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คำ�ปรารภ

มิตรในเรือนใจ เป็นค�ำบรรยายของข้าพเจ้าในโอกาสที่
ผูบ้ ริหาร คณะครู และเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนวรรณสว่างจิตทุกระดับ
มารับการอบรมทีว่ ดั ป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๙ และได้เคยตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี ๒๕๕๐ และต้นปีนี้ บัดนี้
ชมรมกัลยาณธรรม ขอตีพิมพ์ซ�้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ข้าพเจ้า
ขออนุโมทนาในกุศลกิริยาครั้งนี้ด้วย
ชีวติ ทีด่ ยี อ่ มต้องมีมติ รคอยช่วยเหลือเกือ้ กูล คนส่วนใหญ่
นัน้ แสวงหาแต่มติ รภายนอก โดยมองข้ามมิตรทีอ่ ยูใ่ นใจของตน มิตร
ในเรือนใจนัน้ สามารถเป็นมิตรทีด่ ที สี่ ดุ ของเรา หากว่ามีการอบรมฝึกฝน
ตน จนเป็นทีพ่ งึ่ แก่ตนเองได้ แต่จะท�ำเช่นนั้นได้ก็ต้องเริ่มจากการ
รู้จักตนเองเป็นเบื้องแรก

การรู้จักตนเอง ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการคิดเท่านั้น แต่
ยังต้องอาศัยการเห็นความจริงที่เกิดกับกายและใจอย่างไม่ตัดสิน
เห็นอย่างที่มันเป็นจริงๆ นั่นคือเห็นด้วยสติ จริงอยู่ทีแรกย่อม
อดไม่ได้ที่จะเห็นความจริงว่าตัวเองนั้น “แย่” กว่าที่คิด แต่เพราะ
เห็นด้วยใจที่เป็นกลาง จึงท�ำให้ความชัว่ ร้ายหรืออกุศลธรรมต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่สามารถครอบง�ำจิตใจได้ กายวาจาจึงเป็นไปอย่าง
ปกติ ไม่ไปก่อปัญหาให้แก่ใคร รวมทั้งไม่สร้างความเดือดร้อนแก่
ตนเองด้วย ขณะเดียวกันจิตใจก็จะสงบเย็น ไม่ถูกอกุศลธรรม
แผดเผา ยิง่ รูจ้ กั ตนเองมากเท่าไร ก็จะยิง่ เป็นมิตรกับตัวเองได้มาก
ขึน้ และค้นพบความสุขอันประณีตที่อยู่กลางใจ
คนทุกวันนี้ยากที่จะเป็นมิตรกับตัวเอง มีแต่ความรู้สึก
เหินห่างหมางเมินหรือแปลกแยกกับตัวเอง จึงคิดแต่จะหนีตัวเอง
ตลอดเวลา ด้วยการวิง่ หาสิง่ เสพ หมกมุน่ กับความบันเทิง เทีย่ วห้าง
เล่นเกม คลุกคลีตโี มงกับผูค้ น คุยโทรศัพท์ (หรือทวิตเตอร์) ทัง้ วัน
หาไม่ก็ท�ำตัวให้วุ่นกับการงาน แต่ยิ่งพยายามหนีตัวเองมากเท่าไร
ก็ยงิ่ ไกลจากความสุขเท่านัน้ เพราะสุขทีแ่ ท้นนั้ ไม่ได้อยูน่ อกตัว หาก
อยู่ในใจเรานี้เอง
การมีสติระลึกรู้ความเป็นไปของกายและใจในแต่ละขณะ
เป็นกุญแจส�ำคัญสูก่ ารรูจ้ กั ตนเองอย่างลึกซึง้ จนเห็นชัดว่าความทุกข์
นั้นเกิดขึ้นเพราะใจที่ยึดติดกับสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง โดยเฉพาะการ

ยึดติดในตัวตน หรือยึดติดสิง่ ต่างๆ ทัง้ รูปธรรมและนามธรรมว่าเป็น
ตัวตน ปัญญาทีเ่ ห็นความจริงอย่างลึกซึ้งนี้แหละ ที่จะท�ำให้เราเป็น
อิสระจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านค้นพบมิตรในเรือนใจ
และฝึกหัดขัดเกลาจนเป็นมิตรที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง
			
วันมหาปวารณา-ออกพรรษา 
			       ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

คำ�นำ�ชมรมกัลยาณธรรม

ทุกชีวติ ต่างปรารถนา “เพือ่ น” หรือ “มิตรสหาย” ซึง่ มิตร
ที่ดีย่อมช่วยเกื้อกูลชีวิตให้เจริญงอกงามได้อย่างยิ่งใหญ่ไพศาล
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้อย่างน่าพิจารณาว่า “กัลยาณมิตร ย่อม
เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์” นั่นคือมิตรผู้ชี้ทางธรรม ซึ่งสูงสุด
เหนือสิ่งใดคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณต่อปวงสรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณ
เรามักจะมองออกไปข้างนอก เพือ่ จะหาใครสักคนเป็น “เพือ่ น
คูค่ ดิ มิตรคูใ่ จ” แม้จะจริงอยูว่ า่ ผูม้ มี ติ รสหายมากก็ยอ่ มมีตน้ ทุนทาง
ชีวติ สูงไปด้วย แต่มิตรที่ส�ำคัญที่สุด คือใจของเรานั่นเอง “มิตรใน
เรือนใจ” ทีแ่ ท้จริง จึงหมายถึง ใจเราเองทีม่ ธี รรมเป็นทีพ่ งึ่ ดัง่ ท่าน
กล่าวไว้วา่ ปัจจัยภายนอกของบุพนิมติ แห่งอริยมรรคหรือความเจริญ
ในทางสูค่ วามพ้นทุกข์อนั ประเสริฐนี้ คือ “กัลยาณมิตร” ส่วนปัจจัย

ภายใน คือ “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การรูจ้ กั คิด คิดเป็น เมือ่ ใด
ที่ใจเรามีโยนิโสมนสิการ ความเจริญแห่งชีวิตย่อมปรากฏขึ้นอย่าง
แน่แท้ เหมือนแสงอาทิตย์อุทัยที่ย่อมตามมาแน่นอน หลังจากที่
แสงเงินแสงทองเรืองรองทาบขอบฟ้า
หนังสือ มิตรในเรือนใจ เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระแห่งธรรม
อันรื่นรมย์ น�ำเสนออย่างชวนติดตาม เข้าใจง่ายตามสไตล์การ
ถ่ายทอดธรรมะทันสมัยของพระอาจารย์ ทีช่ ว่ ยให้คนรุน่ ใหม่อา่ นแล้ว
เลิกกลัวหนังสือธรรมะ มีทั้งตัวอย่างและทัศนะแห่งความรักตัวเอง
อย่างถูกธรรม และสอดแทรกมุมมองเชิงบวกทีจ่ ะช่วยกระตุน้ เตือน
ผูอ้ า่ น ให้หนั มาเอาใจใส่ดแู ล พัฒนาจิตใจของตนเอง ให้เป็นผูท้ มี่ ี
มิตรในเรือนใจ เป็นทีพ่ งึ่ ทีอ่ าศัยทีป่ ระเสริฐอันปราศจากโทษทุกข์ภยั
ในภายหลัง ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล ทีเ่ มตตาให้โอกาสพวกเราได้ชว่ ยกันสร้างสรรค์งาน
เผยแผ่ธรรม และในวาระปีมหามงคลแห่งการฉลองพุทธชยันตี
๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม บรรจบกับมงคลวาระ “ครบรอบ ๓
ทศวรรษ ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล” พวกเราจึงขอตัง้ ใจน้อม
ถวายธรรมทานนีเ้ ป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระ
ปิยาจารย์ พระสุปฏิปนั โน ซึง่ งดงามด้วยปฏิปทาอันเป็นแบบอย่าง
ของพุทธบุตร มุ่งมั่นเสียสละอุทิศตนเผยแผ่ธรรมและใช้เวลาอย่าง
มีคุณค่าเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนมาตลอดชีวิตอย่าง
ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

ขอขอบคุณศิลปินใจกุศลทีส่ ละเวลามาช่วยวางรูปเล่มและ
จัดภาพประกอบอย่างงดงาม ช่วยแต่งแต้มสีสนั ให้ธรรมบรรณาการ
คือ มิตรในเรือนใจ เล่มน้อยนี้งดงามและชวนอ่านชวนชื่นชมมาก
ยิ่งขึ้น และขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทีต่ ดิ ตามผลงานเผยแผ่ธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม และเป็นมิตรทีด่ ตี อ่ กันสืบเนือ่ งเสมอมา ขอ
ความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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บรรยายเย็นวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙

ก่อนอื่น ขอกล่าวต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน
วรรณสว่างจิต วัดป่าสุคะโตมีความคุน้ เคยกับโรงเรียนวรรณสว่างจิต
เป็นอย่างดี เพราะว่ามีคณะครูและเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมเยือน
และใช้ประโยชน์จากที่นี่ติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้ว แต่ได้ทราบว่า
เกือบทั้งหมดที่มาในวันนี้ยังไม่เคยมาวัดป่าเลย อย่าว่าแต่วัดป่า
สุคะโตเลย แม้แต่สถานที่ที่เรียกว่าวัดป่า ส่วนใหญ่ก็เพิ่งมาเป็น
ครั้งแรก เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบรรยากาศที่แปลกใหม่ส�ำหรับ
พวกเราอยู่บ้าง
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคย
กันทีก่ รุงเทพฯ ก็คอื ทีน่ ี่ไม่มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกมากนัก แม้วา่

ใกล้ แ สนใกล้ 14 ไกลแสนไกล

จะมีการปรับปรุงขึ้นมากแล้ว ถ้าเทียบกับรุ่นแรกๆ ที่มาเมื่อปี ๔๖
ก็จะเห็นความแตกต่างได้ในเรือ่ งของกุฏทิ พี่ กั เป็นต้น เมือ่ ก่อนก็ตอ้ ง
นอนกันทีศ่ าลานอก แต่วา่ เดีย๋ วนีม้ กี ฏุ มิ าให้อยูก่ นั อย่างเป็นสัดส่วน
พอสมควร ยิง่ ถ้าย้อนถอยหลังกลับไปสิบกว่าปีกอ่ น ก็จะเห็นความ
แตกต่างอย่างชัดเจน ความสะดวกสบายแทบจะไม่มีเลย เพราะว่า
แม้แต่ถนนก็ทุรกันดาร หน้าฝนถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจาก
เป็นทางลูกรัง แต่เดีย๋ วนีร้ าดยางจนกระทัง่ เกือบมาถึงหน้าวัดอยูแ่ ล้ว
ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะราดยางมาถึงหน้าวัด แต่นั่นไม่ส�ำคัญ เพราะว่า
ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมากแล้ว
แม้วา่ ทีน่ จี่ ะมีการปรับปรุงในเรือ่ งสถานที่ แต่กพ็ ยายามรักษา
สภาพป่าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ รวมทั้งการอนุรักษ์
ต้นไม้ ที่นี่ยังมีสัตว์ประจ�ำถิ่นอยู่บ้าง แต่สัตว์ ใหญ่ไม่เหลือแล้ว
ยกเว้นที่เอามาปล่อยใหม่ คือ หมูป่าสามตัว พวกเราคงจะเห็นมา
หากินอยู่แถวๆ นี้แหละ ที่เหลือก็เป็นสัตว์เล็ก แต่ว่าถึงจะเป็น
สัตว์เล็กก็ต้องระวัง เพราะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่ไม่น้อย บางทีก็เลื้อย
อยู่ตามทาง แล้วยังมีพวกตะขาบ แมงป่องอยู่บ้าง ฉะนั้นขอให้
เราใช้ความระมัดระวังหน่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืนก็ให้ใช้ไฟฉาย
ส่องทาง

พระไพศาล 15 วิ ส าโล

โดยส่วนใหญ่ที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัว แต่เวลาพูดถึงวัด บางคน
ก็ไม่ได้นกึ ถึงแค่สตั ว์ที่ไม่คนุ้ เคย แต่ยงั จะนึกไปถึงสิง่ ลีล้ บั โดยเฉพาะ
วัดแบบนีม้ เี ชิงตะกอน มีเจดียเ์ ก็บอัฐิ เคยมีคนมาเยีย่ มพระบวชใหม่
แล้วก็ถามเลียบๆ เคียงๆ
“ที่นี่มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่า?” เพื่อนที่เป็นพระก็ตอบว่า
“ทีน่ ี่ไม่มอี ะไรหรอกนอกจากผี” ฟังแล้วก็สะดุง้ แต่จริงๆ แล้ว
ไม่มอี ะไรเลย ทีน่ ี่ไม่มอี ะไรน่ากลัว แม้แต่สงิ สาราสัตว์งเู งีย้ วเขีย้ วขอ
เท่าที่อยู่มา ๒๐ กว่าปี ดูเหมือนว่าจะมีคนโดนงูกัดแค่สองคนเอง
ซึง่ ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไร ต้องถือว่าน้อยมาก เพราะว่าคนมาทีน่ ี่รวม
แล้วก็เป็นหมื่นๆ คนแล้ว ตลอด ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา แต่ว่าก็อาจ
มีสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่บางอย่าง เช่น อยู่ในห้อง  จู่ๆ ก็มีตุ๊กแกตกลง
มาจากหลังคา แต่ก็ยังดีสมัยก่อนมันไม่ใช่แค่ตุ๊กแกตกลงมา แต่
เป็นงูกม็ ตี กใส่หวั เลย หลวงพ่อบุญธรรมซึง่ เป็นผูบ้ กุ เบิกวัดป่าสุคะโต
ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ ท่านเล่าให้ฟังว่า ก�ำลังนั่งสมาธิในกุฏิ อยู่ดีๆ งูก็
ตกลงมาใส่หัว บางทีงูก็มานอนขดอยู่ใกล้ๆ ตัวเพราะมันหนาว
สมัยก่อนพอถึงหน้าหนาว วิธที จี่ ะท�ำความอบอุน่ ให้กบั ตัวเอง
ก็คอื นอนบนพืน้ ดิน เพราะตอนกลางคืนพืน้ ดินยังมีความอุน่ อยู่ ยิง่
เอาฟางมาปูกจ็ ะอุน่ ยิง่ กว่าอยูบ่ นกุฏิ ใครทีเ่ คยมาทีน่ หี่ น้าหนาวจะรู้
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รสชาติความหนาวของทีน่ ดี่ ี แต่วา่ พอมานอนอยูบ่ นพืน้ ดิน บางครัง้
ก็จะมีงบู างตัวมาขออาศัยด้วย แต่เขาไม่ดรุ า้ ยกับเราหรอก เพียงแต่
เราค่อยๆ เขีย่ เขาไป ไม่ให้เขาตกใจ แล้วเราก็คอ่ ยๆ ลุกขึน้ จะไม่มี
อันตราย ในป่าจึงไม่มีอะไรที่ต้องกลัว แต่ถ้าจะมีสิ่งที่น่ากลัว มัน
ไม่ใช่อะไรอื่น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน แต่คือจิตใจของเรานั่นแหละ
ใจเราคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง เพราะว่ามันอาจจะสรรหาสิ่งดุร้าย
น่ากลัวมาหลอกหลอนเราก็ได้ โดยเฉพาะตอนกลางคืน ที่นี่บางที
มีเสียงแปลกๆ มันแปลกหูของเรา แต่ไม่แปลกส�ำหรับที่นี่ เสียง
แปลกๆ เป็นเสียงเดินอยู่รอบกุฏิบ้าง ตามข้างฝาบ้าง เดี๋ยวนี้พวก
เราส่วนใหญ่นอนกุฏปิ นู คงไม่ได้ยนิ เสียงแปลกๆ ตามข้างฝา เสียง
เหล่านี้ไม่ใช่อะไรที่ไหน เป็นเสียงสัตว์นั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเราไม่
ระมัดระวังใจของเรา ใจของเรานีแ่ หละจะปรุงแต่งให้กลายเป็นเสียง
ทีน่ า่ กลัว เช่น ได้ยนิ เหมือนเสียงร้องของผูห้ ญิงก�ำลังโหยหวน หรือ
เสียงคนเดิน เอ๊ะ ใครมาเดินกลางค�ำ่ กลางคืนอย่างนี้ ทีจ่ ริงมันไม่ใช่
เสียงคนเดิน แต่เป็นเสียงของสัตว์เล็กๆ เช่น หนูในป่านีเ้ สียงจะดัง
กว่าปกติ ยิ่งใจของเราเป็นใจที่ตื่นกลัวอยู่แล้ว เสียงนั้นจะยิ่งดัง
ชัดเจนราวกับเสียงของสัตว์ร้าย
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เมื่อ ๒๐ ปีก่อนมีหลวงพ่อท่านหนึ่งพักอยู่ในกุฏิซึ่งปัจจุบัน
เป็นเขตอุบาสิกา สมัยนัน้ ยังไม่มกี ารแบ่งเขตอุบาสก อุบาสิกา หรือ
เขตพระ บริเวณกุฏขิ องท่านตอนนัน้ มีปา่ รกครึม้ กว่าเวลานี้ คืนหนึง่
ดึกมากแล้วท่านได้ยินเสียงสัตว์เหยียบขึ้นบันไดมา ความคิดแวบ
แรกของท่านก็คือ เป็นหมีหรือเปล่า เพราะเสียงมันดังชัดมาก
ท่านรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที จึงฉวยไม้มาเตรียมป้องกันตัวอยู่ข้างใน
ถ้าเกิดมันบุกเข้ามาก็ต้องมีการต่อสู้กันหน่อย แต่มันก็ไม่ได้เข้ามา
อยู่แถวระเบียง สักพักก็ลงไป เป็นอันว่าท่านปลอดภัย ตอนเช้า
ท่านออกมาจากกุฏิพบว่าสบู่ที่วางไว้บนระเบียงหายไป พอลงไปก็
เห็นก้อนสบู่อยู่ริมป่า มีรอยแทะ เป็นรอยแทะของหนู แสดงว่าตัว
ที่ขึ้นมาบนกุฏิไม่ใช่หมี แต่เป็นหนู หมีกับหนูตัวมันต่างกันมาก
แต่ใจของเราต่างหากที่ไปปรุงแต่งให้เสียงหนูกลายเป็นเสียงหมีได้
หลวงพ่อองค์เดียวกันนี้แหละ ท่านเล่าว่าท่านเคยไปงานศพ
ของโยมคนหนึ่ง เขาเผาศพตรงส�ำนักงานป่าไม้ซึ่งอยู่หลังวัด สมัย
ก่อนที่นี่ไม่มีเชิงตะกอน จึงเผากันตามสะดวก ก็ไปเผากันตรงหลัง
วัด พอเผาเสร็จท่านยังไม่กลับวัด คุยกับชาวบ้านจนค�่ำ เสร็จแล้ว
ชาวบ้านก็อาสาจะขับรถมาส่ง ท่านก็บอกว่าไม่ตอ้ งมาส่งหรอก เดิน
มาเองได้ แล้วท่านก็มาคิดได้ทีหลังว่า ไม่น่าเลย เพราะตอนเดิน
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กลับวัด ภาพศพตอนเปิดโลงก็โผล่ขึ้นมาในความคิดของท่าน ศพ
นั้นตัวเขียวก�ำลังจะขึ้นอืด ที่นี่ก่อนจะเผาชาวบ้านจะเปิดโลงและ
ล้างหน้าศพ ศพเหล่านี้ไม่มีการฉีดยา ตั้งศพไม่เกินสามวันก็เผา
ศพบางทีกบ็ วม แต่รายนีต้ วั เขียวมาก ชือ่ พ่อช่วย พอท่านเดินกลับ
วัดมาถึงศาลาหน้า ก็เหมือนกับจะแวบเห็นพ่อช่วยมาโผล่อยูบ่ นศาลา
แต่พอมองชัดๆ ก็ไม่มีอะไร แต่ถึงไม่เห็นอะไรก็ยังกลัวอยู่นั่นเอง
เดินพลางก็เหลียวหลังมาดู พลางคิดว่าพ่อช่วยเดินตามมาด้วยหรือ
เปล่า ความกลัวติดตามท่านมาตลอด
สมัยก่อนหอไตรไม่ได้อยู่ตรงนี้ อยู่บนเขา พอมาถึงหอไตร
ท่านก็ระแวงขึ้นมาว่า พ่อช่วยจะมาปรากฏตัวบนหอไตรหรือเปล่า
แต่มองดูอีกทีก็ไม่เห็นอะไร ท่านบอกว่ายิ่งใกล้ถึงกุฏิก็ยิ่งกลัว นึก
โมโหตัวเองว่าท�ำไมไม่ให้ชาวบ้านมาส่งที่วัด พอใกล้จะถึงกุฏิ ใจก็
ชื้น แต่แล้วท่านก็ต้องสะดุดหยุดกึก ไปต่อไม่ได้ เหมือนกับมีใคร
มาดึงย่ามท่านไว้ ใจท่านหายวาบทันที พยายามดึงย่ามเท่าไหร่
ก็ไม่หลุด เอาละซี พ่อช่วยมาอาละวาดแล้วละสิ ทีนแี้ หละท่านร้อง
ออกมาเลยว่า พ่อช่วยอย่ามารบกวนเลย พรุง่ นีจ้ ะท�ำบุญอุทศิ ไปให้
ว่าแล้วก็ดงึ อย่างแรงจนย่ามหลุด แล้วท่านก็รบี วิง่ ขึน้ กุฏิ ล็อกประตู
แน่น ตกใจอยู่ในกุฏิ นอนแทบไม่หลับ พอสว่างท่านก็ค่อยๆ
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เปิดประตูกฏุ ิ เพราะว่าต้องไปบิณฑบาต ท่านไปส�ำรวจบริเวณทีถ่ กู
ดึงย่าม ปรากฏว่าไปเจอแง่งไม้หนึ่งมีร่องรอยการดึงกระชาก ท่าน
ก็เลยรู้ว่าพ่อช่วยไม่ได้มาหลอกหรอก ที่จริงแง่งไม้มันไปเกี่ยวกับ
ย่ามของท่านไม่มอี ะไรมากกว่านัน้ แค่ปลดออกย่ามก็หลุด แต่ความ
ที่กลัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิม เพียงแค่ย่ามไปเกี่ยวกับแง่งไม้เท่านั้น
แหละ ก็นึกว่าผีหลอกเสียแล้ว นี่เป็นเพราะอะไร เพราะใจเราปรุง
แต่งไปเอง ใจของเราท�ำให้เรื่องธรรมดาๆ กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว
พ่อช่วยไม่ได้ท�ำอะไรสักหน่อย เขาไปสู่สุคติแล้ว แต่ใจที่กลัวก็เลย
ปรุงแต่งผีให้มาหลอกตัวเราเอง อาตมาถึงบอกว่าใจเราเป็นสิง่ ทีน่ า่
กลัวที่สุดในป่านี้ เพราะมันอาจจะท�ำร้ายเราได้อย่างที่เรานึกไม่ถึง
มีเพื่อนชาวอังกฤษเล่าให้ฟังว่า มีคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวที่
สก็อตแลนด์ ตกค�่ำก็ไปพักในปราสาทเก่าหลังหนึง่ เข้าใจว่าปราสาท
หลังนั้นเขาแปลงส่วนหนึ่งมาเป็นที่พักนักท่องเที่ยว คืนนั้นปรากฏ
ว่ามีพายุเข้ามา ฝนตกฟ้าร้องจนไฟดับ เขากลัวมากเลย เพราะ
บรรยากาศวังเวงและน่ากลัวมาก ห้องที่เขาพักก็ดูเก่าๆ คงอายุ
หลายร้อยปีแล้ว ฟ้าผ่าแต่ละครั้งก็รู้สึกผวาเพราะเสียงดังแสบหู
เขากลัวจนต้องเอาปืนมาวางข้างๆ ตัว เสร็จแล้วมีชว่ งหนึง่ ฟ้าแลบ
แปลบ เขาก็เห็นอะไรรางๆ อยู่ที่ปลายเตียง คล้ายกับมือสองข้าง
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ก�ำลังโผล่ขึ้นมา มันโผล่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ ราวกับจะมาขย�้ำคอเขา
เขาเลยคว้าปืนขึ้นมาจ่อยิงเลย ปรากฏว่าคืนนั้นเขาต้องรีบไปโรง
พยาบาลทันทีเพราะยิงเท้าตัวเอง!
เท้าของตัวเองแท้ๆ แต่เป็นเพราะความกลัว เลยปรุงแต่งว่า
เป็นมือผีจะมาขย�้ำคอเขา นี่เป็นเพราะใจของเราแท้ๆ ใจเราต่าง
หากที่ท�ำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว ถึงขั้นเห็นเท้าตัวเอง
เป็นมือผี เท้ากับมือนี่มันต่างกันมากนะ แต่พอเรากลัว มือกับเท้า
ก็เหมือนกันหมด เหมือนหลวงพ่อองค์ที่เพิ่งเล่าให้ฟัง ท่านได้ยิน
เสียงหนูแต่กลับนึกว่าเป็นเสียงหมี

เพราะฉะนั้นอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุด
คือใจของเรา โดยเฉพาะใจของคนที่ขี้กลัว มันสามารถท�ำให้เห็น
หนูเป็นช้าง เห็นกวางเป็นเสือ เห็นเท้าตัวเองเป็นมือผีได้ ด้วยเหตุ
นีจ้ งึ ไม่มอี ะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวในใจเรา ทีจ่ ริงความกลัวเป็น
เรือ่ งธรรมดา แต่ปญั หาเกิดขึน้ เมือ่ เราปล่อยให้ความกลัวมาครอบง�ำ
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จิตใจ ที่ความกลัวมาครอบง�ำจิตใจได้ก็เพราะใจไม่ได้รับการฝึกฝน
กลายเป็นใจที่ไม่มีสติ เมื่อไม่มีสติก็จะกลัวไปหมด กลัวนั่นกลัวนี่
กลายเป็นใจที่หลงตื่นตกใจง่าย
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเวลาเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ หรือเห็น
อะไรแปลกๆ ดู ใจตัวเองก่อน ถามใจตัวเองว่ามีสติอยู่หรือเปล่า
แล้วอย่าเพิง่ ด่วนสรุปว่าเจออะไรเพราะหูอาจจะหลอกเรา ตาอาจจะ
หลอกเรา โดยมีความกลัวชักใยอยู่เบื้องหลังก็ได้ เพราะว่าสิ่งที่เรา
เห็นหรือได้ยินนั้นขึ้นอยู่กับใจของเราด้วย ถ้าเรากลัว เราก็เห็นแต่
สิ่งที่น่ากลัว ถ้าเราเกลียดใคร เราก็เห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าดูของเขา
เพราะเหตุนี้จิตใจจึงเป็นสิ่งที่วัดป่าสุคะโตให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
ที่เราเรียกตัวเองว่า “สถาบันสติปัฏฐาน” ไม่ได้เป็นการยกตัวนะ
แต่เป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยสถาปนาสติให้ตงั้ มัน่ ในใจเรา สถาบันคือ
สิง่ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้ตงั้ มัน่ ใจจะดีได้กเ็ พราะมีสติคมุ้ ครอง เราจึงอาสา
ที่จะมาช่วยกันสถาปนาสติให้ตั้งมั่นในใจเรา
ทีน่ เี่ ราจะเน้นเรือ่ งการมองตนเองเป็นพิเศษ เพราะว่าเป็นสิง่
ที่ผู้คนเดี๋ยวนี้มองข้ามกัน เรามองไปนอกตัวเสียมาก เพราะคิดว่า
ความสุขหรือสรณะของเราอยูท่ ภี่ ายนอก เช่น คนรัก ทรัพย์สมบัติ
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ชื่อเสียง แต่เราลืมมองไปว่า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือใจเราต่างหาก
พุทธศาสนาเน้นตรงนี้มาก พยายามให้เรามารู้จักใจของตัวเอง
ในสมัยพุทธกาลเคยมีพวกมานพหนุ่มพานางคณิกามาเที่ยว
ในสวน เสร็จแล้วก็เผลอหลับไป นางคณิกาจึงปลดทรัพย์ของ
มานพหนุม่ เหล่านัน้ ไปจนหมดแล้วหนีไป พอมานพเหล่านีต้ นื่ ขึน้ มา
รู้ว่าถูกปลดทรัพย์ไปหมด ก็พากันตามหานางคณิกา พอดีไป
เจอพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระองค์วา่ เห็นนางคณิกาผ่านมาบ้างไหม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านจะแสวงหานางคณิกาท�ำไม แสวงหา
ตัวเองไม่ดีกว่าหรือ?
การแสวงหาตนเองเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก และต้องเริม่ ต้นจากการ
หันมาดูตนอยู่บ่อยๆ แต่คนเราไม่ค่อยสนใจดูตนเท่าไหร่ เราชอบ
มองออกไปนอกตัว มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีกับขโมยมาพักในโรงเตี๊ยม
เดียวกัน ขโมยเห็นเศรษฐี ก็อยากจะได้เงินของเศรษฐี ตอนเย็นจึง
ออกอุบายว่าให้เศรษฐีไปกินข้าวเย็นก่อน ส่วนเขาจะตามไปทีหลัง
พอเศรษฐีลงไปกินข้าว เขาก็ลงมือค้นหาเงินของเศรษฐี แต่หาเท่า
ไหร่ก็ไม่เจอ วันที่สองก็ท�ำอย่างเดียวกัน พยายามหาให้ละเอียด
ทั้งใต้หมอนและใต้เตียงเศรษฐี ข้างฝาด้วย แต่ก็ไม่เจอ ในที่สุดก็
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อดใจไม่ได้ จึงสารภาพความจริง และถามเศรษฐีวา่ เอาเงินไปซ่อน
ที่ไหน เพราะสังเกตดูเศรษฐีไม่ได้พกเงินติดตัวเวลาลงไปกินข้าว
เขาอยากรูม้ าก ถ้าไม่รคู้ งจะนอนตายตาไม่หลับ เพราะเป็นขโมยที่
ไม่เคยประสบความล้มเหลว เศรษฐีพอได้ยินเช่นนั้น ก็เลยบอกว่า
เราก็เอากระเป๋าเงินไปซ่อนไว้ใต้หมอนของท่านไงตอนที่ท่านเข้า
ห้องน�้ำ ก่อนจะลงไปข้างล่าง
ขโมยพลาดท่าเสียทีก็เพราะค้นทุกหนแห่ง แต่ลืมค้นหมอน
ของตัวเอง เรือ่ งนีเ้ ขาต้องการบอกอะไร เขาต้องการบอกว่า คนเรา
มักจะมองข้ามสิ่งใกล้ตัว ยิ่งใกล้ตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งละเลย กลับไป
สนใจสิง่ นอกตัวหรือไกลตัว ยิง่ สิง่ ที่ใกล้แสนใกล้คอื ใจของเรา ยิง่ มอง
ไม่เห็นเลย โกรธอยู่ในใจแท้ๆ ก็ไม่รู้ เกลียดอยู่ในใจแท้ๆ ก็ไม่รู้
อย่างทีเ่ ขาเรียกว่า นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน�ำ้ หนอนไม่เห็นอาจม
นี่คือจุดอ่อนที่ส�ำคัญของมนุษย์ เรารู้ทุกอย่างที่อยู่นอกตัว
แต่ไม่รเู้ รือ่ งตัวของเราเอง หรือเรือ่ งใจของเรา มีนทิ านอินเดียนแดง
อยูเ่ รือ่ งหนึง่ น่าสนใจมาก นิทานเรือ่ งนีเ้ ล่าว่า เมือ่ พระเจ้าสร้างโลก
พระเจ้าสร้างสัตว์ขนึ้ มาก่อน แล้วในทีส่ ดุ ก็สร้างมนุษย์ สร้างมนุษย์
ขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ามนุษย์นี้มันมีปัญญามาก ปัญญาของ
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มนุษย์สามารถท�ำให้เป็นอิสระจากพระเจ้า หรือท�ำตัวเหมือนพระเจ้า
ได้ พระเจ้าก็เลยมีคำ� ถามขึน้ มาว่า จะเอาปัญญาของมนุษย์ไปซ่อน
ไว้ที่ไหนดี จึงเรียกราชสีห์ ให้ไปช่วยหาค�ำตอบ ราชสีห์จึงประชุม
หมูส่ ตั ว์ทกุ ชนิดเลยในสากลโลกแล้วถามว่า ใครรูบ้ า้ งว่าจะเอาปัญญา
ของมนุษย์ไปซ่อนไว้ที่ไหนดี มนุษย์ถงึ จะหาไม่เจอ ปลาวาฬส่งเสียง
แล้วตอบว่า เอาไปซ่อนไว้ในสะดือทะเลที่ลึกที่สุดสิ ราชสีห์คิด
สักพักก็บอกว่าไม่ได้หรอก สักวันหนึ่งมนุษย์ก็จะต้องหาเจอ หมีก็
เลยเสนอตัวว่าจะเอาไปไว้ในถ�้ำบนเขาที่สูงที่สุด ราชสีห์ก็ตอบว่า
ไม่ได้ผลหรอก ไม่ช้าก็เร็วมนุษย์ต้องหาเจอจนได้
พอเจอแบบนี้สัตว์ทั้งหลายก็เลยอึ้ง นึกไม่ออกว่าจะเอาไป
ซ่อนที่ไหนดี ระหว่างที่นิ่งเงียบนั้นเอง ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่า
“ผมเอง” ปรากฏว่าเป็นเสียงของหนู เลยมีเสียงโห่ฮาดังสนัน่
“ไอ้หนูตัวเล็กๆ ไม่เจียมสังขาร น�ำ้ หน้าอย่างแกจะมีปัญญา
หรือ” สัตว์ใหญ่หลายตัวสบประมาทเสียงดังฟังไม่ได้ศัพท์ ราชสีห์
จึงบอกให้เงียบ แล้วถามหนูว่าเจ้าจะเอาไปซ่อนที่ไหน หนูก็
ตอบว่า ก็เอาไปซ่อนที่ใจของมนุษย์ ไง ซ่อนตรงนั้นแหละรับรอง
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มนุษย์หาไม่เจอ ราชสีห์ ไตร่ตรองแล้วในที่สุดก็เห็นด้วย แล้วเอา
ค�ำตอบไปบอกพระเจ้า พระเจ้าก็ท�ำตามที่หนูแนะน�ำ
ท�ำไมซ่อนที่ใจของมนุษย์แล้วมนุษย์จะหาไม่เจอ ก็เพราะ
มนุษย์ชอบมองออกไปนอกตัว มนุษย์เรารู้ทุกเรื่องตั้งแต่อะตอมไป
ถึงจักรวาล พยายามเดินทางไปทุกหนแห่ง ไม่วา่ ภูเขาสูง ใต้สมุทร
ขั้วโลกเหนือใต้ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร แต่มีสิ่งเดียวที่เราแทบจะ
ไม่รเู้ ลย คือใจของเราเอง ไม่มอี ะไรทีใ่ กล้เท่ากับใจของเรา แต่ขณะ
เดียวกันใจก็เป็นสิง่ ดูเหมือนไกลเหลือเกิน เพราะเราชอบปล่อยปละ
ละเลย ไม่สนใจทีจ่ ะไปส�ำรวจหรือท�ำความรูจ้ กั ใจจึงเต็มไปด้วยความทุกข์
เพราะถูกปล่อยให้อะไรต่ออะไรมาครอบง�ำ ทัง้ ความโกรธ ความเกลียด
ความกลัว ความหลง เสร็จแล้วเราก็ถูกอารมณ์เหล่านั้นผลักไสให้
ระหกระเหิน และเหินห่างจากความสุข ไม่รู้จักความสงบเสียที
ถ้าไม่รจู้ กั ใจของเรา ก็ไม่มวี นั รูจ้ กั ความสงบสุข เราแสวงหา
อะไรต่ออะไรมาเยอะ เดินทางท่องเทีย่ วมามากแล้ว ช่วง ๓-๔ วัน
นี้ลองมาดูใจของเรา สัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในใจเรา รวมทั้ง
ความสุขที่มีอยู่แล้วในใจของเรา ถ้าท�ำได้เช่นนี้จะคุ้มค่ากว่าการ
เดินทางท่องเที่ยวไปไหนต่อไหนเสียอีก

แสงแห่งธรรม

บรรยายเย็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

ชีวติ ทีน่ เี่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ตสี ามเศษๆ ซึง่ ต่างจากชีวติ ของคนทัว่ ไป
ท�ำไมถึงเป็นเช่นนัน้ ก็เพือ่ ให้เราได้ตนื่ ขึน้ มาท่ามกลางความสงบสงัด
และความสงบสงัดนี้เองจะท�ำให้ใจของเราสงบสงัดตามไปด้วย
แต่ส�ำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการตื่นเช้า ความรู้สึกอย่างแรกที่
ต้องเจอ คือ ความง่วง แต่ว่าเมื่อเราคุ้นเคย ความสงบใจก็จะเข้า
มาแทนทีค่ วามง่วง ใจเราสงบได้สว่ นหนึง่ ก็เพราะอาศัยสิง่ แวดล้อม
ทีส่ งัด อีกส่วนหนึง่ ก็เพราะว่าในยามนีช้ วี ติ ของเรายังไม่วนุ่ วายมาก
และจิตใจของเราก็ยงั ไม่ปราดเปรียวหรือกระฉับกระเฉงจนกลายเป็น
ฟุ้งซ่าน เพราะฉะนั้นนักปฏิบัตธิ รรมจึงนิยมตื่นแต่เช้ามืด บางท่าน
ก็ปฏิบัติข้ามคืนไปจนสว่าง ไม่ได้นอนเลย บางส�ำนักพอถึงวันพระ
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ก็จะปฏิบัติข้ามคืน คือพอท�ำวัตรเย็นเสร็จก็ท�ำสมาธิภาวนา ต่อไป
จนกระทั่งท�ำวัตรเช้าเลย
ใครที่มีโอกาสท�ำสมาธิภาวนาข้ามคืนจะสังเกตได้ว่า พอถึง
กลางคืนจิตใจของเราจะนิ่งได้ง่ายขึ้น ฟุ้งซ่านน้อยลง จิตที่เคย
ปราดเปรียวในการคิดจะเคลือ่ นไหวช้าลง เมือ่ ความฟุง้ ซ่านน้อยลง
ความสงบก็มาแทนที่โดยปริยายโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืด ไม่ใช่สงบ
อย่างเดียว แม้แต่ความสว่างก็จะปรากฏขึ้นได้ง่ายในจิตใจ เราคง
ทราบดีว่าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็ในช่วงนี้
วันวิสาขปุณณมี หรือวันเพ็ญเดือนหก จะมีความหมายแท้จริง
ก็ตอนที่เรียกว่ายามสาม คือ ระหว่างตีสองถึงหกโมงเช้า ซึ่งตาม
ประเพณีโบราณยังไม่ถอื ว่าขึน้ วันใหม่จนกว่าจะสว่าง แต่ถา้ นับแบบ
สมัยใหม่หรือแบบสุริยคติ เลยเที่ยงคืนก็ถือว่าขึ้นวันใหม่แล้ว
แม้จะยังไม่สว่างก็ตาม ถ้านับแบบจันทรคติ ช่วงทีเ่ รียกว่าวันวิสาขะ
จะยังไม่พน้ ไปจนกว่าจะเลยหกโมงเช้าของวันรุง่ ขึน้ ในช่วงนีแ้ หละที่
พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
และยังมีอกี หลายท่านทีบ่ รรลุธรรมในช่วงเช้ามืดนี้ เพราะว่าธรรมชาติ
ของจิตใจเราจะสงบสงัดและพร้อมที่จะตื่นรู้ภายใน
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ที่จริงลองสังเกตดู ตอนเช้ามืดหรือกลางคืน สัตว์นานาชนิด
จะตืน่ ขึน้ มาหากิน ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ตุก๊ แก หนู งู ค้างคาว แต่ทจี่ ริง
มีมากกว่านัน้ สัตว์หลายชนิดตื่นขึน้ มากลางดึก ใจเราก็พร้อมที่จะ
ตื่นขึ้นมาเหมือนกัน แม้รอบตัวจะมืดสนิทก็ตาม
การที่เราตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง
คนทีต่ นื่ สายจะไม่มโี อกาสได้รบั รู้ นัน่ คือการได้เห็นแสงเงินแสงทอง
ยิ่งถ้าอยู่ในสถานที่ที่เหมาะก็จะเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมลอยขึ้นมา
จากขอบฟ้า คนเรามีความผูกพันกับพระอาทิตย์ โดยเฉพาะเวลา
เช้าตรู่ เวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกแจ่มใสโปร่งโล่ง
ความง่วงหากยังมีอยู่ก็จะเลือนหายไป มีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
เกิดขึ้นมา เป็นความรู้สึกเบิกบานไม่ต่างจากดอกบัวยามต้องแสง
อาทิตย์ แสงเงินแสงทองและอาทิตย์ยามอรุณรุ่งมีผลต่อจิตใจของ
คนเรามาก นี้คือเหตุผลว่าท�ำไมผู้คนจึงอุตสาห์เดินทางไปค้างแรม
บนภูเขา แม้จะสูงชันและหนาวเหน็บ เช่น ขึ้นไปที่ภูกระดึง
ดอยอินทนนท์ หรือภูชฟี้ า้ ยิง่ ถ้าเป็นวันปีใหม่ดว้ ยแล้ว ผูค้ นจะแห่
ขึ้นไปจนแทบไม่มีค้างแรม เพราะใครๆ ก็อยากเห็นแสงแรกของ
ดวงอาทิตย์ในวันแรกของปี เพราะเชือ่ ว่าจะเป็นนิมติ หมายทีด่ สี ำ� หรับ
ชีวิตในปีใหม่
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แต่ถึงจะเป็นวันไหนก็ตาม เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยว
ตามป่าเขาหรือท้องทุ่ง ก็คือได้เห็นแสงของพระอาทิตย์ในวันใหม่
การได้เห็นแสงเงินแสงทองและอาทิตย์ยามเช้าจะท�ำให้เรารู้สึกปีติ
ปราโมชมาก
มนุษย์เรามีความรู้สึกผูกพันกับแสงอรุณมาก จึงหาโอกาส
มาชื่นชมไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตาม ความรู้สึกปีติปราโมทย์ยามแสง
อาทิตย์ต้องใจ เป็นอภิสิทธิ์ที่สงวนไว้เฉพาะส�ำหรับคนที่ตื่นแต่เช้า
มืดหรือก่อนพระอาทิตย์ขนึ้ ในยามทีเ่ รามีความท้อแท้ในชีวติ รูส้ กึ
ชีวิตของฉันมันช่างมืดมนเหลือเกิน การได้มาเห็นแสงเงินแสงทอง
อาจช่วยส่องใจให้เกิดความหวังขึ้นมาได้อย่างที่เรานึกไม่ถึง
มีดีเจหญิงคนหนึ่ง เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดี ฐานะการเงิน
ก็ดี แต่เกิดมีปญั หาครอบครัวขึน้ มา ผิดหวังในคูร่ กั รูส้ กึ ทุกข์ใจมาก
ทุกข์จนไม่เป็นอันกินอันนอน มีคราวหนึ่งเธอครุ่นคิดกับเรื่องนี้
ทั้งคืน ยิ่งคิดก็ยิ่งติดตันหาทางออกไม่เจอ ก็เลยคิดจะกระโดดตึก
ลงมา ตอนที่เธอก�ำลังจะกระโดดจากระเบียงนั้นเป็นช่วงใกล้สว่าง
พอดี พอเหลือบมองท้องฟ้าเห็นแสงเงินแสงทองส่องประกาย
เธอก็ชะงักทันที ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะได้คิดขึ้นมาว่าท้องฟ้า
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ไม่เคยมืดมิดไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็วความสว่างก็จะมาแทนที่
ขณะนั้นเองที่เธอรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าชีวิตของเธอถึงจะมืดมน
เพียงใด สักวันหนึ่งก็จะสว่างไสวขึ้นมาใหม่ เธอจึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่า
ตัวตาย และก็จริงอย่างทีเ่ ธอคาด ไม่นานชีวติ ของเธอก็กลับฟืน้ ขึน้
มาใหม่ ตอนนี้เธอมีความสุขกว่าเมื่อก่อนมาก และมีผลงานที่รู้จัก
มากขึ้น โดยเฉพาะงานแปลหนังสือ
ไม่ใช่ดีเจคนนี้เท่านั้น แสงเงินแสงทองหรือแสงแรกของวัน
สามารถให้ความหวังกับเราทุกคนว่า ไม่ชา้ ก็เร็วจะต้องมีเช้าวันใหม่
มาแทนที่ค�่ำคืนอันมืดมิดและหนาวเหน็บ ตรงนี้เองที่ท�ำให้มันมี
ความหมายต่อคนทีส่ นใจเรือ่ งธรรมะ เพราะว่าธรรมะก็เปรียบเสมือน
แสงอาทิตย์เช่นกัน เมื่อคนเราได้สัมผัสกับธรรมะโดยเฉพาะยาม
ทุกข์จะซาบซึ้งมาก เพราะว่าธรรมะเปรียบเสมือนแสงส่องใจท�ำให้
ชีวิตนี้หายจากความมืดมน การที่ได้มาเห็นโลกสว่างไสวยามต้อง
แสงอาทิตย์ ท�ำให้เราปรารถนาจะเห็นจิตใจของเราสว่างไสวด้วย
แสงแห่งธรรม การที่ได้ตื่นมาเห็นแสงอรุณจึงสามารถเสริมสร้าง
ฉันทะและก�ำลังใจให้แก่ผู้ใฝ่ธรรมได้มาก นี้คือเหตุผลส�ำคัญอีก
ประการหนึ่ง ที่เราจึงควรตื่นแต่เช้ามืดเพื่อสร้างความเพียรในการ
ปฏิบัติธรรม
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มีหลายคนที่เลิกคิดฆ่าตัวตาย เมื่อได้เห็นแสงอรุณเบิกฟ้า
ท�ำให้เป็นแง่คิดว่าคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง จะรู้สึกกระทบใจได้ง่ายยาม
เห็นแสงอาทิตย์ ฉันใดก็ฉนั นัน้ คนทีจ่ มอยูใ่ นความทุกข์กจ็ ะซาบซึง้
ใจในคุณค่าของธรรมได้งา่ ยกว่าคนอืน่ คนทีก่ ำ� ลังเศร้าโศกหม่นหมอง
แม้จะยังไม่รจู้ กั ธรรมะมากเท่าไหร่ แต่เพียงแค่เห็นประพิมพ์ประพาย
ของธรรมะ หลายคนจะรูส้ กึ สะดุดใจขึน้ มา ท�ำนองเดียวกับคนทีค่ ดิ
ฆ่าตัวตาย แต่ก็ชะงักเมื่อเห็นแสงแรกของวัน ตรงกันข้ามกับคน
ที่มีความสุข เขาจะไม่ค่อยสนใจธรรมะหรือสะดุดใจกับธรรมะ
เพราะคิดว่าเงินทอง ชื่อเสียง ความส�ำเร็จ เป็นสรณะของชีวิต
ก็ในเมื่อฉันก�ำลังมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ฉันจะสนใจธรรมะ
ไปท�ำไม
แต่เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ขามีความทุกข์ เช่น อกหัก คนรักตายจาก
เขาจะได้คดิ ว่าเงินทอง ชือ่ เสียง เกียรติยศ และความส�ำเร็จ แทบจะ
ไม่มีความหมาย อย่างดีเจผู้หญิงคนนี้ เธอมีทุกอย่างในชีวิต
แต่พอประสบปัญหาครอบครัวแล้วก็ทำ� ใจไม่ได้ ทุกอย่างทีม่ อี ยูห่ มด
ความหมายไปเลย แล้วเธอก็ได้คดิ ว่ามันไม่ใช่สรณะเลย เหมือนกับ
เราที่สวดท�ำวัตรเมื่อครู่ คนเรามักคิดว่าวัตถุภายนอก เช่น ภูเขา
ป่าไม้ รุกขเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง
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จะเป็นสรณะให้กบั เราได้ แต่แท้จริงแล้ว ธรรมะต่างหาก โดยเฉพาะ
ปัญญาทีเ่ ข้าใจในอริยสัจสีต่ า่ งหากทีจ่ ะเป็นสรณะของเราอย่างแท้จริง
ธรรมะนั้นที่จริงไม่ใช่อะไรหรอก คือสิ่งที่จะมาช่วยให้ใจเป็นที่พึ่ง
ของตนเอง เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ใจมีคณุ ภาพใหม่ มีความเข้มแข็ง สะอาด
สงบ และสว่าง แต่คนเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะ
ได้เจอความทุกข์ แล้วพบว่าสิ่งนอกตัวทั้งหลายช่วยอะไรไม่ได้
คนเราถ้าไม่เห็นความจริงตรงนี้ ก็จะหันไปทุม่ เทกับการแสวงหา
สิ่งภายนอก หวังว่าจะเป็นที่พึ่งอันมั่นคงเข้มแข็ง แต่ก็ ไม่มีทาง
ที่มันจะป้องกันความทุกข์ได้อย่างแท้จริง แม้ว่าจะเป็นพระราชา
มหากษัตริยม์ อี ำ� นาจล้นฟ้ามีกำ� ลังทหารมากมาย มีทรัพย์สนิ มหาศาล
แต่ก็ไม่มีความสุข
เมือ่ สองปีทแี่ ล้วอาตมาได้มโี อกาสไปประเทศศรีลงั กากับหลวง
พ่อค�ำเขียน รวมทัง้ เพือ่ นสหธรรมิกและญาติโยมหลายคน พวกเรา
ได้ไปเยือนสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวนิยมไป
ที่นั่น ได้แก่สีคีรียา สีคีรียาเป็นพระราชวังอายุ ๑,๕๐๐ ปี ถือว่า
เป็นพระราชวังทีม่ ศี ลิ ปะงดงามมาก โดยเฉพาะศิลปะภาพวาดแบบ
เฟรสโก้ คือภาพทีว่ าดบนปูนทีย่ ังเปียกอยู่ ผ่านมาแล้ว ๑,๕๐๐ ปี
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ภาพวาดหลายภาพก็ยังสวยและชัดอยู่ ซึ่งท�ำให้ฝรั่งทึ่ง เพราะไม่
คิดว่าประเทศเล็กๆ อย่างศรีลังกาจะมีศิลปะโบราณที่งดงาม
ขนาดนี้ สีครี ยี ายังเคยมีอทุ ยานทีง่ ดงามและยิง่ ใหญ่ตระการตามาก
มีทงั้ อุทยานน�ำ้ อุทยานหิน และอุทยานขัน้ บันได แต่ตวั พระราชวัง
จริงๆ อยู่บนเขา ต้องปีนขึ้นไป เขาต้องสกัดหินเป็นขั้นบันไดขึ้น
ไปจนถึงยอดซึ่งเป็นที่ราบ เราก็สงสัยว่า เอ๊ะ ท�ำไมถึงต้องขึ้นไป
ยากเย็นขนาดนัน้ เพราะภูเขามีลกั ษณะเหมือนก้อนสีเ่ หลีย่ มมหึมา
ตัง้ อยูบ่ นดิน ลองนึกภาพดูวา่ มันชันขนาดไหน มันไม่ใช่สามเหลีย่ ม
นะ มันเป็นสี่เหลี่ยม กว่าจะขึ้นไปได้ต้องเหนื่อยทีเดียว เวลาพระ
ราชาจะเทีย่ วอุทยานก็ตอ้ งลงมาจากเขา เสร็จแล้วก็ตอ้ งกลับขึน้ ไป
พักบนเขา นับว่ายุ่งยากมาก แต่ท�ำไมพระราชาเลือกไปสร้าง
พระราชวังอยู่บนยอดเขา ซึ่งสูงประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร
เพราะอะไร ก็เพราะกลัวศัตรู ศัตรูคือใคร คือน้องชายตัวเอง
น้องชายของตัวเองเตรียมตัวจะเป็นกษัตริย์ แต่ตวั เองไปแย่ง
บัลลังก์จากเขามา เท่านัน้ ไม่พอ ยังฆ่าพ่อของตัวด้วย พ่อเป็นพระ
ราชาที่หมายมั่นปั้นมือจะมอบราชสมบัติให้กับน้องชาย น้องชาย
ชื่อโมคคัลลานะ ตัวผู้สร้างสีคีรียาชื่อกัสสปะ ชื่อเหมือนกับพระ
อรหันต์ในสมัยพุทธกาล แต่วา่ ประพฤติตวั เลวร้ายมากเพราะฆ่าพ่อ
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จับขังใส่ไว้ในถ�ำ้ แล้วเอาปูนโบกไว้ นีเ่ ป็นการฆ่ากษัตริยท์ ี่ไม่ให้เลือด
ตกยางออก ให้ตายอย่างช้าๆ เสร็จแล้วกลัวน้องชายซึ่งหนีไปได้
เลยย้ายเมืองหลวงจากอนุราธปุระ มาสีคีรียา มาสร้างพระราชวัง
อยูบ่ นยอดเขา ซึง่ ก็ไม่ได้มพี นื้ ทีก่ ว้างขวางอะไรเลย เสร็จแล้วก็สร้าง
อุทยานเอาไว้ข้างล่าง แล้วเวลาจะดูนางสนมสรงสนานก็เอากล้อง
ส่องลงมาจากข้างบนเพือ่ เลือกว่าจะเอานางสนมคนไหนมาปรนนิบตั ิ
บนพระราชวัง พระราชวังทีจ่ ริงก็ไม่ใช่อะไรหรอก ก็คอื ป้อมปราการ
นัน่ เอง พระเจ้ากัสสปะคิดว่า นัน่ แหละจะท�ำให้ชวี ติ มัน่ คงปลอดภัย
ได้ แต่ว่ามันไม่เคยท�ำให้พระเจ้ากัสสปะมีความสุขเลย เพราะว่า
ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงและความกลัวตลอดเวลา
แต่แล้วความปลอดภัย ความมั่นคง ที่คิดว่าตัวเองจะได้จาก
การไปอยู่บนยอดเขา มันไม่มีวันจีรังยั่งยืน ในที่สุดน้องชายคือ
พระโมคคัลลานะก็สามารถกรีธาทัพเข้ามายึดครองสีครี ยี า จนพระเจ้า
กัสสปะต้องปลิดชีวิตตัวเอง
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
มีก�ำลังทหารมากมาย มีป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ยากที่ศัตรูจะเข้า
ยึดครองได้ แต่ในที่สุดก็เอาตัวไม่รอด เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่

แสง 36 แห่ ง ธรรม

ป้อมปราการของชีวติ สิง่ ทีจ่ ะให้ความมัน่ คงปลอดภัยแก่คนเราอย่าง
แท้จริง คือ ป้อมปราการในจิตใจ
ป้อมปราการในจิตใจ จะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องอาศัยอ�ำนาจหรือ
ทรัพย์สมบัตเิ ลย อาศัยแค่ธรรมะ เริม่ ตัง้ แต่การท�ำความดี ถ้าเราท�ำ
ความดี จิตใจก็จะสงบ แต่หากได้ทำ� ความชัว่ แล้ว โดยเฉพาะฆ่าพ่อ
แล้วไปแย่งชิงราชสมบัติจากน้องชาย ก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้
แม้จะมีป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ มีกองทัพที่เข้มแข็งเพียงใดก็ตาม
อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระเจ้ากัสสปะคนเดียว คนอื่นๆ ก็เหมือนกัน
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อาตมาเคยไปเมืองออรังกาบาด ประเทศอินเดีย มีปราสาท
แห่งหนึง่ มาจากภูเขาซึง่ ใหญ่โตมโหฬารกว่าสีครี ยี ามาก แถมสูงกว่า
ด้วย นอกจากจะมีก�ำลังทหารป้องกันปราสาทอย่างแน่นหนาแล้ว
ยังมีทางขึ้นเพียงไม่กี่ทาง ซึ่งมีการตรวจตราอย่างดี แต่ในที่สุด
ปราสาทแห่งนั้นก็ถูกตีแตก
เช่นเดียวกับก�ำแพงยักษ์ที่เมืองจีน กษัตริย์จีนอุตส่าห์สร้าง
ก�ำแพงขนาดมหึมา ยาวกว่า ๒,๐๐๐ กิโลเมตร สร้างกันเป็นร้อยปี
กว่าจะเสร็จ อายุ ๒,๐๐๐ ปีก็ยังไม่เสื่อมสลาย แต่ก็ไม่สามารถ
ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกลได้ แสดงว่าสิง่ ภายนอกนัน้ ไม่มี
อะไรเลยที่จะให้ความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างแท้จริง
แต่ถ้าเรามีปราการในจิตใจ ชีวิตเราจะมั่นคงขึ้นได้ จะไปอยู่
ที่ไหนก็มีความสุข ไร้ความวิตกกังวล อย่างในสมัยพุทธกาลนั้น
มีพระราชาชือ่ ว่าภัททิยะ พระเจ้าภัททิยะเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า
ต่อมาได้สละราชสมบัตอิ อกบวช แล้วมาปฏิบตั ธิ รรมกับพระพุทธเจ้า
จนบรรลุธรรมในเวลาต่อมา มีคราวหนึ่งท่านเปรยอยู่คนเดียวว่า
สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธองค์ ได้ยินจึงซักถามว่าท�ำไมจึงพูด
เช่นนั้น พระภัททิยะตอบว่า ตอนที่อยู่ในวังแม้จะมีสมบัติมากมาย
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และมีองครักษ์คอยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้สึก
เป็นสุข แต่เมื่อมาบวชและอยู่ป่า ไม่มีอะไรเลยนอกจากอัฐบริขาร
เช่น บาตร จีวร แต่กลับมีความสุขอย่างยิ่ง มีความสุขอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน
อันนี้เป็นเพราะอะไร เพราะใจมีที่พึ่งแล้ว อย่างที่สวดเมื่อ
สักครู่ ถ้ามนุษย์เราไปเอาสิง่ ภายนอกมาเป็นทีพ่ งึ่ ก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะรูส้ กึ
มั่นคงปลอดภัย หรือมีความสุขได้ จนกว่าเราจะมีใจเป็นที่พึ่ง คือ
ใจทีป่ ระกอบด้วยธรรมะ ใจทีม่ กี ารพัฒนาดีแล้ว เช่น มีสติ มีปญั ญา
มีความตื่นรู้
ด้วยเหตุนี้ผู้รู้ทั้งหลายจึงหันมาให้ความส�ำคัญกับการท�ำจิต
ท�ำใจให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นมา คือ เห็นโลกและชีวิตตามที่เป็นจริง
และการแสวงหาสิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจจะสวนทางกับชีวิตที่สะดวก
สบายด้วยซ�ำ้ เพราะชีวติ ทีส่ ะดวกสบายมักท�ำให้เราหลง ท�ำให้คดิ ว่า
ฉันมีสรณะทีแ่ ท้แล้ว คือ มีเงิน มีทรัพย์สมบัติ มีอำ� นาจ มีเกียรติยศ
แต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความมั่นคงและความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้น
ยามประสบกับความพลัดพรากสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้หายทุกข์
ไม่ได้ แถมยังท�ำให้ทุกข์ด้วยซ�้ำ เพราะอยากจะได้มากกว่าเดิม
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ไม่พอใจในสิ่งที่มี มีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วก็ยังทุกข์เพราะอยากจะ
ได้เพิ่ม จะได้เป็นที่หนึ่งของเอเชีย รวยเป็นที่หนึ่งของเอเชียก็ยัง
ทุกข์ เพราะอยากรวยเป็นทีห่ นึง่ ของโลก แต่ถา้ ไม่ได้กเ็ สียใจผิดหวัง
คนเราเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้แหละ
การทีเ่ รามาปฏิบตั ธิ รรม มาตืน่ แต่เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขนึ้
มันมีความหมายต่อชีวติ และจิตใจของเรา ไม่เพียงท�ำให้เรามีโอกาส
ได้เห็นแสงเงินแสงทองหรืออาทิตย์ยามเช้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้ใจเราได้สัมผัสแสงเงินแสงทองของธรรมะด้วย จาก
จุดนี้เองที่ใจเราจะเกิดศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจให้เจริญยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามอยากย�ำ้ ว่าแสงเงินแสงทอง
ยังไม่ถงึ กับเป็นสิง่ ประเสริฐทีส่ ดุ ในชีวติ สิง่ ประเสริฐคือการทีใ่ จของ
เราสว่างไสวไม่ใช่แค่เห็นประพิมพ์ประพายของแสงแรกยามเช้า
เท่านั้น แต่สว่างไสวไปทั้งใจด้วยแสงแห่งธรรม ซึ่งที่จริงสาดส่อง
อยู่ตลอดเวลา เป็นแต่ว่าใจของเราจะเปิดรับหรือไม่เท่านั้นเอง
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บรรยายเย็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

ถ้าถามพวกเราง่ายๆ ว่า ใครบ้างที่รักตัวเอง เชื่อว่าทุกคน
จะต้องตอบว่ารักตัวเองทัง้ นัน้ ไม่มใี ครตอบว่า ไม่รกั ตัวเอง แต่เรา
แน่ใจแล้วหรือว่า เรารักตัวเองจริงๆ ท�ำไมถึงพูดเช่นนั้น ก็เพราะ
ว่าถ้าเรารักตัวเราเองจริง การที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ไม่น่าจะ
เป็นเรื่องยาก กลับเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ�้ำ เพราะว่าเรารักอะไร
ก็ตาม เราก็อยากจะอยูก่ บั สิง่ นัน้ เรารักธรรมชาติเราก็อยากอยูใ่ กล้
ชิดกับธรรมชาติ เรารักพ่อ เรารักแม่ ก็อยากอยูใ่ กล้ชดิ กับพ่อกับแม่
เรารักแฟน ก็อยากอยูใ่ กล้ชดิ กับแฟน แต่พอจะให้อยูก่ บั ตัวเองจริงๆ
ท�ำไมเรากลับไม่อยากอยู่ ที่จริงไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวก็ ได้ อยู่
ท่ามกลางผู้คนแต่ว่าไม่ตอ้ งพูดคุยกัน ให้เราอยู่กับความรู้สึกตัวเอง
ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องดูโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์หาใคร อยู่กับ
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ตัวเองจริงๆ ส่วนใหญ่กลับไม่อยากท�ำ ยิ่งให้ปลีกตัวไปอยู่ในห้อง
หรือกุฏิคนเดียว ยิ่งแล้วใหญ่
ลองคิดดูให้ดี ถ้าเราอยูก่ บั ตัวเราเองไม่ได้ จะเรียกว่า เรารัก
ตัวเองได้ไหม
ในความเป็นจริงก็คือว่า เราแต่ละคนเหมือนกับมีสองร่างอยู่
ในตัวคนเดียวกัน สองร่างนี้อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกัน หาความ
กลมกลืนกันได้ยาก เพราะฉะนัน้ เวลาเราอยูค่ นเดียว ถ้าไม่งว่ งนอน
หรือไม่ท�ำอะไรเลย จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมา คือ ความฟุ้งซ่าน ความ
กระสับกระส่าย ความอึดอัด หรือถึงกับทุรนทุราย เจออย่างนีจ้ ะท�ำ
อย่างไร ส่วนใหญ่พยายามหาทางหนีตวั เอง หนีตวั เองอย่างไร ท�ำได้
หลายอย่าง อย่างง่ายๆ คือนอนเสียเลย นี่เป็นการหนีตัวเองอย่าง
หนึ่ง ไม่เช่นนั้นก็หาอะไรมาท�ำ เช่น เปิดโทรทัศน์ อ่านหนังสือ
หรือหาเพื่อนคุย นี่แหละคือการหนีตัวเอง
เราหนีตัวเองเป็นประจ�ำจนอาจจะไม่ทันสังเกต เพราะว่าท�ำ
กันจนเป็นนิสัยแล้ว แต่ลองพิจารณาดูเถอะว่า อย่างนี้ใช่ไหมที่
เป็นการหนีตัวเอง
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ทุกวันนีเ้ ราอยูค่ นเดียวล�ำบากมาก จึงพยายามค้นหาวิธตี า่ งๆ
เพื่อหนีตัวเอง ปัจจุบันนี้มีวิธีการมากมาย นอกจากดูโทรทัศน์
ดูหนัง ฟังเพลง เทีย่ วห้าง คุยโทรศัพท์กบั เพือ่ นแล้ว ยังไปสังสรรค์
ตามงานต่างๆ หรือไม่ก็หาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ รวมทั้ง
ขับรถซิ่ง
ทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปได้ค�ำเดียวคือ การพยายามหนีตัวเอง
เพราะว่า เราทนอยู่กับตัวเราเองไม่ได้ อยู่เมื่อไรก็จะอึดอัดขัดแย้ง
กับตัวเอง
ค�ำถามก็คือ เราจะหนีตัวเองไปได้ตลอดไหม?
ยากมาก เพราะว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และเราไม่สามารถดูโทรทัศน์ ฟังเพลง หรือท�ำอะไรต่างๆ ทั้งวัน
ทั้งคืน ยังไงเราก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับตัวเอง
ในเมือ่ เราหนีตวั เองไม่พน้ สิง่ ทีค่ วรท�ำก็คอื อยูก่ บั ตัวเองให้ได้
ถ้าเราอยูก่ บั ตัวเองได้ ความสุขก็อยูไ่ ม่ไกล เพราะเราจะสุขหรือทุกข์
ก็อยูท่ ตี่ วั เราเป็นส�ำคัญ อย่าลืมว่าคนเราเกิดมาตัวคนเดียว ออกจาก
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ท้องแม่เราก็ออกมาคนเดียว แม้จะเป็นฝาแฝด ต่างคนต่างก็มีวิถี
ชีวิตเป็นของตัวเอง เวลาเราทุกข์ คนอื่นอยากจะมาแบ่งเบาความ
ทุกข์จากเราก็ท�ำได้ยาก แม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักก็ตาม
เวลาเรามีปัญหาถึงแม้ครูบาอาจารย์อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้เรา
โดยเฉพาะปัญหาในทางจิตใจ แต่ก็ท�ำไม่ได้มากไปกว่าการชี้แนะ
เพราะคนที่จะแก้ได้จริงๆ ก็คือตัวเราเอง
พระพุทธเจ้าแม้จะมีความกรุณาอย่างยิ่ง แต่พระองค์ท�ำได้
อย่างมากเพียงแค่ผู้ชี้ทางพ้นทุกข์ แต่คนที่จะต้องเดินเพื่อไปให้
ถึงความพ้นทุกข์นั้นก็คือตัวเรานั่นเอง ไม่มีใครที่จะท�ำได้นอกจาก
เราเอง
จริงอยู่ เวลาสุขเราอาจจะรู้สึกว่ามีคนสุขร่วมกับเรา มีคน
หัวเราะร่วมกับเรา แต่พอเราทุกข์ เราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องทุกข์
คนเดียว ไม่มีใครสามารถหยั่งถึงก้นบึ้งแห่งความทุกข์ของเราได้
เมื่อถึงเวลาประสบความพลัดพราก สูญเสียคนรัก ไม่มีใคร
ที่จะเข้าใจหรือรู้ซึ้งถึงความเศร้าโศกเสียใจของเราได้ เพื่อนๆ หรือ
คนคุ้นเคยเขาอาจจะบอกว่าอย่าเสียใจไปเลย ความพลัดพราก
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สูญเสียเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่เราอดนึกในใจไม่ได้วา่ ก็เธอไม่ได้เจอ
อย่างฉันนี่ ถึงพูดได้ ซึ่งก็ถูกต้อง เพราะว่าคนที่แนะน�ำเราให้รู้จัก
ปล่อยวาง ถึงเวลาเขาพลัดพรากสูญเสียคนรักบ้าง เขาก็ทกุ ข์เหมือน
กัน กลัดกลุม้ จนนอนไม่หลับเหมือนกัน ปล่อยวางไม่ได้เลย ท�ำไม
ถึงเป็นเช่นนัน้ ก็เพราะ ความทุกข์นนั้ เมือ่ เกิดขึน้ กับใครแล้ว มีแต่
ผูน้ นั้ เท่านัน้ แหละทีจ่ ะแก้ไขได้ ทีเ่ หลือนัน้ ก็เป็นเพียงแค่ผชู้ ว่ ย เวลา
เจ็บป่วยก็เหมือนกัน ผู้ที่เป็นหลักคือผู้ป่วยเอง เมื่อเราเจ็บป่วย
คนที่ส�ำคัญเป็นคนแรกก็คือตัวเรา หมอเป็นเพียงแค่ผู้ช่วย ถ้าเรา
ไม่ให้ความร่วมมือ หมอก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ หรือถึงหมอจะมียาที่
ดีทสี่ ดุ มีเทคโนโลยีลำ�้ หน้าทีส่ ดุ แต่ถา้ ใจเราไม่สู้ สิน้ หวัง คิดว่าฉัน
ตายแน่ หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต
หมอก็ช่วยให้หายไม่ได้
บางคนไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วยซ�้ำ หมอวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรค
หัวใจ ทันทีที่หมอบอกเป็นโรคหัวใจเท่านั้นแหละ เจ้าตัวก็ทรุดเลย
ทีเ่ คยเดินไปจ่ายตลาดทุกเช้าทุกเย็น กลายเป็นว่าไม่มแี รงจะเดิน ไม่มี
แรงแม้กระทัง่ จะขึน้ บันได ทัง้ ๆ ทีร่ า่ งกายไม่เป็นอะไรเลย เพียงแต่
หมอวินจิ ฉัยผิดไป อันนีเ้ ป็นเพราะอะไร เพราะใจเราแย่ กายก็เลย
แย่ไปด้วย คราวนี้หมอจะให้ยาอะไร บางทีก็ไม่ตอบสนอง เพราะ
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ใจเราไม่เอาแล้ว อาตมาถึงบอกว่าเวลาเจ็บป่วย คนส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
ให้หายหรือไม่หาย คือ ตัวเราเอง หมอและพยาบาลเป็นรอง
แต่ถา้ เกิดใจเราดี บางทีไม่ตอ้ งกินยาเลยก็หายได้ เพราะว่าที่
ป่วยตั้งแต่แรก อาจจะเป็นเพราะใจก็ ได้ อาจารย์ประเวศ วะสี
เคยเล่าว่า มีผปู้ ว่ ยคนหนึง่ มาหาท่าน ตัวซีด ไม่มเี รีย่ วแรง จนต้อง
นอนเปลมา อาจารย์ประเวศตรวจดูแล้วก็พดู กับนักศึกษาว่า คนไข้
โลหิตจางเพราะมีพยาธิปากขอ รักษาง่าย ประเดี๋ยวเราจะให้เหล็ก
พรุง่ นีก้ จ็ ะดีขนึ้ ดีวนั ดีคนื เลย อาจารย์ประเวศพูดจบก็หนั ไปดูคนไข้
ปรากฏว่าแกลงจากเปลทันที แล้วเข็นเปลออกไป พร้อมกับพูดว่า
“ถ้าหมอว่ามันหายง่ายอย่างนั้น ผมก็ไม่ต้องนอนแล้วไอ้เปลนี่”
คนไข้ยงั ไม่ทนั จะได้กนิ ยาเลย เพียงแค่ได้ยนิ อาจารย์ประเวศ
พูดก็มีเรี่ยวแรงแล้ว ค�ำถามก็คือ ท�ำไมทีแรกถึงไม่มีเรี่ยวมีแรง
ก็เพราะทีแรกคงใจเสีย คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคร้าย หรือกังวล
ว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะ พอคิดแบบนีเ้ ข้าร่างกายก็หมดเรีย่ ว
หมดแรงไปเลย แต่พอรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก กินเหล็กเข้าไปไม่กี่
วันก็หาย พอรู้เท่านี้ใจก็รู้สึกดีขึ้น เลยลุกขึ้นมาได้ทันที
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อาตมาถึงบอกว่า เมือ่ เราป่วย คนส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้เรา
หายหรือไม่คือ เรา จะสุขหรือทุกข์ คนส�ำคัญที่สุดก็คือเรา เวลา
เราจะต้องจากโลกนีเ้ ราก็ไปคนเดียว แม้วา่ อาจจะมีหลายคนทีอ่ ยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกับเรา แต่ทุกคนก็ต่างคนต่างไป ถ้าเราทุกข์
ความทุกข์เป็นของเราคนเดียว ไม่มีใครสามารถรับเอาความทุกข์
ไปจากเราได้ แม้วา่ พ่อ แม่ ลูก คนรัก อยากจะแบกเอาความทุกข์
ของเราไปเป็นของเขา ก็ไม่ได้ชว่ ยให้เราทุกข์นอ้ ยลงเลย เพราะว่า
ชีวิตของใครก็เป็นชีวิตของเขา ถึงที่สุดแล้วเรามาคนเดียวเราก็ไป
คนเดียว เพราะฉะนั้นไม่มีที่พึ่งอะไรที่ดีกว่าตัวเราเอง
ค�ำถามก็คือ ตอนนี้เรามีตัวเองเป็นที่พึ่งหรือยัง
ถ้าหากเรายังอยู่กับตัวเองไม่ได้ เรายังไม่สมานสามัคคีกับ
ตัวเอง ยังทะเลาะเบาะแว้งกับตัวเราเอง ทุรนทุราย กระสับกระส่าย
เวลาอยู่กับตัวเอง ไม่สามารถมีความสุขกับตัวเองได้
แล้วเราจะมีตัวเองเป็นที่พึ่งได้อย่างไร
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มีพทุ ธภาษิตทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีนะ “อัตตาหิ อัตโนนาโถ - ตน
นั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” แต่ความจริงพุทธภาษิตไม่ได้มีเท่านี้
พระพุทธเจ้ายังตรัสต่อว่า “ผู้ที่ฝึกตนไว้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหา
ได้ยาก” ประโยคหลังนีช้ าวพุทธไทยไม่คอ่ ยได้ยนิ เรารูแ้ ต่วา่ ตนนัน้
แลเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ว่าตนจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ก็ต้องมีการ
ฝึกฝน ถ้าไม่ฝกึ ฝนแล้ว ตนนอกจากจะเป็นทีพ่ งึ่ ให้ตนเองไม่ได้แล้ว
ยังจะกลายเป็นศัตรูของตนเองเสียอีก
ตนนี้แหละจะเป็นศัตรูกับตัวเอง มันสามารถจะสั่งให้เราไป
ปล้นไปขโมย ไปฆ่าใคร หรือแม้กระทั่งสั่งให้เราท�ำร้ายตัวเราเอง
ก็ได้ ไม่มีใครสั่งนะ คนที่ฆ่าตัวตายไม่มีใครสั่ง ไม่มีใครบังคับ
แต่กท็ ำ� ไปเพราะอะไร เพราะเขาทนอยูก่ บั ตัวเองไม่ได้ ทนความคิด
ของตัวเองไม่ได้ ความคิดที่มันปรุงแต่งไปในทางเลวร้ายจนสุดจะ
ทนทานได้ อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ เมื่อมันสะสมหมักหมมอยู่ใน
จิตใจ มันหนักหนาทีเดียว มันหนักยิง่ กว่าก้อนหินเสียอีก ก้อนหิน
นีเ้ รายังอาจจะยกได้ ถึงยกไม่ได้กย็ งั มีเครือ่ งยก แต่อารมณ์ในใจเรา
ไม่มีอะไรจะมาแบ่งเบาได้เลย ตราบใดที่ใจเรายังไปยึดหรือแบก
เอาไว้ ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักจนสุดแสนจะทนทาน บางคนก็เลยต้องฆ่า
ตัวตายเพื่อหนีตัวเอง
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เดี๋ยวนี้คนเราท�ำร้ายตัวเองมากเหลือเกิน สาเหตุที่ท�ำร้ายตัว
เองก็เพราะเขามองไม่เห็นความส�ำคัญของการเป็นมิตรกับตัวเอง
ไม่เห็นความส�ำคัญที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบสันติ เขาคอยแต่จะ
หนีตวั เองอยูเ่ รือ่ ยๆ ปากบอกว่ารักตัวเอง แต่เอาเข้าจริงๆ ก็หนีตวั
เองไม่หยุด วันนีย้ งั หนีได้ พรุง่ นีย้ งั หนีได้ แต่ไม่มที างหนีไปได้ตลอด
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเอง ถ้าไม่รู้สึกเป็นมิตรกับ
ตัวเอง ตัวเองนัน่ แหละจะกลายเป็นศัตรูกบั เรา และคอยรบราฆ่าฟัน
กับเราอยู่ตลอดเวลา
อยากจะย�ำ้ ว่า คนเราไม่มที างจะหนีตวั เองพ้น ยังไงๆ ก็ตอ้ ง
มาเผชิญหน้ากับตัวเองจนได้ ถึงตอนนั้นแหละจะต้องหาวิธีที่จะอยู่
กับตัวเองได้
อาตมาเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน ท�ำจากชีวิต
จริงของนักโทษคนหนึ่งในฝรั่งเศสเมื่อ ๗๐ - ๘๐ ปีก่อน นักโทษ
คนนี้ชื่อปาปิญอง คนที่อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป คงเคยได้ยินหนังเรื่องนี้
เพราะเป็นหนังใหญ่ ปาปิญองถูกจับโดยไม่มีความผิดอะไร เขาถูก
ส่งไปอยูใ่ นเกาะทีท่ รุ กันดาร แต่เขาก็พยายามทีจ่ ะแหกคุกอยูห่ ลาย
ครั้ง สุดท้ายก็ถูกจับขังเดี่ยวในคุกมืด คุกนี่ไม่มีใครอยู่รอดได้เกิน
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ห้าปี ไม่ใช่เพราะอดอยากหิวโหยนะ อาหารอัตคัดก็จริงอยู่ แต่วา่ ที่
อยู่ไม่รอดก็เพราะประสาทจะกิน การอยู่คนเดียวในคุกมืดถึงห้าปี
มันยิ่งกว่าตกนรกเสียอีก ส่วนใหญ่ตายเพราะเป็นบ้า
ปาปิญองรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ดังนั้นสิ่งแรกที่เขาท�ำ
เมื่อเข้าไปในคุกมืด คือเดินนับก้าว หรือที่เราเรียกว่าเดินจงกรม
นั่นเอง คุกเล็กนิดเดียว เดินไม่กี่ก้าวก็ชนก�ำแพงแล้ว แต่เขาก็
พยายามเดิน เดินนับก้าวทั้งวัน ท�ำไมถึงต้องท�ำอย่างนั้น ก็เพื่อ
สะกดความคิดไม่ให้ปรุงแต่ง เพราะว่าในสภาพเช่นนั้นสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อตัวเองมากที่สุดก็คือ ความคิด
ความคิดที่ฟุ้งซ่านปรุงแต่ง หวนระลึกถึงอดีตที่เคยสุขสบาย
หรือไม่ก็กังวลกับความล�ำบากที่รออยู่ข้างหน้า ฉันจะรอดไหมนี่
ถ้าตายใครจะมาดูใจฉัน จะปรุงแต่งไม่หยุด แถมเฝ้านับวันให้ผ่าน
ไปเร็วๆ ท�ำให้ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ ถ้าไม่มีอะไรให้จิตท�ำ ความกลัว
ความวิตก ความกังวล ความฟุ้งซ่านจะเข้ามาหลอกหลอนตลอด
๒๔ ชัว่ โมง ไม่ทนั ข้ามปีกจ็ ะบ้าตาย คนเราจะบ้าหรือไม่กเ็ พราะใจ
เรานี่แหละ ใจเราจึงสามารถเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเราถ้าคุม
หรือฝึกไม่ได้
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ปาปิญองรูด้ ี เขาจึงหางานให้จติ ท�ำด้วยการเดินจงกรมนับก้าว
ทั้งวัน ตื่นขึ้นมาก็เดิน เดินตลอดเวลาที่รู้สึกตัว ปรากฏว่าพอครบ
ห้าปี พ้นโทษออกมาจากคุกมืด ตาแทบจะบอด เพราะว่าไม่ได้เห็น
แสงอาทิตย์มานาน แต่ทที่ ำ� ให้คนแปลกใจมากทีส่ ดุ ก็คอื เขารอดมาได้
อย่างไร เพราะส่วนใหญ่ต้องเป็นบ้าตายเสียก่อน

ปาปิญองอาจเป็นตัวอย่างทีส่ ดุ โต่งสักหน่อย เพราะคงมีนอ้ ย
คนที่จะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น แต่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็
คือว่า ในชีวิตของเราบ่อยครั้งเราต้องอยู่คนเดียว ในยามที่เรา
เศร้าโศกเสียใจ ในยามที่เราพลัดพรากสูญเสียคนรัก ในยามที่เรา
ประสบความล้มเหลว ในยามที่ไม่มีใครมาร่วมฉลองชัยชนะกับเรา
เพราะเราไม่มีชัยชนะอะไรจะให้ใครมาร่วมฉลองด้วย วันดีคืนดีก็
อาจล้มป่วยนอนอยู่คนเดียว หรือถึงไม่เจ็บป่วย แต่พอถึงเวลาแก่
เฒ่าท�ำอะไรไม่ได้ ก็ต้องนั่งจับเจ่าอยู่คนเดียว เคยเป็นคนท�ำงาน
มาตลอด แต่พอไม่ได้ท�ำ ก็เครียดอึดอัด ระบายความเครียดใส่
คนอื่น จนลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้ๆ เลยอยู่กับใครไม่ได้นอกจาก
ตัวเอง แต่ถ้าในยามนี้เรายังอยู่กับตัวเองไม่ได้ เราจะท�ำอย่างไร

มิ ต รใน 52 เรื อ นใจ

มีคนแก่หลายคนที่อยู่ท่ามกลางลูกหลาน ก็อยู่ไม่ได้ เพราะ
อยากจะท�ำงาน ท�ำงานมาตลอดชีวิต แต่ครั้นจะกลับไปท�ำงาน
ก็สร้างปัญหาให้กับคนต่างๆ เพราะว่าความจ�ำหลงลืมบ้าง คิดเลข
ไม่ถูกบ้าง อารมณ์บูดบ้าง ที่จริงไม่ต้องรอให้แก่หรอก จะมีหลาย
ช่วงในชีวิตของเราที่รู้สึกว้าเหว่ อ้างว้าง หรือมีปัญหากลัดกลุ้มใจ
ในยามนั้นแหละที่เราจะเห็นคุณค่าของการรักตัวเอง และมีตัวเอง
เป็นมิตร แต่ถ้าเราไม่รู้จักท�ำใจให้เป็นมิตรกับตัวเอง ไม่สามารถ
อยู่กับตัวเองอย่างสงบสันติได้ เราก็คิดแต่จะหนีตัวเอง ซึ่งก็หนี
ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละ ถึงที่สุดแล้วคนเราต้องเผชิญหน้ากับ
ตัวเราเอง
บางวันเราอาจจะตืน่ ขึน้ มาแล้วมองไปทีก่ ระจกแล้วก็สงสัยว่า
ไอ้คนทีอ่ ยู่ในกระจกเป็นใครกันแน่ เพราะเรารูส้ กึ เหินห่างแปลกแยก
กับตัวเอง คงจะมีบางวันบางช่วงที่เรารู้สึกแบบนั้น เพราะฉะนั้น
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ ส่วน
หนึ่งก็โดยการสร้างสติให้เป็นเครื่องช่วยรักษาใจให้สงบสันติ หรือ
ช่วยรักษาความรู้สึกนึกคิดของเราให้อยู่ในร่องในรอย ไม่อาละวาด
วุ่นวายใส่เรา
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คนเฒ่าคนแก่ชอบบอกว่า “อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด”
อันนีเ้ ป็นความจริงทีอ่ มตะมาก อยูค่ นเดียวให้ระวังความคิด อยูก่ บั
มิตรให้ระวังวาจา” ไม่งา่ ยนะ โดยเฉพาะข้อแรก อยูค่ นเดียวให้ระวัง
ความคิด แต่ถ้าเรามีสติ รักษาสติอยู่เสมอ สติก็จะช่วยรักษาเรา
ช่วยให้จิตใจเป็นมิตรกับเรา เกิดความสงบสันติภายใน
เราท�ำอะไรกับสิง่ ใดก็ตาม มันไม่เคยสูญเปล่า ในทีส่ ดุ ก็จะย้อน
กลับมาสูเ่ รา เหมือนเราปลูกต้นไม้ เราดูแลรักษาต้นไม้ เมือ่ ต้นไม้
เติบโตสูงใหญ่ เขาก็จะดูแลเรา เช่น ให้ร่มเงาแก่เรา ให้ปัจจัยสี่
แก่เรา เวลาเราจัดแต่งดอกไม้ในแจกัน มันไม่ใช่แค่ดอกไม้เท่านั้น
ที่ถูกจัดแต่งให้งดงาม ใจเราก็ถูกดอกไม้จัดแต่งให้งดงามด้วย
เช่นกัน อันนี้แหละที่เรียกว่า “กฎแห่งกรรม”
เราท�ำอะไรไปไม่เคยสูญเปล่า ไม่ช้าก็เร็วมันจะย้อนกลับมา
ที่เรา ดังนั้นการกระท�ำของเรา ไม่ว่ากับอะไร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ถ้าเราท�ำด้วยความละเอียดถีถ่ ว้ น ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เช่น
ล้างจาน กวาดบ้าน หรือว่าเกีย่ วข้องกับผูค้ น ถ้าท�ำด้วยความใส่ใจ
ท�ำด้วยความละเอียดถี่ถ้วน นอกจากงานจะออกมาดี หรือผู้คนมี
ความสุขแล้ว ใจเราก็พลอยมีความสุข มีสติ มีระเบียบไปด้วย
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เวลาเราใช้ของด้วยความใส่ใจ ด้วยความประณีต ไม่ใช่ด้วย
อาการลวกๆ ใจเราก็พลอยละเอียดลออไปด้วย แล้วจะส่งผลไปถึง
พฤติกรรมของเรา ท�ำให้มีความประณีตละเอียดลออไปด้วยเช่นกัน
วันนี้เรารักษาใจเรา วันหน้าใจจะดูแลรักษาเรา เวลาประสบ
ความทุกข์ ประสบความพลัดพรากสูญเสีย เจอความผันผวนปรวนแปร
ในชีวิต ล้มเจ็บขึ้นมา ใจนี่แหละจะช่วยเรา
ทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่า เรารักตนเอง เราใส่ใจตนเอง แต่
สิ่งที่เราใส่ใจนั้นมันเป็นเรื่องทางกายเสียส่วนใหญ่ เช่น หาอาหาร
มาเลีย้ งตัว หาสิง่ เอร็ดอร่อยมาปรนเปรอตัวเอง หาเสือ้ ผ้า หาบ้าน
หาเพชรนิลจินดามาใส่ตวั ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ งของทางกายทัง้ นัน้ แม้
กระทั่งวิชาความรู้ที่เราเล่าเรียนก็เป็นเรื่องของกายเสียส่วนใหญ่
เพราะใช้ส�ำหรับท�ำมาหากินเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายทางกาย
แต่ขอถามว่า เราท�ำอะไรให้กับจิตใจของเราบ้าง ลองคิดดู
ให้ดี ความสุขที่เราแสวงหาส่วนใหญ่เป็นการปรนเปรอทางกาย
เท่านั้น แต่ไม่ได้ปรนเปรอจิตใจจริงๆ เพราะจิตใจไม่ได้ต้องการ
ความสะดวกสบาย หรือความสนุกสนานผิวเผิน สิง่ ทีจ่ ติ ใจต้องการ
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คือความสงบเย็น ความสุขอันประณีต ซึ่งหาไม่ได้ด้วยการใช้ชีวิต
อย่างทีค่ นส่วนใหญ่เขาท�ำกัน เพราะนัน่ เป็นการปรนเปรอกายมากกว่า
อันนีเ้ รียกว่าเราไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่จติ ใจของเราเลย เป็นชีวติ
ที่ต้องเรียกว่าขาดความสมดุลมาก เป็นชีวิตที่เอียงไปทางด้านของ
กายเสียมาก
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องท�ำชีวิตให้สมดุลระหว่างกายกับใจ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา
เรามีหน้าที่ต่อจิตใจของเรา ไม่ตา่ งจากพ่อแม่ทตี่ ้องเอาใจใส่
ในการดูแลลูก และรู้จักเลี้ยงลูกให้ดี ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย หรือ
ตามใจลูกท่าเดียว พ่อแม่บางคนอาจจะหาของมาปรนเปรอลูก ให้
เงินลูกไม่อั้น แต่ไม่มีเวลาให้กับลูกเลย และไม่เคยใส่ใจความรู้สึก
ของลูก ไม่มเี วลาทีจ่ ะกล่อมเกลาลูก แน่นอนว่าลูกก็จะกลายเป็นคน
เอาแต่ใจตัว และคอยสร้างปัญหาร้อยแปดให้กบั พ่อแม่ ถึงตอนนัน้
พ่อแม่ก็อาจจะบ่นว่าลูกคนนี้มันไม่ได้เรื่องเลย เกเร ไม่รักดี แต่
ความจริงแล้วพ่อแม่ควรต้องกลับมาถามตัวเองว่า ลูกเป็นเช่นนี้
เพราะเราใช่หรือไม่ เราเคยมีเวลาให้กบั ลูกบ้างหรือเปล่า เราให้แต่เงิน
เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้น จนกระทั่งก�ำลังจะกลายเป็นสิ่งที่คนบางคน
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เรียกกันว่า “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงิน” ไปแล้ว เราให้แต่เงิน แต่ว่า
ไม่มีเวลาที่จะให้ความรักแก่เขา แล้วเราจะโทษใครดี
ใจเราก็เช่นกัน ทุกวันนีค้ งไม่ตา่ งจากเด็กทีถ่ กู เลีย้ งจนเสียคน
เราได้แต่ตามใจตัวเอง แต่ไม่มีเวลาให้กับจิตใจของเรา ไม่มีเวลา
เอาใจใส่กล่อมเกลาจิตใจของเรา สุดท้ายคนที่รับเคราะห์ก็คือ
เรานั่นเอง เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ต้องรับเคราะห์เพราะตามใจลูก
มาตลอด
อย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นอย่างนั้น อย่าปล่อยให้ใจของเรา
เป็นเด็กเกเรหรืออันธพาลมากไปกว่านี้ ทุกวันนี้มันคอยก่อกวน
อาละวาดสร้างความปัน่ ป่วนแก่เราเวลาอยูค่ นเดียว จนเกิดความเครียด
อึดอัด ทุรนทุราย นีเ่ รียกว่าเป็นเพราะใจอันธพาล บางทีกป็ รุงแต่ง
ให้โกรธ อาฆาต พยาบาท เกิดความโกรธ เศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง
จนกระทัง่ แทบจะเอาตัวไม่รอด ถ้าปล่อยไปมากกว่านี้ ใจเราจะเป็น
ยิ่งกว่าอันธพาล
นีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องตระหนัก และเตรียมตัวเสียแต่เนิน่ ๆ ถ้า
เราลงมือท�ำสิ่งที่ควรท�ำเสียแต่วันนี้ เราจะมีความพร้อมมากขึ้นใน
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การเผชิญหน้ากับความผันผวนต่างๆ และเมือ่ ถึงคราวจะต้องอยูก่ บั
ตัวเอง ก็จะอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์ จะท�ำอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลา
สุขภาพกายหรือสุขภาพใจ ล้วนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งสะสมด้วยเวลา
ไม่สามารถเนรมิตให้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนได้ เราอยากมีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง ก็ต้องหมั่นออกก�ำลังกายทุกวัน เป็นเดือนเป็นปีถึง
จะเห็นผล ถึงจะมีเงินเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถเนรมิตให้มสี ขุ ภาพดีได้
ภายในเวลา ๒ - ๓ วัน
สุขภาพใจหรือการรักษาจิตใจก็เช่นกัน ต้องใช้เวลา ท�ำทีละนิด
แต่ท�ำทุกวัน ก็จะเห็นได้ในที่สุด เหมือนกับการหยอดเงินทีละบาท
ทีละบาท ลงในกระปุกออมสิน ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปี ถึงจะ
เห็นผลเป็นกอบเป็นก�ำ
การรักษาใจยังเปรียบได้กบั การปลูกต้นไม้ เราไม่สามารถเร่ง
ต้นไม้ให้โตหรือออกดอกออกผลได้ภายในวันสองวัน หรืออาทิตย์
สองอาทิตย์ การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะว่าเขา
เติบโตทีละนิด ทีละนิด เราต้องยอมให้เวลากับเขา ทีจ่ ริงไม่จำ� เป็น
ต้องให้เวลามากก็ได้ รดน�้ำต้นไม้แต่ละต้นใช้เวลาไม่มาก แต่ต้อง
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ท�ำทุกวันเป็นประจ�ำ เมือ่ เขาโตแล้วเขาจะให้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
ยาวนาน

ผลพวงหรืออานิสงส์แห่งการดูแลจิตใจของเรา ด้วยการเจริญ
สติหรือท�ำสมาธิภาวนาก็เช่นกัน ไม่ได้ใช้เวลาเยอะเมือ่ เทียบกับงาน
อย่างอื่น ลองคิดดู วันๆ หนึ่งเราใช้กับเรื่องทางกายเกือบ ๒๔
ชัว่ โมง แค่นอนอย่างเดียวซึง่ เป็นการพักผ่อนกาย เราก็ใช้เวลานอน
หนึ่งในสามของวัน เราใช้เวลากับการท�ำและกินอาหารวันละเกือบ
สองชัว่ โมง ใช้เวลากับการท�ำความสะอาดร่างกาย รวมทัง้ ถ่ายหนัก
ถ่ายเบา ล้างหน้า ถูฟัน อาบน�้ำวันละไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง
เราใช้เวลากับการหาเงินเพื่อมาบ�ำรุงกายวันละ ๘ - ๙ ชั่วโมง
เพียงแค่ทำ� สมาธิภาวนาวันละครึง่ หรือหนึง่ ชัว่ โมง ไม่เรียกว่า
มากเลย เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ในวันหนึ่งๆ แต่ถ้าท�ำได้นาน
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กว่านัน้ ก็ยงิ่ ดี ผลพวงและอานิสงส์นนั้ จะยัง่ ยืนมาก ร่างกายของเรา
ไม่วา่ จะดูแลปรนเปรอแค่ไหน ถึงเวลาก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องเสือ่ ม
ไป แต่ใจเราไม่ใช่เช่นนั้น ในขณะที่ร่างกายเสื่อม แต่ใจสามารถที่
จะเจริญงอกงามสวนทางกับร่างกายก็ได้
คนบางคนแก่ชรา ร่างกายเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ บางคนก็
พิการ ร่างกายมีแต่แย่ลงๆ แต่ใจเขากลับดีขึ้นๆ เพราะว่าเราดูแล
รักษาใจอย่างต่อเนือ่ ง แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต ขณะที่
ร่างกายก�ำลังจะแตกดับ ขณะทีก่ ำ� ลังจะหมดลม เราก็ยงั มีสทิ ธิรกั ษา
ใจให้สงบไม่ทุรนทุรายได้
ทั้งหมดนี้อยู่ที่การให้เวลาแก่จิตใจของเราเสียแต่วันนี้ แต่ละ
นาทีที่เราให้เวลาแก่จิตใจของเราอย่างถูกต้อง จะไม่มีวันสูญเปล่า
ไม่วันนี้ก็วันหน้า ย่อมอ�ำนวยผลให้เรามีความสุข และสามารถ
เผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างไม่จนตรอกแน่นอน

ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

บรรยายเย็นวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

ใครๆ ก็อยากมีทรัพย์ มีสขุ ภาพดี แต่หลายคนมีแล้วก็ยงั ทุกข์
แม้มเี งินมากแต่กย็ งั กลุม้ อกกลุม้ ใจ เพราะว่าอยากจะได้เพิม่ อีก หรือ
รู้สึกว่ายังได้ไม่พอ บางคนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่ก็ยังทุกข์
เพราะไปคิดว่าตัวเองยังมีรปู ร่างหน้าตาไม่สวยพอ ทรวดทรงไม่ดพี อ
พูดสัน้ ๆ ก็คอื ว่าไม่วา่ เราจะมีสงิ่ ทีน่ า่ พึงพอใจแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่ได้
หมายความว่าเราจะมีความสุข ตราบใดทีเ่ รายังวางใจไม่ถกู ต้อง ใน
ทางตรงข้าม คนบางคนซึ่งแม้ประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เช่น
เจ็บป่วย หรือขาดแคลนเงินทอง แต่ถ้าเขาวางใจได้ถูกต้อง เขาก็
มีความสุขได้ และอาจสุขมากกว่าคนทีม่ เี งินหลายร้อยล้าน หรือสุข
มากกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงด้วยซ�้ำ
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ความสุขจึงอยูท่ ใี่ จ จะสุขหรือทุกข์มนั อยูท่ ี่ใจเป็นส�ำคัญ มัน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา สิ่งดีๆ แม้จะเกิดขึ้นกับเรา
แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็น เราก็ทุกข์ ได้ ในทางตรงข้าม สิ่งที่ไม่ดีแม้
จะเกิดขึน้ กับเรา แต่ถา้ วางใจให้ถกู ให้ฉลาด เราก็เป็นสุขได้เหมือนกัน
ฉะนั้น การวางใจให้ถูกจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
จะว่าไปแล้วสิ่งที่เป็นตัวการส�ำคัญที่สุด ที่ท�ำให้เราทุกข์หรือ
ไม่ทกุ ข์กค็ อื ความยึดติดถือมัน่ นีเ่ ป็นต้นทางของความทุกข์ทงั้ หลาย
ของคนเรา
เวลาเงินหาย หรือคนรักของเราเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมา เรา
จะทุกข์มากเลย เพราะว่าเรายังไปยึดสิ่งนั้นอยู่ สิ่งนั้นสูญไปแล้ว
ละจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่สามารถจะเอาคืนมาได้แล้ว แต่ใจของเรา
ยังยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไป ทั้งๆ ที่เราไม่สามารถ
จะเอากลับคืนมาได้แล้ว
การยึดสิง่ ทีเ่ ป็นอดีตไปแล้วเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ผคู้ นเป็น
ทุกข์กนั มาก บางทียงั ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า ตัวเองก�ำลังยึดมัน่ กับสิง่ นัน้ อยู่
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ที่น่าคิดก็คือ เราไม่ได้ยึดสิ่งที่เป็นของรักของโปรดเท่านั้น
สิง่ ไม่ดเี ราก็ยดึ เหมือนกัน เช่น คนทีต่ อ่ ว่าเรา ท�ำความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ
ให้เรา คนที่ทรยศหักหลังเรา คดโกงเรา แม้เหตุการณ์จะผ่านไป
แล้ว แต่เราก็ยงั นึกถึงเขาชนิดข้ามวันข้ามคืน ครุน่ คิดถึงเหตุการณ์
เหล่านั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า นอนก็คิด กินก็คิด คิดแล้วก็ทุกข์ แต่ก็ยัง
คิดอยู่นั่นแหละ แทนที่จะสลัดมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ ก็ไม่ยอม
นี่แสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยึดเหมือนกัน ไม่ใช่ยึดแต่สิ่งดีๆ
มันน่าแปลกไหม สิ่งที่ไม่ดีท�ำไมเรายังยึดเอาไว้ ครุ่นคิดถึง
มันไม่ยอมเลิก ทัง้ ๆ ทีเ่ สียเวลาเปล่า แถมยังเสียความรูส้ ึกอีกต่าง
หาก การยึดสิ่งดีๆ ที่สูญไปแล้วยังพอเข้าใจได้ แต่การไปยึดสิ่งที่
ไม่ดี นึกถึงคนที่ท�ำร้ายเรา นึกถึงเหตุการณ์แย่ๆ นึกแล้วก็รู้สึกแย่
แต่ท�ำไมยังไปนึกถึงเรื่องเหล่านั้นอีก
ตัวอย่างทีย่ กมา เป็นเรือ่ งของอดีตทัง้ นัน้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั
ก็อาจท�ำให้เราทุกข์ได้เหมือนกัน ถ้าเรายึดเอาไว้ เช่น บางคนมี
กิจการซึ่งอุตส่าห์สร้างมากับมือ เสร็จแล้ววันหนึ่งเกิดมีปัญหาทาง
ธุรกิจขึ้นมา ท�ำให้ต้องกู้เงินมา แต่กู้มาเท่าไหร่ ก็ไม่มีทางกอบกู้
สถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้นๆ ทางออกที่ดีก็
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คือต้องเลิกกิจการไปเลย แต่เขาก็ไม่ยอมขาย ยังทู่ซี้ดิ้นรนต่อไป
หนี้สินก็ยิ่งพอกพูน ท�ำให้สถานการณ์เพียบหนัก เป็นทุกข์มากขึ้น
ค�ำถามก็คอื ท�ำไมเขาจึงท�ำอย่างนัน้ ก็เพราะเขายังยึดติดกับกิจการ
ของตัวนั่นเอง เนือ่ งจากเป็นกิจการที่สร้างมากับมือ เลยไม่ยอม
ปล่อย ทั้งๆ ที่ยิ่งแบกเอาไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งแย่
บ่อยครัง้ คนเราก็เลือกทีจ่ ะแก้ปญั หาด้วยการยึดเอาไว้ แทนที่
จะปล่อย เลยไม่ตา่ งจากคนทีก่ อดหีบทองเอาไว้แน่น ขนาดมันตกลง
ไปในน�ำ้ ก็ยงั กอดอยูด่ ว้ ยความเสียดายทีม่ นั จะจมลงไป ขณะเดียวกัน
ก็พยายามพยุงมันขึ้นมา แต่มันหนักเกินกว่าที่จะพยุงขึ้นมาได้
ผลก็คือหีบทองนั้นฉุดเขาดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ จนส�ำลักน�ำ้ ในสภาพ
เช่นนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เขารอดได้ก็คือปล่อยหีบทอง
ไปเสีย แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อย ยึดเอาไว้กบั ตัว เพราะความเสียดาย
หรือเพราะความโลภก็แล้วแต่ เลยดิง่ ลงไปพร้อมกับหีบทอง ในกรณี
อย่างนี้จะโทษใครดี โทษหีบทองที่หนักอึ้ง หรือโทษตัวเราที่ไปยึด
มันเอาไว้ หีบทองจะหนักแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ไปกอดเอาไว้ มันก็
ท�ำให้เราจมดิ่งไปไม่ได้ เป็นเพราะเราไปกอดมันเอาไว้ต่างหาก
จึงถูกฉุดดิ่งลงไป
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ความทุกข์ของผู้คนจ�ำนวนมาก ก็ไม่ต่างจากคนที่กอดหีบ
ทองเอาไว้ จึงดิ่งลงไปในความทุกข์หรืออันตรายยิ่งขึ้นทุกที สิ่งที่
ยึดอาจไม่ใช่กจิ การทีเ่ คยรุง่ เรือง แต่อาจเป็นร่างกายทีเ่ คยเปล่งปลัง่
แต่บัดนี้ก�ำลังแก่หง่อม ทรวดทรงที่เคยเต่งตึง แต่บัดนี้ก�ำลัง
หย่อนยาน หรือคนรักที่นอกใจเรา สิ่งเหล่านี้มันท�ำให้เราจมลงไป
ในความทุกข์มากขึน้ แล้วเราจะไปโทษใคร จะโทษกิจการ โทษร่างกาย
ทรวดทรง คนรัก หรือโทษใจเราที่ไม่ยอมปล่อย
ปล่อยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทิ้งไปไม่เอาใจใส่ แต่อาจหมายถึง
การยอมรับมันตามทีเ่ ป็นจริง ไม่พยายามฝืนความจริงที่ไม่ถกู ใจเรา
ลองสังเกตให้ดีๆ ความทุกข์ของเราส่วนใหญ่มักเกิดเพราะการไป
ยึดกับสิ่งดีๆ ที่เป็นอดีตไปแล้ว หรือสิ่งไม่ดีที่ก�ำลังเกิดในปัจจุบัน
และบ่อยครัง้ แม้แต่สงิ่ ไม่ดที ผี่ า่ นไปแล้ว ก็ยงั ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อย

ท�ำไมเราถึงไม่ยอมปล่อย ท�ำไมยังยึดเอาไว้ ทั้งๆ ที่มันฉุด
เราให้จมลงไปในความทุกข์มากขึน้ ทุกที ค�ำตอบคือเพราะเรา ลืมตัว
ไม่ว่าเราจะยึดเพราะความอยาก ความเสียดาย ความกลัวเสียหน้า
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หรือความโกรธก็ตาม อารมณ์เหล่านี้แม้จะต่างกัน แต่เหมือนกัน
อย่างหนึง่ คือท�ำให้เราลืมตัว เราจึงยึดไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ทัง้ ๆ ที่
มันก�ำลังฉุดเราลงไปในกองทุกข์
การลืมตัวเป็นเหตุให้เราท�ำร้ายตัวเอง เปรียบเหมือนกับเรา
ก�ำเศษแก้วไว้ในมือ ถ้าก�ำไว้เฉยๆ ก็ไม่เป็นไร แต่พอเครียดหรือ
ตกใจขึน้ มา เราก็จะเผลอก�ำมือแน่น ท�ำให้เศษแก้วบาดมือ บาดมือ
แล้วบางทีกย็ งั ก�ำแน่นอยู่ ถามว่าเจ็บไหม เจ็บ แต่ทำ� ไมยังก�ำแน่น
อยู่ ก็เพราะลืมตัว กรณีอย่างนี้จะไปโทษเศษแก้วไม่ได้ ถ้าเรา
ไม่ก�ำเอาไว้ หรือก�ำแต่ไม่บีบ ก็ไม่เป็นไร ถ้าจะให้ดี ควรโยนเศษ
แก้วทิ้งไป จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะเศษแก้วอีก
ทุกวันนีเ้ รามีเศษแก้วอยูใ่ นใจกันมากน้อยเพียงใด เหตุการณ์
ในอดีตที่ทำ� ให้เจ็บปวด เป็นเสมือนเศษแก้วที่เราควรจะปล่อยทิ้งไป
ไม่ใช่เก็บเอาไว้ในใจ การครุ่นคิดถึงมันแต่ละครั้งไม่ต่างจากการ
ก�ำมือที่มีเศษแก้วไว้ข้างใน มีแต่จะถูกมันบาด พูดอย่างนี้ ไม่ได้
หมายความว่าไม่ต้องนึกถึงมันเลย นึกได้หากต้องการหาบทเรียน
จากสิ่งนั้น แต่ไม่ใช่นึกเพื่อที่จะมาท�ำร้ายตัวเอง
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การลืมตัวเป็นเหตุให้เราพลัดเข้าไปในความทุกข์ ท�ำอย่างไร
จึงจะไม่ลืมตัว ก็ต้องมีสติและสัมปชัญญะ
สติ คือ ไม่ลมื สัมปชัญญะ คือ ไม่หลง เป็นฝาแฝดทีค่ กู่ นั
แต่บางทีเราก็เรียกสั้นๆ ว่า “สติ” เฉยๆ เวลาพูดถึงสติ ขอให้
เข้าใจว่า หมายถึง ความไม่ลมื และ ไม่หลง หรือพูดอีกอย่าง คือ
ความระลึกได้ และ ความรู้ตัว
ระลึกได้ หมายความว่าก�ำลังขับรถอยู่แล้วเผลอไปนึกถึงคน
ทีเ่ ราโกรธหรือเกลียด นึกแล้วก็โมโห แต่ทนั ใดก็ระลึกได้วา่ เราก�ำลัง
ขับรถอยู่ หรือรู้ตัวว่าก�ำลังใจลอยและอารมณ์เสีย ก็ดึงจิตกลับมา
อยูก่ บั การขับรถ ท�ำให้ถงึ ทีห่ มายโดยสวัสดิภาพ ไม่ไปเจออุบตั เิ หตุ
เพราะความใจลอยหรืออารมณ์เสีย
ลองพิจารณาให้ดี เวลาเราทุกข์เรื่องอะไรก็ตาม เราจะเผลอ
เข้าไปในความทุกข์ จมอยู่ในอารมณ์ทเี่ ป็นลบ แล้วยังไปยึดอารมณ์
นั้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ทั้งๆ ที่ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ แต่ทันทีที่เรารู้ตัว
เราจะปล่อยมันทันที หรือดึงจิตกลับมาสู่ความปกติ
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การรู้ตัวทุกครั้งที่โกรธ ทุกครั้งที่โมโห ทุกครั้งที่เศร้าโศก
เสียใจ จะช่วยให้เราหลุดจากอารมณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น แต่อย่าลืม
ว่าอารมณ์เหล่านีส้ ว่ นใหญ่มกั จะเกิดจากการไปยึดติดกับสิง่ ทีเ่ คยให้
ความพอใจกับเรา แล้วมันไม่เป็นไปตามใจเรา แต่เราก็ยังติดใจใน
รสชาติที่น่าพึงพอใจอยู่ เช่นคนรักที่นอกใจเรา ท�ำความเจ็บช�ำ้ ใจ
ให้แก่เรา แต่เนือ่ งจากเรายังติดยึดกับความสุขในอดีตทีเ่ คยมีกบั เขา
ก็เลยท�ำให้ไม่ยอมปล่อยวางคนๆ นั้นไปจากใจเราได้ แต่ยิ่งคิดถึง
เขา ก็ยิ่งแค้นที่เขานอกใจเรา ทั้งๆ ที่ยึดก็เป็นทุกข์ แต่ก็ยังยึด
อย่างนี้แหละที่เรียกว่า ความหลง
อย่างที่บอกไว้ตอนต้น เราไม่ได้เราหลงใหลในสิ่งที่เคยให้
ความพึงพอใจกับเราเท่านั้น อันนี้พอจะเข้าใจได้ แต่ที่แย่กว่านั้นก็
คือ เรายังไปหลงใหลในสิง่ ทีน่ ำ� ความทุกข์มาให้เรา เป็นการหลงใน
สิ่งที่มันไม่เข้าท่าเลย เช่น ความโกรธ ความเกลียด คือไปจมอยู่
กับมัน ยึดมันเอาไว้ ไม่ยอมปล่อย อันนีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่
เพราะความลืมตัว เพราะไม่มสี ติ เพราะฉะนัน้ สติจงึ เป็นด่านแรก
ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เราพลัดเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์ เมือ่ เราประสบกับ
ความพลัดพรากสูญเสีย ประสบกับสิง่ ที่ไม่พงึ ปรารถนา เช่น ความ
เจ็บ ความป่วย ความแก่ ซึง่ เป็นธรรมดาของชีวติ เราไม่จ�ำเป็นต้อง
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ทุกข์ก็ได้ ถ้าเรามีสติเตือนใจให้ปล่อยวาง ไม่ไปยึดติดกับความหนุม่
ความสาว ความแข็งแรง หรือความรูส้ กึ ดีๆ ทีก่ ลายเป็นอดีตไปแล้ว
ขณะเดียวกันก็ไม่ไปยึดกับความเจ็บความปวดที่ก�ำลังเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนปรวนแปรดังกล่าว

การเจริญสติจงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก บางคนอาจคิดว่า สติเป็น
เรือ่ งธรรมดา ฉันก็มอี ยูแ่ ล้ว เพราะฉันไม่ได้สลบไสลหรือไม่ได้นอน
หลับ ก็แสดงว่าฉันมีสติแล้ว นัน่ เป็นสติแบบพืน้ ๆ แบบหยาบๆ ซึง่
พอเพียงให้เราด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันไปได้เท่านัน้ แต่ชวี ติ ของเราใช่
ว่าจะราบรื่นเสียหมด บางครั้งก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ประสบกับความผันผวนปรวนแปร ความสูญเสีย ความพลัดพราก
ทั้งที่เป็นเรื่องสุขภาพ งานการ ทรัพย์สมบัติหรือความสัมพันธ์กับ
ผูค้ น บางครัง้ ก็ไม่หนักหนา แต่บางครัง้ ก็อาจกลายเป็นวิกฤตการณ์
แบบทีเ่ ราไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว บางคนก�ำลังมีชวี ติ ทีร่ งุ่ โรจน์ แต่วนั ดีคนื ดี
ก็สูญหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนรัก กิจการ ทรัพย์สินเงินทอง
หรือแม้แต่ชื่อเสียง เกียรติยศ แถมยังสูญเสียความมั่นใจ และ
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ความภูมิใจในตัวเอง ทุกอย่างถล่มทลายภายในเวลาชั่วข้ามคืน
เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครรับรองได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรา
บางคนก�ำลังมีความสุขสบายในรีสอร์ทชัน้ หรูรมิ ทะเล แต่แล้ว
ก็เกิดสึนามิคลืน่ นรกถาโถมอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว สวรรค์กลายเป็นนรก
ฉับพลัน รีสอร์ทห้าดาวกลายเป็นสุสานฝังคนนับพันในชัว่ พริบตา นี่
คือความเป็นจริงของชีวติ เราไม่อาจคาดหวังได้เลยว่าชีวติ เดิมๆ ที่
เราคุ้นเคย จะต้องอยู่กับเราไปจนชั่วฟ้าดินสลาย
เราจึงต้องเตรียมใจไว้เสมอว่าอะไรจะเกิดขึน้ กับเราก็ได้ และ
เมื่อมันเกิดขึ้น มีแต่สติและปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ แต่เราก็
ต้องตระหนักว่า สติทเี่ รามีตามธรรมชาตินนั้ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วย
ให้เราเผชิญกับวิกฤติตา่ งๆ ในชีวติ ได้ดว้ ยดี มันแค่ชว่ ยให้เราประคอง
ตัวอยู่ได้ในชีวิตประจ�ำวันที่มีความพลัดพรากหรือความไม่สมหวัง
เล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ แต่ก็ไม่แน่ บางทีเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ เช่น
นัดแล้วไม่มา รถติด โทรศัพท์มือถือหาย เพื่อนไม่ยิ้มให้ แค่นี้ก็
ท�ำให้เราเครียดหรือกลัดกลุ้มได้เป็นวันๆ นับประสาอะไรกับการ
สูญเสียคนรัก การเป็นมะเร็ง หรือธุรกิจล้มละลาย ซึ่งอาจเกิดขึ้น
กับเราเมื่อไหร่ก็ได้
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ฉะนัน้ อย่าวางใจในสติทอี่ ยูต่ อนนี้ จ�ำเป็นอย่างมากทีเ่ ราต้อง
พัฒนาสติให้เจริญ เข้มแข็ง คล่องแคล่วว่องไวให้มากกว่านี้ เพื่อ
เราจะได้ไม่ลมื ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ ลองสังเกตดูคนเราเมือ่ หลง
เข้าไปในอารมณ์แล้ว มันจะค่อยๆ ฉุดเราให้ดิ่งลึกลงไปเหมือนกับ
ก้อนหิน ที่ถ่วงเราลงไปในน�้ำ เราจะถูกฉุดให้ดิ่งลงไปเรื่อยๆ
ในหลุมอารมณ์ และอาการจะแย่ลงเรื่อยๆ จากความหงุดหงิด
กลายเป็นความขุ่นเคือง และลามขยาย กลายเป็นความโกรธ
จากความโกรธ กลายเป็นความเดือดดาล และจากความเดือดดาล
กลายเป็นความคลุ้มคลั่ง อันนี้เป็นพัฒนาการซึ่งเกิดจากความหลง
เข้าไปในอารมณ์ และท�ำไมถึงจมลงไปได้ ทั้งๆ ที่ร้วู ่ามันเป็นทุกข์
ทั้งๆ ที่นอนไม่หลับกินไม่ได้ ก็เพราะลืมตัวนั่นเอง ลืมตัวเลยยึด
อารมณ์นนั้ ไว้ ลืมตัวเลยพลัดหลงเข้าไปในอารมณ์ และในทีส่ ดุ ความ
ลืมตัวก็ท�ำให้เราท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่น
เช่น ไปด่าเขา ท�ำร้ายเขา หรือท�ำร้ายตัวเอง
สติที่เข้มแข็งว่องไว จะท�ำให้เรารู้ทันความรู้สึกนึกคิดและ
อารมณ์ตา่ งๆ เพียงแค่หงุดหงิดร�ำคาญใจก็รตู้ วั แล้ว เพราะว่าความ
หงุดหงิดร�ำคาญใจท�ำให้จิตเสียสมดุล ไม่ปกติ สติช่วยให้ใจอยู่ใน
ความปกติอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทั่งจ�ำภาวะที่ปกติได้ คุ้นเคยกับ
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ภาวะปกติได้ เวลาอะไรก็ตามมาท�ำให้ใจไม่ปกติ แม้เพียงนิดเดียว
เราก็จะรู้ตัว
เหมือนตาชัง่ ที่ไวมาก เพียงแค่ของหนักไม่ถงึ กรัม หรือแม้แต่
เส้นผมตกลงมา ตาชั่งมันก็บอกให้เรารู้ได้ สติก็เช่นกัน เวลามี
อารมณ์อะไรมากระทบใจท�ำให้กระเพื่อม เราก็รู้อย่างรวดเร็ว ถ้ามี
สติที่ว่องไว เพียงแค่ใจกระเพื่อมเท่านั้นแหละก็รู้แล้ว เหมือนกับ
สัญญาณป้องกันไฟ แค่มคี วันจางๆ เกิดขึน้ มันก็บอกเราแล้ว ไม่ใช่
ปล่อยให้ไฟลุกไหม้หรือลามไปมากแล้วถึงค่อยรู้ตัว ถึงตอนนั้นไฟ
อาจจะแรงจนเกินก�ำลังที่จะดับแล้วก็ได้
ความทุกข์นั้น เพียงแค่เรารู้ตัวเท่านั้น มันก็จะหลุดทันที
เพราะใจจะปล่อยไปเอง ไม่ยึดเอาไว้ต่อไป
มีผู้หญิงคนหนึ่งพบความจริงว่า สามีซึ่งอยู่กันมาสิบกว่าปี
ไปแอบมีผู้หญิงอื่น ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือ ความแค้น แค้นที่
เขาทรยศ แค้นที่เขาท�ำลายความไว้วางใจของเธอ แต่ก็แค้นได้
สามวัน พอวันทีส่ กี่ ด็ ขี นึ้ เธอคิดว่าเป็นเพราะการปฏิบตั ธิ รรมของเธอ
ผ่านไปหกเดือน หลังจากแยกทางกันแล้ว เธอก็ไปเข้ากรรมฐาน
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ปรากฏว่าความแค้นทีเ่ ธอคิดว่าหายไปแล้ว มันผุดขึน้ มาอย่างรุนแรง
ตลอดทั้งวันที่ปฏิบัติธรรม ใจจะหวนกลับไปขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีต
มาทิ่มแทงตัวเอง ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น ใจหาความสงบไม่ได้เลย
แต่ในทีส่ ดุ เธอก็หายทุกข์ เธอเล่าต่อว่า ตอนนัน้ เธอเดินจงกรม
โดยเอามือประสานไว้ที่ท้อง เธอรู้สึกเมื่อยมากเพราะกุมมือในท่า
นั้นนานนับชั่วโมง แล้วจึงปล่อยมือลง พอปล่อยมือความเมื่อยก็
หายไป ชัว่ ขณะนัน้ เธอได้คดิ โอ้ ฉันทุกข์กเ็ พราะยึด ถ้าปล่อยก็ไม่
ทุกข์ พอคิดได้เช่นนี้ เธอก็ปล่อยเรื่องร้ายๆ ในอดีตออกไปจากใจ
ทันที พอปล่อยแล้วก็รสู้ กึ สบายใจมาก เรียกว่าแค่ปล่อยมือ ก็สบาย
ทั้งกายและใจ
ผู้หญิงคนนี้ ทุกข์ก็เพราะไปยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตที่
เจ็บปวด แต่เธอก็ไม่รู้ว่าไปยึดติดกับสิ่งนั้น ใจมัวแต่ไปรื้อฟื้นเรื่อง
ราวในอดีต ยิง่ รือ้ ฟืน้ ก็ยงิ่ แค้นยิง่ ทุกข์ แต่ก็ไม่ยอมปล่อย แถมยัง
ยึดความแค้นเอาไว้อีก ทั้งหมดนี้ทำ� ไปโดยไม่รู้ตัว แต่พอปล่อยมือ
แล้วรู้สึกสบาย ก็ได้คิด เกิดมีสติขึ้นมา เลยเห็นชัดว่าตัวเองก�ำลัง
ยึดอยู่ พอรูเ้ ท่านัน้ ใจก็ปล่อยทันที พอปล่อยมันก็หลุดไปเอง ไม่ตอ้ ง
ไปท�ำอะไรกับมัน
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คนเราทุกข์เพราะลืมตัว จึงไปยึดสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ บางทีอนั ตราย
มาถึงตัวแล้ว ก็ยงั ยึดไว้อกี ไม่ยอมปล่อย เหมือนกับลิงทีต่ ดิ กับดัก
ของชาวบ้าน ชาวบ้านจับลิงด้วยการเอากระบอกไม้ไผ่ เจาะรูเล็กๆ
แล้วเอาถัว่ ใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ ลิงมันได้กลิน่ ลงมาจากต้นไม้
เอามือลอดเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก�ำถั่วไว้ แต่พอดึงมือ ก็เอา
ออกมาไม่ได้ เพราะรูมันเล็ก ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออก ชาวบ้านเห็นก็
ออกมาไล่จบั มันก็หนี แต่ปนี ขึน้ ต้นไม้ไม่ได้ เพราะมือติดกระบอก
ไม้ไผ่ ที่จริงแค่มันคลายมือออก ก็สามารถหลุดจากกระบอกไม้ไผ่
และปีนต้นไม้หนีได้ แต่มันไม่ยอมคลายมือ ท�ำไมไม่คลายมือ
ก็เพราะความโลภมันอยากได้ถั่ว ความโลภท�ำให้มันลืมตัว ก�ำถั่ว
เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เลยถูกชาวบ้านจับได้
รู้ทันความอยาก รู้ทันความเจ็บ รู้ทันความโกรธ ก็ปล่อยได้
ง่ายขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีความรู้ตัวที่ว่องไว จึงอยากให้เรามาเจริญ
สติกัน แล้วจะพบว่าสติเป็นกุญแจพาเราออกจากทุกข์ และเข้าถึง
ความสุขได้
จริงอยู่ วันนี้เราอาจมีความสุขอยู่แล้ว แต่นั่นเป็นเพราะเรา
ยังไม่เจอวิกฤตการณ์ในชีวิต หรือเจอเหตุร้าย ก็เลยพอมีความสุข
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ตามอัตภาพ แต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดกับเราข้างหน้า ฉะนั้น
ในขณะทีเ่ หตุรา้ ยยังมาไม่ถงึ ก็ตอ้ งฝึกเตรียมความพร้อมเอาไว้กอ่ น
อย่างทีเ่ ขาพูดเป็นส�ำนวนว่า ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึก ตอนนี้
เรายังอยู่ในช่วงสงบก็ต้องฝึกให้พร้อมเสมอ ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้
ดี ชีวิตก็จะเป็นปกติสุขในทุกสถานการณ์ หากไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ชีวิตก็จะด�ำเนินไปตามปกติ เราก็จะมีความสุขกว่าเมื่อก่อน เป็น
ความสุขที่เกิดจากความสงบ ปลอดจากสิ่งรบกวนใจ และเมื่อต้อง
ประสบกับสิง่ ไม่พงึ ปรารถนา ประสบความผันผวนปรวนแปรในชีวติ
มันก็ไม่สามารถท�ำให้เราทุกข์ ได้ อย่างนี้แหละที่เรียกว่าตกน�้ำ
ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

เปลี่ยนได้ เพราะใฝ่ดี

บรรยายเย็นวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

อาตมารู้จักกับครูอาวุโสท่านหนึ่ง บางคนในที่นี้อาจจะรู้จัก
และเคยได้ยินชื่อครูสุรินทร์ กิจนิตชีว์ เคยเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน
สาคลีวิทยา จังหวัดอยุธยา ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนชุมชนที่มีบทบาทดีเด่น ในการพัฒนาชุมชน จนเป็นแบบ
อย่างของโรงเรียนชุมชนในเมืองไทย ท่านเกษียณแล้ว แต่ก็ยังมี
บทบาททางด้านงานพัฒนาชุมชน ปัจจุบนั ท่านเป็นทีป่ รึกษากองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ครูสุรินทร์เคยเล่าว่า
เมื่อตอนหนุ่มๆ ท่านเป็นคนที่ติดการพนันมาก ไม่ว่าจะเป็นไฮโล
ไพ่ ชนไก่ ถัว่ โป เอาหมด ถึงขนาดลงขันกับเพือ่ นตัง้ บ่อนไก่หน้า
โรงเรียนเลย ทั้งแม่และภรรยาพยายามขอร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล
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ครูสุรินทร์เล่าว่า แล้ววันหนึ่งชีวิตก็เกิดจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
วันนั้นเป็นวันครู ท่านไปร่วมพิธีวันครูที่อ�ำเภอ นายอ�ำเภอมาเปิด
งานโดยพูดสั้นๆ ว่า
“วันนี้เป็นวันครู ผมดีใจ ผมไหว้ครูได้สนิทใจ เพราะครูเป็น
ปูชนียบุคคล ผมได้ดีมาทุกวันนี้ก็เพราะคุณครู”
พอได้ยนิ เท่านี้ ครูสรุ นิ ทร์ก็ใจหาย เกิดละอายใจขึน้ มา ค่อยๆ
เอามือไปแอบข้างหลัง เพราะตอนนั้นครูสุรินทร์ทาขมิ้นให้ไก่เป็น
ประจ�ำจนมือมีสีเหลืองอร่าม ครูสุรินทร์เกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้า
นายอ�ำเภอเห็นมือของเราจะรูว้ า่ เราชอบตีไก่ แล้วนายอ�ำเภอจะไหว้
เราลงหรือนี่
ครูสุรินทร์บอกว่า ท่านรู้สึกกระทบใจยิ่งขึ้นเมื่อนายอ�ำเภอ
เล่าว่า ตอนที่ได้เป็นนายอ�ำเภอใหม่ๆ กลับไปบ้านถามแม่ว่า
“ดีใจไหม ที่ผมได้เป็นนายอ�ำเภอ” แม่ตอบว่า
“เอ็งเป็นนายอ�ำเภอ แม่ไม่ดีใจหรอก เอ็งเป็นคนดีต่างหาก
แม่ถึงจะดีใจ”
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พอได้ยินเช่นนี้ครูสุรินทร์ก็นึกถึงแม่ของท่านที่เฝ้าอ้อนวอน
ให้เลิกเล่นการพนันเสียที รู้สึกซาบซึ้งใจในค�ำพูดของแม่มาก นับ
ตั้งแต่วันนั้นครูสุรินทร์ก็เลิกเล่นการพนัน รวมทั้งเลิกเหล้าเลิกบุหรี่
หมด และกลายเป็นครูที่ใครๆ ก็นับถือ
ครูสรุ นิ ทร์เปลีย่ นแปลงชีวติ ได้โดยไม่มีใครมาด่าหรือบีบบังคับ
แต่เปลี่ยนหลังจากที่ได้ฟังจากนายอ�ำเภอพูด และสิ่งที่นายอ�ำเภอ
พูดก็ลว้ นเป็นสิง่ ดีๆ ทัง้ นัน้ แต่เป็นสิง่ ดีๆ ทีค่ รูสรุ นิ ทร์รวู้ า่ ตัวเองไม่
ค่อยมีเท่าไหร่ แต่ในส่วนลึกของครูสุรินทร์ก็มีความใฝ่ดีอยู่ ฉะนั้น
พอนายอ�ำเภอพูดสิง่ ทีด่ ๆี เกีย่ วกับครู ก็เกิดความละอายใจ เกิดความ
อยากจะท�ำดีหรือเป็นครูทดี่ ี ให้สมกับทีน่ ายอ�ำเภอยกย่อง อันนีเ้ ป็น
ตัวอย่างของคนซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจ
กรณีของครูสรุ นิ ทร์ไม่ใช่กรณีพเิ ศษ ทุกคนสามารถจะเปลีย่ นแปลง
เพราะแรงผลักดันของความใฝ่ดีได้ทั้งนั้น
คนเรานั้นมีสองส่วน คือส่วนที่เห็นแก่ตัว เช่น ความโลภ
ความโกรธ เกลียด หลงใหลในสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ หรือทีเ่ ราเรียกว่าความใฝ่ตำ�่
อีกส่วนก็คือความใฝ่ดี ธรรมชาติสองส่วนนี้พยายามต่อสู้กัน
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การที่เราท�ำสิ่งไม่ดีลงไป สาเหตุส�ำคัญก็เพราะความใฝ่ดีมัน
ไม่มีก�ำลัง ไม่มีแรงสู้กับความเห็นแก่ตัว แต่พอความใฝ่ดีถูกเสริม
ก�ำลังขึน้ มา หรือไม่กม็ ใี ครมาพูดให้กำ� ลังใจ ความใฝ่ดกี ม็ พี ลังขึน้ มา
จนกระทัง่ สามารถทีจ่ ะสยบความใฝ่ตำ�่ หรือความเห็นแก่ตวั ได้ อย่าง
เช่นค�ำพูดของนายอ�ำเภอซึ่งยกย่องคุณงามความดีของครู ท�ำให้
ความใฝ่ดีในใจของครูสรุ นิ ทร์มกี ำ� ลังขึน้ มา และก็สามารถก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน
เราทุกคนมีความใฝ่ดอี ยูใ่ นตัวด้วยกันทัง้ นัน้ แต่บางครัง้ ความ
ใฝ่ดีก็อ่อนแรง ท�ำให้เราท�ำสิ่งไม่เหมาะสมไม่สมควร วิธีการที่จะ
ท�ำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่วนหนึ่งก็โดยการควบคุม
หรือเล่นงานความใฝ่ตำ�่ เพือ่ ให้มนั อ่อนแรงลง เช่น พูดตักเตือน ต�ำหนิ
ชี้ให้เห็นถึงความไม่ดีของเขา เพื่อให้เขาเกิดความละอายใจ หรือ
ไม่ก็ใช้วิธีขู่จะลงโทษ ท�ำให้เกิดความกลัว ไม่กล้าท�ำสิ่งไม่ดีต่อไป
พูดรวมๆ เรียกว่าวิธีเชิงลบ แต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเชิงบวก ที่เราชอบ
ใช้กนั ก็คอื การให้รางวัลเวลาท�ำความดี แต่ที่ไม่คอ่ ยนึกถึงเท่าไหร่ก็
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คือการพูดกระตุ้นความใฝ่ดีของเขาให้เกิดก�ำลังขึ้นมา จนผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้
มีอีกตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็นเรื่องของครูคนหนึ่งซึ่งปวดหัว
มากกับนักเรียนทัง้ ชัน้ เพราะนักเรียนเป็นวัยรุน่ ไม่สนใจเรียนหนังสือ
เลย เวลาครูสอนก็ไม่สนใจฟัง เอาแต่คยุ กัน นักเรียนเกเรเหลือเกิน
ให้การบ้านก็ไม่ค่อยท�ำ ครูพยายามหลายวิธี ทั้งสอนทั้งบ่นก็ไม่ได้
ผล จนกระทั่งครูเกือบจะถอดใจแล้ว
แต่วันหนึ่งก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมา จึงอยากจะลองดู
วันรุง่ ขึน้ ครูกบ็ อกให้นกั เรียนจดชือ่ เพือ่ นร่วมชัน้ ทุกคนลงในกระดาษ
คนหนึ่งก็แผ่นหนึ่ง แล้วก็ให้เขียนความดีของเพื่อนลงในกระดาษ
แต่ละแผ่น นักเรียนเขียนเสร็จครูกร็ วบรวมกระดาษทุกแผ่นเอากลับ
ไปบ้าน แล้วก็เอาความดีที่นักเรียนเขียนถึงเพื่อนๆ แต่ละคน มา
รวมไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน วันรุ่งขึ้นครูก็เอากระดาษที่รวบรวม
ความดีของแต่ละคนแจกให้แก่คนทีถ่ กู กล่าวถึง หลายคนพอได้อา่ น
แล้วก็แปลกใจ นึกไม่ถงึ ว่าตัวเองจะมีความดีอย่างนัน้ แล้วครูกพ็ บ
ว่านับตัง้ แต่วนั นัน้ บรรยากาศในห้องเรียนก็เปลีย่ นไป นักเรียนตัง้ ใจ
เรียนมากขึ้น เกเรน้อยลง จนเรียนจบไปด้วยดี
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สิบปีต่อมา นักเรียนหนึ่งในนั้นเสียชีวิต เพื่อนๆ จึงมาร่วม
งานศพ แม่ของผูต้ ายเห็นเพือ่ นๆ ของลูกก็จำ� ได้ เลยเข้าไปพูดด้วย
สักพักแม่ก็หยิบเอากระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งยับยู่ยี่มาให้เพื่อนของลูกดู
พร้อมกับบอกว่า
“นี่เป็นกระดาษที่ลูกของฉันเก็บติดตัวจนกระทั่งตาย”
ปรากฏว่ากระดาษแผ่นนัน้ เป็นแผ่นเดียวกับที่ได้รบั จากครู คือ
เป็นแผ่นที่รวบรวมความดีที่เพื่อนๆ เขียนถึงเขาเอาไว้ แม่ของ
ผู้ตายบอกว่า
“เวลาทีล่ กู ฉันเกิดท้อแท้ขนึ้ มา เขาก็จะหยิบเอากระดาษแผ่นนี้
ขึ้นมาอ่าน ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ”
พอเพือ่ นๆ เห็นกระดาษแผ่นนีก้ จ็ �ำได้ หลายคนบอกว่ากระดาษ
แผ่นที่ตัวเองได้รับจากครูเมื่อสิบปีก่อน เขาก็ยังพกติดตัวอยู่จนทุก
วันนี้ ว่าแล้วก็หยิบมาให้แม่ของผู้ตายและเพื่อนๆ ดู
กระดาษเพียงแผ่นเดียว บางครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้
และทีเ่ ปลีย่ นได้กเ็ พราะกระดาษแผ่นนัน้ เตือนให้เขาระลึกได้วา่ ตัวเอง
ก็มีความดีอยู่เหมือนกัน ความดีที่เพื่อนๆ เห็นในตัวเขา สามารถ
กระตุ้นความใฝ่ดีในใจของเขาให้มีก�ำลังขึ้นมา
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จะว่าไปแล้วสาเหตุที่นักเรียนเกเรอาจเป็นเพราะคิดว่าตัวเอง
ไม่มีค่า ไม่มีความหมาย ก็เลยไม่มีก�ำลังใจหรือความหวังที่จะท�ำ
ความดี เมื่อเอาดีไม่ได้ก็เลยไปท�ำชั่วแทน หรือท�ำตัวให้เด่นในทาง
ไม่ดี ความใฝ่ตำ�่ มันรอคอยโอกาสอยูแ่ ล้ว เมือ่ ท้อแท้ทจี่ ะท�ำความดี
ความใฝ่ตำ�่ ก็มายึดครองจิตใจแทน แต่เมือ่ ใดก็ตามทีม่ คี นมาตอกย�ำ้
ว่าเธอก็มคี วามดีอยูเ่ หมือนกันนะ ความใฝ่ดกี ถ็ กู ปลุกขึน้ มาให้มกี ำ� ลัง
จนอาจครองจิตครองใจ หรือยึดพื้นที่ในจิตใจได้ ท�ำให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
อันนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงผู้คนโดยการกระตุ้น
พลังฝ่ายบวก เรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะบ่อยครั้งเรามักจะลืมที่
จะใช้พลังฝ่ายบวก เราอาจจะเน้นหรือถนัดวิธเี ชิงลบ คือ การต�ำหนิ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือตักเตือนให้เห็นความไม่ดีหรือความผิดพลาด
ของเขา ซึ่งก็มีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ควรท�ำควบคู่ไปด้วยและมิอาจ
มองข้ามไปได้กค็ อื การใช้วธิ เี ชิงบวก คือการพยายามเสริมพลังให้
แก่ความดี วิธีนี้มักจะถูกมองข้ามไปก็เพราะต้องอาศัยความรู้สึก
นึกคิดที่เจือด้วยเมตตา หรือมีศรัทธาในความดีของอีกฝ่ายหนึ่ง
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เวลาเราเห็นใครท�ำสิง่ ที่ไม่ดี ความรูส้ กึ อย่างแรกทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื
ความไม่พอใจ และความไม่พอใจนีม้ นั ง่ายทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพูดต�ำหนิ
หรือขุดคุ้ยเอาส่วนที่ไม่ดีของเขาออกมา ท�ำให้เราไม่สามารถที่จะ
เห็นส่วนดีของเขาได้ แต่ถ้าเรามีความเข้าใจหรือมีศรัทธาในตัวเขา
ก็มีโอกาสที่จะเห็นความดีในตัวเขา หรือมั่นใจว่าเขามีความใฝ่ดีอยู่
อันนี้แหละที่เรียกว่าความไว้วางใจ
ความไว้วางใจ เกิดจากความเชือ่ ว่าเขามีความดี หรือมัน่ ใจว่า
เขามีความสามารถดีๆ อยูใ่ นตัว ตรงนีจ้ ะท�ำให้เราเกิดความมัน่ ใจว่า
ถ้าเราเสริมแรงส่วนนีใ้ ห้แก่เขาหรือว่ากระตุ้นด้วยพลังฝ่ายบวก เขา
ก็จะมีพลังทีจ่ ะท�ำความดีได้ หรือมีก�ำลังใจทีจ่ ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ตัวเองได้ บางครัง้ มันก็กอ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงได้รวดเร็วอย่าง
ที่เรานึกไม่ถึง
สองกรณีที่เล่ามานี้ชี้ให้เห็นว่า คนเราสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องมีใครไปต�ำหนิตรงๆ ว่าเธอไม่ดอี ย่างโน้น
เธอไม่ดอี ย่างนี้ เพียงแค่เราพูดถึงส่วนทีด่ ขี องเขาก็สามารถผลักดัน
ให้เขาท�ำความดีได้ แต่จะท�ำอย่างนี้ได้เราต้องมีศรัทธาในตัวเขา มี
ความไว้วางใจว่าเขามีความดี หรือเชื่อมั่นว่าเขามีความดีอยู่ในตัว
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มีอกี กรณีหนึง่ ทีอ่ ยากเล่าให้ฟงั ไม่ได้เกีย่ วกับครู แต่เป็นเรือ่ ง
ของคนที่มีหน้าที่ดูแลคุณภาพปั๊มน�ำ้ มันยี่ห้อหนึ่ง ปั๊มน�ำ้ มันเดี๋ยวนี้
จะแข่งกันเรือ่ งห้องน�ำ้ สะอาด คนๆ นีเ้ วลาไปตรวจปัม๊ น�ำ้ มันจึงชอบ
ไปดูห้องน�้ำด้วย แล้ววันหนึ่งเขาไปเจอห้องหนึ่งที่สะอาดพอใช้
แต่ยังต�่ำกว่ามาตรฐานของบริษัทเขาเลยเข้าไปคุยกับแม่บ้านซึ่ง
มีหน้าที่ท�ำความสะอาดห้องน�้ำนั้น แต่แทนที่เขาจะต�ำหนิแม่บ้าน
ก็บอกแม่บา้ นว่าตอนทีเ่ ข้าห้องน�ำ้ ได้ยนิ ลูกค้าคุยกับเพือ่ น ว่าห้องน�ำ้
ที่ปั๊มนี้สะอาดมาก พูดจบเขาก็ถามแม่บ้านว่า
“ป้าท�ำความสะอาดอย่างไรหรือครับ”
ที่เขาถามอย่างนี้ก็เพื่อตรวจดูว่าแม่บ้านท�ำความสะอาดตาม
ขั้นตอนที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้หรือไม่
พอป้าได้ยินค�ำชม ก็เล่าถึงขั้นตอนการท�ำความสะอาดอย่าง
ละเอียด พูดจบเขาก็ชมแม่บา้ นว่า “ป้าเก่งจัง” แม่บา้ นได้ยนิ ก็ปลืม้
ประเดี๋ยวเดียวแม่บ้านก็ขอตัว แม่บ้านขอตัวไปไหนรู้ไหม? ขอตัว
ไปท�ำความสะอาดห้องน�้ำอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่า
แม่บ้านท�ำความสะอาดห้องน�้ำอย่างดีเยี่ยมเลย
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ค�ำชมสามารถท�ำให้คนเราเกิดก�ำลังใจในการท�ำความดี พูด
อีกอย่างคือเป็นการกระตุ้นความใฝ่ดีให้มีพลัง ความใฝ่ดีนั้นจะมีได้
เพียงแต่ต้องมีการกระตุ้นอยู่เสมอ แรงกระตุ้นนั้นอาจจะมาจาก
ภายในก็ได้ จากภายนอกก็ได้ จากภายในก็ได้แก่การมีความสุขจาก
การท�ำความดี จะมีคนเห็นหรือไม่ฉนั ก็ยงั ท�ำความดีอยูน่ นั่ เอง เพราะ
ท�ำแล้วมีความสุข หรือมีความภูมิใจที่ได้ทำ� ความดี อยากท�ำให้ชวี ติ
มีคุณค่ามีความหมาย ส่วนแรงกระตุ้นจากภายนอกก็เช่นค�ำชม
ค�ำยกย่อง หรือความเชือ่ มัน่ จากคนอืน่ คนเราพอได้รบั ค�ำชมก็เกิด
ก�ำลังใจ ก�ำลังใจตรงนี้อาจมีเรื่องของตัวตนเข้ามาเจือปนอยู่ คือ
อัตตารูส้ กึ พองโตที่ได้รบั ค�ำชม ก็เลยเกิดเรีย่ วแรงท�ำให้มากขึน้ ดีขนึ้
เพือ่ จะได้รบั ค�ำชมอยู่ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งธรรมดา ปุถชุ นก็ตอ้ งการค�ำชม
แต่สว่ นหนึง่ ก็เป็นเรือ่ งของความใฝ่ดดี ว้ ย ถ้าจะให้เลือกระหว่างเป็น
คนชั่วกับคนดี ใครๆ ก็อยากเป็นคนดี ไม่ใช่เพราะเป็นคนดีแล้วมี
คนชมเท่านั้น แต่เพราะเราก็เห็นคุณค่าของความดีด้วย
แต่ก็อย่างที่บอก ความใฝ่ดีของคนเราบางครั้งก็อ่อนแอ
เพราะถูกปล่อยปละละเลย อ่อนแอเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีก�ำลัง
เพราะขาดน�้ำและถูกวัชพืชขึ้นมาปกคลุมจนเกือบมิด แต่ถ้าต้นไม้
ต้นนีเ้ ราบ�ำรุงให้เจริญงอกงาม ดูแลเอาใจใส่ดๆี ก็จะเข้มแข็ง วัชพืช
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ที่อยู่รอบๆ ก็จะหายไปหมด เพราะต้นไม้เมื่อสูงใหญ่ก็แผ่กิ่งก้าน
สาขา จนวัชพืชไม่มีแสงพอที่จะเติบโตได้
ใครทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับผูอ้ นื่ เช่น ท�ำงานบริหาร หรือดูแล
ลูกน้อง จ�ำเป็นต้องเข้าใจเรือ่ งนี้ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีศรัทธาว่าเขา
ก็มีความดีและความใฝ่ดีอยู่เหมือนกัน เมื่อศรัทธาแล้วก็พยายาม
เข้าถึงความดีและความใฝ่ดขี องเขา แล้วหาทางกระตุน้ ให้มนั มีพลัง
วิธีกระตุ้นความดีนั้นไม่มีอะไรที่มีประสิทธิภาพเท่ากับการ
ท�ำดีตอ่ เขา หรือเอาความดีเข้าหาเขา รวมทัง้ เอาความดีของเขาขึน้
มาเป็นจุดเริ่ม พูดง่ายๆ คือใช้ความดีเป็นสะพานนั่นเอง
มีลกู ศิษย์ของคานธีคนหนึง่ ชือ่ วิโนภา ภเว วิโนภาพูดไว้นา่
สนใจมากว่า
“ความดีเหมือนกับประตู ส่วนความชั่วเหมือนก�ำแพง”
เวลาเราจะเข้าบ้านใครสักคน เราต้องเข้าทางประตู ถ้าเรา
พยายามฝ่าก�ำแพงเข้าไปก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปในบ้านนั้นได้เลย
แถมเจ็บตัวอีกต่างหาก
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วิโนภาต้องการจะบอกว่า การทีเ่ ราจะเข้าไปนัง่ อยูใ่ นใจของใคร
หรือเข้าไปเปลีย่ นแปลงใครได้ ต้องอาศัยความดีของเขาเป็นช่องทาง
ความดีของเขาจะเป็นประตูเปิดทางให้เราเข้าไปนัง่ ในใจเขาได้ หรือ
สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพราะออกมาจากภายใน
ส่วนใหญ่เรานิยมก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง โดยอาศัยแรง
กดดันจากภายนอก เช่น ใช้กฎหมาย ใช้การลงโทษเพื่อจะให้
เขากลัว หรือว่าใช้รางวัล อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแรง
ผลักจากภายนอก ใช้วิธีทั้งขู่ ทั้งปลอบ แต่ว่ามันไม่ยั่งยืน
ความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลยั่งยืน ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากภายใน และวิธหี นึง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากภายในได้
ก็คือกระตุ้นความดีและความใฝ่ดีในตัวเขาให้ตื่นหรือมีพลังขึ้นมา
หน้าทีข่ องคนทีเ่ ป็นครู หรือเป็นพ่อแม่ คือ สามารถเห็นความดี
ของเขา รูว้ า่ ความดีของเขาอยูต่ รงไหน แม้มนั จะถูกบดบังด้วยนิสยั
บางอย่างที่ไม่ดีก็ตาม เมื่อเห็นแล้วก็พยายามดึงความดีนั้นออกมา
หรือเสริมสร้างความดีนั้นให้มีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็รู้จักกระตุ้น
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ความใฝ่ดีในใจเขาให้มีพลังในการท�ำความดี จนกระทั่งสามารถ
ควบคุมความไม่ดี ความใฝ่ต�่ำ หรือความเห็นแก่ตัวได้ หรือถ้าจะ
ให้ดีกว่านั้นก็คือเปลี่ยนความใฝ่ต�่ำให้กลายเป็นความใฝ่ดีให้หมด
แต่อย่าลืมว่า ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงใคร เราต้องเริ่มต้นจาก
การเปลีย่ นแปลงตนเอง ดังนัน้ เราจึงต้องเชือ่ มัน่ ในตัวเองด้วยว่าเรา
ก็มคี วามดี และความใฝ่ดอี ยู่ในตัว และรูจ้ กั วิธที จี่ ะเสริมสร้างความดี
และความใฝ่ดีให้มีพลังอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือความ
ใฝ่ดีนั้นถ้าเราไม่ระวัง มันอาจท�ำให้เราเกิดความคิดที่เป็นอกุศลขึ้น
มาได้ เช่น อิจฉาคนอื่นเพราะเขาดีกว่าเรา ความใฝ่ดีนั้นบางทีมี
อัตตามาแฝงอยู่ เลยท�ำให้อยากดีกว่าคนอื่น ใครจะดีกว่าฉันไม่ได้
เราจึงจ�ำเป็นต้องมีสติรู้เท่าทัน ไม่เผลอปล่อยให้ความใฝ่ดีเป็น
ความติดดี เพราะว่าถ้าความใฝ่ดกี ลายเป็นความติดดีแล้วเราจะทุกข์
ทุกข์เพราะฉันไม่ดถี งึ ขนาด ทุกข์เพราะฉันท�ำดีแต่ไม่มคี นเห็น หรือ
ไม่ก็เกลียดตัวเองที่ยังดีไม่พอ พอเกลียดตัวเองมากๆ ก็เลย
หมดแรงจะท�ำความดี เลยไปเอาดีในการท�ำความชั่วเสียเลย
เดี๋ยวนี้มีคนเกลียดตัวเองมาก นอกจากจะเป็นเพราะการตั้ง
มาตรฐานความดีไว้สูงจนตัวเองไปไม่ถึงแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังเป็น
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เพราะการถูกปลูกฝังจากคนรอบข้าง ว่าฉันเป็นคนไม่ดี ไม่เอาไหน
ท�ำอะไรก็ไม่สำ� เร็จ คนรอบข้างก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ส่วนใหญ่กเ็ ป็นพ่อ
แม่หรือครู ซึ่งไม่รู้วิธีกระตุ้นความใฝ่ดีของเด็ก คอยแต่ต�ำหนิ บ่น
ต่อว่า ซึ่งกลายเป็นการท�ำลายความใฝ่ดีของเขา
วิธีนี้อาจมีประโยชน์อยู่บ้างในระยะแรก เช่น ผลักดันให้เด็ก
ท�ำความดีอย่างที่พ่อแม่หรือครูต้องการ แต่ในระยะยาวจะกลาย
เป็นการบั่นทอนความใฝ่ดีของเด็ก เพราะเด็กนอกจากจะเกลียด
ตัวเอง ดูถกู ตัวเองแล้ว ยังอาจพาลเกลียดคนอืน่ ทีเ่ ก่งกว่าตัวหรือดี
กว่าตัวด้วย เดีย๋ วนีม้ เี ด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ กลียดคนดี เพราะว่าเวลา
พ่อแม่จะกระตุ้นให้ลูกท�ำอะไรก็ตาม หลายคนก็มักจะพูดว่า
“เด็กบ้านนัน้ เขาเรียนเก่ง พูดจาก็ไพเราะ แต่เธอมันไม่ได้เรือ่ ง
เลย สูเ้ ขาไม่ได้ มีมอื มีขาเท่าเขา แต่ทำ� ไมเรียนสูเ้ ขาไม่ได้ เด็กบ้านโน้น
เขาเรียบร้อยเชือ่ ฟังพ่อแม่ ขยันเรียน แต่เธอมันไม่เอาไหนเสียเลย”
เด็กที่ถูกพ่อแม่พูดแบบนี้มาตั้งแต่เล็ก เขาอาจจะเกิดมานะ
ขยันเรียน หรือท�ำตัวให้ดอี ย่างทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการก็ได้ แต่วา่ ในส่วนลึก
ของจิตใจ เขาจะเกลียดคนดี เขาจะนึกในใจอยู่เสมอว่า
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“ก็เพราะได้คนดีพวกนีแ้ หละท�ำให้ฉนั ถูกด่าอยูเ่ ป็นประจ�ำ ท�ำให้
พ่อแม่ไม่รักฉัน ท�ำให้ฉันกลายเป็นตัวเลวร้ายของพ่อแม่”
เด็กทีถ่ กู เลีย้ งดูมาแบบนีจ้ ะสัง่ สมความรูส้ กึ เกลียดคนดีเอาไว้
จนโต และในที่สุดก็จะเกลียดความดีไปด้วย ไม่ว่าเขาจะท�ำอะไร
ก็ตาม จะไม่ท�ำเพราะมันเป็นสิ่งดี แต่เพราะกลัวถูกลงโทษ หรือ
เพราะต้องการได้รางวัล คือท�ำไปเพราะอ�ำนาจของกิเลส เพราะ
ต้องการผลประโยชน์ ไม่ได้ท�ำเพราะความใฝ่ดีจากส่วนลึกในใจ
เราจึงต้องระวังอย่าใช้แต่วธิ เี ชิงลบเพือ่ ผลักดันให้คนท�ำความดี
เฉพาะหน้า แต่กลายเป็นการบ่มเพาะความรู้สึกไม่ดี ท�ำให้เกลียด
ตัวเองหรือเกลียดคนดีในระยะยาว พยายามใช้วิธีเชิงบวกเพื่อเพิ่ม
พลังให้แก่ความใฝ่ดหี รือดึงเอาความดีของเขาออกมา ขณะเดียวกัน
ก็ต้องระวังอย่าให้ความใฝ่ดีนั้นกลายเป็นความติดดี ซึ่งก็อาจท�ำให้
เกลียดตัวเองที่ไม่ดีเหมือนคนอื่น หรือเกลียดคนอื่นที่ดีกว่าตัวเอง
ความใฝ่ดนี นั้ เป็นกุศล แต่อาจกลายเป็นอกุศลได้หากไม่มสี ติ ปล่อย
ให้อตั ตาเข้ามาครอบง�ำ กุศลกับอกุศลนัน้ บางทีก็ใกล้กนั มาก เหมือน
กับความรักกับความเกลียดก็ใกล้กันมาก รักใครมากก็มีโอกาสที่จะ
เกลียดกันมาก คนรักหลายคูจ่ บลงด้วยการฆ่าคูร่ กั เพราะความโกรธ
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เกลียดอย่างรุนแรง ท�ำนองเดียวกันความใฝ่ดกี บั ความใฝ่ตำ�่ ก็อยู่ใกล้
กันมาก เมือ่ ฉันดีไม่ถงึ ขนาดฉันก็ขอท�ำชัว่ ดีกว่า หรือว่าเมือ่ ฉันท�ำ
ดีไม่ได้ เลยเกลียดตัวเอง แล้วก็พาลเกลียดคนดีไปด้วย เพราะเจอ
คนดีเมื่อไหร่ ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี เป็นการตอกย�้ำ
ความรู้สึกผิดในตัวเองให้รุนแรงยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากความใฝ่ดีที่วิบัติ หรือถูกอัตตามา
ครอบง�ำ เราต้องรู้เท่าทัน อย่าให้มันวิบัติหรือเพี้ยนไป พยายาม
รักษาความใฝ่ดขี องเราให้เจริญงอกงามไปในทางทีถ่ กู ต้อง แล้วรูจ้ กั
กระตุ้นความใฝ่ดีของผู้อื่นด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทัง้ แก่ตวั เราเองและแก่ผอู้ นื่ ได้ในทางทีด่ งี าม ก่อให้เกิดทัง้ ประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่านอย่างพร้อมมูล

ของใครกันแน่

บรรยายเย็นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙

เราท�ำอะไรก็ตาม สิ่งนั้นจะมีผลย้อนกลับมาถึงเรา เราสร้าง
อะไรก็ตาม สิ่งนั้นก็กลับมาหล่อหลอมตัวเรา เราสร้างเทคโนโลยี
ขึ้นมา เสร็จแล้วเทคโนโลยีก็มาก�ำหนดชีวิตเรา จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
เราแทบอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีเทคโนโลยี ทีแรกเราเป็นคนสร้างทาง
เราก�ำหนดว่าจะให้ทางตรงไปไหน เลี้ยวตรงไหน แต่พอสร้างเสร็จ
ทางมันก็มาก�ำหนดว่าเราจะเดินตรงหรือเลี้ยวที่ไหน ในท�ำนอง
เดียวกัน เราจัดดอกไม้ ดอกไม้ก็กลับมาจัดจิตใจของเรา ทุกอย่าง
ที่เราเกี่ยวข้อง ล้วนกลับมาก�ำหนดตัวเรา เราเป็นทั้งผู้กระท�ำและ
ผู้ถูกกระท�ำ
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ทรัพย์สินของเราก็เช่นกัน ทีแรกคิดว่ามันเป็นของเรา แต่
ไปๆ มาๆ เรากลับกลายเป็นของมัน
ค�ำว่า “ของเรา” เป็นค�ำที่หลอกเราได้ง่าย เวลาเราบอก
ว่าอะไรก็ตามเป็นของเรา เช่น บ้านของเรา รถของเรา มันชวน
ให้คิดว่า เราจะท�ำอย่างไรกับมันก็ได้ แต่ว่าจริงๆ แล้วเราท�ำอะไร
กับมันได้นอ้ ยมาก โดยเฉพาะเวลาทีเ่ ราจะสัง่ ให้มนั เป็นไปตามใจเรา
อย่างเช่นเราสั่งให้มันไม่เสื่อม ไม่เสีย มันก็ไม่ยอมท�ำตามเรา
ถ้ามันเป็นของเราจริงๆ เราก็ตอ้ งบังคับบัญชามันได้ แม้แต่รา่ งกาย
ของเรา เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ จะสั่งมันให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บ
ไม่ปว่ ย หนุม่ เสมอ สาวเสมอ มีทรวดทรงงดงามมันก็ไม่ยอมตามใจ
เรา อย่างนี้แล้วยังจะคิดอยู่อีกหรือว่า มันเป็นของเรา

นอกจากมันไม่เป็นของเราแล้ว ทีร่ า้ ยกว่านัน้ ไปๆ มาๆ เรา
กลับกลายเป็นของมันเสียนี่ อย่างเรามีรถคันสวย เป็นรถที่เพิ่งจะ
ซื้อมา เวลาจอดรถไว้ที่ไหนก็กังวลว่าจะมีใครมาลักไปหรือเปล่า
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เวลาไปขูดหรือกระแทกกับอะไรก็เสียใจ จนบางทีไม่เป็นอันกินอันนอน
ลูกเมียมากระแทกแรงๆ เราก็โกรธ วันๆ เรายังต้องท�ำงานตัวเป็น
เกลียวจะได้มเี งินมาดูแลรักษามัน ไปๆ มาๆ เราเลยเปรียบเสมือน
เป็นคนใช้หรือทาสของรถคันนั้น มันกลายเป็นนายเราไปแล้ว
เงินทองก็เหมือนกัน เราอาจจะคิดว่านีเ่ ป็นเงินของเรา แต่วา่
บ่อยครั้งเราก็กลับเป็นของมันไป มีเงินเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ ยอมอด
ตาหลับขับตานอน เพื่อหาเงินมาให้มากๆ แม้จะมีเงินร้อยล้าน
พันล้านก็ยังไม่ยอมหยุด จนไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือลูกเมีย
เจ็บป่วยก็ยังไม่ยอมหยุด เห็นแก่เงินมากกว่าสุขภาพตัวเอง
วันดีคืนดีถูกโจรมาจี้ บอกให้ส่งกระเป๋าเงินมา หลายคนก็
กลับสู้ นี่เป็นเพราะอะไร เพราะเห็นแก่เงินยิ่งกว่าชีวิตใช่ไหม
แสดงว่าเงินมันเป็นนายเรา หรือว่าเราเป็นนายของเงินกันแน่
เราเป็นของเงิน หรือว่าเงินเป็นของเรากันแน่ ค�ำว่า “ของเรา”
เป็นค�ำที่หลอกเราให้ตายใจ เวลาเรารู้สึกว่าเงินเป็นของเรา เราก็
สบายใจ แต่ไม่เฉลียวใจสักนิดว่าชีวิตเรากลายเป็นของมันไปแล้ว
อันนีร้ วมถึงสมบัตอิ ย่างอืน่ ด้วย เช่น โทรศัพท์มอื ถือ รองเท้าราคา
แพง ทีแรกก็นึกว่ามันเป็นของเรา แต่ว่าในที่สุดเราก็เอาชีวิตไป
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ทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้ ยอมเหนื่อย ยอมยาก ยอมเจ็บ ยอมป่วย
ยอมทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน กระทบกระทั่งกับแฟนก็เพราะสิ่ง
เหล่านี้ แม้กระทั่งยอมตายเพื่อรักษามันเอาไว้กับเรา ยิ่งเพชรนิล
จินดาก็ยงิ่ ชัดเจน พร้อมจะตายเพือ่ มันได้ บางคนมีทองเท่าหนวดกุง้
แต่สะดุ้งทั้งวัน อย่างที่ส�ำนวนไทยว่าเอาไว้ จนเรานอนไม่เป็นสุข
ทองมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย แต่คนเป็นเจ้าของหรือคนที่คิดว่าเป็น
เจ้าของมันกลับไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอน แล้วอย่างนี้
มันเป็น “ของเรา” หรือเราเป็น “ของมัน” กันแน่
คนรักก็เหมือนกัน เราบอกว่านี่เป็นคนรักของเรา แต่เพียง
แค่เขาไม่ยิ้มให้ เราก็เสียใจจนนอนไม่หลับ ค�ำพูดของเขาเพียงไม่
กี่ค�ำก็อาจท�ำให้เราคลุ้มคลั่งหรือท�ำร้ายตัวเองได้ กลายเป็นว่าเขา
มิใช่เป็น “ของเรา” ตรงกันข้าม เรากลับเป็น “ของเขา”
แม่บางคนบอกว่า “นี่ลูกของฉัน” แต่ไปๆ มาๆ แม่อาจจะ
เป็นของลูกแทนก็ได้
แม่บางคนเห็นลูกเล่นเกมออนไลน์ทงั้ วัน แม่กต็ อ่ ว่า ลูกก็ไม่
สนใจ เอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ การบ้านก็ ไม่ท�ำ นอนก็ ไม่นอน
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พอแม่ว่าหนักๆ เข้า ลูกก็ไม่คุยกับแม่ แม่ก็น้อยใจ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ
เลยยืน่ ค�ำขาดว่า ถ้าลูกไม่พดู กับแม่ แม่จะฆ่าตัวตาย ลูกก็ทำ� หูทวน
ลม ไม่พูดกับแม่สักค�ำ แม่ใจสลาย กระโดดตึกลงมาทันทีเลย
แม่ทำ� อะไรลูกไม่ได้ แต่ลกู สามารถท�ำให้แม่ทำ� ร้ายตัวเองได้ ตกลง
ลูกเป็นของแม่ หรือแม่เป็นของลูกกันแน่
ลองพิจารณาดูดีๆ อะไรที่เราคิดว่าเป็นของเรา มันเป็นของ
เราจริงหรือเปล่า หรือว่าเราเป็นของมันกันแน่ ความคิดของเราก็
เช่นกัน เราคิดอะไรได้ เราก็บอกว่านีเ่ ป็นความคิดของเรา แต่บอ่ ย
ครั้งเรากลับเป็นของมัน ยอมทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน กับแฟน
กับพ่อแม่ ก็เพือ่ ปกป้องความคิดนัน้ เอาไว้ เรายอมเสียสละทุกอย่าง
ก็เพือ่ รักษาและปกป้องความคิดทีน่ กึ ว่ามันเป็นของฉันเอาไว้ สุดท้าย
เราก็กลายเป็นของมันไปแทน
คนเรายอมตายได้เพราะความคิด ที่ท�ำสงครามกันเป็นบ้า
เป็นหลัง ไม่วา่ เป็นสงครามศาสนา สงครามระหว่างคอมมิวนิสต์กบั
ทุนนิยม หรือแม้แต่การก่อการร้ายที่ก�ำลังลุกลามไปทั่วโลก ก็เป็น
เพราะถูกความคิดมันผลักไสให้ท�ำทั้งนั้น เราหลงคิดว่าความคิดนี้
เป็นของเรา แต่สุดท้ายเราก็ตายเพราะมัน
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ค�ำว่า “ของเรา” เป็นค�ำที่มีอิทธิพลต่อเรามาก เราสร้างค�ำ
ค�ำนี้ขึ้นมา แต่แล้วค�ำนี้มันก็มาครอบง�ำเรา มาหลอกเราให้เราคิด
ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับเรานั้น มันเป็นของเราจริงๆ และเรา
ยอมท�ำทุกอย่างก็เพือ่ มัน แต่พอเราไปยึดติดถือมัน่ กับมันมากๆ สิง่
ทีเ่ รายึดว่าเป็นของเราก็กลับกลายมาครอบง�ำเรา หรือส่งผลเสียกลับ
มาที่เราเอง ท�ำให้เราท�ำในสิ่งที่คนมีสติสัมปชัญญะเขาไม่ท�ำกัน
มีบางคนรักสนามหญ้ามาก ตกแต่งสนามหญ้าอย่างดี
วันเสาร์-อาทิตย์ หรือเลิกงานก็ไม่ไปไหน เอาแต่ดแู ลตกแต่งสนาม
หญ้า ทั้งตัดหญ้า บ�ำรุงหญ้าด้วยปุ๋ยอย่างดี วันดีคืนดีก็มีตุ่นมาขุด
รูอยู่ใต้สนามหญ้า และขยายเป็นเครือข่าย ท�ำให้พื้นหญ้าเป็นโป่ง
นูนขึน้ มาเป็นร่อง สนามหญ้าเลยไม่สวย เขาก็พยายามท�ำทุกอย่าง
เพื่อจะไล่มัน แต่มันก็ไม่ยอมไป สุดท้ายเขาก็ใช้ไม้ตาย เอาน�ำ้ มัน
ฉีดเข้าไปในรูตนุ่ พอน�ำ้ มันกระจายไปทัว่ แล้วก็จดุ ไฟ ปรากฏว่าตุน่
ตายไม่เหลือ แต่สนามหญ้าก็พังพินาศไปด้วย
ทีแรกเขาคิดว่าสนามหญ้าเป็นของเขา แต่ว่าเขากลายเป็น
ของสนามหญ้าไป นอนไม่หลับเพราะว่าสนามหญ้าสุดรักสุดหวงแหน
ถูกกองทัพตุน่ ท�ำให้เสียโฉม ทีนเี้ ลยท�ำทุกอย่างเพือ่ รักษาสนามหญ้า
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เอาไว้ จนกลับกลายเป็นการท�ำลายเสียเอง เสร็จแล้วก็นอนไม่หลับ
เสียใจมาก สนามหญ้าสุดที่รักพินาศไปเสียแล้ว ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
เพราะอะไร ก็เพราะความยึดติดถือมั่น
เวลาเรายึดติดถือมั่นกับอะไรก็ตาม เราก็เอาสุขทุกข์ของเรา
ไปฝากไว้กบั สิง่ นัน้ เรายึดติดถือมัน่ กับรถ กับทรัพย์สมบัติ กับคนรัก
เราก็เอาสุขทุกข์ของเราไปฝากไว้กับสิ่งนั้นก็ท�ำให้สุขทุกข์ของเรา
ง่อนแง่นก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น ขึ้นอยู่กับเงิน ขึ้นอยู่กับรถ
ขึน้ อยูก่ บั คนรัก และพอแปรเปลีย่ นไปเราก็ทนไม่ได้ ฉะนัน้ จึงพยายาม
ท�ำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นเหมือนเก่าหรืออยู่กับเราตามเดิม แต่เรา
หารู้ไม่ว่า เมื่อเราท�ำเช่นนั้น เราก�ำลังเป็นทาสของมันไปแล้ว เรา
ปล่อยให้มันเป็นนายเราไปโดยไม่รู้ตัว
เรายึดติดถือมั่นกับอะไรก็ตาม ในใจก็นึกว่ามันเป็นของเรา
แต่จริงๆ แล้วมันหันกลับเป็นนายเรา อย่างร่างกายของเรา เรานึก
ว่ามันเป็นของเรา ปรับแต่งให้มันเป็นไปตามใจเรา แต่สุดท้ายเรา
ยอมตายได้เพือ่ ร่างกายของเรา มันไม่สวย น�ำ้ หนักมากไป ก็ไปผ่า
ไปดูด เรากินยาสารพัด ทั้งๆ ที่อันตราย นี่เรียกว่า ยอมตายเพื่อ
ร่างกาย เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมาก ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาอวัยวะ
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นีก่ เ็ พราะความยึดติดถือมัน่ ทีจ่ ะให้มนั เป็นไปตามใจเรา เสร็จแล้วเรา
ก็เผลอ กลายเป็นทาสของมันไป
ความยึดมัน่ ในสิง่ ทีเ่ ป็นของเรานีอ่ นั ตราย เวลาเรายึดมัน่ อะไร
ว่าเป็นของเราแล้ว เช่น ยึดมัน่ ในรถ ก็เหมือนกับว่า เอาตัวกูไปฝาก
ไว้กบั รถ ใครมาวิจารณ์รถ ก็เท่ากับวิจารณ์ตวั กู มาท�ำให้รถเป็นรอย
ขีดข่วน ก็เท่ากับว่ามาท�ำร้ายตัวกูด้วย

ความคิดก็เหมือนกัน ความคิดอันไหนทีเ่ ราเห็นว่า เป็นความคิด
ที่ดี ประเสริฐ ก็ไปส�ำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นความคิดของกู ถ้าใคร
ไม่เห็นด้วยกับความคิดของกู ก็เท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับตัวกู ก็อยู่
ด้วยกันไม่ได้
บางทีบา้ นเดียวกันก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันเรือ่ งอะไร ทะเลาะ
กันเรื่องเอาทักษิณ ไม่เอาทักษิณ ก็ไปยึดมั่นว่า นี่ความคิดของกู
ไม่เห็นด้วยกับความคิดกู ก็แสดงว่าไม่เอากู ก็ทะเลาะกันจนกระทัง่
บ้านแตก เวลาเราไปส�ำคัญมั่นหมายกับอะไร เราต้องระวังอย่าให้
ตัวกูของกูเข้ามาเป็นใหญ่
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เรามักยึดติดอะไรต่ออะไรว่าเป็นตัวกูของกูโดยไม่รู้ตัว อย่าง
เวลาไปเมืองนอก ไปถามฝรั่งว่า หน้าร้อนนี้จะไปไหน เขาบอกจะ
ไปเวียดนาม ไปลาว ไปเขมร จะมีความคิดเกิดขึ้นทันทีว่า
“เอ๊ะ ท�ำไมไม่ไปเมืองไทย เมืองไทยของกูไม่ดียังไง ท�ำไม
ถึงไปลาว ไปเขมร ไปเวียดนาม”
นีเ่ กิดความไม่พอใจเขาขึน้ มาทันทีเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่ได้วจิ ารณ์
ประเทศไทยเลย

นักปฏิบัติธรรม ถ้าเผลอก็อาจจะเป็นแบบเดียวกัน มีคนมา
ทีว่ ดั เราก็ไปคุยกับเขา คุยไปคุยมา เขาก็บอกว่าเขาชอบไปปฏิบตั ิ
ธรรมที่วัดนั้นวัดนี้ เช่น ที่วัดมิ่งขวัญ สวนป่าอกาลิโก เราไปฟังก็
เกิดความรู้สึกไม่พอใจทันทีว่า
“แล้ววัดฉันไม่ดียังไง ถึงไม่มาปฏิบัติที่นี่”
แน่ะ หาเรือ่ งทันทีเลย นีเ่ ป็นเพราะความยึดติดถือมัน่ ว่านีว่ ดั
ของกู ถ้าใครจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาวัดกูสิ เสร็จแล้วเราก็ผิดใจ
กันหรือทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแท้ๆ
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ความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูมันละเอียดอ่อนมาก มัน
แยบคายมาก และพอยึดมั่นแล้ว ชีวิตจิตใจก็จะทุ่มเทเพื่อมันโดย
ไม่รู้ตัว กลายเป็นว่าท�ำเพื่อมัน จนอาจยอมตายเพื่อมันได้
พูดมาอย่างนี้ บางคนก็อาจจะมีค�ำถามว่า ถ้าเช่นนัน้ เราก็ไม่
ควรจะมีอะไรเลยใช่ไหม เพราะมีอะไรก็ตามเราก็จะกลายเป็นของ
มันไป ที่จริงเรามีได้นะ แต่มีโดยที่ไม่ไปยึดว่ามันเป็นของเรา เช่น
อาจจะท�ำในใจว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหยิบยืมมา มัน
ไม่ใช่ของเรา ถึงเวลาเราก็ต้องส่งคืนให้คนอื่นไป

แม้แต่ร่างกายนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราหยิบยืมมาจากธรรมชาติ ถึง
เวลาเราก็ต้องคืนให้ธรรมชาติไป ทรัพย์สมบัตินี่ก็ชัดเจน เมื่อเวลา
เราตาย เราก็เอาไปไม่ได้ มันก็ต้องตกเป็นของคนอื่น จริงๆ แล้ว
มันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดนะ มันเป็นความจริงว่า สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง
ล้วนเป็นของธรรมชาติ เราไม่ได้เป็นเจ้าของแม้แต่นอ้ ย แต่เราสมมติ
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ขึ้นมาว่ามันเป็นของเรา และเมื่อใดก็ตามที่เราไปยึดว่ามันเป็น
ของเรา เราก็ไม่ต่างจากขโมย
ของเหล่านีเ้ ป็นสมบัตขิ องธรรมชาติ เมือ่ เราไปตูว่ า่ เป็นของเรา
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม เราก็จะหาความสุขไม่ได้ เช่นเดียว
กับคนที่ขโมยเงินก็ต้องถูกต�ำรวจไล่จับ จะหายเดือดเนื้อร้อนใจ
ก็ต่อเมื่อคืนให้กับเจ้าของไป
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราคิดว่าของนัน้ เป็นของเรา เราก็จะไม่มคี วามสุข
เพราะต้องคอยห่วงกังวล เช่น กลัวหาย กลัวคนมาขโมยไป ยิ่ง
ส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็นของฉันมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งกลัวมันหาย
กลัวมันเสือ่ มหรือเสียไป อันนีแ้ หละเป็นความทุกข์ทเี่ กิดจากการไป
ตู่เอาสิ่งที่เป็นของธรรมชาติมาเป็นของเรา
แต่ถา้ เราไม่สำ� คัญมัน่ หมายว่ามันเป็นของฉัน มันเป็นแค่ของ
ที่ฉันหยิบยืมมาชั่วคราว เราก็จะไม่ทุกข์ และไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจ
ของมัน หรือกลายเป็นของมันไป
ทีนี้ก็อาจมีค�ำถามว่า เมื่อถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เรา
หยิบยืมมาชัว่ คราว ฉะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งดูแลรักษาหรือเอาใจใส่มนั ใช่ไหม
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ไม่ใช่ ของทีห่ ยิบยืมเขามา ไม่วา่ อะไรก็ตาม เรามีหน้าทีต่ อ้ ง
ดูแลรักษา ไม่ใช่วา่ ในเมือ่ เป็นของทีย่ มื มา ไม่ใช่ของฉัน ฉันจะใช้
แบบทิ้งๆ ขว้างๆ ก็ได้ อันนั้นไม่ใช่วิสัยของผู้ยืมที่ดี ในชีวิตจริง
เรายืมของใครมา จะเป็นโทรศัพท์กด็ ี เป็นรถก็ดี หมายความว่าเรา
ไม่ต้องดูแลใช่ไหม
ไม่ใช่เลย ถึงแม้ไม่ใช่ของเรา เราก็ต้องดูแลให้ดีก่อนที่จะ
คืนให้แก่เจ้าของ ขืนเราไม่ทำ� เช่นนัน้ เราก็จะถูกต่อว่าหรือถูกปรับ
ในท�ำนองเดียวกัน ใครยืมของเราเขาก็ต้องดูแลให้ดี และส่งคืนมา
ในสภาพที่ดีไม่ต่างจากตอนที่ยืมไปใช่ไหม หากของที่คืนมาอยู่ใน
สภาพยับเยิน เราจะพอใจไหม
ของที่เราหยิบยืมมา เรามีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่ แต่การ
เอาใจใส่ของเราจะเป็นไปด้วยความรู้สึกโปร่งเบามากขึ้น หนักอก
หนักใจน้อยลง ไม่เหมือนกับตอนที่ยึดติดถือมั่นว่ามันเป็นของเรา
เราจะห่วงกังวลมาก
เพราะฉะนัน้ จึงอยากให้ลองคิดแบบนีเ้ สียบ้างว่า ทรัพย์สมบัติ
ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับเรา แม้เราจะซื้อมา แต่ก็ให้ถือว่าเป็นของ
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ที่เราหยิบยืมมา มันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราว ไม่นานมันก็จะจาก
เราไป หรือไม่เราก็ตอ้ งคืนเจ้าของทีแ่ ท้จริงไป ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นของ
เราเลยสักอย่าง แม้แต่ร่างกาย
ฉะนัน้ หากไม่อยากจะทุกข์เพราะความพลัดพรากสูญเสีย หรือ
ว่าทุกข์เพราะกลายเป็นทาสของมัน เราก็อย่าไปยึดติดถือมั่นว่า
มันเป็นของเรา มันเป็นแค่ของทีห่ ยิบยืมมา ถึงเวลาก็ตอ้ งคืนเขาไป
หรือพร้อมที่จะให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติ อย่าไป
ยึด อย่าไปขวางเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ดแู ลรักษา
เราดูแลเต็มที่ แต่ไม่ได้ทำ� ด้วยความยึดติดถือมัน่ ร่างกายไม่ใช่ของ
เราก็จริง แต่เราก็ดูแลรักษาและพร้อมท�ำใจว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืน
ให้กบั ธรรมชาติไป เรียกว่าเป็น “การมี” แบบ “พร้อมทีจ่ ะปล่อยวาง”
ขอให้สังเกต เมื่อเราพร้อมที่จะปล่อยวางหรือสละออกไป
กลับยิ่งมียิ่งได้ ตรงกันข้ามคนที่ยิ่งยึดเอาไว้กลับยิ่งเสีย ลองนึกถึง
คนที่เขาไม่ยึดติดถือมั่นกับทรัพย์สมบัติ เช่น อาจารย์กรรมฐาน
ท่านมีบริขารไม่กชี่ นิ้ คือท่านสละหมดแล้ว แต่ปรากฏว่ายิง่ สละ คน
ก็ยิ่งให้ท่าน ถวายเงินไม่ใช่แค่ล้าน ไม่ใช่แค่สิบล้าน แต่เป็นร้อย
ล้าน อย่างมหาตมะคานธีก็เช่นกัน ทั้งเนื้อทั้งตัวมีสมบัติไม่กี่ชิ้น
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เพราะท่านสละเกือบทุกอย่าง แต่ยงิ่ สละ คนก็ยงิ่ บริจาคให้ทา่ น ต้องการ
เงินเท่าไหร่ ก็มีคนทุ่มเทให้ ท่านยิ่งจนเท่าไหร่ ก็ยิ่งรวยมากขึ้น
ตรงกันข้าม ยิ่งเราอยากได้ กลับไม่ได้ แต่ยิ่งปล่อยวาง กลับมี
ธรรมชาติเหมือนเล่นตลกกับมนุษย์ แต่มนั เป็นอย่างนัน้ จริงๆ
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สละโลกแล้ว แต่ปรากฏว่า โลกทั้งโลกก็มาอยู่
แทบเท้าของพระองค์ จะเรียกว่า โลกทัง้ โลกกลายมาเป็นของพระองค์
ก็ว่าได้
เดีย๋ วนีท้ กุ มุมโลกนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดา ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสอนของพระองค์ ทั้งๆ ที่พระองค์ ไม่เคยคิดจะครอบครอง
ไม่คิดที่จะเป็นจักรพรรดิ แต่สุดท้ายโลกทั้งโลกก็มาสยบอยู่ใต้เท้า
พระองค์ ขณะทีจ่ กั รพรรดิทงั้ หลายไม่วา่ จะแผ่แสนยานุภาพยึดครอง
แผ่นดินได้มากเท่าไหร่ สุดท้ายก็ต้องสูญเสียมันไป
ขอให้ลองท�ำแบบพระองค์ดบู า้ ง คือ มีโดยไม่ส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่าเป็นของเรา มีแบบไม่มี ไม่ใช่วา่ มีไม่ได้ แต่มใี ห้เป็น คือ มีโดย
ไม่ยดึ ติดถือมัน่ ว่ามันเป็นของเรา ถ้าเราท�ำอย่างนีท้ ลี ะนิด ทีละหน่อย
ชีวิตจะเบาขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่ต้องแบกมันเอาไว้ เราจะเป็นทาส
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สิ่งต่างๆ น้อยลง และเป็นอิสระมากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อเราไม่
คิดครอบครองอะไร สิ่งต่างๆ ก็จะกลายเป็นของเราอย่างแท้จริง
คือเป็นประโยชน์แก่เรา โดยไม่ท�ำให้เราเป็นทุกข์

ถือธรรมเป็นใหญ่

บรรยายเย็นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙

ทีป่ ระเทศอเมริกา ทุกปีจะมีการแข่งขันการสะกดค�ำ ถือเป็น
งานใหญ่ระดับชาติ ซึ่งจัดติดต่อกันมา ๘๐-๙๐ ปีแล้ว ค�ำที่เอามา
ใช้แข่งขันก็เป็นค�ำภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ค�ำต่างประเทศที่เอามาใช้
กันในภาษาอังกฤษ คนที่จะเข้าแข่งขันต้องอายุตำ�่ กว่า ๑๗ ปี ปีนี้
มีเด็กเข้าร่วมกว่าสิบล้านคนจากทั่วประเทศ รอบสุดท้ายเขาคัดมา
จนเหลือ ๒๐ คน แล้วเอามาแข่งขันกันเองโดยมีการถ่ายทอดสด
ทัว่ ประเทศ ซึง่ เพิง่ จะผ่านไปเมือ่ สองสามเดือนนีเ้ อง ปีนมี้ เี หตุการณ์
ที่น่าสนใจ ก็คือ หลังจากที่การแข่งขันงวดลงมาจนเหลือเด็กแค่
๔-๕ คน ตัวเก็งอันดับหนึง่ ก็ได้แก่ซามีร์ อายุแค่ ๑๒ ปี อันดับสอง
ชื่อ ราชีพ เป็นลูกครึ่งทั้งสองคน น่าสังเกตว่าคนที่เป็นตัวเก็งและ
ผู้ชนะมักจะเป็นลูกครึ่ง เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้ว ใครๆ ก็คาดว่า
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ซามีรจ์ ะเป็นผูช้ นะ แต่ปรากฏว่าซามีรไ์ ปเจอค�ำยากสุดๆ อยูค่ ำ� หนึง่
ซึง่ มาจากต่างประเทศ ค�ำนัน้ คือ eramacausis อย่าว่าแต่จะสะกดเลย
อ่านออกเสียงยังไงอาตมาก็ไม่แน่ใจ ซามีรส์ ะกดไม่ได้ ก็ตกรอบไป
ตัวเก็งอันดับสองคือ ราชีพ ก็เลยกลายเป็นตัวเก็งอันดับหนึ่งแทน
ทีนพี้ ธิ กี รเขาก็มาสัมภาษณ์ราชีพว่า ดีใจไหมทีซ่ ามีรต์ กรอบ
ไป ถ้าเราเป็นราชีพ เราจะตอบอย่างไร หลายคนคงตอบว่าดีใจ
แต่ราชีพกลับตอบว่า
“ไม่ครับ นี่เป็นการแข่งขันกับ ‘ค�ำ’ ไม่ใช่กับ ‘คน’ ครับ”
พอเขาพูดจบ ผู้ชมในห้องประชุมก็ปรบมือด้วยความชื่นชม
เพราะนึกไม่ถึงว่าเขาจะตอบได้อย่างน่าประทับใจ ค�ำตอบของเขา
อย่าว่าแต่เด็กเลย แม้แต่ผใู้ หญ่กค็ งไม่ตอบแบบนี้ เพราะมักจะมอง
ซึ่งกันและกันเป็นคู่แข่ง บางทีไม่ได้เห็นเป็นแค่คู่แข่ง แต่เห็นเป็น
ศัตรูดว้ ยซ�ำ้ แต่วา่ ราชีพไม่ได้มคี วามคิดแบบนีเ้ ลย เขามองว่าคูแ่ ข่ง
ของเขาไม่ใช่คน แต่เป็นค�ำยากๆ ซึ่งเขาจะต้องเอาชนะให้ได้
นั่นคือจะต้องถอดตัวสะกดออกมาให้หมดทุกตัว ดังนั้นเมื่อซามีร์
ตกรอบ ราชีพจึงไม่ได้รู้สึกดีใจ เพราะว่าเขาไม่ได้มองซามีร์เป็น
คู่แข่งตั้งแต่แรก
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ผูใ้ หญ่ทดี่ รู ายการนีค้ งนึกไม่ถงึ ว่า เด็กอายุ ๑๒-๑๓ จะตอบ
แบบนี้ ค�ำตอบของราชีพ คงท�ำให้ผใู้ หญ่หลายคนสะอึก เพราะส่วน
ใหญ่มองว่าเด็กเหล่านี้เป็นคู่แข่งกัน หรือเข้าไปถือหางกันจนแบ่ง
เป็นฝักเป็นฝ่าย ใครที่เชียร์ราชีพ ก็เห็นซามีร์เป็นคู่แข่ง ส่วนใคร
ที่เชียร์ซามีร์ ก็เห็นราชีพเป็นคู่แข่ง เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรู
กันเลยทีเดียว
ที่จริงไม่ใช่แค่การแข่งขันเท่านั้นที่เรามักจะมองคนอื่นเป็นคู่
แข่ง เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรู เวลาท�ำงาน เราก็มักจะมอง
คนทีอ่ ยูค่ นละฝ่ายหรือคนละหน่วยงาน ว่าเป็นคูแ่ ข่งหรือฝ่ายตรงข้าม
เหมือนกัน การมองแบบนี้ท�ำให้เราทุกข์นะ เพราะว่าจะเกิดความ
อิจฉาหรือเกิดความเครียดขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่ออีกหน่วยงานหรือ
อีกฝ่ายเขาท�ำงานได้ดีกว่าหรือประสบความส�ำเร็จได้มากกว่าเรา
ท�ำไปๆ สักพัก เราจะเผลอแช่งให้เขาประสบปัญหา และหากเขา
ท�ำงานผิดพลาดหรือล้มเหลว เราจะมีความสุขมาก
แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมอง มาลองมองอย่างราชีพดูบ้าง คือ
ไม่ได้มองว่าคนหรือใครก็ตาม เป็นคูแ่ ข่ง แต่มองว่างานทีเ่ ราก�ำลัง
ท�ำอยูน่ ตี้ า่ งหากทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งของเรา นัน่ คือท�ำอย่างไรเราถึงจะท�ำงาน
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ของเราให้ดที สี่ ดุ ถ้ามีอปุ สรรค ท�ำอย่างไรถึงจะเอาชนะมันได้ ส่วน
คนอื่นเขาจะท�ำได้ดีกว่าฉันหรือไม่ ฉันไม่สนใจ เพราะไม่ได้เห็นว่า
เขาเป็นคู่แข่งของฉัน การมองแบบนี้จะท�ำให้เราจดจ่ออยู่กับงาน
ไม่วอกแวกกับเรื่องคนอื่น แล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
การท�ำงานด้วยมุมมองอย่างนี้ มันจะท�ำให้เรามีความสุขมากขึ้น
ลองสังเกตดูสาเหตุที่เรามีความทุกข์ ไม่ว่าในเวลาท�ำงาน
หรือในชีวติ ประจ�ำวัน ก็เพราะเราไปมองคนอืน่ ด้วยความรูส้ กึ แข่งขัน
อยู่ในที เช่น มองว่าเขารวยกว่าเรา เขามีโทรศัพท์มือถือรุ่นดี
กว่าเรา เขาซื้อของได้ดีกว่าเรา หรือแม้แต่ซื้อของได้ถูกกว่าเรา
เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เห็นของชิ้นหนึ่งวาง
ขายอยู่ริมทางราคา ๕๐๐ บาท เราเห็นแล้วก็อยากได้ อุตส่าห์ต่อ
ราคาจนลดเหลือ ๓๐๐ บาท เราซื้อมาด้วยความดีใจ แต่พอเรา
กลับมาทีพ่ กั ปรากฏว่าเพือ่ นเราก็ซอื้ ได้ของอย่างเดียวกันแต่ถกู กว่า
คือ ๒๐๐ บาท เรารู้สึกยังไง รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีใช่ไหม
ความไม่พอใจเกิดขึน้ มาจากอะไร เกิดจากการไปเปรียบเทียบ
กับเพือ่ นว่าเขาซือ้ ได้ถกู กว่า ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ตามมาทันทีวา่ ฉัน
ซือ้ ของแพงๆ พอคิดแบบนี้ ก็เลยชืน่ ชมไม่ลงกับของทีเ่ ราเพิง่ ซือ้ มา
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ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นของดีนา่ ใช้ ในทางตรงข้าม หากเพือ่ นซือ้ ของชิน้ นัน้ ใน
ราคา ๔๐๐ บาท เรากลับจะดีใจหรือปลืม้ ใจ ทัง้ ๆ ทีน่ า่ จะเสียใจที่
เพื่อนของเราจ่ายเงินมากไป
ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร เพราะลึกๆ เรามอง
เห็นเพื่อนเป็นคู่แข่ง เราไม่ได้แข่งกันเวลาเล่นกีฬาเท่านั้น แม้แต่
เวลาช็อปปิ้งก็ยังอดไม่ได้ที่จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่ง บางทีจะเลือก
แฟนก็ยังคอยช�ำเลืองดูเลยว่าเพื่อนเราได้แฟนสวยกว่า หรือ
หล่อกว่าแฟนของเราหรือไม่ ค�ำถามก็คือ มองแบบนี้แล้วเราจะมี
ความสุขหรือ
ทุกวันนี้เราอิจฉาแม้กระทั่งเพื่อนหรือพี่น้อง เพราะมองเขา
เป็นคู่แข่ง ความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่ก็เพราะมองคนอื่นเป็น
คู่แข่ง หรือมองเขาด้วยความรู้สึกแข่งขันอยู่ในที กินก็เลยไม่มี
ความสุข ช็อบปิง้ ก็ไม่มคี วามสุข เล่นกีฬาก็ไม่มคี วามสุข ท�ำงานก็
ไม่มีความสุข
แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมอง จะท�ำอะไรก็ตามก็มองว่าสิ่งที่
ก�ำลังท�ำอยู่เป็นเรื่องท้าทาย เป็นสิ่งที่เราจะต้องท�ำให้ดีที่สุด เวลา
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ท�ำงานก็มองว่างานคือสิง่ ท้าทาย เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องปลุกปล�ำ้ จนส�ำเร็จ
คือเห็นงานเป็นคูแ่ ข่ง แต่ถงึ แม้เราจะแพ้ ท�ำงานไม่สำ� เร็จ เราก็ไม่
ท้อถอย หาบทเรียนจากความผิดพลาด เกิดความรูม้ ากขึน้ วันหน้า
ค่อยมาสู้กันใหม่
อย่างราชีพเขาเคยตกรอบมาแล้วเมือ่ ปีทแี่ ล้ว แต่ก็ไม่ทอ้ ถอย
เตรียมตัวให้หนักขึ้น จนปีนี้กลายมาเป็นตัวเก็งอันดับหนึ่ง แต่ใน
ทีส่ ดุ เขาก็ตกรอบอีก แต่เขาก็ไม่รสู้ กึ ท้อถอยเลย เพราะคิดว่าฉันจะ
ต้องต่อสู้กับค�ำยากๆ นี้ให้ได้ ปีนี้ฉันสู้ไม่ได้ ปีหน้าเอาใหม่ ไม่ได้
เดือดเนื้อร้อนใจที่คนอื่นได้รางวัลที่หนึ่ง ใครจะได้รางวัลที่หนึ่งฉัน
ไม่สนใจเพราะเขาไม่ใช่คู่แข่งของฉัน คู่แข่งของฉันคือค�ำ ยากๆ
ฉันจึงสนใจเพียงว่าจะเอาชนะค�ำยากๆ ได้อย่างไร
อันนีเ้ ป็นมุมมองทีเ่ ราน่าจะเอามาใช้กบั ตัวเองบ้าง เวลาท�ำงาน
ก็ถือว่างานเป็นคู่แข่ง คนอื่นจะอยู่ฝ่ายอื่นหรือโรงเรียนอื่นก็ตาม
ไม่ใช่คู่แข่งของเรา คือมองไปที่งาน ไม่ใช่มองไปที่คน ถ้าจะให้ดี
กว่านั้นแม้จะมองไปที่งานก็ไม่ได้เห็นว่างานเป็นคู่แข่ง แต่เป็นสิ่งที่
จะช่วยให้เราเจริญเติบโต มีปญั ญามากขึน้ คือเห็นเป็นอาจารย์หรือเพือ่ น
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ในท�ำนองเดียวกันเวลาถูกตักเตือนหรือถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ แทนทีจ่ ะ
มองไปที่คนซึ่งต�ำหนิเรา ด่าว่าเขาอยู่ในใจ ก็หันไปพิจารณาค�ำพูด
ของเขาว่าถูกต้องหรือไม่ มีสาระควรรับฟังไหม ถ้ามองแบบนี้เรา
จะทุกข์นอ้ ยลง แต่ได้ประโยชน์มากขึน้ คือเกิดปัญญา แต่คนทัว่ ไป
ไม่คอ่ ยมองแบบนี้ เวลามีใครมาตักเตือนหรือต�ำหนิ ส่วนใหญ่จะมอง
เห็นคนนัน้ เป็นศัตรู หรือเป็นคนละฝ่ายกับเรา ขณะเดียวกันก็จะพุง่
ความรู้สึกไปที่คนๆ นั้นในทางที่ไม่สู้ดี แทนที่เราจะถามตัวเองว่า
“ที่เขาพูดนั้นจริงหรือเปล่า มีประโยชน์แค่ไหน?”
กลับไปก่นด่าในใจว่า
“ถือดีอย่างไรมาว่าฉัน แล้วแกล่ะ ดีแค่ไหน”
ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ และเมื่อทุกข์มากๆ ก็ทนไม่ไหว ระบาย
ความโกรธใส่คนอื่น เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
ปัญหาของคนเราส่วนใหญ่เกิดขึน้ เพราะการมองหรือการตัง้ ใจ
ไว้ผดิ คือตัง้ จิตไปทีค่ นพูดว่าเขาพูดอย่างนัน้ พูดอย่างนีก้ บั เรา แทนที่
จะตั้งจิตอยู่กับสาระของค�ำพูดหรือประโยชน์ที่จะได้จากค�ำพูดนั้น
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ตรงนี้มองให้ดี มันสะท้อนถึงอัตตาของเรา เพราะว่า อัตตามันจะ
มีนสิ ยั อย่างหนึง่ คือเวลาเกิดอะไรขึน้ จะเอาความชอบใจหรือความ
ไม่ชอบใจเป็นหลัก แต่จะไม่สนใจความถูกต้องหรือประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้น การเอาอัตตาหรือความชอบใจ ไม่ชอบใจเป็นหลัก ท่าน
เรียกว่า “อัตตาธิปไตย” แต่ถ้าเราเอาความถูกต้องหรือประโยชน์
เป็นหลัก ท่านเรียกว่า “ธรรมาธิปไตย”
ธรรมาธิปไตย ไม่ใช่เรื่องของการปกครองแบบที่เราใช้กับ
ค�ำว่าประชาธิปไตย แต่หมายถึงการเอาธรรมะ คือ ความจริง
ความถูกต้อง เป็นกรอบในการมอง หรือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
ท�ำอะไรก็ตาม หรือเอามาเป็นใหญ่ในการด�ำเนินชีวิต เช่น จะกิน
อะไร ก็ไม่ใช่เพราะว่าอร่อยถูกลิน้ หรือเท่ห์ แต่เพราะมันมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ในท�ำนองเดียวกัน เวลามีใครมาตักเตือนหรือวิพากษ์
วิจารณ์ แม้จะไม่ถูกใจเรา แต่เราจะเอาค�ำพูดของเขามาพิจารณา
ก่อนว่าเป็นความจริงไหม มีประโยชน์หรือไม่ ถ้าเป็นความจริง และ
มีประโยชน์ ก็เอามาแก้ไขปรับปรุงตัวเอง
คนเราไม่ค่อยนึกถึงประโยชน์หรือความจริงเท่าไหร่ แต่มัก
เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นทีต่ งั้ ความรูส้ กึ อีกอย่างหนึง่ เวลาถูก
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วิจารณ์คอื รูส้ กึ เสียหน้า เสียหน้าเพราะกลัวว่าคนอืน่ เขาจะมองเรา
อย่างโน้นอย่างนี้
ทันทีที่ถูกวิจารณ์ ปฏิกิริยาอย่างแรกคือ นึกขึ้นมาว่าคนอื่น
เขาจะมองเราอย่างไร การคิดแบบนีแ้ หละทีท่ �ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เรา
คล้อยตามคนอื่นอยู่ร�่ำไป จะท�ำอะไรก็ต้องดูก่อนว่าคนอื่นเขาจะว่า
อย่างไร การเอาความเห็นของคนอืน่ เป็นใหญ่ ท่านเรียกว่า “โลกาธิปไตย”
คนทีน่ ยิ มโลกาธิปไตยนัน้ เวลาเขาจะท�ำอะไรก็จะถามก่อนว่า
“คนอื่นเขาจะว่าอย่างไร?”
ส่วนคนที่นิยมอัตตาธิปไตยนั้นจะถามว่า
“ท�ำแล้วฉันจะได้อะไร?”
แต่ถ้านิยมธรรมาธิปไตย ก็จะถามว่า
“มันถูกต้องไหม? เป็นประโยชน์หรือไม่”
คนทีจ่ ะเอาธรรมาธิปไตยเป็นหลักมักจะเป็นคนส่วนน้อย ส่วน
ใหญ่จะหนักไปในทางโลกาธิปไตยหรือไม่กอ็ ตั ตาธิปไตย บางทีกป็ นๆ
กันทั้งสองอย่าง
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เวลาเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม มักจะเอาอัตตาน�ำหน้า ถ้าเขาสรรเสริญ
เราก็เอาอัตตามารับ อัตตาเลยพองโต
ถ้าเขาต�ำหนิเรา พอเอาอัตตามารับ อัตตาก็เลยถูกกระแทก
อย่างแรง เกิดความไม่พอใจขึ้นมา
แต่ถา้ เอาธรรมะเป็นใหญ่ นอกจากจะไม่คอ่ ยทุกข์แล้ว ปัญญา
ยังจะเกิดขึ้นตามมา เรียกว่าได้ก�ำไร
ที่ไม่ทุกข์ก็เพราะไม่ได้เอาอัตตามารับค�ำต�ำหนิ เลยไม่รู้สึก
ถูกกระทบกระแทก เหมือนกับมีลงิ ขว้างมะพร้าวลงมาทีเ่ รา แทนที่
จะเอาตัวรับ ก็หลบเสียเลยไม่เจ็บ และแทนทีจ่ ะเอามะพร้าวนัน้ ขว้าง
กลับไป ก็เอามะพร้าวนั้นมาผ่าเอาน�้ำและเนื้อไปใช้ประโยชน์ต่อ
นัน่ คือแทนทีจ่ ะด่ากลับ ก็เอาค�ำต�ำหนินนั้ มาพิจารณาเพือ่ หาประโยชน์
จากมัน ซึง่ ถ้ามองให้ดๆี ค�ำต�ำหนิทงั้ หลาย ล้วนมีประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อย อย่างน้อยๆ ก็ช่วยให้เรารู้จักนิสัยคนต�ำหนินั้นดีขึ้นว่าเป็น
อย่างไร
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ท่าทีอย่างนีเ้ ป็นสิง่ จ�ำเป็นมากส�ำหรับคนทีท่ ำ� งานเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม ไม่วา่ จะเป็นครู เป็นพระ เป็นนักบวช เป็นหมอ เป็นพยาบาล
ตรงนี้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะงานของเราเป็นการเอาประโยชน์
ของผู้อื่นเป็นตัวตั้ง มากกว่าที่จะเอาอัตตาหรือเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง
แต่บ่อยครั้ง เราท�ำงานแล้วมีความทุกข์ เพราะว่าอัตตามัน
ถูกกระทบ เจอปัญหายากๆ เราก็ไม่สแู้ ล้ว เพราะมันไปกระทบอัตตา
อัตตาไม่ชอบความล�ำบาก ชอบอะไรทีง่ า่ ยๆ ยิง่ มีทที า่ ว่าจะล้มเหลว
ก็ยิ่งไม่อยากท�ำ เพราะกลัวเสียหน้า ไม่อยากเป็นผู้แพ้ แต่ถ้าเรา
มีสติ เราก็จะเตือนตนว่า
“นี่ฉันก�ำลังท�ำเพื่อตัวเองนะ ฉันไม่ได้ท�ำเพื่อผู้อื่น”
สติจะช่วยให้เราหันกลับมาค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และถ้าเราค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
แล้ว ไม่ว่ามันจะล�ำบากแค่ไหน เราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือว่าไม่
ท้อถอย
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไข้ขึ้นสูง นอนซมอยู่บนเตียง หมอ
หนุม่ ก็เอายาน�ำ้ มาป้อน ทันทีทเี่ ด็กเห็นช้อนป้อนเข้ามาใกล้ๆ ปาก
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แกก็เอามือสะบัด ช้อนก็กระเด็น ยากระเซ็นเปือ้ นพืน้ หมอก็ทำ� อีก
ครั้งหนึ่ง แต่ช้อนก็ไม่ทันจะถึงปาก เด็กก็ปัดอีก หมอหนุ่มโมโห
มาก เลยเลิกป้อนยา บ่นขึ้นมาในใจ ถือดียังไง อุตส่าห์ป้อนยาให้
ยังมาท�ำอย่างนีก้ บั ฉัน ทีนพี้ อหมอใหญ่เข้ามา และรูว้ า่ เด็กไม่ยอม
กินยา หมอใหญ่ก็พยายามป้อนยาให้เด็ก เด็กก็ท�ำเหมือนเดิม พอ
ช้อนสัมผัสกับปาก เด็กก็ปดั ช้อนยากระเด็นเปือ้ นพืน้ แต่หมอใหญ่
ไม่หวั่นไหว ครั้งนี้แกยิ้มให้เด็ก เด็กก็ปัดช้อนอีก ครั้งที่สามหมอ
ยิ้มให้พร้อมกับพูดหว่านล้อม
“อ้าปากหน่อย ยาไม่ขมหรอก”
แต่เด็กก็ยังปัดอีก กระนั้นหมอก็ยังไม่ละความพยายาม
คราวนีน้ อกจากจะยิม้ ให้เด็ก หมอยังอ้าปากด้วยอาการคล้ายกับลูก
อ่อนเวลาจะเกลี้ยกล่อมให้ลูกน้อยกินยา พอช้อนมาถึงปาก
เด็กท�ำท่าจะสะบัดช้อน แต่หมอก็ยังยิ้มให้เหมือนเดิม คราวนี้เด็ก
ยั้งมือ ในที่สุดเขาก็อ้าปากรับยาเข้าไป
หมอหนุม่ กับหมอใหญ่ตา่ งกันตรงไหน หมอหนุม่ ถอดใจหลัง
จากที่พยายามป้อนยาสองครั้งแต่ไม่ส�ำเร็จ เพราะในใจเต็มไปด้วย
ความไม่พอใจที่เด็กท�ำอย่างนั้นกับเขา

ถื อ ธรรม 120 เป็ น ใหญ่

“ฉันอุตส่าห์ท�ำดีกับเธอแล้วยังมาท�ำกับฉัน ถ้าอวดดีอย่างนี้
ก็อย่ากินยาเลย”
แต่หมอใหญ่กลับตรงกันข้าม เขาสนใจแต่ว่าท�ำอย่างไรเด็ก
ถึงจะกินยา เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเด็กจะท�ำอะไรกับเขา ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็น
หมอใหญ่ แต่เขาก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้คิดว่า
“ฉันเป็นหมอใหญ่นะ เธอเป็นเด็กจะมาท�ำแบบนีก้ บั ฉันได้ยงั ไง”
เมื่อไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่คำ� นึงถึงเด็กเป็นส�ำคัญ เพราะ
ฉะนั้นแม้เด็กจะปัดช้อนครั้งแล้วครั้งเล่า หมอใหญ่ก็ยังท�ำต่อไป
เพราะโจทย์ของหมอใหญ่คอื ว่า ท�ำยังไงเด็กถึงจะกินยา หมอจึงไม่
สนใจว่าตัวตนจะถูกกระทบหรือไม่ ที่จริงถ้าไม่เอาตัวตนออกหน้า
จะมีตัวตนที่ไหนมาถูกกระแทก พูดอีกอย่าง คือ ไม่มีตัวฉันเป็น
ผู้ถูกกระแทก
เวลาท�ำงานกับเด็กและเจอปัญหาแบบนี้ เราเลือกจะเป็นอย่าง
หมอคนไหน หมอหนุม่ หรือหมอใหญ่ ถ้าเด็กหรือคนทีเ่ ราอยากช่วย
ท�ำท่าทางปัน้ ปึง่ หรือมีกริ ยิ ามารยาทหยาบคายกับเรา ไม่ตอบสนอง
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ความปรารถนาดีของเรา เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร อย่างหมอหนุ่ม
หรืออย่างหมอใหญ่

ถ้าเรานึกถึงตัวเราเอง เอาอัตตาเป็นใหญ่ เราก็คงยอมแพ้แล้ว
แต่ถ้าเรานึกถึงประโยชน์ของเด็กเป็นส�ำคัญ เราจะไม่ท้อง่ายๆ เรา
จะมีความเพียรพยายามไม่ว่าเด็กจะหยาบคายกับเราอย่างไร เราก็
ไม่สนใจ เราก็จะเพียรพยายามจนกระทั่งส�ำเร็จจนได้ และท�ำโดย
ไม่ทุกข์ด้วยนะ เหมือนกับหมอใหญ่ในเรื่องที่เล่า แกก็ไม่ได้ทุกข์
อะไร เพราะไม่ได้เอาตัวตนออกรับตัง้ แต่แรก จึงไม่มตี วั ตนฉันเป็น
ผูท้ กุ ข์ และเมือ่ ค�ำนึงถึงตัวเด็กเป็นส�ำคัญ ในใจจึงมีแต่ความเมตตา
และเห็นใจเด็ก ลึกๆ หมออาจจะรูด้ จี ากประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมานาน
ว่า เด็กคนนี้คงมีภูมิหลังที่เจ็บปวดกับผู้ใหญ่หรือกับผู้ชายมาก่อน
ที่ท�ำให้เด็กระแวง ไม่ไว้ใจคนที่จะมาท�ำดีกับเขา หรือไม่เด็ก
อาจต้องการสร้างก�ำแพงขวางกัน้ ระหว่างตัวเองกับผูอ้ นื่ เข้าไว้ เพราะ
กลัวจะผิดหวังหากไปผูกพันกับใคร คือ กลัวว่าอาจถูกหลอกหรือ
ต้องพลัดพรากจากกันอีก จึงไม่อยากให้ใครมาใกล้ชิดกับตัวเอง
ก็เลยพยายามปฏิเสธความปรารถนาดีตั้งแต่แรก
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คนที่ผ่านโลกมามาก เห็นความทุกข์ของผู้คนมามาก ก็ยิ่ง
เข้าใจและมีเมตตายิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสามารถอดทนกับอากัปกิริยาที่
ไม่ดีของคนอื่น ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระ
นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะท�ำงานอย่างมีความสุขและได้ผล เพราะว่า
ถ้าเราไม่เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง ไม่เอาความชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็น
ใหญ่ แต่จะค�ำนึงถึงประโยชน์และความถูกต้องเป็นหลัก โดยเฉพาะ
เมื่อเราท�ำงานเพื่อคนอื่น ลองดูเถอะ ถ้าเราท�ำเพื่อผู้อื่นแล้ว เรา
จะท�ำได้ทน เราจะท�ำได้นาน

อย่างแม่จะมีความอดทนต่อลูกสูงมาก ทั้งนี้เพราะแม่นึกถึง
ลูกมากกว่าตัวเอง แต่สาเหตุที่เรามักจะท�ำอะไรไม่ได้นานหรือทน
ก็เพราะเผลอเอาตัวเองเป็นใหญ่ เอาอัตตาออกหน้า จึงเจอแรง
กระทบกระแทกไม่เว้นแต่ละวัน จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ คนเราเมือ่
เอาตัวตนออกหน้า เวลาเขาท�ำอะไรไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเรา
ปั้นปึ่งกับเรา เราก็จะทุกข์ทันที แถมเกิดความเกลียด เกิดความ
ขุ่นเคืองขึ้นมา เลยไม่อยากจะท�ำต่อ
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การท�ำงานเพือ่ ผูอ้ นื่ นัน้ ถ้าเราไม่ระวัง อัตตาหรือตัวตนจะเข้า
มาแทรกเข้ามาออกหน้า พอออกหน้าแล้ว ก็ทำ� งานอย่างไม่มคี วามสุข
และท�ำงานได้ไม่ยดื แต่ถา้ เราค�ำนึงถึงคนอืน่ เป็นหลัก เอาประโยชน์
หรือความถูกต้องเป็นหลัก เราไม่เอาตัวตนออกหน้าอยูร่ ำ�่ ไป เราจะ
ท�ำงานได้อย่างมีความสุข มีความพากเพียรและอดทน
ทีนี้ค�ำถามก็คือเราจะท�ำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวตนเข้ามาออก
หน้าอยู่เสมอ อันนี้ก็ต้องอาศัย สติ สตินี้จะช่วยเตือนเรา ทันทีที่
ตัวตนเข้ามาออกหน้า เราจะรู้เลยเพราะพอตัวตนออกหน้า มันจะ
เกิดความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาถูกชม ก็เกิดความรู้สึกว่า “ฉันเก่ง”
พอถูกต�ำหนิ ก็เกิดความรู้สึกว่า “ฉันแย่” หรือ “ฉันเสียหน้า”
หรือ “ฉันทุกข์” ความรูส้ กึ “ตัวกู ของกู” มันจะโผล่มาอย่างชัดเจน
เช่น งานของกู โรงเรียนของกู เป็นต้น ใครท�ำดีกว่าฉัน ก็จะไม่
พอใจ เกิดอิจฉา แต่ถา้ คนอืน่ เกิดปัญหา งานล้มเหลว ก็จะดีใจทัง้ ๆ
ที่เป็นเรื่องน่าเห็นใจมากกว่า แต่อัตตามันไม่สนใจหรอก ขอให้มัน
เก่งหรือเด่นกว่าคนอื่นเป็นใช้ได้
อย่างที่พูดไว้ว่าบ่อยครั้งว่าเรายึดติดถือมั่นโดยไม่รู้ตัว เรา
เป็นพระหรือแม่ชีที่สุคะโต มีโอกาสไปสนทนากับนักปฏิบัติธรรม
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ด้วยกัน พอเขาบอกว่าเขาชอบไปปฏิบัติธรรมที่ส�ำนักโน้นส�ำนักนี้
ถ้าเรามีความยึดติดถือมั่นในวัดป่าสุคะโตว่าเป็นวัดของฉัน เราก็จะ
รู้สึกไม่พอใจลึกๆ ว่า
“ท�ำไมเธอไม่มาปฏิบัติที่วัดของฉัน ท�ำไมไปวัดอื่น”
หรืออาจจะสรุปแต่งต่อไปว่า
“วัดอื่นดีกว่าวัดฉันตรงไหน”
ถ้าไม่มีสติรู้ตัว ใจก็จะพลัดไปตามความยึดติดถือมั่น เอาสิ่ง
ที่ไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่อง ไม่ใช่แต่วัดของฉันเท่านั้น เราสามารถ
ยึดติดถือมัน่ ไปกับทุกสิง่ ทุกอย่าง รถของฉัน บ้านของฉัน ประเทศ
ของฉัน ศาสนาของฉัน ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องอัตตาทั้งนั้น เพราะ
เป็นเรื่อง “ตัวกูของกู”
การยึดติดถือมั่นกับหน้าตาก็เป็นฝีมือของอัตตา มีชื่อเรียก
อีกอย่างว่า มานะ เวลาไปไหนก็อยากให้ใครๆ รู้ว่าฉันเป็นใคร
มานะ คือ อัตตาที่ต้องการแสดงความเป็นใหญ่ ต้องการให้
ใครๆ เคารพนบนอบหรือปฏิบัติกับเราอย่างดี หมอหนุ่มเขายังติด
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ตรงนีอ้ ยู่ เขาก็ตอ้ งการให้เด็กปฏิบตั กิ บั เขาด้วยความเคารพ พอเด็ก
ปัดช้อนก็เลยไม่พอใจ
“ฉันเป็นหมอนะ มาท�ำอย่างนี้กับฉันได้ไง ถือดียังไง”
แต่ถ้ามีสติรู้ตัวทันทีที่ความคิดแบบนี้มันแวบขึ้น และหันมา
นึกถึงประโยชน์ของเด็ก ก็ยงั ท�ำงานต่อไปได้ คนเรานี่ไม่ใช่วา่ จะท�ำ
อะไรเพื่อผู้อื่นได้ตลอดเวลา บางทีเราก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้ว่า
ท�ำดีทำ� ไมไม่ได้ดี ท�ำไมคนอืน่ ไม่เห็นความดีของเรา แต่ถา้ เรามีสติ
เราจะรู้ตัวว่า คิดแบบนี้มันไม่ถูก ไม่มีประโยชน์ มันเป็นทุกข์
เป็นอัตตาธิปไตย บางทีเราอดคิดไม่ได้วา่ “ท�ำแล้วฉันจะได้อะไร?”
นี่แหละ “อัตตาธิปไตย” แต่ถ้าเราเอา “ธรรมาธิปไตย” มาเป็น
ตัวน�ำ เราก็รู้ว่า เออ มันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นเช่นนั้นเอง
ในชีวิตประจ�ำวันมักจะมีทางเลือกอยู่สองทางอยู่เสมอ เช่น
เราทักเพื่อน เพื่อนไม่ทักเรา ถ้าเราเอาอัตตาน�ำหน้า เราก็จะรู้สึก
ขึ้นมาทันทีว่า
“เอ๊ะ ท�ำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง ฉันอุตส่าห์ยิ้มให้”
เห็นไหมว่าเจ้าตัว “ฉัน” มันโผล่ขึ้นมาทันที พอโผล่ขึ้นมา
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ก็เลยมีตัวฉันเป็นผู้ทุกข์ เป็นผู้เดือดร้อนทันทีเลย แต่ถ้าเรามีสติ
เราจะนึกถึงเขาก่อนว่า
“วันนี้เขาเป็นอะไรนะ เขามีเรื่องทุกข์ใจหรือเปล่า อาจจะมี
ปัญหาที่บ้านก็ได้ หรือว่าพ่อเขาอาการหนัก”
พอคิดแบบนี้ เราจะไม่โกรธเขาเลยนะ เราจะมีแต่ความ
เป็นห่วงและความเห็นใจแล้ว ถ้าเราลองเดินเข้าไปถามเขาว่าเกิด
อะไรขึ้น แทนที่จะนึกเอาเอง เราก็อาจจะพบความจริงว่าพ่อเขา
ก�ำลังป่วยหนัก หรือว่าแฟนเขาก�ำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สิน เมื่อรู้
เช่นนี้ก็ท�ำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น เกิดการเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกัน
ลองนึกดูเถิดว่าเวลาประสบกับเหตุการณ์ทำ� นองนี้ ถ้าเราเอา
ตัวตนออกหน้าหรือเอาความถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นหลัก ก็จะเกิด
ความรูส้ กึ เป็นปฏิปกั ษ์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
แต่ถา้ เรานึกถึงคนอืน่ เป็นหลัก นึกถึงความจริง นึกถึงประโยชน์เป็น
หลัก เราจะเป็นทุกข์นอ้ ยลง โกรธคนน้อยลง เข้าใจคนอืน่ หรือเห็นใจ
เขามากขึ้น
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อันนี้แหละเป็นวิธีการที่จะลดตัวตนลงได้ มันอยู่ที่มุมมอง
หรือปฏิกิริยาแรกพบว่า เราเอาอะไรเป็นตัวออกหน้า อัตตาหรือ
ธรรมะ เอาผลประโยชน์ของตัวเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก
ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ เราก็เสร็จอัตตา มันจะโผล่มาเป็นใหญ่หรือ
ออกหน้าอยู่เรื่อย เราจะต้องรู้เท่าทันมัน และหาทางป้องกันไม่ให้
มันออกหน้า โดยการมีสติและหาธรรมะ คือ ความจริง หรือความ
ถูกต้องมาออกหน้าแทน หรือไม่ก็มองเอาสิ่งอื่นเป็นคู่แข่ง แทนที่
จะเอาคนหรือใครก็ตามเป็นคู่แข่ง อย่างเช่น ราชีพที่ตระหนักอยู่
เสมอว่า “เขาก�ำลังแข่งกับค�ำ ไม่ได้แข่งกับคน” ค�ำพูดเพียงแค่สอง
ประโยคนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ถ้าเราลองน�ำไปใช้กับงานการ
และชีวติ ประจ�ำวันของเรา จะมีความทุกข์นอ้ ยลงและจะเป็นมิตรกับ
ผู้คนได้ง่ายขึ้น

