลือด	หรือ	กรรมพันธุ์	ของ	มนุษย์	นั้น		มัน	คือ	อะไร	?

ตอบ	:	คือ	ความ	สำนึก	รับ	ผิด	ชอบ.

ถาม	 :	 เชื้อ	แห่ง	ศีล	ธรรม	ที่	มี	อยู่	ใน	สาย	เลือด	 ที่	จะ	ถ่ายทอด	ไป	ยัง	ผู้	

สืบสาย	โลหิต	นั้น	มัน	คือ	อะไร	?

ตอบ	:	คือ	การ	ปฏิบัติ	ครับ		เกี่ยว	กับ	การ	สั่ง	สอน		ถ่ายทอด	กัน	ใน	

อิริยา	บท	ที่	ดี	สืบไป.

ถาม	:	เอ้	า,	คือ	อะไร	?	ใคร	ว่า	อย่างไร	อีก	?

ตอบ	:	คือ	ความ	รัก	ที่	ผู้	ให้	กำเนิด	นั้น	มี	ต่อ	ผู้	ที่	กำเนิด	มา	ครับ.
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ถาม	:	ใคร	ว่า	คือ	อะไร	อีก	?

ตอบ	:	เข้าใจ	ว่า	เป็น	สิ่ง	ที่	ถ่ายทอด	มา	จาก	บิดา	มารดา	ถึง	บุตร	ใน	แง่	

ของ	ศีล	ธรรม	ทาง	สาย	โลหิต.		ซึ่ง	เข้าใจ	ว่า		เป็น	ไป	ตาม	กฎ	แห่ง	ธรรมชาติ	

กฎ	แห่	งอิ	ทัป	ปัจจย	ตา;	 หรือ	ตัว	วิชชา	ความ	รู้	ที่	ถ้า	กล่าว	ตาม	หลัก	ของ	

ชีววิทยา	ทาง	แพทย์	มัน	ถ่ายทอด	กัน	ได้	ตอน	ที่	แบ่ง	เซลล์	มา	ผสม	กันแล้ว			

ม	ีอปุนสิยั	ใจคอ	ถา่ยทอด	กนั	ได.้		นัน่	ทาง	แง	่ของ	วตัถ;ุ	แต	่ทาง	ดา้น	นามธรรม	

ผม	ไม่	ค่อย	ทราบ.

เพียง	แต่	ถาม	ว่า	คือ	อะไร	?		ก็	ตอบ	ได้	หลาย	อย่าง	อย่าง	ที่	ว่า	มา	แล้ว	

ก็	ถูก	ทั้ง	นั้น	แหละ	แต่	คงจะ	ไม่	หมด.		เมื่อ	ถาม	ว่า	คือ	อะไร	นั้น		มัน	ต่าง	จาก	

ที่	ถาม	ว่า	ทำ	อย่างไร.		ชั้น	นี้	อยาก	จะ	ขอ	ทราบ	แต่	เพียง	ว่า	คือ	อะไร.

อยาก	จะ	สรปุ	ความ	วา่	คอื	วญิญาณ	แหง่	ความ	เปน็	มนษุย	์ที	่ถา่ยทอด	

สืบ	ต่อ	ๆ 	 กัน	ไป	ใน	ลักษณะ	ที่	มันดี	ขึ้น	ๆ 	 ดี	ขึ้น	ๆ 	 ไม่รู้	ว่า	กี่	ร้อย	กี่	พัน	ชั่วคน	

มาแลว้;		เปน็	สิง่	สิง่	หนึง่	ซึง่	ม	ีลกัษณะ	มอง	ไม	่เหน็	ตวั	ตัง้	อยู	่ใน	ฐานะ	ที	่เปน็	

เชื้อ	สำหรับ	ความ	เป็น	มนุษย์	ที่	จะ	ถ่ายทอด	ต่อ	ๆ 	กัน	ไป	ได้	 ใน	ลักษณะ	ที่	

มันดี	ขึ้น	ๆ 	ดี	ขึ้น	ๆ .

[การเลือกและบำรุงพันธุ์]

ถาม	:	ทีนี้		อยาก	จะ	ถาม	ว่า	ที่	ออก	มา	จาก	พ่อ	แม่	ชั้น	แรก	คู่	หนึ่ง	นั้น	

ทำไม	มัน	ไม่	เหมือน	พ่อ	แม่	หรือ	เท่ากับ	ที่	พ่อ	แม่	มี	อยู่	แต่	เดิม	?	ทำไม	มัน	จึง	

ดี	ขึ้น	ได้	?		มันดี	ขึ้น	ได้	เพราะ	เหตุ	อะไร	?

ตอบ	 :	 เหตุ	ที่	ศีล	ธรรม	ใน	รูป	หรือ	ใน	คน	รุ่น	หลัง	ดี	ขึ้น	กว่า	พ่อ	แม่		

ดีกว่า	เดิม	นั้น	มัน	เป็น	ไป	ตาม	กฎ	ที่	ว่า		มัน	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม	ปัจจัย	ภายนอก	

สิ่ง	แวดล้อม	ที่	ปรุง	แต่ง;		มัน	ได้	ความ	รู้	ได้	ความ	คิด	ความ	เห็น	ขึ้น	มา	ภาย	

หลัง	จาก	บท	เรียน	ใน	ชีวิต.
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ถาม	 :	จะ	ถ่ายทอด	ลง	ไป	ใน	ลูก	ได้	อย่างไร	?		ยัง	เป็น	เพียง	เชื้อ	ยัง	

ไม่มี	ตัว	มี	ตน	เป็น	ก้อน	เป็น	ดุ้น	จะ	ถ่าย	ลง	ไป	ได้	อย่างไร,	แล้ว	ใน	ลักษณะ	

ที่	ดี	ขึ้น	กว่า	เชื้อ	ที่	พ่อ	แม่	ถ่าย	ให้	ไป.

ถ้า	ยัง	นึก	ไม่	ออก	ก็	อยาก	จะ	ให้	สังเกต	ดู	 เรื่อง	ทาง	วัตถุ	ต่อ	ไป	อีก.		

สมมติ	ว่า	ทุเรียน	ที	แรก	ก็	มี	แต่	พันธุ์	ป่า	ๆ 		มี	คุณสมบัติ	อย่าง	นั้น	ๆ 		แล้ว	

ทำไม	มัน	จึง	เกิด	เป็น	ทุเรียน	ที่	บ้าน	ที่	มันดี	ขึ้น	ๆ 	จน	มัน	แตก	ต่าง	กัน	ลิบลับ	

เหลือ	ที่	จะ	เปรียบ	กัน	ได้;	ทุเรียน	พันธุ์	ป่า	กับ	ทุเรียน	สวน	พันธุ์	บ้าน	ชั้น	ดี	

ของ	เขา	ก็	เป็น	ที่	รู้	 และ	ยอมรับ	กัน	ว่า	มัน	มา	จาก	พันธุ์	ป่า.	 	 หรือ	ว่า	สัตว์	ที่	

เอา	มา	เลี้ยง	:	ไก่ป่า	เป็น	ไก่	บ้าน,	ควาย	ป่า	เป็น	ควาย	บ้าน,	ม้า	ป่า	เป็น	ม้า	

บ้าน;	ทำไม	มัน	จึง	ต่าง	กัน	ลิบ.		แม้แต่	สุนัข	ซึ่ง	ที่แท้	ที	แรก	ก็	มี	แต่	ใน	ป่า	จับ	

มา	เลีย้ง	เปน็	สนุขั	บา้น	หลาย	ชัว่	เขา้	มนั	กลาย	เปน็	สนุขั	ที	่แสนรู	้และ	งดงาม;	

นี้เพราะ	อะไร	มัน	จึง	ดี	ขึ้น	ได้.

ถาม	:	คำถาม	ถาม	นิด	เดียว		ว่า	ทำไม	มัน	จึง	ดี	ขึ้น	ได้		ทำไม	มัน	จึง	

ไม่	เท่า	เดิม.

ตอบ	:	เก่ียว	กับ	กฎ	ของ	ธรรมชาติ	ท่ี	ว่า	มัน	ต้อง	วิ	วัฒนา.	ชีวิต	ส่ิงต่าง	ๆ 	

สงัขาร	ธาตุ	มนั	ตอ้ง	ปรงุ	แตง่	อยู่	เสมอ		ตอ้ง	ววิฒันาการ	เปลีย่นแปลง	ไป	สู	่

จุด	หมาย	ปลาย	ทาง	ที่	ดี	ขึ้น	อยู่	เสมอ		มัน	เป็น	กฎ	ของ	ธรรมชาติ	อยู่	แล้ว.

ถาม	 :	จะ	ต้อง	ตอบ	ให้	ชัด	ว่า	พ่อ	แม่คู่	นั้น	มัน	มี	อะไร	ดี	 เพียง	เท่า	นี้	

แล้ว	พอ	คลอด	ลูก	ออก	มา	ทำไม	มัน	จึง	ไม่	ถ่าย	ออก	มา	ดี	เพียง	เท่า	ที่	พ่อ	แม่คู่	

นัน้	ม	ีอยู.่		อยา่ง	ตน้	ทเุรยีน		ตน้	ที	่ออก	มา	จาก	พอ่	แม	่ชนดิ	หนึง่	ทำไม	มนั	จงึ	

ด	ีกวา่	พอ่	แม	่ได	้และ	มนั	จะ	แทรก	เขา้ไป	ได	้อยา่งไร	จงึ	เกดิ	การ	เปลีย่นแปลง	

ขึ้น	มา	?	การ	ผสม	สัตว์	ก็	มี	ปรากฏ	อยู่	ใน	ข้อ	นี้	 	ที่	ทำให้	ลูก	ดี	กว่า	พ่อ	แม่	
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เรื่อย	ๆ 	ไป	จน	ได้	รับ	รางวัล	ประกวด	ที่	๑	หรือ	ชั้น	เลิศ	นี่	เพราะ	เหตุ	อะไร	

มัน	จึง	ดี	กว่า	พ่อ	แม่	?

ตอบ	:	ผม	เขา้ใจ	วา่	ตอ้ง	เลอืก	พนัธุ์	ผสม	ตอ้ง	เลอืก	พนัธุ์	ตอ้งหา	พนัธุ์	

ที่	ดี	มา	ผสม	กับ	พันธุ์	ที่	ดี.

ถาม	:	ทำไม	ไม	่ออก	มา	เทา่	พอ่	และ	แม	่ละ่	?		ทำไม	ด	ีกวา่	พอ่	แม	่ไปได	้?		

ขอ้	นี	้สำคญั	มาก		ถา้	เรา	จบั	ความ	ลบั	ขอ้	นี	้ได	้	เรา	อาจ	ทำให	้คน	นี	่ด	ีขึน้	ๆ 	ได,้		

ดี	กว่า	พ่อ	แม่	และ	โดย	เร็ว;	เพราะ	เหตุ	ไร	มัน	จึง	ดี	ขึ้น	ได้	?

ตอบ	:	ถ้า	จะ	อาศัย	หลัก	ที่	ว่า	มนุษย์	ชาติ	นั้น	มา	จาก	แหล่ง	เดียวกัน	

และ	ไป	สิน้	สดุ	ที	่แหลง่	เดยีวกนั	นัน่	เปน็	เรือ่ง	ของ	ธรรมชาต	ิ:	เพราะฉะนัน้	ตอ่	

ไป	ขา้ง	หนา้	ๆ 	นี	่รุน่	หลงั	นี	่มนั	ตอ้ง	ดิน้	รน	เพือ่	จะ	ให	้ด	ีขึน้	ไป	สูจ่ดุจบ	ของ	ชวีติ	

ที	่วา่		มนษุย	์ชาต	ินี	้มนั	มา	จาก	จดุ	แหง่	เดยีวกนั		และ	ไปสูจ่ดุหมาย	ปลายทาง	

แหง่	เดยีวกนั;	ดงั	นัน้	ใน	ระยะ	ที	่เปน็	ชวีติ	อยู่	นี	้ก	็ตอ้ง	ม	ีการปรงุแตง่	เพือ่	ให้	

ได้	ดี	อยู่	เอง	เสมอ	ๆ 	นอกจาก	ว่า	ใคร	จะ	ไป	ถูก	หรือ	ไป	ผิด	เท่านั้น	เอง.

ถาม	:	ถ้า	ตอบ	อย่าง	นั้น	มัน	กลาย	เป็น	มี	ความ	หมาย	อย่างอื่น		คือ	

เปลี่ยน	เนื้อ	เรื่อง	ไป	แล้ว	ว่า	ที	แรก	มา	จาก	สิ่ง	สูงสุด	มา	เลว	ลง	ๆ 	แล้ว	กลับ	

ไปด	ีขึน้	ๆ 	จน	เหมอืน	สิง่	สงูสดุ	ตาม	เดมิ;		นี	่คนละ	ปญัหา.	เดีย๋วนีเ้ราจะพดู	

ไป	ใน	ทาง	ที	่จะ	เกดิ	ประโยชน์	วา่	เรา	จะ	ปรบัปรงุ	คน	ให	้ม	ีศลี	ธรรม	เพิม่ขึน้	ได	้

อย่างไร	โดย	อาศัย	การ	ถ่ายทอด	ทาง	สาย	โลหิต	หรือ	กรรมพันธุ์	นี้ก่อน	?

ตอบ	:	ต้อง	มี	การ	คัด	เลือก	ครับ	เพราะ	ว่า	ทั้ง	ชาย	ทั้ง	หญิง	มี	ส่วน	ดี	ที่	

ไม่	เหมือน	กัน.	 ฉะนั้น	เรา	จะ	เลือก	ส่วน	ดี	ของ	แต่ละ	ฝ่าย	มา	รวม	กัน;	 ลูก	ที่	

ออก	มา	จะ	ได	้สว่น	เดน่	ของ	แตล่ะ	ฝา่ย	ไป		มนั	ก	็ด	ีกวา่	ทัง้	พอ่	ทัง้	แม	่เพราะวา่	

ได้	ส่วน	ดี	ทั้ง	ของ	พ่อ	ทั้ง	แม่	มา.
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คำ	ตอบ	ว่า	 “ต้อง	คัด	เลือก”	 นี้	เป็น	คำ	ตอบ	ที่	ถูก	ข้อ	หนึ่ง	แน่	 ว่า	ต้อง	

คัด	เลือก	พืชพันธุ์	ที่	ดี;		ฉะนั้น	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ที่	เขา	เลือก	คน	ที่	จะ	มา	เป็น	

ลูกเขย	ลูก	สะใภ้	มัน	ก็	มี	เหตุผล	อยู่;		แม้ว่า	เขา	จะ	ไม่	ได้	มุ่ง	หมาย	ลึก	ซึ้ง	ถึง	

อย่าง	นี้		เขา	ก็ได้	ทำ	ไป	ใน	ลักษณะ	ที่	มี	ผลอ	ย่าง	นี้.

การ	ผสม	สัตว์	ก็	ต้อง	เลือก	พันธุ์.	 ทีนี้	 พันธุ์	ที่	มัน	จะ	ดี	นี่	 มัน	ก็	ต้อง	

เป็น	สัตว์	ที่	เกิด	อยู่	แล้ว	ได้	รับ	การ	อบรม	ดี;		ตัว	ที่	จะ	เป็น	พ่อ	พันธุ์	แม่พันธุ์	

ก็ได้	รับ	การ	อบรม	ดี	อยู่	เรื่อย	 แล้ว	ผสม	ไขว้	พันธุ์	 ต่าง	พันธุ์	กัน	 มัน	ก็	มี	

การกระแทก	กระ	ทั้น		หรือ	ว่า	attack	ต่อ	กัน	จน	เกิด	ของ	ใหม่	ได้	คือ	ไม่	

เหมือน	พ่อ	อย่าง	เดียว		ไม่	เหมือน	แม่	อย่าง	เดียว	จึง	เปลี่ยน	ไป	ได้	ใน	ความ	

ไม่	เหมือน	ก็	เกิด	เป็น	อย่าง	อื่น	ขึ้น	มา.

[การ แวดล้อม ด้วย การ อบรม]

การ	เปน็	อยา่ง	อืน่	ขึน้	มา	นี	้เรา	ทำ	อยา่งไร	จงึ	จะ	ได	้ใน	ทาง	ที	่ด	ีไมเ่ลวลง	?		

ก็	ต้อง	มี	สิ่ง	ที่	จะ	ต้อง	ประพฤติ	กระทำ	แวดล้อม	อยู่	ด้วย	การก	ระ	ทำ	ที่	ดี	มัน	

จึง	ให้	สิ่ง	แวดล้อม	ทั้งหมด	 ปรากฏ	อยู่	ใน	ลักษณะ	ที่	เป็น	ปรกติ	หรือ	เป็น	

ความ	สงบ	ที่	เรียก	กัน	ว่า	ดี.		ใน	สมัย	โบราณ	จึง	มี	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	

นานาแบบ	ที่	จะ	ให้การ	ประคบประหงม	แก่	ผู้	ที่	เป็น	สามี	ภรรยา	ให้	อยู่	แต่	

ใน	ลักษณะ	ที่	ดี	:-

พอ	ตั้ง	ครรภ์	ขึ้น	มา	 ก็	ให้	ทำ	พิธีการ	ต่าง	ๆ 	 	 ที่	จะ	กล่อม	เกลา	จิตใจ	

หญิง	มี	ครรภ์	นั้น	 ให้	เป็น	ไป	แต่	ใน	ทาง	ดี	 อยู่	แต่	ใน	ทาง	ดี	 เขา	เรียก	ว่า	

พิธีคัพภปริหาร;	 ไม่ใช่	วัตถุ	สิ่งของ	แต่	ว่า	รวม	ทั้ง	วัตถุ	สิ่งของ	ก็ได้;	 	 โดย	

เจตนา	นัน้	คอื	การก	ระ	ทำ	พธิ	ีแวดลอ้ม	จติใจ	ของ	หญงิ	ม	ีครรภ	์นัน้	ให	้รูส้กึ	ไป	

แต่	ใน	ทาง	ที่	ดี.		พบ	อยู่	แต่	ใน	พระ	บาลี	ว่า	ทำ	พิธี	คัพภ	ปริหาร	ซึ่ง	แต่ก่อน	ก็	

คงจะ	เคย	ม	ีแม	้ใน	ประเทศไทย	เรา	ซึง่	ถา่ยทอด	วฒันธรรม	มา	จาก	ประเทศ	
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อินเดีย	 แล้ว	มัน	ก็	ค่อย	หาย	ไป	 เลือน	ไป	 เพราะ	คน	ค่อย	ๆ 	 หัน	มา	นิยม	

ในทาง	วัตถุ	มาก	ขึ้น	 ไม่	รักษา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ใน	ทาง	จิตใจ	เอา	ไว้	

มัน	ก็	หาย	ไป	ๆ .

ที่	เรียก	ว่า	หาย	ไป	นี้	คือ	มัน	เปลี่ยน	ไป	ๆ 	ก็	เปลี่ยน	ไป	ใน	ทาง	วัตถุ	เห็น	

แต่	ทาง	วัตถุ	 ไม่	เป็น	ไป	ใน	ทาง	ศีล	ธรรม	อัน	สงบ;	 	 ฉะนั้น	 ลูก	ออก	มา	ก็	

สวยกว่า	พ่อ	แม่	ได้	ฉลาด	กว่า	พ่อ	แม่	ได้.		แต่	การ	รัก	ความ	สงบ	รัก	ความดี	

รักความ	จริง	 มัน	อาจ	จะ	น้อย	กว่า	พ่อ	แม่	ก็ได้;	 	 เพราะ	สิ่ง	แวดล้อม	หรือ	

การก	ระ	ทำ	ทั้ง	หลาย	มัน	เป็น	ไป	ใน	ลักษณะ	อย่าง	นั้น.

พอ่	แม	่ที	่นัง่	อยู	่ที	่นี	้ก	็ลอง	ไป	คดิ	ดเูถอะ	วา่		ตวั	ม	ีความ	มุง่	หมายอยา่งไร	

อธษิฐาน	จติ	อยา่งไร	ใน	การ	ที	่ลกู	จะ	เกดิ	มา	และ	เตบิโต.	ด	ูจะ	ม	ีความมุง่หมาย	

แต่	จะ	ให้	สวย	 ให้	เก่ง	 ให้	อะไร	ไป	ด้วย	กัน	เสีย	ทั้ง	นั้น	 	 ไม่	ค่อย	จะ	นึกคิด	

ถึง	ศีล	ธรรม;	 	 ฉะนั้น	 เรา	ได้	ลูก	หลาน	สมัย	นี้	 แต่	ใน	ทาง	ที่	มัน	สวยงาม	

เฉลียวฉลาด	แต่	ไม่	ค่อย	มี	ศีล	ธรรม.		เพราะ	ว่า	พ่อ	แม่	เอง	ไม่	ค่อย	ได้	คิดถึง	

ศีล	ธรรม;		เพราะ	มัน	ยุ่ง	ยาก	มาก	ไป	จน	ไม่	ค่อย	มี	เวลา	คิด	ก็ได้,	หรือ	มีเวลา		

มัน	ก็	ไม่	คิด	ก็ได้;	 มัน	ก็	หลง	ไป	ใน	ทาง	วัตถุ	ทาง	เนื้อ	หนัง	 ยิ่ง	ๆ 	 ขึ้นไป	

เหมอืนกนั.		นี	่มนั	ทำให	้พนัธุ	์เลว	ลง	ใน	สว่น	ศลี	ธรรม;			แตม่นัสวยงามขึน้ใน	

ฝ่าย	วัตถุ	ธรรม.

ขอ้	นี	้คน	ที	่มอีาย	ุสกั	๑๐๐	ป	ี	ก	็พอ	จะ	สงัเกต	เหน็	ได	้วา่		เดก็	ๆ 	สมยั	นี	้

มัน	สวย	ขึ้น	สวย	ขึ้น	ทุก	ๆ 	ชั่ว	อายุ	คน;		นี่	มัน	ทาง	วัตถุ	ทาง	เนื้อ	หนัง;		แล้ว	

เดก็	ๆ 	ก	็เรยีน	เกง่	ขึน้	เพราะ	พอ่	แม	่ก	็เรยีน	เกง่	มา	กอ่น.		แต	่เรือ่ง	ทาง	ความ	

สงบ	รำงบั	บงัคบั	ความ	รูส้กึ	ซึง่	เปน็	รากฐาน	ของ	ศลี	ธรรม	นัน้	มนั	ไม	่คอ่ย	ม;ี		

นี้	จึง	ไม่	เป็น	กรรมพันธุ์	ที่	ดี	เพื่อ	ศีล	ธรรม,		แต่	เป็น	กรรมพันธุ์	สำหรับ	ความ	

ยุ่งเหยิง	สำหรับ	กิเลส	สำหรับ	ความ	ยื้อ	แย่ง	สำหรับ	ความ	ระส่ำระสาย.
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ขอ	ให้	มอง	ดู	ข้อ	ที่	 ๑	 นี้	ว่า	 คุณค่า	ของ	ศีล	ธรรม	ที่	ถ่ายทอด	ทาง	

สายเลือดนั้น		มัน	ก็	สำคัญ	ที่สุด	อยู่	ข้อ	หนึ่ง.

๏	๏	๏

หัวข้อ ที่ ๒.  คุณค่า ที่ แสดงออก มา ให้ เห็น ชัด ตาม ที่ ปัจจัย 
ภายนอก แวดล้อม.

ทนีี	้เมือ่	เกดิ	มา	แลว้	มนั	ก	็ม	ีการ	แวดลอ้ม	คอื	การ	ใหก้าร	ศกึษา	ใหก้าร	

อบรม	ให้การ	กระทำ	ต่าง	ๆ 	เมื่อ	เกิด	มา	แล้ว;	นี่	ก็	มี	อยู่	ส่วน	หนึ่ง	ต่าง	หาก.

ถาม	 :	 อัน	ไหน	จะ	สำคัญ	กว่า	กัน	 	คุณค่า	ทาง	ศีล	ธรรม	ที่	มี	มา	ใน		

สาย	เลือด	กับ	คุณค่า	ทาง	ศีล	ธรรม	ที่	เรา	จะ	อบรม		เมื่อ	เขา	เกิด	ออก	มา	แล้ว;	

๒	อย่าง	น้ี	อย่าง	ไหน	มัน	สำคัญ	กว่า	กัน	?	มี	ความ	เห็น	อย่างไร	ลองว่ามา	?

ตอบ	:	เข้าใจ	ว่า	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	อยู่	รอบ	ๆ 	นี้	รู้สึก	ว่า	จะ	มี	ความสำคัญ	

มากกวา่;	แต	่วา่	ไมม่	ีหลกั	ฐาน	แนน่อน		แต	่รูส้กึ	วา่	จะ	ม	ีความ	สำคญัมากกวา่.		

เพราะ	ม	ีตวัอยา่ง	มาก	ที	่เดก็	คลอด	จาก	พอ่	แม	่แลว้	พอ่	แม	่ไม	่เลีย้ง	ตัง้แต	่วนั	

แรก	เกิด	ใหม่	ๆ 	แล้วไป	อยู่	ที่ไหน	ไป	อยู่	กับ	ใคร	พี่	เลี้ยง	เป็น	อย่างไร		แล้ว	

มัน	มัก	จะ	เป็น	อย่าง	นั้น	ซึ่ง	มี	ตัวอย่าง	อยู่	มากมาย.

ถาม	:	เอ้	า,	ใคร	อีก	?		มี	ความ	เข้าใจ	เป็น	อย่างไร	อีก	?		กรรมพันธุ์	

สำคัญ	กว่า	หรือ	ว่าการ	อบรม	ทีหลัง	สำคัญ	กว่า	?

ตอบ	:	ผม	เขา้ใจ	วา่	ตน้	เหต	ุมนั	อยู	่ที	่กรรมพนัธุ	์	แต	่มนั	ประกอบดว้ย	

การ	อบรม	ดว้ย.		เรือ่ง	สำคญั	นี	้ผม	เขา้ใจ	วา่	เปน็	เรือ่ง	ความ	ลกึ	ซึง้	ของ	จติใจ;		

นี่	ผม	เข้าใจ	จะ	เป็น	กรรมพันธุ์	มากกว่า.
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ถาม	:	เอ้	า,	ใคร	อีก	?

ตอบ	:	ผม	รูส้กึ	วา่		สิง่	แวดลอ้ม	จะ	ม	ีอทิธพิล	มาก	ครบั	คอื	วา่	สามารถ	

ที่	จะ	ให้	เปลี่ยนแปลง	ได้	 ทั้ง	ภาวะ	ของ	จิตใจ	 และ	ส่วน	ที่	เป็น	ร่างกาย;		

เพราะ	เหตุ	อีก	อย่าง	หนึ่ง	ว่า	ชีวิต	นี้	ต้องการ	อยู่	รอด;	ฉะนั้น	มัน	จะ	ต้อง	

เปลี่ยนแปลง	ตาม	สิ่ง	แวดล้อม	ให้	ได้;	 	ผม	จึง	ยืนยัน	ว่า	สิ่ง	แวดล้อม	ยัง	มี	

ความ	สำคัญ	กว่า.

ถาม	:	ใคร	อีก	?

ตอบ	 :	ผม	ว่า	มัน	เท่า	ๆ 	กัน	ครับ	 	 เพราะ	ว่า	ถ้า	หากว่า	ดี	มาตั้ง	แต่	

กรรมพันธุ์	แล้ว	มัน	ก็	ดี	ไป	แล้ว	๕๐	แล้ว		เหลือ	อีก	๕๐	คือ	การ	ที่	จะ	ออก	

มา	พบ	กับ	ปัจจัย	ภายนอก	ซึ่ง	ก็	มี	ความ	สำคัญ	เท่า	ๆ 	กัน.

[สิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมพันธุ์]

ได้	ถาม	ว่า	พวก	ที่	เห็น	ว่า	เท่า	ๆ 	กัน	นี่	ออก	จะ	ได้	เปรียบ	เพราะ	เป็น	

เรื่อง	ที่	พิสูจน์	ยาก	พิสูจน์	ไม่	ได้;		แต่	ให้	เข้าใจ	ว่า	คำ	ว่า	“สำคัญ	เท่า	กัน”	

นี่	มี	ข้อ	ยกเว้น	บาง	อย่าง	คือ	มา	คนละ	๕๐	เปอร์เซ็นต์	คือ	ครึ่ง	ต่อ	ครึ่ง	จริง	

แต่	ว่า	ครึ่ง	ที่	แล้ว	มา	นั่น		มัน	สิ้น	สุด	ไป	แล้ว		มัน	ผ่าน	พ้น	ไป	แล้ว;	ส่วน	๕๐	

หรือ	 ครึ่ง	หลัง	นี้	 มัน	ยัง	กำลัง	จะ	วิวัฒนาการ	 	 คือ	มัน	ยัง	เปลี่ยนแปลง	ได้	

ตาม	สิ่ง	แวดล้อม.		นี่	เป็น	กฎ	เรื่อง	กรรม;	เมื่อ	ได้	ทำกรรม	อะไร	ลง	ไป	มัน	ก็	

มี	ผล	เกิด	ขึ้น	ตาม	กฎ	นั้น	ๆ 	คือ	เท่านั้น	อย่าง	ถูก	ต้อง.	ทีนี้	ส่วน	ที่	คลอด	ออก	

มาแล้ว	 มัน	เป็น	โอกาส	ที่	จะ	อบรม	ได้	มาก	 แม้ว่า	ค่า	หรือ	น้ำ	หนัก	จะ	มี	มา	

อยา่ง	๕๐	ตอ่	๕๐	เทา่	กนั	แต	่ซกี	หลงั	นี	้มนั	ม	ีโอกาส	ที	่จะ	อบรม	เรือ่ย	เพิม่	

ขึ้น	ได้	เรื่อย,		เพิ่ม	ขึ้น	ได้	เรื่อย,		มัน	จึง	เปลี่ยนแปลง	ไป	ตาม	กฎแห่งกรรม	

จน	กระทั่ง	กลาย	เป็น	พระ	อรหันต์	ไป	ก็ได้.
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เรา	อย่า	ลืม	ว่า	กรรมพันธุ์		เชื้อ	ที่	ถ่ายทอด	มา	ทาง	สาย	เลือด	นั้น	มัน	

ก็	สำคัญ	มาก;		เช่น	เดียว	กับ	ทุเรียน		ถ้า	เป็น	พันธุ์	ที่	ไม่	ดี	แล้ว	จะ	มา	ให้	ปุ๋ย	

บำรุง	กัน	เดี๋ยว	นี้	มัน	ก็	ดี	ไป	ไม่	ได้.		ส่วน	ทุเรียน	พันธุ์	ดี	มา	แล้ว		พอ	ปลูก	แล้ว	

มี	การ	บำรุง	อย่าง	ใหม่	อย่าง	แปลก	ออก	ไป	อีก	มัน	ก็	จะ	ดี	กว่า	พ่อ	แม่	เดิม	ได้	

เพราะ	อำนาจ	แห่ง	การก	ระ	ทำ	ใน	ชั้น	หลัง	ที่	เรียก	ว่า	สิ่ง	แวดล้อม	คือ	ได้แก่	

สิ่ง	ที่	เรียก	ว่า	กรรม.

ดัง	นั้น	 สำหรับ	มนุษย์	เรา	 เมื่อ	มัน	มี	ความ	ดี	มา	ใน	สาย	เลือด	 ใน	

กรรมพันธุ์	ครึ่ง	หนึ่ง	คือ	๕๐	เปอร์เซ็นต์	จาก	พ่อ	แม่;		นี้	ก็	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	

	ที	่ด	ีแน.่		พอ	ออก	มา	แลว้	ได	้รบั	การ	อบรม	อยา่งไร	?		ถา้	ได	้รบั	การอบรมผดิ	

มัน	ก็	เลว	ได้;	เหมือน	ทุเรียน	ใส่	ปุ๋ย	ผิด	อะไร	ผิด	มัน	ก็	เลว	ได้.		แต่	ถ้า	ได้	รับ	

การ	อบรม	ที	่ด	ีมนั	ก	็ด	ีกวา่	เดมิ	ได	้	ด	ีจน	เปน็	พระ	อรหนัต	์กไ็ด;้		ความสำเรจ็	

ใน	ระยะ	หลัง	มัน	จึง	อยู่	ท่ี	กฎ	ของ	การก	ระ	ทำ	แล้ว	แต่	ว่า	จะ	เอา	อะไร	ใส่	ลงไป

รวม	ความ	ว่า	การ	สำเร็จ	ประโยชน์	ใน	ขั้น	สุดท้าย	นี้	อยู่	ที่	การก	ระ	ทำ	

หรอื	การ	อบรม	ที	่จะ	ทำให	้เชือ้	เลว	ลง	กไ็ด,้		ให	้เชือ้	ด	ีไป	กวา่	เดมิ	กไ็ด;้		แตก่	็

ไม่	ยกเลิก	ความ	ดี	ที่	มี	มา	ใน	กรรมพันธุ์;		ฉะนั้น	เพื่อ	ให้	มนุษย์	ดี	ใน	ทาง	ศีล-	

ธรรม	ก	็จะ	ตอ้ง	ม	ีพชืพนัธุ	์ที	่ด	ีที	่เลอืก	มา	แลว้	ที	่อบรม	มา	ด	ีจน	ม	ีพชืพนัธุ	์ที	่ด	ี

คลอด	ออก	มา	เป็น	ลูก	แล้ว	ยัง	ได้	รับ	การ	อบรม	ดี	อีก	มัน	ก็	เลย	ดี	ถึงที่	สุด.

ฉะนัน้	ขอ	ให	้ไป	พจิารณา	ด	ูดว้ย	วา่	มนั	เปน็	ไป	ได	้ตาม	นี	้หรอื	ไม	่?		หรอื	

ถ้า	ไม่	เห็น	ด้วย	 จะ	คัดค้าน	เสีย	เดี๋ยว	นี้	เลย	ก็ได้	 มี	ความ	เห็น	อย่างไร	ก็	ลอง	

ว่ามา	 ใน	การ	ที่	จะ	วาง	กฎ	ลง	ไป	 ว่า	ต้อง	ทำ	พืชพันธุ์	ให้	ดี;	 	 และ	พอ	คลอด	

ออก	มา	แล้ว		ต้อง	อบรม	ให้	ดี	ที่สุด,		ให้	เป็นการ	กระทำ	ที่	ถูก	ต้อง	ก็	จะ	ได้	

มนุษย์	ดี	เต็ม	ตาม	ที่	เรา	ปรารถนา.

นี่	เรื่อง	ใน	สาย	เลือด	หรือ	กรรมพันธุ์	คือ	สิ่ง	ที่	จะ	ถ่ายทอด	จาก	ชั่ว	อายุ	

คน	ถึง	ชั่ว	อายุ	คนใน	แง่	ของ	 คุณสมบัติ	ของ	ความ	เป็น	มนุษย์	 เรา	จะ	ต้อง	

แวดล้อม	ให้	ดี	ตลอด	เวลา.
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ถาม	:	ทีนี้	ใน	หัวข้อ	ที่	๒;	หัวข้อ	ที่	๑	คือ	กรรมพันธุ์	หรือ	สาย	เลือด,		

หวัขอ้	ที	่๒	คอื	เบกิ	บาน	ออก	มา	เปน็มนษุย	์เปน็	คน	แลว้	ก	็ม	ีปจัจยั	แวดลอ้ม	

เรา	ลอง	ทาย	ดู	ซิ	ว่า	สิ่ง	แวดล้อม	นี้	คือ	อะไร	?

ตอบ	:	สิง่	แวดลอ้ม	นี	้ก	็คอื		ที	่เรา	เรยีก	เปน็	ภาษา	อยู	่เดีย๋ว	นีว้า่		คณุคา่	

ทาง	สังคม	นี้	คือ	สิ่ง	แวดล้อม,		จะ	เรียก	ว่า	เป็น	ประเพณี	หรือ	วัฒนธรรม	

หรือ	อะไร	ก็ได้	ที่	ทำ	อยู่	เดี๋ยว	นี้	 ใน	การ	กิน	การ	อยู่	 การ	นอน	การ	เที่ยว	

การ	ใช้	ของ	อะไร	ต่าง	ๆ 	ที่	เรียก	ว่า	คุณค่า	ใน	สังคม	ว่า	อะไร	มี	ค่า	 อะไร	

ไม่มีค่า;		นี่	คือ	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	จะ	ทำให้	เด็ก	ที่	เกิด	มา	ใหม่	นี้	เปลี่ยนแปลงไป	

ตาม	คุณค่า	พวก	นี้	แหละ;	 	ซึ่ง	ล้วน	แต่	มา	จาก	ความ	คิด	ความ	เห็น	ที่	เรา	ให้	

คุณค่า	แก่	มัน	เท่านั้น	เอง.

ถ้า	เรา	จะ	พูด	ว่า	 การ	แวดล้อม	ทาง	สังคม	 โดย	สังคม	 นี่	มัน	กระโดด	

เร็ว	เกิน	ไป;	จะ	ต้อง	นึกถึง	การ	ศึกษา,		การ	อบรม	กัน	แต่	อ้อน	แต่	ออก	เมื่อ	

ยัง	นอน	อยู่	ใน	เบาะ	 	ให้	เป็น	ขึ้น	มา	อย่าง	ถูก	ต้อง	 ก่อน	จะ	ไป	มี	การ	สังคม	

นอกบ้าน.		ข้อ	นี้	ก็	ถูก	แล้ว	ตาม	ตัว	หนังสือ	จะ	เรียก	ว่า	การ	สังคม	ก็ได้	คือ	

พอ	เด็ก	เกิด	ออก	มา	ชั่วโมง	เดียว	เท่านั้น	มัน	ก็	เรียก	ว่า	มี	การ	สังคม	ได้		คือ	มี	

พ่อ	และ	แม่	หรือ	ผู้	ที่	เข้าไป	แตะ	ต้อง;		นี่	ก็	เป็นการ	สังคม	ได้,	จะ	เรียก	ว่า	สิ่ง	

แวดล้อม	ได้	จะ	เรียก	ว่า	สังคม	ก็ได้;	แต่	ยัง	ไม่	เรียก	ดี	กว่า.

คำ	วา่	“สงัคม”	เอา	ไป	ไว	้เรยีก	ตอ่	เมือ่	เดก็	โต	แลว้	ไป	เลน่	หวั	กบั	ใครได,้	

ได้	รับ	การ	แวดล้อม	อย่างไร	ภายใน	สังคม	นั้น;	 	เพราะ	ต้อง	มี	การ	อบรม	

ศกึษา	อยา่ง	สมำ่เสมอ	อยา่ง	ถกู	ตอ้ง	ตัง้แต่	ออ้น	แต่	ออก	ไป	จน	กระทัง่	ตาย.		

แต่ว่า	เดี๋ยว	นี้	จะ	ตั้ง	ปัญหา	ขึ้น	มา	ว่า		การ	ให้การ	แวดล้อม	อบรม	อย่าง	นี้	นั้น	

โดย	ใจความ	คือ	อะไร	?		โดย	ใจความ	นั้น	อยาก	จะ	ให้	เล็ง	ไป	ถึง	ใน	ข้อ	ที่	ว่า		

คือ	การ	ต้อนรับ	กรรมพันธุ์,		แล้ว	ปรับปรุง	ขยับ	ขยาย	พัฒนา	ให้	กลาย	เป็น	

พืชพันธุ์	ใหม่	ที่	ดี.
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[การ ต้อนรับ และ พัฒนากร รม พันธุ์]

การ	แวดล้อม	นี้	 คือ	การ	ต้อนรับ	กรรมพันธุ์	ที่	มี	มา	แล้ว	ใน	สาย	เลือด	

ของเรา	ที่	ติด	มา	ใน	ทารก	นั้น;		การ	ที่	เรา	แวดล้อม	มัน	นั้น	คือ	การ	ต้อนรับ	

คุณค่า	ทาง	กรรมพันธุ์	ที่	มี	มา	แล้ว	ใน	สาย	เลือด;	 	 คือ	การ	ยอม	ต้อนรับ	ให้	

เหมาะ	สม.		ทีนี้	ต่อ	จาก	นั้น	ก็	พัฒนา	มัน.		พัฒนา	คือ	ทำให้	ดี	ขึ้น	ๆ 	ต่อไป	

ใหม่	 ให้	เบิก	บาน	และ	ให้	เปลี่ยนแปลง	ไป	ใน	ทาง	ที่	ดี	 ให้	สุด	เหวี่ยง	อย่าง	นี้	

มากกวา่;		จงึ	เรยีก	วา่การ	ตอ้นรบั	แลว้	พฒันา	มนั.			การ	ศกึษา	อบรม	ตัง้แต	่

คลอด	ออก	มา		จน	กระทั่ง	ตาย	นี้	ก็	คือ	สิ่ง	นี้.

ถา้	จะ	ถาม	วา่	การ	ทำการ	ตอ้นรบั	แวดลอ้ม	นี	้คอื	อะไร	?		ก	็คอื	ตอ้นรบั	

ความ	ดี	ที่	มี	มา	ใน	กรรมพันธุ์,		และ	ทำให้	วิวัฒนาการ	ต่อ	ไป	ใน	ทาง	ที่	ดี	ขึ้น.		

แล้ว	เรา	จะ	ปฏิบัติ	อย่างไร	เกี่ยว	กับ	ข้อ	นี้	?	 	 ก็	คือ	บิดา	มารดา	นั่น	แหละ	

จะต้อง	รู้	เรื่อง	นี้		แล้ว	ก็	ทำให้	มัน	เป็นการ	ต้อนรับ.		ถ้า	ต้อนรับ	ไม่	ดี	ก็	อาจ	

จะ	ทำลาย	บาง	ส่วน	 บาง	อย่าง	เสีย	ก็ได้;	 	 เหมือน	มือ	รับ	ของ	ไม่	ดี	 ทำให้	

บี้แบน	ไป	ทำให้	สกปรก	ไป	ก็ได้.

การ	พัฒนา	ก็	ต้อง	พัฒนา	อย่าง	ถูก	ต้อง		 ตั้งแต่	อ้อน	แต่	ออก	มา	อีก	

เหมอืนกนั;		จน	เปน็	เดก็	จน	เปน็	หนุม่	สาว	จน	เปน็	ผูใ้หญ	่เอง	แลว้	ก	็จะตอ้ง	

พัฒนา	กัน	เรื่อย	ไป.

นี	้คอื	คา่	ของ	ศลี	ธรรม	ที	่แสดงออก	มา	ใน	เมือ่	สตัว	์นัน้	ได	้รบั	การ	ตอ้นรบั	

และ	พัฒนา	หลัง	จาก	ที่	คลอด	มา	แล้ว	คือ	เพาะ	ปลูก	กรรมพันธุ์	นั้น	ให้	เป็น	

พันธุ์	ที่	ดี	เต็ม	ที่	ต่อ	ไป.

๏	๏	๏
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หัวข้อ ที่ ๓. คุณค่า ทาง ศีล ธรรม ที่ มนุษย์ จะ ต้อง มี ทุก อิริยาบถ.

คุณค่า	ทาง	ศีล	ธรรม	ที่	มนุษย์	จะ	ต้อง	มี	ทุก	อิริยาบถ		นี้	เรา	ไม่	ได้	พูด	ถึง	

กรรมพันธุ์	หรือ	ไม่	ได้	พูด	ถึง	การ	อบรม	ที่	แวดล้อม	โดยตรง;		แต่	เรา	พูด	ถึง	

ความ	จำเปน็	ที	่มนษุย	์จะ	ตอ้ง	ประพฤต	ิกระทำ	ดว้ย	ตนเอง	หรอื	ดว้ย	การ	ชว่ย	

เหลอื	ของ	ผู	้ชว่ย	เหลอื	กต็าม	ให	้ม	ีสิง่	ที	่เรยีก	วา่	ศลี	ธรรม	นัน้	อยู	่ทกุ	อริยิาบถ	

ตั้งแต่	คลอด	ออก	มา	จน	กระทั่ง	ตาย.

ขอ	ให	้ลอง	พจิารณา	ด	ูให	้ด	ีให	้มอง	เหน็	ความ	จรงิ		เหน็	ขอ้	เทจ็	จรงิขอ้นี	้	

เพื่อ	ว่า	จะ	ได้	ทำ	อย่าง	ระมัดระวัง	 ละเอียด	ลออ	ถึงที่	สุด.		 เดี๋ยวนี้	ตามที่	

สงัเกต	เหน็	อยู	่ได	้กระทำ	กนั	อยา่ง	หยาบ	ๆ 		ไม	่ระมดัระวงั	ให	้ถกูตอ้ง	ใหน้า่	

ชม	ทุก	กระเบียด	นิ้ว	 แล้ว	ก็	ติด	นิสัย	เลว	อัน	นี้	มา	จน	กระทั่ง	โต	เป็น	ผู้ใหญ่.		

บวช	เป็น	พระ	เป็น	เถร	 แล้ว	ก็	ยัง	เลว	ถึง	ขนาด	ที่	ว่า	ทำ	อะไร	ก็	ทำ	หยาบ	ๆ 	

หวัด	ๆ ;	มอง	ข้าม;		ไม่	ทำ	อย่าง	ละเอียด	ลออ	ให้	แสดง	ถึง	ความ	มี	ศีล	ธรรม	

อยู่	ทุก	ๆ 	อิริยาบถ.		เป็น	ผู้นำ	ทาง	ธรรม	ทาง	ศาสนา	อยู่	แล้ว	ยัง	ทำ	หยาบ	

เสยี	เอง	ไมม่	ีลกัษณะ	แหง่	ศลี	ธรรม	อยู	่ทกุ	อริยิาบถ;		แลว้	ทำไม	จะ	ไป	เกณฑ	์

ให้	ชาว	บ้าน	ทำ.	ข้อ	นี้	ต้อง	ขอร้อง	เป็น	พิเศษ	ว่า	ต้อง	ทำ.

[การ พัฒนา ทารก ให้ มี ศีล ธรรม ทุก อิริยาบถ]

คน	ทุก	คน	จะ	ต้อง	ระมัดระวัง	ใน	การ	พัฒนา	ทารก	 ที่	คลอด	ออก	มา	

จาก	ท้อง	แม่	 โดย	มี	หลัก	ที่	จะ	ยึดถือ	ทาง	ศีล	ธรรม	ว่า	 	จะ	ทำ	อย่าง	ละเอียด	

ลออ	สขุมุ	ถงึที	่สดุ	ไม	่ให	้ยกเวน้	แมแ้ต	่กระเบยีด	นิว้	เดยีว	ที	่จะ	เปน็	ชอ่ง	โหว	่

สำหรับ	ความ	ไม่มี	ศีล	ธรรม	จึง	ขอ	ให้	ไป	ตรวจ	สอบ	กัน	เสีย	ใหม่	 สังคายนา	

เสีย	ใหม่	นับ	ตั้งแต่	ว่า	คลอด	ออก	มา	จาก	ท้อง	แม่		จะ	ต้อง	ได้	รับ	การ	อบรม	

แวดล้อม	ให้	มี	ศีล	ธรรม	อยู่	ตลอด	เวลา	 อย่า	ไป	ทำ	ผิด	 คือ	ไป	แวดล้อม	ด้วย	

สิ่ง	ที่	ทำให้	ไม่มี	ศีล	ธรรม.



	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 121120 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  	สตรี ในฐานะมารดาของโลก | 121120 | สรรนิพนธ์พุทธทาส	  

อย่างไร	ก็	ดี	 ข้อ	นี้	ยอมรับ	ว่า	มัน	เป็น	ของ	ยาก	 ที่	ว่า	ใคร	จะ	มี	ความ	รู้	

ความ	เข้าใจ	ถูก	ต้อง	สมบูรณ์	 จนถึง	ชั้น	ที่	จะ	มา	จัด	มา	ทำ	 ให้	ทารก	ที่	ออก	

มานัน้	ไดร้บั	การ	แวดลอ้ม	ดว้ย	สิง่	ที	่สง่	เสรมิ	ศลี	ธรรม	โดย	ดา้น	เดยีว.	แตถ่งึ	

อย่างไร	ก็	ดี	 บรรพบุรุษ	สมัย	ก่อน	โน้น	 เขา	ก็	มี	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	

ที่ดี	ที่	ได้	ทำ	กัน	มา	แล้ว	เพื่อ	มี	ผลอ	ย่าง	นี้	อยู่	ไม่	น้อย;		เรา	ไป	ละทิ้ง	เสีย	บ้าง	

เปลี่ยนแปลง	เสีย	บ้าง	 กระทั่ง	งมงาย	โง่	เขลา	 ไม่รู้	ว่า	จะ	ทำ	อย่างไร	 มัน	ก็	

สูญหาย	ไป	เสีย.	 ควร	จะ	รื้อฟื้น	กัน	ขึ้น	มา	ใหม่	มา	ทำให้	ลูก	ทารก	นั้น	ได้	รับ	

การ	แวดล้อม	ที่	ถูก	ต้อง	 ใน	การ	ที่	จะ	เป็น	ผู้	มี	ศีล	ธรรม	ไป	ตั้งแต่	แรก	คลอด	

ออก	มา;		มัน	เป็น	เรื่อง	ยืด	ยาว	มี	ราย	ละเอียด	มาก	พูด	ที่	นี้	ก็	ลำบาก	แต่	ก็	

จะ	ให้	ไว้	แต่	หัวข้อ	ซึ่ง	เอา	ไป	คิด	ได้	เอง.

ทีนี้	ต่อ	มา	ก็	ถึง	ขั้น	ที่	จะ	มี	ชีวิต	อยู่	 ตั้งแต่	เกิด	จน	ตาย	 อีก	เหมือน	กัน	

จะต้อง	บริหาร	ร่างกาย	หรือ	เป็น	อยู่	ที่	เรียก	กัน	ว่า	:	เรื่อง	กิน	เรื่อง	อยู่;	กิน	

อยู่		ใช้	สอย	อะไร	ก็ตาม	จะ	ต้อง	ประกอบ	อยู่	ด้วย	ศีล	ธรรม	จะ	ต้องเป็น		

ผู	้ม	ีหริ	ิโอตตปัปะ	อยา่ง	เตม็	ที	่อยู	่ใน	จติใจ	ใน	ความ	คดิ	ความ	นกึ.	ตอ้ง	ไมท่ำ	

ความ	ชัว่	เมือ่	ได	้โอกาส	คอื	คน	ไม	่เหน็,		ฉะนัน้	จะ	ตอ้ง	อบรม	ให	้เขา	ม	ีความ	

ละอาย	แม	้อยู	่คน	เดยีว	ก	็ไม	่กลา้	กระทำ	สิง่	ที	่ไม	่นา่	ด;ู		นี	้ม	ีราย	ละเอยีดมาก	

ไป	ศึกษา	เอา	เอง	:-

ตัง้แต	่กนิ	อาหาร	ถา่ย	อจุจาระ	ปสัสาวะ	อาบ	นำ้	อาบ	ทา่	อะไร	ขอให	้

ทำ	ด้วย	สติสัมปชัญญะ	 ที่	ส่ง	เสริม	ศีล	ธรรม.	 อย่า	ไป	ทำ	ตาม	อะไร	ก็	ไม่รู้;		

ไม่รู้	จะ	เรียก	ว่า	อะไร	ก็	เรียก	ว่า	วัฒนธรรม	ใหม่	ๆ ,	วัฒนธรรม	สมัยใหม่ซึ่ง		

ปราศจาก	หริ	ิและ	โอตตปัปะ.	ใน	การ	พดู	ใน	การ	จา	การ	นุง่	การ	หม่	การอะไร	

ต่าง	ๆ 	 ที่	ไม่มี	หิริ	และ	โอตตัปปะ	นั้น	 อย่าง	ให้	มัน	มี	เข้า	มา.	 	และ	ขอ	ให้	

สังเกตดู	 จนถึง	กับ	ไม่	ดูถูก	ดู	หมิ่น	วัฒนธรรม	โบราณ	 	 โดย	เฉพาะ	ของ	

คน	ไทย	เรา	มี	ที่	มี	หิริ	และ	โอตตัปปะ	มาก;		เช่น	ว่า	ข้าง	นอก	นุ่ง	ห่ม	อย่างไร	
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เขา้ไป	ใน	หอ้งนำ้	หอ้ง	สว้ม	ที	่มดิชดิ	ก	็ยงั	ม	ีวฒันธรรม	ที	่ระมดัระวงั	อยา่ง	นัน้	

อย่างนี้	เป็นต้น.		นี่	เรียก	ว่า	ใน	ชีวิต	ที่	เป็น	อยู่	ประจำ	วัน	ก็	มี	ศีล	ธรรม.

ทีนี้	อัน	สุดท้าย	ก็	หน้าที่	การ	งาน		เรา	มี	ชีวิต	อยู่	นั้น	ส่วน	หนึ่ง	และ	

เรา	ตอ้ง	ทำการ	ทำงาน	โดย	เฉพาะ	ก	็คอื	อาชพี	ซึง่	ม	ีการ	ขยาย	วง	ออก	ไป	ถงึ	

การ	เกี่ยวข้อง	กับ	ผู้	อื่น	หรือ	งาน	สังคม		เรา	มีหน้า	ที่	การ	งาน	จน	ตาย;		ทีนี้	

ก็	เรา	ก็	ระมัดระวัง	การ	งาน	นั้น	ให้	มี	ศีล	ธรรม	อยู่	ใน	ตัวการ	งาน.

สรุป	ความ	ข้อ	นี้	กัน	เสียที	ว่า	 ค่า	นิยม	ใน	รูป	แบบ	ต่าง	ๆ 	 กัน	 ของ	

ศีลธรรม	สำหรับ	มนุษย์	และ	ที่	เกี่ยว	กับ	มนุษย์	นั้น		ให้	ดู	ค่า	นิยม	ของ	มัน	

นบั	ตัง้	ตน้	มา	ตัง้แต	่กรรมพนัธุ	์ที	่ถา่ยทอด	มา	จาก	บดิา	มารดา	ทาง	สาย	โลหติ;		

แล้ว	ก็	มา	ดู	ตอน	ที่	คลอด	ออก	มา	แล้ว	 ได้	รับ	การ	แวดล้อม	อย่าง	มี	ศีล	ธรรม;		

แลว้	ก	็ด	ูให	้ละเอยีด	ไมม่	ีชอ่ง	วา่ง	แมแ้ต	่นดิ	เดยีว	วา่		จะ	ตอ้ง	ประกอบ	อยูด่ว้ย	

ศีล	ธรรม	นี้	ทุก	ๆ 	อิริยาบถ	นับ	ตั้งแต่	เกิด	ออก	มา	นับ	ตั้งแต่	การ	กิน	การ	อยู่	

เพื่อ	มี	ชีวิต	อยู่		กระทั่ง	ถึง	การ	มี	การ	ศึกษา	ทำการ	ทำงาน	ตาม	ที่	มนุษย์	

ควร	จะ	ทำ	อยา่ง	มนษุย	์ที	่จะ	ตอ้ง	ทำ		ทำ	ดว้ย	ความ	ม	ีมนษุยธรรม;		ไมใ่ช	่วา่	

จำเปน็	จะ	ตอ้งหา	เลีย้ง	ชพี	เพยีง	อยา่ง	เดยีว		หรอื	วา่	เพือ่	ความ	สขุ	สนกุสนาน	

ทาง	เนื้อ	ทาง	หนัง	ทาง	อายตนะ	อย่าง	เดียว.		นี่	คือ	ศีล	ธรรม	ที่	มี	คุณค่า	ใน	

รูปแบบ	ต่าง	ๆ 	กัน	ที่	เกี่ยว	กับ	มนุษย์	คน	หนึ่ง	ๆ .

๏	๏	๏

การก	ลับ	มา	แห่ง	ศีล	ธรรม,	เรื่อง	ที่	๒	ศีล	ธรรม	คือ	อะไร	(ต่อ)	(เมื่อ	กล่าว	โดย	ค่า	นิยม)	
๑๐	มกราคม	๒๕๑๙,	หน้า	๔๓	-	๕๙.
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มนต์สำหรับลูก

ความ	รูส้กึ	ที	่จะ	เกดิ	ขึน้	มา	วา่	“สตัว	์ทัง้	หลาย	เปน็	ชวีติ	เดยีวกนั”	นี	่มนั	

ค่อน	ข้าง	จะ	ยาก.		ถ้า	เรา	ดู	สัตว์	เดรัจฉาน	ดู	จะ	มี	ไม่	ได้	ที่	จะ	เกณฑ์	ให้	สัตว์	

เดรัจฉาน	มี	ความ	รู้สึก	ว่า	สัตว์	ทั้ง	หลาย	คือ	ชีวิต	ทั้ง	หลาย	ทุก	ตัว	นี้	 เป็น	ชีวิต	

เดียวกัน	กับ	เรา;		นี้	คง	เป็น	ไป	ไม่	ได้	เพราะ	มัน	คิด	ไม่	เป็น	มัน	ไม่ใช่	มนุษย์.		

ฉะนัน้	อนั	นี	้เปน็	จดุ	แบง่	แยก	ระหวา่ง	มนษุย	์กบั	สตัว	์เดรจัฉาน	เพราะ	มนษุย	์

คิด	ได้		มัน	อาจ	จะ	คิด	ได้,		มัน	อาจ	จะ	มอง	เห็น	ด้วย	ว่า	ใน	แง่	หนึ่ง	เรา	เป็น	

เพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วย	กัน	จริง	ๆ 	เพราะ	มนุษย์	มัน	มี	ปัญญา.

เพราะ	ฉะนั้น		ถือว่า	ธรรมะ	ข้อ	นี้	เป็น	เครื่อง	แบ่ง	แยก	มนุษย์	ให้	แตก	

ตา่ง	จาก	สตัว	์เดรจัฉาน		ควร	จะ	ถอื	เอา	เปน็	รากฐาน	อนั	แรก	ทีส่ดุ;		เหมอืน	

กับ	ว่า	แผ่น	ดิน	อัน	หนา	แน่น	มั่น	คง	 เป็น	ที่	ตั้ง	อาศัย	แห่ง	สิ่ง	ทั้ง	หลาย	ทั้ง	ปวง.		

ถ้า	ใคร	ไม่มี	ความ	รู้สึก	อย่าง	นี้	 	คือ	ไม่มี	ความ	รู้สึก	ว่า	 “สัตว์	ทั้ง	หลาย	เป็น	

เพื่อน	ทุกข์	 เกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย”	แล้ว	 	คน	นั้น	เรียก	ว่า	ยัง	ไม่	เป็น	มนุษย์	ที่	

สมบูรณ์	ดี	กว่า	ควร	จะ	ถือว่า	เขา	ยัง	ไม่	เป็น	มนุษย์	ก็ได้	ยัง	เหมือน	กับ	สัตว์	

เดรัจฉาน	ทั่ว ๆ 	 ไป	ที่	มัน	ไม่มี	ความ	คิด	ว่า	 “สัตว์	ทั้ง	หลาย	เป็น	เพื่อน	ทุกข์	

เกิด	แก่		เจ็บ	ตาย	ด้วย	กัน	ทั้งหมด	ทั้ง	สิ้น”.
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นี้	เป็นการ	ประเสริฐ	ที่สุด	ที่	คน	แต่	ก่อน	เขา	สอน	กัน	อย่าง	นี้		เขา	ท่อง	

กัน	อยู่	อย่าง	นี้,	 	 บิดา	มารดา	 สอน	ลูก	สอน	หลาน	ให้	ท่อง	บท	นี้.		 นี้	เป็น	

วัฒนธรรม	เป็น	ธรรมเนียม	ใน	สมัย	โบราณ.		เดี๋ยว	นี้	มัน	หาย	ไป	มัน	น่า	

เสียดาย.		ฉะนั้น	ขอ	ให้	บิดา	มารดา	ทั้ง	หลาย	ช่วย	สอน	มนต์	บท	นี้	ให้	ลูก	

หลาน	ที	่เพิง่	คลอด	ออก	มาตา	ดำ	ๆ 		รูจ้กั	ทอ่ง	มนต	์บท	นี	้กนั	เสยี	บา้ง	วา่	“สตัว	์

ทั้ง	หลาย	เป็น	เพื่อน	ทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วย	กัน	ทั้งหมด	ทั้ง	สิ้น.

มัน	จะ	เข้าใจ	หรือ	ไม่	เข้าใจ	ไม่	สำคัญ	ไม่	เป็น	ประมาณ	หรอก		เรา	ให้	

รากฐาน	อัน	สำคัญ	ไว้	ก็	แล้ว	กัน	มัน	ค่อย	ๆ 	รู้	เอง	ทีหลัง	ได้;		สอน	นกแก้ว	

นก	ขุนทอง	ให้	ร้อง	อย่าง	นี้	กัน	บ้าง	ก็	ยัง	ดี.		ถ้า	นก	แก้ว	นก	ขุนทอง	มัน	ร้อง	

อย่าง	นี้	ได้	มัน	ก็	เข้าหู	คน		คน	ก็	จะ	เกิด	ความ	คิด	ความ	นึก	ขึ้น	ได้.		ให้	ถือว่า	

นี้	เป็น	เส้น	เขต,	เป็น	เขตแดน	และ	เป็น	เครื่อง	แบ่ง	แยก	ให้	คน	ต่าง	จาก	สัตว์	

เพราะ	ว่า	สัตว์	คิด	อย่าง	นี้	ไม่	เป็น	คน	คิด	เป็น1.

“เมื่อบิดามารดาไม่มีศีลธรรมแล้ว มันจะมีสายเลือดไหนที่จะมี

ศีลธรรมติดมา
2
.”

ป้อม ปราการ ทาง ศีล ธรรม

ขอให้	ผู้ใหญ่	ผู้	เฒ่า	ผู้	แก่	ทั้ง	หลาย	จง	เป็น	เหมือน	กัน	กับ	ป้อม	ปราการ	

ทาง	ศีล	ธรรม	ของ	มนุษย์.		ให้	ผู้	เฒ่า	ผู้	แก่	ทั้ง	หลาย	จง	เป็น	คุณ	พ่อ	คุณ	แม่	

คุณ	ปู่	คุณตา	คุณย่า	คุณ	ยาย	อะไร	ตาม	ชั้น;		ผู้	เฒ่า	สูง	อายุ	นี้	จง	ตั้ง	ตัว	

1 
การก	ลับ	มา	แห่ง	ศีล	ธรรม,	เรื่อง	ที่	๔		รากฐาน	ของ	ศีล	ธรรม	อันดับ	หนึ่ง	

	 [ความ	รู้สึก	เป็น	เพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วย	กัน	ทั้งหมด	:	แผ่นดิน]	
	 ๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๑๙,	หน้า	๑๔๔-๑๔๖.
2 

การก	ลับ	มา	แห่ง	ศีล	ธรรม,	เรื่อง	ที่	๑๐	ใบ	ดอก	ผล	แห่ง	ศีล	ธรรม	(มรรค	ผล	นิพพาน)	
	 ๓	เมษายน	๒๔๑๙,	หน้า.๔๑๓
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เป็น	ป้อม	ปราการ,	คือ	มี	ความ	หมาย	เป็น	ที่	มั่น	ที่	จะ	ล้ม	ละลาย	ไม่	ได้,	จะ	ยึด	

หน่วง	ความ	มี	ศีลธรรม	ใน	โลก	นี้	ไว้.

คน	แก่	นี้	จะ	ต้อง	เป็น	ผู้	ยืน	อยู่	เป็น	ตัวอย่าง	ที่	ดี;	 ไม่	ต้อง	พูด	ถึงว่า	จะ	ไป	

เปน็	ผู	้ชกัจงู	ให	้ทำลาย	ศลี	ธรรม	เสยี	เอง,		คอื	จะ	ไม	่ยอม	เปน็	เดด็	ขาด	ที	่จะให	้

ลกู	หลาน	ไป	ทำลาย	ศลี	ธรรม.	ตวั	เอง	ก	็ตัง้	อยู	่อยา่ง	ม	ีศลี	ธรรม	เปน็	แบบฉบบั	

ที	่ด	ีแสดง	ความ	อด	กลัน้	อดทน,	ให	้เปน็	ตวัอยา่ง	ที	่ด	ีที	่จะ	ม	ีศลี	ธรรม;		แลว้	

ก	็จะ	พรำ่	สอน	ไม	่ขาดปาก,		ขอรอ้ง	ไม	่ขาดปาก	ให	้ลกู	หลาน	ตัง้	มัน่	อยู	่ใน	ทาง	

ศีล	ธรรม.		นี้	แหละ	บิดา	มารดา	ใน	ชั้น	สูง	อายุ	เป็น	ปู่	เป็น	ตา	เป็น	ย่า	เป็น	

ยาย	นี้	ก็	จะ	กลาย	พระเจ้า	ผู้	โปรด	สัตว์	ทั้ง	หลาย	ขึ้น	มา	ที	เดียว.

ถ้า	ใคร	ดำเนิน	ชีวิต	ลุล่วง	ปลอด	โปร่ง	ขึ้น	มา	ถึง	ขั้น	นี้		ก็	นับ	ว่า	เป็นชีวิต	

ที่	ประเสริฐ	ได้	เป็น	คน	แก่	ที่	เป็น	พระ	อรหันต์	ประจำ	บ้าน	เรือน	โดย	แท้จริง;	

ตามพ	ระ	พุทธ	ภาษิต	ที่	ได้	ตรัส	ไว้	ว่า	 บิดา	มารดา	เป็น	พระ	อรหันต์	ใน	

บ้านเรือน,	 คือ	เป็น	บุคคล	สูงสุด	 ประเสริฐ	เหมือน	กับ	เป็น	พระ	อรหันต์	

(อาหุ	เนย	ย	บุคคล).

เรา	มอง	ดู	ถึง	ข้อ	นี้	ที่	จะ	เป็น	อย่างไร	ก็	จะ	พบ	ว่า		เพราะ	บิดา	มารดา,		

ผู้	เฒ่า	ผู้	แก่	ทั้ง	หลาย	ตั้ง	ตน	อยู่	ใน	ลักษณะ	อย่าง	นี้;		เพราะ	ว่า	ตัว	เอง	เคย	

ผิด	พลาด,	หรือ	ว่า	เคย	ถูก	ต้อง,	หรือ	ว่า	เคย	มา	มากมาย	ทั้ง	ผิด	ทั้ง	ถูก	เคย	

กระทำ	อย่าง	ที่	เขา	เรียก	ว่า	โชกโชน	 จน	รู้	อะไร	ดี	 จน	ละ	สิ่ง	ที่	ควร	ละ	ไป	ได้,	

แล้ว	ทำ	สิ่ง	ที่	ควร	กระทำ	มา	ตลอด	ก็	เลย	ทำให้	เป็น	ตัวอย่าง	ด้วย,	แล้ว	ก็	เป็น	

ผู	้ควบคมุ	ลกู	เดก็	ๆ 	ให	้เปน็	ไป	ตาม	ตวัอยา่ง	นัน้	ดว้ย,		และ	ก	็สมคัร	ที	่จะ	ตาย	

กับ	สิ่ง	นี้	โดย	ไม่	ยอม	เปลี่ยนแปลง	โดย	ไม่	ยอม	พ่าย	แพ้	คือ	ว่ายอม	ตาย	กัน	

กับ	ความ	ถูก	ต้อง	ให้	เด็ก	ๆ 	ดู.		เด็ก	ๆ 	ก็	จะ	เกิด	นิสัย	บูชา	ความ	ถูก	ต้อง	แม้	

จะ	ต้อง	เสีย	ชีวิต	ก็	จะ	ต้อง	เอา	ความ	ถูก	ต้อง	ไว้	เป็น	หลัก.
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นี	่ศลี	ธรรม	ก	็จะ	ม	ีจนถงึ	กบั	วา่	เรา	จะ	ปลกู	ฝงั	ความ	รูส้กึ	ที	่สำคญั	ทีส่ดุ	

คือ	 “สัตว์	ทั้ง	หลาย	เป็น	เพื่อน	ทุกข์	 เกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	ด้วย	กัน	ทั้งหมด	

ทั้งสิ้น	นี้”	ลง	ไป	ใน	จิตใจ	ของ	กุลบุตร	กุลธิดา	ทั้ง	หลาย	ได้;		เรียก	ว่า	ประสบ	

ความ	สำเร็จ	ใน	การ	ที่	จะ	มี	แผ่น	ดิน	สำหรับ	ต้นไม้	แห่ง	ศีล	ธรรม.		นี่	เรา	ต้อง	

ช่วย	กัน	กระทำ	ให้	มี	ขึ้น	มา	ใน	ลักษณะ	อย่าง	นี้;		นี่	เรียก	ว่า	มี	อุดมคติ	ข้อ	แรก	

ว่า	อย่าง	นี้;	แล้ว	ต้อง	ช่วย	กัน	ทำให้	เป็น	ไป	ตาม	อุดมคติ	นั้น1.

๏	๏	๏

1 
การกลับมาแห่งศีลธรรม,	เรื่องที่	๑๑	การทำความเจริญงอกงามของศีลธรรม		

	 (ปลูกฝัง	-	รักษา	-	ดอกผล	-	แพร่พันธุ์)	
	 ๑๐	เมษายน	๒๕๑๙,	หน้า	๔๗๒-๔๗๓.





๕:- ภาคผนวก
สรรนิพนธ์พุทธทาส	:	สตรี ในฐานะมารดาของโลก
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หนังสืออ้างอิง
ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส	เรื่อง	:

การกลับมาแห่งศีลธรรม		ลำดับที่	๑๘.ก	บนแถบพื้นสีแดง•	

ไกวัลยธรรม		ลำดับที่	๑๒.ก	บนแถบพื้นสีแดง•	

ค่ายธรรมบุตร		ลำดับที่	๓๗	บนแถบพื้นสีน้ำเงิน•	

ฆราวาสธรรม		ลำดับที่	๑๗.ก	บนแถบพื้นสีแดง•	

ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ			•	

ลำดับที่	๔๔.ก	บนแถบพื้น	สีม่วง

ตุลาการิกธรรม	เล่ม	๑		ลำดับที่	๑๖	บนแถบพื้นสีแดง•	

ธรรมบรรยาย		ระดับมหาวิทยาลัย	เล่ม	๑		ลำดับที่	๓๖	•	

บนแถบพื้นสีน้ำเงิน

ธรรมศาสตรา		ลำดับที่	๔๐	.ก	บนแถบพื้นสีน้ำเงิน•	

นวกานุสาสน์		ลำดับที่	๓๙	บนแถบพื้นสีน้ำเงิน•	

บรมธรรมภาคต้น		ลำดับที่	๑๙	บนแถบพื้นสีแดง•	

พุทธจริยา		ลำดับที่	๑๑	บนแถบพื้นสีแดง•	

มหิดลธรรม		ลำดับที่	๑๗.ข	บนแถบพื้นสีแดง•	

เมื่อธรรมะครองโลก		ลำดับที่	๑๘.ฉ		บนแถบพื้นสีแดง•	

โมกขธรรมประยุกต์		ลำดับที่	๑๗.ค	บนแถบพื้นสีแดง•	

ราชภโฏวาท		ลำดับที่	๓๙.ง	บนแถบพื้นสีน้ำเงิน•	

ศารทกาลิกเทศนา		ลำดับที่	๒๖	บนแถบพื้นสีเขียว•	
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