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คำานำา

 ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรื่องราวมากมายที่ประสานสัมพันธ์ถักทอ

ไว้ด้วยกัน ดังนั้นนิทานจึงสามารถสื่อความจริงของชีวิตได้ดีกว่าทฤษฎีหรือ

ปรัชญาล้วนๆ คนเราจึงชอบฟังนิทาน

 เรื่องเล่าต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ อาตมาได้ยินได้ฟังได้ประสบมาใน

ระยะเวลากวา่สามสบิปีทีอ่าตมาบวชเป็นพระสายวดัปา่ในนกิายเถรวาท เปน็

เวลากวา่หลายศตวรรษแลว้ทีพ่ทุธศาสนานิกายเถรวาทเปน็ศาสนาหลักประจำา

ชาติของไทย พม่า ศรีลังกา เขมร และลาว ปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเถรวาท

นีไ้ดห้ยัง่รากและเจริญเตบิโตในดินแดนตะวนัตก (รวมทัง้ประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่งน่าจะนับว่าเป็นดินแดนทางใต้มากกว่า!)

 ผูค้นมกัจะถามอาตมาอยูบ่อ่ยๆ วา่ อะไรคอืข้อแตกตา่งระหวา่งพทุธ

ศาสนานิกายหลักต่างๆ - เถรวาท มหายาน วัชรยานและเซน คำาตอบคือ 

นกิายตา่งๆ กเ็หมือนกับขนมเคก้ชนิดเดียวกันแต่เคลอืบดว้ยน้ำาตาลไอซิง่ต่าง

ชนิดกันเท่านั้น จากภายนอกอาจจะดูเหมือนว่ามีลักษณะและรสชาติต่างกัน 

แตเ่มือ่กดัลงไปเต็มคำาแลว้ เรากจ็ะพบรสชาตเิดยีวกนั - รสชาตแิหง่ความเป็น

อิสระ เมื่อเริ่มต้นก็มีพุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละ

 พระพุทธเจา้ทรงสัง่สอนอยูท่างตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดยีเมือ่

ประมาณ 2,๖00 ปมีาแลว้ พระองคม์ไิดท้รงสัง่สอนเฉพาะภกิษภุกิษณุเีทา่นัน้ 

หากทรงสั่งสอนสามัญชนอีกหลายๆ พันคนด้วย ตั้งแต่ชาวนา คนกวาดถนน 

หรือแม้แต่โสเภณี พระปัญญาของพระพุทธองค์มิได้บังเกิดขึ้น เพราะการดล

บันดาลจากส่ิงที่อยู่เหนือธรรมชาติ หากเกิดจากความทะลุปรุโปร่งในความ

เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้น คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระหฤทัย

อันเปิดกว้างต่อความจริงด้วยพลังจากการภาวนาอย่างลึกซึ้ง ดังพุทธพจน์ที่

คุ้นหูว่า ‘เราย่อมบัญญัติโลก เหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลก และปฏิปทา

เครื่องให้ถึงความดับแห่งโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและ

มีใจนี้เท่านั้น’1  



 พระธรรมคำาสั่งสอนหลักของพระพุทธองค์ คือ อริยสัจสี่ ซึ่งอาตมา

ขอจัดลำาดับใหม่จากที่เป็นอยู่ดังนี้

1. สุข

2. เหตุให้เกิดสุข

3. ความขาดสุข

4. เหตุให้เกิดภาวะขาดสุข

 เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับข้อที่สอง คือ เหตุให้เกิดสุข

เป็นหลัก

 พระพุทธองคม์กัทรงสอนด้วยเรือ่งราวตา่งๆ ทา่นอาจารยข์องอาตมา 

หลวงพอ่ชาแห่งภาคอสีานของประเทศไทย ก็ได้ใช้เรือ่งราวตา่งๆ ในการสอน

เช่นกัน หลังจากได้ฟังหลวงพ่อบรรยายธรรม สิ่งที่อาตมาจดจำาได้มากที่สุด ก็

คอืเรือ่งราวตา่งๆ ทีท่่านเลา่โดยเฉพาะเรือ่งตลก ไมใ่ช่เพยีงแคจ่ำาไดง้า่ยเทา่นัน้ 

หากเรือ่งราวเหลา่นีย้งัสือ่คำาช้ีแนะทีล่กึซึง้ยิง่สำาหรบัทางไปสูค่วามสุขทีแ่ทจ้รงิ

เรื่องราวนั้นจึงนับได้ว่าเป็น ‘ธรรมทูต’

 อาตมาเองก็ได้ใช้เรื่องราวต่างๆ รวมทั้งนิทานสอนพุทธศาสนา และ

การปฏิบัติภาวนาในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์และมาเลเซียมากว่ายี่สิบปี

แล้ว และอาตมาก็ได้นำาเสนอเรื่องราวที่อาตมาชอบมากที่สุดบางส่วนไว้ใน

หนังสือเล่มนี้ เพราะเรื่องราวนิทานมีไว้สำาหรับสื่อความหมายด้วยตัวของมัน

เอง อาตมาจึงใสค่ำาอธบิายเพิม่เตมิไวน้อ้ย เรือ่งราวแตล่ะเร่ืองส่ือความหมาย

หลายระดับ ดังนั้นยิ่งผู้อ่านอ่านมากเท่าไหร่ ความจริงก็จะปรากฏมากข้ึน

เท่านั้น

 ขอให้ท่านทั้งหลายสนุกกับการอ่านเรื่องราวแห่งความสุขที่แท้จริง

เหล่านี้มากเท่ากับผู้ที่เคยได้ฟังสดๆ และขอให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ช่วยเปลี่ยน

ชีวิตของผู้อ่านให้ดีขึ้น เช่นที่มันได้ช่วยผู้อื่นมามากมายแล้ว

      อาจารย์พรหม

      เพิร์ธ พฤษภาคม 2547



เกี่ยวกับผู้เขียน

 พระวิสุทธิสังวรเถร (พระอาจารย์พรหมวังโส) เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปใน

ชื่อพระอาจารย์พรหม หรือ Ajahn Brahm เดิมมีนามว่า Peter Betts เกิดที่

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 7 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2494 ท่าน

มีพื้นฐานครอบครัวจากชนชั้นแรงงาน แต่ได้ทุนเรียนต่อด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ณ 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หลังจากจบการศึกษา ท่านได้เป็นครูสอนนักเรียน

มัธยมปลายอยู่หนึ่งปีก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาอุปสมบทเป็น

พระภิกษุสงฆ์ และท่านได้รับการสั่งสอนจากพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา 

สุภัทโท) โดยในขณะที่เป็นพระบวชใหม่นั้นท่านได้รับการร้องขอให้แปลและ

รวบรวมพระวนิยัเปน็ภาษาองักฤษ ซึง่ในภายหลงัหนงัสอืฉบับนีก้ไ็ดก้ลายเปน็

พื้นฐานของวินัยสงฆ์ในวัดพุทธนิกายเถรวาทในประเทศตะวันตกหลายวัด

 หลังจากนั้นท่านก็ได้รับนิมนต์ไปที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

โดยพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตกเพ่ือช่วยพระอาจารย์ชาคโรในการ

เผยแผ่พุทธศาสนา ในเบื้องต้นพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้พักอยู่ในบ้านเก่า

บริเวณชานเมืองทางด้านเหนือของเมืองเพิร์ธ แต่ต่อมาในปี 2526 ได้มีการ

ซ้ือทีด่นิขนาด 97 เอเคอรซ์ึง่เป็นพ้ืนท่ีปา่ในภเูขาแห่งเซอเพนไทน์ (Serpentine) 

ทางด้านใต้ของเมืองเพิร์ธ ที่ดินผืนนี้เองได้กลายเป็นวัดป่าโพธิญาณ (ตั้งชื่อ

ตามชื่อหลวงพ่อชา ผู้สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้เขียน) โดยวัดป่าโพธิญาณแห่งนี้

เองได้กลายเป็นวัดพุทธแห่งแรกในดินแดนซีกโลกใต้ และในปัจจุบันได้กลาย

เป็นชุมชนของภิกษุในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ออสเตรเลีย

 ในตอนเริ่มต้นนั้นยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนพื้นที่นั้น และชาวพุทธ

ในเมืองเพิร์ธนั้นก็ยังมีไม่มากจึงทำาให้ยังไม่มีเงินทุนมาก บรรดาพระภิกษุจึง

ต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงนั้นจึง

เปน็ชว่งทีพ่ระอาจารยพ์รหมได้เรยีนรูร้ะบบประปาและการก่ออิฐฉาบปนูและ

ได้กลายเป็นผู้สร้างอาคารหลายหลังที่อยู่ในปัจจุบันด้วยตัวเอง



 ในปี 2537 พระอาจารย์ชาคโรได้ลาพักจากออสเตรเลียและได้ลา

สิกขาหนึ่งปีหลังจากนั้น ทำาให้พระอาจารย์พรหมต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักโดยทนัท ีแมว้า่ในชว่งแรกจะมคีวามไมม่ัน่ใจอยูบ่า้ง แตท่า่นก็ไดท้ำาหน้าที่

ของท่านอย่างเต็มที่ โดยในปี 2546 ท่านได้ไปเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนา

พุทธศาสนานานาชาติ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และในอีก 4 งาน

ประชมุของพทุธศาสนานานาชาต ิและในป ี2549 ทา่นไดเ้ปน็ผูจ้ดังาน Glob-

al Conference in buddhism ครั้งที่ 4 ณ เมืองเพิร์ธ นอกจากนั้นท่านยังคง

อุทิศเวลาของท่านให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย นักโทษ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ต้องการ

เรียนรู้เรื่องการทำาสมาธิ และบรรดาสงฆ์แห่งวัดป่าโพธิญาณ 

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี 2547 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น

พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีราชทินนามว่า พระวิสุทธิสังวร

เถร 

 ในเดือนตุลาคมปี 2547 ท่านได้รับรางวัล John Curtin Medal จาก

มหาวิทยาลัยเคอร์ติน (Curtin University) ในฐานะท่ีท่านมีวิสัยทัศน์ ภาวะ

ผู้นำา และการบริการแก่ชุมชนต่อชาวออสเตรเลีย

 ปจัจบุนันีท้า่นเปน็เจา้อาวาสแหง่วดัปา่โพธญิาณ ในเมอืงเซอเพนไทน ์

Serpentine รัฐออสเตรเลียตะวันตก และยังดำารงตำาแหน่งอีกมากมายดังน้ี 

ผูน้ำาทางจิตวญิญาณของพทุธสมาคมแหง่ออสเตรเลยีตะวนัตก ทีป่รกึษาทาง

จิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งรัฐวิคตอเรีย ที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของ

พุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียใต้ ผู้สนับสนุนทางจิตวิญญาณของพุทธสมาคม

แหง่สงิคโปร ์และยังคงทำางานรว่มกับบรรดาสงฆใ์นศาสนาพทุธทกุนกิายเพือ่

ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศออสเตรเลีย

 ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว อาทิ Opening 

the door of your heart, The Art of Disappearing, Happiness Through 

Meditation, Good, Bad, Who knows และนอกจากนั้นยังมีธรรมเทศนาของ

ท่านอีกมากมายในอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์

เสียงและไฟล์วีดีโอ ไฟล์เหล่านี้ได้รับการดาวน์โหลดไปเป็นล้านๆ คร้ังต่อปี 



อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวินาทีใดที่ผ่านไปท่ีจะไม่มีใคร ในบางแห่ง ในโลกใบนี้

ดาวน์โหลดหรือกำาลังฟังธรรมะจากพระอาจารย์พรหมอยู่



แด่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อชา ผู้เป็นสมณะแท้

แด่เพื่อนสพรหมจารี ผู้เป็นพยานความงามของกัลยาณธรรม

และ แด่โยมพ่อ ผู้สอนให้มีน้ำาใจ

สงบได้ จะสำานึกในความวุ่นวายของตน

เงียบเป็น จะสำานึกในความเพ้อเจ้อของตน

มีน้ำาใจ จะสำานึกในการด่วนสรุปคนอื่นของตน

       -สุภาษติจนีโบราณ
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ความสมบูรณ์แบบและความรู้สึกผิด
ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน

 หลังจากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 252๖  นั้น เราก็หมดตัว

และเปน็หนีโ้ดยทียั่งไมม่สีิง่ปลกูสรา้งใดๆ แมแ้ตเ่พงิทีอ่าศยัไดบ้นทีด่นิผืนนัน้ 

ในช่วงสองสามอาทิตย์แรก  เราต้องอาศัยนอนอยู่บนบานประตูเก่าๆ ที่ซื้อ

มาถูกๆ จากคนขายของเก่า  เราหนุนบานประตูเก่าๆ  นั้นให้สูงขึ้นจากพื้น

ดนิดว้ยกอ้นอฐิ (เราไมม่แีมแ้ตเ่บาะนอน น่ันก็เป็นของแนอ่ยู่แล้วเพราะวา่เรา

เป็นพระป่านี่)

 ท่านเจ้าอาวาสได้บานประตูที่ดีที่สุด เป็นบานประตูเรียบๆส่วนบาน

ประตูของอาตมาเปน็ชนดิทีมี่บวั แถมยงัมรีขูนาดใหญพ่อควรอยู่ตรงกลางตรง

บริเวณที่เคยติดลูกบิด โชคดีนะที่เขาถอดลูกบิดออกไปแล้ว แต่เจ้ารูนี่ก็ยังคง

อยู่เกือบจะกลางเตียงประตูของอาตมาทีเดียว อาตมาเคยพูดตลกๆ ว่า 

อาตมาไมต้่องลุกจากเตยีงไปเขา้หอ้งน้ำาหรอกนะ! ความจรงิทีแ่สนหนาวกค็อื

ว่า ลมสามารถพัดกรูผ่านเจ้ารูนี่มาถึงตัวอาตมา ทำาให้อาตมาไม่ค่อยได้หลับ

ได้นอนในช่วงค่ำาคืนเหล่านั้น

 พวกเราเปน็พระจนๆ ทีต่อ้งการอาคารท่ีพักอาศยั แตไ่มม่กีำาลังทรัพย์

พอที่จะจ้างช่างก่อสร้างได้ แค่ค่าวัสดุต่างๆ ก็แพงเกินพอแล้ว อาตมาจึงต้อง

เรียนรู้วา่เขาทำางานกอ่สรา้งกนัอย่างไรเตรยีมฐานรากอย่างไร ตลอดจนถึงการ

ผสมคอนกรีต การก่ออิฐการตั้งหลังคา งานประปา และทุกๆ อย่าง ก่อนจะ

บวชอาตมาเคยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและเป็นครูโรงเรียนมัธยมผู้ไม่เคยคุ้นกับ

การใช้แรงงานด้วยมือทั้งสองนี้ เพียงไม่กี่ปีอาตมากลายเป็นช่างก่อสร้างที่มี

ฝีมือไม่เบา ขนาดที่จะสามารถเรียกคณะทำางานของอาตมาได้ว่าบริษัทพุทธ

ก่อสร้าง  (BBC –Buddhist Building Company) แต่ขณะที่เริ่มต้นนั้นมันช่าง

เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเอามากๆ
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 การกอ่อฐิอาจจะดเูปน็เรือ่งงา่ยๆ เพียงแคโ่ปะปนูลงไปแล้ววางกอ้น

อิฐ แตะด้านนี้ทีด้านนั้นทีให้เข้าที่ ตอนอาตมาเริ่มก่ออิฐใหม่ๆ อาตมาแตะ

กดมุมหนึ่งลงเพื่อให้ได้ระดับ อีกมุมหนึ่งกลับยกข้ึน พออาตมากดด้านที่ยก

ข้ึนนัน้ใหล้งมา  อฐิก็เริม่แตกแถวแตกแนว หลงัจากทีอ่าตมาดันมนัใหก้ลับเขา้

ที่  มุมแรกก็เริ่มสูงเกินไปอีกแล้ว โยมลองทำาดูซิ!

 เพราะอาตมาเปน็พระ อาตมาจงึมคีวามอดทนและมเีวลาทีจ่ะทำางาน

ได้โดยไม่จำากัด  อาตมาจึงทำางานอย่างประณีตที่สุด โดยไม่สนว่าจะต้องใช้

เวลายาวนานเท่าใด เพือ่ใหม้ัน่ใจได้วา่อฐิทกุๆก้อนจะถกูวางไวอ้ยา่งสมบรูณ์

แบบทีสุ่ด ในทีสุ่ดการกอ่กำาแพงอฐิแผงแรกของอาตมากส็ำาเรจ็ลง อาตมากา้ว

ถอยออกมายืนชื่นชมผลงาน ในชั่วขณะนั้นแหละที่อาตมาสังเกตเห็น 

...โอ้ย!... อาตมาก่ออิฐพลาดไปสองก้อน อิฐก้อนอื่นๆ เป็นแถวเป็นแนว

สวยงาม มแีตเ่จา้อฐิสองกอ้นนีแ่หละท่ีเอยีงๆ ทำามุมกับแนวอิฐก้อนอ่ืนๆ มนั

ดูแย่มากๆ  เลย มันทำาให้กำาแพงทั้งแผงดูไม่ดีเลย

 ขณะนัน้ปนูกอ่อฐิกแ็ขง็เกนิกวา่ทีจ่ะสามารถดึงอิฐออกมาก่อใหมเ่สีย

แลว้ อาตมาจงึกราบเรยีนทา่นเจา้อาวาส  ขอทบุกำาแพงเพือ่เร่ิมตน้กอ่อฐิใหม่

อีกครั้ง หรือถ้าจะให้ดีก็อยากจะระเบิดมันทิ้งไปเลย อาตมาก่ออิฐไม่ดี และ

อาตมาก็รู้สึกอับอาย ท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้รื้อ กำาแพงนี้จะต้องคงอยู่

 เวลาอาตมาพาแขกเยี่ยมชมวัดที่เริ่มตั้งใหม่ของเรา อาตมาพยายาม

หลีกเลี่ยงที่จะพาแขกเดินไปทางกำาแพงนั้น อาตมาไม่อยากให้ใครๆ  เห็นมัน

เลย จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สามสี่เดือน ขณะที่อาตมากำาลังเดิน

อยู่กับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นกำาแพงนั้น แล้วก็เปรยขึ้นมาว่า 

“กำาแพงนี่สวยดี”

 อาตมาถามเขาด้วยความประหลาดใจว่า “คณุลมืแว่นสายตาของคณุ

ไว้ในรถรึเปล่า?  สายตาคุณเสื่อมรึเปล่า? คุณไม่เห็นรึว่ามีอิฐถึงสองก้อนที่

วางไม่ดีจนทำาให้กำาแพงนี้เสียหายหมด?”

 คำาพดูทีเ่ขาตอบอาตมานัน้ได้เปลีย่นแปลงทศันคตทิัง้หมดของอาตมา
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ต่อกำาแพงนั้น ต่อตัวอาตมาเอง และต่อหลายๆ แง่มุมของชีวิต เขาบอก

อาตมาว่า “ใช่ ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดีสองก้อนนั้นแต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่ามีอิฐอีก 

998 ก้อน ก่อไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ”

 อาตมาถึงกับอึ้งทีเดียว นับเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนท่ีอาตมา

สามารถมองเห็นอฐิกอ้นอืน่ๆ บนกำาแพงนัน้นอกเหนือจากเจา้สองก้อนทีเ่ปน็

ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอิฐที่อยู่ด้านบน ด้านล่างด้านซ้าย และด้านขวาของเจ้า

อฐิสองกอ้นนัน้ ล้วนแตเ่ปน็อฐิทีก่อ่ไวอ้ยา่งดไีมม่ทีีต่ ิย่ิงไปกว่าน้ันจำานวนอิฐ

ที่ดีนี้มีมากกว่าเจ้าอิฐไม่ดีสองก้อนนั้นมากมายนัก ก่อนหน้านี้ตาของอาตมา

จบัจอ้งเฉพาะแต่ทีอิ่ฐสองกอ้นนัน้ ตาของอาตมามดืบอดตอ่สิง่อืน่ๆ ทัง้หมด

อาตมาจงึไมอ่าจทนมองกำาแพงน้ันไดแ้ละไมต่อ้งการใหผู้้อืน่ไดเ้หน็กำาแพงนัน้

ดว้ย เป็นเหตุให้อาตมาอยากจะทลายกำาแพงนัน้ทิง้เดีย๋วนีเ้มือ่อาตมาสามารถ

เห็นอิฐดีๆ แล้ว กำาแพงนั้นก็ไม่น่าเกลียดอีกต่อไป มันก็เป็นเหมือนกับที่ผู้มา

เย่ียมคนนัน้พดู “กำาแพงนีส่วยดี” เดีย๋วนีก้ำาแพงนัน้กยั็งคงอยู่ แมเ้วลาจะผา่น

ไป 20 ปีแล้ว อาตมาเองก็ลืมเสียแล้วว่าเจ้าอิฐไม่ดีสองก้อนน้ันมันอยู่ตรง

ไหนแน่ อาตมาไม่สามารถเห็นจุดที่ผิดพลาดนั้นจริงๆ

 มนุษย์เราสักก่ีคนที่ตัดสัมพันธ์หรือหย่าร้างเพียงเพราะเขาเพ่งมอง

เห็นแต่ ‘อิฐที่ไม่ดีสองก้อน’ ที่อยู่ในตัวคู่ชีวิตของเขา  พวกเรากี่คนที่เคยรู้สึก

ทอ้แทส้ิ้นหวงัจนอาจจะเคยคดิฆา่ตวัตายเพยีงเพราะเรามองเหน็แต่ ‘อิฐทีไ่ม่

ดสีองกอ้น’ ในตัวของเรา  ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิมี ‘อฐิทีดี่และอิฐทีดี่จนไม่มี

ที่ติ’ มากมายอยู่เคียงข้างส่วนที่บกพร่อง ไม่ว่าจะมองไปทางข้างบน ข้างล่าง 

ข้างซ้ายข้างขวา  เพียงแต่เรามองมันไม่เห็นเท่านั้น แทนที่จะเห็นสิ่งดีๆ ที่มี

อยู่ สายตาของเรากลับเพ่งมองจดจ่อเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาด  ทั้งหมดที่เราเห็น

มีแต่สิ่งผิดพลาด จนเราคิดอยากจะทำาลายมันทิ้งเสีย  มันน่าเศร้าจริงๆ  ที่

หลายครั้งหลายหนเราได้ลงมือทลาย “กำาแพงที่ดี”นั้นไปจริงๆ

 เราทุกคนย่อมมี ‘ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน’ แต่แต่ละคนก็

ยอ่มม ี‘กอ้นอฐิทีด่จีนไมม่ท่ีีติ’ จำานวนมากมายกวา่ขอ้บกพร่องหลายเทา่ เมือ่
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เรามองเห็นมันแล้ว สิ่งต่างๆ ก็ดูจะไม่เลวร้ายนัก ไม่เพียงแต่เราจะสามารถ

อยู่กับตนเองและข้อผิดพลาดบางประการของเราได้อย่างสุขสงบแล้ว เรายัง

สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับสามีหรือภรรยาของเราด้วย นับเป็น

ขา่วรา้ยสำาหรบัทนายความผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการหยา่รา้ง  แตเ่ปน็ขา่วดสีำาหรบั

โยม

 อาตมาไดเ้ลา่เรือ่งสัน้ๆ  นีห้ลายครัง้ ชา่งกอ่สรา้งคนหนึง่ทีไ่ดฟ้งัเรือ่ง

นี้ได้มาพบอาตมาเพื่อบอกความลับเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขาบอกว่า “ช่าง

ก่อสร้างอย่างเราๆ นี้มักจะทำาสิ่งผิดพลาดได้เสมอเพียงแต่เราจะบอกลูกค้า

ของเราว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีบ้านใดในละแวกน้ันมีเหมือน แถม

เรายังเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสองสามพันเหรียญอีกด้วย”

 ฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่เอกลักษณ์พิเศษจะมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิด

พลาด ในทำานองเดียวกัน ถ้าเพียงแต่โยมจะเลิกมองจดจ้องอยู่เฉพาะแต่ข้อ

ผดิพลาด ส่ิงทีโ่ยมเหน็วา่เปน็ขอ้บกพรอ่งในตวัโยม ในตวัสามหีรอืภรรยาของ

โยม และในชีวิตทั่วๆ ไปอาจจะกลับกลายเป็น ‘ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว’ ที่

จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของโยมนะ
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สวนเซน

 วัดพุทธในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในเรื่องสวน หลายปีก่อนมีวัดๆหนึ่งเป็นที่

กล่าวขานกันว่ามีสวนสวยยิ่งกว่าวัดใดๆ  ผู้คนจากทั่วประเทศพากันเดินทาง

มาทีวั่ดนีเ้พือ่ชืน่ชมการจดัสวนทีง่ดงามประณตี มคุีณคา่ยิง่ในความเรยีบงา่ย

เป็นธรรมชาติ

 พระอาจารยอ์าวโุสรปูหนึง่เดินทางมาเย่ียมชมสวนนี ้ท่านเดนิทางมา

ถึงแต่เช้าตรู่หลังพระอาทิตย์ขึ้น ท่านต้องการจะค้นหาว่า เพราะเหตุใดสวนนี้

จงึไดช้ือ่ว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจอยา่งมากแก่ผูม้าเขา้ชม ท่านจงึซ่อนตวั

อยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่บริเวณที่มองเห็นสวนได้เป็นอย่างดี

 ท่านเห็นพระทำาสวนหนุ่มรูปหน่ึงเดินห้ิวตะกร้าหวายสองใบออกมา

จากวัด เป็นเวลากว่าสามชั่วโมงท่ีท่านเฝ้าดูพระหนุ่มค่อยๆบรรจงเก็บใบไม้

และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นพลัมที่แผ่ก่ิงก้านสาขาอยู่กลางสวน ขณะที่เก็บ

ใบไมแ้ต่ละใบ และกิง่ไมแ้ตล่ะก้าน ทา่นจะพลกิมนักลบัไปกลบัมาอยา่งเบามอื  

เพ่งพิศและไตร่ตรอง ถ้าท่านชอบ ท่านก็วางมันลงในตะกร้าใบหนึ่งอย่าง

ทะนุถนอม แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้ว ท่านก็ทิ้งมันลงไปใน

ตะกร้าอีกใบซ่ึงเป็นตะกร้าสำาหรับขยะ หลังจากที่ท่านได้นำาขยะไปเทที่กอง

ขยะหลังวดัแล้ว ทา่นหยุดพกัเพือ่ด่ืมชาและเตรยีมใจใหพ้รอ้มสำาหรบัขัน้ตอน

สำาคัญลำาดับต่อไป

 พระหนุม่ใชเ้วลาอกีสามชัว่โมงบรรจงวางใบไมแ้ต่ละใบและก่ิงไมแ้ตล่ะ

ก้านลงในที่ๆ เหมาะสมในสวนอย่างมีสติ ด้วยความเอาใจใส่ ประณีต และ

เชี่ยวชาญ ถ้าท่านยังไม่พอใจกับการวางน้ัน ท่านก็ขยับมันไปมาด้านนั้นนิด

ดา้นนีห้นอ่ย จนกวา่จะปรากฏรอยยิม้แหง่ความพงึพอใจนัน่แหละ ทา่นจงึจะ

เลือกใบไม้ใบใหม่ที่มีรูปร่างและสีสันตรงใจท่าน วางลงในที่ๆ เหมาะสมใน

สวนต่อไป ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของท่านนั้นยากจะหาผู้ใดเสมอ
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เหมอืน ความเชีย่วชาญในการจดัสแีละรปูลกัษณข์องทา่นนัน้เยีย่มยอด ความ

เข้าถึงความงามของธรรมชาติของท่านสูงส่งนัก เมื่องานของท่านเสร็จสิ้นลง 

สวนนั้นก็งามเลิศ

 แล้วพระอาวโุสกไ็ด้กา้วเขา้ไปในสวนดว้ยรอยยิม้จนเหน็ฟนัหกัๆ ของ

ท่าน ท่านแสดงความยินดีกับพระหนุ่มว่า “ยอดเย่ียมยอดเย่ียมจริงๆ น่า

ประทับใจมาก ผมเฝ้าสังเกตคุณมาตลอดเช้าความขยันของคุณคู่ควรแก่การ

ยกยอ่งสูงสุด และสวนของคณุก.็..เออ้... สวนของคณุกเ็กอืบจะสมบรูณแ์บบ”

 หน้าของพระหนุ่มซีดขาวลงทันที ร่างกายของท่านเกร็งขึ้นมาราวกับ

โดนแมงป่องต่อย รอยยิ้มแห่งความทะนงตนวูบหายไปในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใด

จะประมาทพระชราผูม้ใีบหนา้เกล่ือนไปด้วยรอยยิม้แหง่ความเมตตาไม่ไดเ้ปน็

อันขาด

 ด้วยความวิตกกังวล พระหนุ่มตะกุกตะกักถามว่า  “ท่านหมะ...

หมายความว่าอย่างไรครับ? ที่ว่าเกือบ... เกือบจะสมบูรณ์แบบน่ะ ท่าน 

หมะ....  หมายความวา่อยา่งไร?” แล้วทา่นก็หมอบราบลงแทบเทา้พระอาวุโส 

“ทา่นผูรู้ ้ทา่นอาจารยข์อรบั โปรดเมตตากระผมเถดิ  พระพทุธองคค์งส่งทา่น

มาแน่ๆ  เพือ่จะชีแ้นะกระผมใหต้กแตง่สวนนีใ้หง้ดงามสมบูรณ์แบบทีสุ่ด โปรด

สั่งสอนผมด้วย ท่านผู้มีปัญญา โปรดแสดงให้ผมดูด้วยเถิด”

 พระอาวุโสถามว่า  “ท่านต้องการให้ผมแสดงให้ดูจริงๆ รึ?” ริ้วรอย

บนใบหนา้ชราของทา่นบอกวา่  ทา่นพรอ้มจะให้บทเรียนทีไ่มธ่รรมดานัก “ขอ

รับๆ ท่านผู้รู้ โปรดแสดงเถิดขอรับ”

 ดงันัน้พระอาวโุสจงึกา้วฉบัๆ เขา้ไปตรงกลางสวน ลำาแขนเหีย่วๆ แต่

ยังแข็งแรงของท่านโอบรอบต้นพลัมใบดกน้ัน แล้วด้วยเสียงหัวเราะเยี่ยง

นักบุญ ท่านเขย่าต้นไม้ที่น่าสงสารนั้นราวกับจะเหวี่ยงปีศาจออกมาจากมัน 

ใบไม้ กิ่งไม้ และเปลือกไม้ร่วงหล่นเกลื่อนกลาด ท่านเขย่าแล้วเขย่าอีก จน

เมื่อไม่มีใบไม้จะร่วงอีกแล้วนั่นแหละท่านจึงได้หยุด

 พระหนุ่มตกใจ สวนสวยถูกทำาลาย งานที่ได้ทำาตลอดช่วงเช้านี้สูญ



20   ชวนม่วนชื่น

เปลา่ ทา่นโกรธจนอยากจะกำาจดัพระอาวโุส แตพ่ระอาวโุสกลบัมองไปรอบๆ 

ตัวด้วยอาการชื่นชมในผลงานของท่านเองอย่างบริสุทธิ์ใจ และแล้วด้วยรอย

ยิม้ทีส่ามารถละลายความโกรธของพระหนุม่ลงได ้ท่านกล่าวอย่างนุ่มนวลกับ

พระหนุ่มว่า “บัดนี้สวนของท่านงดงามสมบูรณ์แบบแล้ว”
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เท่าที่ทำาแล้วก็เสร็จแล้ว

 ฤดมูรสุมในเมอืงไทยเริม่ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมจนถงึเดอืนตลุาคม ใน

ช่วงเวลานี้พระสงฆ์จะงดเว้นการเดินทาง วางมือจากงานทั้งหลาย และอุทิศ

เวลาเพื่อการศึกษาและภาวนา  เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า ‘ช่วงเข้าพรรษา’

 ที่ปักษ์ใต้เมื่อหลายปีก่อน ท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูก

หามากมาย ทา่นกำาลงัก่อสร้างศาลาหลงัใหม่ในบรเิวณวดัปา่ของทา่น เม่ือถึง

ช่วงเข้าพรรษา ท่านก็ระงับการก่อสร้างและส่งช่างก่อสร้างกลับบ้าน เพราะนี่

เปน็เวลาของความสงบในวดัของทา่นสองสามวนัตอ่มา ผูม้าเยีย่มวดัคนหนึง่

เหน็ส่ิงกอ่สรา้งทีส่รา้งไวค้รึง่ๆ  กลางๆ นี ้จงึกราบเรียนถามทา่นวา่ศาลาหลัง

นี้จะสร้างเสร็จเมื่อใด โดยไม่มีอาการลังเล ท่านเจ้าอาวาสตอบว่า“ศาลาหลัง

นี้สร้างเสร็จแล้ว”

 “ศาลาหลังน้ีสร้างเสร็จแล้วหรือขอรับ?”  ผู้มาเยี่ยมคนนั้นถามแล้ว

ก้าวถอยห่างออกมา เขาคิดคำานึงในใจว่า  ‘ท่านหมายความว่าอย่างไรนะ  

หลังคาก็ยังไม่มี ประตูหน้าต่างก็ไม่มีสักบานไม้และถุงปูนยังกองไปทั่ว ท่าน

จะทิ้งไว้อย่างนี้หรือ ท่านเพี้ยนหรือนี่ ท่านหมายความว่าอย่างไรแน่’  เพื่อให้

แน่ใจเขากราบเรียนถามท่านอีกครั้งว่า “ศาลานี้เสร็จแล้วหรือขอรับ?”

 ท่านเจ้าอาวาสผู้ชรายิ้ม  และตอบอย่างอ่อนโยนว่า “เท่าที่ทำาแล้วก็

เสร็จแล้ว” แล้วท่านก็เดินจากไปเพื่อไปภาวนา

 นีเ่ปน็วธิกีารคดิเพยีงวธิเีดยีวทีจ่ะสามารถหยุดเราจากการงานทัง้ปวง

เพ่ือเข้าภาวนากรรมฐาน มิฉะน้ันแล้วงานที่เราต้องทำาจะไม่มีวันเสร็จสิ้นได้

เลย



22   ชวนม่วนชื่น

ทำาสวนทวนทุกข์

 อาตมาเล่าเรื่อง ‘เท่าที่ทำาแล้วก็เสร็จแล้ว’ ให้ผู้ฟังกลุ่มใหญ่เมื่อวัน

ศุกร์หนึ่งที่เมืองเพิร์ธ วันอาทิตย์ต่อมามีผู้ปกครองคนหน่ึงมาต่อว่าอาตมา

อย่างโกรธเคือง เขาได้ไปฟังอาตมาพูดพร้อมกับลูกชายวัยรุ่นของเขา เย็นวัน

เสาร์ลูกชายต้องการท่ีจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ พ่อถามลูกว่า “ลูกทำาการ

บ้านเสร็จแล้วหรือ?”  ลูกชายตอบว่า  “อาจารย์พรหมสอนพวกเราที่วัดเมื่อ

คืนไงครับพ่อ เท่าที่ทำาแล้วก็เสร็จแล้ว ผมไปล่ะครับ”

 อาทิตย์ถัดมา อาตมาจึงเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง

 ผูค้นสว่นมากในประเทศออสเตรเลยีมสีวนอยูใ่นบรเิวณบา้น แตน่อ้ย

คนนักที่จะสามารถหาความสุขสงบได้จากสวนของเขา สำาหรับคนอื่นๆ สวน

กจ็ะเปน็สถานทีอ่กีแหง่หนึง่ทีเ่ขามภีาระจะตอ้งดแูล ดงันัน้อาตมาจงึสนบัสนนุ

ใหพ้วกทีม่สีวนรูจ้กัแบง่เวลาทีจ่ะทำางานเพือ่บำารงุดแูลความสวยงามของสวน 

และใช้เวลานั่งเงียบๆ อย่างสงบสุขในสวนของตน ชื่นชมของขวัญอันงดงาม

จากธรรมชาติอันเป็นการบำารุงดูแลจิตใจของตนด้วย

 คนเบาปัญญาคนแรกพอใจมากกับความคิดนี้ เขาตกลงใจจะทำางาน

เล็กๆ  น้อยๆ ทั้งหมดให้เสร็จก่อน แล้วจึงจะให้เวลาแก่ตนเองสักชั่วครู่ที่จะ

ดื่มด่ำาความสงบสุขจากสวนของเขา  แต่ในที่สุดสนามหญ้าก็ต้องตัด ต้นไม้ก็

ต้องได้รับการรดน้ำาที่ดี ใบไม้ร่วงๆ ก็ต้องโกยทิ้ง พุ่มไม้ก็ต้องเล็ม ทางเดินก็

ต้องกวาด  มันแน่อยู่แล้วที่เขากลับต้องใช้เวลาว่างทั้งหมดที่เขามีเพื่อจัดการ

กับเศษเสี้ยวของ ‘งานเล็กๆ น้อยๆ’ ทั้งหลายเหล่านั้น งานของเขาไม่มีวัน

เสร็จสิ้น โยมเคยสังเกตไหมว่า ในสังคมเรานะ บุคคลที่จะได้  ‘พักผ่อนอย่าง

สงบ’ นั้น จะหาได้เฉพาะในสุสานเท่านั้น

 คนเบาปญัญาคนทีส่อง คดิวา่เขาฉลาดกวา่คนเบาปญัญาคนแรกมาก 

เขาเอาคราดและกระป๋องรดน้ำาไปเก็บเสีย แล้วนั่งในสวนอ่านนิตยสารที่อาจ
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จะมีรูปภาพของธรรมชาติบนกระดาษมันๆนั้น แต่มันเป็นความเพลิดเพลิน

อยู่กับนิตยสาร  ไม่ใช่การหาความสุขสงบจากสวนของเขา

 คนเบาปญัญาคนทีส่าม เกบ็เครือ่งมอืทำาสวนทัง้หมดรวมทัง้นิตยสาร

หนงัสอืพมิพท์กุฉบบัตลอดจนวิทย ุแลว้กน็ัง่ลงในสวนทีส่งบนัน้... เพยีงแคสั่ก

สองวินาที! เขาก็เริ่มครุ่นคิดว่า  ‘ถึงเวลาต้องตัดหญ้าแล้วล่ะ  ไม้พุ่มนั้นก็ต้อง

เล็มในไม่ช้านี้ นี่ถ้าเราไม่รดน้ำาดอกไม้พวกน้ันสักสองสามวันมันคงตายแน่ 

เออ! เราเอาต้นพุดซ้อนไปลงท่ีมุมสวนตรงน้ันถ้าจะดี ใช่แล้ว! ต้องวาง

อ่างอาบน้ำานกประดับไว้ตรงหน้าด้วย เห็นจะต้องไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้แล้ว

ล่ะ....’ ทั้งหมดนั้นเป็นการเพลิดเพลินในความคิดและการวางแผนซึ่งจะ

หาความสงบสุขทางจิตใจไม่ได้เลย

 คนทำาสวนท่ีมปัีญญาพจิารณาวา่ ‘เราทำางานมานานพอแลว้ บดัน้ีถงึ

เวลาทีเ่ราจะไดส้ขุสำาราญช่ืนชมดอกผลจากน้ำาพักน้ำาแรงของเราบา้ง นัง่เงยีบๆ 

หาความสงบใจ  แม้ว่ายังมีหญ้าที่จะต้องตัด ใบไม้ที่จะต้องโกย และอื่นๆ อีก

มากมาย แต่เก็บไว้ก่อนเถิด ไม่ใช่เดี๋ยวนี้’  วิธีคิดที่ชาญฉลาดน้ีทำาให้เรา

หาความสุขสำาราญจากสวนของเราได้ แม้ว่ามันจะยังไม่สวยเลิศก็ตาม

 อาจจะมพีระญีปุ่น่แก่ๆ   องคห์น่ึงซอ่นอยูห่ลงัพุม่ไมพ้รอ้มจะกระโดด

ออกมาเพื่อบอกเราว่า  สวนเก่าๆ ที่ยังรกๆ อยู่นี้สวยงามที่สุด ถ้าเรามอง

งานที่เราได้ทำาไปแล้วแทนที่จะเพ่งมองแต่งานที่ยังรอให้เราทำาอยู่ เราอาจจะ

เข้าใจได้ว่า ‘เท่าท่ีทำาแล้วก็เสร็จแล้ว’ แต่ถ้าเราจดจ้องเพ่งหาแต่สิ่งท่ียัง

บกพรอ่งและส่ิงทีร่อใหเ้ราแกไ้ข เช่นเดยีวกบักรณกีำาแพงอิฐในวดัของอาตมา 

เราจะไม่รู้จักความสงบสุขใจเลยในชีวิตนี้

 คนทำาสวนผูม้ปัีญญาใช้เวลาราวสบิห้านาทหีาความสขุจากความสงบ

ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่คิด ไม่

วางแผน และไมรู่สึ้กผดิ เราทกุคนสมควรท่ีจะกา้วออกมาจากสิง่ทีก่ำาลงัทำาอยู่

บ้างเพื่อหาความสงบสุข และคนรอบๆ ข้างเราก็สมควรที่จะได้รับความสงบ

สุขเช่นกันจากการที่เราหลีกเร้นจากเขามา หลังจากช่วงเวลาสิบห้านาทีที่มี
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ความสำาคญัยิง่ตอ่การยดืชวิีตของเราดว้ยการ ‘ออกจากสิง่ทีท่ำา’ เราก็กลับมา

ทำางานทำาสวนตามหน้าที่ของเราต่อไป

 เมื่อเราสามารถเข้าใจวิธีการท่ีจะได้รับความสุขสงบจากสวนของเรา

แล้ว เราก็ย่อมรู้จักที่จะหาความสุขสงบได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เราจะรู้จักหาความสุขสงบจากสวนในใจของเรา แม้ว่าหลายๆ ครั้ง

เราอาจจะคิดว่ามันยังมีอะไรรุงรังและมีอะไรอีกมากมายเหลือเกินท่ีจะต้อง

จัดการก็ตาม
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ความรู้สึกผิดและการให้อภัย

 สองสามปท่ีีแลว้มหีญงิสาวชาวออสเตรเลยีนคนหนึง่มาพบอาตมาที่

วัดในเมืองเพิร์ธ พระมักจะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ของ

ฆราวาสเสมอ คงจะเป็นเพราะพวกเราราคาไม่แพง ก็เราไม่เคยคิดเงินค่า

ปรึกษาเลยนี ่หญงิคนน้ันกำาลงัทนทุกขท์รมานจากความรู้สึกผดิ  เมือ่ ๖ เดอืน

ที่แล้วเธอทำางานอยู่ในชุมชนเหมืองแร่ซึ่งอยู่ห่างไกลไปทางตอนเหนือของ

ออสเตรเลียตะวันตก  งานหนัก เงินดี แต่แสนจะเงียบเหงาในช่วงนอกเวลา

ทำาการ  ดังนั้นในตอนบ่ายของวันอาทิตย์หนึ่ง เธอจึงชวนเพื่อนรักของเธอ

และแฟนหนุ่มของเพื่อนให้ออกไปขับรถเที่ยวในป่ากัน ทั้งเพื่อนรักของเธอ

และแฟนหนุม่นัน้ไมม่ใีครอยากจะไปเลย แต่การจะไปคนเดยีวยอ่มไมส่นกุแน ่

เธอจึงพยายามทุกวิถีทาง ชักแม่น้ำาทั้งห้า ใช้ทั้งลูกล่อลูกชน จนเพื่อนทั้งสอง

ยอมแพ้และจำาใจต้องออกไปขับรถเล่นในป่ากับเธอ

 และแล้วอบุตัเิหตกุเ็กดิขึน้ รถยนตพ์ลกิคว่ำาบนถนนลูกรังเพือ่นรักของ

เธอเสียชีวิต ส่วนเพื่อนหนุ่มนั้นพิการเป็นอัมพาต เธอผู้เป็นต้นคิดและดึงดัน

ที่จะไปกลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ  เลย

 เธอเล่าเรือ่งใหอ้าตมาฟังด้วยดวงตาทีม่แีววของความโศกสลดรนัทด

ใจ“ถ้าเพียงแต่ดิฉันจะไม่บีบบังคับให้พวกเขาไปกับดิฉัน เพื่อนรักของดิฉันก็

จะยงัคงมชีีวติอยู ่  และเขากค็งจะไมพ่กิารดฉินัไม่น่าจะบบีบงัคบัให้เขาไปเลย  

ดิฉันรู้สึกแย่มากๆ รู้สึกผิดจริงๆ”

 ความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของอาตมาคือ จะต้องปลอบให้เธอ

อุ่นใจว่า มันไม่ใช่ความผิดของเธอ เธอไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดอุบัติเหตุสัก

หน่อย เธอไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะทำาร้ายเพื่อนของเธอ ส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา  จงปล่อยวางเสีย  ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก หากความคิดแวบต่อมาของ

อาตมาก็คือ ‘เชื่อแน่ว่าเธอคงเคยได้ฟังประโยคเหล่านี้มานับเป็นร้อยๆ ครั้ง
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แลว้และเหน็ไดชั้ดวา่มันไมเ่ป็นผล’ อาตมาจงึหยดุนิง่และพจิารณาสถานการณ์

ของเธอให้ลึกขึ้น แล้วจึงบอกเธอว่า  ที่เธอรู้สึกผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

 สีหน้าของเธอเปลี่ยนจากโศกเศร้าเป็นประหลาดใจ และจากความ

ประหลาดใจกลายเปน็ความโลง่ใจ เธอไมเ่คยได้ยนิใครพดูเชน่นีม้ากอ่นวา่เธอ

สมควรจะรู้สึกผิด อาตมาเดาได้ถูกทาง  เธอกำาลังรู้สึกผิดเกี่ยวกับความรู้สึก

ผิด  เธอรู้สึกผิดแต่คนรอบๆ ตัวทุกคนบอกเธอว่าเธอไม่ต้องรู้สึกเช่นนั้น เธอ

จงึ ‘รูส้กึผดิยกกำาลังสอง’ คอื รูส้กึผดิเรือ่งอบัุตเิหต ุและรูส้กึผดิทีค่วามรูส้กึผดิ

นั้นประทับอยู่ในใจ จิตใจมนุษย์ก็ซับซ้อนสับสนเช่นนี้แล

 เพียงแค่เราเข้าไปจัดการกับเจ้าความรู้สึกผิดชั้นแรก โดยยอมรับว่า

มนัเปน็การสมควรแลว้ทีเ่ธอจะรูส้กึผดิ เราจะสามารถดำาเนินการขัน้ตอ่ไปเพือ่

จะแก้ไขปัญหาของเธอได้  เราจะจัดการอย่างไรดี?

 ในพทุธศาสนามภีาษิตทีเ่ป็นประโยชน์ในเรือ่งน้ี ‘จงจดุเทยีนไขเพือ่ให้

ได้แสงสว่าง แทนการบ่นคร่ำาครวญว่ามันมืด’

 ยอ่มมส่ิีงใดสิง่หน่ึงท่ีเราจะสามารถทำาไดอ้ยา่งแนน่อนแทนทีจ่ะมวัแต่

วา้วุน่ไมส่บายใจ  แมว้า่สิง่ใดสิง่หนึง่นัน้จะเป็นเพยีงการนัง่นิง่ๆ อยา่งสงบสกั

ครู่โดยไม่มีการคร่ำาครวญบ่นว่าใดๆ

 ความรูสึ้กผิดน้ันแตกตา่งเปน็อยา่งมากจากความรู้สึกเสียใจในส่ิงทีผ่ดิ

พลาดไป ในสังคมเรา ความรู้สึกผิดคล้ายกับคำาตัดสินของผู้พิพากษาที่ได้ทุบ

ค้อนดังโป๊กลงบนไม้แข็งๆ ในศาลแล้ว แม้จะไม่มีใครลงโทษเรา  แต่เราจะหา

ทางลงโทษตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความรู้สึกผิด  หมายถึง การถูกลงโทษ

อย่างรุนแรงลึกลงไปในจิตวิญญาณทีเดียว

 ดังนั้นหญิงสาวคนนี้ย่อมต้องการข้อวัตรปฏิบัติเพื่อจะล้างความผิด 

เธอจึงจะสามารถปล่อยวางความรู้สึกผิดน้ันได้ การท่ีจะบอกเธอว่า ลืมมัน

เสียเถอะและจงดำาเนินชีวิตต่อไป ย่อมไม่ได้ผลแน่นอน อาตมาจึงแนะนำาให้

เธอไปเปน็อาสาสมคัรทำางานในแผนกผูป้ว่ยพกัฟืน้ในโรงพยาบาลใกล้ๆ  บา้น 

ปรนนบิติัดแูลผูบ้าดเจ็บจากอบัุตเิหตทุางรถยนต ์อาตมาคดิวา่การทำางานหนกั
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ที่นั่นจะช่วยละลายความรู้สึกผิดของเธอได้ นอกจากนั้น สิ่งที่เคยเกิดข้ึน

เสมอๆ ในงานอาสาสมัครก็คือ ตัวอาสาสมัครเองจะได้รับการเยียวยาช่วย

เหลือเป็นอย่างมากจากบุคคลที่เธอตั้งใจจะเข้าไปช่วยนั่นเอง
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ความรู้สึกผิดของอาชญากร

 กอ่นทีอ่าตมาจะต้องรบัตำาแหนง่เจ้าอาวาสทีมี่ทัง้เกยีรตแิละภาระนัน้ 

อาตมาเคยไปเยีย่มเรอืนจำาตา่งๆ ในเมอืงเพริธ์อาตมาบนัทกึชัว่โมงการทำางาน

ของอาตมาในคุกอย่างละเอียดเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างถ้าอาตมาจะโดนคำา

พิพากษาเข้าสักวัน!

 ครั้งแรกที่อาตมามีโอกาสไปเยี่ยมเรือนจำาใหญ่แห่งหน่ึงอาตมารู้สึก

ทัง้แปลกใจและประทบัใจในจำานวนนักโทษทีเ่ขา้มาฟังอาตมาเทศนเ์รือ่งสมาธิ

ภาวนา ห้องทั้งห้องแน่นขนัด เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของนักโทษทั้งหมดสนใจ

จะมาเรียนรู้เร่ืองการทำาสมาธิย่ิงอาตมาพูดนานเท่าใด ผู้ฟังของอาตมาก็ยิ่ง

กระสับกระส่ายมากขึ้นเท่านั้น เวลาผ่านไปเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้น  นักโทษ

คนหนึง่ซ่ึงเปน็หนึง่ในอาชญากรระดับหวัโจกในคกุนัน้กข็ดัจงัหวะการพดูของ

อาตมาดว้ยการยกมอืขึน้ถามคำาถาม อาตมาอนญุาตให้เขาถามคำาถามได้ เขา

ถามว่า “จริงหรือที่การนั่งสมาธิสามารถทำาให้ตัวลอยได้?”

 อาตมาจึงเข้าใจในบัดน้ันเองว่าเหตุใดบรรดานักโทษทั้งหลายจึงแห่

กันมาฟังอาตมาพูด พวกเขาต้องการเรียนรู้เรื่องสมาธิภาวนาเพื่อจะสามารถ

ทำาให้ตัวลอยจนเหาะข้ามพ้นกำาแพงคุกไปได้ อาตมาบอกเขาว่ามันเป็นไปได้  

แตก่เ็ฉพาะกบันกัปฏิบตับิางคนทีเ่ลศิเปน็พเิศษเทา่นัน้ แถมยงัตอ้งฝกึฝนเปน็

เวลาหลายปีด้วย เมื่ออาตมามีโอกาสกลับไปเทศน์ที่คุกนั้นอีกครั้ง  จำานวน

นักโทษที่เข้ามาฟังก็เหลืออยู่เพียงสี่คนเท่านั้น

 อาตมาสอนนักโทษในเรือนจำาอยู่หลายปีและมีโอกาสคุ้นเคยเป็น

อย่างมากกับนักโทษหลายคน อาตมาได้ประจักษ์แก่ใจว่า อาชญากรทุกคน

รูส้กึผดิกบัส่ิงทีเ่ขาไดท้ำาลงไป ความรูส้กึผดินัน้หย่ังลกึลงไปในหวัใจของเขาทัง้

วนัทัง้คนื เขาจะเปดิเผยความรูส้กึนีเ้ฉพาะกบัเพือ่นสนทิทีเ่ขาวางใจไดเ้ทา่นัน้ 

หากเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชน เขาจะสวมหน้ากากของนักโทษที่ดูไม่ยี่หระ
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และไม่หวั่นกลัว แต่เมื่อเราสามารถทำาให้เขาไว้วางใจเราได้  และเมื่อเขา

ยอมรบัเราเปน็ผูช้ว่ยฟืน้ฟจูติใจของเขาสกัระยะหนึง่ เขาจะกลา้เปดิเผยความ

รู้สึกผิดที่แสนปวดร้าวของเขา อาตมาได้ช่วยเขาหลายๆ ครั้งโดยใช้เรื่องที่จะ

เล่าลำาดับต่อไป  คือ เรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนห้อง ข
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เด็กนักเรียนห้อง ข

 เมื่อหลายปีก่อนมีการทดลองอย่างลับๆ เกี่ยวกับการศึกษาใน

โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ที่โรงเรียนนี้เขาแบ่งนักเรียนที่อยู่ชั้น

เดียวกันออกเป็นสองห้องเรียน มีการสอบประจำาปีตอนปลายภาคการศึกษา

เพ่ือแบง่กลุ่มนกัเรยีนสำาหรบัปกีารศกึษาหนา้โดยจะไมม่กีารประกาศผลสอบ

ให้ผู้ใดทราบ เฉพาะคุณครูใหญ่และนักจิตวิทยาเท่านั้นจึงจะทราบความจริง 

เด็กที่สอบได้ที่หนึ่งได้ถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่สี่และห้า  แปด

และเก้า สิบสองและสิบสาม ตามลำาดับ ส่วนเด็กที่ได้ที่สองและสามถูกจัดให้

อยูห่อ้งเดยีวกบัเดก็ทีส่อบไดที้ห่กและเจ็ด สบิและสบิเอ็ดตามลำาดบั สามารถ

กลา่วไดว้า่ดว้ยวธิกีารแบง่เชน่นี ้เดก็ๆ ทัง้สองหอ้งมคีวามเทา่เทยีมกันในด้าน

ความสามารถ  คุณครูผู้สอนเด็กๆ ในปีการศึกษาหน้าถูกคัดเลือกอย่าง

พิถีพิถันเพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมกัน แม้แต่อุปกรณ์การเรียนใน

ห้องเรียนทั้งสองก็เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันที่สุดยกเว้นสิ่งเดียว 

คือ ห้องเรียนหนึ่งถูกเรียกว่า ‘ห้อง ก’ ส่วนอีกห้องหนึ่งได้ชื่อว่า ‘ห้อง ข’

 ความจรงิห้องเรยีนทัง้สองมนีกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทัดเทยีมกัน แต่

ตามความรู้สึกของทุกคน นักเรียนห้อง ก เป็นเด็กฉลาด ส่วนนักเรียน ห้อง ข 

ก็ไม่ค่อยจะฉลาดนัก ผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้อง ก ทั้งประหลาดใจ

และพอใจทีลู่กๆ ของตนสอบได้ดีมาก เลยตอบแทนดว้ยการใหร้างวลัและคำา

ชมเชยยกย่องในขณะที่ผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้อง ข ดุว่าลูกของตน

วา่ข้ีเกยีจ ทำางานหนกัไมพ่อ แลว้ตดัสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ท่ีเคยใหลู้กเสีย แมแ้ต่

คุณครูห้อง  ข ก็สอนนักเรียนห้อง ข ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากห้อง ก คือ ไม่

คาดหวังอะไรนักหนาจากนักเรียนของตัว ภาพลวงตานี้ถูกรักษาไว้อย่างเป็น

ความลับตลอดปีการศึกษาจนกระทั่งถึงการสอบปลายภาค

 ผลสอบท่ีปรากฏทำาให้รู้สึกหนาวได้ทีเดียว แต่ไม่น่าประหลาดใจนัก 
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นักเรียนห้อง ก ทำาสอบได้ดีกว่านักเรียนห้อง  ข มาก ราวกับว่านักเรียนห้อง 

ก ในปีนี้เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสูงครึ่งแรกของชั้นเรียนในการสอบประจำาปี

การศึกษาที่แล้ว เขาได้กลายเป็นเด็กนักเรียนห้อง ก ไปจริงๆ  ส่วนนักเรียน

อีกกลุ่มหนึ่งนั้น แม้ว่าจะมีความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนห้อง ก ในปีที่

แล้ว บัดนี้ก็ได้กลายเป็นนักเรียนห้อง ข ไปจริงๆ  ตามคำาบอกย้ำาตลอดหนึ่ง

ปีที่ผ่านมา ด้วยวิธีปฏิบัติที่ได้รับจากคนรอบข้าง และด้วยความเชื่อที่เขาคิด

ว่าเขาเป็น จึงกลายมาเป็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ
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เด็กน้อยในซุปเปอร์มาเก็ต

 อาตมาบอก ‘สหายนักโทษคนคุก’ ของอาตมาว่า จงอย่าได้คิดว่าตัว

เองเปน็อาชญากร แต่เป็นเพียงคนๆ หนึง่ทีไ่ด้เคยก่ออาชญากรรมเทา่นัน้ นัน่

เพราะถ้าเขาถูกย้ำาวา่เขาเป็นอาชญากรถกูปฏบิัตดิ้วยเยีย่งอาชญากร และถ้า

เขาเช่ือว่าเขาเป็นอาชญากรเขาก็จะกลายเป็นอาชญากรไปจริงๆ  เรื่องมัน

เป็นอย่างนั้น

 เด็กน้อยคนหนึ่งทำากล่องนมหล่นบริเวณช่องทางเดินในซุปเปอร์มา

เก็ต กล่องนมแตกและนมหกกระจายไปทั่วพื้น แม่ของเขาดุว่า “เจ้าเด็กโง่” 

 ทีช่่องทางเดนิถัดไป เด็กอกีคนหน่ึงก็ได้ทำากลอ่งน้ำาผึง้หลน่แตกจนน้ำา

ผึ้งหกไปทั่วพื้นเช่นกัน แม่ของเขาบอกว่า  “ลูกช่างทำาอะไรโง่ๆ เช่นนั้นนะ”

 เด็กคนแรกถูกตราหน้าว่าเขาเป็นคนโง่ ส่วนเด็กอีกคนหนึ่งเพียงถูกชี้

ให้เห็นถึงการกระทำาท่ีผิดพลาดอย่างหนึ่งของเขาเท่านั้นเด็กคนแรกอาจจะ

กลายเป็นคนโง่ไปจริงๆ ขณะที่เด็กก็รู้ที่จะหยุดการกระทำาที่ผิดพลาดได้

 อาตมาถามสหายคนคุกของอาตมาว่า เขาได้ทำาอะไรอื่นๆบ้างในวัน

ทีเ่ขาก่ออาชญากรรม? เขาได้ทำาอะไรบา้งในวนัอืน่ๆ ในปีน้ัน? เขาไดท้ำาอะไร

บ้างในปอีืน่ๆ  ในชวีติของเขา?  แลว้อาตมาก็ไดเ้ลา่เรือ่งกำาแพงอฐิของอาตมา

ให้เขาฟัง  มีอิฐก้อนอื่นๆ ในกำาแพงที่เป็นตัวแทนของชีวิตเรานอกเหนือจาก

ส่วนที่ผิดพลาดตามความเป็นจริงแล้ว  อิฐก้อนดีๆ มักจะมีมากกว่าอิฐก้อน

ไม่ดีหลายเท่านัก  ดังนั้น เขาเป็นกำาแพงที่น่าเกลียดจนน่าจะถูกทุบทิ้งหรือ

เปล่า? หรือเขาเป็นกำาแพงที่ดีใช้ได้ซึ่งมีอิฐวางไม่เข้าที่เข้าทางเพียงสองก้อน

เท่านั้น เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละ?

 สองสามเดอืนหลงัจากทีอ่าตมาตอ้งรบัหนา้ทีเ่จา้อาวาสจนตอ้งหยุด

การไปเยีย่มเยียนคกุตา่งๆ อาตมาได้รบัโทรศพัทจ์ากผู้คมุนกัโทษคนหนึง่ เขา

อยากให้อาตมากลับไปอีก  คำาชมเชยของเขาทำาให้อาตมาประทับใจไม่มีวัน
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ลืม เขาบอกว่า เหล่าสหายคนคุกลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมานั้น เมื่อครบ

กำาหนดการจองจำาแล้วไม่เคยหวนกลับมาเข้าคุกอีกเลย
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ผิดกันถ้วนหน้า

 เรื่องที่แล้วอาตมาได้เล่าเกี่ยวกับลูกศิษย์ของอาตมาในคุกแต่เน้ือหา

ของเรือ่งสามารถประยกุตใ์ชก้บัใครๆ กไ็ดท้ีก่ำาลงัถกูจองจำาอยูใ่นเรอืนจำาแหง่

ความรู้สึกผิด ความผิดที่เรารู้สึกอยู่ สิ่งอื่นๆ ที่เราได้ทำาในวันนั้น ปีนั้น และ

ในชวิีตนี ้ เรามองเหน็อิฐก้อนอืน่ๆ ในกำาแพงหรอืเปล่า? เราสามารถมองเหน็

อะไรๆ  นอกเหนือจากการกระทำาผิดพลาดที่เป็นเหตุให้เรารู้สึกผิดนี้หรือไม่?  

ถ้าเรายึดมั่นอยู่กับการกระทำาแบบ  ‘นักเรียนห้อง ข’ นานเกินไป ในที่สุดเรา

ก็อาจกลายเป็น  ‘นักเรียนห้อง ข’ ไปจริงๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราทำาผิดซ้ำาแล้ว

ซ้ำาเล่าและสะสมความรู้สึกผิดมากขึ้นๆ แต่เมื่อใดที่เราได้เห็นภาคอื่นๆ  ของ

ชวีติเรา  เห็นอิฐก้อนอืน่ๆ ในกำาแพง เมือ่นัน้เราจะไดม้มุมองทีต่รงตามความ

เป็นจริง เกิดปัญญาเข้าใจซึ่งราวกับดอกไม้บานในใจ เราทุกคนควรได้รับการ

ให้อภัย
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จงปล่อยวางความรู้สึกผิดตลอดกาล

ขั้นตอนที่ยากท่ีสุดของการเดินทางออกจากความรู้สึกผิดคือ การที่จะทำาให้

ตนเองเชื่อมั่นว่า เราสมควรจะได้รับการให้อภัยเร่ืองที่เล่าๆ มาทั้งหมดน้ัน

สามารถช่วยเราได้ แต่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะหลุดจากเรือนจำาน้ันต้องทำาด้วย

ตนเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีวเพือ่นคนหนึง่ของอาตมา เมือ่คร้ังทีเ่ขายังเล็ก กำาลังเล่น

อยูก่บัเพือ่นทีเ่ขาสนิททีส่ดุบนสะพานยาวท่ียืน่ไปในน้ำา  ดว้ยความคกึคะนอง

เขาผลักเพื่อนของเขาตกลงไปในน้ำา เพื่อนจมน้ำาตายตั้งแต่น้ันมาเขาก็มีชีวิต

อยูด้่วยความรูสึ้กผิดซึง่กดักรอ่นจติใจเขา  พอ่แมข่องเพือ่นทีจ่มน้ำาตายอาศัย

อยู่ข้างบ้าน เขาเติบโตขึ้นมาด้วยความสำานึกว่า เขาเป็นผู้พรากชีวิตลูกชาย

ของท่านทั้งสองไป และแล้ว เช้าวันหนึ่งเมื่อเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังเขา

จึงได้เข้าใจว่า  เขาไม่จำาเป็นจะต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้ว เขาได้เดินออกจาก

เรือนจำาที่เขาสร้างขึ้นมาเองไปสู่อิสรภาพอันแสนจะอบอุ่นในที่สุด
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ความรักและการอุทิศตน
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

 เมื่ออาตมาอายุราวๆ  สิบสามปี พ่อพาอาตมาออกไปข้างนอกและ

ไดพู้ดอะไรบางอย่างทีส่ามารถเปลีย่นชวิีตของอาตมาทเีดยีวเราสองคนอยู่กัน

ตามลำาพังบนรถคันเก่าบุโรทั่งของพ่อบนถนนสายหนึ่งในเขตชานเมืองจนๆ  

ของกรุงลอนดอน ท่านหันมาทางอาตมาแล้วพูดว่า “ลูกเอ๋ย จงรู้ไว้นะว่า ไม่

ว่าลูกจะทำาอะไรในชีวิตของลูกประตูบ้านของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอ”

 ขณะนั้นอาตมายังเป็นเพียงวัยรุ่นเด็กๆ  อยู่ อาตมาจึงไม่ค่อยเข้าใจ

ว่าท่านหมายความว่าอย่างไร แต่อาตมารู้ว่ามันเป็นเร่ืองสำาคัญ อาตมาจึง

จดจำาไว้  อีกสามปีต่อมาพ่อของอาตมาก็ถึงแก่กรรม

 เมือ่อาตมามาบวชเป็นพระอยู่ทางภาคอสีานของประเทศไทย อาตมา

คดิทบทวนถึงคำาพูดของพอ่ จรงิๆ แลว้ทา่นไมไ่ดพ้ดูถงึบา้นหรอก เพราะบา้น

ของเราในสมยันัน้ ก็เปน็แคแ่ฟลตเล็กๆ ของรฐัในเขตจนๆ  ของเมอืงลอนดอน 

ไมใ่ชอ่ะไรนกัหนา สิง่ท่ีทา่นต้ังใจจะบอกให้อาตมารบัรูน้ัน้ เปรยีบเสมอืนเพชร

พลอยอนัมคีา่ทีถ่กูห่อหุม้ไวด้้วยผนืผา้ มนัเปน็การแสดงความรักทีแ่จม่ชดัมาก

ที่สุดเท่าที่อาตมาเคยได้ยินได้ฟังมา “ลูกเอ๋ย จงรู้ไว้นะว่า ไม่ว่าลูกจะทำาอะไร

ในชีวิตของลูก ประตูใจของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอ”

 พอ่ของอาตมาได้มอบความรกัทีไ่มม่เีงือ่นไขแกอ่าตมาอยา่งไมม่บีว่ง

รอ้ยรดั อาตมาเปน็ลูกชายของทา่น เท่านัน้กเ็พยีงพอแลว้ มนัเปน็สิง่ทีง่ดงาม 

เป็นความรักแท้ และท่านก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ

 มนัต้องใชค้วามกลา้หาญและสตปัิญญาทีจ่ะกลา้เอย่เอือ้นคำาพดูนีก้บั

ใครสักคน ที่จะเปิดประตูรับผู้อื่นเข้ามาอยู่ในใจของเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 

บางทีเราอาจจะกลัวว่าผู้อื่นจะมาเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์จากเรา แต่

จากประสบการณ์ของอาตมา มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอก ถ้าเราได้รับความรัก
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ชนิดนั้นจากใครสักคน มันเปรียบเสมือนการได้รับของขวัญที่ล้ำาค่าที่สุด เรา

จะรูค้ณุคา่ รกัษามนัไวด้้วยใจของเราเอง  เพือ่ทีจ่ะไมม่วีนัสูญเสียมันไป แมว่้า

ในครัง้นัน้อาตมาเขา้ใจคำาพดูของพอ่ไดเ้พยีงแคบ่างสว่น  ถงึกระนัน้อาตมาก็

ยังไม่กล้าที่จะทำาร้ายคนเช่นท่าน ถ้าโยมได้เอ่ยคำาพูดนี้กับคนใกล้ชิดของโยม 

และโยมรูส้กึอย่างทีพ่ดูจรงิๆ คำาพูดเหล่านัน้ออกมาจากใจของโยม คนๆ น้ัน

จะก้าวสูงขึ้น ไม่ใช่ต่ำาลง เพื่อให้สมกับความรักที่โยมมีให้เขา
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เปิดประตูใจไว้

 เม่ือหลายร้อยปีก่อน มีพระเจ็ดรูปอาศัยอยู่ในถ้ำาในป่าแห่งหน่ึงใน

ทวีปเอเซีย ปฏิบัติเมตตาภาวนาให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังที่อาตมาเล่าใน

เรื่องที่แล้ว มีพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระน้องชาย และพระที่

เปน็เพ่ือนสนทิของทา่น องค์ทีส่ีเ่ป็นคูอ่รขิองพระอาจารยเ์พราะนสิยัใจคอเข้า

กันไม่ได้เลย องค์ที่ห้าเป็นพระที่ชราภาพมากจนคาดหวังได้ว่าท่านจะ

มรณภาพได้ทุกเม่ือองค์ที่หกเป็นพระที่กำาลังอาพาธหนักพร้อมจะมรณภาพ

ไดท้กุขณะสว่นพระองคส์ดุท้ายเป็นพระท่ีไมเ่อาไหนเลย เวลาทำาสมาธภิาวนา

ท่านก็กรนเป็นประจำา  ท่องบทสวดมนต์ก็ไม่ได้ แถมเวลาสวดก็ยังสวดเสียง

หลงอีกด้วย ไม่เคยสวมจีวรได้เรียบร้อย แต่พระองค์อื่นๆก็ไม่ได้รังเกียจท่าน 

แถมยังเห็นคุณค่าที่ท่านมีส่วนช่วยให้พระทุกๆ องค์ฝึกความอดทน

 วันหนึ่งโจรกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบถ้ำาแห่งนี้ มันอยู่ไกลโพ้นเหมาะจะเป็น

ที่หลบซ่อนได้ดีมาก โจรจึงต้องการจะยึดถ้ำานี้ไว้เป็นฐานที่มั่นและตกลงใจจะ

ฆา่พระทัง้หมดทิง้ เคราะหด์ทีีพ่ระอาจารยเ์ป็นนกัเทศน ์สามารถโนม้น้าวจติใจ

คนได้เก่งมาก ท่านจึงสามารถจัดการ....... อย่าถามอาตมานะว่า ท่านพูด

อย่างไร.....โน้มน้าวโจรให้ปล่อยพระไปเสียโดยเหลือพระไว้เพียงองค์เดียวที่

โจรจะฆา่ เพือ่ขม่ขวญัพระองคอ์ืน่ๆ ไมใ่หเ้ปดิเผยแหล่งถ้ำาน้ีใหผู้้ใดทราบ น่ัน

เป็นข้อตกลงดีที่สุดเท่าที่พระอาจารย์จะสามารถต่อรองได้

 โจรปล่อยให้พระอาจารย์อยู่ตามลำาพังราวสองสามนาที เพื่อจะได้

ตัดสินใจเรื่องที่แสนยากยิ่งนี้ว่า ผู้ใดสมควรจะเสียสละชีวิตเพื่อให้พระองค์

อื่นๆ รอดไปได้

 เวลาอาตมาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้คนฟัง อาตมาจะหยุดถามผู้ฟังว่า “เอาล่ะ 

พวกโยมคิดว่าพระอาจารย์เลือกใคร เป็นการช่วยให้ผู้ฟังหายจากอาการง่วง

นอนขณะฟังเทศน์ และช่วยปลุกผู้ฟังที่ได้หลับไปแล้วด้วย อาตมาทบทวนให้
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เขาฟังว่า มีพระอาจารย์ น้องชาย  เพื่อนสนิทท่ีสุด คู่อริ พระแก่และพระ

อาพาธ (ซึ่งทั้งคู่เฉียดความตายอยู่แล้ว) และพระที่ไม่เอาไหน โยมคิดว่าท่าน

เลือกใคร ?

 บางคนเสนอว่า “คู่อริ” อาตมาตอบว่า “ไม่ใช่”

 “น้องชายหรือ?”

 “ผิด”

 พระทีไ่มเ่อาไหนและไมเ่ปน็ประโยชนถ์กูเอย่นามอยู่เสมอพวกเราช่าง

ไร้ความเมตตาปรานีเสียจริง! เมื่ออาตมาสนุกกับการทายพอสมควรแล้ว 

อาตมาจึงเฉลยคำาตอบว่า  พระอาจารย์ไม่สามารถเลือกใครได้

 ความรกัทีท่า่นมตีอ่นอ้งชายของทา่น เทา่เทยีมไมม่ากไมน่อ้ยไปกวา่

ความรักที่ท่านมีต่อเพื่อนสนิทที่สุดของท่าน และทัดเทียมเช่นเดียวกันกับ

ความรักที่ท่านมีต่อคู่อริของท่าน ต่อพระแก่ พระอาพาธ และแม้แต่พระผู้ไม่

เอาไหนไรป้ระโยชนอ์งคน์ัน้ดว้ยทา่นเปน็ผูท้ีท่ำาให้ความหมายของคำาพูดเหล่า

นีส้มบรูณ์จรงิๆ“ประตใูจของฉนัจะเปดิรบัเธอเสมอ ไมว่า่เธอจะทำาอะไร และ

ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร”

 ประตูใจของพระอาจารย์เปิดกว้างสำาหรับทุกๆ คนโดยไม่มีเงื่อนไข 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและที่สุดๆ ไปเลย

นั้น ความรักที่ท่านมีต่อผู้อื่นเท่าเทียมกับความรักที่ท่านมีต่อตนเอง ประตูใจ

ของท่านเปิดกว้างสำาหรับตนเองด้วยท่านจึงไม่สามารถเลือกระหว่างตัวท่าน

เองกับพระองค์อื่นๆ ได้

 อาตมาเตอืนความจำาเพือ่นชาวยวิชาวครสิตท์ีอ่ยู่ในกลุ่มผู้ฟงัว่า คมัภร์ี

ของเขากล่าววา่  “จงรกัเพือ่นบา้นเหมอืนรกัตนเอง”ไมม่ากกวา่ตนเองและไม่

น้อยกว่าตนเอง  แต่เท่ากับตนเอง มันหมายถึงการมองผู้อื่นเหมือนกับมอง

ตัวเอง และมองตัวเองเหมือนกับมองผู้อื่น

 ทำาไมผู้ฟังส่วนใหญ่ของอาตมาจึงคิดว่าพระอาจารย์น่าจะเลือกเสีย

สละตนเอง? ในสังคมเรานี้ทำาไมคนเราจึงมักจะยอมเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น
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อยูเ่สมอๆ และทำาไมการกระทำาเชน่นีไ้ดร้บัการยกย่องว่าดี? ทำาไมพวกเราจงึ

เรยีกรอ้งวพิากษว์จิารณ ์และทำาโทษตนเองมากกวา่ทีท่ำาตอ่ผูอ่ื้น? มนัก็เพราะ

เหตผุลหนึง่เดยีวนีแ่หละเพราะเรายงัไมเ่คยเรยีนรูท้ีจ่ะรักตนเอง ถ้าโยมพบวา่

มันช่างยากนักที่จะกล่าวกับผู้อื่นว่า  “ประตูใจของฉันเปิดรับคุณเสมอ ไม่ว่า

คุณจะทำาอะไร” ความยากที่ว่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับความยากที่โยมจะต้อง

เผชิญเม่ือจะกล่าวกับตนเองว่า  “ตัวฉัน ผู้ที่ฉันอยู่ใกล้ชิดที่สุดมานานแสน

นานตั้งแต่จำาความได้  ตัวฉันเอง ประตูใจของฉันเปิดรับตัวฉันเองด้วย  ทุก

สิ่งทุกอย่างที่เป็นฉัน ไม่ว่าฉันจะเคยทำาอะไรมา จงเข้ามาได้เลย”

 นัน่คือการรกัตนเองทีอ่าตมาหมายถึง มนัคอืการให้อภยัเปน็การปลด

ปลอ่ยตนเองออกจากเรอืนจำาแห่งความรูส้กึผดิ มนัเปน็การอยู่กบัตนเองอยา่ง

สงบสุข และถ้าโยมมีความกล้าหาญที่จะกล่าวคำาเหล่าน้ีต่อตนเอง อย่าง

ซื่อสัตย์และจริงใจ มั่นคงภายในใจของโยมเอง เมื่อนั้นโยมจะเจริญขึ้น มิใช่

เสือ่มลง เพือ่ใหส้มกบัความรกัท่ีสงูสง่น้ัน วนัใดวนัหนึง่ เราทกุคนจะตอ้งกลา่ว

คำาเหล่านั้นกับตนเองหรือคำาที่คล้ายๆ  กัน อย่างซื่อสัตย์จริงใจ  ไม่ใช่ด้วยกล

เมด็ใดๆ เมือ่ใดทีเ่ราไดท้ำาแลว้ เราจะรูส้กึประหนึง่ว่าบางสว่นของตวัตนทีเ่คย

ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ กลายเป็นส่วนนอกที่หนาวเหน็บมานาน ได้กลับคืนสู่

บา้นแล้ว เราจะรูสึ้กถงึความสมบรูณพ์รอ้ม สอดคลอ้งกลมกลนืเปน็หนึง่เดยีว  

และความเป็นอิสระพร้อมที่จะเป็นสุข เมื่อเรารักตนเองได้เช่นนั้น เราจึงจะ

เข้าถึงความรักแท้ที่มีต่อผู้อื่น ไม่มากไม่น้อยไปกว่าการรักตนเอง

 และโปรดอย่าลืมว่า  โยมไม่จำาเป็นจะต้องดีเลิศ  ไร้ที่ติ ไร้ความผิด

พลาดใดๆ จงึจะใหค้วามรกัชนิดน้ันแก่ตนเองได้ ถ้าโยมรอคอยความดสีมบรูณ์

แบบ โยมจะต้องคอยเก้อ เราจะต้องเปิดประตูใจของเราให้ตัวเราเอง ไม่ว่า

เราได้เคยทำาอะไรมาบ้าง เมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วนั่นแหละ เราจึงจะสมบูรณ์

เพียบพร้อม

 ผู้คนมักจะถามอาตมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระทั้งเจ็ดองค์เมื่อพระ

อาจารย์บอกพวกโจรว่าท่านไม่สามารถเลือกได้
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 เรื่องที่อาตมาได้ฟังเมื่อหลายปีก่อนนั้นไม่ได้กล่าวถึง มันจบลงเท่าที่

อาตมาได้เล่าไปแล้ว2  แต่อาตมารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอาตมาคิดเอาว่า

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพระอาจารย์อธิบายให้พวกโจรฟังถึงเหตุผลที่ท่านไม่

สามารถเลือกระหว่างตัวท่านเองและพระองค์อื่นๆ ได้ อธิบายความหมาย

ของความรักและเมตตา  ตลอดจนการให้อภัย เช่นที่อาตมาเพิ่งชี้แจงให้โยม

ฟัง พวกโจรฟังแล้วรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจมาก จนไม่เพียงแต่จะปล่อย

พระทัง้หมดใหม้ชีวีติอยูต่อ่ไปแลว้ โจรทัง้หลายยงักลบัใจ ขอบวชเปน็พระสงฆ์

อีกด้วย!



42   ชวนม่วนชื่น

การอุทิศตน

 ทัศนะของอาตมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการแต่งงานมีดังนี้ เมื่อ

คนคูห่น่ึงเริม่คบหากนั  เขากม็คีวามเกีย่วพนักนัเทา่น้ันเมือ่เขาหมัน้หมายกนั  

เขากย็งัคงเพยีงแค่เกีย่วพันกนัอยู ่ทวา่อาจจะลกึซึง้ข้ึน แตเ่มือ่เขาไดป้ระกาศ

การแต่งงานของเขาต่อสาธารณชน นั่นแหละเป็นการอุทิศตนต่อกัน

 สาระสำาคัญของพิธีแต่งงาน คือ การอุทิศตนต่อกัน ในระหว่างการ

ประกอบพิธีนั้น เพื่อย้ำาความหมายของความแตกต่างระหว่างความเกี่ยวพัน

กับการอุทิศตนต่อกันให้คู่แต่งงานจดจำาได้ไปตลอดชีวิต อาตมาจึงเปรียบ

เทียบกับความแตกต่างระหว่างเบคอนกับไข่

 เมื่อถึงจุดนี้ บรรดาพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงเริ่มตั้งใจฟัง พวก

เขาเริ่มสงสัย ‘เบคอนกับไข่จะมาเกี่ยวอะไรกับการแต่งงานนะ?’ อาตมาจึง

ดำาเนินเรื่องต่อไป

 “สำาหรับเบคอนกับไข่ ไก่เพียงแค่เกี่ยวพันกับไข่เท่านั้น ส่วนหมูน่ะถึง

กับต้องอุทิศชีวิตไปเลยทีเดียว ขอให้การแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานแบบหมู

เถิด”
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ไก่กับเป็ด

 หลวงพ่อชา ท่านอาจารย์ของอาตมาชอบเล่านิทานเร่ืองไก่กับเป็ด 

อาตมาจะเล่าให้ฟังในสำานวนของอาตมานะ

 สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันคู่หน่ึงไปเดินเล่นด้วยกันในป่าในค่ำาคืนที่

สดใสยามฤดูร้อน ทั้งคู่กำาลังมีความสุขมากท่ีได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำาพัง 

จนกระทั่งได้ยินเสียงแว่วๆ มาแต่ไกล “แคว้ก! แคว้ก!”

 ภรรยาบอกว่า  “ฟังสิ ดูเหมือนจะเป็นไก่นะ”

 สามีบอกว่า “ไม่ใช่หรอก เป็นเป็ดต่างหากเล่า”

 ภรรยาก็ว่า “ไม่ใช่ ฉันมั่นใจว่าเป็นไก่แน่นอน”

 สามีชักจะเริ่มรำาคาญ  เขาบอกว่า “เป็นไปไม่ได้ ไก่ก็ต้องร้องว่า ‘เอ้

กอี๊เอ้กเอ้ก’ ซิ เป็ดถึงจะร้องว่า ‘แคว้ก!  แคว้ก!’  มันเป็นเป็ดจ้ะที่รัก”

 “แคว้ก! แคว้ก!” เสียงแว่วมาอีก

 สามีบอกว่า “เห็นไหม! นั่นเสียงเป็ด”

 ภรรยายังคงยนืกรานว่า “ไมใ่ช่นะทีร่กั  ฉนัแนใ่จวา่เปน็ไก ่แน”่ พร้อม

กับอาการกระแทกส้นรองเท้า

 สามพีดูอยา่งออกอาการโกรธวา่ “ฟงันะจะ๊คณุเมยี มนั...เปน็...เปด็...

ปอ...เอะ...ดอ...เป็ด! เข้าใจไหม?”

 ภรรยาก็ยังคงค้านว่า “มันเป็นไก่”

 “ปัดโธ่! บอกว่าเป็ดก็เป็ดซิ เธอ......เธอ.....”

 เสียง “แควก้! แคว้ก!” ดังขึน้อกีก่อนทีส่ามจีะกลา่วคำาอะไร ทีไ่มส่มควร

ออกมา

 ภรรยาผู้ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ก็ยังคงค้านว่า “แต่มันเป็นไก่นะ”

 สามีสังเกตเห็นน้ำาตาคลอหน่วยในดวงตาภรรยาของเขาและในท่ีสุด 

เขากร็ำาลึกไดว้า่เหตใุดเขาจงึแตง่งานกบัเธอ  สหีนา้ของเขาออ่นละมนุลง และ
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เขาก็พูดอย่างอ่อนโยนกับเธอว่า “ขอโทษนะที่รัก ผมคิดว่าคุณถูก มันเป็นไก่

จริงๆ แหละ”

“ขอบคุณค่ะที่รัก” เธอกล่าวพร้อมกับกระชับมือเธอเข้ากับ

มือเขา

 เสียง “แคว้ก! แคว้ก!” ยังคงแว่วออกมาจากป่า ขณะที่เขาทั้งสองเดิน

คลอเคลียกันต่อไปด้วยความรัก

 ประเด็นของเรื่องอยู่ตรงที่ ในที่สุดสามีก็ได้ ‘ตื่น’ ขึ้นมาตระหนักว่า  

จะต้องสนใจไปทำาไมว่ามันเป็นไก่หรือเป็นเป็ด สิ่งที่สำาคัญมากกว่า คือความ

กลมเกลียวปรองดองระหว่างเขาทั้งสองที่จะทำาให้เขามีความสุขกับการเดิน

ชมป่าในค่ำาคนือนังดงามของฤดูรอ้นน้ัน อยา่งไรกต็าม  มก่ีีคร้ังก่ีหนทีเ่รามัน่ใจ

เต็มร้อยว่าเราถูกเพื่อจะพบว่าเราผิดในเวลาต่อมา ใครจะรู้ได้?  มันอาจจะ

เป็นไก่ชนิดใหม่ที่กลายพันธุ์จนร้องเหมือนเป็ดก็ได้

 (เพ่ือเห็นแก่ความเสมอภาคทางเพศและชีวิตสงบสุขของสมณะ ทุก

ครัง้ทีอ่าตมาเลา่เรือ่งน้ี อาตมามักจะสลบักันเสมอๆ วา่ใครบอกว่าไกแ่ละใคร

บอกว่าเป็ด)
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ขอบคุณข้อบกพร่อง

 ในประเทศสิงคโปร์เมื่อสองสามปีก่อน หลังจากพิธีแต่งงานพ่อของ

เจา้สาวดงึตวัลกูเขยคนใหมอ่อกมาเพือ่ให้คำาแนะนำาในการครองชวิีตสมรสให้

ยืนยาวและเป็นสุข เขาบอกพ่อหนุ่มว่า “เธอคงจะรักลูกสาวของฉันมากนะ”

 “มากครับ” พ่อหนุ่มตอบ

 ผูอ้าวโุสกลา่วตอ่วา่ “แลว้เธอกค็งคดิวา่เจา้สาวของเธอยอดเยีย่มทีสุ่ด

ในโลก”

 พ่อหนุ่มกระซิบเบาๆ ว่า “เธอยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน

ครับ”

 ผูอ้าวโุสกลา่ววา่ “มนักเ็ปน็เชน่นีแ้หละในวนัทีเ่ธอแตง่งานแตเ่ม่ือเวลา

ผ่านไปสักระยะ เธอจะเริ่มเห็นข้อบกพร่องในตัวลูกสาวของฉัน เมื่อใดที่เธอ

เริ่มจะสังเกตเห็นข้อบกพร่องของเมียเธอนะฉันอยากจะให้เธอจดจำาไว้ว่า ถ้า

ลูกสาวของฉันไม่ได้มีข้อบกพร่องเหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มแรกล่ะก็... พ่อลูกเขย

เอ๋ย... เขาก็คงได้ผัวดีกว่าเธอเยอะไปซะแล้วล่ะ!”

 ดังนั้น เราจึงควรจะขอบคุณข้อบกพร่องต่างๆ ในตัวคู่ชีวิตของเรา 

เพราะถ้าเขาไม่ได้มีข้อบกพร่องเหล่าน้ีมาตั้งแต่ต้น เขาก็คงจะสามารถเลือก

แต่งงานไปกับใครสักคนที่ดีกว่าเรามากเป็นแน่
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เรื่องรักๆ ใคร่ๆ

 เมือ่เรารกัใครสกัคน เราจะมองเห็นแตอ่ฐิก้อนสวยๆ ในกำาแพงคูช่วีติ

ของเรา เพราะเราอยากเห็นแค่นั้น เราจึงเห็นแค่นั้นเราไม่ยอมรับความจริง 

ตอ่มาเมือ่เราไปหาทนายความเพือ่ดำาเนนิเรือ่งหยา่รา้ง เรากจ็ะเหน็แตอ่ฐิกอ้น

น่าเกลียดๆ  ในกำาแพงคู่ชีวิตของเรา เรามืดบอดต่อความดีใดๆ  ทั้งสิ้น เรา

ไม่ต้องการที่จะเห็นมัน เราจึงไม่เห็นมัน เป็นการไม่ยอมรับความจริงอีกครั้ง

 ทำาไมความรู้สึกรักๆ ใคร่ๆ มักจะเกิดขึ้นในไนท์คลับที่มืดสลัว หรือ

ระหว่างอาหารค่ำาที่ได้นั่งอิงแอบกันกลางแสงเทียน หรือในค่ำาคืนกลาง

แสงจนัทร?์ นัน่เป็นเพราะว่าในสถานการณแ์ละบรรยากาศเชน่นัน้ เราจะมอง

ไมเ่หน็สวิบนใบหนา้ของเธอหรอืเห็นฟันปลอมของเขาคนนัน้ ทา่มกลางความ

สลวัของแสงเทียนจินตนาการของเราจะไรข้อบเขตจนฝันเหน็วา่หญงิทีน่ัง่ตรง

ข้ามนั้นงามราวกับนางแบบแนวหน้าหรือหนุ่มคนนี้รูปงามราวกับดารา

ภาพยนตร ์คนเรารกัทีจ่ะเพอ้ฝนั และเรากม็กัจะเพอ้ฝนัถงึความรกัอยา่งนอ้ย

เราก็ควรรู้ตัวนะว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่

 พระไม่ใช่ผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ กลางแสงเทียนแต่เป็นผู้

ที่จะส่องแสงสว่างแห่งความเป็นจริงให้ปรากฏ ถ้าโยมต้องการที่จะฝัน โยมก็

ยังไม่ต้องเข้าวัดหรอก ในปีแรกท่ีอาตมาบวชเป็นพระที่ภาคอีสานของไทย 

อาตมากำาลังนั่งอยู่ในตอนหลังของรถคันหนึ่งกับพระฝรั่งอีกสององค์ หลวง

พ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมานั่งที่เบาะหน้า จู่ๆ หลวงพ่อก็หันหน้ามาข้าง

หลงัและจ้องดพูระหนุม่ชาวอเมรกินัซึง่เพิง่บวชใหม่ๆ  ทีน่ั่งอยู่ข้างอาตมา แล้ว

ท่านก็พูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาไทย พระฝรั่งองค์ท่ีสามที่น่ังอยู่ในรถพูด

ภาษาไทยไดค้ลอ่ง ทา่นจงึแปลให้เราฟัง “หลวงพ่อบอกว่าคุณกำาลงัคดิถึงแฟน

ของคุณที่อยู่ที่แอลเอนู่น”

 พระบวชใหม่ชาวอเมริกันถึงกับอ้าปากค้างด้วยความงงงัน
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 หลวงพ่อรูว้าระจติของทา่น รูว่้าทา่นกำาลงัคดิอะไรอยู ่แถมยงัแมน่ยำา

เสียด้วย หลวงพ่อยิ้มแล้วพูดต่อว่า  “ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้จัดการได้ ให้เขียน

จดหมายไปหาเธอ ขอให้เธอส่งของส่วนตัวบางอย่างมาให้คุณ เอาส่ิงที่ใกล้

ชดิกบัตวัเธอมากทีส่ดุ ทีค่ณุจะสามารถเอาออกมาชืน่ชมได้เมือ่คณุคิดถงึเธอ 

เพื่อจะเตือนคุณให้ระลึกถึงเธอ”

 พระบวชใหม่ถามด้วยความประหลาดใจว่า “โอ้ ! พระเรา

ทำาได้หรือครับ”

 หลวงพ่อตอบว่า “ทำาได้”

 เห็นทีพระท่านก็เข้าอกเข้าใจในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ กระมัง

 สิง่ทีห่ลวงพ่อกลา่วตอ่ไปนัน้ตอ้งใช้เวลาอยู่หลายนาทกีวา่จะแปลออก

มาได้ ล่ามของเราถึงกับต้องกลั้นหัวเราะให้อยู่และรวบรวมสมาธิเสียก่อน

 “หลวงพอ่บอกวา่...........” ทา่นพยายามทีจ่ะเอย่คำาออกมา ปาดน้ำาตา

ที่เล็ดจากการหัวเราะทิ้ง “หลวงพ่อบอกว่าคุณควรจะขอให้เธอส่งขี้ใส่ขวดมา

ให้ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงเธอ คุณจะได้หยิบขวดขี้ของเธอออกมาสูดดม!”

 นีไ่งละ่ของเฉพาะตวัของเธอ เมือ่เราเปล่งวาจาว่าเรารักคูช่วีติของเรา 

เรามิได้หมายความว่าเรารักทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาหรอกหรือ? คำาแนะนำา

อย่างเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับแม่ชีที่กำาลังถวิลหาแฟนหนุ่มของเธอ

 อยา่งทีอ่าตมาบอกแลว้ ถ้าโยมยงัพอใจจะเพอ้ฝนัถงึเร่ืองรักๆ ใคร่ๆ 

โยมก็อยู่ห่างๆ วัดของเราไปก่อนเถอะ
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รักแท้

 ความยุ่งยากของเรื่องรักๆ ใคร่ๆ นั้นก็คือ เมื่อฝันสลายความผิดหวัง

จะสามารถสรา้งความเจบ็ปวดให้กับเราได้อยา่งแสนสาหสั ในความรักใคร่นัน้ 

เราไมไ่ดร้กัคูช่วีติของเราอะไรหนกัหนาเราเพยีงแคร่กัความรูส้กึทีเ่ขาทำาใหม้นั

เกิดขึ้น เรารักเจ้าความรู้สึกซาบซ่านที่เกิดขึ้นเมื่อเขาอยู่กับเรา จึงเป็นเหตุให้

เราคิดถึงเขาเมื่อเขาอยู่ห่างไกล จนต้องขอให้เขาส่งขวดบรรจุ......... (ตามที่

เลา่ในเรือ่งทีแ่ล้ว) มาให ้เชน่เดยีวกบัความซาบซา่นทัง้หลาย สกัระยะหนึง่มนั

ก็จะซาไปเอง

 รักแท้คือรักที่ไม่เห็นแก่ตัว เราจะเป็นห่วงเป็นใยเขา  เราจะบอกเขา

ว่า  “ประตูใจของฉันเปิดรับเธอเสมอ ไม่ว่าเธอจะทำาอะไรเป็นอย่างไร” และ

เราก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ เราต้องการเพียงให้เขาเป็นสุข รักแท้นั้นหาได้ยากยิ่ง

 พวกเราหลายคนมักคิดว่าความสัมพันธ์พิเศษที่เรามีเป็นความรักแท้ 

ไมใ่ช่เพยีงความรกัความใครท่ีห่วอืหวา  ลองทดสอบดสิูวา่ความรักทีเ่รามเีปน็

ความรักชนิดไหนกันแน่

 จงคิดถึงคู่ชีวิตของเรา วาดภาพเขาไว้ในใจ  ระลึกถึงวันที่เราพบเขา

และวันเวลาอันแสนสุขที่ได้อยู่ร่วมกันตั้งแต่นั้นมา เอาล่ะทีนี้ลองวาดภาพว่า

เราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากคู่ชีวิตของเราเขาเขียนมาสารภาพว่าเขาเกิด

หลงรักเพื่อนสนิทที่สุดของเราอย่างลึกซึ้ง และขณะน้ีคนทั้งสองกำาลังหนีไป

อยู่ด้วยกัน  เรารู้สึกอย่างไร?

 ถ้าเป็นรักแท้ เราจะต้องรู้สึกตื่นเต้นที่คู่ชีวิตของเราได้พบคน  ที่ดีกว่า

เรา และมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม เราจะสุขใจทคี่ชู่วี ติและเพื่อนสนิทที่สุด

ของเรากำาลงัมวีนัเวลาอนัแสนสขุดว้ยกนั เราจะปลาบปล้ืมยินดทีีเ่ขาไดรั้กกนั 

ก็ความสุขของคนที่เรารักเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในรักแท้มิใช่หรือ?

 รักแท้นั้นหาได้ยากยิ่ง
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 มเหสีของกษัตริย์กำาลังเฝ้ามองพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ทรงออก

บณิฑบาตอยู่ในเมอืง จากบานหน้าตา่งในพระราชวงักษตัรยิท์รงเฝา้มองมเหสี

และเกดิความรษิยาในความเลือ่มใสบชูาทีน่างมตีอ่องคพ์ระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

พระองคท์รงปรารถนาทีจ่ะรู้วา่พระนางรักผูใ้ดมากทีสุ่ด พระพทุธเจา้หรือพระ

สวามี? พระนางเป็นศิษย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นที่สุด หากในสมัยนั้น

คณุจะตอ้งระมดัระวงัมากโดยเฉพาะเมือ่มสีามเีปน็ถงึกษตัริย ์เพราะหากขาด

สติย่อมหัวขาดได้ พระนางดำารงสติไว้ได้ ทรงตอบพระสวามีอย่างจริงใจที่สุด

ว่า “หม่อนฉันรักตัวเองมากกว่ารักท่านทั้งสองเพคะ”3
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ความหวาดกลัวและความเจ็บปวด
อิสระจากความหวาดกลัว

 ถา้ความรูส้กึผิดเป็นเหมอืนการมองกำาแพงอฐิทีเ่รากอ่ไวใ้นอดตี และ

เห็นแต่ก้อนอิฐน่าเกลียดสองก้อน ความหวาดกลัวก็น่าจะเป็นการเพ่งมอง

กำาแพงอิฐที่เราจะก่อในอนาคต  โดยนึกถึงแต่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

หากเรามืดบอดเพราะความกลัวเราก็จะไม่สามารถเห็นส่วนอื่นของกำาแพงที่

อาจจะถกูกอ่ข้ึนอย่างสวยงามไรท้ีต่ไิด ้เราจะตอ้งเอาชนะความกลวัใหไ้ดด้ว้ย

การมองเห็นกำาแพงทั้งหมด อย่างเร่ืองต่อไปที่อาตมาได้มาจากการไปเทศน์

ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้

 ไดม้กีารเตรยีมการลว่งหนา้เปน็เวลาหลายเดอืนใหอ้าตมาไปเทศนใ์ห้

สาธารณชนฟัง 4 คืนติดต่อกัน มีการจองห้องประชุมที่ซันเทคซิตี้ในสิงคโปร์

ที่ทั้งใหญ่และแพงสามารถจุผู้ฟังได้ถึง2,500 ที่นั่งไว้เรียบร้อย และมีการปิด

ประกาศบอกตามป้ายรถเมล์ แต่แล้วก็เกิดวิกฤติการณ์เรื่องโรคซาร์ขึ้น   เมื่อ

อาตมาเดินทางไปถึงประเทศสิงคโปร์น้ัน รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งแล้ว

ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นอาคารหลายแห่งถูกกักบรเิวณเพือ่ปอ้งกนัการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค รฐับาลแนะนำาให้ประชาชนหลกีเลีย่งการชมุนมุกนั ในขณะทีค่วาม

หวาดกลัวแผ่ขยายไปทั่วนั้น  มีคนถามอาตมาว่า “เราควรจะยกเลิกไหม?”

 เช้าวันนั้น ข่าวพาดหัวด้วยตัวอักษรดำาใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ราย

วนั เตอืนประชาชนวา่ บดันีม้ชีาวสงิคโปรป์ว่ยดว้ยโรคซารถ์งึ 99 คน อาตมา

ถามว่าปัจจุบันสิงคโปร์มีประชากรจำานวนเท่าใด คำาตอบคือราวๆ 4 ล้านคน 

อาตมาจึงให้ข้อสังเกตว่า “น่ันก็ย่อมหมายความว่า ยังมีชาวสิงคโปร์ถึง 

3,999,901คน ที่ไม่ได้ติดโรคซาร์! เราจงเดินหน้ากันต่อไปเถิด!”

 ความหวาดกลัวถามขึ้นทันใดว่า “แล้วถ้าเผื่อมีใครติดเชื้อโรคซาร์มา

ล่ะ?”
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 ตวัปญัญาก็ตอบวา่ “แลว้ถ้าเขาไมต่ดิละ่?” และฝา่ยปญัญากม็ตีวัเลข 

‘โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้’  สนับสนุนอยู่

 ดังนั้นการเทศน์จึงได้ดำาเนินต่อไป คืนแรกมีผู้มาร่วมฟัง1,500 คน 

และจำานวนผู้ฟังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มห้องบรรยายในคืนสุดท้าย ผู้คน

ประมาณ 8,000 คนไดม้าฟงัเทศน ์พวกเขาได้เรยีนรู้ทีจ่ะฝนืความหวาดกลัว

ทีไ่รเ้หตผุล ซึง่ทำาใหค้วามกลา้หาญของเขามัน่คงหนักแน่นข้ึนในภายภาคหน้า 

เขาเพลิดเพลินกับการฟังเทศน์และพกพาความสุขกลับไป ซึ่งย่อมจะ

หมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันในตัวเขาที่จะใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้รับการเสริม

ให้แข็งแรงขึ้น และที่อาตมาได้เน้นในตอนท้ายของการเทศน์ทุกคร้ังคือ การ

ไดห้วัเราะเมือ่ฟงัเรือ่งสนุกๆ ทีอ่าตมาเลา่เปน็การออกกำาลงัปอด ซึง่จะทำาให้

ระบบการหายใจแขง็แรงขึน้ด้วย  แนน่อนวา่ไมม่ผีูฟ้งัแมแ้ตค่นเดยีวติดโรคซาร์

 ความเปน็ไปได้ต่างๆ สำาหรับอนาคตนัน้ไมม่ขีอบเขตไมม่ทีีส่ิน้สดุ ถา้

เราเพ่งมองเฉพาะความเป็นไปได้ในทางลบ  นั่นเรียกว่าความกลัว  แต่ถ้าเรา

สามารถระลึกได้ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ต่างๆซึ่งมักจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้

มากกว่าเสียด้วยซ้ำา นั่นแหละจึงจะเรียกว่า ความเป็นอิสระจากความกลัว
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ทำานายทายทักอนาคต

 มคีนจำานวนมากทีต่อ้งการจะหยัง่รูอ้นาคต บา้งก็ไมส่ามารถจะอดทน

รอจนสิ่งต่างๆ  เกิดขึ้นเองได้ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเสาะแสวงหาการบริการ

จากบรรดาร่างทรงและหมอดูหมอเดาทั้งหลาย อาตมาขอเตือนโยมเรื่องร่าง

ทรงนะว่า  จงอย่าได้เชื่อใจหมอดูกระจอกๆ เหล่านั้นเป็นอันขาด

 พระปฏิบัติมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูชั้นยอด แต่ท่านก็ไม่

ค่อยจะให้ความร่วมมือกับใครง่ายๆ  หรอก

 วนัหนึง่ลกูศษิยเ์กา่แกข่องหลวงพอ่ชา ไดก้ราบขอให้หลวงพอ่ทำานาย

อนาคตของเขา  หลวงพ่อปฏิเสธ พระที่ดีจะไม่ทำานายโชคชะตาหรอก  แต่ลูก

ศิษย์คนนั้นมีความมุ่งมั่นมาก เขาทบทวนให้หลวงพ่อระลึกว่ากี่ครั้งกี่หนแล้ว

ที่เขาถวายอาหารท่าน เงินจำานวนเท่าไหร่ล่ะที่เขาเคยถวายวัด เขาขับรถพา

หลวงพ่อไปไหนมาไหนโดยควักกระเป๋าตัวเอง แถมยังต้องทิ้งการทิ้งงานและ

ครอบครัวไป หลวงพ่อเห็นความมุ่งมั่นของชายคนน้ันที่จะได้ฟังคำาทำานาย

ทา่นจึงบอกเขาว่า ทา่นจะยอมฝนืกฎท่ีจะไมท่ำานายอนาคตใครน้ันสักคร้ังหน่ึง 

“เอามือมาซิ ให้อาตมาดูลายมือโยมหน่อย”

 ลูกศษิย์คนน้ันตืน่เตน้มาก หลวงพ่อไม่เคยดลูายมอืใหลู้กศษิย์คนไหน

มาก่อนเลย นี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น ใครๆ ก็นับถือหลวงพ่อว่า

เปน็พระอรหนัตผ์ูม้อีทิธฤิทธิป์าฏิหารยิ ์ อะไรๆทีท่า่นวา่จะเกดิขึน้มนักจ็ะตอ้ง

เกิด แน่นอนเลยว่ามันจะต้องเป็นจริงอย่างท่านว่า หลวงพ่อใช้นิ้วชี้ของท่าน

ไลไ่ปตามลายมอืบนฝ่ามอืของลกูศษิย ์แลว้ทา่นก็พมึพำากบัตวัทา่นเองวา่ “อู.้..

น่าสนใจจริง... อื่อๆ ... แปลกจริง...” ลูกศิษย์ผู้น่าสงสารคนนั้นตื่นเต้นสุดๆ 

ด้วยความคาดหวัง

 เมือ่หลวงพอ่สำารวจลายมอืเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นปลอ่ยมอืลกูศษิย์และ

กล่าวกับเขาว่า “อนาคตของโยมจะเป็นดังนี้นะ”
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 “ครับ... ครับ” ลูกศิษย์รีบสนอง

 หลวงพ่อว่า “อาตมาก็ไม่เคยทายผิดเสียด้วย”

 “โยมทราบ โยมทราบดี เออ้! ตกลงอนาคตโยมจะเปน็ยงัไงครบัหลวง

พ่อ?” ลูกศิษย์ถามอย่างตื่นเต้นสุดๆ

 หลวงพ่อชาตอบวา่ “อนาคตของโยมนะ่ร ึกไ็มแ่นน่อนน่ะซ”ิและทา่น

ก็ไม่ผิดจริงๆ เสียด้วย!
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การพนัน

 การจะทำาใหเ้งนิทองเพ่ิมพูนขึน้เป็นเรือ่งยาก แตก่ารสญูเสยีมนัไปนัน้

กลบังา่ย และหนทางทีจ่ะสญูเสยีเงนิทองไดง้า่ยทีส่ดุคอืการพนนั นกัพนนัทกุ

คนคือผู้แพ้ในที่สุด ถึงกระนั้นผู้คนก็ยังชอบที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าว่า เขาจะ

สามารถทำาเงนิไดม้ากมายจากการพนัน อาตมาจะเลา่เรือ่งสองเรือ่งเพือ่แสดง

ว่า  มันอันตรายเพียงใดที่จะทำานายอนาคตแม้จะมีสัญญาณบอกเหตุก็ตาม

 เพ่ือนคนหนึ่งตื่นข้ึนมาจากความฝันที่แจ่มชัดราวกับเป็นเร่ืองจริงใน

เช้าวันหนึ่ง เขาฝันว่านางฟ้าห้าองค์ได้มอบไหห้าใบบรรจุทองคำามูลค่า

มหาศาลแกเ่ขา เมือ่เขาลมืตาขึน้ในห้องนอนของเขาก็ไมม่นีางฟา้สักองค ์และ

เฮ้อ! ไม่มีไหบรรจุทองด้วย แต่มันช่างเป็นฝันที่ประหลาดแท้ๆ

 เมื่อเขาเข้าไปในครัว เขาพบว่าภรรยาได้เตรียมไข่ต้มห้าฟอง และ

ขนมปังปิ้งห้าแผ่นไว้เป็นอาหารเช้าให้เขา เขาเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับ

เช้าวา่  วนันีเ้ปน็วนัทีห่า้เดอืนพฤษภาคม (ซึง่กค็อืเดอืนหา้) มนัมอีะไรแปลกๆ 

ชอบกล เขาพลิกหนังสือพิมพ์ไปที่หน้าม้าแข่ง แล้วเขาก็ถึงกับอึ้งเมื่อเห็นว่าที่

สนาม ASCOT (ห้าตัวอักษร) การแข่งรอบที่ห้า ม้าเลขที่ห้ามีชื่อว่า...  นางฟ้า

ทั้งห้า (FiveAngles)! ความฝันนั่นเป็นลางดี

  เขาลางานในบา่ยวันน้ันไปถอนเงินห้าพนัเหรียญแล้วไปสนามแขง่มา้ 

เขาไปทีเ่จา้มอืรบัแทงมา้ช่องทีห้่า เพือ่แทงมา้เลขทีห่า้ ในรอบทีห่า้ ชือ่นางฟา้

ทั้งห้า ด้วยวงเงินห้าพันเหรียญเพื่อจะชนะ ความฝันของเขาต้องไม่พลาดแน่ 

เลขหา้นำาโชคตอ้งไมพ่ลาดและความฝนัของเขากไ็มพ่ลาดจริงๆ มา้ตวัน้ันเข้า

เส้นชัยเป็นตัวที่ห้า

 เรือ่งทีส่องเกดิขึน้ท่ีประเทศสงิคโปรเ์มือ่สองสามปกีอ่น ชายชาวออส

เตรเลียนแต่งงานกับหญิงชาวจีนจากสิงคโปร์  ครั้งหนึ่งเม่ือทั้งสองกลับไป

เยี่ยมครอบครัวที่สิงคโปร์ บรรดาพี่เมียน้องเมียของเขากำาลังจะไปสนามแข่ง



ความหวาดกลัวและความเจ็บปวด   55

ม้าในตอนบ่าย จึงได้ชวนเขาไปด้วย เขาตกลง ก่อนที่พวกเขาจะไปสนามแข่ง

ม้า เขาต้องแวะที่วัดพุทธที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึง เพื่อจุดธูปบูชาและสวดมนต์

อ้อนวอนขอให้มีโชค เมื่อเขาไปถึงวัดเล็กๆ นั้น เขาเห็นว่ามันสกปรก

เลอะเทอะไปหมด พวกเขาจึงคว้าไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังน้ำา จัดการทำาความ

สะอาดวัดจนเรียบร้อย แล้วจึงจุดธูปบูชาสวดมนต์อ้อนวอนขอให้โชคดีเสร็จ

แล้วจึงตรงไปยังสนามแข่งม้า พวกเขาหมดตัวกันย่อยยับ

 คนืนัน้เขยชาวออสเตรเลยีนฝนัถงึการแข่งมา้ เมือ่เขาตืน่ขึน้ เขายงัจำา

ชือ่ม้าทีช่นะไดแ้จม่ชดั  เมือ่เขาอา่นหนงัสอืพมิพส์เตรทไทมส ์เขาเหน็มชีือ่มา้

นั่นเข้าแข่งในบ่ายวันนั้น  จึงโทรศัพท์แจ้งข่าวดีนี้แก่บรรดาพี่เมียน้องเมียของ

เขา ทุกคนปฏิเสธที่จะยอมเชื่อว่าดวงวิญญาณจีนที่ดูแลรักษาวัดในสิงคโปร์

จะให้ชื่อม้าตัวท่ีจะชนะกับคนผิวขาว พวกเขาจึงไม่สนใจใยดีกับความฝันนั้น 

เขยชาวออสเตรเลียนได้ไปที่สนามแข่งม้า เขาแทงม้าตัวนั้นด้วยเงินก้อนโต 

แล้วม้าตัวนั้นก็เข้าวิน

 ดวงวิญญาณที่วัดจีนต้องชอบฝรั่งออสเตรเลียนเป็นแน่บรรดาพี่เมีย

น้องเมียของเขารู้สึกพลุ่งพล่านด้วยความโกรธ
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ความกลัวคืออะไร?

 ความกลัว  คือ การคิดถึงข้อผิดพลาดที่ยังไม่เกิด ถ้าเพียงแต่เราจะ

พึงระลึกไว้เสมอว่า อนาคตของเราเป็นสิ่งไม่แน่นอน เราก็จะไม่พยายามคาด

เดาถึงสิ่งที่อาจจะผิดพลาดได้ ความกลัวก็สิ้นสุดลงตรงนั้นแหละ

 ครั้งหนึ่งเม่ืออาตมายังเล็กๆ การไปหาหมอฟันเป็นเร่ืองน่าสยอง

สำาหรับอาตมา เมื่อถึงคราวนัด อาตมาไม่อยากจะไปเลยจริงๆ อาตมากังวล

จนแทบบ้า  เมื่ออาตมาไปถึงคลินิกทำาฟัน เขาบอกอาตมาว่า คุณหมอขอ

ยกเลิกนัดครั้งนี้ อาตมาจึงได้เรียนรู้ว่าเจ้าความกลัวนี่ทำาให้อาตมาเสียเวลา

อันมีค่าไปเปล่าๆ  ปลี้ๆ

 ความกลัวจะถูกลบล้างไปด้วยความไม่แน่นอนของอนาคตแต่ถ้าเรา

ไมรู้่จกัใชป้ญัญา ความกลวัจะสามารถเลน่งานเราไดค้วามกลัวเกอืบจะดบัช่ือ

เณรน้อยที่เพิ่งบวชใหม่ๆ ‘ท่านตั๊กแตนน้อย’ ในหนังกังฟูที่ฉายเป็นตอนๆ 

ทางโทรทศันน์านมาแลว้  ปีสุดทา้ยทีอ่าตมาเป็นครสูอนหนงัสือกอ่นทีจ่ะบวช

เป็นพระ อาตมาติดหนังเรื่องนี้มาก

 วันหนึ่งท่านอาจารย์ตาบอดของท่านตั๊กแตนน้อยพาลูกศิษย์คนนี้

เข้าไปในห้องๆ  หนึ่งที่ท้ายวัด ซึ่งปกติจะปิดล็อคไว้ภายในห้องมีบ่อน้ำากว้าง

ประมาณหกเมตร มแีผน่กระดานพาดเป็นสะพานทอดจากดา้นหนึง่ไปอกีด้าน

หนึ่ง อาจารย์เตือนให้ท่านตั๊กแตนน้อยอยู่ห่างๆ ขอบบ่อ เพราะของเหลวใน

บ่อไม่ใช่น้ำาแต่เป็นน้ำากรดที่แรงมาก

 ท่านอาจารย์บอกตั๊กแตนน้อยว่า “ภายในเจ็ดวัน เธอจะถูกทดสอบ 

เธอต้องเดินข้ามบ่อน้ำากรดโดยจะต้องทรงตัวให้ดีบนแผ่นไม้นั้น แต่จง

ระมัดระวังให้มากนะ!  เธอเห็นกระดูกเกลื่อนกลาดที่ก้นบ่อน้ำากรดนั่นมั้ย?”

 ทา่นตัก๊แตนน้อยชะโงกดูในบ่ออยา่งระมดัระวงั และท่านกเ็หน็กระดกู

เต็มไปหมด
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 “กระดูกพวกนี้เป็นของเณรน้อยอย่างเธอนี่แหละ”

 ท่านอาจารย์พาตั๊กแตนน้อยออกจากห้องที่น่ากลัวนั้นไปสู่แสงสว่าง

ทีล่านวดั ท่ีนัน่พระผูใ้หญไ่ดต้ัง้ไมก้ระดานทีม่ขีนาดเดียวกันเลยกบัแผ่นทีพ่าด

อยูเ่หนอืบอ่น้ำากรดไวบ้นอฐิ 2 กอ้นตลอดเจด็วนัถดัมา ทา่นตัก๊แตนนอ้ยไมม่ี

หนา้ท่ีจะตอ้งทำาอะไรอยา่งอ่ืนนอกจากซอ้มเดินทรงตวับนไมก้ระดานแผน่นัน้

 เพราะมันง่าย เพียงสองสามวันท่านก็สามารถเดินทรงตัวข้ามไม้

กระดานในลานวัดได้คล่องแคล่ว ขนาดมีผ้าผูกตาไว้ก็ไม่เป็นปัญหา และแล้ว

การทดสอบก็เริ่มขึ้น

 ท่านอาจารย์พาตั๊กแตนน้อยเข้าไปในห้องบ่อน้ำากรดกระดูกของ

บรรดาเณรน้อยทีเ่คยตกลงไปราวกบัสง่ประกายขึน้มาจากกน้บอ่ ทา่นตัก๊แตน

น้อยขึ้นไปยืนบนปลายด้านหนึ่งของไม้กระดานและหันมามองอาจารย์ ท่าน

สั่งว่า “เดิน” 

 แผ่นกระดานที่อยู่เหนือน้ำากรดช่างดูแคบกว่าแผ่นกระดานที่ลานวัด

มากทั้งๆ ที่มันมีขนาดเดียวกันเป๊ะ ท่านตั๊กแตนน้อยเริ่มเดินแต่ด้วยย่างก้าว

ที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลย ท่านเริ่มจะเสียการทรงตัว ท่านยังข้ามไปไม่ถึงครึ่งทาง

เสียด้วยซ้ำา ท่านก็โงนเงนมากขึ้นๆ ดูท่าว่าท่านกำาลังจะตกลงไปในน้ำากรด  

และแล้วหนังก็ต้องหยุดชะงักไว้ก่อนเพราะมีโฆษณาสินค้ามาคั่นรายการ

 อาตมาต้องอดทนตอ่เจา้โฆษณาท่ีนา่เบือ่เหลา่นัน้ ขณะทีเ่ปน็ห่วงวา่

ทา่นตัก๊แตนนอ้ยท่ีนา่สงสารจะเอาตวัรอดได้อยา่งไรพอหมดโฆษณา พวกเรา

กไ็ดก้ลบัเขา้ไปอยู่ในห้องบ่อน้ำากรดอกีครัง้กับทา่นตัก๊แตนนอ้ยผูก้ำาลงัสญูเสยี

ความเชือ่มัน่ในตัวเอง อาตมาเหน็ทา่นยา่งเทา้แบบไมม่ัน่คงเอาเสยีเลย  แลว้

ก็โยกหน้าโยกหลัง แล้วพลัดตกตูมลงไปเลย!

 ทา่นอาจารยช์ราตาบอดหวัเราะเมือ่ไดย้นิเสียงตูมน้ัน  มนัไมใ่ชน้่ำากรด

หรอก มันก็แค่น้ำาธรรมดา กระดูกเก่าๆ เหล่าน้ันถูกโยนลงไปเพื่อสร้าง

สเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค มันสามารถหลอกท่านตั๊กแตนน้อยได้ เช่นเดียวกับที่มัน

หลอกอาตมาสำาเร็จ
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 “อะไรทำาให้เจ้าตกลงไป?” ท่านอาจารย์ถามอย่างเป็นงานเป็นการ 

“ความกลัวทำาให้เจ้าตกลงไป  เจ้าตั๊กแตนน้อยเอ๋ย เพราะความกลัวแท้ๆ”
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ประหม่าหน้าคน

 มคีนบอกอาตมาวา่เรือ่งทีน่า่กลวัทีส่ดุเรือ่งหนึง่ของมนษุยค์อื การพดู

ต่อหน้าคนเยอะๆ อาตมาต้องบรรยายธรรมให้ผู้คนฟังอยู่บ่อยๆ ทั้งตามวัด

ต่างๆ  ในการประชุม  ในงานแต่งงานและงานศพ ในรายการพูดคุยทางวิทยุ  

และแม้แต่ออกรายการสดทางโทรทัศน์ มันเป็นงานส่วนหนึ่งของอาตมา

 ครัง้หนึง่ อาตมาจำาไดว้า่  อกีห้านาทก่ีอนทีอ่าตมาจะขึน้บรรยายธรรม 

ความกลัวกเ็ข้ามาครอบงำาอาตมา อาตมาไมไ่ดเ้ตรยีมการบรรยายไวล้ว่งหนา้ 

และยงันกึไมอ่อกวา่จะพดูเรือ่งอะไรด ีผูฟ้งักวา่สามรอ้ยคนทีน่ั่งรออยู่ในหอ้ง

ประชุมล้วนคาดหวังว่าจะได้รับแรงบันดาลใจ พวกเขาอุตส่าห์สละเวลาช่วง

เย็นมาฟังอาตมาบรรยายธรรม อาตมาเริ่มคิดวุ่นวายใจว่า ‘แล้วถ้าเราคิดไม่

ออกวา่จะพดูอะไรเลา่?  แลว้ถา้เราพดูผดิพลาดเลา่? แล้วถ้าเราแสดงอะไรไม่

เข้าท่าออกไปล่ะ?’

 ความกลัวทั้งหมดเริ่มจากความคิดว่า ‘แล้วถ้า...’ ก่อนที่จะต่อด้วย

อะไรๆ ที่จะส่งผลร้าย อาตมากำาลังคาดการณ์อนาคต  แถมยังเป็นไปในทาง

ลบ อาตมาช่างคิดผิดไปแท้ๆ อาตมารู้ตัวว่ากำาลังคิดผิด อาตมารู้ทฤษฎีทุก

อย่างแต่มันใช้การไม่ได้ในเวลานี้  ความกลัวแล่นพล่าน อาตมากำาลังตกที่นั่ง

ลำาบาก

 เย็นนัน้อาตมาไดใ้ชก้ลยทุธทีพ่ระเราเรียกวา่ ‘กุศโลบาย’ ทำาใหอ้าตมา

เอาชนะความกลัวได้ และใช้ได้ผลเสมอตั้งแต่นั้นมาอาตมาตกลงใจว่า มันไม่

สำาคญัวา่ผูฟั้งจะเพลดิเพลนิพอใจกบัการบรรยายธรรมของอาตมาหรอืไม ่ขอ

แต่อาตมามีความสุขในการบรรยายก็พอแล้ว อาตมาจึงตกลงใจที่จะสนุกกับ

มัน

 เดี๋ยวนี้เมื่อใดก็ตามที่อาตมาแสดงธรรม อาตมาจะรู้สึกสนุกทุกคร้ัง 

อาตมามีความสุขและเพลิดเพลินในการแสดงธรรมอาตมาเล่าเรื่องขบขัน
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ต่างๆ หลายๆ ครั้งที่เป็นเรื่องของอาตมาเองแล้วก็หัวเราะไปกับผู้ฟัง  ใน

รายการถ่ายทอดสดทางวิทยุ อาตมาเล่าเรื่องหลวงพ่อชาพยากรณ์เกี่ยวกับ

ระบบเงินตราในอนาคต(ชาวสิงค์โปร์มักสนใจอะไรๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่

แหละ)

 หลวงพ่อพยากรณ์ว่า วันใดวันหนึ่งโลกจะประสบปัญหาขาดแคลน

กระดาษพิมพ์ธนบัตรและโลหะผลิตเหรียญกษาปณ์มนุษย์จึงจำาเป็นต้องหา

อะไรอย่างอื่นมาใช้ในการซื้อๆ ขายๆ ในแต่ละวัน ท่านพยากรณ์ว่าพวกเขา

จะใชข้ีไ้กเ่มด็เลก็ๆ  แทนเงนิตราทกุคนตอ้งหอบขีไ้ก่ไปไหนมาไหนเตม็กระเปา๋

ทเีดียว ธนาคารจะเตม็ไปดว้ยข้ีไกแ่ละบรรดาโจรกจ็อ้งจะขโมยขีไ้กด่ว้ย คนรวย

จะภูมิใจที่เขามีขี้ไก่มากมายในครอบครอง  ส่วนคนจนจะฝันถึงการถูก

ลอตเตอรีเ่พือ่จะไดข้ีไ้ก่เยอะๆ รฐับาลตา่งๆ จะให้ความสนใจมากเกนิควรกบั

สถานการณ์ขี้ไก่ในประเทศของตน และเก็บปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้

พิจารณาภายหลังเมื่อมีขี้ไก่เพียงพอแล้ว

 อะไรคือข้อแตกต่างสำาคัญระหว่างธนบัตร เหรียญกษาปณ์และขี้ไก่?

… ไม่มีเลย... อาตมารู้สึกเป็นสุขที่ได้เล่าเรื่องนี้ในวันนั้นมันบ่งบอกอะไรบาง

อย่างที่น่าสลดสังเวชของสภาพสังคมเราในปัจจุบัน แล้วมันก็สนุกด้วย ถูกใจ

ผู้ฟังชาวสิงคโปร์มาก

 อาตมาคดิออกในบัดน้ันวา่ ถ้าเราตกลงใจทีจ่ะสนุกกบัการแสดงธรรม

ให้คนฟัง เมื่อนั้นเราจะรู้สึกผ่อนคลาย  มันเป็นไปไม่ได้เลยในทางจิตวิทยาที่

คนเราจะทัง้กลัวและทัง้สนกุในเวลาเดยีวกนัเมือ่อาตมารูส้กึผอ่นคลาย ความ

คิดทัง้หลายกไ็หลเขา้มาในหวัของอาตมาโดยไมต่ดิขดัขณะทีบ่รรยาย และคำา

บรรยายก็พร่ังพรูออกจากปากของอาตมาอย่างราบร่ืนมีรสชาติจับใจผู้ฟัง 

นอกจากนั้นผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่เบื่อเพราะมันสนุก

 พระทิเบตองค์หนึ่งเคยอธิบายถึงความสำาคัญของการทำาให้ผู้ฟัง

หัวเราะขณะฟังเทศน์

 ท่านบอกว่า “เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอ้าปาก เมื่อนั้นเราจะสามารถ



ความหวาดกลัวและความเจ็บปวด   ๖1

โยนเม็ดยาแห่งปัญญาใส่เข้าปากเขาได้! ”

 อาตมาไม่เคยเตรียมการเทศน์ แต่อาตมาเตรียมหัวใจและจิตใจของ

อาตมาแทน พระสงฆ์สายวัดหนองป่าพงได้รับการฝึกอบรมไม่ให้เตรียมการ

เทศน ์แต่ให้เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเทศน์ได้ทกุเมือ่โดยไม่มกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 ในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำาคัญลำาดับที่สองทางพุทธศาสนาอาตมา

อยู่ที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาที่ภาคอีสาน พร้อมกับพระสงฆ์อีกกว่า

สองร้อยรูปและญาติโยมหลายพันคน  หลวงพ่อท่านเป็นที่นับถือของคน

จำานวนมาก ปีนั้นเป็นปีที่ห้าที่อาตมาบวชเป็นพระ

 หลังจากทำาวัตรเย็นแล้ว ก็ถึงเวลาสำาหรับการเทศน์กัณฑ์ใหญ่ ปกติ

หลวงพ่อท่านมักจะเทศน์เองในวันสำาคัญเช่นนี้ แต่นั่นก็ไม่แน่เสมอไป บาง

ครัง้ท่านจะกวาดตามองทีแ่ถวของพระสงฆ์ทีน่ัง่อยู ่ถา้สายตาของท่านหยดุที่

ใครล่ะก็  องค์นั้นโดนแน่ หลวงพ่อจะนิมนต์ให้ท่านเทศน์ แม้ว่าอาตมาจะยัง

เป็นพระที่มีพรรษาน้อยเมื่อเทียบกับองค์อื่นๆ ที่นั่งอยู่หน้าอาตมา ผู้ใดจะ

ประมาทไม่ได้เลยในอะไรๆ ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ

 หลวงพอ่กวาดตามองแถวของพระสงฆ ์สายตาของทา่นมาถึงอาตมา

แล้วก็ผ่านเลยไป อาตมาแอบถอนใจเบาๆ  อย่างโล่งอกและแล้วสายตาของ

ท่านก็กวาดกลับมาอีกครั้ง โยมเดาซิว่าสายตาท่านหยุดที่ใคร?

 “พรหมวงฺโส”  เสียงหลวงพ่อสั่ง “นิมนต์เทศน์”

 ไมม่ทีางเปน็อย่างอืน่ อาตมาตอ้งเทศนภ์าษาไทยโดยไมม่กีารเตรยีม

ตัวมาก่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ต่อหน้าอาจารย์ของอาตมา  คณะสงฆ์และ

ญาติโยมหลายพันคน มันไม่สำาคัญหรอกว่าการเทศน์ในคืนนั้นจะดีหรือไม่ 

ความสำาคญัมนัอยู่ทีว่า่อาตมาจะได้ทำาหนา้ทีท่ีห่ลวงพอ่มอบหมายใหต้า่งหาก

 หลวงพ่อไม่เคยบอกว่าที่เราเทศน์น้ันดีหรือไม่ดี เพราะน่ันไม่ใช่

ประเด็นสำาคัญ ครั้งหนึ่งท่านขอให้พระฝรั่งองค์หนึ่งผู้มีความเชี่ยวชาญข้ึน

เทศนใ์หพ้อ่ออกแม่ออกทีม่าจำาศลีทีว่ดัในวนัพระฟงัเมือ่เทศนค์รบหน่ึงชัว่โมง 

พระท่านเร่ิมสรุปเพื่อจะจบกัณฑ์เทศน์ที่เป็นภาษาไทยนั้น หากหลวงพ่อขัด
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ขึ้น และขอให้ท่านเทศน์ต่ออีกหนึ่งชั่วโมง มันยากอยู่นา แต่ท่านก็เทศน์ต่อ 

พอท่านเตรียมจะสรุปจบหลังจากท่ีอุตส่าห์กัดฟันเทศน์เป็นภาษาไทยด้วย

ความยากลำาบากในชัว่โมงทีส่อง หลวงพอ่ก็สัง่ใหท้า่นเทศนต์อ่อกีหนึง่ชัว่โมง 

มันเป็นไปไม่ได้จริงๆ ฝรั่งที่รู้ภาษาไทยอยู่แค่นั้นอย่างท่านก็ต้องลงเอยด้วย

การพดูซ้ำาไปซ้ำามาจนผูฟ้งัเบือ่ แตท่า่นไมม่ทีางเลอืก เมือ่ส้ินชัว่โมงทีส่าม คน

สว่นใหญไ่ด้หนกีลบัไปแลว้  คนทีเ่หลอือยูก็่คยุกันเอง แมแ้ตยุ่งหรือจิง้จกตุก๊แก

ยังหลบไปนอนกันหมดแล้ว พระฝรั่งองค์นั้นท่านเชื่อฟังอาจารย์ ท่านเล่าว่า

หลังจากประสบการณ์ครั้งนั้น (ซึ่งการเทศน์จบลงเม่ือเวลาส่ีชั่วโมงผ่านไป)ที่

ทา่นได้เจอและเรยีนรูป้ฏิกิรยิาของผูฟ้งัทกุรปูแบบอยา่งลกึซึง้ทา่นไมเ่คยกลวั

ที่จะเทศน์ให้ชุมชนฟังอีกต่อไป

 นั่นแหละเป็นวิธีการฝึกอบรมที่พวกพระเราได้รับจากหลวงพ่อชา

อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่
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กลัวความเจ็บปวด

 ความกลัวเปน็สว่นประกอบสำาคญัของความเจบ็ปวด มนัทำาใหค้วาม

เจ็บปวดเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น ถ้าตัดความกลัวออกเสีย ก็จะเหลือแต่ความรู้สึกเจ็บ

จริงๆ  เท่านั้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 ที่วัดป่าที่แสนจะยากจนและอยู่

หา่งไกลชมุชนในภาคอสีานของไทย อาตมาเกิดปวดฟนัอย่างหนกั  ทีน่ัน่ไมม่ี

หมอฟันที่จะไปให้รักษา ไม่มีโทรศัพท์และไม่มีไฟฟ้า ไม่มียาแอสไพริน ยา

พารา หรือยาแก้ปวดใดๆ ในตู้ยา พระป่าต้องอดทน

 เชน่ท่ีเกดิเสมอๆ กับอาการเจ็บไขไ้ด้ป่วย ในชว่งหัวค่ำาอาการปวดฟนั

ของอาตมาก็กำาเริบหนักขึ้นเรื่อยๆ  อาตมาเห็นว่าตนเองเป็นพระที่ค่อนข้าง

จะอดทนองค์หนึ่ง แต่อาการปวดฟันน่ีมันช่างทดสอบความเข้มแข็งของ

อาตมาเสียจริงๆ ปากข้างหนึ่งของอาตมาอัดแน่นไปด้วยความปวด มัน

เป็นการปวดฟันที่หนักหนาสากรรจ์ที่สุดเท่าที่อาตมาเคยประสบมาในชีวิต 

อาตมาพยายามจะหนจีากความเจบ็ปวดด้วยการภาวนา อาตมาเคยเรียนรู้ที่

จะกำาหนดอยู่กับลมหายใจขณะที่กำาลังถูกยงุรุมกัด บางครัง้อาตมานับได้ถงึสี่

สบิตวับนรา่งของอาตมา และอาตมาก็เคยเอาชนะอารมณห์นึง่ด้วยการจดจอ่

อยู่ที่สิ่งอื่น แต่ความเจ็บปวดครั้งนี้มันเหลือเชื่อจริงๆ อาตมาสามารถจดจ่อ

อยู่กับลมหายใจได้เพียงสองสามวินาทีเท่านั้น เจ้าความปวดก็เตะประตูจิตที่

อาตมาพยายามปิดไว้เข้ามาอาละวาดอย่างรุนแรงทีเดียว

 อาตมาลุกขึ้นออกไปพยายามเดินจงกรมข้างนอก ในไม่ช้าก็ต้อง

ยกเลิกการเดินจงกรมเช่นกัน อาตมาไม่ได้  ‘เดินจงกรม’ แต่อาตมากำาลัง ‘วิ่ง

จงกรม’ อาตมาไม่สามารถเดินช้าๆ อย่างมีสติเจ้าความเจ็บปวดมันบังคับ

อาตมาให้วิ่ง แต่ก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนอาตมากำาลังทุกข์ทรมานอย่างหนัก และ

กำาลังจะเป็นบ้า

 อาตมาวิ่งกลับมาที่กุฏิ  นั่งลงและเริ่มสวดมนต์ ใครๆ เขาว่าบทสวด
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มนต์ของพุทธศาสนามีพลังศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำามาซึ่งความโชคดีและทรัพย์

สมบัติ ขับไล่สัตว์ร้าย และรักษาโรคภัยตลอดจนความเจ็บปวด อาตมาไม่เชื่อ

หรอก เพราะอาตมาถูกฝกึมาให้เป็นนกัวทิยาศาสตร ์คาถาเวทมนตร์เปน็เร่ือง

หลอกลวงใช้ได้กับคนที่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ  ได้เท่านั้น แต่อาตมาตั้งต้นสวด

มนตด์ว้ยความหวงัเหนอืเหตผุลใดๆ วา่สิง่นีจ้ะช่วยอาตมาได้อาตมากำาลังเข้า

ตาจน แต่ในที่สุดอาตมาก็ต้องหยุดสวดมนต์อีกอาตมากำาลังตะโกนและกรีด

เสียงต่างหาก ตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้ว และอาตมากลัวว่าเสียงของอาตมา

จะปลุกพระองค์อื่นๆ  วิธีตะโกนท่องบทสวดแบบนั้นจะสามารถปลุกคนทั้ง

หมูบ้่านทีอ่ยู่ห่างออกไปสองสามกิโลเมตรไดท้เีดยีว อำานาจของความเจ็บปวด

ทำาให้อาตมาไม่สามารถสวดมนต์แบบปกติได้

 อาตมาอยูค่นเดยีวเปน็พนัๆ ไมลจ์ากบา้นเกิดของอาตมาในปา่ทีไ่กล

โพ้นปราศจากเครื่องช่วยอำานวยความสะดวกใดๆ อยู่กับความเจ็บปวดที่สุด

จะทนทานและหนีไม่พ้น อาตมาทดลองทุกวิถีทางเท่าที่อาตมาจะนึกได้ ทุก

อย่างจริงๆ อาตมาไม่ไหวแล้ว  มันเป็นเช่นนั้นนะ

 นาทแีหง่ภาวะสิน้หวงัสดุๆ เช่นน้ีกลบัช่วยเปดิประตแูหง่ปญัญา ประตู

ทีเ่ราจะไมเ่คยเหน็มากอ่นในชีวิตปกตขิองเรา เมือ่ประตูบานน้ันเปิดอา้ตอ้นรบั

อาตมา อาตมาจึงได้ผ่านเข้าไป  ขอบอกตรงๆ ว่า มันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ

 อาตมาจำาคำาสองคำาสั้นๆ  ได้อย่างไม่มีวันลืม ‘ปล่อยวาง’ก่อนหน้า

นีอ้าตมาเคยไดย้นิคำาๆ น้ีมาหลายครัง้หลายหน อาตมาเคยชีแ้จงความหมาย

ของมันให้เพื่อนๆ  ฟังเสียด้วยซ้ำา อาตมาคิดว่าเข้าใจความหมายของมัน แต่

กลับเป็นความเข้าใจผิด อาตมาเต็มใจที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นอาตมา

จึงพยายามปล่อยวางปล่อยวางชนิดร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นคร้ังแรกในชีวิตเลย

ทีเดียวที่อาตมาสามารถปล่อยวางได้โดยแท้จริง

 ส่ิงที่เกิดขึ้นต่อมาทำาให้อาตมาถึงกับสะดุ้ง ความเจ็บปวดสุดจะ

ทนทานนั้นอันตรธานไปในทันที มันถูกแทนที่ด้วยปีติสุดจะดื่มด่ำา ซึ่งวูบวาบ

ในกายของอาตมาระลอกแลว้ระลอกเลา่  จติของอาตมาเขา้สู่ภาวะแหง่ความ
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สงบล้ำาลึก นิ่ง และเป็นสุขยิ่งนัก บัดนี้อาตมาเข้าสมาธิได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้

ความพยายามอะไรเลยเมื่อออกจากสมาธิตอนเช้ามืด อาตมาล้มตัวลงนอน

พักผ่อนอาตมาก็หลับสนิทอย่างสงบสุข และเม่ือตื่นข้ึนมาเพื่อทำากิจวัตร

ประจำาวนั  อาตมายงัรูส้กึปวดฟนัอยู ่แตไ่มม่อีะไรจะเทียบเทา่กับค่ำาคนืทีผ่่าน

มาได้เลย
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ปล่อยวางความเจ็บปวด

 ในเรื่องที่แล้ว สิ่งที่อาตมาได้ปล่อยวาง คือ ความกลัวความเจ็บปวด

จากการปวดฟัน เมื่ออาตมายินดีต้อนรับความเจ็บปวดยอมรับมัน และ

ยินยอมให้มันอยู่โดยไม่พยายามขับไล่ไสส่ง  นั่นเป็นเหตุให้มันผ่านพ้นไป

 เพื่อนหลายคนของอาตมาที่เคยเจ็บปวดอย่างหนักได้ทดลองวิธีการ

ของอาตมาและพบวา่มันไมไ่ด้ผล เขาจงึมาต่อวา่และบอกวา่ทีอ่าตมาปวดฟนั

นั้นน่ะเทียบกันไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดของเขา  นั่นย่อมไม่ถูกต้อง ความ

เจ็บปวดเป็นเรื่องเฉพาะตนและวัดไม่ได้ อาตมาได้อธิบายให้เพื่อนๆ ฟังว่า 

ทำาไมการปล่อยวางจึงไม่ได้ผลสำาหรับเขา โดยเล่าเร่ืองลูกศิษย์สามคนของ

อาตมาให้เขาฟัง

 ลูกศิษย์คนแรกกำาลังเจ็บปวดมากและพยายามจะปล่อยวาง

 “ปล่อยวาง” เสียงแนะนำาเบาๆ และรอ

 “ปล่อยวาง!” เสียงบอกซ้ำาเมื่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 “ปล่อยวางแค่นั้นแหละ!”

 “น่า...ปล่อยวางซะ”

 “ฉันบอกให้ปล่อยวางไง!” “ปล่อยวาง!”

 เราอาจเห็นวา่มนัตลก แตน่ัน่แหละเป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนทำาอยูเ่กอืบ

ตลอดเวลา เราปล่อยวางผิดเรื่อง เราควรจะปล่อยวางตัวตนที่บอกให้เรา 

‘ปล่อยวาง’ ต่างหาก เราควรที่จะปล่อยวาง ‘ตัวบงการ’  ที่มันอยู่ในตัวเรา ซึ่ง

เราทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นใคร การปล่อยวางหมายถึงการไม่มี ‘ตัวบงการ’

 ลูกศิษย์คนที่สองกำาลังเจ็บปวดรุนแรง เขาจำาคำาสอนของอาตมาได้

และจะปลอ่ยวางตวับงการนัน้ เขานัง่อยูก่บัความเจบ็ปวด เขา้ใจวา่กำาลงัปลอ่ย

วาง  อกีสิบนาทตีอ่มาความเจบ็ปวดกยั็งคงอยู่เชน่เดมิ เขาเร่ิมบน่วา่การปล่อย

วางไม่ได้ผล  อาตมาจึงอธิบายว่าการปล่อยวางไม่ใช่วิธีการกำาจัดความเจ็บ
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ปวด มันเป็นวิธีการที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดต่างหาก ศิษย์คนที่สอง

นี้

พยายามที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทำานองว่า “ฉันจะปล่อยวางสักสิบนาที

แล้ว แก... เจ้าความเจ็บปวดจะต้องหายไป ตกลงมั้ย?”

 นัน่ไม่ใชก่ารปลอ่ยวางความเจบ็ปวด แตเ่ปน็ความพยายามทีจ่ะกำาจดั

ความเจ็บปวดต่างหาก

 ลูกศษิย์คนท่ีสามกำาลงัเจ็บปวดอยา่งหนกั เขาพดูกบัเจา้ความเจบ็ปวด

ประมาณวา่ “เจา้ความเจบ็ปวดเอย๋ ประตใูจของฉนัเปดิรบัเจา้ ไมว่า่เจา้จะทำา

ฉันเจ็บปวดขนาดไหนก็ตาม  จงเข้ามาเถอะ”

 ลูกศษิย์คนทีส่ามเตม็ใจยนิยอมใหค้วามเจบ็ปวดคงอยูต่อ่ไปนานเท่า

ทีม่นัต้องการแมจ้นตลอดชวิีตก็ตาม แมจ้ะตอ้งเจบ็ยิง่ขึน้เขากย็อม เขาใหอ้สิระ

แก่ความเจ็บปวด  ล้มเลิกความพยายามที่จะควบคุมมัน นั่นแหละคือการ

ปล่อยวาง บัดนี้ไม่ว่าความเจ็บปวดจะอยู่หรือไป มันก็มีค่าเท่ากันสำาหรับเขา 

เมื่อนั้นแหละความทุกข์จากความเจ็บปวดจะหายไป



๖8   ชวนม่วนชื่น

เจ็บนิดๆ ไม่นาน ดีกว่าใช้ยาชาช่วยถอนฟัน

 พระองค์หนึ่งที่วัดของเรามีปัญหาเรื่องฟันมาก ท่านจะต้องถูกถอน

ฟันหลายซี่ แต่ท่านไม่อยากจะใช้ยาชา ในที่สุดท่านก็ได้หมอฟันคนหน่ึงใน

เมอืงเพริธ์ทีจ่ะถอนฟนัให้ทา่นได้โดยไมใ่ช้ยาชาช่วย ทา่นไปหาหมอฟนัหลาย

ครั้งและพบว่ามันไม่มีปัญหาใดๆเลย

 การท่ีจะใหห้มอฟนัถอนฟนัสกัซีโ่ดยไมพ่ึง่ยาชาน้ันก็น่าประทบัใจพอดู  

แต่ท่านยังพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คราวนี้ท่านถอนฟันของท่านเอง โดยไม่ใช้ยา

ชาช่วย

 เราเห็นท่านที่ด้านนอกโรงทำางานของวัด ยืนถือคีมธรรมดาๆ คู่หนึ่ง

ที่ยังคีบฟันเปื้อนเลือดที่เพิ่งถูกถอนออกมาสดๆร้อนๆ สบายๆ ไม่มีปัญหา 

ท่านล้างคีมคู่นั้นก่อนจะนำามันกลับไปคืนที่ในโรงเก็บเครื่องมือ

 อาตมาถามทา่นวา่ทา่นสามารถทำาเรือ่งเชน่นีไ้ดอ้ยา่งไร สิง่ทีท่า่นพูด

เปน็อทุาหรณว์า่ทำาไมความกลวัจงึเป็นสว่นประกอบสำาคญัของความเจบ็ปวด

 ทา่นบอกวา่ “เมือ่ผมตดัสนิใจจะถอนฟนัตวัเองเพราะการเดนิทางไป

หาหมอฟันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องยุ่งยาก มันก็ยังไม่เจ็บ เมื่อผมเดินเข้าไปในโรง

ทำางาน  น่ันก็ยังไม่เจ็บ เมื่อผมหยิบคีมข้ึนมามันก็ยังไม่เจ็บ เมื่อผมเอาคีม

หนีบฟันไว้ มันก็ยังไม่เจ็บอีกนั่นแหละเมื่อผมขยับคีมแล้วดึง  นั่นแหละที่มัน

เจ็บ แต่ก็เพียงแค่สองสามวินาทีเท่านั้นเอง  พอฟันโดนถอนออกมาแล้วนั้น 

มนักไ็มไ่ดเ้จบ็อะไรนกัหนา ตกลงมนักเ็จบ็แคห่า้วนิาทเีทา่นัน้ มนักแ็คน่ัน้เอง”

 โยมผู้อ่านอาจจะทำาหน้าเหยเกเมื่ออ่านเรื่องจริงเรื่องนี้เพราะความ

หวาดกลัว โยมอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าที่ท่านเจ็บเสียอีก ถ้าโยม

จะลองทำาตามอย่างทา่น  โยมอาจจะรูส้กึเจบ็อยา่งแรง ย่ิงไปกวา่นัน้โยมอาจ

จะเริม่เจบ็ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะเดนิถงึโรงทำางานเพือ่จะไปหยิบคมีเสียด้วยซ้ำา ความ

คาดหมาย-ความกลัว-เป็นส่วนประกอบสำาคัญของความเจ็บปวด
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ไม่มีกังวล

 การปล่อยวาง ‘ตัวบงการ’ การอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นและการ

ยอมรับความไม่แน่นอนของอนาคตของเรา จะช่วยปลดปล่อยเราจากเรือน

จำาแห่งความกลัว เราจะสามารถสนองตอบต่อสิ่งท้าทายต่างๆ ในชีวิตเราได้

ด้วยสติปัญญาของเราเองซึ่งมีมาแต่ด้ังเดิมและช่วยเราให้รอดพ้นอย่าง

ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่น่าลำาบากใจหลายๆ  กรณี

 อาตมากำาลงัยนืเขา้ควิแถวหนึง่ในจำานวนหกแถวตรงดา่นตรวจคนเขา้

เมืองที่สนามบินเมืองเพิร์ธ ขากลับจากการเดินทางไปศรีลังกา ผ่านประเทศ

สิงคโปร์ คิวทั้งหลายเคลื่อนไปอย่างช้าๆ แสดงว่าเจ้าพนักงานทำาการตรวจ

เช็คอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ประตูด้านข้างของ

ล็อบบี้ มีสุนัขดมกลิ่นตัวเล็กๆ ที่ถูกฝึกให้ค้นหายาเสพติดมาด้วย ผู้เดินทาง

ขาเข้าทั้งหลายยิ้มอย่างหวาดๆ เมื่อเจ้าสุนัขเดินตรวจข้ึนลงแต่ละแถวแม้ว่า

เขาทัง้หลายไมไ่ดข้นยาเสพตดิ แตเ่ราจะสงัเกตเหน็อาการผอ่นคลายจากความ

ตึงเครียด หลังจากที่เจ้าหมาดมเขาแล้วก็ถูกพาไปหาผู้อื่นต่อ

 เมือ่เจา้หมาตวัเลก็นา่รกันัน้มาถงึตวัอาตมาและเร่ิมดม มนัหยุดน่ิงฝงั

จมกูเลก็ๆ ของมนัลงในจวีรของอาตมา แลว้กก็ระดกิหางอยา่งรวดเรว็เปน็วง

กว้าง เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนนั้นต้องกระตุกสายจูงดึงมันไป คนเดินทางท่ีอยู่

เบื้องหน้าอาตมา ซึ่งก่อนหน้านี้ยังดูเป็นมิตรกับอาตมาดี บัดนี้ได้เขยิบห่าง

จากอาตมาออกไป  และอาตมาก็ยังแน่ใจด้วยวา่ คนคูท่ีอ่ยูเ่บือ้งหลังกไ็ดถ้อย

หลังให้ห่างอาตมาออกไปด้วย

 หลังจากนั้นห้านาที อาตมาเขยิบเข้าใกล้เคาน์เตอร์มากข้ึนเมื่อเจ้า

หน้าที่นำาหมาออกมาดมกลิ่นอีกรอบ เจ้าหมานั้นเดินขึ้นลงตลอดทุกแถว ดม

คนเดินทางทุกคนคนละนิดแล้วก็เคลื่อนต่อไปเมื่อมาถึงอาตมามันก็หยุดอีก 

แลว้มนักม็ดุหัวของมนัเข้ามาในจวีรอาตมา สว่นหางกก็วดัไกวนา่ด ูเจา้หนา้ที่
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ศุลกากรต้องออกแรงดึงมันออกไปอีก อาตมารู้สึกว่าทุกๆ  สายตาจับจ้องที่

อาตมา  ณ จดุนีแ้มว้า่หลายๆ คนอาจจะเริม่เปน็กงัวล แตอ่าตมานะ่รูส้กึผอ่น

คลายเต็มที่ ถ้าอาตมาจะต้องเข้าคุกล่ะก้อ...อืม!  อาตมามีเพื่อนอยู่ในนั้นตั้ง

หลายคนและอาหารในคุกก็ดี อุดมสมบูรณ์กว่าที่วัดมากเสียด้วย!

 เมือ่อาตมาไปถงึจดุตรวจของศลุกากร เขาตรวจอาตมาอย่างละเอียด 

อาตมาไม่มียาเสพติด พระเราไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เสียด้วยซ้ำา เขา

ไม่ถึงกับให้อาตมาถอดผ้าเพื่อจะตรวจหรอก อาตมาคิดว่านั่นคงเป็นเพราะ

อาตมาไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่างใด เขาเพียงแต่ถามอาตมาว่า 

อาตมาคิดว่าทำาไมเจ้าหมาดมกล่ินตัวนั้นจึงจำาเพาะเจาะจงหยุดท่ีอาตมา

อาตมาบอกว่า พวกพระเรามีความเมตตาสูงต่อสัตว์ทั้งหลายและนั่นอาจจะ

เป็นสิ่งท่ีเจ้าหมาน้อยสูดดม หรือเจ้าหมาน่ันอาจจะเคยเป็นพระในอดีตชาติ

ของมันก็ได้ แล้วเขาก็ปล่อยตัวอาตมาไป

 ครัง้หนึง่อาตมาหวดุหวดิจะโดนชาวออสเตรเลยีรา่งใหญซ่ึง่กำาลังโกรธ

และใกล้จะเมาตอ่ย การปราศจากความกลวัชว่ยใหอ้าตมารอดตวัไปไดใ้นวัน

นั้น และช่วยปกป้องจมูกของอาตมาไว้ด้วย

 เราเพิง่ไปเปดิศนูยใ์หมท่ีใ่นเมอืง คอ่นไปทางตอนเหนือของเพร์ิธและ

กำาลงัจะมพีธิฉีลองศนูยใ์หม ่เราท้ังประหลาดใจและยนิดทีีท่า่นผูว้า่การประจำา

ออสเตรเลียตะวันตก ท่านเซอร์กอร์ดอน รีดและภรรยา ตอบรับเชิญจะมา

ร่วมงาน อาตมาได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกระโจมที่ลานหน้าศูนย์ และเตรียม

เกา้อีส้ำาหรบัแขกทัง้หมดรวมทัง้วไีอพดีว้ย เหรญัญกิสมาคมพทุธขอให้อาตมา

จัดให้ดีที่สุดเราอยากให้ภาพออกมาดีมากๆ

 หลังจากใช้เวลาค้นหาสักเล็กน้อย อาตมาก็ได้ช่ือบริษัทให้เช่าที่แพง

มากซ่ึงตัง้อยูใ่นยา่นเศรษฐทีีช่านเมอืงด้านตะวันตกของเพร์ิธ มกีระโจมสำาหรับ

จัดงานในสวนของบรรดามหาเศรษฐีให้เช่าอาตมาอธิบายกับเขาว่าอาตมา

ต้องการเช่าอะไรบ้าง  และเหตุผลที่จะต้องใช้ของที่ดีที่สุด ผู้หญิงคนที่อาตมา

พูดด้วยบอกว่าเธอเข้าใจอาตมาจึงตกลงสั่งจองของที่ต้องการ
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 เมือ่กระโจมและเกา้อีม้าถงึในตอนบา่ยวนัศกุร์ซึง่ชา้กวา่เวลานัดหมาย 

อาตมากำาลังชว่ยงานอยูท่ีห่ลงัศูนย ์รถบรรทกุและคนสง่ของไดห้ายตวัไปแลว้

เมื่ออาตมาออกมาตรวจของ อาตมาไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อเห็นสภาพของ

กระโจมที่เขาส่งมา มันเลอะเทอะไปด้วยฝุ่นสีแดง อาตมารู้สึกผิดหวัง  แต่

ปญัหานีแ้กไ้ด ้พวกเราเริม่ฉดีน้ำาลา้งกระโจม แลว้อาตมาก็ตรวจดูเก้าอ้ีสำาหรับ

แขก  มันสกปรกพอๆ กัน บรรดาอาสาสมัครชั้นยอดของอาตมาขนผ้าขี้ริ้ว

ออกมาแล้วเริ่มลงมือทำาความสะอาดเก้าอี้ทุกๆ ตัว ท้ายที่สุดอาตมาก็เห็น

เก้าอี้พิเศษสำาหรับแขกวีไอพี มันช่างพิเศษจริงๆ ไม่มีตัวไหนที่มีขาเก้าอี้ยาว

เท่ากันเลย! ทุกๆ ตัวล้วนแต่โยกเยกมากๆ

 มันเหลือเชื่อจริงๆ และมันก็มากเกินไปแล้ว อาตมารี่เข้าหาโทรศัพท์

ทันที โทรหาบริษัทให้เช่า และทันได้ตัวผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะออกจากที่

ทำางานเพื่อหยุดสุดสัปดาห์ อาตมาอธิบายสถานการณ์ให้เธอฟัง ย้ำาด้วยว่า

เราไม่สามารถให้ท่านผู้ว่าการรัฐนั่งโยกอยู่บนเก้าอ้ีขาไม่เท่ากันแบบน้ันใน

ระหว่างพิธีหรอกนะ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านตกเก้าอี้ ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจ 

ขอโทษ และรับรองกับอาตมาว่า เธอจะจัดการเปล่ียนเก้าอ้ีให้ภายในหน่ึง

ชั่วโมง

 คราวนี้อาตมาตั้งใจรอรถส่งของเลยทีเดียว อาตมาเห็นมันเลี้ยวเข้า

มาบนถนนของเรา สักราวครึ่งทางประมาณหกสิบเมตรจากศูนย์ ขณะที่รถ

บรรทุกกำาลังวิ่งอยู่ค่อนข้างเร็วชายคนหน่ึงกระโดดลงมา และวิ่งแน่วมาหา

อาตมาด้วยแววตาถมึงทึง และกำาปั้นที่กำาไว้แน่น

 เขาตะโกนว่า  “หัวหน้าอยู่ไหน? อั๊วต้องการพบเจ้าหมอนั่น!”อาตมา

ได้ทราบภายหลังว่า ของที่ส่งมาให้เราชุดแรกนั้นเป็นชุดสุดท้ายที่เขาส่งในวัน

นั้น หลังจากส่งของให้เราแล้ว คนงานพวกนี้ก็แต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ แล้วออก

ไปโรงเหล้าเพื่อฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์ เขาคงกำาลังเริ่มมีความสุขกับการดื่ม

ฉลองวันหยุดเมื่อผู้จัดการเข้ามาตามถึงในโรงเหล้า แล้วออกคำาสั่งให้กลับไป

ทำางานต่อ พวกชาวพุทธต้องการให้เปลี่ยนเก้าอี้
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 อาตมาเดนิเขา้ไปใกลช้ายผูน้ัน้แลว้พดูอยา่งออ่นโยนวา่ “อาตมาเปน็

หัวหน้าเองแหละ อาตมาจะช่วยอะไรได้บ้าง?”

 เขาชะโงกหนา้เขา้มาใกลอ้าตมามากขึน้จนเกือบจะโดนจมกูอาตมาที

เดียว มือขวาของเขายังกำาแน่น สายตาราวกับจะแผดเผาอาตมาด้วยความ

โกรธ อาตมาได้กลิ่นเบียร์อย่างแรงจากปากของเขาซึ่งอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่นิ้ว 

อาตมาไม่รู้สึกกลัวหรือหยิ่งยโสอาตมารู้สึกผ่อนคลายสบายๆ

 ผู้ที่เรียกตนว่าเป็นเพื่อนของอาตมาทั้งหลายหยุดทำาความสะอาด

เก้าอี้เพ่ือดูเหตุการณ์ แต่ไม่ยักมีใครเข้ามาช่วยอาตมาเลยขอบคุณมากครับ

สหาย!

 การเผชิญหน้ากันดำาเนินอยู่สักนาที อาตมากำาลังฉงนว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ คนงานผู้ขึ้งโกรธยืนจังงังกับปฏิกิริยาของอาตมาสภาวะของเขานั้นคุ้นเคย

เฉพาะการเห็นความกลัวหรือการโต้ตอบอย่างก้าวร้าว หัวสมองของเขาไม่รู้

จักวิธีการตอบสนองผู้ที่ยังรู้สึกผ่อนคลายอยู่ได้ ขณะที่กำาปั้นของเขาแทบจะ

เสยเข้าไปในรูจมูกของคนๆ นั้นอยู่แล้ว อาตมารู้ว่าเขาไม่อาจจะต่อยอาตมา 

หรือยกกำาปั้นห่างออกไปได้ การปราศจากความกลัวนั้นทำาเอาเขางงไปเลย

 ในชว่งเวลาไมก่ีน่าทนีัน้ รถบรรทกุไดเ้ขา้มาจอดและนายของเขาก็เดิน

เข้ามาหาเรา เขายกมอืขึน้จบับา่คนงานทีย่งัคงยนืแขง็อยู่แล้วพดูวา่ “มาเถอะ  

ช่วยกันขนเก้าอี้ลงหน่อย” นั่นเป็นการเปิดทางตัน ช่วยให้เขามีทางออก

 อาตมาบอกว่า “อาตมาจะช่วยขนด้วย” แล้วเราก็ขนเก้าอี้ลงร่วมกัน
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ความโกรธกับการให้อภัย
ความโกรธ

 ความโกรธไม่ได้เป็นการตอบสนองที่ฉลาด ผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความ

สขุ และคนทีม่คีวามสขุยอ่มไมโ่กรธ ประการแรก ความโกรธเปน็เรือ่งไรเ้หตผุล

 วันหนึ่งรถของวัดจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆ รถยนต์คันหนึ่งอาตมา

สังเกตเห็นว่าคนขับรถคันนั้นกำาลังเกรี้ยวกราดสัญญาณจราจร “ไอ้ไฟบ้า! แก

รูน้ะวา่ฉันมนีดัสำาคญั แกรูว้า่ฉนักำาลงัจะไปสาย แกยงัดนัปลอ่ยใหร้ถคนัอืน่ๆ 

ไปก่อนฉันอยู่ได้ ไอ้สารเลว!แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ ...”

 เขากล่าวโทษไฟจราจร ราวกับว่ามันมีทางเลือกอย่างน้ันแหละ เขา

คิดว่าเจ้าไฟจราจรแกล้งเขา “อะฮ้า!  นายคนน้ีมาแล้วฉันรู้ว่าเขากำาลังสาย  

ฉันจะให้รถคันอื่นแล่นไปก่อน แล้วพอถึงเขา...ไฟแดง!...หยุด!...  เสร็จฉัน!” 

ไฟจราจรอาจจะดูเหมอืนมเีจตนารา้ย แตม่นักเ็ปน็แคไ่ฟจราจร แคน่ัน้เอง เรา

จะคาดหวังอะไรกับไฟจราจรล่ะ?

 อาตมาคาดการณว์า่เขาจะกลบัถึงบา้นชา้ และเมยีของเขากจ็ะเกรีย้ว

กราดใส่เขา “ผัวเฮงซวย! เธอก็รู้นะว่าเรามีนัดสำาคัญ  รู้นะว่าจะสายไม่ได้ เธอ

เห็นเรื่องอื่นสำาคัญกว่าฉันรึ เจ้าผัวสารเลว!แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่...”

 เธอกล่าวโทษสามรีาวกบัว่าเขามทีางเลอืกมากนกั เธอคดิวา่สามขีอง

เธอแกล้งเธอ “อะฮา้!  ฉนัมนีดักับเมยีฉนั ฉนัจะไปใหส้ายเลยล่ะ ฉันจะไปพบ

คนอืน่กอ่น เอาให้สายเลย เสรจ็ฉนั!” อาจจะดเูหมอืนวา่สามมีเีจตนาร้าย แต่

เขาก็เป็นเพียงแค่สามี ก็แค่นั้นเราจะคาดหวังอะไรเล่าจากสามีของเรา?

 ตัวละครในเรื่องน้ีอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับทุกๆ 

เหตุการณ์ของความโกรธที่เกิดขึ้น
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การพิจารณาคดี

 เพื่อที่จะแสดงความโกรธ เราจะต้องพยายามหาเหตุผลอันสมควรที่

จะโกรธให้กับตัวเองก่อน เราจะต้องทำาให้ตัวเองเชื่อว่าความโกรธนั้นสมควร 

เหมาะสม และถูกต้อง ในขบวนการของจิตใจเพื่อจะไปสู่ความโกรธนั้น มัน

เป็นเสมือนว่ามีการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในใจของเรา

 ผู้ต้องหายืนอยู่ในคอกจำาเลยในศาลในใจของเรา เราเป็นอัยการ เรา

รู้อยู่แล้วว่าจำาเลยผิด แต่เพื่อความยุติธรรม เราจะต้องพิสูจน์ความผิดนั้นต่อ

ทา่นผูพ้พิากษา ซ่ึงกค็อืความรูส้กึผดิชอบชัว่ดขีองเรากอ่น เราเริม่ดำาเนนิเรือ่ง

ดว้ยการสรา้งภาพความผิดตา่งๆ ทีเ่ขากระทำาตอ่เรา พยายามชีใ้หเ้หน็เจตนา

ร้ายต่างๆ นานาการตีสองหน้า แผนการอันโหดร้ายทารุณเบื้องหลังการกระ

ทำาของผู้ต้องหา เราขุดคุ้ยเรื่องราวร้ายๆ ต่างๆ ที่เขาทำาต่อเราในอดีตขึ้นมา 

เพือ่จะทำาใหม้โนธรรมของเรามัน่ใจวา่ ผูต้อ้งหาของเราไมส่มควรจะไดร้บัความ

เมตตาใดๆ

 ในศาลสถติยตุธิรรมของจรงินัน้ ผูต้อ้งหาจะมทีนายมาชว่ยพดูแก้ตา่ง

ให้ แต่ในศาลใจของเรานี้ เรากำาลังแสดงเหตุผลอันสมควรแก่ความโกรธของ

เรา เราไม่ต้องการได้ยินคำาแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น คำาช้ีแจงอันเหลือเชื่อ  หรือคำา

วงิวอนขออภยั ทนายความฝา่ยจำาเลยไมไ่ดร้บัอนุญาตให้พดู  ในการให้เหตผุล

ฝ่ายเดียวนี้ เราสามารถพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหามีมูล เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว 

มโนธรรมของเราทุบค้อนและตัดสินว่า จำาเลยผิด บัดนี้เรารู้สึก ‘โอเค’ ที่เรา

โกรธเคืองเขา

 หลายๆ ปกีอ่น อาตมากเ็คยเห็นกระบวนการในใจของอาตมาในเวลา

ทีอ่าตมาโกรธ มนัดไูม่ยตุธิรรมเลย ดงัน้ันครัง้ตอ่ไปทีอ่าตมาตอ้งการท่ีจะโกรธ

ใครสักคน อาตมาก็หยุดเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายฝ่ายจำาเลยได้พูดบ้าง แล้ว

อาตมาก็คน้พบคำาแก้ตวัทีดู่มเีหตผุล คำาอธิบายทีอ่าจเปน็ไปได้ของพฤตกิรรม
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ของเขา  อาตมาให้ความสำาคญักบัความงดงามของการใหอ้ภยั อาตมาพบวา่

มโนธรรมความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของอาตมาไม่ยินยอมให้มีการตัดสินใครว่า

ผิดอีกต่อไป มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่น ความโกรธไม่

สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนได้  มันจึงขาดอาหารและตายในที่สุด
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งานปฏิบัติธรรม

 แรงกระตุ้นสำาคัญของความโกรธของเรา คือ การคาดหวังที่ไม่ได้ดัง

ใจ บางครั้งเราลงทุนลงแรงมากเหลือเกินในโครงการหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็น

อย่างที่มันควรจะเป็น  เราก็ฉุนเฉียว คำาว่า ‘ควรจะ’ บ่งบอกถึงการคาดหวัง

เสมอ ซึง่หมายถงึการทำานายอนาคตณ บดันี ้เราทกุคนควรจะเข้าใจอย่างแจม่

แจ้งแล้วว่า  อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้  การเชื่อ

มั่นในความคาดหวังเรื่องของอนาคตมากเกินไป การมีคำาว่า  ‘ควรจะ’  ย่อม

นำาไปสู่ปัญหา

 ชาวตะวันตกที่นับถือพุทธศาสนาคนหนึ่งที่อาตมารู้จักมานานหลาย

ปี ได้บวชเป็นพระในตะวันออกไกล  ท่านได้เข้าไปอยู่ในสำานักสงฆ์ที่เน้นการ

ปฏบิตัอิย่างเข้มข้นบนภเูขาหา่งไกลชมุชนทกุๆ ปจีะมกีารปฏบิตัเิขม้เปน็เวลา

หกสิบวัน  ทั้งยากลำาบาก ทั้งเข้มงวด ไม่เหมาะสำาหรับผู้ที่มีจิตอ่อนแอ

 ทา่นตอ้งตืน่แตต่สีาม และเวลาตสีามสบินาทีทา่นตอ้งเริม่น่ังขัดสมาธิ

เพื่อเข้าภาวนา กิจวัตรประจำาวันคือนั่งสมาธิ 50 นาทีเดินจงกรม 10 นาที 

นั่งสมาธิอีก 50 นาที เดินจงกรมอีก 10นาที เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ท่านฉันอาหาร

ในศาลาปฏบิตัธิรรมโดยน่ังขดัสมาธิตรงทีท่ีท่า่นน่ังภาวนา ไมอ่นญุาตใหม้กีาร

พดู เวลาสีทุ่ม่ทา่นสามารถลม้ตัวลงนอนได้ แต่ก็ต้องนอนในศาลาปฏบิตัธิรรม

ตรงจุดที่ท่านนั่งภาวนานั่นแหละ การตื่นตีสามนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ ท่าน

สามารถตื่นเร็วขึ้นก็ได้ถ้าท่านต้องการ แต่ไม่ช้ากว่านั้นแน่นอน! การหยุดพัก

มเีพียงเพือ่ให้ทา่นอาจารยท์ีน่า่เกรงขามสอบอารมณ์ในแตล่ะวนั และเพือ่ไป

เข้าห้องน้ำาโดยใช้เวลาสั้นๆ เท่านั้น

 เพยีงแค่สามวนั ขาและหลงัของพระฝรัง่องค์นัน้กท็ัง้เจบ็ทัง้ปวด ทา่น

ไม่เคยชินกับการนั่งนานๆ  ในท่าที่แสนจะไม่สบายเอาเสียเลยสำาหรับชาว

ตะวันตก ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจะต้องนั่งอย่างนี้ไปอีกตั้งแปดอาทิตย์ ท่านเริ่ม
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สงสยัอย่างหนกัวา่ ทา่นจะสามารถอดทนปฏบิตัไิปได้นานขนาดนัน้เชยีวหรอื

 อาทติย์แรกผา่นพน้ไป ยงัไมม่อีะไรดขีึน้สกัอย่าง บ่อยคร้ังทีท่า่นรู้สึก

ทนทุกข์ทรมานกับการนั่งเช่นนั้น ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติ

ธรรมสิบวันย่อมจะรู้ซึ้งว่ามันจะสามารถเจ็บปวดได้ขนาดไหน ท่านจะต้อง

เผชญิกบัมนัอกีตัง้เจด็อาทติยค์รึง่พระองคน์ีม้ใีจเดด็เดีย่ว ทา่นรวบรวมความ

ตั้งใจมั่น  และกัดฟันอดทน วินาทีต่อวินาที  สิ้นสองอาทิตย์แรก ท่านว่ามัน

เกินพอแล้ว ความเจ็บปวดมันมากเกินไป ร่างกายชาวตะวันตกเช่นท่านไม่ได้

เกิดมาเพื่อรับการปฏิบัติเย่ียงน้ี น่ีไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ทางสายกลาง แล้ว

ท่านก็หันไปมองพระชาวเอเซียที่อยู่รอบๆเห็นท่านกำาลังขบฟันแน่นเช่นกัน 

แล้วเจ้าความทะนงตนก็ผลักดันให้ท่านผ่านพ้นไปได้อีกสองอาทิตย์ ตลอด

เวลาเหล่านี ้ทา่นรูส้กึเหมอืนรา่งกายกำาลงัถกูไฟแหง่ความเจบ็ปวดเผาผลาญ

อยูส่ิ่งเดยีวทีช่ว่ยบรรเทาความทุกขข์องทา่นคือเสยีงฆ้องบอกเวลาสีทุ่่ม ทีท่่าน

จะได้เหยียดร่างกายที่โดนทรมานนั้นให้ได้รับการผ่อนคลาย แต่มันดูเหมือน

ว่า  ทันทีทันใดที่ท่านหลับนั้น เสียงฆ้องบอกเวลาตีสามก็ดังขึ้น ปลุกท่านขึ้น

มารับวันใหม่แห่งความเจ็บปวด

 สิ้นสุดของวันที่สามสิบ ความหวังเริ่มส่องแสงริบหร่ีๆ  อยู่ห่างไกล 

ท่านผ่านมาได้ครึ่งทางแล้ว ท่านกำาลังจะเข้าสู่หลักชัยท่านพยายามทำาให้ตัว

เองเชื่อมั่นว่า ‘ใกล้จะจบแล้ว’ วันแต่ละวันดูยาวนานขึ้น และความเจ็บปวดที่

เขา่และหลงักท็วคีณูขึน้  หลายๆครัง้ทีท่่านคดิอยากร้องไห้  แตถึ่งกระน้ันทา่น

ก็กัดฟันทน เหลืออีกสองอาทิตย์ เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ ในอาทิตย์สุดท้ายนี้ 

เวลาเคล่ือนไปอยา่งชา้มากราวกบัมดตดิแหงก็อยู่ในน้ำาเชือ่ม แมว้า่บดัน้ีทา่น

จะเคยชินกับการอดทนต่อความเจ็บปวด  แต่มันก็ไม่มีอะไรง่ายเลยท่านคิด

ว่า ถ้าจะยอมแพ้ตอนนี้ ก็จะเป็นการทรยศต่อความอดทนทั้งหมดที่ท่านได้

กระทำามา ท่านจะต้องทำาให้สำาเร็จ  แม้ว่าความเจ็บปวดจะถึงกับฆ่าท่านได้ที

เดียว

 ทา่นต่ืนข้ึนเมือ่เสยีงฆอ้งบอกเวลาตสีามของวนัทีห่กสบิทา่นเกอืบจะ
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ถงึจดุหมายปลายทางแลว้ ความเจบ็ปวดในวันสดุทา้ยน้ีเหลือเชือ่จรงิๆ ราวกบั

ว่าความเจ็บปวดที่ผ่านๆ มาจนถึงบัดนี้ มันแค่หยอกล้อท่านเล่นเท่านั้น แต่

เดี๋ยวนี้มันไม่ยั้งหมัดอีกต่อไป แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง ท่านยัง

สงสยัวา่ท่านจะทำาสำาเรจ็หรอืไม ่ และแลว้กเ็หลอืเวลาห้าสิบนาทสุีดทา้ย ทา่น

เริม่วาดภาพทกุๆ ส่ิงทีท่า่นจะทำานับจากหนึง่ชัว่โมงข้างหนา้ทีก่ารปฏบิตัธิรรม

จะยุติลง แช่น้ำาร้อนในอ่างนานๆ ฉันอาหาร พูดคุย พักผ่อนหย่อนอารมณ์

ตามสบาย แล้วเจา้ความเจบ็ปวดกข็ดัจงัหวะการวางแผนของท่าน ครอบครอง

จติใจท้ังหมดของทา่น ทา่นแอบลมืตาดนูาฬกิาหลายคร้ังในชว่งสุดทา้ยน้ี ทา่น

ไมอ่ยากจะเชือ่เลยวา่ เวลามนัชา่งผา่นไปอยา่งชา้แสนชา้ อาจจะถงึเวลาตอ้ง

เปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬิกา อาจจะเป็นไปได้ว่า  นาฬิกาจะหยุดเดินเมื่อเข็ม

นาฬิกาบอกเวลาอีกห้านาทีจะถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติธรรม ช่วงเวลาห้าสิบ

นาทสีดุทา้ยราวกับเป็นชว่งหา้สบินาทชีัว่นรินัดร ์แตค่วามเปน็นิรันดรน้ันย่อม

ถึงจุดจบลงสักวัน แล้วมันก็จบลง เสียงฆ้องยุติการปฏิบัติธรรมช่างไพเราะ

เหลือเกิน

 กระแสคลื่นแห่งความยินดีแล่นพล่านทั่วร่างกายท่าน  ขับเคลื่อนเจ้า

ความเจ็บปวดให้หายวับเข้าหลังฉากไปเลย ท่านทำาสำาเร็จ ท่านจะต้องฉลอง

ใหตั้วเองแล้วล่ะ เอาอา่งอาบน้ำามาเลย!ทา่นอาจารย์ตฆีอ้งอีกคร้ังเรียกความ

สนใจของทุกคน ท่านมีเรื่องจะประกาศ  ท่านพูดว่า “ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติ

ธรรมที่ยอดเยี่ยมมาก พระหลายๆ องค์ก้าวหน้ามาก  และในระหว่างการ

สอบอารมณ์ หลายๆ ท่านได้เสนอขอให้ขยายเวลาปฏิบัติธรรมต่อไปอีกสอง

อาทติย ์ผมคดิวา่มนัเปน็ความคดิทีว่เิศษมาก ฉะน้ันการปฏบิตัธิรรมจะดำาเนนิ

ต่อไป เชิญนั่งต่อเลย”

 พระทุกๆ องค์พับขาของท่านอีกครั้ง และนั่งสมาธินิ่งเพื่อการเริ่มต้น

ตอ่อกีสองอาทติย์ พระฝรัง่ทา่นเลา่วา่  ทา่นไมรู่ส้กึถงึความเจ็บปวดในรา่งกาย

ของทา่นอกีตอ่ไป ทา่นกำาลงัพยายามจะคดิให้ออกวา่  พระทเุรศองคไ์หนเปน็

ผูเ้สนอให้ต่อเวลา และคดิวา่เมือ่ทา่นรูว้า่เปน็ใคร ทา่นจะไปทำาอะไรพวกทา่น
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เหลา่นัน้ด!ี  ทา่นวางแผนรา้ยๆ ทีไ่มเ่หมาะกบัสมณะ เตรยีมจะจดัการบรรดา

พระที่ไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่น ความโกรธของท่านกลบความเจ็บปวดเสียจมมิด 

ท่านลุแก่โทสะ ท่านโหดเหี้ยม ท่านไม่เคยรู้สึกโกรธมากขนาดนี้มาก่อนเลย 

และแล้วเสียงฆ้องก็ดังขึ้นอีกครั้ง  มันเป็นเวลาสิบห้านาทีที่ผ่านไปเร็วที่สุดใน

ชีวิตของท่านทีเดียว

 ทา่นอาจารยพ์ดูวา่ “การปฏบิตัธิรรมเสรจ็ส้ินลงแล้ว มน้ีำาปานะเตรียม

ไว้ให้ท่านที่โรงฉัน เชิญตามสบาย เชิญท่านพูดกันได้แล้ว”

 พระฝรั่งเบลอไปเลยดว้ยความสับสน “ผมคิดว่าเราจะต้องภาวนาตอ่

ไปอีกสองอาทิตย์ แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่?” พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พูดภาษา

อังกฤษได้เห็นพระฝรั่งงง จึงเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้ม ท่านบอกพระฝรั่งว่า  

“อย่ากังวลไปเลย  ท่านอาจารย์ทำาเช่นนี้ทุกปีแหละ!”
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ปีศาจกินความโกรธ

 ปัญหาของความโกรธอยู่ที่ว่า พวกเรามักพอใจที่จะโกรธมันมีความ

เพลิดเพลินยินดีที่น่าหลงติดและมีอำานาจเกี่ยวข้องกับการแสดงอาการโกรธ 

แล้วเราก็ไม่อยากจะละสิ่งที่เราชอบนั้นอย่างไรก็ตามความโกรธก็มีโทษด้วย

เช่นกัน และผลที่ตามมาจะมีน้ำาหนักมากกว่าความพอใจใดๆ เพียงถ้าเรา

ตระหนักถึงผลพวงของความโกรธ ระลึกได้ถึงผลต่อเนื่องจากความโกรธ เมื่อ

นั้นแหละเราจะรู้สึกเต็มใจที่จะละความโกรธเสีย

 ครัง้หนึง่นานมาแลว้ในอาณาจกัรแหง่หนึง่ มปีศีาจตนหนึง่เดนิเขา้มา

ในวังขณะที่พระราชาไม่อยู่ ปีศาจตนนี้น่าเกลียดมากแถมยังเหม็นอย่าง

ร้ายกาจ สิ่งท่ีมันสำารอกออกมาก็น่าขยะแขยงจนทหารยามและเจ้าหน้าท่ีใน

วังทุกคนตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว นั่นทำาให้ปีศาจเดินผ่านห้องต่างๆ 

ด้านนอกจนเข้าไปถึงท้องพระโรงชั้นในได้อย่างสบายๆ แถมยังนั่งลงบน

บัลลังก์ของพระราชาอีกด้วย  ทหารยามและคนอื่นๆ พลันได้สติ เมื่อเห็น

ปีศาจบนบัลลังก์พระราชา

 เขาตะโกนว่า “ออกไปจากที่นี่ซะ นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้านะ! ถ้าเจ้าไม่ย้าย

ก้นของเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ละก็ เราจะแล่เจ้าเป็นชิ้นๆด้วยดาบของเรา”ด้วยคำา

พูดอย่างโกรธๆ ไม่กี่คำานี้ ตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นอีกสองสามน้ิว หน้าตาก็น่า

เกลียดขึ้น  กลิ่นเหม็นๆ ก็รุนแรงขึ้น และคำาพูดก็ลามกยิ่งขึ้น

 ดาบถกูชกัออกกวดัแกวง่ไปมา  กรชิถกูดึงออกมา พร้อมกับเสียงข่มขู่

ต่างๆ ทุกๆ คำาพูดที่ออกอาการโกรธ  ทุกๆ การกระทำาด้วยความโกรธ แม้

แต่ทุกๆ ความคิดโกรธ ตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นทีละนิ้วๆ น่าเกลียดยิ่งขึ้น เหม็น

ยิ่งขึ้น และใช้ภาษาสกปรกยิ่งขึ้น

 การเผชิญหน้ากันยังคงดำาเนินต่อไปสักพักจนกระทั่งพระราชากลับ

มาถงึวงั ทา่นเห็นเจา้ปศีาจรา่งยกัษ์บนบลัลงักข์องทา่นทา่นไมเ่คยเหน็อะไรที่
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นา่เกลยีดสดุๆ  อยา่งนีม้ากอ่นเลย แมแ้ตใ่นหนงัภาพยนตร์ก็เถอะ กลิน่เหมน็

ฉุนที่ออกมาจากกายเจ้าปีศาจนั้นแม้แต่หนอนก็อาจจะคลื่นไส้ได้ ภาษาที่ใช้

กน็า่เกลยีดเสยียิง่กวา่ท่ีจะได้ยินได้ฟังจากบารเ์ถ่ือนๆ กลางเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ย

คนเมาในคืนวันเสาร์

 พระราชาทรงใชส้ตปิญัญา  กด็ว้ยเหตนุีแ้หละทา่นจงึเปน็ถึงพระราชา 

ท่านทรงทราบว่าท่านจะจัดการอย่างไร

 ท่านกล่าวอย่างอบอุ่นว่า  “ยินดีต้อนรับท่าน ยินดีต้อนรับสู่วังของ

ข้าพเจ้า มีผู้ใดนำาเครื่องดื่มและอาหารมาให้ท่านหรือยัง?”

 ด้วยกิริยาท่าทางที่สุภาพเช่นน้ี ตัวของเจ้าปีศาจก็หดเล็กลงสักสอง

สามนิ้ว  น่าเกลียดน้อยลง เหม็นน้อยลง และน่ารังเกียจน้อยลง

 เจ้าหน้าที่ประจำาวังเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว คนหนึ่งถามปีศาจว่าอยาก

จะดื่มชาสักถ้วยไหม “เรามีชาดาร์จีลิง อิงลิชเบรกฟาสต์หรือเอิร์ลเกรย์ หรือ

ท่านจะชอบชาเป็ปเปอร์มินท์ที่แสนอร่อยและมีผลดีต่อสุขภาพ” อีกคน

โทรศัพท์สั่งพิซซ่าขนาดครอบครัวซึ่งเหมาะสำาหรับปีศาจร่างยักษ์เช่นนี้ ขณะ

ที่อีกคนนวดเกล็ดที่คอของมันเจ้าปีศาจคิดในใจว่า “อืม! สบายจัง”

 ทุกๆ คำาพูดที่สุภาพ การกระทำาที่เอื้อเฟื้อ ตลอดจนความคิดที่ดี ตัว

เจ้าปีศาจก็ค่อยๆ  หดลงๆ น่าเกลียดน้อยลง เหม็นน้อยลง และน่ารังเกียจ

น้อยลง ก่อนที่เด็กส่งพิซซ่าจะมาถึง  ร่างของเจ้าปีศาจก็หดลงจนมีขนาด

เทา่กบัตอนทีม่นันัง่ลงบนบลัลงักใ์นครัง้แรก แตเ่ขากย็งัไมห่ยุดทีจ่ะทำาดตีอ่มนั 

ในไม่ช้าเจ้าปีศาจก็เล็กลงๆจนเกือบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว และหลังจากการ

แสดงน้ำาใจอีกเพียงครั้งเดียว เจ้าปีศาจก็หายวับไปเลย

 เราเรียกเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่า ‘ปีศาจกินความโกรธ’4

 บางเวลาคูช่วีติของเราอาจจะเปน็ ‘ปีศาจกนิความโกรธ’ ไดถ้้าเราโกรธ

เขา  เขาก็จะเลวลง  น่าเกลียดขึ้น เหม็นขึ้น พูดจาน่ารำาคาญยิ่งขึ้น ปัญหาจะ

บานปลายขึ้น  ทุกครั้งที่เราโกรธเขา แม้แต่คิดโกรธในใจก็เถอะ บางทีตอนนี้

เราจะไดเ้ห็นความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณข์องเรา และรูเ้สียทวีา่เราจะทำาอะไรตอ่ไป
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 ความเจ็บปวดเป็น ‘ปีศาจกินความโกรธ’  ตัวหน่ึง เมื่อเราคิดโกรธ 

‘เจ้าความเจ็บปวด!  จงไปให้พ้น! ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้า!’  มันกลับจะรุนแรงขึ้น 

และเลวร้ายลงในหลายๆ ด้าน มันยากนักท่ีจะใจดีต่อส่ิงที่ทั้งน่าเกลียดและ

น่ารังเกียจเช่นเจ้าความเจ็บปวดนี้  แต่หลายๆ ครั้งในชีวิตที่เราไม่มีทางเลือก

อื่นใด  อย่างเรื่องปวดฟันของอาตมา เมื่อเราสามารถทำาใจยอมรับความเจ็บ

ปวดอย่างจริงใจมันกลับจะเจ็บน้อยลง ก่อปัญหาน้อยลง และบางครั้งก็หาย

วับไปเลย

 มะเรง็บางชนิดก็เป็น ‘ปีศาจกินความโกรธ’  เปน็ตวัรา้ยทีท่ัง้น่าเกลยีด

นา่กลวัอยู่ในตวัเรา บน ‘บัลลงัก์’ ของเรา มนัเป็นเร่ืองธรรมดามากท่ีเราอยาก

จะสั่งมันว่า “เจ้าจงออกไปให้พ้น! ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้า!” เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้ม

เหลวแล้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ เราอาจจะบอกมันว่า  “ยินดีต้อนรับ” 

มะเร็งบางตัวได้รับการบำารุงเลี้ยงดูจากความเครียด  ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า 

‘ปีศาจกินความโกรธ’  มะเร็งพวกนั้นตอบสนองเป็นอย่างดีต่อ ‘พระราชา

เจ้าของวัง’ ที่จะกล่าวกับมันอย่างกล้าหาญว่า “เจ้ามะเร็งเอ๋ย! ประตูใจของ

ฉันเปิดรับเจ้าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าเจ้าจะทำาอะไรฉันก็ตามเจ้าจงเข้ามาเถอะ!”
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ไม่ไหวแล้ว! พอกันที! ฉันไม่อยู่แล้ว!

 ผลที่ตามมาอีกอย่างหน่ึงของความโกรธที่เราควรจะจำาใส่ใจไว้ก็คือ 

มนัจะทำาลายความสมัพนัธข์องเรา และแยกเราออกจากมติรของเรา ทำาไมเรา

จงึเลกิคบกบัเพือ่นของเราไปเลย  ทัง้ๆ ทีเ่ราเคยคบกบัเขาอย่างมคีวามสุขย่ิง

มาเป็นเวลาหลายๆ  ปี เมื่อเขาทำาผิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำาให้เรารู้สึกเจ็บใจ 

วนัเวลาทีย่อดเย่ียมทัง้หมดทีเ่คยมรีว่มกนัมา (อฐิกอ้นสวย 998  กอ้น) กลบั

ไม่มีความหมายใดๆ เรามองเห็นแต่เจ้าความผิดที่ดูมหันต์นั้น (อิฐก้อนน่า

เกลียดเพียง 2 ก้อน) และทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นไป มันดูไม่ค่อยจะ

ยุติธรรมเท่าไหร่ ถ้าโยมอยากที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวละก็จงเพาะเลี้ยงความ

โกรธเอาไว้เถอะ

 สามีภรรยาหนุ่มสาวชาวแคนาดาที่อาตมารู้จักคู่หนึ่งกำาลังจะหมด

สญัญาการทำางานทีเ่มอืงเพริธ์ ขณะกำาลงัวางแผนการเดนิทางกลบับ้านเกดิที่

โตรอนโต เขาเกิดความคิดเฉียบแหลมที่จะล่องเรือกลับประเทศแคนาดา เขา

จงึวางแผนทีจ่ะซือ้เรอืยอชทล์ำาไมใ่หญน่กั และแลน่เรือขา้มมหาสมทุรแปซฟิกิ

ไปสูเ่มอืงแวนคเูวอรโ์ดยช่วยกันกับสามภีรรยาหนุม่สาวอกีคูห่นึง่ เม่ือถงึเมอืง

แวนคูเวอร์พวกเขาก็จะขายเรือยอชท์  ได้เงินลงทุนคืน แถมยังเหลือเป็นค่า

มัดจำาบ้านหลังใหม่ของเขาอีกด้วย น่ีไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนท่ีคุ้มค่าเท่านั้น 

แต่ยังเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของหนุ่มสาวทั้งสองคู่ทีเดียว

 เมือ่พวกเขาเดินทางถึงแคนาดาโดยสวสัดภิาพแล้ว เขาได้ส่งจดหมาย

มาที่วัดของอาตมา พรรณนาถึงการเดินทางที่แสนวิเศษนั้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เขาได้เล่าถึงเหตุการณ์หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า คนเราจะสามารถโง่เขลาได้

ขนาดไหนเม่ือเราโกรธ และเหตุผลท่ีเราสมควรจะแก้ปัญหาเรื่องความโกรธ 

ของเรา

 ในช่วงกลางๆ ของการเดินทางของพวกเขาสักแห่งในมหาสมุทร
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แปซิฟิก แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดห่างออกไปหลายกิโลเมตรเครื่องยนต์เรือยอชท์

ของเขาเกิดเสีย หนุ่มทั้งสองคนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปใส่ชุดช่าง  ลงไปที่ห้องเครื่อง

เล็กๆ พยายามที่จะแก้ ภรรยาสาวทั้งสองคนนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือ มีความสุข

กับการอ่านหนังสือนิตยสารกลางแสงแดดอันอบอุ่น

 ห้องเครื่องน้ันทั้งร้อนและทั้งแคบ สองหนุ่มรู้สึกราวกับว่าเจ้า

เครื่องยนต์นั้นมันพยศมาก และไม่ยินดีรับการซ่อมแซมใดๆน็อตเหล็กตัวโต

ก็ไม่ยอมเข้าล็อกกับประแจเลื่อน ตะปูควงตัวเล็กแต่สำาคัญก็ดันล่ืนตกลงไป

อยูใ่นซอกเลก็ๆ  เหนยีวๆ ทีเ่ข้าไมถ่งึอะไรๆ ทีร่ัว่อยูด่จูะไมย่อมหยดุรัว่ ความ

หงดุหงดินำาไปสูค่วามขุน่เคอืงรำาคาญ  เริม่ทีเ่ครือ่งยนตก์อ่นแลว้กม็าสูก่นัและ

กัน ความขุ่นเคืองรำาคาญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่ความโกรธ แล้วความโกรธ

กร็ะเบดิเปน็ความบา้คล่ังดว้ยแรงโทสะ หน่ึงในนัน้รบัไมไ่หวอีกตอ่ไปเขาเหวีย่ง

กุญแจปากตายทิ้ง ปากก็ตะโกนว่า  “ไม่ไหวแล้ว!  พอกันที! ฉันไม่อยู่แล้ว”

 ด้วยอาการสติแตกเพราะความโกรธ  เขากลับไปที่ห้องเคบินของเขา 

ล้างมือล้างไม้เปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บของลงกระเป๋า แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ 

โดยใสเ่สือ้แจก็เกต็ตวัทีด่ทีีส่ดุ พรอ้มกระเปา๋เดนิทางในมอืทัง้สองของเขาด้วย

อาการควันออกหู หญิงสาวทั้งสองเล่าว่า พวกเธอหัวเราะจนเกือบจะหงาย

หลังตกเรือไปทีเดียว ชายผู้น่าสงสารเหลียวมองไปรอบตัวเห็นแต่มหาสมุทร

จรดขอบฟ้า ไม่ว่าจะมองไปทางไหน มันไม่มีที่ไหนที่จะให้เขาไปเลยจริงๆ

 ชายหนุม่นัน่รูส้กึวา่เขากลายเปน็ตวัตลกไปเสียแล้ว เขาหน้าแดงดว้ย

ความอับอาย หมุนตัวกลับไปที่เคบิน เอาของออกจากกระเป๋าเดินทาง  

เปลีย่นเครือ่งแต่งตัวใหม ่แลว้ก็กลบัลงไปทีห่อ้งเครือ่งเพือ่ชว่ยเพือ่น เขาตอ้ง

ทำาเพราะไม่รู้จะไปไหนได้แล้วในตอนนั้น



ความโกรธกับการให้อภัย   85

วิธีการที่จะระงับการต่อต้านการปกครอง

 เมื่อเราตระหนักว่าไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้ว เราก็จะหันหน้ามาเผชิญ

กบัปญัหาแทนทีจ่ะวิง่หนมีนั ปญัหาสว่นมากมกัมีทางออกทีเ่ราไมส่ามารถจะ

มองเห็นได้หากเรากำาลังวิ่งไปในทิศทางอื่นในเรื่องที่แล้ว เครื่องยนต์ของเรือ

ยอชท์ได้รับการแก้ไขจนสำาเร็จชายทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกัน แล้ว

เขาก็ได้ใช้เวลาที่เหลือกับการล่องเรืออย่างวิเศษสุดด้วยกัน

 เมือ่มนษุยใ์นโลกของเรานีต้อ้งอยูใ่กลก้นักับผูอ่ื้นเข้าไปทกุทีๆ  เราจงึ

จำาเป็นจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้กับปัญหาต่างๆ ของเรา เพราะไม่มีที่ที่จะให้

เราหนีปัญหาไปได้  พูดง่ายๆ เราไม่สามารถรับความขัดแย้งหนักๆ ได้อีกต่อ

ไป

 เม่ือเกอืบสามสบิปกีอ่น อาตมามปีระสบการณ์ส่วนตวัเก่ียวกับวธีิการ

ที่รัฐบาลของประเทศหน่ึงใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์สำาคัญที่คุกคามระบบ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยของชาติ

 เมื่อปี พ.ศ.2518  ประเทศเวียดนามใต้ ลาว และเขมร ตกเป็นของ

คอมมิวนิสต์ภายในเวลาห่างกันไม่กี่วัน มหาอำานาจตะวันตกคาดการณ์ตาม 

‘ทฤษฎโีดมโิน’ วา่ไทยคงตอ้งตกเปน็ของคอมมวินสิตด้์วยในไมช้่า ในชว่งเวลา

นัน้ อาตมายังเปน็พระผูน้อ้ยอยูท่างภาคอสีานของไทย วดัทีอ่าตมาอาศยัอยู่

เป็นประจำาอยู่ใกล้เมอืงฮานอยมากกวา่ใกลก้รงุเทพฯ  สักสองเทา่ได ้พวกเรา

ได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนชื่อไว้ที่สถานทูตของเรา และแผนการอพยพก็ได้รับ

การตระเตรยีม รัฐบาลตะวนัตกสว่นใหญรู่ส้กึประหลาดใจทีป่ระเทศไทยไมไ่ด้

ถูกโค่นลงไปด้วย

 หลวงพ่อชาในขณะน้ันเป็นพระที่มีชื่อเสียง บรรดานายทหารระดับ

สงู ตลอดจนข้าราชการชัน้ผูใ้หญข่องรฐับาล พากนัเดนิทางมากราบทา่นทีวั่ด

เพ่ือขอกำาลงัใจและคำาแนะนำาจากท่านภาษาไทยของอาตมาตอนนัน้คล่องแล้ว 
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แถมภาษาลาวก็พอไหวอาตมาจึงได้รับทราบข้อมูลวงในถึงความร้ายแรงของ

สถานการณ์ทหารและฝ่ายปกครองไม่ได้วิตกกังวลเรื่องกองทัพแดงนอกเขต

ชายแดนเท่ากับที่วิตกกังวลเรื่องนักเคลื่อนไหวและผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์

ภายในประเทศ

 นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคน ได้

หนีเข้าไปอยู่ในป่าทางภาคอีสานของไทย  เพื่อให้การสนับสนุนกองโจร

คอมมิวนิสต์ไทยภายในประเทศ อาวุธยุทโธปกรณ์ถูกจัดส่งเข้ามาจากนอก

ชายแดนรวมถึงการฝึกอบรมด้วย อีกทั้งบรรดาหมู่บ้านในเขต ‘สีชมพู’ ใน

ภูมิภาคนั้น ก็ยังยินดีจัดส่งอาหารตลอดจนสิ่งจำาเป็นอื่นๆ ให้ พวกเขาได้รับ

การสนับสนุนจากคนท้องถิ่น นับเป็นการคุกคามที่ดูน่าวิตกยิ่ง

 ทั้งทหารและฝ่ายปกครองหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ3 อย่าง

ดังต่อไปนี้

 1. การอดกลั้น

ฝ่ายทหารไม่ได้โจมตีฐานที่มั่นของพวกคอมมิวนิสต์แม้ว่าทหาร

ทกุคนจะรูดี้ว่ามนัตัง้อยูท่ีไ่หนบ้าง ขณะทีอ่าตมากำาลงัใช้ชวีติเปน็

พระธดุงค ์ระหวา่ง พ.ศ.2522-2523 แสวงหาทีว่เิวกตามภเูขา

และปา่เพือ่ปฏบิตัภิาวนา อาตมาไดพ้บหนว่ยลาดตระเวนของกอง

ทพัไทยโดยบงัเอญิ พวกเขาไดใ้หค้ำาแนะนำาอาตมา เขาชีไ้ปทีภ่เูขา

ลูกหนึ่งแล้วบอกอาตมาว่า จงอย่าได้ไปที่นั่นมีพวกคอมมิวนิสต์

อยู่ตรงนั้น แล้วเขาก็ช้ีไปที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งและบอกอาตมาว่า 

บริเวณนั้นน่ะเป็นที่ที่เหมาะสำาหรับการภาวนา  ไม่มีคอมมิวนิสต์

อยู่ที่นั่น อาตมาต้องสนใจฟังคำาแนะนำาของพวกเขาเพราะได้ยิน

มาว่าในปีนั้นพวกคอมมิวนิสต์ได้จับพระธุดงค์ท่ีกำาลังปฏิบัติ

ภาวนาอยู่ในป่าทรมานแล้วก็ฆ่าเสียหลายองค์
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 2. การให้อภัย

ได้มีการนิรโทษกรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดช่วงเวลาอันตรายนี้ 

เมือ่ใดกต็ามทีผู่ก้อ่การรา้ยคอมมวินิสตค์นใดคนหน่ึงตอ้งการกลับ

ใจ เขากส็ามารถปลดอาวธุของเขาแลว้กลับเข้าไปในหมูบ่า้น หรือ

ในมหาวิทยาลยัได้สบายๆ เขาอาจจะตอ้งถกูควบคมุดแูลบา้ง  แต่

จะไม่ได้รับการลงโทษใดๆ  เลย อาตมาไปถึงหมู่บ้านหนึ่งในเขต

ตำาบลเขาวง เพยีงสองสามเดือนหลงัจากท่ีพวกคอมมวินสิตไ์ด้ซุม่

โจมตีรถจีป๊คนัใหญท่ีน่อกหมูบ่า้นและฆา่ทหารไทยทีน่ั่งมาเต็มคนั

รถทิ้ง  พวกหนุ่มๆ ในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้เห็นเป็นใจกับทหาร

คอมมวินสิต ์ เพยีงแตไ่มไ่ดล้งมอืกระทำาการตอ่สู้เทา่น้ัน เขาบอก

อาตมาว่าเขาเพียงแค่โดนข่มขู่และรบกวน แต่ก็ได้รับอนุญาตให้

ไปไหนมาไหนได้โดยเสรี

 3. การแก้ที่รากเหง้าของปัญหา

ในช่วงปีเหล่านี้ อาตมาเห็นการตัดถนนสายใหม่ๆ ในภูมิภาคนี้ 

และถนนสายเก่าก็ได้รับการลาดยางซ่อมบำารุงชาวบ้านสามารถ

นำาผลผลติเขา้ไปขายในเมอืง พระเจา้แผน่ดินไทยทรงใหค้ำาแนะนำา 

และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอ่างเก็บน้ำารองรับ

ระบบชลประทานหลายร้อยแห่ง เพื่อให้ชาวนายากจนในภาค

อีสานสามารถปลูกข้าวได้สองครั้งในแต่ละปี ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน

เล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลที่สุดพร้อมด้วยโรงเรียนและสถานีอนามัย 

ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจาก

รฐับาลในกรงุเทพฯ และชาวชนบททัง้หลายกอ็ยูด่กิีนดขีึน้กวา่แต่

ก่อน

ครั้งหนึ่งทหารพรานของรัฐบาลไทยที่ลาดตระเวนในป่าบอกอาตมาว่า

 “เราไมมี่ความจำาเป็นตอ้งยงิพวกคอมมวินสิตห์รอก พวกเขากเ็ปน็คน
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ไทยด้วยกันนี่แหละ เวลาเราเจอเขาลงมาจากภูเขาหรือเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อ

จะไปเอาของกินของใช้ แล้วเราทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นใคร  ผมก็แค่อวดนาฬิกา

ข้อมือใหม่ หรือไม่ก็ให้เขาฟังเพลงไทยจากวิทยุใหม่ของผม เพียงแค่นั้นเขาก็

เลิกเป็นคอมมิวนิสต์แล้วล่ะ”

 นั่นเป็นประสบการณ์ของเขา  และเพื่อนๆ ทหารของเขาด้วยพวก

คอมมิวนิสต์ไทยเริ่มต่อต้านการปกครองด้วยความโกรธเคืองรัฐบาลไทย ถึง

ขนาดทีพ่รอ้มจะสละชวีติทีย่งัเยาวว์ยัของเขา แตค่วามอดทนอดกล้ันของฝา่ย

รัฐบาลได้ช่วยป้องกันไม่ให้ความโกรธของเขาหนักหนาสาหัสขึ้น  การให้อภัย

ดว้ยการนริโทษ-กรรมทำาใหเ้ขามทีางออกทีท่ัง้ปลอดภยัและไมเ่สยีศกัด์ิศร ีการ

แก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาต่างๆ ทำาให้ชาวชนบทผู้ยากจนกินดีอยู่ดีขึ้น ชาว

ชนบทไมเ่หน็ความจำาเปน็ทีจ่ะต้องใหก้ารสนับสนนุพวกคอมมิวนิสตอี์กตอ่ไป 

พวกเขาพอใจในรฐับาลท่ีมอียู ่และพวกคอมมวินสิตเ์องก็ชกัจะเร่ิมลังเลสงสัย

ว่า พวกเขามาตกระกำาลำาบากอยู่ในป่าทึบบนภูเขากันทำาไม

 คนแล้วคนเล่าที่ทิ้งอาวุธปืนแล้วกลับไปหาครอบครัว บ้างกลับเข้า

หมู่บ้าน บ้างกลับเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2523  เป็นต้นมา 

แทบจะไม่มีผู้ต่อต้านการปกครองเหลืออยู่ เมื่อนั้นบรรดานายพลของกอง

ทหารในป่าซ่ึงเป็นผู้นำาคอมมิวนิสต์จึงยอมแพ้ อาตมายังจำาได้ว่าเคยเห็น

บทความสารคดใีนหนงัสอืพิมพบ์างกอกโพสต ์เรือ่งนักธรุกิจหวัใสคนหน่ึงพา

นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปในป่าเพื่อเยี่ยมชมถ้ำาร้างต่างๆ ที่ครั้งหนึ่งพวก

คอมมิวนิสต์เคยอาศัยในระหว่างคุกคามชาติบ้านเมืองของตน

 เกดิอะไรขึน้กับเหลา่หัวหน้าผู้ก่อการตอ่ตา้นการปกครองพวกนัน้? มี

การใช้มาตรการนริโทษกรรมอยา่งไมม่เีง่ือนไขกับพวกเขาหรือไม?่  ไม่ใชเ่พยีง

เทา่นัน้หรอก พวกเขาไมไ่ดถ้กูลงโทษหรอืถกูเนรเทศ หากยังไดรั้บข้อเสนอให้

ดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ  ในราชการที่ต้องมีความรับผิดชอบ เป็นการยอมรับ

คณุสมบตัใินการเปน็ผูน้ำาของเขา ตลอดจนความสามารถในการปฏบิตัภิารกิจ

ทีย่ากลำาบาก และความห่วงใยใสใ่จทีเ่ขามตีอ่ผูค้นทัง้หลาย ชา่งเปน็การกระทำา
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ที่ฉลาดหลักแหลมอะไรเช่นนั้น เรื่องอะไรจะไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่

กล้าหาญและอุทิศตนเช่นหนุ่มๆ  เหล่านั้นเล่า

 นี่เป็นเรื่องจริงท่ีอาตมาได้ยินโดยตรงจากเหล่าทหารและชาวบ้านท่ี

ภาคอีสานของไทยในเวลานั้น แล้วยังได้พบเห็นด้วยตาของอาตมาเอง น่า

เศร้าที่แทบจะไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้คนทั่วไปทราบ

 ขณะที่อาตมากำาลังเขียนหนังสือเล่มน้ี อดีตผู้นำาคอมมิวนิสต์ในคร้ัง

กระโน้นสองคนกำาลังรับใช้ชาติอยู่ ด้วยการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลไทย

ชุดปัจจุบัน
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สงบลงด้วยการให้อภัย

 เมือ่ใครคนหนึง่ทำารา้ยเรา เราไมจ่ำาเป็นตอ้งเปน็คนทีจ่ะลงโทษเขา ถ้า

เราเป็นชาวคริสต์  มุสลิม หรือยิว เราน่าจะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขา

อย่างสาสม?  ถ้าเราเป็นชาวพุทธ ฮินดูหรือซิกห์ เราย่อมเชื่อว่าผู้ที่ทำาร้ายเรา

จะโดนกรรมที่เขาก่อไว้สนองเอง และถ้าคุณเป็นพวกลัทธิสมัยใหม่ประเภท

นิยมการบำาบัดทางจิต คุณก็เชื่อว่าผู้ที่ทำาร้ายคุณจะต้องเข้ารับการบำาบัดทาง

จติทีแ่สนจะแพงเปน็เวลาหลายปีด้วยความรูส้กึผดิ!  ดงันัน้ ทำาไมเราจงึจะตอ้ง

เป็นผู้ ‘ให้บทเรียน’ แก่เขา? หากพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว เราก็พบว่า เราไม่

จำาเป็นต้องเป็นผู้ลงมือสำาเร็จโทษเขา เรายังคงทำาหน้าที่ต่อสังคมของเราได้

เมื่อเราปล่อยวางความโกรธและสงบลงด้วยการให้อภัย

 พระฝรั่งเพื่อนอาตมาสององค์ กำาลังมีเรื่องโต้เถียงกันพระองค์หนึ่ง

ท่านเป็นอดีตนาวิกโยธินอเมริกันที่เคยผ่านการรบแนวหน้าในสงคราม

เวียดนาม และเคยบาดเจ็บอย่างหนัก ส่วนอีกองค์ท่านเคยเป็นนักธุรกิจที่

ประสบความสำาเร็จสูง ทำาเงินมหาศาล จนสามารถ ‘ปลดเกษียณ’ ตัวเองได้

เมื่ออายุเพียงยี่สิบกว่าปี ทั้งสองท่านฉลาด เข้มแข็งและแกร่งสุดๆ

 พระเราไม่สมควรจะโต้เถียงกัน แต่ท่านก็กำาลังทำาอยู่ พระไม่สมควร

จะดวลหมัดกัน   แต่ท่านก็เกือบๆ อยู่รอมร่อ ท่านกำาลังถมึงตาใส่กัน จมูก

เกือบจะชนจมูก และพ่นความโกรธใส่กันขณะที่กำาลังเจรจาโต้ตอบกันด้วย

ถ้อยคำาเผ็ดร้อนสุดขีด จู่ๆ อดีตนาวิกโยธินก็คุกเข่าลงกราบอย่างงดงามต่อ

หน้าพระอดีตนักธุรกิจผู้ที่กำาลังตกใจสุดขีด ท่านแหงนหน้าขึ้น และกล่าวว่า 

“ผมเสียใจให้อภัยผมด้วยเถิด”

 มันเป็นการกระทำาออกมาจากใจที่พิเศษ และหาได้ยาก ซึ่งมักจะเกิด

ขึ้นเองจากแรงบันดาลใจมากกว่าจะเกิดจากการวางแผนมันเป็นสิ่งที่รับรู้ได้

เพราะอยู่ๆ มันก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ทันจะหักห้ามใจหรือต่อต้านได้
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 พระอดีตนักธุรกิจถึงกับน้ำาตาซึม

 ไมก่ีน่าทตีอ่มา ผูค้นก็ได้เห็นท่านเดินไปดว้ยกนัฉนัเพือ่นนัน่แหละคอื

สิ่งที่พระเราสมควรจะกระทำา
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การให้อภัยเชิงสร้างสรรค์

 อาตมาได้ยินโยมพูดนะว่า การให้อภัยจะได้ผลก็แต่ในวัดเท่านั้น ใน

ชีวิตจริงหากเราให้อภัยกันแบบนั้น  เราก็มีแต่จะโดนเอาเปรียบ คนอื่นๆ จะ

กระทืบเรา พวกเขาจะคิดแต่ว่าเราน่ะอ่อนแอ

 อาตมาเห็นดว้ย การใหอ้ภยัเชน่น้ันยากทีจ่ะไดผ้ล ดงัคำากลา่วท่ีวา่ ‘ผู้

ที่หันแก้มอีกข้าง (ให้เขาตบ - ผู้แปล)  จะต้องลงเอยด้วยการไปหาหมอฟันถึง

สองครั้งแทนที่จะไปแค่ครั้งเดียว!’

 ในเรือ่งทีแ่ล้ว รฐับาลไทยทำามากกวา่การใหอ้ภยัดว้ยการนริโทษกรรม

โดยไม่มีเงื่อนไข โดยได้แก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา คือความยากจน  และได้

รับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเหตุให้การนิรโทษกรรมได้ผล

 อาตมาเรียกการให้อภัยเช่นน้ันว่า ‘การให้อภัยเชิงสร้างสรรค์’ 

‘สร้างสรรค์’ หมายถึงการเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามที่เราต้องการให้มีให้เป็น ‘การ

ให้อภัย’  หมายถึงการละสิ่งไม่ดีที่เป็นส่วนของปัญหาทิ้งไปเสีย ไม่ยึดมันไว้ 

แล้วก้าวต่อไป  ยกตัวอย่างเรื่องในสวน การรดน้ำาเฉพาะวัชพืชเปรียบเสมือน

การเพาะเล้ียงปัญหาให้เจริญเติบโต การไม่รดน้ำาเลย เปรียบเสมือนการให้

อภยัเฉยๆ สว่นการรดน้ำาเฉพาะดอกไมโ้ดยไมร่ดน้ำาวชัพชื เปน็สญัลกัษณข์อง 

‘การให้อภัยเชิงสร้างสรรค์’

 เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว หลังจากท่ีอาตมาเทศน์จบลงในคืนวันศุกร์

หนึ่งที่เมืองเพิร์ธ ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับอาตมา  เธอผู้น้ีมาฟังอาตมา

เทศนป์ระจำาอาทติย์อยา่งสม่ำาเสมอเป็นเวลานานมากเท่าทีอ่าตมาจะสามารถ

จำาได้  แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามาพูดกับอาตมา เธอบอกว่า เธอต้องการจะ

ขอบคุณอย่างมากๆ ไม่เฉพาะแต่อาตมาเท่านั้น  แต่กับพระทุกๆ องค์ที่เคย

เทศน์ที่ศูนย์ของเรา แล้วเธอก็อธิบายว่าเพราะเหตุใด เธอเร่ิมมาที่ศูนย์ของ

เราเมื่อ เจ็ดปีที่แล้ว เธอสารภาพว่า ในตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจอะไรนักใน
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พระพุทธศาสนา หรือแม้แต่การปฏิบัติภาวนา  เหตุผลสำาคัญที่เธอเข้ามาร่วม

กับเรานั้น เพียงเพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่เธอจะได้ออกจากบ้านเท่านั้น

 สามขีองเธอชอบใชก้ำาลงัรนุแรง และเธอกต็กเปน็เหย่ือการประทษุร้าย

ภายในครอบครัวที่น่ากลัวนี้ ในสมัยนั้นยังไม่มีองค์กรใดๆ ที่จะให้ความช่วย

เหลือผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ ในสภาวะเช่นกาต้มน้ำาที่กำาลังเดือดพล่านไปด้วย

อารมณ์ความรู้สึก  เธอไม่สามารถจะเห็นชัดพอที่จะเดินออกไปจากสภาพที่

เป็นอยู่ตลอดกาล เธอจึงได้แต่มาที่ศูนย์พุทธของเราด้วยความคิดแค่ว่า เวลา

สองชั่วโมงที่ศูนย์นี้ คือ เวลาสองชั่วโมงที่เธอจะรอดพ้นจากการถูกทุบตี

 สิง่ท่ีเธอไดฟั้งจากศนูยข์องเราได้เปลีย่นชวีติของเธอ  เธอฟงัพระท่าน

บรรยายเรือ่งการใหอ้ภยัเชงิสรา้งสรรค ์เธอจงึตดัสนิใจทีจ่ะทดลองกบัสามขีอง

เธอ เธอเลา่ใหอ้าตมาฟงัวา่  ทกุๆ ครัง้ท่ีเขาตเีธอ เธอไดใ้หอ้ภยัเขาและปล่อย

วาง  เธอทำาเชน่นัน้ไดอ้ยา่งไร มแีตเ่ธอเองเทา่นัน้ทีจ่ะรู ้และเมือ่ใดท่ีสามขีอง

เธอทำาอะไรหรอืพดูอะไรทีแ่สดงน้ำาใจ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งเลก็นอ้ยแคไ่หนกต็าม 

เธอจะกอดเขาหรือจูบเขา  หรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เขาได้

รู้ว่าความมีน้ำาใจนั้นมีความหมายต่อเธอมากเพียงใด เธอสำานึกในคุณค่าของ

มันเสมอ

 เธอถอนใจแล้วจึงเล่าต่อ เธอต้องใช้เวลายาวนานถึงเจ็ดปีเมื่อพูดถึง

ตรงนี้ ดวงตาของเธอก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำาตา เช่นเดียวกับดวงตาของอาตมา  

เธอบอกว่า “เจ็ดปีที่แสนยาวนาน บัดนี้ท่านจะจำาชายคนนั้นไม่ได้เลย  เขาได้

เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เด๋ียวนี้เรามีความรักความผูกพันที่มีค่าย่ิงต่อกัน และมี

ลูกท่ีน่ารักมากสองคน”สีหน้าของเธอแวววาวด้วยประกายสดใสของผู้มีใจ

บริสุทธิ์ อาตมารู้สึกอยากจะคุกเข่าคารวะเธอ เธอหยุดอาตมาไว้ด้วยการพูด

ต่อว่า“ท่านเห็นม้านั่งตัวนั้นไหมคะ? อาทิตย์นี้เขาต่อเก้าอี้ไม้ตัวนั้นไว้ให้ดิฉัน

ใช้นั่งสมาธิเพื่อจะ  ‘เซอร์ไพรซ์’ ดิฉัน นี่ถ้าเป็นเมื่อเจ็ดปีก่อนล่ะก็ เขาก็คงได้

แต่ใช้มันทุ่มใส่ดิฉันเท่านั้นเอง” ก้อนสะอื้นในลำาคอของอาตมาถูกกลืนหาย

ไปเมื่ออาตมาหัวเราะไปกับเธอผู้นั้น
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 อาตมาชื่นชมผู้หญิงคนนั้น เธอหาความสุขได้ด้วยตัวเธอเอง ซึ่ง

อาตมาสามารถบอกได้จากความสดใสบนใบหน้าของเธอว่าความสุขนั้น

มากมายทเีดียว และเธอก็ได้เปลีย่นคนรา้ยๆ ทีน่่ากลัวมาเป็นชายท่ีมไีมตรจีติ 

เธอได้ช่วยคนๆ หนึ่งด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง

 นี่เป็นตัวอย่างสุดโต่งเรื่องหน่ึงของการให้อภัยเชิงสร้างสรรค์ซึ่งขอ

แนะนำาเฉพาะผูท้ีจ่ะมุง่หนา้สูค่วามเปน็อรหนัต ์อยา่งไรกต็ามมนัแสดงใหเ้หน็

ถงึผลท่ีจะไดร้บัจากการใหอ้ภยัทีท่ำาพรอ้มกบัการใหก้ำาลงัใจในความถกูตอ้งดี

งาม
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สร้างความสุข
การยกย่องชมเชยพาเราไปได้ทุกแห่ง

 พวกเราทุกคนชอบที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ แต่มักจะโชคไม่

คอ่ยดนีกัทีส่ว่นใหญแ่ลว้ เราจะได้ยนิได้ฟังแต่เร่ืองขอ้บกพรอ่งของเรา อาตมา

คดิวา่มนักย็ตุธิรรมด ีเพราะสว่นใหญแ่ลว้เราเองกม็กัจะพดูถงึแตข่อ้บกพรอ่ง

ของผู้อื่น ยากนักที่เราจะกล่าวยกย่องสรรเสริญผู้ใด โยมลองฟังตัวเองพูดดูซิ

 เมื่อไม่ได้รับการยกย่องชมเชย และเม่ือไม่มีแรงเสริมด้านบวกให้กับ

นิสัยท่ีดีงามทั้งหลาย  นิสัยดีๆ เหล่านั้นก็จะเหี่ยวเฉาและสลายไปในที่สุด 

หากการยกย่องชมเชยแค่เพียงเล็กน้อยจะสามารถเป็นกำาลังใจอันย่ิงใหญ่ได้ 

เราทุกคนต้องการท่ีจะได้ยินคนยกย่องสรรเสริญเรา เราแค่ต้องการที่จะรู้ให้

แน่ว่าต้องทำาอะไรบ้างเพื่อจะได้ยินคำายกย่องนั้น

 อาตมาเคยอ่านพบในนิตยสารฉบับหนึ่ง เก่ียวกับกลุ่มจิตบำาบัดที่ใช้

แรงเสริมด้านบวกกับเด็กเล็กๆ ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกินยาก เมื่อใด

ก็ตามที่เด็กพวกนี้กินอาหารแข็งๆ เขาจะอาเจียนออกมาแทบจะทันทีทันใด  

เพยีงแคเ่ดก็คนใดคนหนึง่สามารถกลนือาหารไดสั้กคำา  สักหน่ึงนาท ีหรือนาน

กว่านั้นโดยไม่อาเจียน พวกเขาก็ถึงกับจัดปาร์ต้ีให้ทีเดียว  บรรดาพ่อแม่จะ

สวมหมวกกระดาษยืนบนเก้าอี้ กู่ร้อง และตบมือ นางพยาบาลจะเต้นระบำา

และโบกสายสีๆ ให้ปลิวสะบัด ใครสักคนจะเล่นดนตรีเพลงโปรดของเด็กๆ 

เป็นการจัดงานฉลองครั้งใหญ่ให้ทันที โดยให้เด็กท่ีกินอาหารได้คนน้ันเป็น

พระเอกนางเอกของการฉลองนั้น

 เด็กๆ เริ่มที่จะกินอาหารได้มากขึ้นๆ  ความดีอกดีใจอย่างแท้จริงที่

ตัวเองเปน็ตน้เหตใุหเ้กดิความสขุเช่นนัน้ ทำาใหก้ารทำางานของระบบประสาท

ของเขาเปลี่ยนแปลงไป  เด็กๆ เหล่านั้นต้องการการยกย่องชมเชยมากขนาด

นั้น พวกเราก็เช่นเดียวกัน
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 ใครกต็ามทีพ่ดูวา่ ‘การยกย่องชมเชยไมส่ามารถพาเราไปไหนได้’ เปน็

คน............. แต่อาตมาคิดว่าเราสมควรจะยกโทษให้เขานะ  สหายทั้งหลาย 

การยกย่องชมเชยพาเราไปได้ทุกหนทุกแห่งเชียวแหละ!



สร้างความสุข   97

วีไอพี เป็นได้อย่างไร

 อาตมาต้องเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างในปีแรกที่วัดของเรางานก่อสร้าง

ชิ้นสำาคัญชิ้นแรก คือ บ่อบำาบัดน้ำาเสียของห้องส้วมหกห้อง และห้องอาบน้ำา

หกห้อง  อาตมาจึงต้องหาความรู้เรื่องงานประปา วิธีการเรียนรู้ของอาตมา 

คือ การหอบแปลนไปที่ร้านขายวัสดุอุปกรณ์การประปา กางแปลนบน

เคาน์เตอร์แล้วบอกเขาว่า “ช่วยด้วย!”

 เราต้องส่ังซื้อของเยอะ  ฉะน้ัน เฟรด คนขายที่เคาน์เตอร์ จึงไม่

อดิออดทีจ่ะให้เวลากบัอาตมามากกวา่ปกตสิกัเลก็นอ้ยเพือ่จะอธบิายวา่ตอ้ง

ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ทำาไมจึงต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ และจะประกอบมัน

เขา้ดว้ยกนัอยา่งไร  ในทีส่ดุ ดว้ยความอดทนเพยีรพยายาม ด้วยสามญัสำานึก   

และด้วยคำาแนะนำาจากเฟรด ระบบบำาบัดน้ำาเสียของอาตมาจึงเสร็จสมบูรณ์ 

เจ้าหน้าที่อนามัยประจำาเขตมาตรวจอย่างละเอียด และเราก็สอบผ่าน ทำาให้

อาตมาตื่นเต้นทีเดียว

 สองสามวันถัดมา เราก็ได้รับบิลเรียกเก็บเงินค่าชิ้นส่วนงานประปา

ต่างๆ อาตมาขอเช็คจากเหรัญญิกวัด และส่งไปรษณีย์ไปพร้อมจดหมาย

ขอบคุณ โดยขอบคุณเฟรดเป็นพิเศษที่ได้ช่วยเราให้เร่ิมการสร้างวัดของเรา

ด้วยดี

 ในเวลานั้น อาตมาไม่ได้รู้ว่าบริษัทขายอุปกรณ์ประปาใหญ่ๆ เช่น

บรษิทันี ้ซ่ึงมีสาขามากมายรอบๆ  เมอืงเพร์ิธ มแีผนกบญัชแียกตา่งหาก เมือ่

เสมยีนในแผนกบญัชเีปิดจดหมายของอาตมาอา่น เขาถงึกบัอึง้ไปเลยทีไ่ดร้บั

จดหมายชมเชยจากลกูคา้เขาจงึรบีนำาจดหมายไปใหผู้จั้ดการแผนกบญัชี  เปน็

เร่ืองปกตทิีเ่มือ่ฝา่ยบญัชีได้รบัจดหมายแนบมากับเชค็ มนัมกัจะเปน็เร่ืองตอ่วา่

เสมอ ผู้จัดการแผนกบัญชีเกิดอาการประหลาดใจเช่นกัน  เขารีบนำาจดหมาย

ของอาตมาไปให้กรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทัเมือ่กรรมการผูจั้ดการใหญ่
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ได้อ่านจดหมาย เขาก็ปลื้มมากถึงขนาดยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะทำางานต่อหา

เฟรดท่ีเคาน์เตอร์ขายที่สาขาหนึ่งในจำานวนมากมายของบริษัท เพื่อบอก

เฟรดเรื่องจดหมายจากอาตมาที่ขณะน้ีอยู่บนโต๊ะทำางานไม้มะฮอกกานีของ

เขา

 “นีคื่อสิง่ท่ีเราตอ้งการจะใหเ้กดิข้ึนในบรษิทัของเราเชยีวนะเฟรด ลูกคา้

สัมพันธ์! มันเป็นหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่”

 “ครับท่าน”

 “คุณทำางานได้ยอดเยี่ยมมากนะเฟรด”

 “ครับท่าน”

 “ผมหวังว่าเราจะมีพนักงานอย่างคุณให้มากๆ”

 “ครับท่าน”

 “ตอนนี้เงินเดือนคุณเท่าไหร่นะ เราอาจทำาให้มันดีขึ้น”

 “คร้าบ ท่าน!”

 “ยอดเยี่ยมมาก เฟรด”

 “ขอบคุณครับท่าน”

 หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วประมาณสองสามชั่วโมง อาตมาได้เดิน

เข้าไปในร้าน เพื่อจะขอเปลี่ยนอะไหล่ช้ินหน่ึงสำาหรับงานอีกงานหนึ่ง ตอน

นัน้มชีา่งประปารา่งใหญช่าวออสซีส่องคนทีบ่า่กวา้งยงักบัถงัเซปติคยนืรอรบั

การบริการอยู่ก่อนหน้าอาตมา แต่เฟรดก็มองเห็นอาตมา

 “ท่านพรหม!” เขาพูดพร้อมยิ้มกว้าง “เชิญมาทางนี้”

 อาตมาได้รับการบริการเยี่ยงวีไอพี เขาพาอาตมาไปที่หลังร้าน ซึ่งไม่

ใช่ที่ๆ ลูกค้าจะเข้าไปได้  เพื่อให้อาตมาเลือกชิ้นส่วนที่อาตมาต้องการ ผู้ร่วม

งานของเฟรดที่เคาน์เตอร์เล่าให้อาตมาฟังเรื่องโทรศัพท์สดๆ ร้อนๆ จาก

กรรมการผู้จัดการ

 อาตมาไดช้ิน้สว่นทีต่อ้งการแลว้ มนัใหญแ่ละแพงกวา่ช้ินส่วนทีน่ำามา

แลก
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 อาตมาถามว่า “ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่?”

 ดว้ยรอยย้ิมกวา้งจากหถึูงห ูเฟรดตอบวา่ “ทา่นพรหมสำาหรบัทา่น ไม่

ต้องจ่ายเพิ่มหรอกครับ!”

 ฉะนั้นการยกย่องชมเชยก็ให้ผลดีในด้านการเงินอีกด้วยนะ
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สองนิ้วช่วยยิ้ม

 การยกยอ่งชมเชยสามารถช่วยประหยดัเงนิใหเ้รา กระชบัสมัพนัธไมตร ี

และชว่ยสรา้งความสุข เปน็สิง่ทีเ่ราจำาเปน็จะตอ้งทำาใหม้ากๆ และแผข่ยายให้

กว้างขวางไปโดยรอบ

 ผู้ที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดที่จะยกย่องสรรเสริญ ก็คือตัวเราเองนั่นแหละ 

อาตมาได้รับการอบรมสั่งสอนมาให้เชื่อว่า  คนที่ยกย่องสรรเสริญตัวเองนั้น

เป็นคนอัตตาสูง มันไม่ใช่เช่นนั้นหรอก คนพวกนั้นน่ะเป็นคนที่ใจกว้างต่าง

หาก การยกย่องชมเชยคุณลักษณะที่ดีงามของตัวเราเอง เป็นแรงเสริมด้าน

บวกให้คุณลักษณะเหล่านั้นแข็งแรงยิ่งขึ้น

 เมื่อครั้งที่อาตมายังเป็นนักเรียน ครูผู้สอนเรื่องการปฏิบัติภาวนาคน

แรกของอาตมา ให้คำาแนะนำาที่ใช้ได้ดีมาก ท่านเริ่มด้วยการถามอาตมาถึงสิ่ง

แรกที่อาตมาทำาหลังจากตื่นขึ้นในตอนเช้า

 อาตมาบอกว่า “ผมก็เข้าห้องน้ำา”

 ครูถามว่า “แล้วในห้องน้ำามีกระจกเงาไหม?”

 “ก็ต้องมีซิครับ”

 ท่านพูดว่า “ดี ต่อไปนี้ ทุกๆ เช้านะ เอาตั้งแต่ก่อนเธอแปรงฟันเลย 

ครูอยากให้เธอมองกระจกเงานั้น และจงยิ้มให้ตัวเธอเอง”

 อาตมาคดัคา้นทนัท ี“คณุครคูรบั! ผมเป็นนกัเรยีนนะครบับางคนืกวา่

ผมจะเขา้นอน กด็กึมากๆ แลว้ และเมือ่ผมตืน่นอนในตอนเชา้ ผมก็ไมไ่ดรู้้สึก

ดีอะไรขนาดนั้น บางเช้าผมยังกลัวท่ีจะมองตัวเองในกระจกเลย ลืมเรื่องยิ้ม

ไปได้เลยครับ!”

 ทา่นหัวเราะหึๆ  จอ้งเขา้ไปในดวงตาของอาตมา แล้วบอกวา่ “ถา้เธอ

ไมส่ามารถจะจดัการให้ตวัเองยิม้ได้โดยธรรมชาตลิะ่ก็เธอกเ็อาน้ิวช้ีทัง้สองนิว้

ของเธอจิ้มเข้าไปที่มุมปากของเธอแต่ละมุมแล้วออกแรงฉีกมันเสียหน่อย 



สร้างความสุข   101

อย่างนี้นะ!”  แล้วท่านก็ทำาให้อาตมาดู

 ท่าทางท่านดูตลก จนอาตมาถึงกับหัวเราะกิ๊ก  ท่านสั่งให้ทดลองทำา

ดู อาตมาก็ทำา

 เช้าวันรุ่งขึ้น อาตมาลากสังขารลุกจากเตียง  เดินโซเซไปเข้าห้องน้ำา 

อาตมามองตัวเองในกระจก  ‘เอี๊ยก!’ มันไม่ใช่ภาพที่น่าดูเลย ย้ิมอย่าง

ธรรมชาตเิกดิขึน้ไมไ่ดแ้น ่ อาตมาจงึเอานิว้ชีท้ัง้สองสอดเข้าไปทีม่มุปากแตล่ะ

ด้านแล้วฉีกมันออก อาตมาก็ได้เห็นเด็กนักเรียนอายุน้อยที่ดูโง่ๆ กำาลังทำา

หน้าทึ่มๆ  อยู่ในกระจก  แล้วอาตมาก็อดที่จะยิ้มจนเห็นไรฟันไม่ได้ เมื่อรอย

ยิ้มอย่างธรรมชาติปรากฏขึ้น อาตมามองเห็นเด็กนักเรียนในกระจกเงายิ้มให้

อาตมานัน่ทำาให้อาตมายิม้กวา้งขึน้อีก คนในกระจกเองกย็ิง่ยิม้กวา้งขึน้ภายใน

สองสามวินาที มันก็จบลงด้วยการที่เราหัวเราะให้กันและกัน

 อาตมาปฏิบัติเช่นนั้นทุกเช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปีทุกเช้าเมื่อ

อาตมาลุกจากเตยีง ไมว่า่อาตมาจะรูส้กึอยา่งไร  ในไมช้่าอาตมากจ็ะไดห้วัเราะ

กบัตวัเองในกระจกเงา มกัจะดว้ยการชว่ยเหลอืจากน้ิวทัง้สองของอาตมา ถงึ

เวลานี้ผู้คนเขาพูดกันว่าอาตมาน่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลา กล้ามเน้ือรอบๆ ปาก

ของอาตมามันอาจจะค้างอยู่ที่ท่านั้นแล้วก็ได้นะ

 เราสามารถพยายามใชก้ลเมด็สองนิว้ได้ทกุเมือ่ มนัจะมีประโยชน์เปน็

พิเศษเมื่อเรารู้สึกป่วย เบื่อรำาคาญสุดทน หรือซึมเศร้าสุดขีด การหัวเราะได้

รบัการพิสจูนแ์ลว้วา่  มนัช่วยให้รา่งกายปลดปลอ่ยสารเอน็ดอรฟ์นิเขา้สูร่ะบบ

หมุนเวียนของเลือดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานของเรา และทำาให้

เรารู้สึกมีความสุข

 มันช่วยเราให้มองเห็นอิฐก้อนสวยๆ 998  ก้อนในกำาแพงของเรา 

ไม่ใช่เห็นเฉพาะแต่ก้อนไม่สวยสองก้อนนั้น นอกจากนี้การหัวเราะก็ทำาให้เรา

ดูงดงามด้วย

 นี่เป็นเหตุให้ในบางครั้งบางคราว อาตมาเรียกวัดพุทธของเราที่เมือง

เพิร์ธว่า ‘สถานเสริมสวยของอาจารย์พรหม’
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คำาสอนที่ล้ำาค่า

 มีคนเล่าให้อาตมาฟังว่าอาการเหงาหงอยซึมเศร้าส่งผลให้เกิด

อุตสาหกรรมขนาดหลายพันล้านดอลลาร์ ฟังแล้วรู้สึกหดหู่จริงๆ! มันช่างไม่

ถกูตอ้งเอาเสียเลยทีใ่ครจะร่ำารวยขึน้มาจากความทกุขท์รมานของเพือ่นมนษุย ์

ตามข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของเราพระไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงิน และเราก็

ไม่เคยคิดเงินสำาหรับการเทศน์ การให้คำาแนะนำา ตลอดจนการบริการอ่ืนใด

ทั้งสิ้น

 หญิงชาวอเมรกินัคนหนึง่โทรศพัทม์าถงึพระองคห์น่ึงซึง่เปน็อาจารย์

สอนสมาธิที่มีชื่อเสียง เพื่อจะไต่ถามเรื่องการฝึกสมาธิ

 เธอลากเสียงถามมาตามสายว่า “ดิฉันทราบว่าท่านสอนสมาธิ”

 ท่านตอบอย่างสุภาพว่า “ใช่แล้วโยม”

 เธอจึงถามตรงๆ ว่า “ท่านคิดค่าสอนเท่าไหร่?”

 “ไม่คิดหรอกโยม”

 “ถา้อย่างนัน้ทา่นกส็อนไมเ่กง่นะซ!ิ” เธอกลา่วแลว้กว็างหโูทรศพัทไ์ป

เลย

 อาตมาเองก็เคยได้รับโทรศัพท์คล้ายๆ กันเมื่อสองสามปีก่อนจากผู้

หญิงลูกครึ่งโปลิช–ออสเตรเลียน

 เธอถามว่า “คืนนี้จะมีเทศน์ที่ศูนย์ของท่านหรือเปล่า?”

 อาตมาตอบ “มีซิโยม เริ่มเวลา 2 ทุ่มนะ”

 เธอถามต่อว่า “แล้วจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ?”

 เมื่ออาตมาตอบว่า  “ไม่ต้องเสียหรอกโยม ไม่มีการคิดเงินใดๆ ทั้ง

สิ้น” รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายหยุดชะงักชั่วขณะ

 “ท่านไม่เข้าใจที่ดิฉันพูด” เธอกล่าวเสียงเข้มๆ “ดิฉันจะต้องเสียค่า

เข้าไปฟังท่านเทศน์เท่าไหร่คะ?”
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 “โยมไม่ต้องเสียเงินใดๆ  ทั้งสิ้น มันฟรีน่ะโยม” อาตมาบอกด้วยสุ้ม

เสียงที่นุ่มนวลเท่าที่จะสามารถทำาได้ เธอกลับตะโกนใส่อาตมามาตามสาย  

“กี่ดอลลาร์ กี่เซนต์ เท่าไหร่กันแน่ที่ฉันจะต้องจ่ายเพื่อจะได้เข้าไปฟัง?”

 “โยม โยมไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้น โยมเพียงแต่เดินเข้ามานั่งทางด้าน

หลงั แลว้จะลกุออกไปเมือ่ไหรก็่ไดท้ีโ่ยมพอใจ จะไมม่ใีครถามชือ่ทีอ่ยูข่องโยม 

หรือส่งใบปลิวตามไปให้โยม  และไม่มีการขอให้บริจาคเงินที่หน้าประตูด้วย 

มันฟรีจริงๆ”

 คราวนี้มีอาการหยุดชะงักพักใหญ่

 แล้วเธอก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้อย่างจริงใจว่า “ถ้าอย่างนั้นพวก

ท่านได้อะไรจากการนี้ล่ะ?”

 “ความสุขใจไงล่ะโยม” อาตมาตอบ “ความสุข”

 เดี๋ยวนี้เวลาใครถามว่าเราคิดเงินค่าสอนเท่าไหร่ อาตมาไม่เคยตอบ

ว่าฟรีอีกแล้ว อาตมาบอกว่ามันล้ำาค่าจนไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้
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แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกัน

 หนึ่งในบรรดาคำาสอนล้ำาค่าที่จะช่วยอาการซึมเศร้าได้ เป็นคำาสอนที่

เรยีบง่ายตรงไปตรงมา ทวา่คำาสอนทีดู่เหมอืนงา่ยนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ

ผิดได้ง่ายๆ  ด้วย เฉพาะเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ปราศจากอาการซึมเศร้าอย่าง

แท้จริง เราจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเราเข้าใจเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จริงๆ

 นกัโทษคนใหมก่ำาลงัรูส้กึกลวัและซมึเศร้าอยา่งหนกักำาแพงหนิในหอ้ง

ขังดูดซับความอบอุ่นทั้งหมดไปสิ้น ลูกกรงเหล็กแข็งๆ กางกั้นความเห็นอก

เห็นใจทั้งหมดออกไป เสียงกระแทกของเหล็กเมื่อประตูหลายๆ บานปิดลง 

ปิดกั้นความหวังให้ไกลเกินเอื้อม ใจของเขาจมดิ่งลงลึกเท่ากับโทษจำาคุกที่

ยาวนาน  บนกำาแพงใกล้ๆ  หัวเตยีง เขาเห็นรอยขดูบนหนิเปน็คำาตอ่ไปนี ้แลว้

มันจะผ่านพ้นไปเช่นกัน

 คำาเหล่านี้ทำาให้เขาผ่านพ้นไปได้ เช่นเดียวกับที่มันคงได้ช่วยค้ำาจุน

นักโทษคนก่อนหน้าเขา ไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรเขาจะมองดูคำา

จารึกนั้นและจดจำาไว้ ‘แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกัน’วันที่เขาได้รับการปล่อย

ตวั เขาตระหนกัถงึสัจธรรมของคำาเหลา่นีเ้วลาจองจำาของเขาสิน้สดุลงแลว้ คกุ

ได้ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน

 เมือ่เขาไดช้วีติคนืกลบัมา เขายงัพจิารณาตรกึตรองถึงข้อความนัน้อยู่

เสมอ เขียนมนัไวบ้นเศษกระดาษตา่งๆ ทิง้ไวข้า้งเตยีง ในรถ และทีท่ำางาน แม้

ในเวลาย่ำาแย่ เขาก็ไม่เคยท้อแท้ เขาเพียงแค่ระลึกว่า ‘แล้วมันจะผ่านพ้นไป

เชน่กัน’ แลว้ยนืหยดัสูต้อ่ไป ช่วงเวลาทีย่่ำาแยเ่หลา่น้ันไมเ่คยทีจ่ะยาวนานเกนิ

ทน และแล้วเมื่อเวลาดีๆ มาถึง เขาจะมีความสุขกับมัน แต่ไม่เคยประมาท

เกนิไป เขายังคงระลึกอยูว่่า ‘แลว้มนัจะผา่นพน้ไปเชน่กนั’ เขาดำาเนินชวีติโดย

ไม่ประมาท ดูเหมือนว่าช่วงเวลาดีๆ ของเขาจะยาวนานเป็นพิเศษ

 แมเ้มือ่เขาเปน็มะเร็ง ขอ้ความ ‘แลว้มนัจะผา่นพน้ไปเชน่กนั’ ให้ความ
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หวังแก่เขา  ความหวังก่อให้เกิดความเข้มแข็งและทัศนคติที่ดีงาม ซึ่งสามารถ

เอาชนะโรคได้  วันหนึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า เจ้ามะเร็งได้ผ่านพ้นไป

แล้วเช่นกัน

 วันสุดท้ายในชีวิตของเขา บนเตียงที่เขากำาลังจะตาย เขากระซิบบอก

ทุกๆ คนที่เขารักว่า “แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกัน”แล้วเขาก็จากไปอย่างสงบ 

คำาพูดของเขาเป็นของขวัญแทนความรักชิ้นสุดท้ายที่เขาได้มอบให้แก่

ครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาทุกๆ คนได้เรียนรู้จากเขาว่า  ‘แล้วความเศร้า

โศกจะผ่านพ้นไปเช่นกัน’ 5

 ความซึมเศร้าเป็นเรือนจำาที่พวกเราหลายๆ คนจะต้องผ่านเข้าไป 

‘แลว้มนัจะผา่นพน้ไปเชน่กัน’ จะชว่ยใหเ้ราผา่นพน้มนัไปได ้นอกจากน้ีมนัยงั

ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสาเหตุสำาคัญของการซึมเศร้าที่เกิดจากความประมาทใน

ช่วงดีๆ ของชีวิตอีกด้วย
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การเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษ

 เมื่อครั้งที่อาตมาเป็นครูในโรงเรียน อาตมารู้สึกเป็นห่วงนักเรียนคน

หนึ่งในชั้นที่สอบได้ที่โหล่ตอนปลายปี อาตมาเห็นเขาซึมเศร้ากับผลสอบ 

อาตมาจึงดึงตัวเขามาข้างๆ

 อาตมาบอกเขาว่า “ใครสักคนจะต้องได้ที่สามสิบในชั้นเรียนที่มี

นักเรียนสามสิบคน ปีนี้ถึงคราวเธอท่ีจะเป็นผู้เสียสละเยี่ยงวีรบุรุษ ที่ได้ช่วย

ใหเ้พือ่นเธอคนอืน่ๆ ไมต้่องอบัอายในการเป็นท่ีโหลข่องช้ัน เธอใจดมีากและ

มีเมตตาด้วย  เธอสมควรได้รับเหรียญรางวัลเชียวนะ”

 เราทัง้สองตา่งรูว้า่ทีอ่าตมาพดูนะ่มนัตลกนา่หัวเราะ แตเ่ขาก็ยิม้กวา้ง 

และเลกิทำาราวกบัว่าโลกกำาลงัจะแตกดับอีกตอ่ไปปีตอ่มาเขาสอบไดด้ขีึน้มาก 

ถึงคราวที่ใครคนอื่นจะต้องเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษบ้างแล้ว
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ขี้วัวเต็มคันรถบรรทุก

 ส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาเช่นการเป็นที่โหล่ของช้ัน เกิดขึ้นได้ในชีวิต มัน

เกิดขึ้นได้กับทุกคน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างผู้มีความสุขกับผู้ที่

ชอบซึมเศร้าอยู่ที่ว่าเขาตอบสนองต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร

 ลองนกึวาดภาพสวิา่ เราเพิง่สนกุสนานกบัเพือ่นทีช่ายหาดในบา่ยวนั

หนึง่ เมือ่กลบัถงึบา้น เราพบข้ีววักองมหึมาเตม็คนัรถบรรทกุถกูเทไวต้รงหน้า

บ้านของเรา ที่ต้องรู้สามอย่างเกี่ยวกับขี้วัวกองมหึมานี้คือ

 1. เราไม่ได้สั่งซื้อขี้วัว มันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดของเราแน่

 2. ข้ีววักองนีเ้ปน็เรือ่งของเราแลว้ ไมม่ใีครเหน็วา่ใครเอาขีว้วัมาทิง้ไว้

ที่นี่ 

เราไม่สามารถจะไปเรียกใครมารับผิดชอบเก็บมันไปทิ้งได้

 3. มันสกปรกและน่ารังเกียจ กลิ่นเหม็นโฉ่ของมันกระจายเข้าไปทั่ว

บ้าน

แทบจะทนไม่ไหวเอาทีเดียว

 อุปมาอุปไมยขี้วัวกองมหึมาหน้าบ้านของเรานี้กับประสบการณ์อัน

แสนเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิต และเช่นเดียวกับขี้วัวเต็มคันรถบรรทุกกองนั้น 

สามเรื่องที่เราต้องรู้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมในชีวิตของเราคือ

 1. เราไม่ได้เรียกหามัน เรามักจะว่า “ทำาไมต้องเป็นฉัน?”

 2. มันเป็นเรื่องของเรา ไม่มีใครสักคนแม้แต่เพื่อนรักที่สุดของเราจะ

สามารถเอามนัไปจากเราได้ (แมว้า่พวกเขาอาจจะพยายามกต็าม)

 3. มันน่ากลัวมาก มันทำาลายความสุขของเรา และความปวดร้าวใจ

นั้น

ฝงัลกึเขา้ไปในชวีติของเราทัง้ชวีติ มนัแทบจะทนไมไ่หวเอาทเีดียว

 การตอบสนองต่อเรื่องขี้วัวนี้มีอยู่สองทางด้วยกัน  ทางแรกคือการ
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หอบข้ีวัวไปไหนมาไหนกับเรา เราเอาขี้วัวบางส่วนใส่ไว้ในกระเป๋าบ้าง ใส่ไว้

ในถุงบ้าง และใส่ไว้ในเสื้อบ้าง เรายังเอาขี้วัวใส่ไว้ในกางเกงของเราด้วย เมื่อ

เราหอบหิว้ขีวั้วไปไหนมาไหนกับเราเราพบว่า เราเสยีเพ่ือนไปมากมายทเีดียว 

แม้แต่เพื่อนที่สนิทกับเรามากที่สุดยังหายหน้าหายตาไปจากเรา  ไม่ได้พบกัน

บ่อยเหมือนเคย

 การหอบหิว้ขีวั้วไปไหนต่อไหนกับเรา อปุมาเปรยีบเทยีบไดก้บัการจม

อยู่ในความซึมเศร้า  การมองในเชิงลบ และโทสะ มันเป็นการตอบสนองต่อ

ความโชคร้ายที่แสนจะธรรมดาและย่อมเป็นที่เข้าใจได้  แต่เราต้องสูญเสีย

เพ่ือนไปเยอะทีเดียว เพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและเข้าใจได้เช่นกันว่า 

เพือ่นๆ ของเรายอ่มไมช่อบทีจ่ะอยูใ่กล้ๆ  เราขณะทีเ่ราซมึเศรา้เชน่นัน้ ยิง่ไป

กว่านั้น กองขี้วัวไม่ได้ลดขนาดลงแต่กลิ่นของมันนานวันเข้ากลับยิ่งเหม็นขึ้น

เรื่อยๆ

 โชคยงัดทีีม่ทีางทีส่อง เมือ่เราโดนขีว้วัเตม็คนัรถบรรทกุเทใสเ่รากถ็อน

ใจสักเฮือกและเริ่มลงมือทำางาน  เราขนรถเข็น ส้อมง่ามและพลั่วออกมา เรา

โกยขี้วัวใส่รถเข็น เข็นรถไปหลังบ้าน ฝังมันไว้ในสวน มันเป็นงานที่แสนยาก

และน่าเหน็ดเหนื่อย แต่เราก็รู้ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นใด บางครั้งบางคราว  

เท่าที่เราสามารถจัดการได้ในวันๆ หนึ่งอาจจะเพียงแค่ครึ่งรถเข็นเท่านั้น เรา

กำาลงัจดัการอะไรสกัอยา่งกบัปัญหาแทนทีจ่ะเอาแตบ่น่วา่จนนำาไปสู่ความซมึ

เศรา้วนัแล้ววันเลา่ทีเ่ราโกยข้ีวัว วนัแลว้วนัเลา่ทีก่องขีว้วัเลก็ลงๆ บางครัง้อาจ

จะกินเวลาหลายปีทีเดียว แต่เช้าวันหนึ่งจะมาถึง เมื่อเราพบว่าขี้วัวหน้าบ้าน

เราได้หายไปหมดแล้ว  ยิ่งไปกว่านั้น ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของ

บ้าน ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งสวยงาม สีสันสดใสไปทั้งสวน กลิ่นหอมของ

ดอกไมโ้ชยไปถึงถนนทำาให้เพ่ือนบ้านและแมแ้ต่ผูค้นทีเ่ดนิผา่นไปมาย้ิมอยา่ง

สุขใจ ต้นผลไม้ที่มุมสวนเกือบจะโค่นลงอยู่แล้วด้วยความหนักของผลไม้แล้ว

ผลไมก้ห็วานอรอ่ยชนดิทีเ่ราจะหาซือ้ทีไ่หนไมไ่ด้ แถมมนัยังมากมายเหลือเฟอื 

จนเราสามารถแบ่งปันให้แก่เพ่ือนบ้าน หรือแม้แต่ผู้คนที่เดินผ่านมาก็ได้ลิ้ม
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รสอันแสนอร่อยของเจ้าผลไม้ที่น่าพิศวงนี้ด้วย

 การโกยขี้วัวนี้อุปมาได้กับการยินดีต้อนรับโศกนาฏกรรมให้เป็นปุ๋ย

สำาหรับชีวิต เรื่องมันมีอยู่ว่า เราต้องทำาด้วยตนเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้

ในเรื่องนี้ แต่หากเราหมั่นโกยมันทุกวันๆ ไปลงในสวนแห่งใจของเรา เจ้ากอง

ความทุกข์ทรมานจะเล็กลงๆ  สำาหรับคนบางคนอาจกินเวลาหลายปี แต่เช้า

วนัหนึง่จะมาถงึ เม่ือเราพบวา่ไมม่คีวามเจบ็ปวดรวดรา้วใดๆ เหลอือยูแ่ลว้ใน

ชีวิต และสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นในใจของเราด้วย ดอกไม้แห่งความเมตตา

กรุณาเบ่งบานไปทั่ว กลิ่นหอมของความรักอวลไปถึงท้องถนน ถึงเพื่อนบ้าน 

ถึงญาติพี่น้อง และถึงแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาในชีวิตของเรา จากนั้น

ต้นไม้แห่งปัญญาก็โน้มลงมาสู่เรา เต็มไปด้วยรสหวานแห่งความเข้าใจอันลึก

ซึ้งในธรรมชาติของชีวิต ให้เราได้แบ่งปันผลที่แสนอร่อยโดยเสรี แม้แต่กับคน

ที่เพียงแค่ผ่านมาโดยเราไม่ทันได้วางแผนไว้ด้วยซ้ำา

 เมือ่เราไดรู้้จกัความเจบ็ปวดทีน่่าเศร้าน้ี ไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนจากมนั และ

ได้บำารุงสวนของเราให้เจริญงอกงาม เมื่อนั้นเราจะสามารถโอบผู้ที่กำาลังจม

ดิ่งอยู่ในความทุกข์มหันต์ไว้ในวงแขนของเรา และกล่าวอย่างนุ่มนวลว่า “เรา

เข้าใจ”  เขาเหล่านั้นจะตระหนักว่าเราเข้าใจเขาจริงๆ  ความกรุณาอยากช่วย

ให้เขาพ้นทุกข์จะเกิดขึ้น เราจะชี้แนะรถเข็น ส้อมง่ามและพลั่วแก่เขา พร้อม

ทัง้ใหก้ำาลงัใจอยา่งไมม่ขีดีจำากัด ถ้าเราไมไ่ด้บำารงุสวนของเราใหเ้จริญงอกงาม

แล้วไซร้ เราย่อมไม่สามารถจะทำาเช่นนี้ได้

 อาตมารู้จักพระหลายรูปที่เช่ียวชาญในการทำาสมาธิภาวนาท่าน

เป็นสุข สงบ และสำารวมได้ในเวลาเคราะห์หามยามร้าย แต่น้อยองค์นักที่จะ

เป็นอาจารย์ผู้สอนที่เก่งมาก อาตมามักจะสงสัยอยู่บ่อยๆ ว่าทำาไม

 บัดนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่าบรรดาพระผู้ที่ค่อนข้างจะผ่านสิ่งต่างๆ มา

อยา่งสะดวกสบายไรก้งัวล ผูท้ีม่ขีีว้วัใหต้อ้งโกยนอ้ยกวา่องคอ์ืน่ๆ มกัจะไมไ่ด้

เป็นพระนักสอน แต่พระผู้ที่เคยผ่านความยากลำาบากนานาประการ ค่อยๆ 

โกย และบำารุงจนกระทั่งสวนของท่านอุดมสมบูรณ์ ท่านมักจะได้เป็นพระนัก
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สอนทีไ่ดร้บัความนบัถอืมากพระปฏบัิตทิกุๆ องคม์ทีัง้ปญัญา ความสงบ และ

เมตตากรณุาหากองคท์ีม่ขีีว้วัมากกวา่ใหต้อ้งโกย มกัมอีะไรทีจ่ะแบ่งปนัใหโ้ลก

มากกว่าด้วย หลวงพ่อชา ท่านอาจารย์ของอาตมา ผู้ซึ่งสำาหรับอาตมาแล้ว  

เปน็อาจารย์ผูส้อนทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ ทา่นคงจะตอ้งมรีถบรรทกุขนข้ีววัเตม็คนัเปน็

ขบวนเข้าคิวอยู่หน้าประตูในช่วงต้นๆของชีวิตท่านเป็นแน่

 นิทานเรื่องนี้สอนว่า ถ้าท่านต้องการที่จะให้บริการกับโลกถ้าท่าน

ปรารถนาที่จะปฏิบัติเมตตาภาวนาแล้วไซร้ ครั้งหน้าเมื่อเกิดเร่ืองร้ายๆ ใน

ชีวิตของท่าน ท่านจงกล่าวว่า  “ไชโย!  ได้ปุ๋ยสำาหรับสวนของฉันอีกแล้ว!!”
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มากเกินไปที่จะหวัง

มันมากเกินไปนะที่จะปรารถนาชีวิตที่ไร้ความเจ็บปวด

มันไม่ถูกต้องหรอกนะที่จะคาดหวังชีวิตที่ไร้ความเจ็บปวด

เพราะความเจ็บปวดเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกาย

ไม่ว่าเราจะไม่ชอบมันขนาดไหนก็ตาม

ไม่มีใครชอบความเจ็บปวด

ความเจ็บปวดมันมีความสำาคัญ

และ

เราควรจะขอบคุณความเจ็บปวดนั้น!

เราจะรู้ได้ด้วยวิธีอื่นใดอีกเล่า

ที่จะเอามือเราออกจากไฟ?

ที่จะเอานิ้วเราออกจากใบมีด?

ที่จะเอาเท้าเราออกจากหนามแหลม?

ดังนั้นความเจ็บปวดจึงสำาคัญนัก

และเราควรจะขอบคุณความเจ็บปวดนั้น!

อย่างไรก็ตาม

ยังมีความเจ็บปวดชนิดหนึ่งที่ไร้ประโยชน์ใดๆ

มันคือความเจ็บปวดเรื้อรัง

มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการเตือนภัย

มันเป็นหน่วยจู่โจมทำาลายล้าง

เป็นตัวโจมตีจากภายใน

เป็นตัวทำาลายความสุขส่วนตัว
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เป็นตัวทำาร้ายความสามารถส่วนตัวอย่างรุนแรง

เป็นตัวรุกรานความสุขสงบส่วนตัวอย่างไม่หยุดหย่อน

และเป็นตัวรังควานชีวิตอย่างต่อเนื่อง!

ความเจ็บปวดเรื้อรังเป็นสิ่งกีดขวางที่ยากที่สุด

ที่ใจจะต้องกระโดดข้าม

บางครั้งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดด

ถึงกระนั้น เราก็จะต้องพยายาม

และพยายาม

และพยายาม

เพราะถ้าเราไม่พยายาม มันจะทำาลายเรา

และ

ความสำาเร็จนี้จะนำามาซึ่งสิ่งที่ดี

ความพึงพอใจที่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดได้

การได้มาซึ่งความสุข ความสงบของชีวิต

แม้ความเจ็บปวดจะยังคงอยู่

นับได้ว่าเป็นความสำาเร็จพอสมควร

ความสำาเร็จที่แสนพิเศษและเฉพาะตัวมากๆ

ความรู้สึกเข้มแข็ง

ของความเข้มแข็งแห่งจิตใจ

ซึ่งจำาเป็นต้องผ่านประสบการณ์เสียก่อนจึงจะเข้าใจได้

ดังนั้นเราทุกคนต้องยอมรับความเจ็บปวด

แม้กระทั่งความเจ็บปวดที่เป็นอันตรายในบางครั้ง

ด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
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เมื่อจิตสามารถจัดการมันได้

จิตจะเข้มแข็งขึ้นควรแก่การปฏิบัติ

     โจนาธาน  วิลสัน – ฟูลเลอร์

 เหตุผลทีไ่ดน้ำาคำาประพนัธ์น้ีมารวมไวใ้นหนงัสอืเลม่น้ี โดยผูป้ระพนัธ์

ได้เมตตาอนญุาตแลว้ กเ็พราะวา่ คณุโจนาธานไดเ้ขยีนคำาประพนัธน์ีเ้มือ่อายุ

เพียงเก้าขวบเท่านั้น! ๖
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ถังขยะก้นรั่ว

 งานสว่นหนึง่ของอาตมาคอืการรบัฟงัปัญหาของเพือ่นมนษุย์ บริการ

ของพระมักจะคุ้มค่าคุ้มราคาเสมอ  เพราะพระไม่เคยคิดค่าบริการใดๆ บ่อย

ครัง้เมือ่อาตมาไดฟ้งัเรือ่งราวความสบัสนวุน่วายทีส่ลบัซบัซ้อนและนา่ลำาบาก

ใจทีม่ผีลตอ่คนเราบางคน ความสงสารและเหน็ใจทีอ่าตมามใีห้พวกเขาพลอย

ทำาให้อาตมาเศร้าหมองไปด้วย การช่วยดึงคนออกจากหลุมนั้น  บางครั้ง

อาตมาก็จำาต้องลงไปในหลุมด้วยตนเองเพ่ือจะไปให้ถึงมือเขา แต่อาตมาจะ

ไม่ลืมหนีบบันไดไปด้วยเสมอ เมื่อการให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นลง อาตมา

จะสดใสร่าเริงเช่นเดิม  งานให้คำาแนะนำาของอาตมาไม่เคยทิ้งเสียงสะท้อน

ใดๆ ไว้เลย ทั้งนี้เพราะอาตมาได้รับการฝึกฝนมาเช่นนั้น

 หลวงพ่อชา ท่านอาจารย์ของอาตมาในเมืองไทย สอนไว้ว่าพระเรา

ต้องทำาตนเป็นถังขยะ พระสงฆ์โดยเฉพาะพระผู้ใหญ่จำาเป็นต้องนั่งอยู่ในวัด

ของทา่น รบัฟงัปญัหานานาประการของโยม และยอมรบัขยะทัง้หมดของเขา 

ปัญหาการแต่งงาน ความยุ่งยากของเด็กวัยรุ่น เรื่องทะเลาะกับเครือญาติ 

ปัญหาการเงิน เราฟังมาเยอะ อาตมาก็ไม่รู้ว่าทำาไม  พระผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์จะไปรูอ้ะไรเก่ียวกับชีวติคู?่ เราละจากโลกฆราวาสเพือ่จะออกจาก

ขยะพวกนั้น แต่ด้วยความเมตตา เราได้นั่งฟัง แบ่งปันความสงบสุขของเรา 

และรับขยะทั้งหมดมา

 ยงัมคีำาแนะนำาเพิม่เตมิทีจ่ะขาดเสยีมไิด้ท่ีหลวงพอ่ไดส้อนไว ้ทา่นบอก

ให้เราทำาตนเป็นถังขยะที่มีรูอยู่ที่ก้นถัง! เราจะรับขยะทั้งหมดไว้ได้ แต่เราจะ

ไม่เก็บมันไว้เลย

 ดังนั้นเพื่อนหรือผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นเช่น

ถังขยะก้นรั่วที่ไม่เคยเต็ม พร้อมจะรับฟังปัญหาอื่นๆ ต่อไปเสมอ
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มันอาจจะยุติธรรมก็ได้!

 บ่อยครั้งเวลาเศร้าซึมหรือมีปัญหา เรามักคิดว่า ‘มันไม่ยุติธรรมเลย! 

ทำาไมตอ้งเปน็ฉนัดว้ย?’ ความยุง่ยากจะผ่อนคลายลงสักหน่อย ถ้าชีวติมนัจะ

เป็นธรรมกว่านี้

 นกัโทษวยักลางคนคนหนึง่ในกลุม่ฝกึสมาธภิาวนาของอาตมาในเรือน

จำาขอพบอาตมาหลังเวลาเลิก เขาเข้ามาร่วมกลุ่มเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว 

และอาตมาก็รู้จักคุ้นเคยกับเขาค่อนข้างดี

 เขาพูดว่า “ท่านพรหม ผมอยากจะเรียนท่านว่า ผมไม่ได้ก่อเรื่องที่

ทำาให้ผมต้องติดคุกนี้หรอกนะครับ  ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ผมรู้ว่านักโทษหลายๆ 

คนคงพูดเหมือนผม และเขาโกหก  แต่ผมพูดจริงๆนะครับ ผมไม่โกหกท่าน

หรอก  ท่านพรหม ไม่กับท่านแน่ๆ”  อาตมาเชื่อเขา พฤติกรรมและลักษณะ

ทา่ทางของเขาทำาใหอ้าตมามัน่ใจวา่เขาพดูความจริง  อาตมาเร่ิมคดิวา่มนัชา่ง

ไม่ยุติธรรมเลย และสงสัยว่าอาตมาจะช่วยแก้ไขความอยุติธรรมท่ีแย่มากๆ  

นี้ได้อย่างไร แต่เขาได้ขัดจังหวะความคิดของอาตมา

 ด้วยรอยยิ้มกว้างที่ดูกวนๆ เขากล่าวต่อว่า “แต่ท่านพรหมครับ ผม

ได้เคยก่ออาชญากรรมอีกหลายครั้งหลายหนที่ผมไม่เคยถูกจับได้ ผมจึงเชื่อ

ว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วล่ะ!”

 อาตมาเลยต้องหัวเราะออกมาดังๆ  อันธพาลเก๋าๆ คนนี้เข้าใจกฎ

แห่งกรรมดี อาจจะดีกว่าพระบางองค์ที่อาตมารู้จักเสียด้วยซ้ำา

 บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเคยก่อ ‘อาชญากรรม’ การกระทำาที่ก่อให้เกิด

ความเจ็บปวดโดยมีเจตนาร้าย และเราก็ไม่เคยได้รับผลจากการกระทำานั้นๆ  

เคยหรือไม่ที่เราจะพูดว่า “มันช่างไม่ยุติธรรมเลย ทำาไมฉันถึงไม่โดนจับนะ?”

 เมือ่เราตอ้งทนทุกขโ์ดยไมม่เีหตผุลชัดเจน เราจะคร่ำาครวญวา่ “มนัไม่

ยติุธรรมเลย! ทำาไมตอ้งเปน็ฉนัด้วย?” บางทมีนัอาจจะยุตธิรรมก็ได ้เช่นเดยีว
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กับนักโทษในเรือนจำาของอาตมา  บางทีมันอาจจะมี ‘อาชญากรรม’  อื่นๆ 

อีกหลายเรื่องที่เราได้ก่อไว้และไม่เคยถูกจับได้ ที่ทำาให้ชีวิตยุติธรรมในที่สุด
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กฎแห่งกรรม

 ชาวตะวันตกส่วนใหญ่เข้าใจผิดในเรื่องกฎแห่งกรรม เขาเข้าใจผิดว่า

มนัเป็นเรือ่งของพรหมลขิติทีค่นจะถูกกำาหนดใหท้นทกุขท์รมานดว้ยความผดิ

ซึ่งเขาไม่รู้จากอดีตชาติที่เขาลืมไปแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นทีเดียวหรอก ดังเรื่องที่

จะเล่าต่อไปนี้

 หญิงสองคนต่างกำาลังทำาขนมเค้ก

 หญิงคนแรกมีส่วนผสมที่แย่มากๆ แป้งสาลีเก่าๆ ที่ต้องเก็บเศษเชื้อ

ราเขยีวๆ  ออกเสียกอ่น เนยทีอ่ดุมไปด้วยไขมนัเกอืบๆ จะเหมน็หนื เธอตอ้ง

หยบิกอ้นๆ  สีน้ำาตาลออกจากน้ำาตาลทรายขาว(เพราะใครบางคนเคยเอาชอ้น

เปียกๆ เปือ้นกาแฟลงไปตกัมาแลว้) ผลไมอ้ยา่งเดยีวทีม่คีอืองุ่นเกา่ๆ  ทีแ่ข็ง

ราวกบัแรย่เูรเนยีม แถมครวัของเธอยงัเป็นรุน่ท่ีเราเรียกวา่ ‘กอ่นสงครามโลก’  

แต่จะเป็นสงครามโลกไหนเป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงกัน

 หญิงคนทีส่องมสีว่นผสมคณุภาพเยีย่ม แปง้สาลีโฮลวทีปลอดสารเคมี

ไดร้บัการรบัรองวา่ปราศจากการตดัแตง่พนัธกุรรมเธอมเีนยมาร์การีนไร้ไขมนั 

น้ำาตาลดบิ และผลไมส้ดฉ่ำาจากสวนของเธอเอง และครัวของเธอทีส่วยราวกับ

งานศิลปะก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน

 หญิงคนไหนจะทำาขนมเค้กได้อร่อยกว่ากัน

 บอ่ยครัง้นกัทีค่นทีพ่ร้อมด้วยสว่นผสมชัน้ยอดกลบัไมใ่ชค่นทีท่ำาขนม

เคก้ได้อรอ่ยกว่าคนอืน่ มันมอีะไรมากกวา่น้ันในการทำาขนมเคก้ ไมใ่ชแ่คส่ว่น

ผสมเท่านั้น บางครั้งคนที่มีส่วนผสมแย่ๆ นั้นได้ทุ่มเทความพยายาม ความ

เอาใจใส่  และความรัก  ลงไปในการทำาขนมเค้ก ทำาให้ขนมเค้กของเขาอร่อย

มากที่สุดในบรรดาเค้กทั้งหมด วิธีการที่เราทำากับส่วนผสมต่างๆ นั่นแหละที่

มีคุณค่า
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 อาตมามีเพื่อนบางคนที่มีส่วนผสมแย่ๆ ที่จะใช้การได้ในชีวิตนี้ พวก

เขาเกิดมาจน อาจจะโดนทารุณเมื่อเขายังเป็นเด็ก ไม่ค่อยฉลาดในการเรียน 

อาจจะพิการ  ไม่สามารถเล่นกีฬาได้ แต่คุณภาพอันน้อยนิดที่เขามีนั้น เขาได้

เอามนัมารวมกนัไวอ้ยา่งดมีากจนเขาสามารถทำาขนมเคก้ออกมาไดย้อดเย่ียม 

น่าประทับใจอาตมาชื่นชมพวกเขาเป็นที่สุด โยมเคยรู้จักคนเช่นนั้นบ้างไหม?

 และอาตมาก็มีเพื่อนอีกประเภทหนึ่ง  ที่มีส่วนผสมยอดเยี่ยมที่จะใช้

การไดใ้นชวีติ ครอบครวัของเขาร่ำารวยและใหค้วามรกัแกเ่ขา เขาเรยีนหนงัสอื

เก่ง มีพรสวรรค์ด้านกีฬา หน้าตาดี  และป๊อบปูล่า แต่พวกเขากลับทำาชีวิต

หนุ่มสาวของเขาให้สูญเปล่าด้วยยาเสพติดและแอลกอฮอล์ โยมเคยรู้จักคน

เช่นนั้นบ้างหรือไม่?

 ครึ่งหนึ่งของกรรมคือส่วนผสมที่เรามีอยู่ที่จะใช้การได้ ส่วนอีกคร่ึง

หนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญยิ่ง คือ การเอาส่วนผสมเหล่านั้นไปทำาอะไรในชีวิต
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ดื่มชาเมื่อไม่มีทางออก

 มักจะมีอะไรให้เราทำาเสมอกับส่วนผสมต่างๆ ในแต่ละวันของเรา 

แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงการนั่งลง มีความสุขกับชาถ้วยสุดท้ายของเรา เรื่อง

ต่อไปนี้อาตมาได้มาจากเพื่อนครูที่โรงเรียนที่เคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพ

อังกฤษเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง

 ขณะกำาลังลาดตระเวนอยู่ในป่าทึบของพม่า เขายังหนุ่มอยู่ไกลจาก

บา้นเกดิเมอืงนอน และกำาลงัขวญัเสยี ทหารพรานจากหนว่ยลาดตระเวนกลบั

มาแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้บัญชาการ หน่วยลาดตระเวนเล็กๆ น้ีได้พบกองทหาร

ญี่ปุ่นมากมายหลายกองโดยบังเอิญ ทหารญี่ปุ่นมีจำานวนเยอะกว่ามากและ

โอบล้อมไว้ทุกสารทิศนายทหารอังกฤษหนุ่มผู้นี้เตรียมตัวที่จะตาย

 เขาเชื่อว่าหัวหน้าของเขาจะต้องออกคำาสั่งให้สู้เพื่อตีฝ่าออกไป นั่น

เป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องทำา บางทีบางคนอาจจะรอด แต่ถ้าไม่รอด เขาก็จะ

ได้ปลิดชีวิตข้าศึกบางคนให้ตายไปกับเขาด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทหารควรจะทำา

 แตไ่มใ่ชน่ายทหารผูบ้งัคบับญัชาของเขา เขากลับส่ังให้ทหารอยู่เฉยๆ 

นั่งลง และชงชา ก็เป็นกองทัพอังกฤษนี่!

 ทหารหนุ่มคิดว่าผู้บัญชาการของเขาน่าจะบ้าไปซะแล้ว ใครล่ะจะ

สามารถนึกถึงชาสักถ้วยในขณะท่ีกำาลังถูกศัตรูล้อมอยู่โดยไม่มีทางออกและ

ใกล้จะต้องตาย ในกองทัพ โดยเฉพาะเวลาสงคราม ทหารจะต้องทำาตามคำา

สัง่อยา่งเครง่ครดั ทหารทุกคนจงึชงชาทีพ่วกเขาคดิวา่คงจะเปน็ชาถว้ยสดุทา้ย

ในชีวิต ก่อนที่จะดื่มชาเสร็จ ทหารพรานก็กลับมาและกระซิบกับผู้บัญชาการ 

จากนั้นผู้บัญชาการจึงประกาศกับทุกคนว่า “ข้าศึกได้เคลื่อนย้ายไปแล้วตอน

นี้เรามีทางออกแล้ว จงเก็บของโดยเร็วอย่างเงียบๆ ไปกันเถอะ!”

 ทุกคนรอดกลับออกมาโดยปลอดภัย นั่นเป็นเหตุให้เขาสามารถเล่า

เรือ่งนีใ้หอ้าตมาฟงัเมือ่หลายปตีอ่มา เขาบอกอาตมาวา่เขาเปน็หน้ีชวีติแก่สติ
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ปัญญาของผู้บัญชาการคนนั้น  ไม่ใช่เฉพาะในสงครามที่พม่าเท่านั้น แต่อีก

หลายๆ ครั้งนับแต่นั้นมาหลายครั้งหลายคราวในชีวิตของเขา เสมือนกับว่า

เขาตกอยูใ่นวงลอ้มของศัตรทูีม่จีำานวนมากมายนกั เขาไมม่ทีางออกและกำาลงั

จะตาย  ศัตรูที่เขาหมายถึงคือ การเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอุปสรรคที่น่ากลัว 

และความวิบัติ  ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น ดูเหมือนว่ามันไม่มีทางออกจริงๆ ถ้า

เขาไม่เคยผ่านประสบการณ์ท่ีพม่า เขาคงต้องพยายามต่อสู้เพื่อหาทางออก

จากปัญหาเหล่านั้น แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันจะทำาให้ทุกอย่างเลวร้ายลง  

แต่แทนที่จะทำาเช่นน้ัน เมื่อความตายหรือปัญหาปางตายรุมล้อมตัวเขาใน

ทุกๆด้าน เขาจะแค่นั่งลงและดื่มชา

 โลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับครรลองของชีวิต เขา

ดื่มชา  ประหยัดพลังของเขาไว้ และรอเวลาซึ่งย่อมจะมาถึงเสมอ เวลาที่เขา

สามารถจะทำาอะไรสักอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหนีให้รอด

 สำาหรับผู้ที่ไม่ชอบดื่มชา โปรดจำาคำากล่าวนี้ไว้  ‘เมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้

ทำา เมื่อนั้นก็ไม่ต้องทำาอะไร’

 อาจจะเป็นที่รู้ๆ  กันอยู่ แต่มันอาจจะถึงกับช่วยรักษาชีวิตเราไว้ได้

ด้วย
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ไปตามกระแส

 พระผูท้รงปญัญาทา่นหนึง่ท่ีอาตมารูจ้กัมาหลายปกีำาลงัเดนิธดุงคก์บั

เพือ่นเกา่ของทา่นในป่าทีอ่อสเตรเลยี  ตอนบ่ายแก่ๆ ทีแ่สนจะอบอา้ววนัหนึง่ 

ท่านเดินไปถึงชายหาดที่สวยงามยาวเหยียดและโดดเดี่ยวห่างไกล แม้มันจะ

เปน็การฝนืข้อวตัรของพระทีจ่ะวา่ยน้ำาเพือ่ความสนกุสนาน น้ำาทะเลสฟีา้ชา่ง

ดึงดูดใจนัก และท่านจำาเป็นจะต้องคลายร้อนจากการเดินทางไกลนั้น  ท่าน

จึงลงว่ายน้ำา

 เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นฆราวาสตอนหนุ่มๆ ท่านว่ายน้ำาแข็งมาก แต่

บัดนี้เมื่อได้บวชเป็นพระมานาน ครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ว่ายน้ำาก็เมื่อหลายปีมา

แลว้ ดังนัน้หลังจากการโตค้ลืน่เพียงสองสามนาที ทา่นก็ถูกดดูเข้าไปในกระแส

น้ำาที่เริ่มพัดพาท่านออกไปสู่ท้องทะเลด้านนอก มีคนบอกท่านภายหลังว่า 

ชายหาดนี้อันตรายยิ่งนักเพราะกระแสน้ำาดุร้ายมาก

 ในตอนแรกท่านพยายามจะว่ายทวนกระแสน้ำา ในไม่ช้าท่านก็พบว่า

แรงของกระแสน้ำาเช่ียวเกินกำาลงัของทา่นมาก การปฏบิตัขิองทา่นชว่ยทา่นได้

ในเวลานั้น  ท่านผ่อนคลาย ปล่อยวางและปล่อยกายไปตามกระแสน้ำา

 มันเป็นการกระทำาที่กล้าหาญมากที่จะสามารถผ่อนคลายได้ใน

สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อท่านเห็นแนวฝั่งอยู่ไกลออกไปๆ ท่านถูกพัดออกไป

ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกว่ากระแสน้ำาจะอ่อนแรงลง เมื่อนั้นท่านจึงได้เริ่ม

ว่ายพ้นจากกระแสน้ำา และกลับเข้าฝั่ง

 ทา่นบอกอาตมาวา่การวา่ยกลบัเขา้ฝัง่นัน้ ทา่นตอ้งใชพ้ลังงานท่ีสะสม

ไวจ้นหยาดหยดสุดทา้ยเลยทเีดียว เมือ่ถงึฝัง่ทา่นกห็มดกำาลงัอยา่งสิน้เชงิ ทา่น

แนใ่จวา่ถา้ทา่นไดพ้ยายามฝนืสูก้ระแสน้ำา มนัตอ้งชนะทา่นอย่างแนน่อน ท่าน

คงต้องถูกพดัไกลออกไปสูท่ะเลด้านนอกเช่นกัน แตก่ค็งหมดเร่ียวหมดแรงจน

ไม่สามารถว่ายกลับเข้าฝั่งได้ ถ้าท่านไม่ได้ปล่อยวางและลอยไปตามกระแส 
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ท่านเชื่อว่าท่านต้องจมน้ำาอย่างแน่นอน

 เรื่องเล่านี้พิสูจน์คำากล่าวที่ว่า ‘เมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้ทำา เมื่อนั้นก็ไม่

ต้องทำาอะไร’ มันไม่ใช่ทฤษฎีเพ้อฝัน ในทางตรงข้าม มันอาจจะเป็นสุภาษิต

เพื่อการรักษาชีวิต  เมื่อใดก็ตามที่กระแสมีกำาลังรุนแรงเกินกำาลังของเรามาก

นัก เมื่อนั้นเป็นเวลาที่เราต้องไปตามกระแส เมื่อใดที่เราสามารถทำาสิ่งใดให้

เกิดผล เมื่อนั้นเป็นเวลาที่เราจะผลักดันความพยายามของเรา
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ติดกับระหว่างเสือและงู

 มีตำานานพุทธเก่าแก่คล้ายๆ กับเร่ืองก่อนที่แสดงว่าคนเราจะทำา

อย่างไรเมื่อประสบวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิต

 ชายคนหน่ึงกำาลังถูกเสือวิ่งไล่อยู่ในป่า เสือน่ะวิ่งเร็วกว่าคนมากนัก 

แถมยังกินคนอีกด้วย เสือกำาลังหิว และชายคนนั้นกำาลังตกที่นั่งลำาบาก

 เมื่อเสือจวนเจียนจะถึงตัว ชายคนนั้นเหลือบเห็นหลุมลึกอยู่ข้างทาง 

ในภาวะสิน้หวังเขากระโจนลงไปในหลมุ ทนัใดน้ันเขากรู้็ตวัวา่เขาทำาผดิมหนัต ์

หลุมนั้นแห้งและเขาเห็นงูดำาตัวใหญ่ยักษ์ขดอยู่ที่ก้นหลุม

 ดว้ยสญัชาตญาณ แขนของเขาสมัผสัดา้นขา้งของบอ่และมอืเกาะราก

ต้นไม้ไว้ได้ รากไม้นั้นช่วยไม่ให้เขาร่วงลงไป เมื่อรวบรวมสติได้ เขาก้มลงไป

มองด้านล่าง เห็นเจ้างูดำาตัวนั้นชูหัวขึ้นมาเต็มที่พยายามจะฉกเขาที่เท้า แต่

เท้าของเขาอยู่สูงเกินไปสักกระเบียดเดียว เขาแหงนหน้าขึ้นไปมองข้างบน 

เห็นเจ้าเสือตัวนั้นกำาลังชะโงกลงมาในบ่อพยายามจะตะปบเขาจากเบื้องบน 

แต่มือของเขาที่ยึดรากไม้ไว้อยู่ต่ำาลงมาแค่กระเบียดเดียว  ขณะที่เขากำาลัง

พิจารณาสถานการณ์ที่สุดแสนจะอันตรายนี้ เขาเห็นหนูสองตัว ตัวหนึ่งสีขาว 

ตัวหนึ่งสีดำา โผล่ออกมาจากรูเล็กๆ แล้วเริ่มต้นแทะรากไม้นั้น

 ขณะทีเ่สอืพยายามจะตะปบชายคนน้ัน ลำาตวัของมนัไปเสียดสีตน้ไม้

เลก็ๆ ตน้หนึง่จนมนัสะเทอืน มรีงัผึง้ตดิอยูบ่นกิง่ไมซ่ึ้งโน้มอยู่เหนือปากหลุม 

น้ำาผึ้งเริ่มหยดลงมาในหลุม  ชายผู้นั้นแลบลิ้นออกมารองรับน้ำาผึ้งไว้

 “อืม! อร่อยจัง” เขากล่าวกับตัวเองแล้วก็ยิ้ม

 นทิานเรือ่งน้ีเทา่ทีเ่ลา่กนัมาแตด่ัง้เดมิกจ็บลงตรงน้ี  มนัจงึเหมอืนเรือ่ง

จริงในชีวิต ชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกับละครทีวีเรื่องยาวๆ  ที่ไม่เคยจบลงอย่าง

สมบูรณ์ ชีวิตมีแต่จะอยู่ในกระบวนการดำาเนินไปสู่การสิ้นสุดเสมอ แต่ยังไม่

สิ้นสุดสักที
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 ย่ิงไปกว่านั้น บ่อยครั้งที่ชีวิตของเราดูประหน่ึงว่ากำาลังติดกับอยู่

ระหว่างเสือหิวกับงูดำาตัวยักษ์ ระหว่างความตายและอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่า 

โดยมีวันและคืน (เจ้าหนูสองตัว) คอยกัดกินเครื่องยึดเหน่ียวของชีวิตที่

ปราศจากความมั่นคงใดๆ  แม้จะอยู่ในสถานการณ์ลำาบากแสนสาหัส มันก็

ยอ่มจะมนี้ำาผึง้หยดลงมาจากไหนสกัแห่งเสมอ ถา้เรามปีญัญา เราจะแลบล้ิน

ออกมาลิ้มรสน้ำาผึ้งอันโอชะ ทำาไมจะไม่ล่ะ?  เมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้ทำา เมื่อนั้น

ก็ไม่ต้องทำาอะไร และจงมีความสุขกับน้ำาผึ้งในชีวิตเท่าที่มี

 อย่างที่อาตมาบอก  นิทานเรื่องน้ีจบลงตรงนั้นเอง อย่างไรก็ตาม  

เพื่อให้เห็นชัดเจน อาตมามักจะเล่าตอนจบจริงๆ ให้ผู้ฟังของอาตมาได้รู้ไว้

 ขณะทีช่ายผูน้ัน้กำาลงัลิม้รสน้ำาผึง้อยา่งมคีวามสขุ หนกูแ็ทะรากตน้ไม้

จนมันกร่อนลงๆ เจ้างูดำาตัวใหญ่ก็ยืดลำาตัวใกล้เท้าของชายผู้นั้นเข้าไปทุกที 

สว่นเจา้เสอืเลา่กโ็นม้ตวัลงมาจนอุง้ตนีของมนัเกอืบจะถึงมอืชายคนนีอ้ยู่แลว้ 

และแล้วมันก็ชะโงกลงมามากเกินไป มันเลยตกลงไปในหลุม เฉียดชายผู้นั้น

ไป หล่นลงไปทับเจ้างูตาย และตัวมันเองก็ตายด้วยเช่นกัน

 มนัสามารถเกดิขึน้ได!้ และอะไรๆ ทีไ่มไ่ดค้าดไวก้ม็กัจะเกดิขึน้ได ้นัน่

แหละชีวิตของเราล่ะ  ฉะนั้นทำาไมเราจึงจะยอมสูญเสียเวลาที่จะลิ้มรสน้ำาผึ้ง

ไปเสยีเลา่ แมใ้นยามทีย่่ำาแย่และเกือบจะไมม่คีวามหวงัใดๆ เหลือแล้ว อนาคต

เป็นเรือ่งไมแ่นน่อน เราไม่เคยจะมัน่ใจได้หรอกว่าเรือ่งอะไรกำาลงัจะเกดิข้ึนตอ่

ไป
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คำาแนะนำาเพื่อชีวิต

 ในเรื่องที่แล้วเมื่อทั้งเสือและงูตาย ก็ถึงเวลาที่ชายผู้นั้นจะทำาอะไรได้

แล้ว  เขาหยุดลิ้มรสน้ำาผึ้ง และพยายามปีนขึ้นจากบ่อแล้วเดินออกจากป่าไป

สู่ที่ปลอดภัย ชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทำาอะไรนอกเหนือจากการลิ้มรสน้ำาผึ้ง

 ชายหนุ่มผู้หนึ่งจากเมืองซิดนีย์เล่าให้อาตมาฟังว่า เขาเคยพบหลวง

พ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมาในเมืองไทยครั้งหนึ่ง และได้รับคำาแนะนำาที่ดี

ที่สุดในชีวิตจากท่าน

 หนุม่สาวชาวตะวนัตกหลายคนทีส่นใจพระพทุธศาสนาได้ยินชือ่เสียง

หลวงพอ่ชาเมือ่ยีสิ่บกวา่ปมีาแลว้ พอ่หนุม่คนนีต้ดัสินใจเดนิทางไกลมาเมอืง

ไทยด้วยเหตุผลเพียงเพื่อจะไปพบพระผู้มีชื่อเสียงองค์นี้เพื่อถามปัญหา

 นับเป็นการเดินทางไกลซึ่งใช้เวลาถึงแปดชั่วโมงจากซิดนีย์ เมื่อถึง

เมืองไทยแล้ว เขาจับรถไฟเที่ยวค่ำา  ใช้เวลาเดินทางอีกสิบชั่วโมงจึงถึง

อบุลราชธาน ีทีส่ถานรีถไฟอบุลเขาตอ่รองราคาใหแ้ทก็ซีพ่าเขาไปวดัหนองปา่

พงซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อชา  ในท่ีสุดเขาก็มาถึงกุฏิของหลวงพ่อด้วยความ

เหน็ดเหนื่อยและตื่นเต้น

 หลวงพ่อมผีูค้นนับถือมาก ทา่นนัง่อยูใ่ตถ้นุกฏุขิองทา่นแวดล้อมดว้ย

คนหมูใ่หญ่ทัง้พระและฆราวาส ชาวนายากจนและพอ่คา้ร่ำารวย หญิงชาวบา้น

แต่งตัวปอนๆ และหญิงชาวกรุงแต่งตัวฟู่ฟ่า ทั้งหมดล้วนนั่งอยู่เคียงข้างกัน  

ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะที่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อ

 หนุม่ออสเตรเลยีนนัง่ลงตรงรมิๆ ฝงูชนกลุ่มใหญ่น้ัน  สองชัว่โมงผา่น

ไปแล้วหลวงพ่อกยั็งไมส่งัเกตเหน็เขา ยงัมคีนอกีมากมายอยูก่อ่นหนา้เขา เขา

ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปอย่างสิ้นหวัง

 ขณะทีเ่ดนิผา่นวัดเพือ่จะไปทีป่ระตใูหญ ่เขาเห็นพระกำาลังกวาดใบไม้

อยู่แถวๆ หอระฆัง ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าแท็กซี่จะกลับมารับเขาที่
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ประตูใหญ่ตามที่นัดกันไว้ เขาจึงหยิบไม้กวาดขึ้นมา คิดว่าจะสร้างกรรมดีซัก

หน่อย

 ประมาณสามสิบนาทีถัดมา ขณะที่เขากำาลังง่วนอยู่กับการกวาด เขา

รู้สึกว่ามีใครสักคนวางมือลงบนบ่าของเขา เขาหันกลับมาดู ทั้งช็อกและยินดี

ยิง่ทีพ่บวา่มอืนัน้เปน็มอืของหลวงพอ่ชาซึง่กำาลงัยนืย้ิมอยู่ตรงหน้าเขา หลวง

พอ่ชาเหน็หนุม่ชาวตะวนัตกคนนีแ้ตไ่ม่มีโอกาสจะพดูกบัเขา ทา่นกำาลงัจะออก

ไปธุระนอกวัด ท่านจึงหยุดแวะที่ชายหนุ่มจากซิดนีย์เพื่อจะให้อะไรแก่เขา  

หลวงพ่อกล่าวอะไรบางอย่างเร็วๆ เป็นภาษาไทยแล้วเดินจากไป

 พระผู้เป็นล่ามบอกเขาว่า “หลวงพ่อบอกว่า ถ้าคุณจะกวาดจงทำามัน

ให้ถึงที่สุด” แล้วล่ามก็ตามหลวงพ่อไปพ่อหนุ่มครุ่นคิดถึงคำาสอนส้ันๆ น้ัน

ระหว่างการเดินทางที่แสนไกลกลับออสเตรเลีย แน่นอนว่าเขาตระหนักดีว่า

หลวงพ่อชาได้สอนเขามากกว่าเรื่องการกวาดใบไม้นัก ความหมายของท่าน

กระจ่างชัดแก่เขา

 ‘ไม่ว่าเราจะทำาอะไร  จงทำามันให้ถึงที่สุด’

 เขาเล่าให้อาตมาฟังที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นหลายปีว่า ‘คำาแนะนำา

เพ่ือชีวติ’ นีคุ้ม้คา่มากๆ แมจ้ะตอ้งเดนิทางไกลเชน่นัน้เปน็ร้อยคร้ังกต็าม มนั

เป็นหลักชวีติของเขา และมนัได้นำามาซึง่ความสขุและความสำาเร็จแก่เขา  เมือ่

เขาทำางาน เขาก็ทำาให้ถึงที่สุดเมื่อเขาพักผ่อน เขาก็ทำาให้ถึงที่สุด เมื่อเขาเข้า

รว่มกจิกรรมทางสังคม เขาก็ทำาใหถึ้งท่ีสดุเชน่กัน มนัเปน็สูตรแหง่ความสำาเรจ็  

และเมื่อเขาไม่ได้ทำาอะไร เขาก็ไม่ทำาอะไรให้ถึงที่สุดด้วยเช่นกัน
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มีปัญหารึ?

 นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  เบลส พาสเคล (พ.ศ.

21๖๖-2205) กล่าวไว้ว่า “ความยุ่งยากของมนุษย์เกิดจากการที่เขาไม่รู้จัก

ว่าการนั่งนิ่งๆ  เป็นอย่างไร”

 อาตมาอยากจะเติมว่า “และไม่รู้จักว่าเมื่อใดควรจะนั่งนิ่งๆ”

 เมื่อ พ.ศ. 2510  อิสราเอลกำาลังทำาสงครามกับอียิปต์ ซีเรียและ

จอร์แดน ระหว่างช่วงเวลาที่เรียกกันภายหลังว่าสงครามหกวันผู้ส่ือข่าวคน

หนึ่งได้สัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ฮาโรลด์แมคมิแลนว่า เขาคิด

อย่างไรเกี่ยวกับปัญหาในตะวันออกกลาง

 โดยไม่มีการรีรอ ท่านรัฐบุรุษอาวุโสตอบว่า “ไม่เห็นมีปัญหาอะไรใน

ตะวันออกกลางเลยนี่” ผู้สื่อข่าวคนนั้นถึงกับงงไปเลย

 ผู้สื่อข่าวต้องการที่จะขอทราบความเห็นของท่าน “ท่านหมายความ

ว่าอย่างไรครับว่าไม่มีปัญหาในตะวันออกกลาง ท่านไม่ทราบหรือครับว่า  

ขณะที่เรากำาลังพูดกันอยู่นี้ ลูกระเบิดกำาลังร่วงจากท้องฟ้า  รถถังกำาลังยิงใส่

กันอยู่ ทหารกำาลังถูกเจาะจนพรุนหลายคนกำาลังจะตายหรือบาดเจ็บ ท่าน

หมายความว่าอย่างไรครับที่ว่า ไม่มีปัญหาในตะวันออกกลาง?”

 ท่านรัฐบุรุษอาวุโสผู้มากด้วยประสบการณ์ชี้แจงอย่างอดทนว่า “น่ี

คุณ! ปัญหาน่ะมันคืออะไรที่จะต้องมีทางแก้ ก็เพราะมันไม่มีทางแก้ในเร่ือง

ตะวันออกกลาง มันก็เลยไม่ใช่ปัญหาน่ะสิ”

 พวกเราเสียเวลาในชีวิตของเราไปสักเท่าไหร่กับการกังวลถึงส่ิงที่ใน

เวลานั้นไม่ถือว่าเป็นปัญหา เพราะมันไม่มีทางแก้ ใช่หรือไม่?
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การตัดสินใจ

 ปัญหาที่มีทางแก้ย่อมต้องอาศัยการตัดสินใจ แต่เราจะตัดสินใจเรื่อง

สำาคัญในชีวิตได้อย่างไร?

 โดยปกติแล้วเราพยายามที่จะพึ่งคนอื่นให้ตัดสินใจเร่ืองยากๆ แทน

เรา ด้วยวิธีนั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดไป เราจะสามารถกล่าวโทษผู้อื่นได้ เพื่อน

ของอาตมาบางคน พยายามจะหลอกล่ออาตมาให้ตัดสินใจแทนพวกเขา แต่

อาตมาไม่หลงกลหรอก เท่าที่อาตมาจะทำาก็เพียงชี้แนะวิธีที่พวกเขาจะ

สามารถตัดสินใจอย่างฉลาดได้ด้วยตนเอง

 เมื่อเรามาถึงสี่แยกและเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปทางไหน เราก็สมควร

รอที่ข้างทาง  หยุดพัก และคอยรถเมล์  ปกติแล้วเมื่อเราไม่ได้คาดหวังอะไร

นกั กม็กัจะมรีถเมลผ์า่นมาเสมอ ขา้งหนา้รถเมลม์ปีา้ยเขยีนดว้ยอกัษรตวัใหญ่

เดน่ชดับอกว่ารถเมลน์ีจ้ะวิง่ไปไหนบ้าง ถ้าจดุหมายปลายทางนัน้ตรงกบัท่ีเรา

จะไป เราก็ขึ้นรถเมล์คันนั้น ถ้ายังไม่ใช่ เราก็รอต่อไป มักจะมีรถเมล์คันอื่นๆ 

ตามหลังมาเสมอ

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเราต้องตัดสินใจและเรายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสิน

ใจอย่างไรดี  เราจำาเป็นจะต้องหยุดที่ข้างทาง หยุดพักและคอย ในไม่ช้าเมื่อ

เราไม่ได้คาดหวังอะไรนัก  คำาตอบจะมาเองคำาตอบแต่ละคำาตอบย่อมนำาไป

สู่จุดหมายปลายทางของมัน ถ้าจุดหมายปลายทางนั้นเหมาะสมกับเรา เราก็

เลือกเส้นทางนั้นถ้าไม่ใช่ เราก็คอยต่อไป มันย่อมจะมีคำาตอบอื่นๆ ตามมา

เสมอ

 นั่นคือวิธีการที่อาตมาใช้ในการตัดสินใจ อาตมารวบรวม ข้อมูล

ทัง้หมด และรอคอยคำาตอบ  คำาตอบทีด่ยีอ่มมาถงึเสมอตราบทีอ่าตมาอดทน

รอ มันมักจะมาถึงอย่างฉับพลันในขณะที่อาตมาไม่ได้คิดถึงเรื่องของมันเสีย

ด้วยซ้ำา
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การโทษผู้อื่น

 เมื่อใดท่ีโยมพยายามตัดสินใจเรื่องสำาคัญ โยมสามารถใช้กลยุทธ์ใน

การตัดสินใจดังที่อาตมาได้แนะนำาไว้ในเรื่องที่แล้ว แต่โยมก็ไม่จำาเป็นจะต้อง

ทำาตามวิธีนี้หรอก ท้ายที่สุดมันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของโยมเอง ดังนั้นถ้า

มันไม่ได้ผล อย่าโทษอาตมาก็แล้วกัน

 นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหน่ึงได้มาพบพระของเราองค์หนึ่ง เธอมี

สอบสำาคญัในวนัรุง่ขึน้และตอ้งการใหพ้ระสวดมนตใ์หเ้ธอเพือ่ใหเ้ธอโชคดใีน

การสอบ พระองคน้ั์นได้เมตตาช่วยเหลอืเธอโดยคดิวา่มนัจะทำาให้เธอมคีวาม

มั่นใจขึ้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และเธอก็ไม่ได้ทำาบุญด้วย

 พวกเราไม่เคยเห็นหญิงสาวผู้นั้นอีกเลย แต่อาตมาได้ยินจากเพื่อน

ของเธอว่า เธอเที่ยวพูดไปท่ัวว่าพระวัดนี้ไม่ได้เรื่อง แล้วก็ไม่รู้วิธีสวดมนต์ที่

ถูกต้องด้วย เธอเลยสอบตก

 เพือ่นของเธอบอกอาตมาวา่ทีเ่ธอสอบตกนัน่นะ่ เปน็เพราะเธอแทบ

จะไม่ได้ท่องหนังสือเลย  เธอเป็นเด็กเที่ยว เธอหวังจะให้พระช่วยดูแลการ

เรียนซึ่งเป็นภาค ‘ที่ไม่ค่อยสำาคัญ’  ของชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอ

 มนัอาจจะรูส้กึดีทีจ่ะโทษคนอ่ืนเมือ่เกิดสิง่ผิดพลาดขึน้ในชวีติของเรา 

แต่การโทษคนอื่นมักจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้

 ชายคนหนึ่งรู้สึกคันที่ก้นของเขา

 เขาเกาที่หัวของเขา

 อาการคันจึงไม่หาย

 นั่นคือวิธีที่หลวงพ่อชาอธิบายเกี่ยวกับการโทษผู้อื่น มันเหมือนกับ

การคันที่ก้นแล้วไปเกาที่หัวนั่นแหละ
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คำาถามสามข้อของจักรพรรดิ

 อาตมาไดร้บัเชญิไปเป็นองคป์าฐกในการสมัมนาด้านการศึกษาทีเ่มอืง

เพิร์ธ อาตมาสงสัยว่าทำาไม  เมื่ออาตมาไปถึงสถานที่สัมมนา หญิงคนหนึ่งที่

มีป้ายชื่อแสดงว่าเธอเป็นผู้จัดการสัมมนานี้เข้ามาต้อนรับอาตมา เธอถามว่า 

“ท่านจำาดิฉันได้ไหมคะ?”

 นัน่เปน็หนึง่ในคำาถามท่ีอนัตรายท่ีสุดทีจ่ะตอบ อาตมาเลือกตอบซือ่ๆ 

ว่า “จำาไม่ได้”

 เธอย้ิมและเล่าให้อาตมาฟังว่า  เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว อาตมาไปพูดที่

โรงเรียนที่เธอเป็นครูใหญ่ เรื่องที่อาตมาเล่าในวันนั้นได้หันเหทิศทางอาชีพ

การงานของเธอ เธอลาออกจากตำาแหน่งครูใหญ่ แล้วทุ่มเททำางานอย่างไม่

เหน็ดเหนื่อย เพื่อจัดตั้งโครงการสำาหรับเด็กที่อยู่นอกระบบ – เด็กข้างถนน 

โสเภณีทีย่งัไมบ่รรลุนติิภาวะ เด็กติดยา เพ่ือให้โอกาสพวกเขาอกีครัง้ใหเ้หมาะ

กบัสถานการณ์ของแตล่ะคน เธอบอกวา่เรือ่งทีอ่าตมาเล่าน้ันเปน็หลักพืน้ฐาน

ในโปรแกรมของเธอ เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เขียนโดย ลี

โอ ตอลสตอย ซึ่งอาตมาอ่านเมื่อครั้งเป็นนักเรียน 7

 นานมาแล้ว จกัรพรรดอิงคห์นึง่ทรงแสวงหาปรัชญาในการดำาเนินชวีติ 

ทา่นต้องการปัญญาเพือ่ใชใ้นการปกครองและควบคุมดแูลตวัทา่นเอง ศาสนา

และหลกัปรชัญาในสมยันัน้ยงัไมเ่ปน็ทีพ่อใจของทา่น ทา่นจงึแสวงหาปรัชญา

จากประสบการณ์ชีวิต 

 ในที่สุดท่านตระหนักว่า ท่านต้องการคำาตอบสำาหรับปัญหาพื้นฐาน

เพียงสามขอ้เทา่นัน้ ทา่นจะไดก้ารนำาทางทีช่าญฉลาดทัง้หมดทีท่า่นตอ้งการ

จากคำาตอบเหล่านั้น คำาถามเหล่านั้นคือ 

 1. เวลาสำาคัญที่สุดคือเวลาใด? 

 2. บุคคลสำาคัญที่สุดคือใคร? 
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 3. สิ่งสำาคัญที่สุดที่ต้องทำาคืออะไร? 

 หลังจากการคน้หายาวนาน ซึง่ถ้าจะใหเ้ลา่ตอ้งใชเ้วลานานมาก ทา่น

ไดค้ำาตอบท้ังสามเม่ือทา่นไปเยีย่มฤาษีทา่นหน่ึง โยมคดิวา่คำาตอบเหลา่นัน้คอื

อะไร? โปรดอ่านทวนปัญหาอีกครั้ง หยุดคิดก่อนที่โยมจะอ่านต่อไป 

 เราทุกคนรู้คำาตอบของปัญหาแรก แต่เรามักจะลืมเสมอ แน่นอนว่า

เวลาสำาคัญที่สุดก็คือ “ปัจจุบัน” มันเป็นเวลาเดียวจริงๆที่เรามีอยู่ ดังนั้นถ้า

เราอยากจะบอกพอ่แมว่า่เรารกัทา่นเพยีงใด เราซึง้ใจเพยีงใดเราซึง้ใจเพยีงใด

ที่ได้เป็นลูกของท่าน ก็จงทำาเสียบัดนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่อีกห้านาทีข้างหน้า แต่

เดีย๋วนี ้มนัอาจจะสายเกินไปก็ได้ในอกีหา้นาทขีา้งหนา้ ถา้โยมอยากจะขอโทษ

คู่ชีวิตของโยม ก็ไม่ต้องเริ่มคิดหาเหตุผลร้อยแปดว่าไม่น่าจะต้องทำาหรอกนะ 

จงทำาเสียเดี๋ยวนี้เลย โอกาสมันอาจจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วก็ได้ จงคว้ามัน

ไว้เสียเดี๋ยวนี้

 คำาตอบสำาหรบัคำาถามทีส่องนีล้กึซึง้ยิง่ นอ้ยคนนกัท่ีจะเดาคำาตอบถกู 

อาตมาได้อ่านคำาตอบนี้เมื่อยังเป็นนักเรียน มันทำาเอาอาตมามึนไปหลายวัน 

เพราะมนัลกึซึง้เกนิกวา่ทีอ่าตมาจะคาดคดิคำาตอบเปน็ดังน้ี บคุคลสำาคญัทีสุ่ด 

คือ บุคคลที่เรากำาลังอยู่ด้วย

 อาตมาหวนคิดถึงครั้งที่เคยถามคำาถามโปรเฟสเซอร์ท่ีมหาวิทยาลัย 

แต่ท่านไม่ตั้งใจฟังเต็มที่ ดูจากภายนอกก็เหมือนท่านฟังเราอยู่ แต่ภายในใจ

ท่านกลับอยากให้เราไปๆ ซะที ท่านมีอะไรที่สำาคัญกว่าจะต้องทำา นั่นเป็นสิ่ง

ที่อาตมารู้สึก มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลย และอาตมาก็ยังจำาได้ถึงครั้งที่ได้

รวบรวมความกล้าเข้าไปหาองค์ปาฐกผู้มีชื่อเสียงมากเพื่อจะถามคำาถาม

เป็นการส่วนตัว แล้วอาตมารู้สึกแปลกใจและปลื้มมากที่ท่านตั้งใจฟังอาตมา

อย่างเต็มที่ มีโปรเฟสเซอร์คนอื่นๆ รอที่จะพูดกับท่านอยู่ อาตมาเป็นเพียง

นักศึกษาผมยาวคนหนึ่งเท่านั้น แต่ท่านทำาให้อาตมารู้สึกว่าอาตมามีความ

สำาคัญ มันแตกต่างกันอย่างมหาศาลทีเดียว

 การส่ือสารและความรกัจะสามารถแบง่ปนักันไดเ้ม่ือคนทีเ่ราอยู่ดว้ย
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ไมว่า่จะเปน็ใครกต็าม เปน็บคุคลสำาคญัทีส่ดุในโลกสำาหรบัเรา ณ เวลานัน้ เขา

จะรู้สึกได้ เขาจะเข้าใจได้  และเขาจะตอบสนองเรา

 สามภีรรยามกับ่นวา่คู่ครองของเขาไมเ่คยฟงัเขาเลย เขาตัง้ใจจะบอก

วา่คูค่รองของเขาไม่ได้ทำาให้เขารูส้กึวา่เขายงัมคีวามหมายใดๆ เหลอือยู ่ทนาย

จดัการเรือ่งหย่ารา้งคงจะต้องหางานใหมแ่น่ ถ้าทกุๆ คนทีม่คีวามสมัพนัธต์า่ง

ระลึกได้ถึงคำาตอบของคำาถามข้อที่สองของจักรพรรดิและนำามาปฏิบัติ เพื่อที่

ว่าแม้เราจะเหนื่อยและยุ่งเพียงใดก็ตาม เมื่อเราอยู่กับคู่ครอง  เราจะทำาให้

เขารู้สึกราวกับว่า เขาเป็นบุคคลที่สำาคัญที่สุดในโลก

 ในทางธรุกจิ เมือ่บคุคลทีเ่ราอยูด่ว้ยในขณะน้ันเปน็ผู้ท่ีมีโอกาสจะเปน็

ลกูคา้ของเรา ถา้เราปฏบัิติตอ่เขาราวกับวา่เขาเป็นบคุคลทีส่ำาคญัทีส่ดุสำาหรบั

เราในขณะนั้น ยอดขายของเราจะพุ่งขึ้นเช่นเดียวกับเงินเดือนของเรา

 จักรพรรดิในเรื่องเล่าด้ังเดิมรอดพ้นจากการถูกลอบสังหารเพราะ

พระองค์ทรงต้ังใจฟังคำาแนะนำาของเด็กผู้ชายเล็กๆ ระหว่างทางที่พระองค์

เสดจ็ไปเย่ียมฤๅษ ีเมือ่จักรพรรดิผูท้รงอำานาจอยูกั่บเดก็เลก็ๆ คนน้ัน เดก็ชาย

คนนั้นเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดในโลกสำาหรับพระองค์ และเขาได้ช่วยชีวิต

พระองค์ไว้ เมื่อญาติโยมมาหาอาตมาหลังจากที่อาตมาเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว

เพื่อจะเล่าปัญหาต่างๆ ของเขาให้อาตมาฟัง อาตมาก็ระลึกถึงคำาตอบของ

ปัญหาข้อที่สองของจักรพรรดิ แล้วให้ความสำาคัญกับเขาอย่างเต็มที่  มันเป็น

ความไม่เห็นแก่ตัว ความเมตตาเสริมสร้างพลังงาน และมันก็ได้ผลดีเสียด้วย

 หญิงผูจ้ดัสัมมนาทางการศกึษาไดใ้ชห้ลกั ‘บคุคลสำาคญัทีส่ดุคอืบคุคล

ที่เราอยู่ด้วย’ ปฏิบัติกับเด็กๆ กลุ่มแรกที่เธอไปสัมภาษณ์เพื่อจะหาทางช่วย

เหลือ  สำาหรับเด็กหลายๆ คนในกลุ่มนั้น มันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขามี

ความสำาคญั  โดยเฉพาะกับผูใ้หญผู่ม้อีทิธิพลตอ่เขา ยิง่ไปกวา่นัน้ เมือ่ใหค้วาม

สำาคญักบัพวกเด็กๆ เธอจงึตัง้ใจฟงัพวกเขาอยา่งเตม็ที ่ไมใ่ชต่ดัสนิตามอำาเภอ

ใจเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ จึงมีการจัดโปรแกรมการช่วยเหลือ

อย่างสอดคล้องเหมาะสม เด็กๆ รู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ และมันก็ได้ผล 
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การเทศน์ของอาตมาในวันนั้นไม่น่าจะถือว่าเป็นเร่ืองเอก เด็กคนหนึ่งได้ข้ึน

พูดต่อจากอาตมา  เขาเล่าถึงปัญหาครอบครัว  ยาเสพติด และอาชญากรรม 

เล่าว่าโปรแกรมการช่วยเหลือนี้ได้คืนความหวังในชีวิตให้แก่เขาอย่างไร และ

เขาจะได้เข้ามหาวิทยาลัยในไม่ช้านี้ได้อย่างไร ในตอนท้ายนั้นอาตมาถึงกับ

น้ำาตาไหลเลยทีเดียว นั่นแหละคือการบรรยายสำาคัญของงานนี้

 เรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่กับตัวเอง ดังนั้นบุคคลที่สำาคัญ

มากที่สุด บุคคลที่เราอยู่ด้วย ก็คือตัวเรานั่นเอง มีเวลามากมายล้นเหลือที่จะ

ใหค้วามสำาคญัแก่ตัวเราเอง ใครเป็นคนแรกทีเ่รารูส้กึถงึเมือ่เราตืน่นอนในตอน

เช้า เรานั่นเอง โยมเคยพูดมั้ยว่า “อรุณสวัสดิ์ตัวฉันเอง ขอให้มีความสุขในวัน

นี้นะ”  อาตมาทำาเช่นนั้น ใครเป็นคนสุดท้ายที่เรารู้สึกถึงก่อนเราเข้านอน  ก็

ตัวเราเองอีกนั่นแหละ อาตมาบอกราตรีสวัสดิ์กับตัวเอง  อาตมาให้ความ

สำาคัญกับตัวเองในช่วงเวลาส่วนตัวในแต่ละวัน และมันก็ได้ผลดี

 คำาตอบของคำาถามข้อที่สามของจักรพรรดิ ที่ว่า “สิ่งสำาคัญที่สุดที่จะ

ต้องทำาคืออะไร?” คือการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา (to 

care) ในภาษาองักฤษคำาวา่ ‘to care’ เปน็ทีร่วมของคำาอีกสองคำาคอื ‘careful’ 

ซึง่มคีวามหมายทางด้านสตแิละการระมดัระวงั  กบั ‘caring’ ซึง่มคีวามหมาย

ทางดา้นความเมตตากรณุาเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่คำาตอบน้ีแสดงวา่ส่ิงทีส่ำาคญัทีสุ่ด 

คอืสิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจเรา ก่อนทีจ่ะขยายความดว้ยการเลา่นิทานหลายเรือ่ง 

อาตมาขอสรุปคำาถามสามข้อของจักรพรรดิพร้อมคำาตอบอีกครั้ง

 1. เวลาสำาคัญที่สุดคือเวลาใด?  : ปัจจุบัน

 2. บุคคลสำาคัญที่สุดคือใคร?  : ผู้ที่เราอยู่ด้วย

 3. สิ่งสำาคัญที่สุดที่ต้องทำาคืออะไร? : to care
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วัวร้องไห้

 อาตมาไปถงึเรอืนจำาลหุโทษทีก่ารรกัษาความปลอดภยัไมค่่อยเขม้งวด

นกักอ่นเวลาทีจ่ะสอนสมาธสิกัพกั นกัโทษทีอ่าตมาไมเ่คยพบมากอ่น รอทีจ่ะ

คุยกับอาตมาอยู่  เขาเป็นชายร่างยักษ์  ทั้งผมทั้งหนวดเคราดกหนา และมี

รอยสักที่แขน รอยแผลเป็นบนใบหน้าบ่งบอกว่าเขาผ่านการต่อสู้ที่ดุเดือดมา

โชกโชน เขาดูน่ากลัวจนอาตมาสงสัยว่าทำาไมเขาจึงจะมาฝึกสมาธิ มันไม่น่า

จะเข้ากับคนแบบเขา และแน่นอนว่าอาตมาคิดผิด

 เขาเล่าให้อาตมาฟงัวา่มบีางสิง่บางอยา่งเกดิขึน้เมือ่สองสามวนักอ่น 

มนัทำาใหเ้ขาตกใจสดุๆ  พอเขาเริม่พดู อาตมาก็รูว้า่สำาเนยีงของเขาเปน็สำาเนยีง

ไอร์แลนด์เหนือ เพื่อให้อาตมาได้รู้ภูมิหลังของเขา เขาเล่าว่าเขาเติบโตมาใน

ย่านดุเดือดอันตรายในเมืองเบลฟาสต์ โดนแทงคร้ังแรกต้ังแต่อายุเพียงเจ็ด

ขวบ  นกัเรยีนรุน่พีท่ีเ่ปน็อนัธพาลในโรงเรยีนไถเงนิคา่อาหารกลางวนัของเขา 

เขาไมใ่ห ้เดก็ชายทีแ่ก่กวา่คนน้ันจงึดึงมดีเลม่ยาวออกมาและขูเ่อาเงนิจากเขา

อีกครั้ง  เขาคิดว่าอันธพาลคนนั้นแกล้งขู่เขาเล่นๆ จึงปฏิเสธอีกครั้ง คราวนี้

เจ้าอันธพาลน่ันไม่ถามเขาเป็นครั้งที่สามแล้วมันเสียบมีดเข้าที่แขนของเด็ก

น้อยวัยเจ็ดขวบนี้  ดึงมีดออก แล้วก็เดินจากไปเฉยๆ

 เขาเล่าว่าด้วยความตกใจสุดขีด เขาวิ่งจากสนามของโรงเรียนกลับไป

บา้นพอ่ของเขาทีอ่ยู่ใกล้ๆ   เลือดไหลอาบแขน พ่อทีก่ำาลงัตกงานอยูด่บูาดแผล

ของเขาแวบหนึ่ง แล้วดึงลูกชายเข้าไปในครัว แต่ไม่ใช่เพื่อจะทำาแผล พ่อเปิด

ลิ้นชักหยิบมีดทำาครัวเล่มใหญ่ออกมาส่งให้ลูกชาย  แล้วสั่งให้เขากลับไปที่

โรงเรียน ไปแทงเจ้าเด็กคนนั้นคืน นั่นเป็นวิธีที่เขาได้รับการเลี้ยงดูมา ถ้าเขา

ไม่ได้โตขึ้นแข็งแรงและร่างใหญ่เช่นนี้ เขาคงตายไปนานแล้ว

 เรอืนจำานีเ้ปน็เรอืนจำาฟารม์เพาะปลกูสำาหรบันกัโทษท่ีถกูจำาคกุระยะ

สั้น หรือนักโทษที่โดนจองจำาเป็นเวลานานแต่ใกล้กำาหนดจะได้รับการปลด
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ปล่อย พวกเขาจะได้เตรียมรับชีวิตนอกคุก  บ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องการค้าใน

อุตสาหกรรมการเพาะปลูก ยิ่งไปกว่านั้นผลผลิตจากเรือนจำานี้ถูกจัดส่งไปยัง

เรือนจำาต่างๆ รอบเมืองเพิร์ธเพราะเป็นอาหารที่ไม่แพง เนื่องจากต้นทุนต่ำา 

ฟารม์ในออสเตรเลียมกัเลีย้งววั แกะ และหม ูนอกเหนอืจากการปลกูขา้วสาลี

และผักเรือนจำาเพาะปลูกแห่งนี้ก็เช่นเดียวกัน  ที่ไม่เหมือนฟาร์มอื่นๆ ก็คือ

เรือนจำาเพาะปลูกนี้มีโรงฆ่าสัตว์ของตนเองอยู่ในบริเวณเรือนจำาด้วย

 นักโทษทุกๆ คนมีงานทำาในเรือนจำาเพาะปลูกนี้  อาตมาได้รับการ

บอกเล่าจากนกัโทษในคกุหลายคนวา่ งานทีช่าวคกุอยากทำามากท่ีสุดก็คอืงาน

ในโรงฆ่าสัตว์นี่แหละ งานเหล่านี้เป็นที่นิยมของบรรดานักโทษคดีอุกฉกรรจ์

เป็นพิเศษ และหน้าที่สุดฮิตจนคนคุกจะต้องสู้กันเพื่อจะได้ทำาก็คือหน้าที่นัก

ฆ่านั่นเอง ชายชาวไอริชร่างยักษ์ท่าทางน่ากลัวคนนั้นเป็นนักฆ่า

 เขาบรรยายถึงโรงฆ่าสัตว์ให้อาตมาฟัง ราวสเตนเลสที่แข็งแรงเป็น

พเิศษเปดิกวา้งตรงทางเขา้และแคบลงจนเหลอืชอ่งทางเดียวในบริเวณอาคาร 

กว้างพอแค่สัตว์จะเดินผ่านเข้าไปทีละตัวเท่านั้น ถัดจากช่องทางแคบๆ  นั้น

เป็นแท่นที่ยกขึ้นมาซึ่งเขาจะยืนถือปืนไฟฟ้าคอยอยู่ วัว หมู หรือแกะจะถูก

หมาและคนชว่ยกนัตอ้นเขา้กรวยสเตนเลสนัน้ เขาเล่าวา่สัตวเ์หล่าน้ันจะตอ้ง

กรีดร้องเสมอเสียงแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์  และทุกตัวพยายาม

ตะเกยีกตะกายจะหน ี มนัคงไดก้ลิน่ความตาย ไดย้นิเสยีงความตาย และรูส้กึ

ได้ถึงความตาย เม่ือสัตว์แต่ละตัวเข้าใกล้แท่นที่เขายืนอยู่ มันจะด้ินรน

กระเสือกกระสนและร้องโหยหวนสุดเสียงแม้ว่าปืนของเขาจะสามารถล้มวัว

ตัวผูต้วัใหญ่ยกัษไ์ดโ้ดยการจีด้ว้ยไฟฟา้แรงสงูเพยีงคร้ังเดยีว แตสั่ตวม์นัจะไม่

อยู่น่ิงให้เขาเล็งได้ตรงเป้าเลยสักครั้ง ดังน้ันเขาจึงต้องยิงคร้ังแรกให้มันหมด

สติ และครั้งต่อไปเพื่อฆ่า ครั้งแรกให้สลบและครั้งต่อไปเพื่อฆ่า สัตว์ตัวแล้ว

ตัวเล่า วันแล้ววันเล่า

 ชายชาวไอรชิเริม่ออกอาการต่ืนเต้นเมือ่เขาเริม่เลา่ถงึเหตกุารณท์ีเ่กดิ

ขึน้เมือ่ไมก่ีวั่นกอ่นหน้านีซ้ึง่มผีลใหเ้ขาเปลีย่นแปลงเปน็อยา่งมาก เขาเริม่สบถ
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ซ้ำาๆ  ว่า “ให้ฟ้าผ่าตายเถอะ มันเรื่องจริงนะๆ” เขากลัวว่าอาตมาจะไม่เชื่อ

 วันนั้นเรือนจำารอบๆ  เมืองเพิร์ธ ต้องการเนื้อวัว  พวกเขาจึงกำาลัง

ล้มวัวอยู่ ยิงครั้งแรกให้มันหมดสติ ยิงครั้งต่อไปให้มันตายเขากำาลังทำาหน้าที่

ฆา่อยู่ตามปรกตเิมือ่ววัตวัหนึง่เขา้มาถงึในรปูแบบทีเ่ขาไมเ่คยเห็นมาก่อนเลย 

เจ้าวัวตัวนี้สงบเงียบ  ไม่มีแม้กระทั่งเสียงคราง หัวของมันก้มต่ำาลงขณะที่มัน

เดินช้าๆ อย่างมาดม่ัน ราวกับสมัครใจเข้าสู่แท่นประหาร  มันไม่ได้ดิ้นรน

กระเสือกกระสน หรือพยายามที่จะหนี

 เมื่อเข้าที่แล้ว เจ้าวัวตัวนั้นก็ยกหัวขึ้นจ้องมองเพชฌฆาตของมัน มัน

สงบนิ่งสุดๆ

 ชายชาวไอรชิไมเ่คยเห็นอะไรทีแ่มแ้ต่จะใกลเ้คยีงอาการเชน่นีม้าก่อน

เลย เขารู้สึกสับสนจนชาไปหมด เขาไม่สามารถยกปืนขึ้นหรือแม้แต่จะถอน

สายตาจากสายตาของเจ้าวัวตัวนั้น วัวตัวนั้นจ้องมองลึกเขา้ไปถึงใจของเขาที

เดียว

 เขาหลดุเขา้ไปสูช่่องว่างแห่งกาลเวลา ซึง่ไมส่ามารถบอกอาตมาไดว้า่

มนัเปน็เวลานานเทา่ใด แตข่ณะท่ีเจา้ววัตรงึเขาไวด้้วยการประสานสายตา เขา

สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่สั่นสะเทือนเขามากยิ่งขึ้น วัวมีตาที่โตมาก  ที่ตา

ซ้ายของเจ้าวัวตัวนั้นเหนือหนังตาล่างเริ่มจะมีน้ำาคลออยู่ จำานวนของน้ำาเพิ่ม

ขึ้นๆ จนสุดที่หนังตาจะรองรับไหว มันจึงค่อยๆ ไหลรินลงสู่แก้ม เป็นสายน้ำา

ตาพร่างพราวประตูหัวใจที่ถูกปิดมาช้านานของเขาค่อยๆ  เปิดออก ขณะที่

เขามองอย่างไม่เชื่อนัก ที่หนังตาล่างขวาของเจ้าวัวตัวนั้น เขาเห็นน้ำาคลอ

คลองอยู่ และค่อยๆ เอ่อขึ้นๆ จนหนังตารับไม่ไหว  สายน้ำาที่สองจึงไหลริน

ลงอาบใบหน้าของวัว ทำาให้ชายผู้นั้นสติแตกไปเลย

 วัวตัวนั้นกำาลังร้องไห้

 เขาเลา่วา่เขาโยนปืนท้ิง สบถสาบานสดุฤทธิสุ์ดเดชกบัเจา้หนา้ท่ีเรือน

จำาว่า พวกเขาจะฆ่าจะแกง หรือจะทำาอะไรเขาได้ทั้งน้ัน “แต่วัวตัวนี้ต้องไม่

ตาย”
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 เขาจบเรื่องเล่าด้วยการบอกอาตมาว่า เดี๋ยวนี้เขาเป็นมังสวิรัติแล้ว

 เรื่องน้ันเป็นเรื่องจริง นักโทษคนอื่นในเรือนจำาเพาะปลูกยืนยันกับ

อาตมา วัวท่ีร้องไห้ตัวน้ันได้สอนชายที่ดุร้ายมากที่สุดคนหนึ่งให้เข้าใจความ

หมายของคำาว่า  ‘care’
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เด็กหญิงเล็กๆ กับเพื่อนของเธอ

 อาตมาเล่าเรื่องวัวร้องไห้ให้ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในเมืองชนบทแถบ

ตะวนัตกเฉยีงใตข้องออสเตรเลยีตะวันตกฟงั ทา่นผูเ้ฒา่ทา่นหน่ึงบอกอาตมา

ว่ามีเรื่องคล้ายๆ  กัน สมัยท่านยังเด็กในช่วงต้นศตวรรษที่แล้ว

 ลูกสาวของเพื่อนท่านอายุราวๆ สี่หรือห้าขวบ เช้าวันหนึ่งเธอขอนม

ใสจ่านรองถว้ยจากแม่ของเธอ แมซ่ึง่กำาลงัยุง่อยูดี่ใจทีล่กูสาวอยากดืม่นม เลย

ไมไ่ดคิ้ดอะไรมากวา่ทำาไมลกูสาวจงึอยากใสน่มในจานรองถว้ยแทนทีจ่ะใสใ่น

แก้ว

 วันรุ่งขึ้นในช่วงเวลาเดิม เด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นก็มาขอนมใส่จานรอง

ถ้วยอีก แม่ก็ยอมทำาให้ด้วยความดีใจ  เด็กๆ มักจะชอบเล่นเกมส์เก่ียวกับ

อาหารของเขา แม่จึงเพียงแต่ดีใจที่ลูกสาวอยากดื่มอะไรที่มีประโยชน์

 เหตุการณ์เช่นเดิมเกิดข้ึนในเวลาเดิมตลอดสองสามวันถัดมา ผู้เป็น

แมไ่มเ่คยเห็นลูกสาวดืม่นมจากจานรองถว้ยจรงิๆ สกัทีดงันัน้เธอจงึเริม่สงสยั

ว่าเด็กน้อยทำาอะไรกันแน่ เธอตัดสินใจแอบติดตามดูเด็กน้อย

 ในสมัยนั้น บ้านเกือบทุกหลังยกพื้นสูงจากดิน  เด็กหญิงตัวน้อยเดิน

ออกไปนอกบา้น คกุเขา่ลงทีข่า้งๆ บา้น วางจานใสน่มลงแล้วส่งเสียงร้องเรียก

เบาๆ เข้าไปในใต้ถุนบ้านมืดๆ  นั้น ไม่ช้าไม่นานงูเสือตัวดำาใหญ่ยักษ์ก็เลื้อย

ออกมา  มันเริ่มเลียนม โดยมีเด็กน้อยนั่งยิ้มอยู่ห่างออกไปไม่กี่นิ้ว คนเป็น

แม่ไม่สามารถทำาอะไรได้ลูกของเธออยู่ใกล้งูเสียเหลือเกิน ด้วยความสยอง

ขวัญ เธอเฝ้าดูอยู่จนกระท่ังเจ้างูนั้นเลียนมจนหมดแล้วเลื้อยกลับเข้าใต้ถุน

บ้านไปเย็นวันนั้นเมื่อสามีเธอกลับจากงาน เธอได้เล่าเรื่องให้เขาฟัง เขาบอก

ภรรยาให้เอานมใส่จานรองถว้ยแก่ลกูสาวเชน่เดมิในวนัรุ่งข้ึนแล้วเขาจะจดัการ

ทุกอย่างเอง

 รุ่งขึ้นเวลาเดิม เด็กน้อยขอนมใส่จานรองถ้วยจากแม่เช่นเคย เธอนำา
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มันออกไปนอกบ้าน วางมันไว้ข้างบ้าน  และร้องเรียกเพื่อนของเธอ ในไม่ช้า

เจา้งเูสือตวัใหญก่โ็ผลอ่อกมาจากความมดืและแล้วเสียงปนืกร็ะเบดิข้ึนใกล้ๆ 

ความแรงของลกูปนืทำาเอาเจา้งตูวันัน้กระเดน็ไปปะทะเสาบา้น หวักระจยุตอ่

หน้าต่อตาเด็กหญิงพ่อของเธอลุกขึ้นจากหลังพุ่มไม้หนึ่งแล้วนำาปืนไปเก็บ

 ตั้งแต่นั้นมาเด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นปฏิเสธที่จะกินอาหารชายชราเล่า

ว่า  “เธอเริ่มซูบลงๆ” ไม่มีหนทางใดที่พ่อแม่จะทำาให้เธอกินอาหารได้ เขาพา

เธอไปโรงพยาบาลประจำาตำาบล  ไม่มีใครช่วยเธอได้เช่นกัน ในที่สุดเด็กหญิง

เล็กๆ ก็ตาย

 เมือ่พ่อของเดก็นอ้ยระเบดิเพือ่นของเธอจนตายตอ่หน้าตอ่ตาเธอ คง

เหมือนกับว่าเขาได้ยิงลูกสาวของเขาเองไปด้วย

 อาตมาถามชายชราที่เล่าเรื่องให้อาตมาฟังว่า เขาคิดว่างูเสือตัวนั้น

จะทำาร้ายเด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นหรือไม่

 เขาตอบว่า “งูมันไม่ชั่วขนาดนั้นหรอก”

 อาตมาเห็นด้วย แต่คงไม่ใช่ด้วยคำาพูดแบบนั้นนะ
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งู นายกเทศมนตรี และพระ

 อาตมาใช้ชีวิตเป็นพระในเมืองไทยนานกว่าแปดปี และใช้เวลาส่วน

ใหญอ่ยู่ในวดัปา่  อาศยัอยูท่า่มกลางงทูัง้หลาย เมือ่อาตมามาถงึเมอืงไทยใน 

พ.ศ. 2517  มีคนแกล้งพูดให้อาตมาฟังว่า มีงูในเมืองไทยราวร้อยชนิด เก้า

สิบเก้าชนิดมีพิษ มันกัดเราถึงตาย และอีกชนิดหนึ่งนั้นจะรัดเราจนตาย!

 ช่วงเวลาเหล่านั้นอาตมาเจองูเกือบทุกวัน ครั้งหนึ่งอาตมาเหยียบลง

ไปบนงูที่ยาวสักหกฟุตในกุฏิของอาตมา เราต่างกระโดดโหยง เคราะห์ดีที่ไป

คนละทิศคนละทาง  อาตมาเคยฉ่ีรดงูตัวหน่ึงตอนเช้าตรู่วันหน่ึงเสียด้วยซ้ำา 

คิดว่ามันเป็นกิ่งไม้ แน่นอนว่าอาตมาได้ขอโทษมัน (บางทีงูอาจจะคิดว่า

อาตมากำาลังรดน้ำามนต์ให้มันก็เป็นได้) และครั้งหน่ึงขณะที่อาตมากำาลังสวด

ปาฏิโมกข์งูตัวหนึ่งได้เลื้อยขึ้นหลังพระองค์หนึ่งด้วย  จนเมื่อมันเล้ือยถึงบ่า

ท่านแล้วนั่นแหละ ท่านจึงได้หันมามอง และงูก็ได้หันมามองท่านเช่นกัน 

อาตมาจงึหยุดสวด ในชว่งสองสามวนิาทพีกิลๆ นัน้ทัง้พระและงตูา่งกจ็อ้งตา

กันไปมา  พระท่านค่อยๆ  สะบัดผ้าสังฆาของท่าน งูจึงลื่นหลุดไป จากนั้น

พวกเราก็สวดมนต์ต่อ

 เราได้รับการฝึกฝนให้เป็นพระป่าผู้มีความรักความเมตตาต่อสรรพ

สัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะงู เราปรารถนาให้มันอยู่ดีมีสุขน่ันเป็นเหตุให้ไม่มี

พระองค์ไหนโดนงูกัดเลยในสมัยนั้น

 ขณะอยู่ที่เมืองไทย อาตมาเคยเห็นงูขนาดยักษ์สองตัว  ตัวแรกเป็นงู

หลามยาวอย่างน้อยเจ็ดเมตร และลำาตัวล่ำาขนาดขาอ่อนของอาตมา ถ้าเรา

เห็นอะไรใหญป่านนัน้เราจะหยดุดอูยา่งไมเ่ชือ่สายตา แตม่นัเปน็ของจริงเลย

ล่ะ อาตมาได้เห็นมันอีกครั้งสองสามปีให้หลัง และพระหลายๆ  องค์ในวัด

นั้นก็ได้เห็นมันด้วย คนบอกอาตมาว่าตอนน้ีมันตายเสียแล้ว ส่วนงูยักษ์อีก

ตัวเป็นงูจงอาง มันเป็นหนึ่งในสามครั้งที่อาตมาอาศัยอยู่ในป่าในเมืองไทยที่
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อาตมารู้สึกว่าบรรยากาศโดยรอบมีประจุไฟฟ้า ขนที่คอของอาตมาลุกชัน

และประสาทสมัผสัท้ังห้ากระตุกโดยไมส่ามารถอธบิายได้ อาตมาเดินเลีย้วหกั

มุมบนทางเดินในป่า และได้พบงูดำาตัวหนาปึ๊กขวางทางเดินที่กว้างประมาณ

เมตรครึง่อยู ่อาตมาไมส่ามารถเหน็ทัง้หวัและหางของมนัเพราะทัง้สองอย่าง

นี้อยู่ในพุ่มไม้ งูกำาลังเลื้อยอยู่อาตมาตามดูการเล้ือยของมันและคะเนความ

ยาวของงูตัวนั้นจากความกว้างของทางเดิน นับได้สัก 7 ครั้งกว่าจะเห็นหาง

ของมัน  งูตัวนั้นยาวมากกว่า 10 เมตร! อาตมาได้เห็นมันแล้วเล่าให้ชาวบ้าน

ฟัง เขาบอกว่ามันเป็นงูจงอางยักษ์

 พระไทยลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์หน่ึงซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ที่มีคน

นับถือมาก ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่ากับพระอีกจำานวนหนึ่ง เสียงของสัตว์

ชนดิหนึง่ทีใ่กลเ้ขา้มาๆ  ทำาให้พระทุกองคต้์องลมืตาขึน้ และเหน็งจูงอางกำาลงั

เลื้อยเข้ามาทางพวกท่าน บางภาคของประเทศไทยให้สมญานามงูจงอางว่า 

‘งูกา้วเดียว’ เพราะหากมนัฉกใคร คนๆ น้ันจะมโีอกาสเหลอืแคเ่พยีงกา้วเดยีว

ก่อนจะขาดใจตาย  งูจงอางตัวนั้นตรงมาที่พระผู้ใหญ่ ชูหัวขึ้นในระดับเดียว

กับศีรษะของท่าน  แผ่แม่เบี้ยแล้วเริ่มต้นพ่นน้ำาลาย “ฟู่! ฟู่!”

 ถ้าเป็นโยม โยมจะทำาอย่างไร?  ไม่ต้องไปวิ่งให้เสียเวลาเปล่าหรอก 

เพราะงูใหญ่ขนาดนั้นสามารถไปเร็วกว่าโยมแน่

 ส่ิงทีพ่ระไทยองคน์ัน้ทำาคอื ยิม้ แลว้คอ่ยๆ ยกมอืขวาของทา่นข้ึนตบ

เบาๆ ที่หัวของเจ้างูจงอางตัวนั้นพร้อมกับกล่าวว่า “ขอบใจมากนะที่เจ้า

อุตส่าห์มาเยี่ยมอาตมา” พระทุกองค์เห็นเหตุการณ์นั้น

 ท่านเป็นพระผู้มีเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง งูจงอางหยุดส่งเสียง ฟู่ๆ 

ฟ่อๆ หุบแม่เบี้ย ลดหัวลงมาระดับพื้น แล้วก็เลื้อยไปหาพระอีกองค์หนึ่ง “ฟู่! 

ฟู่!”

 พระองค์นั้นมาเล่าภายหลังว่าท่านไม่มีวันท่ีจะพยายามตบเบาๆ ที่

หัวงูจงอางเด็ดขาด! ท่านแข็งเป็นหินไปเลย ท่านกลัวมากหวังอยู่ในใจว่าเจ้างู

จงอางจะไปจากท่านเสียเร็วๆ และไปเยี่ยมพระองค์อื่นแทน
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 พระองค์ที่ตบหัวงูจงอางเบาๆ  นั้น ท่านเคยมาพักที่วัดของเราใน

ออสเตรเลียเป็นเวลาหลายเดือน เรากำาลังสร้างศาลาใหญ่และยังมีแผน

กอ่สรา้งอีกหลายโครงการทีร่อใบอนญุาตจากเทศบาลอยู ่นายกเทศมนตรไีด้

มาเยี่ยมวัดเราเพื่อจะดูว่าเรากำาลังทำาอะไรกันอยู่

 แน่นอนว่านายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำานาจสูงสุดในมณฑลนั้น ท่าน

เติบโตมาในถิน่นี ้ และเปน็เกษตรกรทีป่ระสบความสำาเรจ็แลว้ทา่นกเ็ปน็เพือ่น

บ้านของเราด้วย ท่านมาในชุดสากลโก้เหมาะกับตำาแหน่งนายกเทศมนตรี 

กระดมุเส้ือนอกไมไ่ดต้ดิ เปิดใหเ้หน็พงุไซสอ์อสเตรเลียนขนาดใหญ่มากซึง่ร้ัง

กระดมุเส้ือเชิต้และย่ืนออกมาเหนอืกางเกงตัวทีด่ทีีสุ่ดของทา่น พระไทยองค์

นี้ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย  แต่พอเห็นพุงของนายกเทศมนตรี ก่อนที่

อาตมาจะทันห้าม  ท่านก็ตรงเข้าไปหานายกเทศมนตรี และเริ่มต้นตบเบาๆ  

ที่พุงนั้น อาตมาคิดในใจว่า ‘อูยย... แย่แล้ว เราจะไปตบพุงท่านนายก

เทศมนตรีแบบนั้นไม่ได้ คราวนี้การขออนุญาตก่อสร้างทั้งหลายต้องไม่ได้รับ

อนุญาตแน่ เสร็จกัน! วัดเราจบเห่ซะแล้ว’

 ย่ิงพระไทยตบเบาๆ และลูบพุงโตๆ ของท่านนายกเทศมนตรีด้วย

รอยยิ้มที่อ่อนโยนมากขึ้นเท่าใด ท่านนายกเทศมนตรีก็ย้ิมและหัวเราะร่วน

มากขึ้นเท่านั้น ในไม่กี่วินาที ท่านนายกเทศมนตรีผู้ทรงเกียรติก็ส่งเสียงหัว

เราะเอิ๊กเอิ๊ก ราวกับเด็กทารก เห็นชัดว่าท่านรักทุกๆ วินาทีที่พุงของท่านได้

รับการตบและลูบเบาๆ  จากพระไทยที่ไม่ธรรมดาองค์นี้

 แผนการก่อสร้างทั้งหมดได้รับการอนุมัติ และท่านนายกเทศมนตรี

ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา

 สาระสำาคัญของการแสดงความเมตตากรุณาอยู่ที่ภูมิธรรมของผู้

กระทำา พระไทยองค์นั้นทำาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ขนาดสามารถตบเบาๆ  ที่หัว

ของงูจงอางและที่พุงของนายกเทศมนตรีได้ แล้วทั้งสองก็ชอบมากด้วย 

อาตมาไม่แนะนำาให้โยมทำาตามหรอกนะนอกจากว่าภูมิธรรมของโยมจะอยู่

ในระดับเดียวกันกับภูมิธรรมของท่าน



ปัญญาและความสงบภายใน   143

งูตัวร้าย

 เรือ่งเล่าเกีย่วกบังูเรือ่งสดุทา้ยน้ีไดร้บัการดดัแปลงมาจากนทิานชาดก

เก่าแก่ มันแสดงให้เห็นว่า การอนุเคราะห์นั้น ไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องโอน

อ่อนผ่อนตาม  ไม่ฉุน และไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆอยู่ตลอดเวลา

 มงีตูวัรา้ยอาศยัอยู่ในป่านอกหมูบ่า้น มนัมพีษิภยัมุ่งรา้ย และเหน็แก่

ตัว มันกัดคนแค่เพราะนึกสนุกและเพื่อความเพลิดเพลิน เมื่อเจ้างูร้ายตัวนี้

อายุมากข้ึนๆตามอายขุยัของมนั มนัเริม่สงสยัวา่งตูายแลว้ไปไหน ตลอดชวีติ

ที่ขู่ฟ่อๆของมัน มันดูถูกเหยียดหยามศาสนา และบรรดางูที่ในความเห็นของ

มันงมงายหลงเชื่อเรื่องไร้สาระเช่นศาสนา แต่บัดนี้มันเองก็ชักจะสนใจขึ้นมา

แล้ว

 บนยอดเขาไม่ไกลจากหลุมที่พักของเจ้างูร้าย เป็นที่อาศัยของงู

ศกัดิส์ทิธิ ์ผู้ถอืศลีภาวนามกัอาศยัอยูบ่นยอดเนินเขาหรอืภเูขา แมแ้ตงู่นกับวช

ก็เช่นเดียวกัน มันเป็นธรรมเนียมน่ะ ยังไม่เคยมีใครได้ยินว่าผู้ถือศีลภาวนา

อาศัยอยู่ในปลักตมนี่น่ะ

 วันหนึ่ง เจ้างูร้ายตัดสินใจจะไปเยี่ยมงูศักดิ์สิทธิ์ มันใส่เสื้อฝน แว่นตา

ดำา และหมวกเพื่อพรางตัวไม่ให้เพื่อนจำามันได้ แล้วมันก็เลื้อยขึ้นไปที่วัดของ

งูศักด์ิสิทธิ์ มันไปถึงขณะที่งูบาอาจารย์กำาลังสั่งสอนอยู่ ท่านขดอยู่บนก้อน

หิน และงูอีกหลายร้อยตัวกำาลังฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อ เจ้างูร้ายเล้ือยเข้าไป

บริเวณริมๆ กลุ่มงูที่ชุมนุมกันอยู่ใกล้กับทางออกและเริ่มฟังบ้าง

 ยิ่งฟังมากขึ้นเท่าใด มันก็ยิ่งรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากข้ึนเท่าน้ัน มัน

เริ่มเชื่อ และเกิดแรงบันดาลใจ ในที่สุดก็เปลี่ยนความเชื่อที่เคยมี เมื่อการ

บรรยายเสร็จสิ้นลง มันเข้าไปหางูศักดิ์สิทธิ์ด้วยน้ำาตา สารภาพบาปทั้งหมดที่

เคยทำามาในชวิีต และสญัญาวา่จากนีไ้ปมนัจะเปน็งูตัวใหม ่มนัสาบานตอ่หน้า

งูศักดิ์สิทธิ์ว่า มันจะไม่กัดมนุษย์อีกต่อไป มันจะเมตตากรุณา และมีความรัก
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ความห่วงใยมันจะสอนงูอื่นๆ ให้เป็นงูที่ดี แถมมันยังบริจาคเงินลงในกล่อง

ตรงทางออกอีกด้วย (แน่นอนว่าเมื่องูทุกๆ ตัวกำาลังมองอยู่)

 แม้ว่างูสามารถพูดกับงูได้ แต่มันก็จะออกมาเป็นเสียงอย่างเดียวกัน

เหมอืนเสียงขู่ฟ่อทีม่นัทำากับมนษุยเ์รา  เจา้งรูา้ยหรอือดตีเจา้งูรา้ยไมส่ามารถ

จะสื่อสารให้มนุษย์รู้ได้ว่า บัดนี้มันเป็นงูที่รักสันติแล้ว ชาวบ้านทั้งหลายยัง

หลบหลีกมนั  แมว้า่พวกเขาจะเริม่แปลกใจทีม่นัตดิเหรียญนิรโทษกรรมสากล

ไวอ้ยา่งเดน่ชดับนอกของมนั แลว้วนัหนึง่เมือ่ชาวบา้นคนหนึง่ทีก่ำาลงัตัง้ใจฟงั

เพลงจากเครื่องวอล์คแมน เต้นรำาผ่านเจ้างูตัวร้ายนั้น เขาจึงได้เห็นว่า  เจ้างู

ร้ายไม่ได้ฉกกัดเขา แถมยังยิ้มอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเสียด้วย

 ตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ว่า  เจ้างูร้ายตัวนั้นไม่น่า

กลัวอีกต่อไป พวกเขาสามารถเดินผ่านมันไปมา  ขณะที่มันขดสมาธิอยู่นอก

หลุมของมัน แล้ววันหนึ่งเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งจากในหมู่บ้านก็ได้มาแหย่มัน

 “เฮ้ย! ไอ้ตัวเลื้อยดึ๋งๆ!” พวกเขาส่งเสียงเยาะเย้ยมาจากระยะที่

ปลอดภัย “ถ้าแกยังมีเขี้ยวอยู่ล่ะก้อ โชว์ให้เราดูหน่อยซิโว้ยไอ้หนอนอ้วน แก

มันก็ไอ้ขี้ขลาด ตุ๊ดซี่ เสื่อมเสียสายพันธุ์หมด!” 

 มันไม่ชอบที่จะถูกเรียกว่าไอ้ตัวเลื้อยดึ๋งๆ แม้ว่ามันจะเป็นความจริง

อยู่บ้างหากจะต้องบรรยายลักษณะของมัน และมันก็ไม่ชอบถูกเรียกว่าไอ้

หนอนอ้วนด้วย แต่มันจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร? มันได้สาบานไปแล้วว่า

มันจะไม่กัดใคร

 เมื่อเห็นว่าเจ้างูตัวนั้นไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ พวกเด็กๆ ก็ยิ่งเหิม

เกริมขึ้น ถึงกับปาก้อนหินก้อนดินใส่แล้วหัวเราะชอบใจเมื่อปาถูก เจ้างูรู้ว่า

มันเร็วพอท่ีจะฉกกัดเจ้าเด็กคนใดคนหน่ึง  ก่อนที่ใครสักคนจะเอ่ยคำาว่า  

“กองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลก” จบเสียด้วยซ้ำาแต่คำาสาบานห้ามมันไว้  ดังนั้นเด็กๆ 

จึงเข้ามาใกล้ขึ้นๆ  และเริ่มเอาไม้ตีมันที่หลัง เจ้างูที่น่าสงสารยอมรับการตีที่

เจ็บปวดนัน้  แตม่นัเริม่ตระหนักวา่ ในโลกแหง่ความเปน็จริง เราจะตอ้งมคีวาม

ร้ายกาจบ้าง  เราจึงจะสามารถปกป้องตนเองได้ ศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหลไร้
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สาระในที่สุด ดังนั้นมันจึงเลื้อยขึ้นไปบนเขาด้วยความเจ็บปวดเพื่อไปหางูนัก

ต้มตุ๋นตัวนั้น และเพื่อจะไปถอนคำาสาบานของมันด้วย

 งศูกัดิส์ทิธิเ์หน็มนัข้ึนมาอยา่งสะบกัสะบอมและฟกช้ำาไปท่ัวตวั จงึถาม

ว่า “เกิดอะไรขึ้นรึ?”

 เจา้งูรา้ยคร่ำาครวญดว้ยความขมขืน่วา่ “ทัง้หมดเปน็ความผิดของทา่น

แท้ๆ”

 งูศักดิ์สิทธิ์ค้านว่า “เจ้าหมายความว่าอย่างไร  ทั้งหมดเป็น

ความผิดของข้างั้นรึ?”

 “ก็ท่านบอกว่าไม่ให้ผมกัดใคร ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะ!ศาสนาน่ะ

ใช้ได้แต่ในวัดเท่านั้นหรอก แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงน่ะ..”

 “เจ้างูโง่เอ๋ย!”  งูศักดิ์สิทธิ์ขัดขึ้น “เจ้าช่างเป็นงูที่งี่เง่านัก! ถูกต้องแล้ว

ที่ข้าสอนไม่ให้เจ้ากัดใคร แต่ข้าไม่เคยห้ามเจ้าไม่ให้ขู่ ฟ่อๆ นะ ใช่มั้ยเล่า?”

 บางครั้งในชีวิตแม้แต่ผู้มีใจบริสุทธิ์ก็ต้องแสดงท่าขู่ให้เกรงใจ แต่ไม่

ต้องกัด
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ปัญญาและความสงบภายใน
ปัญญานำา น้ำาใจตาม

 หากความเมตตากรุณาเปรียบได้กับนกเขาที่สวยงาม  สติปัญญาจะ

เปรยีบได้ดงัปกีของนก ความเมตตากรณุาทีข่าดปญัญายอ่มไมส่ามารถจะไป

ได้ด้วยดี

 ลูกเสือคนหน่ึงกำาลังทำาหน้าท่ีพลเมืองดีในวันหนึ่ง ด้วยการพาหญิง

ชราข้ามถนนท่ีมรีถพลกุพลา่น ความยุง่ยากอยูท่ีว่า่เธอไมไ่ดอ้ยากจะข้ามถนน 

แต่เธอรู้สึกเกรงใจเกินกว่าจะบอกหนุ่มน้อยผู้นั้น

 นา่เสียใจวา่เรือ่งนีแ้สดงไดชั้ดเจนถงึสิง่ทีเ่รยีกวา่ความกรุณาในโลกเรา

นี้ เรามักจะทึกทักอยู่บ่อยๆ ว่าเรารู้และเข้าใจว่าคนอื่นต้องการอะไร

 ชายหนุม่ผูห้น่ึงหูหนวกมาแตก่ำาเนดิ พอ่แมพ่าเขาไปหาหมอเพ่ือตรวจ

รา่งกายตามปกติ หมอไดเ้ลา่ใหพ้อ่แมฟ่งัอยา่งตืน่เตน้ถงึขบวนการรกัษาแผน

ใหมท่ีห่มอเพิง่อ่านพบในนิตยสารการแพทย ์ราวสบิเปอร์เซน็ต์ของผู้ทีเ่กดิมา

หหูนวกมโีอกาสจะไดย้นิเตม็รอ้ยดว้ยการผา่ตดัทีไ่มย่ากและไมแ่พง หมอถาม

พ่อแม่ว่าอยากจะให้ลูกชายได้รับการผ่าตัดหรือไม่ พ่อแม่รีบตกลงทันที

 พ่อหนุ่มคนนั้นเป็นหน่ึงในสิบเปอร์เซ็นต์ที่การผ่าตัดได้ผลและบัดนี้

เขาสามารถได้ยินชัดเจน แต่เขากลับโกรธและไม่พอใจทั้งพ่อแม่และหมอ เขา

ไมไ่ด้ยนิทีพ่อ่แมข่องเขาปรกึษากบัหมอในวนัตรวจรา่งกาย ไมม่ใีครสักคนถาม

เขาว่าเขาต้องการจะไดย้นิหรอืไมบ่ดันีเ้ขาคร่ำาครวญวา่เขาตอ้งอดทนตอ่เสยีง

ทีร่บกวนเขาอยูต่ลอดเวลา ซึง่สำาหรบัเขา มนัแทบจะไมม่คีวามหมายใดๆ เลย 

เขาไม่เคยอยากจะได้ยินมาตั้งแต่ต้นแล้ว ทั้งพ่อแม่ หมอ และตัวอาตมาเอง 

ก่อนที่จะอ่านเรื่องนี้ล้วนทึกทักว่า ทุกๆ คนย่อมอยากที่จะได้ยิน เรารู้ดีที่สุด 

ความกรณุาทีต้ั่งอยู่บนสมมตฐิานเชน่นัน้เปน็เรือ่งโงเ่ขลาและอนัตราย มนักอ่

ให้เกิดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากในโลกเรานี้
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ความห่วงใยต่อลูกชาย

 ปัญหาของพ่อแม่มีอยู่ว่า พวกเขาคิดอยู่เสมอว่าเขารู้ดีที่สุดว่าลูกๆ 

ของเขาต้องการอะไร และบอ่ยครัง้ทีม่นัไมใ่ชอ่ยา่งทีเ่ขาคดิบางครัง้เขากเ็ขา้ใจ

ได้ถูกต้อง  ดังเช่นที่กวีชาวจีน ซู ตุง โพ (พ.ศ.1579-1๖44)  ได้ประพันธ์

ร้อยกรองไว้เมื่อเกือบพันปีมาแล้ว

 เมื่อลูกเกิด

 ครอบครัวมักหวังให้ฉลาดเฉลียว

 ส่วนฉันผู้ทำาลายชีวิตตนเองด้วยความเฉลียวฉลาด

 กลับหวังให้ลูกงี่เง่าเบาปัญญา

 เขาจะได้มีชีวิตที่สงบ

 และจบลงด้วยการเป็นเสนาบดีในที่สุด
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ปัญญาคืออะไร?

 เมือ่ครัง้ยงัเปน็นักศกึษา อาตมาใช้เวลาสว่นใหญ่ตอนปดิภาคฤดรู้อน

ไปเดินและตั้งแคมป์บริเวณภูเขาในสก็อตแลนด์อาตมามีความสุขกับความ

สันโดษ ความงาม และความสงบของภูเขาในสก็อตแลนด์

 ในบ่ายที่น่าจดจำาวันหนึ่ง อาตมากำาลังเดินทอดน่องบนถนนแคบๆ 

สายหนึ่งริมมหาสมุทร ซึ่งคดเคี้ยวไปตามหัวแหลมและอ่าวเล็กเหนือสุดของ

สก็อตแลนด์ พระอาทิตย์อบอุ่นเจิดจ้าราวกับสปอตไลท์ส่องความงามที่แสน

พิเศษรอบๆ ตัวอาตมา  หญ้าสีเขียวสดใสยามฤดูใบไม้ผลิในทุ่งโล่งกว้างดู

อ่อนนุ่มราวกับกำามะหย่ีพลิ้วไหวไปมาสุดลูกหูลูกตา หน้าผาถูกแกะสลัก

เหมอืนโบสถท์ีง่ดงามสงูตระหงา่นอยูเ่หนอืทอ้งทะเลทีห่มนุวน มหาสมทุรเปน็

สฟ้ีาในยามเยน็ สอ่งประกายระยบิระยบั  เกาะหินสีน้ำาตาลและเขียวเกาะเล็ก

เกาะน้อยราวกับกำาลังโต้คลื่นอยู่จนสุดขอบฟ้า แม้แต่นกนางนวลก็ร่อนถลา

บินฉวัดเฉวียนไปมาอย่างมีความสุขสุดๆอาตมาแน่ใจเช่นนั้น มันเป็น

ธรรมชาติที่งดงามที่สุดในภูมิประเทศส่วนที่สวยงามยิ่งของโลกในวันที่แดด

เป็นใจยิ่ง

 อาตมากำาลังเดนิอย่างสบายอารมณ ์แมว้า่เปท้ีส่ะพายหลงัไวจ้ะหนกั

อึ้ง อาตมากำาลังมีความสุขสนุกสนานไร้กังวลใดๆ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

จากธรรมชาติรอบตัว  เบื้องหน้าอาตมามีรถยนต์เล็กๆ คันหนึ่งจอดอยู่ข้าง

ทางใกล้ๆ หน้าผา อาตมาวาดภาพในใจโดยทันทีว่าคนขับรถคันนั้นคงต้อง

มนต์เสน่ห์ความงามที่นี่ และคงหยุดรถเพื่อจะดื่มด่ำาความวิเศษนี้ แต่เมื่อ

อาตมาเข้าไปใกล้รถยนต์คันนั้นพอที่จะเห็นได้ผ่านกระจกหลัง อาตมาก็รู้สึก

ผิดหวัง ผู้ที่นั่งอยู่ในรถเพียงคนเดียวนั้นเป็นชายกลางคน เขากำาลังอ่าน

หนังสือพิมพ์

 ขนาดของหนงัสอืพิมพ์น้ันใหญน่กั มนัจงึบดบงัทวิทศันท์ัง้โลกรอบตวั
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เขา  แทนที่เขาจะเห็นมหาสมุทร หน้าผา เกาะ  และทุ่งหญ้า เขากลับเห็นแต่

สงคราม การเมือง เรื่องอื้อฉาว และกีฬาหนังสือพิมพ์นั้นกว้างมากแต่ก็

บางมากๆ  ด้วย เพยีงแคไ่ม่ก่ีมลิลเิมตรอีกด้านหนึง่ของกระดาษหนังสอืพมิพ์

ที่น่าเบื่อนั้น มีความงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติสวยดังสีของสายรุ้ง อาตมาคิด

อยากจะดึงกรรไกรออกมาจากเป้ จะได้เจาะรูเล็กๆ  บนหนังสือพิมพ์ของเขา 

เพื่อเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่อีกด้านหน่ึงของบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ทีเ่ขากำาลังอา่นอยู่ แตเ่ขาเปน็ชายชาวสก็อตรา่งใหญข่นดก สว่นอาตมากเ็ปน็

เพียงนักศึกษาตัวผอมแห้งที่กินอาหารไม่เพียงพอ อาตมาจึงทิ้งเขาไว้กับการ

อา่นเรือ่งราวเกีย่วกบัโลก ในขณะทีอ่าตมากา้วอยูใ่นโลกทีเ่ปน็จรงิอยา่งมชีีวติ

ชีวา

 จติของพวกเราสว่นใหญแ่ลว้ถกูครอบครองดว้ยส่ิงตา่งๆประเภททีอ่ยู่

ในหนงัสอืพมิพ ์การปะทะตอ่สูกั้นระหวา่งญาตมิติร การเมอืงภายในครอบครัว

และที่ทำางาน  เรื่องอื้อฉาวส่วนตัวที่ทำาให้เราว้าวุ่นใจ และความสนุกสนาน

เพลิดเพลินท่ีเต็มไปด้วยกามตัณหา ถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะปล่อยวาง 

‘หนงัสอืพมิพ์ในจิตใจของเรา’ ลงเป็นครัง้เป็นคราว ถ้ามนัเปน็ส่ิงทีเ่ราหมกมุน่ 

และถา้มนัคอืทัง้หมดทีเ่รารูจ้กัคุน้เคย เมือ่นัน้เราจะไมมี่วนัไดป้ระสบกบัความ

ปีติเบิกบานใจที่ไร้มลพิษ และความสงบสุขของธรรมชาติที่สวยงามที่สุด เรา

จะไม่มีวันรู้จัก ‘ปัญญา’
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กินอย่างฉลาด

 ลกูศษิยข์องอาตมาบางคนชอบออกไปกนิอาหารนอกบา้นบางค่ำาคนื

เขาพากันออกไปที่ร้านอาหารที่หรูและแพงมากๆ  ที่ที่เขาพร้อมจะจ่ายเงิน

ก้อนใหญ่เพื่ออาหารที่วิจิตรประณีต อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะทำาให้

ประสบการณ์นั้นเสียเปล่า เพราะเขาละเลยรสชาติของอาหารแพงๆ นั้นโดย

จดจ่ออยู่กับการสนทนากับเพื่อนร่วมโต๊ะของเขา

 ใครเลา่จะพดูคยุระหวา่งฟงัคอนเสิรต์จากวงออเคสตรา้ชัน้เยีย่ม? การ

พูดคุยไร้สาระย่อมเป็นอุปสรรคต่อความเพลิดเพลินในเสียงดนตรีที่ไพเราะ 

และอาจเปน็เหตใุห้ถกูโยนออกไปขา้งนอกอกีด้วย แม้เวลาดูหนงัเรือ่งดีๆ  เรา

ยอ่มไมช่อบใจเม่ือมเีสยีงรบกวนดังน้ันทำาไมคนเราจึงชอบพดูคยุซบุซบินนิทา

เวลาออกไปกินข้าวนอกบ้าน?

 ถ้าร้านอาหารนั้นไม่อร่อย มันอาจจะเป็นความคิดเข้าท่าที่จะเริ่มพูด

คุยกันเพื่อไม่ต้องใส่ใจอาหารที่ไร้รสชาติ แต่เมื่ออาหารนั้นอร่อยมากๆ แล้ว

ยงัแพงมากอกีดว้ย การทีเ่ราจะบอกเพือ่นรว่มโตะ๊ใหห้ยุดพดู เพือ่เราจะได้ล้ิม

รสความอร่อยให้คุ้มค่าเงินของเรานั้น ถือได้ว่าเป็นการกินที่ชาญฉลาด

 แม้ขณะที่เรากินอยู่ในความสงบ เรายังมักจะพลาดการลิ้มรสในขณะ

หนึง่ๆ ขณะทีเ่รากำาลงัเคีย้วอาหารชิน้หนึง่อยูก่ารพจิารณารสชาตขิองเราอาจ

จะวอกแวกไป เมือ่เรามองดจูานอาหารของเราเพือ่เลือกวา่จะเอาส้อมจิม้ชิน้

ไหนต่อไป บางคนอาจจะคิดเลยไปถึงชิ้นที่สองและสามข้างหน้าด้วยซ้ำา หนึ่ง

คำาในปากอกีหนึง่คำาสอ้มจิม้รอไวแ้ลว้ และอกีหนึง่คำากองรออยู่บนจาน ขณะ

ที่จิตของเรามุ่งไปสู่อาหารที่ส้อมจะจิ้มเป็นลำาดับที่สามแล้ว

 เพือ่จะไดรู้สึ้กเอรด็อรอ่ยในรสชาตอิาหารของเรา และเขา้ใจชวีติอยา่ง

สมบูรณ์ เราต้องรู้จักการอยู่ในปัจจุบัน  ในการกินอาหารเราก็รู้อยู่กับรสของ

อาหารทีละคำาๆ ในชีวิตประจำาวัน  เรารู้จักรสชาติของปัจจุบันทีละขณะๆ 
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เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจึงจะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ในภัตตาคาร

ห้าดาวที่เรียกว่า ชีวิต
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การแก้ปัญหา

 ในฐานะพระสงฆ์ในพุทธศาสนา อาตมามกัจะตอ้งไปพดูออกรายการ

สดทางวิทย ุอาตมานา่จะรอบคอบกวา่นีใ้นการทีจ่ะตอบรบัเชญิไปพดูทีส่ถานี

วิทยุหน่ึง ในคืนวันหนึ่งเมื่อเร็วๆ  นี้หลังจากที่อาตมาเข้าไปในสตูดิโอ เจ้า

หน้าที่บอกอาตมาว่ารายการนี้เป็นรายการของผู้ใหญ่ และอาตมาจะถูกถาม

สดๆ  พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านพฤติกรรมทางเพศที่มีชื่อเสียงลือ

ลั่น!

 เม่ือเราได้แก้ปัญหาเร่ืองการออกเสียงชื่อของอาตมาทางวิทยุแล้ว 

(เราตกลงกันว่า อาตมาจะถูกเรียกว่ามิสเตอร์ มังค์) การตอบคำาถามของ

อาตมาผ่านไปได้ด้วยดี ในฐานะพระผู้ประพฤติพรหมจรรย์ อาตมารู้ราย

ละเอยีดของความสมัพนัธท์างเพศนอ้ยมาก แตป่ญัหาพืน้ฐานทีค่นโทรเข้ามา

ถามนั้น อาตมาเข้าใจได้ง่ายๆ ในไม่ช้าทุกคำาถามที่มีคนโทรเข้ามาก็ถูกส่งมา

ให้อาตมาแล้วมันก็ลงเอยด้วยการที่อาตมาต้องทำางานเกือบทั้งหมดตลอด

เวลาออกอากาศสองชั่วโมง แต่คนที่รับเช็คเป็นจำานวนเงินก้อนโตกลับเป็นผู้

เชีย่วชาญมอือาชพีดา้นพฤตกิรรมทางเพศคนน้ัน สว่นอาตมาผู้เปน็พระซึง่ไม่

สามารถรับเงินได้ จึงได้รับเพียงแค่ช็อกโกแล็ตแท่งเดียวเท่านั้น ปัญญาแนว

พุทธแก้ปัญหาพื้นฐานได้อีกครั้ง  เรากินเช็คไม่ได้ และช็อคโกแล็ตแท่งนั้นก็

อร่อยเสียด้วย หมดปัญหา อืม!ในรายการถามตอบทางวิทยุอีกรายการหนึ่ง 

มีคนโทรเข้ามาถามอาตมาดังนี้ “ผมแต่งงานแล้ว แต่ผมกำาลังมีความสัมพันธ์

กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เมียของผมไม่รู้เรื่องนี้ มันถูกต้องไหม?”

 โยมจะตอบว่าอย่างไรล่ะ?

 อาตมาตอบว่า “ถ้ามันถูกต้องแล้วล่ะก้อ โยมก็คงจะไม่โทรมาถาม

อาตมาหรอก”

 คนจำานวนมากชอบถามคำาถามเช่นนี้ทั้งๆ ที่รู้ตัวว่า สิ่งที่เขากำาลังทำา
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อยูน่ะ่ไม่ถกูต้อง แตโ่ทรมาด้วยความหวังวา่  จะม ี‘ผูเ้ชีย่วชาญ’  บางคนทำาให้

เขาเชื่อได้ว่ามันถูกต้อง ลึกเข้าไปภายในคนส่วนมากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 

เพียงแต่คนบางคนจะไม่ยอมรับเท่านั้น
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ฟังผิด

 โทรศัพท์ดังขึ้นในเย็นวันหนึ่งที่ศูนย์ชาวพุทธของเรา

 “อาจารย์พรหมอยู่ไหม?”  คนที่โทรมาถามเสียงเครียด

 หญิงชาวเอเชียผู้นอบน้อมซึ่งเป็นคนรับโทรศัพท์ตอบว่า “เสียใจค่ะ 

ท่านกำาลังพักผ่อนอยู่ในห้อง กรุณาโทรกลับมาอีกครั้งในสามสิบนาทีนะคะ”

 คนโทรมาคำารามก่อนที่จะวางหูไปว่า “ฮึย! เขาจะตาย

ภายในสามสิบนาทีนี้แหละ!”

 ยี่สิบนาทีต่อมา เมื่ออาตมาออกมาจากห้อง  หญิงสูงวัยชาวเอเชีย

คนนัน้ยงัคงนัง่สัน่อยูด่ว้ยความกลวัและใบหนา้ทีซ่ดีเผอืด คนอืน่ๆ กำาลงัลอ้ม

เธออยู่ พยายามที่จะหาสาเหตุว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดข้ึน แต่เธอก็ตกใจเกิน

กวา่จะพดูอะไรออกมาได้เมือ่อาตมาปลอบโยนเธอ เธอจึงโพล่งออกมาวา่ “มี

คนกำาลังจะมาฆ่าท่าน!”

 อาตมาเป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำาแก่หนุ่มชาวออสเตรเลียนคนหนึ่ง

ตัง้แตเ่ขาเพิง่ทราบวา่เขาเปน็เอชไอวบีวก อาตมาสอนใหเ้ขานัง่สมาธิและสอน

กุศโลบายที่จะช่วยให้เขารับมือกับโรคร้ายได้ขณะนี้เขากำาลังจะตาย อาตมา

ไปเยีย่มเขาเมือ่วานซนืและคาดวา่จะไดร้บัโทรศัพทจ์ากคูข่าของเขาเมือ่ใดก็ได ้

อาตมาจงึเดาไดว้า่โทรศพัทน้ั์นความจรงิหมายถึงใคร มนัไมใ่ชอ่าตมาทีจ่ะตาย

ภายในสามสิบนาที หากแต่เป็นชายหนุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ต่างหาก

 อาตมารีบไปที่บ้านเขาและทันพบเขาก่อนตาย เคราะห์ดีที่อาตมาได้

อธิบายเรือ่งความเข้าใจผดิน้ีให้หญงิชาวเอเชียทีก่ำาลังตกใจกลัวไดรู้้กอ่นทีเ่ธอ

จะตายไปดว้ยจากการชอ็ก!บอ่ยครัง้เพยีงใดทีส่ิง่ทีค่นพดูกบัสิง่ทีเ่ราฟงัไมต่รง

กัน?
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ไม่ใช่ปัญญา

 เมื่อสองสามปี ท่ีแล้วปรากฏเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับพระไทยใน

หนงัสือพมิพต่์างประเทศ พระมขีอ้วตัรปฏบัิตทิีจ่ะตอ้งรกัษาพรหม-จรรยอ์ยา่ง

เครง่ครดั ในฝา่ยเถรวาท เพ่ือใหพ้ระอยูเ่หนอืขอ้สงสัยใดๆ ทัง้ส้ินเก่ียวกับการ

ประพฤติพรหมจรรย์ พระจะมีการสัมผัสทางกายกับผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ว่าใน

กรณีใด  เช่นเดียวกับแม่ชี ซึ่งจะสัมผัสทางกายกับผู้ชายไม่ได้เช่นกัน ในเรื่อง

อือ้ฉาวทีถ่กูตีพิมพ์พระบางรปูไมป่ฏบิตัติามพระวนิยั ทำาตวัเหลวไหล และนกั

ข่าวก็รู้ดีว่า ความเรียบร้อยของพระดีๆ น่าเบื่อเมื่อเทียบกับเรื่องอื้อฉาวของ

พระเหลวไหล

 ในชว่งทีเ่รือ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ อาตมาคดิวา่เปน็โอกาสอนัดทีีอ่าตมาจะ

สารภาพเรือ่งของอาตมา ดงันัน้เยน็วนัศกุรห์นึง่ ทีว่ดัของเราในเมอืงเพริธ์ ตอ่

หน้าผู้ฟังราวๆ สามร้อยคน หลายๆ คนเป็นโยมอุปัฏฐากมานาน อาตมา

รวบรวมความกล้าที่จะสารภาพความจริง อาตมาเริ่มว่า “อาตมามีเรื่องจะ

สารภาพ มันไม่ง่ายนักหรอกเมื่อหลายปีมาแล้ว....” อาตมารีรอสักพัก

 แล้วอาตมาจงึพูดตอ่ “เมือ่หลายปมีาแลว้ อาตมาใชเ้วลาชว่งทีม่คีวาม

สุขที่สุดในชีวิต...” แล้วอาตมาก็หยุดชะงักอีกครั้ง

 ในที่สุดอาตมาก็สารภาพออกมาว่า “อาตมาใช้เวลาช่วงที่มีความสุข

ที่สุดในชีวิต... ในอ้อมแขนที่อุ่นด้วยไอรักของภรรยาชายอื่น”

 “เราโอบกอดกัน เราลบูไลกั้น เราจูบกัน” อาตมากลา่วจบพรอ้มอาการ

คอตก และตาก้มต่ำามองพรมเบื้องล่าง

 อาตมาสามารถได้ยินเสียงตระหนกตกใจจากญาติโยมบางคนยกมือ

ปิดปากที่อ้าค้างด้วยความช็อค อาตมาได้ยินเสียงกระซิบว่า “โอ๊ย..ย..! ท่าน

อาจารย์พรหมก็เอากับเค้าด้วยเรอะ”อาตมามองเห็นภาพบรรดาโยมที่

อุปัฏฐากวัดมานานพากันเดินออกจากประตูไปโดยที่จะไม่หวนกลับมาอีก 
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แม้แต่ฆราวาสก็ไม่สมควรทำากับภรรยาของชายอื่น มันเป็นการผิดลูกผิดเมีย

เขาอาตมาตั้งศีรษะขึ้นตรง มองไปยังผู้ฟังอย่างมั่นใจและยิ้ม

 “ผู้หญิงคนนั้น” อาตมารีบอธิบายก่อนที่ใครสักคนจะเดินออกจาก

ประตูไป “ผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของอาตมาเอง และเมื่อครั้งที่อาตมายังเป็น

เบบี๋น่ะนะ” บรรดาผู้ฟังของอาตมาระเบิดหัวเราะออกมาอย่างโล่งใจ

 “นี่เร่ืองจริงนะ” อาตมาพูดดังๆ ใส่ไมโครโฟนสู้กับเสียงหัวเราะนั้น 

“เธอเป็นเมียของชายอื่น พ่อของอาตมาเอง เรากอดเราลูบไล้ เราจูบกัน มัน

เป็นช่วงเวลาที่อาตมามีความสุขที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งทีเดียวเชียวล่ะ”

 เมือ่บรรดาผูฟ้งัปาดน้ำาตาทิง้และหยดุหวัเราะ อาตมาไดช้ีป้ระเด็นวา่ 

พวกเขาเกอืบทกุคนได้ตดัสนิอาตมาอยา่งผดิพลาดไปแลว้แมว้า่พวกเขาจะได้

ฟังเร่ืองราวจากปากของอาตมาเอง และความหมายของข้อความเหล่าน้ัน

ชัดเจนมาก แต่พวกเขายังสามารถโดดไปสู่บทสรปุที่ผิดพลาดได้ โชคดีโดยแท้ 

ที่ครั้งนี้เป็นแค่เรื่องที่อาตมาตั้งใจล้อเล่น อาตมาจึงสามารถชี้ให้เห็นถึงความ

คิดเห็นที่ผิดของพวกเขาได้ อาตมาถามขึ้นว่า “กี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราไม่ได้โชคดี

เชน่นี ้และไดด้ว่นสรปุจากหลกัฐานทีดู่เหมอืนวา่แนน่อนนกั  เพือ่จะไดพ้บวา่

มันผิด ผิดอย่างมหันต์และให้ผลร้ายเสียด้วย?”

 การตัดสินเปรี้ยงลงไปว่า “สิ่งนี้ถูก สิ่งอื่นผิดหมด” ไม่ใช่ปัญญา



ปัญญาและความสงบภายใน   157

โอษฐภัย

 การเปดิใจกวา้งเปน็เรือ่งทีด่ ีนักการเมอืงเปน็กลุม่หนึง่ทีม่ชีือ่เรือ่งการ

เปิดกว้าง เสียดายแต่ว่า ส่วนที่เขาเปิดกว้างนั้นไม่ได้อยู่บริเวณทรวงอก แต่

เป็นบรเิวณชว่งระหว่างจมกูและคางของเขามากกวา่  มนัเปน็เชน่นัน้มาหลาย

ร้อยปีแล้ว ดังเช่นที่แสดงไว้ในนิทานชาดกหลายเรื่อง

 เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว พระราชาองค์หน่ึงทรงรำาคาญเสนาบดีคน

หนึง่ของพระองค์ เพราะไมว่า่ใครจะยกเรือ่งอะไรขึน้มาพจิารณาในราชสำานกั 

เสนาบดีคนนีจ้ะตอ้งขดัจงัหวะขึน้ แลว้เริม่ยดึครองการพดูอยูค่นเดยีวโดยไมม่ี

ทีท่าว่าจะหยุดเลย ไม่มีใครสักคนแม้แต่พระราชาที่จะมีโอกาสพูดบ้าง  ยิ่งไป

กว่านั้น สิ่งที่เสนาบดีคนนั้นพูดก็น่าเบื่อสุดๆ มันกลวงเสียยิ่งกว่าข้างในของ

ลูกปิงปองเสียอีก

 หลังจากการประชุมอีกครั้งหน่ึงที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระราชาได้

เข้าไปหาความสงบในสวนของพระองค์ ห่างไกลจากความวุ่นวายสับสนของ

การเมอืงในราชสำานกั ในสวนด้านทีเ่ปิดให้ราษฎรเขา้มาเทีย่วเลน่ได ้ พระองค์

ทรงเห็นเด็กกลุ่มเล็กๆ กำาลังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานตื่นเต้น ขณะที่พวก

เขารุมล้อมชายพิการวัยกลางคนที่น่ังอยู่บนพื้น เด็กๆ ให้เงินชายผู้นั้นสอง

สามเหรียญ แล้วชี้ไปที่ต้นไม้ใบดกต้นเล็กๆ  และบอกว่าอยากได้ไก่ตัวหนึ่ง 

ชายคนนั้นดึงถุงซึ่งเต็มไปด้วยกรวดก้อนเล็กๆ  และหลอดเป่าเมล็ดถั่วออก

มา แล้วเริ่มยิงกรวดใส่ต้นไม้นั้น เขาปลิดใบไม้ให้ร่วงลงใบแล้วใบเล่าด้วยการ

ยงิอยา่งรวดเรว็จากหลอดเปา่เมลด็ถัว่นัน้ในเวลาอันส้ันจนไมน่่าเชือ่ และด้วย

การยิงที่แม่นยำาไม่พลาดเป้าเขาได้ตกแต่งต้นไม้น้ันให้เป็นรูปไก่ตัวผู้  เด็กๆ 

ให้เงินเขาเพิ่ม แล้วชี้ไปที่พุ่มไม้ใหญ่พร้อมกับขอช้างสักตัว นักเป่าพิการก็

สามารถจดัการตกแตง่พุม่ไมน้ัน้ใหม้รูีปลกัษณะเป็นชา้งได้ดว้ยหลอดเปา่เมลด็

ถั่วของเขา ขณะท่ีเด็กๆ กำาลังปรบมือให้ชายผู้นั้น พระราชาก็เกิดไอเดียปิ๊ง
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ขึ้นมา

 พระราชาเข้าไปหาชายพิการนั้น และบอกว่าจะทำาให้เขาร่ำารวยเกิน

กว่าเขาจะนึกฝัน ถ้าเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาเล็กๆ ที่ทำาให้พระองค์รำาคาญ

ใจได ้พระองคก์ระซิบอะไรบางอย่างทีห่ขูองเขา ชายผูน้ัน้พยกัหนา้ตกลง ทำาให้

พระราชายิ้มออกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

 เช้าวันรุ่งขึ้น การประชุมในราชสำานักเริ่มขึ้นตามปกติ ไม่มีใครสังเกต

อะไรนักกบัผ้ามา่นใหมบ่นกำาแพงด้านหนึง่ คณะเสนาบดีจะตอ้งพจิารณาเร่ือง

การขึ้นภาษี พระราชาแทบจะยังประกาศวาระการประชุมไม่จบเสียด้วยซ้ำา 

เสนาบดีผู้บ้าน้ำาลายสุดๆ ก็เริ่มการพูดที่เยิ่นเย้อของเขาทันที เมื่อเขาอ้าปาก 

เขารู้สึกว่ามีอะไรเล็กๆ นุ่มๆ ปะทะเข้าที่คอ และร่วงหล่นลงไปในกระเพาะ

ของเขา เขาพูดต่อ แต่แล้วในอีกสองวินาทีถัดมา อะไรที่เล็กๆ นุ่มๆก็เข้าปาก

เขาอีก เขากระเดือกมันลงไประหว่างประโยค แล้วก็พูดต่อ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่

เขาตอ้งกลืนอะไรทีว่่าลงไปขณะท่ีเขาพดู  แตส่ิง่กวนใจเพยีงแคน่ัน้ไมส่ามารถ

ทำาให้เขาหยุดพูดสิ่งที่เขาต้องพูดได้หรอก หลังจากการสาธยายอย่างเมามัน

สกัครึง่ชัว่โมง กระเดอืกอะไรกไ็มรู่ล้งไปทกุๆ สองสามวนิาที เขารูสึ้กอยากจะ

อาเจียนเต็มแก่ แต่ด้วยความบ้าน้ำาลายสุดๆ  เช่นกัน เขาก็ยังไม่ยอมหยุดพูด

เพียงสองสามนาทีหลังจากนัน้ หน้าของเขาก็ซดีเผอืดราวกบัคนป่วย ทอ้งของ

เขาปั่นป่วนด้วยความคลื่นไส้  และในที่สุดเขาจำาใจต้องหยุดพูด มือข้างหนึ่ง

กุมท้องที่ปั่นป่วน  ส่วนอีกมือหนึ่งตะปบปากไว้แน่น เพื่อปิดไม่ให้อะไรๆ ที่

น่าขยะแขยงหลุดออกมา เขารีบวิ่งจู๊ดไปเข้าห้องน้ำาที่ใกล้ที่สุดอย่างสิ้นหวัง

เต็มที

 พระราชาผูก้ำาลงัยนิดปีรดีา เดนิไปทีผ่า้มา่นและรดูมนัออกเผยใหเ้หน็

ชายพิการที่ซ่อนตัวอยู่หลังผ้าม่านพร้อมด้วยหลอดเป่าถั่วของเขากับถุงใส่

กระสุน แล้วพระราชาก็ต้องหัวเราะจนตัวสั่นอย่างหยุดไม่ได้เลย เมื่อเห็นถุง

กระสุนขนาดใหญ่มาก  ซึ่งบัดนี้เกือบจะว่างเปล่า  ถุงใส่เม็ดขี้ไก่ ซึ่งถูกเป่า

ลงคอหอยของเสนาบดีผู้น่าสงสารอย่างแม่นยำาตรงเป้าที่สุด!
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 เสนาบดคีนนัน้ไมไ่ด้กลบัมารว่มประชมุในราชสำานักอีกเป็นเวลาหลาย

สัปดาห์ เห็นได้ชัดเลยว่าการงานต่างๆ สำาเร็จเสร็จสิ้นลงมากขนาดไหนเมื่อ

ขาดเขาไป เมื่อเขากลับมา เขาแทบจะไม่พูดอะไรเลย และเมื่อเขาพูด เขาจะ

ต้องยกมือขวาของเขาป้องปากไว้เสมอ 8

 บางทีในรัฐสภาของเราในปัจจุบัน การมีนักเป่ามือฉมังอย่างน้ันสัก

คน คงจะช่วยให้การงานเดินรุดหน้ามากขึ้นเป็นแน่!
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เต่าพูดมาก

 อาจจะเปน็ไดว้า่ ถ้าคนเราไดเ้รยีนรูค้วามสงบในช่วงตน้ๆของชีวติ มนั

คงจะช่วยให้เราหลีกพ้นปัญหาได้มากมายในเวลาต่อมา อาตมาเล่าเร่ืองต่อ

ไปนี ้ซึง่เกีย่วกบัความสำาคญัเยีย่งชีวติของการปิดปากเงยีบใหพ้วกเด็กๆ  ทีม่า

เยี่ยมฟัง

 ครัง้หนึง่นานมาแลว้ ในทะเลสาบบนเทอืกเขาแหง่หน่ึง มเีตา่พดูมาก

ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ เมื่อใดก็ตามที่มันเจอสัตว์ตัวอื่นๆ ที่อาศัยร่วมน้ำาเดียวกัน 

มันจะพูดๆๆๆๆๆ โดยไม่มีเว้นวรรค จนผู้ฟังทั้งหลายเบื่อและหน่ายแถมยัง

รำาคาญสุดๆ พวกมันมักจะสงสัยว่าทำาไมเจ้าเต่าพูดมากสามารถพูดได้

ยาวนานมากโดยไม่มีการหยุดหายใจเลย เจ้าเต่าคงหายใจผ่านรูหูกระมัง  

เพราะไม่เคยเห็นใช้หูฟังใคร มันเป็นเต่าที่น่าเบื่อสุดๆ ชนิดที่กระต่ายจะรีบ

มุดเข้ารู  นก

 จะรบีบนิข้ึนยอดไม ้และปลาจะตอ้งรบีหลบเขา้ซอกหนิในทนัททีีเ่หน็

เจา้เตา่กำาลังจะเข้ามาใกล ้พวกมนัรูว้า่จะตอ้งโดนตดิแหงก็อยูห่ลายช่ัวโมงแน ่

ถ้าเจ้าเต่าพูดมากเริ่มต้นพูด

 ฉะนั้น จริงๆ แล้วเจ้าเต่าพูดมากรู้สึกเหงาและเดียวดาย

 ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี หงส์ขาวที่สง่างามคู่หนึ่งจะมาพักผ่อนที่

ทะเลสาบในภูเขานี้เป็นประจำา มันใจดี เพราะมันปล่อยให้เจ้าเต่าพูดมากพูด

ไปเรือ่ยตามสบาย หรอือาจจะเปน็เพราะมนัคดิวา่มนัมาอยูแ่คส่องสามเดอืน

เทา่นัน้กไ็ด้ เจ้าเตา่พดูมากช่ืนชมพอใจกับการได้เป็นเพ่ือนกบัหงส์มาก มนัจะ

พดูกบัหงสใ์จดีคูน่ัน้จนกระทัง่ดวงดาวหมดประกายแสงระยิบระยบัแลว้ลบัฟ้า

ไป หงส์ใจดีอดทนฟังมันพูดเสมอ

 เมือ่ฤดูรอ้นกำาลงัจะผา่นพ้นไป และความหนาวเยน็เริม่มาเยอืน หงส์

คู่นั้นเตรียมตัวกลับบ้าน   และเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มร้องไห้มันเกลียดความ



จิตกับสัจธรรม   1๖1

หนาวและการสูญเสียเพื่อน

 มันพูดเสียงละห้อยว่า “ถ้าฉันไปกับเธอได้คงจะวิเศษแน่บางทีเวลา

หมิะปกคลุมเนนิเขา และน้ำาในทะเลสาบกลายเปน็น้ำาแขง็ ฉันหนาวแลว้กเ็หงา

มาก พวกเต่าเราน่ะบินไม่ได้  และถ้าจะต้องเดิน แค่เดินไปได้นิดเดียวก็ถึง

เวลาที่จะต้องเดินกลับแล้วเพราะพวกเต่าเราน่ะเดินช้า”

 หงส์ผู้มีใจเมตตากรุณาเห็นเต่าเศร้านักก็รู้สึกสงสารมันจับใจ เลยยื่น

ข้อเสนอกับเจ้าเต่าพูดมากว่า

 “เจ้าเต่าที่รัก  อย่าร้องไห้ไปเลย เราจะพาเธอไปกับเราด้วย

ถ้าเธอสามารถรักษาสัญญาข้อหนึ่งได้”

 “ได้! ได้! ฉันสัญญา!” เจ้าเต่าพูดมากกล่าวอย่างตื่นเต้น แม้ว่ามันจะ

ยงัไมรู่ด้ว้ยซ้ำาวา่มนัตอ้งสญัญาอะไร “พวกเตา่เรานะ่รกัษาสญัญาของเราเสมอ 

ความจริงฉันจำาได้ว่าฉันสัญญากับกระต่ายว่า  จะพยายามปิดปากเงียบเมื่อ

สองสามวันก่อน หลังจากที่ฉันได้อธิบายให้พวกเขาฟังถึงกระดองเต่าชนิด

ต่างๆ และ.....”

 หนึ่งชั่วโมงผ่านไป เมื่อเต่าพูดมากหยุดการสาธยาย และหงส์ก็ได้

โอกาสพดูอกีครัง้ มนัพดูว่า “เตา่เอย๋ เธอตอ้งสญัญาวา่เธอจะปดิปากของเธอ

นะ”

 เจ้าเต่าก็ว่า “หมูมาก! ความจริงนะ พวกเต่าเราน่ะมีชื่อเรื่องปิดปาก

เงียบนะ พวกเราไม่ค่อยจะพูดหรอก  ฉันเพิ่งอธิบายเรื่องนี้ให้ปลาฟังเมื่อไม่

กี่วัน .....”

 กว่ามันจะพูดจบ อีกหนึ่งช่ัวโมงก็ได้ผ่านไปแล้ว หงส์บอกให้เจ้าเต่า

พูดมากคาบตรงกลางของไม้ด้ามยาว และกำาชับให้มันปิดปากนิ่ง

 แล้วหงส์ตัวหนึ่งก็คาบปลายไม้ด้านหนึ่งไว้ในจงอยปากส่วนหงส์อีก

ตัวก็คาบปลายไม้อีกด้านหน่ึง มันกระพือปีกของมันแต่... ไม่มีอะไรเกิดข้ึน! 

เจ้าเต่าพูดมากตัวหนักเกินไป คนที่พูดมากมักจะกินจุ และเจ้าเต่าพูดมากก็

อ้วนเสียจนกระทั่งบางครั้งมันยังไม่สามารถจะหดตัวลงไปในกระดองของมัน
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เองได้ด้วยซ้ำา

 หงส์เลยต้องหาท่อนไม้ที่มีน้ำาหนักเบาลง แล้วหงส์ทั้งคู่ก็คาบปลาย

แตล่ะด้าน โดยให้เจา้เตา่คาบอยูต่รงกลาง หงสท์ัง้สองกระพอืปกีอยา่งสดุแรง 

ยิ่งกว่าที่หงส์ตัวไหนๆ จะเคยกระพือมาก่อนและทะยานขึ้นฟ้าโดยคาบไม้ไว้ 

และมีเจ้าเต่าติดไปกับไม้นั้นด้วย

 นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เต่าบินได้

 ย่ิงบินสูงข้ึนไปๆ ทะเลสาบของเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มเล็กลงๆแม้แต่

ภูเขาสูงใหญ่ บัดนี้ยังดูเล็กกระจิริด ด้วยระยะทางที่ห่างไกลเจ้าเต่าเห็นภาพที่

นา่ต่ืนตาตืน่ใจอย่างทีเ่ตา่ตวัอืน่ๆ ไมเ่คยไดเ้หน็มากอ่น มนัพยายามอย่างย่ิง

ทีจ่ะจดจำาภาพทัง้หมดไว ้เพือ่จะได้กลบัไปเลา่ใหเ้พือ่นๆ  ของมนัฟงั แนน่อน

ว่า เมื่อมันถึงบ้านแล้ว

 พวกมันบินข้ามภูเขาไปยังพื้นที่ราบ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนกระทั่ง

เวลาประมาณบา่ยสามโมงครึง่ พวกมนับนิอยูเ่หนอืโรงเรยีน ซึง่นกัเรยีนกำาลงั

เดินออกมา เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ  คนหนึ่งบังเอิญแหงนหน้าขึ้นมามอง โยมคิด

ว่าเขาเห็นอะไร?  ก็เห็นเต่าบินได้น่ะซิ!

 เขาตะโกนบอกเพื่อนๆ ว่า “เฮ้! เฮ้! ดูไอ้เต่าโง่นั่นซิ มันบินได้!”

 เจ้าเต่าไม่สามารถจะห้ามตัวเองได้ 

 “เธอเรียกใครว่า.... อุ๊บส์! .... งะ .... งะ ... โง่!”

 ‘แพร่ด’ เสียงดังขึ้นเมื่อร่างเจ้าเต่าพูดมากกระทบพื้น  และนั่นเป็น

เสียงสุดท้ายจากมัน 9

 เต่าพูดมากตาย เพราะมันไม่สามารถปิดปากของมันได้ แม้ในยามที่

จำาเป็นจริงๆ

 ดังนั้น ถ้าเราไม่เคยฝึกที่จะหยุดพูดในเวลาที่สมควรหยุดเมื่อถึงคราว

จำาเป็นจริงๆ เราย่อมไม่สามารถปิดปากของเราได้ เราอาจจะต้องพบจุดจบ

แบบแบนแต๊ดแต๋ เหมือนเจ้าเต่าพูดมากเข้าสักวัน
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พูดได้ฟรี ไม่ต้องจ่ายภาษี

 อาตมาแปลกใจท่ีภาษายงัเป็นของฟรีอยูไ่ดใ้นระบบเศรษฐกจิยุคใหม่

ทีท่กุอย่างล้วนแตเ่ป็นเงินเป็นทองไปหมด คงอกีไม่นานทีร่ฐับาลฝืดเงนิชดุใด

ชุดหนึ่ง จะประกาศให้คำาพูดเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่ง และจัดเก็บภาษีจากการ

พูด

 หากพจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ มันอาจจะเปน็ความคดิทีไ่มเ่ลวนัก 

ความเงียบสงบจะกลับมาเป็นสิ่งสำาคัญอีกครั้ง  พวกวัยรุ่นจะไม่สามารถยึด

ครองสายโทรศัพท์ได้นานๆ และคิวตรงเคาน์เตอร์คิดเงินในซุปเปอร์มาเก็ตก็

จะลื่นไหลเร็วขึ้น ชีวิตคู่จะยืนยาวขึ้น เพราะคู่สมรสหมาดๆ ไม่มีเงินพอจะ

จ่ายค่าโต้แย้งกันได้ แล้วมันก็เป็นเรื่องดีที่คนที่เรารู้จักบางคนจะได้จ่ายภาษี

มากพอที่รัฐบาลจะสามารถแจกเครื่องช่วยในการได้ยินให้แก่คนที่หูหนวกมา

นานป ีมนัจะเปน็การเปลีย่นภาระในการจา่ยภาษ ีจากผูท้ีท่ำางานหนกัมาเปน็

ผู้ที่พูดมากแทน และแน่นอนว่าในระบบภาษีที่น่าชื่นชมนี้ ผู้ที่เสียภาษีมากๆ 

ในอันดบัตน้ๆ จะเปน็พวกนักการเมอืงนัน่เอง ยิง่เขาเถยีงกนัในสภามากเทา่ใด  

ยอดภาษทีีจ่ะมไีวใ้ชจ้า่ยเพือ่การรกัษาพยาบาลและการศกึษากย่ิ็งสูงขึน้เทา่นัน้ 

ความคิดนี้ช่างดีเสียนี่กระไร

 ประการสุดท้าย สำาหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบบภาษีน้ี ใครล่ะจะมี

สตางค์พอที่จะโต้แย้งอย่างเอาเป็นเอาตายได้?
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จิตกับสัจธรรม
หมอผี

 เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องจริงเก่ียวกับความมหัศจรรย์ใน

ประเทศไทย ความมหัศจรรย์แห่งปัญญาของหลวงพ่อชา

 ผูใ้หญบ่า้นและลูกนอ้งเดนิอยา่งรบีรอ้นมาหาหลวงพอ่ชาทีกุ่ฏซิึง่ทา่น

ใช้รบัแขก ผูห้ญงิในหมู่บ้านคนหน่ึงถูกวญิญาณดุและชัว่รา้ยเขา้สงิเมือ่คนืวาน 

เขาช่วยเธอไมไ่ด้ จงึพาเธอมาหาพระผูใ้หญ ่ขณะทีก่ำาลังพูดกับหลวงพอ่ ไดยิ้น

เสียงหวีดร้องใกล้เข้ามา

 หลวงพอ่ส่ังใหส้ามเณรสององคต์ดิไฟตม้น้ำาทนัท ี แล้วส่ังใหส้ามเณร

อกีสององคข์ดุหลุมใหญ่ๆ  ใกล้ๆ  กุฏขิองทา่น ไมม่สีามเณรองคใ์ดรูว้า่ทา่นให้

ทำาไปเพื่ออะไร

 ชายชาวบ้านร่างกำายำาสี่คนซึ่งล้วนแต่เป็นชาวนาอีสานที่ทรหด พาผู้

หญิงที่กำาลังดิ้นเร่าๆ  เข้ามาอย่างยากเย็น  ขณะที่เขา

ลากเธอเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เธอตะโกนร้องถ้อยคำาลามก

ต่างๆ

 หลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้ว ท่านตะโกนส่ังลูกศิษย์ว่า “ขุดเร็วๆ 

เข้า! ต้มน้ำาให้มันเดือดเร็วๆ! ขุดหลุมใหญ่ๆ เติมน้ำาเยอะๆ” ทั้งพระและชาว

บ้านที่อยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท่านกำาลังจะทำาอะไร

 ขณะทีเ่ขาฉดุหญงิทีก่ำาลงักรดีรอ้งคนนัน้เขา้มาทีใ่ตถ้นุกฏุ ิน้ำาลายเธอ

ก็ฟูมปากแล้ว ตาแดงก่ำาราวกับเลือดเบิ่งโพลงด้วยความบ้า หน้าตาบิดเบี้ยว

ขณะท่ีเธอพ่นคำาลามกหยาบคายใสห่ลวงพอ่ ผูช้ายอกีหลายคนตอ้งเขา้ไปชว่ย

จับเธอไว้

 “หลมุขดุเสรจ็หรอืยงั? เรว็ๆ เขา้ น้ำาเดอืดหรือยัง เร่งไฟหน่อย!” หลวง

พ่อตะโกนกลบเสียงแผดร้องของหญิงคนนั้น
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 “เราจะจับตัวโยนลงหลุม  เอาน้ำาร้อนราด แล้วฝังไว้เลย เราจึงจะไล่

ผีมันได้”

 “เอ้า! ขุดเร็วๆ ต้มน้ำาอีก!”

 พวกเราเคยเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า ไม่มีใครจะแน่ใจได้หรอกว่า 

หลวงพ่อจะทำาอะไร ท่านเป็นพระที่ยึดหลักความไม่แน่นอนแน่นอนว่าชาว

บ้านตอ้งคดิวา่หลวงพอ่จะโยนหญงิทีถู่กผสิีงลงในหลุมเทน้ำาเดอืดจนท่วมร่าง

เธอ และฝังเธอเสีย แล้วเขาก็ยอมให้ท่านทำาเสียด้วย ตัวเธอเองคงคิดเช่น

เดียวกัน  เพราะเธอเริ่มสงบลง  ก่อนที่หลุมจะขุดเสร็จและน้ำาจะเดือด เธอก็

นั่งสำารวมอยู่ในความสงบอย่างหมดเรี่ยวแรงตรงหน้าหลวงพ่อ หมอบรับพร

อย่างสงบเรียบร้อยก่อนที่เขาจะค่อยๆ พาเธอกลับบ้าน ช่างหลักแหลมเสีย

จริงๆ

 หลวงพ่อชาทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกอะไรครอบงำา  หรือคนบ้า 

ลว้นแตม่พีลงัภายในตวัเองทีเ่ราเรยีกวา่ พลงัแห่งการรักษาตวัรอด อยูด้่วยกนั

ทัง้สิน้ อาศยัฝมีอืและการเลน่ละครทีดู่สมจรงิทา่นกส็ามารถกดปุม่ในตวัผูห้ญิง

คนนั้น ให้ความรักตัวกลัวตายและการกลัวความเจ็บของเธอเอง ขับไล่เจ้าผี

ร้ายที่เข้าสิงเธอออกไปได้

 น่ีคือปัญญา การหยั่งรู้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้า ไม่มีการวางแผน รู้

เฉพาะกาล
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อะไรใหญ่ที่สุดในโลก

 ลูกสาวของเพ่ือนสมยัอาตมาเปน็นกัศกึษาเรยีนอยู่ชัน้ประถมหน่ึง ครู

ถามเด็กนักเรียนในชั้นซึ่งอายุประมาณห้าขวบว่า “อะไรใหญ่ที่สุดในโลก?”

 เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งตอบว่า “คุณพ่อของหนูค่ะ”

 เดก็ชายคนหนึง่ท่ีเพิง่ไปเทีย่วสวนสตัวม์าเม่ือไมน่านน้ี ตอบวา่ “ชา้ง”

 เด็กอีกคนบอกว่า “ภูเขาค่ะ”

 ลูกสาวของเพื่อนอาตมาตอบว่า “ตาของหนูใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ”

ทั้งชั้นเงียบกริบ พยายามที่จะทำาความเข้าใจกับคำาตอบของ

เธอ ครูซึ่งก็งงพอๆ กับเด็กคนอื่นๆ ถามว่า  “หนูหมายความว่า

อย่างไรจ๊ะ”

 “กอ็ย่างนีน้ะคะ” นกัปรชัญารุน่จิว๋เริม่อธบิาย “ตาของหนเูหน็พอ่ของ

เพื่อน เห็นช้าง  เห็นภูเขา  แล้วก็เห็นอะไรๆ  อีกตั้งเยอะก็ถ้าทุกสิ่งทุกอย่าง

มาอยู่ในตาของหนูได้ ตาของหนูก็ต้องใหญ่ที่สุดในโลกสิคะ”

 ปัญญาไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่สอนกันไม่ได้

 ลูกสาวเพื่อนตอบได้ดีมาก แต่อาตมาจะขอเสริมว่า จิตของเราใหญ่

กว่าดวงตาเสียอีก  ฉะนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ จิต

 จติสามารถเหน็ทกุสิง่ทีด่วงตาเราไดเ้หน็ แลว้ยังเหน็มากไปกวา่นัน้อกี

โดยอาศัยจินตนาการของเรา มันสามารถรับรู้เสียงซึ่งดวงตาเราไม่เคยได้เห็น 

และรับรู้สัมผัสทั้งของจริงและสิ่งที่ฝันถึงนอกจากนี้จิตยังสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่

นอกเหนือสัมผัสทั้งห้า  เพราะเหตุว่าจิตสามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะ

รู้จะเห็นได้  จิตจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จิตของเราครอบคลุมทุกสิ่ง
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การค้นหาจิต

 นักวิทยาศาสตร์หลายคน และบรรดาผู้สนับสนุนเขาเหล่านั้น ยืนยัน

ว่า จิต เป็นผลข้างเคียงของการทำางานของสมอง ดังนั้นในช่วงเวลาถามตอบ

หลังการเทศน์ มักจะมีคนถามอาตมาเสมอว่า“จิตนี่มีจริงหรือ? ถ้ามี มันอยู่

ตรงไหน? ในร่างกายเรา?  หรือว่านอกร่างกายเรา?  หรือมันอยู่ทุกหนทุก

แห่งทั่วไปหมด? จิตอยู่ตรงไหน?”

 ในการตอบคำาถามเหล่านี้ อาตมาแสดงให้ดูอย่างง่ายๆ

 อาตมาถามผูฟ้งัวา่ “ถ้าใครกำาลงัมคีวามสขุ โปรดยกมอืขวาขึน้ แตถ่า้

ใครมคีวามทกุข ์แม้จะเลก็นอ้ยก็ตาม โปรดยกมอืซา้ยขึน้” คนสว่นใหญย่กมอื

ขวาขึ้น บางคนก็คงสุขจริง บางคนก็ยกเพราะกลัวเสียหน้า

 อาตมาพดูตอ่ว่า “เอาละทนีี ้ผูท่ี้กำาลงัมคีวามสุข กรุณาชีค้วามสุขของ

โยมด้วยนิ้วชี้มือขวา  ส่วนคนที่มีความทุกข์ โปรดใช้นิ้วช้ีมือซ้าย ชี้ไปท่ีตัว

ความทุกข์ ชี้ให้อาตมาดูหน่อย ว่ามันอยู่ตรงไหน”

 ผู้ฟังของอาตมาเริ่มจะชี้นิ้วสะเปะสะปะขึ้นๆ  ลงๆ แล้วก็เริ่มหันไป

หันมาเพื่อดูคนข้างๆ  ซึ่งก็ล้วนแต่สับสนพอๆ กัน เมื่อเขาเข้าใจสิ่งที่อาตมา

ต้องการจะสื่อให้เขารู้แล้ว ก็พากันหัวเราะ

 ความสุขน่ะมีจริง และความทุกข์ก็มีจริงด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย ทว่า

เราไมส่ามารถระบไุดว้า่สิง่ทีม่จีริงๆ เหลา่นีอ้ยูต่รงไหนในร่างกายของเรา หรือ

อยู่ตรงไหนนอกร่างกายเรา หรือแม้แต่ที่ไหนๆ ก็ตาม

 นัน่เป็นเพราะความสขุและความทกุขเ์ป็นเร่ืองของจติโดยเฉพาะ เชน่

เดียวกับท่ีดอกไม้และวัชพืชเป็นสิ่งที่อยู่ในสวน ความจริงที่ว่าดอกไม้และ

วัชพืชมีอยู่  แสดงว่าสวนมีอยู่ ในทำานองเดียวกัน การปรากฏของความสุข

ความทุกข์ย่อมพิสูจน์ว่า จิตมีอยู่จริง

 การคน้พบวา่เราไมส่ามารถชีว้า่ความสขุและความทกุขอ์ยูต่รงไหน ก็
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แสดงว่าเราไม่สามารถช้ีได้ว่าจิตอยู่ตรงไหนในอวกาศสามมิตินี้ จำาได้ใช่ไหม

วา่  จติเปน็ส่ิงทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก ดงันัน้จติจงึไมส่ามารถจะอยู่ในอวกาศสาม

มิติได้ แต่อวกาศสามมิตินั่นแหละที่อยู่ในจิต จิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

มันครอบคลุมทั้งจักรวาลเลยทีเดียว
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วิทยาศาสตร์

 ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระ อาตมาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์อาตมา

ศึกษาโลกแห่งฟิสิกส์ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ 

อาตมาพบว่าวิทยาศาสตร์และศาสนามีอะไรเหมือนๆ กันหลายอย่าง เช่น

การยึดมั่นถือมั่นในคำาสอน มีคำาพูดที่คมคาย ซึ่งอาตมาจำาได้ตั้งแต่สมัยเป็น

นกัศกึษา “ความย่ิงใหญข่องนักวทิยาศาสตร ์วดัไดจ้ากชว่งเวลาทีเ่ขาหรอืเธอ

ผู้นั้นสามารถชะลอการยอมรับทฤษฎีใหม่ที่จะลบล้างทฤษฎีของตนได้”

 เมื่อเร็วๆ น้ีมีการอภิปรายที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องวิทยาศาสตร์

และศาสนา  ซึ่งอาตมาเป็นวิทยากรคนหนึ่งด้วย หญิงคาธอลิกผู้เคร่งศาสนา

คนหนึ่งกล่าวอย่างน่าคิดว่า

 “เมือ่ดฉินัมองผา่นกลอ้งสอ่งทางไกลเพ่ือดคูวามงามของดวงดาว ดิฉัน

มักจะรู้สึกว่าคำาสอนในศาสนาของดิฉันถูกคุกคาม”

 อาตมาตอบเธอวา่  “ถา้นกัวทิยาศาสตรย์อมดตูวัเอง ผูด้ดูาว เสมอืน

มองจากปลายกล้องส่องทางไกลด้านใหญ่ไปสู่ด้านเล็ก เมื่อนั้น เขาจะรู้สึกว่า

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็ถูกคุกคามเช่นกัน!”
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ศาสตร์แห่งความสงบ

 บางทอีะไรๆ  มนัจะดีข้ึนถา้ทกุคนหยดุโตเ้ถยีงกนั สภุาษติตะวนัออก

ที่โด่งดังกล่าวว่า

 ผู้ที่รู้ ไม่พูด

 ผู้ที่พูด ไม่รู้

 มันอาจจะฟังลึกซึ้งจนกว่าเราจะฉุกคิดได้ว่า ถ้าใช่ ผู้กล่าวย่อมเป็นผู้

หนึ่งที่ไม่รู้
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ความเชื่ออันงมงาย

 เมื่อเราเริ่มเฒ่าชะแรแก่ชรา  สายตาเริ่มมัว หูเริ่มตึง ผมร่วงต้องใส่

ฟันปลอม ขาหมดเรี่ยวแรง มือสั่นเป็นครั้งคราว แต่มีส่วนหนึ่งในร่างกายของ

เราที่ดูจะแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกๆ ปีที่ผ่านไป นั่นก็คือปากที่แสนจะช่างพูดของเรา  

ดงันัน้ พลเมืองน้ำาทว่มทุง่ทัง้หลายจะมีคณุสมบตัเิชน่นักการเมอืงเมือ่อายมุาก

ขึ้น

 หลายศตวรรษมาแล้ว พระราชาองค์หนึ่งประสบปัญหาเรื่องคณะ

เสนาบด ีทีช่อบเถยีงกนัมากเสยีจนไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรไดเ้ลย พวกเขา

ยึดถือธรรมเนียมการเมืองเก่าแก่ด้ังเดิมที่สุดที่แต่ละคนจะยืนยันว่า  เขา

เท่านั้นที่ถูก ขณะที่คนอื่นๆ ผิดหมดอย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชาผู้เจ้าความ

คดิจดังานเฉลมิฉลองในโอกาสพิเศษขึน้ เสนาบดีทกุคนกพ็รอ้มใจกันหยุดงาน

เพื่อไปร่วมงานฉลองนั้น

 งานเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในสนามกีฬาใหญ่ มีท้ัง

การร้องรำาทำาเพลง เต้นระบำารำาฟ้อน กายกรรม ตัวตลกดนตรีและอื่นๆ อีก

มากมาย ในฉากสุดท้าย ต่อหน้าฝูงชนจำานวนมาก และแน่นอนว่าบรรดา

เสนาบดีทั้งหลายย่อมจับจองที่นั่งที่ดีที่สุด องค์พระราชาเองพาช้างหลวงเข้า

มาตรงกลางสนาม ตามมาด้วยชายตาบอดเจ็ดคน  ซึ่งเป็นที่รู้กันทั้งเมืองว่า 

ตาบอดมาแต่กำาเนิด และไม่รู้ว่าช้างคืออะไร

 พระราชาจับมอืชายตาบอดคนแรก ช่วยใหเ้ขาสมัผสังวงชา้งและบอก

เขาว่านี่คือช้าง แล้วพระองค์ก็ทรงช่วยชายคนที่สองให้ได้สัมผัสงาช้าง  คนที่

สามสัมผัสที่หู คนที่สี่สัมผัสหัว คนที่ห้าสัมผัสลำาตัว คนที่หกสัมผัสขาและคน

ที่เจ็ดสัมผัสหาง โดยบอกทุกคนว่านี่คือช้าง หลังจากนั้นพระองค์ก็กลับมาที่

ชายตาบอดคนแรกและขอให้เขาเล่าดังๆ ว่า ช้างคืออะไร

 ชายตาบอดคนแรกผูท้ีไ่ดส้มัผสังวงชา้งกลา่ววา่ “ผมได้ไตร่ตรองอย่าง
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รอบคอบแล้ว ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ‘ช้าง’  เป็นชื่อของงูเหลือมพันธุ์ใด

พันธุ์หนึ่ง”

 “เหลวไหลสิ้นดี” ชายตาบอดคนที่สองที่ได้สัมผัสงาช้างร้องอุทานขึ้น 

“ช้างน่ะแข็งเกินกว่าจะเป็นงูได้ ความจริงนะ แล้วผมก็ไม่เคยผิดเสียด้วย มัน

เป็นคันไถของชาวนา”

 “อย่าบ๊องน่า!” ชายตาบอดคนที่สามที่ได้สัมผัสหูช้างส่งเสียงเย้ยขึ้น

ทันที “ช้างเป็นพัดที่ทำาจากใบตาลต่างหาก”

 ชายตาบอดคนที่สี่ที่ได้สัมผัสส่วนหัว หัวเราะเยาะขึ้นมาแล้วกล่าวว่า 

“เจ้าพวกปัญญาอ่อนไร้ความสามารถเอ๋ย! มันชัดๆอยู่แล้วว่า ช้างน่ะคือตุ่ม

น้ำาใหญ่ๆ  ต่างหาก”

 “อมิพอสสิเบิล้! เปน็ไปไมไ่ดเ้ด็ดขาด!” ชายตาบอดคนท่ีหา้ทีไ่ดสั้มผัส

ลำาตัวส่งเสียงเกรี้ยวออกมาบ้าง “ช้างน่ะคือหินก้อนเบ้อเริ่มเทิ่ม”

 “ปัดโธ่เอ้ย!” ชายตาบอดคนที่หกที่ได้สัมผัสส่วนขา ตะโกนขึ้นมาบ้าง 

“ช้างน่ะคือลำาต้นไม้ต่างหาก”

 “นี่เจ้าพวกไม่ได้สตึท้ังหลาย” ชายตาบอดคนสุดท้ายท่ีได้สัมผัสส่วน

หางสง่เสยีงเหยยีดหยามออกมา “เราจะบอกพวกเจา้ให้วา่ ชา้งนะ่ จริงๆ แล้ว

มันคืออะไร มันก็คือแส้ปัดแมลงธรรมดาๆนี่เอง ฉันรู้ ฉันสัมผัสโดยตรงเลย

ล่ะ!”

 “เหลวไหล!  มันเป็นงู” “ไม่ใช่!  มันเป็นตุ่ม” “ไม่มีทาง!  มันเป็น....” 

แล้วบรรดาชายตาบอดเหล่านั้นก็เริ่มต้นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน จนกลาย

เป็นการตะโกนแผดเสียงที่ทั้งดังและไม่จบสิ้นเขาพ่นคำาสบประมาทต่างๆ ใส่

กันเท่านั้นยังไม่พอ ยังแถมรัวกำาปั้นใส่กันอีกด้วย แม้ว่าชายตาบอดเหล่านั้น

จะไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเขากำาลังต่อยใครอยู่ แต่มันก็ไม่สำาคัญหรอก ในสภาวะ

การทะเลาะเบาะแว้งอย่างดุเดือดน้ัน เขากำาลังต่อสู้เพ่ือหลักการ เพื่อความ

ถูกต้อง และเพื่อบูชาความจริง  เพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงของแต่ละบุคคล

เท่านั้น
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 ขณะที่ทหารของพระราชากำาลังแยกผู้วิวาทตาบอดที่ฟกช้ำา ดำาเขียว

ไปหมดออกจากกัน ฝูงชนที่อยู่ในสนามกีฬาต่างพากันหัวเราะเยาะบรรดา

เสนาบดซีึง่บดันีเ้งยีบกรบิและมสีหีนา้อบัอายทกุคนในทีน้ั่นเข้าใจเปน็อย่างดี

ว่า พระราชาต้องการที่จะสอนบทเรียนอะไร 10

 พวกเราแต่ละคนอาจจะรูแ้ตเ่พยีงบางสว่นของเรือ่งทัง้หมดทีป่ระกอบ

กันเป็นเรื่องจริง หากเรายึดมั่นถือมั่นในความรู้อันจำากัดของเราว่าเป็นความ

จริงอันสมบูรณ์ เราก็จะเหมือนกับชายตาบอดที่ได้สัมผัสแต่เพียงส่วนใดส่วน

หนึ่งของช้าง แล้วด่วนสรุปว่าประสบการณ์เพียงแค่เศษเสี้ยวของเขานั้น เป็น

ความจริงอันสมบูรณ์ส่วนคนอื่นๆ นอกจากเขาแล้วล้วนผิดหมด

 แทนการเชือ่อยา่งมดืบอดน้ัน เรานา่จะมกีารแลกเปล่ียนความคดิเหน็

ซ่ึงกันและกัน ลองนึกถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นหากชายตาบอดทั้งเจ็ดคน แทนที่จะ

คัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อมูลของผู้อื่นกลับเช่ือมประสบการณ์ของเขาเข้าด้วย

กัน เขาก็คงจะสรุปได้ว่า “ช้าง” คืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนหินก้อน

ใหญ่ ตั้งอยู่บนลำาต้นไม้ที่มั่นคงและแข็งแรงสี่ต้น  มีแส้ปัดแมลงอยู่ที่ด้านหลัง

ส่วนด้านหน้าเป็นเหมือนตุ่มน้ำาขนาดใหญ่ ที่ด้านข้างทั้งสองมีพัดใบตาล มี

คันไถอยู่สองด้ามชี้ลงเบื้องล่าง และมีงูหลามตัวยาวอยู่ตรงกลาง! นับได้ว่า

เป็นการบรรยายถึงช้างสักตัวที่ไม่เลวนักสำาหรับผู้ที่ยังไงๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้

เห็นช้างตัวจริง
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เสียงที่ไพเราะที่สุด

 ชายชราชาวบ้านคนหน่ึงเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกใน

ชีวิต เขาเติบโตในหมู่บ้านบนภูเขาไกลโพ้น ทำางานหนักตลอดชีวิตเลี้ยง

ครอบครัว บัดนี้เขากำาลังมีความสุขกับการเดินทางมาเย่ียมบ้านอันทันสมัย

ของลูกๆ เป็นครั้งแรก

 วันหนึ่งขณะท่ีลูกๆ พาเขาไปเที่ยวรอบเมือง ชายชราได้ยินเสียงๆ 

หน่ึงซึ่งสะดุดหู เขาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่บาดหูขนาดนี้มาก่อนเลยใน

หมูบ้่านอนัแสนสงบบนภเูขา และเขาก็ยนืกรานทีจ่ะรู้ให้ไดว้า่เสียงนัน้เกดิจาก

อะไร เขาเดินตามเสียงที่แสบหูนั้นมาจนถึงต้นตอ เขาเข้ามาถึงห้องหลังบ้าน

ที่เด็กผู้ชายเล็กๆ  คนหนึ่งกำาลังฝึกซ้อมไวโอลิน

 “อี๊แอ่ อี๊แอ่” เสียงครวญครางจากไวโอลินที่เพี้ยนๆ จากตัวโน้ต

 เมื่อลูกชายบอกเขาว่า  สิ่งนั้นเรียกว่า “ไวโอลิน” เขาคิดในใจว่า เขา

จะไม่มีวันอยากฟังไวโอลินที่แสนจะแย่นี้อีกแน่นอน

 วันรุ่งขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของเมือง ชายชราได้ยินเสียงๆ หนึ่งที่ฟังแล้ว

แสนจะรื่นหูอันชราภาพของเขา เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังท่วงทำานองที่ไพเราะมี

เสน่ห์เช่นนี้มาก่อนเลยที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจึงต้องการที่จะหาที่มาของเสียง 

เขาติดตามเสียงที่ให้ความสุขใจนั้นไปจนถึงต้นตอของมัน เขาเข้าไปในห้องที่

อยูด่า้นหนา้ของบา้นแลว้พบสภุาพสตรชีราผูห้น่ึง ซึง่เปน็นกัดนตรผีูเ้ชีย่วชาญ

กำาลังสีไวโอลินเพลงโซนาต้าอยู่

 ทันใดนั้น ชายชราได้ตระหนักถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเขา เสียง

แย่ๆ ที่เขาได้ยินเมื่อวานไม่ได้เป็นความผิดของไวโอลินหรือแม้กระทั่งเด็ก

ผู้ชายคนนั้น มันก็แค่ว่า  หนุ่มน้อยคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือของ

เขาให้ชำานาญขึ้นเท่านั้น
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 ด้วยปัญญาของชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ชายชราพิจารณาว่าเรื่อง

ของศาสนากเ็ปน็เชน่เดยีวกนันีแ่หละ เมือ่เราไดเ้จอะเจอผู้มศีรัทธาในศาสนา

ที่มีความคิดขัดแย้งเพราะความเชื่อของเขา มันย่อมเป็นการไม่ถูกต้องที่จะ

กล่าวโทษศาสนา มันก็แค่ว่าเขาผู้นั้นยังจะต้องเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจถ่องแท้

ยิ่งขึ้น และเมื่อเราได้พบผู้มีจิตใจสูงและแตกฉานในศาสนา เราจะรู้สึกว่ามัน

เป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษท่ีสามารถจรรโลงใจเราไปได้อีกหลายปีไม่ว่า

ความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตาม

 แต่เรื่องยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะ

 ในวันที่สาม ณ อีกด้านหนึ่งของเมือง ชายชราก็ได้ยินเสียงที่ไพเราะ

จับใจเสียยิ่งกว่าเสียงดนตรีจากนักไวโอลินเอก โยมคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร?

 มนัเป็นเสยีงทีไ่พเราะยิง่กวา่เสยีงธารน้ำาตกในฤดูใบไมผ้ลย่ิิงกวา่เสียง

ลมหววิผา่นปา่ละเมาะในฤดูใบไมร้ว่ง  หรอืยิง่กวา่เสยีงนกภเูขารอ้งเพลงหลงั

ฝนตกหนกั มนัเพราะยิง่กวา่เสยีงแหง่ความสงบในหบุเขาในค่ำาคนืฤดหูนาวที่

นิง่สนทิ เสียงทีผ่ลักดันหวัใจของชายชราอยา่งไมเ่คยเปน็มากอ่นน้ัน คอืเสยีง

อะไร?

 มันคือเสียงดนตรีที่วงออเคสตร้าวงใหญ่กำาลังบรรเลงอยู่

 เหตปุจัจยัทีเ่สยีงนัน้เปน็เสยีงทีไ่พเราะทีส่ดุในโลกทีช่ายชราเคยไดยิ้น

ได้ฟังมานั้น เป็นเพราะประการแรก  นักดนตรีทุกคนในวงออเคสตร้ามีความ

แตกฉานในเครือ่งดนตรทีีต่นเลน่ และประการทีส่อง เขาไดเ้รยีนรูแ้ละฝกึซอ้ม

ที่จะร่วมกันบรรเลงให้ผสมผสานและกลมกลืนกันที่สุด

 ‘ขอให้มันเป็นเช่นเดียวกับเร่ืองศาสนาเถอะ!’ ชายชราคิด ‘ขอให้พวก

เราแต่ละคนได้เรียนรู้จากบทเรียนแห่งชีวิต ให้มีความเช่ือและจิตใจท่ีอ่อนโยน 

ขอให้เราแต่ละคนเป็นผู้ท่ีเป่ียมไปด้วยเมตตาและความรักตามคำาส่ังสอนใน

ศาสนาของตน และเม่ือได้ศึกษาศาสนาของตนให้ถ่องแท้แล้ว ก็ขอให้เราทุก

คนจงพัฒนาตนเองและเรียนรู้เช่นเดียวกับสมาชิกของวงออเคสตร้า ท่ีจะดำาเนิน

ชีวิตร่วมกับผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ ได้อย่างลงรอยและกลมกลืนกันในท่ีสุด!’
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อำานาจปิรามิด

 ในฤดูร้อน พ.ศ. 2512  หลังวันเกิดอายุ 18 ปีของอาตมาอาตมา

กำาลงัมคีวามสขุกบัประสบการณค์รัง้แรกในการทอ่งปา่ในเขตร้อนชืน้ อาตมา

กำาลงัเดนิทางอยูใ่นบรเิวณแหลมยคูาเทน  ในกวัเตมาลา มุง่หน้าสู่ปริามดิเกา่

แก่ที่เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นานนักปิรามิดสมัยอารยธรรมมายันที่สูญสิ้นไปนาน

แล้ว

 ในสมยันัน้ การเดินทางยากลำาบากมาก ต้องใชเ้วลาสามถงึส่ีวนัทเีดยีว

ที่จะเดินทางเพียงสองสามร้อยกิโลเมตรจากกัวเตมาลาซิตี้ไปยังทิกัล ซึ่งเป็น

ซากปรักหักพังของกลุ่มโบสถ์วิหารโบราณอาตมาต้องนั่งเรือหาปลาที่ชุ่มโชก

ไปด้วยน้ำามัน ทวนแม่น้ำาสายแคบๆ หลายสายในเขตป่าร้อนชื้น นั่งอยู่บน

กองสัมภาระบนรถบรรทุกซึ่งขนของเกินพิกัดจนเสี่ยงอันตรายขณะวิ่งลงเขา  

บนถนนที่แสนจะคดเคี้ยวและฝุ่นคลุ้ง แล้วยังต้องนั่งรถลากที่โยกเยกและส่ง

เสียงเอี๊ยดอ๊าดไปบนทางเล็กๆ ผ่านป่าดงดิบด้วย มันเป็นดินแดนที่ไกลโพ้น 

ยากจนข้นแค้น และเก่าแก่ยิ่ง

 ในที่สุดอาตมาก็ไปถึงโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหัก

พงัมากมายของวหิารและปิรามดิทีถู่กทิง้รา้งมานานอาตมาไมม่มีคัคเุทศกแ์ละ

แม้แต่หนังสือท่องเที่ยวที่จะบอกอาตมาถึงความหมายของแท่งหินช้ีข้ึนฟ้าที่

ดูน่าประทับใจเหล่านั้น อาตมาจึงเริ่มปีนขึ้นไปบนปิรามิดสูงๆ  นั้น

 เม่ือขึน้ไปถงึยอดปริามดิ ความหมายและจดุประสงคท์างศาสนาของ

ปิรามิดเหล่านี้ก็ประจักษ์ชัดแก่ใจของอาตมา

 สามวันที่ผ่านมานั้น อาตมาเดินทางอยู่แต่ในป่าดงดิบ ทั้งถนน ทาง

เดิน และลำาน้ำา  เหมือนอยู่ในอุโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวหนาทึบ แม้จะ

เป็นทางสัญจรใหม่ใดๆ  ป่าจะสามารถแผ่ปกคลุมราวกับเพดานอุโมงค์ได้

อย่างรวดเร็ว อาตมาไม่ได้เห็นเส้นขอบฟ้าเลยเป็นเวลาหลายวัน จริงๆ แล้ว
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อาตมาไม่ได้เห็นอะไรไกลๆ เลย ก็อาตมาอยู่ในป่าทึบนี่นะ

 บนยอดปิรามิด อาตมาอยู่เหนือป่าดงดิบนั้น  ไม่เพียงแต่อาตมาจะ

รู้ได้ว่า  อาตมาอยู่ ณ จุดใดในทัศนียภาพที่ดูราวกับเป็นแผนที่ที่กางอยู่ต่อ

หน้าอาตมาเท่านั้น อาตมายังสามารถมองไปจนสุดสายตาในทุกทิศทุกทาง 

โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่แม้แต่น้อย

 ยืนอยู่บนนั้นราวกับยืนอยู่เหนือโลกทั้งใบ อาตมาวาดภาพว่ามันจะ

เป็นเช่นไร เมื่อหนุ่มสาวชาวมายันผู้ที่เกิดในป่าดงดิบเติบโตและอาศัยอยู่ใน

ป่าทึบตลอดชีวิตของเขา ในพิธีกรรมทางศาสนา ในวาระที่เขาข้ามพ้นจาก

ความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ ท่านผู้เฒ่า ผู้ทรงศีลและทรง

ปัญญาจะค่อยๆจูงเขาขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดของปิรามิดเป็นคร้ังแรกในชีวิตของ

เขาเม่ือพวกเขาผา่นพน้แนวตน้ไมข้ึน้มา เขาไดเ้หน็โลกในปา่ทบึของเขาถกูคล่ี

ออกมาแล้ววางแผ่อยู่ต่อหน้า และเมื่อเขาจ้องมองออกไปนอกขอบเขตดิน

แดนป่าทึบไปสู่เส้นขอบฟ้า  และที่ไกลไปกว่านั้น เขาจะเห็นความว่างเปล่าที่

ยิ่งใหญ่นักโอบล้อมไว้ทั้งจากเบื้องบนและโดยรอบ  ยืนอยู่ ณ ยอดปิรามิด  

ประตูระหว่างสวรรค์และโลก ไม่มีบุคคล ไม่มีสิ่งของ ไม่มีคำาพูดใดๆ ระหว่าง

กัน และไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดในทุกทิศทาง ความหมายที่โดดเด่นจาก

ทศันยีภาพเบือ้งหนา้ก้องกังวานในจติใจของเขา ความจริงประจกัษช์ดัและนำา

ไปสู่ปัญญา เขาได้เข้าใจตามความเป็นจริงถึงสถานะของเขาในโลกของเขา 

และคงจะมองเห็นทะลถุงึความไมม่ขีอบเขต ไมม่ปีระมาณ ความวา่งเปลา่อนั

เป็นอิสระ ซึ่งโอบล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ เขาคงจะค้นพบความหมายแห่งชีวิต

ของเขาด้วยเราทุกคนจำาเป็นจะต้องให้เวลาแก่ตัวเราเองท่ีจะหาความสงบสุข 

ด้วยการปีนขึ้นไปสู่ยอดปิรามิดแห่งจิตวิญญาณภายในตัวของเราแต่ละคน  

เพ่ือจะได้อยู่เหนือป่าที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งก็คือชีวิตของเรานั่นเอง แม้จะเป็น

เวลาสั้นๆ  ก็ยังดี เมื่อนั้นเราอาจจะได้เห็นด้วยตัวของเราเองถึงสถานภาพ

ของเราท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งหลายได้พิจารณาการดำาเนินชีวิตของเรา  และ

ได้เพ่งมองไปจนสุดสายตาในทุกทิศทางโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่เลย
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หินที่มีค่า

 เมื่อหลายปีก่อนที่คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หนึ่งในอเมริกา โปรเฟสเซอร์คนหนึ่งได้แสดงเลคเชอร์พิเศษให้แก่นักศึกษา

ปรญิญาโทในวชิาเศรษฐศาสตรส์งัคม โดยไมมี่การอธิบายวา่เขากำาลังทำาอะไร 

โปรเฟสเซอร์คนนั้นค่อยๆ วางโถแก้วใบหนึ่งลงบนโต๊ะ และเอาถุงที่เต็มไป

ดว้ยก้อนหนิออกมาคอ่ยๆ ใสก้่อนหินทลีะก้อนลงในโถจนไมส่ามารถจะใส่ได้

อีกต่อไปเขาถามนักศึกษาว่า “โถนี่เต็มหรือยัง?”

 พวกเขาตอบว่า “เต็มแล้ว”

 โปรเฟสเซอร์ยิ้ม เขาดึงถุงที่สองออกมาจากใต้โต๊ะ  ถุงนี้เต็มไปด้วย

กรวด เขาค่อยๆ ใส่กรวดลงไปในโถ เขย่าๆ จนกรวดเล็กๆนั้นเข้าไปอยู่ตาม

ซอกต่างๆ ระหว่างก้อนหินในโถ เขาถามนักศึกษาเป็นครั้งที่สองว่า “โถนี่เต็ม

หรือยัง?”

 พวกเขาตอบว่า “ยังไม่เต็ม” ชักจะรู้ทางอาจารย์ของเขาแล้ว

 แนน่อนวา่พวกเขาตอบถกู โปรเฟสเซอร์ดงึถุงซึง่ใส่ทรายละเอียดออก

มา ค่อยๆ จดัการให้ทรายลงไปแทนทีช่อ่งวา่งระหวา่งกอ้นหนิและกอ้นกรวด

ภายในโถ แล้วเขาก็ถามอีกครั้งว่า “โถนี่เต็มหรือยัง?”

 ลูกศิษย์ตอบว่า “อาจจะยัง พวกเรารู้จักท่านอาจารย์ดี”

 อาจารย์ยิ้มเมื่อได้ฟังคำาตอบ แล้วเขาก็หยิบเหยือกน้ำาเล็กๆออกมา 

ค่อยๆ เทน้ำาลงไปในโถที่เต็มไปด้วยก้อนหิน ก้อนกรวดและเม็ดทราย เมื่อใส่

น้ำาลงไปจนไมส่ามารถจะใสไ่ด้อกีตอ่ไป  เขาก็วางเหยอืกลงและมองดูลกูศษิย์

 เขาถามบรรดานกัศกึษาวา่ “เอาละ่! บทเรยีนน้ีสอนอะไรแก่พวกเธอ?”

 ลูกศษิย์คนหนึง่ตอบวา่ “ไมว่า่ตารางของเราจะแนน่และยุง่ขนาดไหน

กต็าม เรากย็งัสามารถเพิม่บางอยา่งเข้าไปไดเ้สมอ!”นักศกึษาในมหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องตอบอะไรๆทำานองนี้แหละ
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 “ไม่ใช่” โปรเฟสเซอร์บอกด้วยเสียงอันดังและเน้นหนัก “มันแสดงให้

เราเห็นว่า ถ้าเราต้องการที่จะใส่หินก้อนใหญ่ๆ ลงไปละก้อเราจะต้องใส่มัน

ลงไปก่อนสิ่งอื่นๆ” มันเป็นบทเรียนเรื่องการจัดลำาดับความสำาคัญ

 ดังนั้น อะไรล่ะที่เป็น  ‘หินก้อนใหญ่’  ใน ‘โถ’ ของเรา?  อะไรเป็นสิ่ง

ที่สำาคัญที่สุดในชีวิต จงแน่ใจว่าเราได้ใส่  ‘หินที่มีค่า’ ลงไปในตารางชีวิตก่อน 

มฉิะนัน้เราอาจจะไมไ่ดเ้ขา้ใกลม้นั และใสม่นัลงไปในชวีติของเราเลยก็เปน็ได้
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แล้วฉันจะเป็นสุข

 บางทีหินที่มีค่าที่สุดที่เราสมควรต้องใส่ลงไปใน ‘โถ’ ของเราก่อนสิ่ง

อ่ืนๆ ดงัเชน่ทีเ่ล่าในเรือ่งทีแ่ล้ว คอื ความสขุภายในหากตัวเราเองยังไมม่คีวาม

สขุ เรายอ่มไมม่คีวามสขุทีจ่ะมอบใหแ้กผู่อ้ืน่ แล้วทำาไมพวกเรามากมายจงึให้

ความสำาคญักบัความสขุน้อยเหลอืเกิน เลือ่นมนัไปจนเปน็อนัดบัทา้ยๆ? (หรอื

แม้กระทั่งหลังจากอันดับท้ายสุด ดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้)

 เมื่ออาตมาอายุ 14 ปี อาตมากำาลังเตรียมตัวสอบระดับ O-Level 

(เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ีสี่ของไทย - ผู้แปล)  ที่โรงเรียนมัธยมใน

ลอนดอน พ่อ แม่ และครูของอาตมา แนะนำาให้อาตมาหยุดเล่นฟุตบอลใน

ตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อจะได้อยู่บ้านและใช้เวลากับการทำาการ

บ้าน  ท่านอธิบายความสำาคัญของการสอบ O-Level และบอกว่าถ้าอาตมา

สอบได้คะแนนดี อาตมาจะมีความสุข

 อาตมาเชื่อฟังคำาแนะนำา และอาตมาก็สอบได้ดี แต่มันไม่ได้ทำาให้

อาตมามคีวามสุข เพราะความสำาเรจ็นัน้มคีวามหมายเพยีงแคว่า่ บดันี ้อาตมา

จะต้องเรียนหนักขึ้นไปอีกเป็นเวลาสองปี เพ่ือเตรียมตัวสำาหรับการสอบ 

A-Level (เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่หกของไทย - ผู้แปล) พ่อแม่และครู

จึงแนะนำาไม่ให้ออกเที่ยวยามค่ำาคืนและในวันเสาร์อาทิตย์ และไม่ให้ไล่จีบผู้

หญิงแต่ให้อยู่บ้านเพื่อท่องหนังสือ ท่านอธิบายความสำาคัญของการสอบ 

A-Level และบอกว่าถ้าอาตมาสอบได้คะแนนดี อาตมาจะมีความสุข

 ครั้งนี้เช่นกันที่อาตมาเชื่อฟังคำาแนะนำา และอาตมาก็สอบได้ดี แล้วก็

อกีครัง้เช่นกนัท่ีมนัไม่ได้ทำาใหอ้าตมามคีวามสขุเทา่ไหรเ่พราะบดันีอ้าตมาจะ

ต้องเรียนหนักที่สุดอีกตั้งสามปีที่แสนจะยาวนาน เพื่อจะได้ปริญญาจาก

มหาวิทยาลัย  แม่และอาจารย์ (ถึงเวลานี้พ่อของอาตมาก็ได้จากไปเสียแล้ว) 

แนะนำาอาตมาให้อยู่ไกลๆ จากบาร์  และงานเลี้ยงต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จะ
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ได้ให้เวลาเต็มที่กับการเรียน ท่านบอกอาตมาว่า  ปริญญาจากมหาวิทยาลัย

สำาคัญมาก และถ้าอาตมาทำาได้ดี อาตมาจะมีความสุข

 มาถึงจุดนี้ อาตมาชักจะเริ่มสงสัยเสียแล้วล่ะ

 อาตมาเห็นเพือ่นรุน่พีบ่างคนทีเ่รยีนหนกัมากและไดรั้บปริญญาแล้ว 

เด๋ียวนี้พวกเขากำาลังทำางานแรกของเขาอย่างหนักย่ิงเพื่อจะได้เก็บหอมรอม

ริบให้ได้เงินมากพอที่จะซื้อของจำาเป็น เช่นรถยนต์ เขาบอกอาตมาว่า “เมื่อพี่

มีเงินมากพอที่จะซื้อรถสักคัน  พี่จะมีความสุข”

 แตเ่ม่ือเขาหาเงนิได้มากพอ และได้ซือ้รถยนตค์นัแรกแล้วเขากยั็งไมม่ี

ความสุขอยู่นั่นแหละ คราวนี้เขาทำางานหนักเพื่อจะซื้อของอื่นๆ ซึ่งจะทำาให้

เขามีความสุข  หรือไม่เขาก็กำาลังวุ่นวายสับสนเรื่องความรัก เสาะแสวงหาคู่

ชีวิต เขาบอกอาตมาว่า “ถ้าพี่ได้แต่งงานลงหลักปักฐานแล้ว พี่จะได้มีความ

สุขซะที”

 เมื่อแต่งงานแล้ว เขาก็ยังคงไม่มีความสุข  เขาต้องทำางานหนักขึ้นไป

กวา่เกา่ รบังานพเิศษเพิม่ขึน้ เพือ่เกบ็หอมรอมรบิไวเ้ปน็คา่มดัจำาสำาหรับหอ้ง

ชดุหรอืบา้นเลก็ๆ  สกัหลัง เขาบอกอาตมาวา่“ถา้เรามบีา้นของเราเองเมือ่ไหร่ 

เราจะมีความสุข”

 เปน็เรือ่งทีน่า่เสียใจวา่ การทีต่อ้งผ่อนจา่ยชำาระคา่บ้านเปน็รายเดอืน

นัน้ยอ่มทำาให้พวกเขาไมถ่งึซึง่ความสขุ ยิง่ไปกวา่นัน้บดัน้ีเขาเร่ิมตัง้ครอบครัว  

มีลูกที่ทำาให้เขาต้องตื่นกลางดึก  กลืนกินเงินทั้งหมดที่เขาเจียดไว้ เพิ่มความ

วิตกกังวลนานาประการแก่เขาอย่างมหาศาล คราวนี้คงจะเป็นอีกยี่สิบปีข้าง

หน้าหรอกที่เขาจะสามารถทำาอะไรอย่างที่เขาต้องการได้ เขาจึงบอกอาตมา

ว่า  “เมื่อใดที่ลูกๆ โตพอที่จะออกจากบ้านไปตั้งตัวเองได้  เมื่อนั้นแหละเรา

จึงจะมีความสุข”

 กว่าลูกๆ จะโตพอที่จะจากบ้านไป  พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ใกล้ถึงเวลาที่

จะปลดเกษียณ ดังนั้นเขาจึงต้องเลื่อนเวลาแห่งความสุขออกไปอีก เขาต้อง

ทำางานหนักเพื่อจะอดออมไว้ใช้ในยามแก่  เขาบอกอาตมาว่า  “เกษียณเมื่อ
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ไหร่ เราก็จะได้มีความสุขสักที”

 แน่นอนว่าเม่ือเขาเกษียณแล้ว หรืออาจจะก่อนด้วยซ้ำา  เขาจะเร่ิม

สนใจศาสนาและเริ่มไปโบสถ์ โยมเคยสังเกตไหมว่า มีคนแก่ๆจำานวนเท่าไหร่

ที่ครอบครองม้านั่งในโบสถ์น่ะ? อาตมาถามเขาว่าเขาไปโบสถ์กันทำาไม เขา

ตอบว่า “เพราะว่าตายแล้วเราจะมีความสุข!”

 สำาหรบัผูท้ีเ่ชือ่วา่ ‘เมือ่ฉนัไดส้ิง่นี้ๆ  แลว้ ฉนัจงึจะมคีวามสขุ’ความสุข

ของเขาจะเป็นแค่ความฝันในอนาคตเท่านั้น มันจะเป็นเหมือนสายรุ้งที่อยู่

เบ้ืองหนา้เราเพยีงไมก่ี่ก้าว แตเ่ราไมมี่วนัเอือ้มถึงเขาจะไมม่วีนัเขา้ถงึความสุข

ที่เขาต้องการไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า
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ชาวประมงเม็กซิกัน

 ในหมูบ่า้นชาวประมงทีเ่งยีบสงบแหง่หนึง่ในเมก็ซโิก ชายชาวอเมรกินั

คนหนึ่งซ่ึงมาพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านน้ี กำาลังเฝ้าดูชาวประมงคนหน่ึงขนปลาที่

เขาจับได้ในเช้าวันนั้นลงจากเรือ ชายชาวอเมริกันคนน้ีเป็นโปรเฟสเซอร์ที่

ประสบความสำาเร็จสูง เขาสอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ

เสยีงมากด้านนีด้งันัน้ เขาจงึอดไมไ่ดท้ีจ่ะใหค้ำาแนะนำาสกัเลก็นอ้ยแกช่ายชาว

ประมงเม็กซิกันโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

 “นีน่าย!” ชาวอเมรกินัเริม่บทสนทนา “ทำาไมนายถงึเลกิจบัปลาแตเ่ชา้

อย่างนี้เล่า?”

 “เพราะผมจับปลาได้เพียงพอแล้วซิครับ   ซินยอร์” ชาวเม็กซิกันตอบ

อย่างอารมณ์ดี “พอเพียงที่จะเป็นอาหารของครอบครัวแล้วยังเหลืออีกเล็ก

น้อยไว้ขายด้วย เด๋ียวผมก็จะไปกินข้าวกลางวันกับเมีย แล้วงีบเซียสต้าสัก

หน่อยตอนบ่าย ตื่นมาเล่นกับลูกๆ  หลังอาหารเย็นผมก็จะไปร้านเหล้าดื่ม

เตกล่ีาสักหนอ่ย เล่นกตีารก์บัเพือ่นๆ มนัพอเพยีงสำาหรบัผมแลว้ครบัซนิยอร”์

 “นี่แน่ะ สหาย ฟังผมนะ” ท่านโปรเฟสเซอร์ด้านธุรกิจพูด“ถ้านายอยู่

ในทะเลจนถงึบ่ายแก่ๆ ละก็ นายจะจบัปลาได้มากขึน้ซกัสองเทา่อยา่งสบายๆ 

นายขายปลาที่เหลือจากที่กินในครอบครัวรวบรวมเงินสักหกเดือนหรืออาจ

จะเก้าเดือน นายก็จะสามารถซื้อเรือที่ใหญ่กว่าและดีกว่าลำานี้  แล้วก็จ้างลูก

เรือด้วย ทีนี้นายจะสามารถจับปลาได้มากขึ้นถึงสี่เท่า คิดซิว่านายจะทำาเงิน

ได้มากขนาดไหน! ภายในปีหรือสองปี นายจะมีเงินลงทุนซื้อเรือหาปลาลำาที่

สอง แล้วจ้างลูกเรืออีกทีม  ถ้านายทำาตามแผนธุรกิจนี้นะภายในหกหรือเจ็ด

ปีนายจะได้เป็นเจ้าของกองเรือประมงขนาดใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจย่ิง ลองวาด

ภาพดูซิ จากนั้นนายควรจะย้ายสำานักงานใหญ่ไปอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้ หรือจะที่

แอลเอก็ยังได้ แค่สามหรือสี่ปีในแอลเอ นายเอาบริษัทของนายเข้าตลาดหุ้น  
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ตั้งตัวนายเองเป็น ซี.อี.โอ.  รับเงินเดือนพร้อมผลตอบแทนก้อนงาม หรือจะ

เลือกเป็นหุ้นจำานวนมากแทนก็ได้ แล้วอีกไม่กี่ปีต่อจากนั้น  ฟังให้ดีนะ! นาย

ก็เริ่มแผนการซื้อหุ้นบริษัทคืน ซึ่งจะทำาให้นายกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี! รับ

ประกนัเลยล่ะ! ผมนะ่เปน็โปรเฟสเซอรท์ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัในมหาวทิยาลยัทาง

ธุรกิจในสหรัฐนะ ผมรู้เรื่องพวกนี้ดี”

 ชายชาวประมงเมก็ซกินัตัง้อกตัง้ใจฟงัทกุอย่างทีช่าวอเมริกันพดู เมือ่

โปรเฟสเซอร์พูดจบ  เขาจึงถามขึ้นว่า  “ซินยอร์โปรเฟสเซอร์ครับ แล้วผมจะ

เอาเงินหลายล้านดอลลาร์นั้นไปทำาอะไรเล่าครับ?”

 เป็นเรือ่งทีน่า่แปลกใจยิง่ทีโ่ปรเฟสเซอรช์าวอเมรกินัไมเ่คยไดค้ดิแผน

ธรุกจิไกลไปถงึขนาดนัน้ ดังน้ันเขาจงึเริม่คดิสะระตะอยา่งรวดเรว็วา่ คนๆ หนึง่

จะทำาอะไรกับเงินหลายล้านดอลลาร์

 “สหาย! เมื่อมีเงินมากมายขนาดน้ัน นายก็เลิกทำางานน่ะสิใช่แล้ว!  

เลกิทำางานตลอดชวีติเลย นายกซ็ือ้วลิลา่เลก็ๆ สกัหลงั ในหมูบ่า้นทีง่ามราวกบั

ภาพวาดเช่นหมู่บ้านนี้แหละ แล้วซ้ือเรือลำาเล็กๆ สักลำาไว้ออกไปตกปลาใน

ตอนเช้า กลับมากินอาหารกลางวันกับเมียได้ทุกวัน งีบเซียสต้าสักหน่อยโดย

ไมม่อีะไรตอ้งกังวล  ตอนบ่ายก็ใช้เวลาอยา่งมคีณุภาพกบัลูกๆ  ของนาย หลัง

อาหารเย็นกอ็อกไปเลน่กีตารกั์บเพือ่นๆ  ทีร่า้นเหลา้ ด่ืมเตกลีา่เสยีหนอ่ย ใช่

แล้ว ด้วยเงินมากมายขนาดนั้น เพื่อนเอ๋ย นายก็เลิกทำางานแล้วก็ใช้ชีวิตให้

สบายไปเลย”

 “แต่ซินยอร์โปรเฟสเซอร์ครับ ผมกำาลังทำาทุกอย่างที่ว่านั้นอยู่แล้วนี่

ครับ”

 ทำาไมพวกเราจงึเชือ่กนันกัวา่ เราจะตอ้งทำางานหนักใหร่้ำารวยเสียก่อน 

แล้วจึงจะหาความพอใจได้?
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พอ

 สายวัดป่าเราจะไม่รับ ไม่จับ ไม่เป็นเจ้าของเงิน

 เราอยู่ได้อย่างประหยัดที่สุดจากปัจจัยส่ีเท่าที่ญาติโยมทำาบุญกับเรา 

โดยที่เราไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม นานๆ ครั้งเราก็อาจจะได้รับของพิเศษๆ 

จากญาติโยม

 อาตมาได้ช่วยชายไทยคนหน่ึงเก่ียวกับปัญหาส่วนตัวของเขา ด้วย

ความกตัญญู เขาบอกอาตมาว่า “ท่านครับ กระผมอยากถวายของอะไรสัก

อย่างให้ท่านใช้ส่วนตัว กระผมมีปัจจัยห้าร้อยท่านกรุณาบอกกระผมว่าท่าน

ต้องการอะไร” เมื่ออาตมาไม่สามารถคิดได้ในทันทีว่าอาตมาจำาเป็นต้องใช้

อะไรบา้ง และเขาจำาเปน็ตอ้งรบีไป เราจงึตกลงกนัว่า อาตมาจะบอกเขาในวนั

รุ่งขึ้นเมื่อเขากลับมาที่วัด

 ก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น อาตมาเป็นพระผู้น้อยที่มีความสุข บัดนี้

อาตมาเริ่มไตร่ตรองว่า อาตมาต้องการอะไร  อาตมาเขียนรายการ แล้ว

รายการนั้นก็เริ่มยาวขึ้น ในไม่ช้าปัจจัยห้าร้อยบาทก็ไม่เพียงพอเสียแล้ว แต่

มันช่างยากเสียเหลือเกินที่จะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากรายการของท่ีต้องการ 

ความต้องการผุดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่นานก็กลายเป็นความจำาเป็นสุดๆ  

และรายการก็ยังคงยาวขึ้นๆ จนบัดนี้เงินสักห้าพันบาทก็ไม่เพียงพอซะแล้ว

 เมื่อรู้ชัดว่าอะไรกำาลังเกิดขึ้น อาตมาจึงโยนรายการสิ่งของที่ต้องการ

ทิ้งเสีย วันรุ่งข้ึนอาตมาบอกโยมผู้ปวารณาว่า ให้ทำาบุญเงินห้าร้อยบาทน้ี

สำาหรับการก่อสร้างของวัดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ อาตมาไม่ต้องการ

อะไร ส่ิงทีอ่าตมาต้องการยิง่กวา่สิง่ใดคอื ความสนัโดษพอใจกบัสิง่ทีม่อียูข่อง

เมื่อวานนี้ เมื่ออาตมาไม่มีเงินและไม่มีโอกาสที่จะได้อะไร เมื่อนั้นแหละเป็น

ช่วงเวลาที่ความปรารถนาทั้งหมดของอาตมาเต็มอิ่ม

 ความต้องการยอ่มไมม่ทีีส่ิน้สดุ เงินสกัพนัลา้นบาทหรอืแมแ้ตพ่นัลา้น
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ดอลลาร์ก็ยังไม่พอ แต่การเป็นอิสระจากความต้องการนั้นมีจุดสิ้นสุด นั่นคือ

เมื่อเรารู้ตัวว่าเราไม่ขาดอะไรสักอย่าง เมื่อเรามีความพอใจกับส่ิงที่เรามีอยู่

เท่านั้น เราจึงจะรู้จักคำาว่า พอ
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อิสรภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน
อิสระสองประเภท

 ในโลกเรานี้ เราจะพบว่ามีความเป็นอิสระอยู่สองประเภทคือ อิสระ

ที่จะอยาก และอิสระจากความอยาก

 วัฒนธรรมตะวันตกยุคใหมน่ี้รู้จักแต่อสิรภาพชนิดแรกนั่นคอื อิสระที่

จะอยาก  และบูชาความเป็นอิสระน้ันโดยยกมันขึ้นนำาหน้าทีเดียวใน

รัฐธรรมนูญแห่งชาติ ตลอดจนกฎหมายสิทธิมนุษยชน เราสามารถพูดได้ว่า 

ความเช่ือพืน้ฐานของระบอบประชาธิปไตยตะวนัตกส่วนใหญ่ คือการปกปอ้ง

ความเปน็อิสระของประชาชนทีจ่ะสนองความอยากของพวกเขาใหม้ากเทา่ที่

สามารถจะมากได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนในประเทศเหล่านั้นมักรู้สึกว่า 

เขาไม่ค่อยจะเป็นอิสระเท่าใดนัก

 ความเป็นอิสระชนิดที่สอง คือ อิสระจากความอยาก  ซึ่งได้รับการ

ยกยอ่งเฉพาะในกลุม่ศาสนาซึง่ให้ความสำาคญักับความพอใจในส่ิงท่ีมอียู่และ

ความสงบสุขจากความอยาก เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า ในชุมชนที่อยู่อย่างเรียบ

ง่ายและประหยัดเหมอืนวดัของอาตมา ผูค้นท่ีอยูอ่าศยัรู้สึกถึงความเปน็อิสระ

อย่างชัดเจน
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อิสระชนิดไหนล่ะที่ท่านชอบ?

 พระไทยผู้ปฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบสององค ์ไดร้บันิมนตไ์ปฉันอาหารท่ีบา้น

โยมอุปัฏฐากในเช้าวันหนึ่ง ห้องรับแขกที่ท่านนั่งพักอยู่ตกแต่งด้วยตู้ปลาที่มี

ปลาหลากหลายชนิด พระองค์ที่มีอาวุโสน้อยกว่าบ่นว่า การเอาปลามาเลี้ยง

ไว้ในตู้เช่นนี้ขัดกับหลักความกรุณาในพุทธศาสนา มันเหมือนกับการเอาปลา

มาขังไว้ในคุก  ปลาพวกนี้ทำาอะไรผิดหรือจึงโดนกักขังไว้ในคุกกำาแพงกระจก

เช่นนี้?มันควรจะได้ว่ายน้ำาอย่างอิสระอยู่ในแม่น้ำาและทะเลสาบ ไปไหนก็ได้

ตามความพอใจ พระองค์ท่ีสองไมเ่ห็นด้วย ท่านยอมรบัเรือ่งทีป่ลาเหลา่นีไ้มม่ี

อิสระที่จะว่ายไปไหนมาไหนตามใจชอบ แต่การที่มันอยู่ในตู้ปลานี้ก็ให้อิสระ

มนัจากภยนัตรายนานาประการ  ทา่นได้แจกแจงความเป็นอสิระของปลาเหลา่

นั้น  ดังนี้

 1. เราเคยเห็นชาวประมงหย่อนสายเบ็ดลงในตู้ปลาที่บ้านใครบ้าง

ไหม? ไมเ่คยแน!่ ดงัน้ันอสิระแรกของปลาในตูก้ค็อือสิระจากการไลล่่าของชาว

ประมง

 ลองวาดภาพดูว่ามันเป็นเช่นไรสำาหรับปลาที่อยู่ตามธรรมชาติ เวลา

มนัเห็นหนอนตวัอวบๆ หรือแมลงตัวอว้นน่ากินมนัไมส่ามารถจะแนใ่จได้เลย

ว่ามันปลอดภัยที่จะกินหรือไม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องเคยเห็นเพ่ือนฝูง

หรือญาติพี่น้องของมันงับกินหนอนที่ดูน่าอร่อยนั่น และในทันทีทันใดนั้น ก็

ถูกกระตุกวับหายไปทางเบ้ืองบน อำาลาพวกมันไปตลอดกาล  สำาหรับปลา

นอกตู้ท้ังหลาย การกินนั้นย่อมเต็มไปด้วยภยันตราย และบ่อยคร้ังที่จบลง

ดว้ยโศกนาฏกรรม จะกินอาหารมือ้ใหญเ่มือ่ไหรก่ต็อ้งคดิหนกัทกุทบีรรดาปลา

ทั้งหลายน่าจะต้องเป็นโรคกระเพาะไปตามๆ กันด้วยความเครียดในการกิน 

แลว้เจา้ตวัทีห่วาดระแวงมากๆ  คงหวิตายแน่ๆ  ขณะทีป่ลาทีอ่ยู่ตามธรรมชาติ

เป็นโรคจิตกันเป็นแถว ปลาในตู้กลับปลอดภัยจากภยันตรายเหล่านั้น
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 2. ปลาในธรรมชาติยังต้องกังวลเรื่องจะโดนปลาที่ตัวโตกว่ากินมัน

อกีดว้ย ปลาวา่ยน้ำาอยูใ่นลำาธารเลก็ๆ ตอนกลางคนือนัตรายเสยียิง่กวา่มนษุย์

เดินตามตรอกเล็กๆ ในยามค่ำาคืนในแหล่งเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม  

ย่อมไม่มีเจ้าของตู้ปลาคนไหนใส่ปลาที่กินกันเองลงไปในตู้เดียวกัน  ดังนั้น

ปลาที่อยู่ในตู้ย่อมเป็นอิสระ ปราศจากภยันตรายจากปลาที่กินปลาด้วยกัน

 3. ในวฏัจกัรแหง่ธรรมชาต ิปลาในธรรมชาต ิบางครัง้กไ็มส่ามารถหา

อาหารได ้ขณะทีป่ลาในตูน้ัน้เสมอืนมรีา้นอาหารอยู่ใกล้ๆ อาหารดีมคีณุภาพ

ถูกจัดส่งมาถึงประตูบ้าน วันละสองมื้อแถมยังบริการดีเสียยิ่งกว่าพิซซ่าที่ส่ง

ถึงบ้าน เพราะไม่ต้องจ่ายสักสตางค์เดียว ดังนั้นปลาในตู้จึงเป็นอิสระจาก

อันตรายใดๆ  ที่เกิดจากความหิว

 4. เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของน้ำาในแม่น้ำาและทะเลสาบ

ก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลด้วย มันจะหนาวมากในฤดูหนาว จนน้ำาอาจจะ

กลายเปน็น้ำาแข็ง ในฤดรูอ้นน้ำากอ็าจจะอุน่เกนิไปสำาหรบัปลา  หรอืถงึกบัแหง้

ขอดไปเลย แต่ปลาในตู้  เสมือนมีเครื่องปรับอากาศวงจรสลับอัตโนมัติ 

อุณหภมูขิองน้ำาในตูป้ลาถกูปรบัให้คงท่ีและสบายตลอดวันตลอดป ีดงัน้ันปลา

ในตู้จึงเป็นอิสระจากความเดือดร้อนเรื่องความร้อนความเย็น

 5. ปลาในธรรมชาตินั้น เมื่อมันป่วยก็ไม่มีใครดูแลรักษามันส่วนปลา

ในตู้ราวกับมีประกันสุขภาพฟรีเลยทีเดียว เจ้าของปลาจะเรียกหมอมารักษา

ถึงบ้านทุกครั้งที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย พวกมันไม่ต้องไปหาหมอที่คลินิกเสีย

ดว้ยซ้ำา ดงันัน้ปลาในตูจ้งึเปน็อสิระจากภยนัตรายอนัเกดิจากการไมม่ยีารกัษา

โรค

 พระองคท์ีส่องผูอ้าวโุสกวา่สรปุวา่ การเปน็ปลาทีอ่ยู่ในตูห้รอืในสถาน

เลีย้งปลาไดเ้ปรยีบกวา่หลายประการ  จรงิอยูท่ีม่นัไมม่อีสิระทีจ่ะทำาตามความ

อยากของมนั โดยวา่ยไปนูน่มานีต่ามใจชอบ  แตมั่นก็เปน็อิสระจากภยันตราย 

และความทุกข์นานาประการ

 แล้วพระผู้อาวุโสก็อธิบายต่อไปว่า เช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ทรงศีล จริง
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อยูท่ีท่า่นไมม่อีสิระทีจ่ะทำาตามความอยากตา่งๆ นานาและหลงระเรงิไปทาง

นู้นทีทางนี้ที แต่ท่านก็เป็นอิสระจากภยันตรายและความทุกข์นานาประการ

 แล้วโยมล่ะ ต้องการความเป็นอิสระชนิดไหน?
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โลกเสรี

 พระองคห์นึง่ซึง่เปน็เพือ่นของอาตมา ได้ไปสอนการฝึกสมาธิในเรือน

จำาใหม่แห่งหนึ่งใกล้เมืองเพิร์ธที่มีการควบคุมเข้มงวดรัดกุมที่สุด เป็นเวลา

หลายอาทิตย์ นักโทษกลุ่มเล็กๆ จึงได้รู้จักท่าน และเคารพท่านมาก  ในตอน

ท้ายของการสอนวันหนึ่ง เขาเริ่มถามถึงกิจวัตรประจำาวันของท่านเมื่ออยู่ใน

วัด

 ท่านเล่าว่า “พวกเราต้องตื่นเวลาตีสี่ทุกเช้า บางทีมันก็หนาวมากๆ  

เลย เพราะห้องเล็กๆ ของเราไม่มีเครื่องทำาความร้อนเราฉันอาหารวันละมื้อ

เท่านั้น รวมอาหารทุกอย่างลงในบาตร เราจะไม่ฉันอะไรอีกเลยในตอนบ่าย

และตอนกลางคืน และแน่นอนว่าเราไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์ นอกจากนี้เรายังไม่ดูโทรทัศน์  ฟังวิทยุ หรือฟังเพลงอีกด้วย เรา

ไม่เคยดูหนังและไม่เคยเล่นกีฬา เราพูดกันน้อยมาก ทำางานหนัก และใช้เวลา

ว่างทั้งหมดกับการนั่งขัดสมาธิเฝ้าดูลมหายใจ  เรานอนบนพื้นด้วย”

 บรรดานักโทษถึงกับอึ้งไปเลย เมื่อได้ฟังเรื่องราวชีวิตในวัดอัน

เคร่งครัดเข้มงวดของพระ  เมื่อเทียบกันแล้ว มันทำาให้เรือนจำาที่คุมเข้มสุดๆ 

ของเขาดรูาวกบัเปน็โรงแรมระดบัหา้ดาวเลยทเีดยีวขนาดทีว่า่ นักโทษคนหน่ึง

เกิดความสงสารในสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนพระของเขา จนถึงกับลืมไป

เลยว่าตวัเขาเองนัน้อยูใ่นทีใ่ดเขาเอ่ยข้ึนว่า “ทำาไมชวีติในวดัมนัถงึแยอ่ยา่งนัน้

ละครับ? นิมนต์ท่านย้ายมาอยู่ในนี้กับเรายังจะดีซะกว่า”

 พระท่านเล่าว่า ทุกๆ คนในห้องนั้นพร้อมใจกันระเบิดเสียงหัวเราะ

ออกมา  เช่นเดียวกับอาตมา เมื่อได้ฟังท่านเล่าแล้ว อาตมาก็เริ่มพิจารณา

เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น

 จริงอยู่ที่ชีวิตในวัดของเรามีข้อปฏิบัติที่ละเอียด และเข้มงวดยิ่งกว่า

ในเรือนจำาที่เข้มงวดสุดๆ สำาหรับขังนักโทษคดีอุกฉกรรจ์
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ของสังคมมากนัก แต่หลายๆ คนก็สมัครใจที่จะเข้ามาอยู่  แล้วยังอยู่อย่างมี

ความสุขเสียด้วย ในขณะที่นักโทษหลายๆ คนอยากจะหนีออกจากเรือนจำา

ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน เขาไม่มีความสุขที่จะอยู่ในนั้น นั่นเป็น

เพราะอะไร?

 นั่นเป็นเพราะว่า ในวัดของอาตมา พระท่านพอใจที่จะอยู่ที่นั่น ส่วน

ในเรือนจำา  นักโทษไม่พอใจที่จะอยู่  นั่นแหละคือข้อแตกต่าง

 สถานที่ใดที่เราไม่อยากจะอยู่ ไม่ว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนก็ตาม 

มันก็คือเรือนจำาสำาหรับเรา นี่คือความหมายแท้ๆ ของคำาว่า “เรือนจำา” สถาน

ทีใ่ดกต็ามท่ีเราไมอ่ยากจะอยู ่ถ้าเรามตีำาแหนง่หน้าท่ีการงานทีเ่ราไมช่อบ มัน

กเ็หมอืนเราอยู่ในเรอืนจำาถ้าเรามคีวามสมัพนัธ์ใดๆ ทีเ่ราไมพ่อใจ เรากเ็หมอืน

อยู่ในเรือนจำาเช่นกัน ถ้าเรามีร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยและทนทุกข์ทรมาน  ซึ่ง

เราไมอ่ยากจะให้มันเปน็เชน่นัน้ รา่งกายนัน้กเ็ปน็เรือนจำาของเราเรือนจำา คอื 

สถานที่ใดๆ ที่เราไม่อยากจะอยู่ ไม่อยากจะเป็น

 ฉะนั้น เราจะหนีจากเรือนจำามากมายทั้งหลายในชีวิตของเราได้

อยา่งไร? กเ็พยีงแคเ่ปลีย่นความรูส้กึนึกคดิของเราเกีย่วกบัสถานทีห่รอืสถาน

การณ์นั้นๆ ให้เป็น “ความอยากหรือความพอใจที่จะอยู่ ณ ที่นั้น” ถึงจะอยู่

ในเรอืนจำา  หากสามารถเปลีย่นความคดิเสยีใหม ่ความรู้สึกวา่ถูกขังไวจ้ะหมด

ไปได ้ เพยีงแคก่ารเปลีย่นทศันคตขิองเราตอ่หนา้ทีก่ารงาน  ตอ่ความสัมพนัธ ์

ต่อร่างกายที่เจ็บป่วย และการยอมรับสถานการณ์แทนที่จะรังเกียจมัน เมื่อ

นั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในเรือนจำาอีกต่อไป เมื่อเราพอใจที่จะอยู่ที่นั่น เมื่อ

นั้นเราจะรู้สึกเป็นอิสระ

 ความเปน็อสิระ คอื ความพอใจในที่ทีเ่ราอยู่ เรอืนจำา คอืความอยาก

จะไปสู่ที่อื่นๆ  โลกเสรี คือ โลกที่จะสัมผัสได้เฉพาะคนสมถะผู้มีความพอใจ

ในสิ่งท่ีมีที่เป็น ความเป็นอิสระที่แท้จริง คือการเป็นอิสระจากความอยาก 

ไม่ใช่อิสระที่จะอยาก
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อาหารค่ำากับองค์กรนิรโทษกรรมสากล

 วันหนึ่งอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำา  

ซ่ึงองค์กรนิรโทษกรรมสากลจัดขึ้น เน่ืองในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 อาตมาได้ตอบจดหมายไปดังนี้

เรียน คุณจูเลีย

 อาตมาได้รับจดหมายของโยม ท่ีนิมนต์อาตมาไปร่วมรับประทาน

อาหารค่ำาในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้ด้วยความขอบคุณ อาตมารู้สึกเป็นเกียรติ

ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนี้

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาตมาเป็นพระสงฆ์สายเถรวาทซึ่งเข้มงวด

ในเรื่องของวินัย น่าเสียดายว่าวินัยสงฆ์ห้ามพระฉันอาหารตั้งแต่เที่ยงวัน

จนกว่าพระอาทติย์จะเริม่ฉายแสงในวนัรุง่ขึน้เป็นอนัวา่การรบัประทานอาหาร

เย็นจึงเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสิ่งต้องห้าม รวม

ถึงไวน์ด้วย หากอาตมาตอบรับคำาเชิญของโยม อาตมาก็จำาเป็นจะต้องนั่งอยู่

โดยมแีตจ่านเปลา่และแก้วเปลา่  เฝา้ดูคนรอบๆ ขา้งรับประทานอาหารอย่าง

เอร็ดอร่อย ซึ่งอาตมาเชื่อแน่ว่าจะต้องมีรสชาติเป็นเลิศมันคงจะเป็นการ

ทรมานในรูปแบบหน่ึงสำาหรับอาตมาซึ่งองค์กรนิรโทษกรรมสากลของโยม

คงจะไม่เห็นชอบด้วยเป็นแน่

 นอกจากนั้น ในฐานะพระสงฆ์ อาตมาไม่อาจรับเงินทองหรือครอบ

ครองเงินทองได้ อาตมาดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะอยู่ในกลุ่มจน

สุดของประเทศ ดังนั้นถึงจะฉันได้ อาตมาก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าอาหารค่ำามื้อนี้
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 จรงิๆ แล้ว อาตมาสามารถจาระไนตอ่ถงึปญัหาท่ีพระสงฆเ์ช่นอาตมา

จะต้องประสบ เรื่องเครื่องแต่งกาย ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับงาน แต่อาตมา

คิดว่าเท่าที่แจ้งมานี่ก็มากเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่

อาตมาไม่สามารถไปร่วมรับประทานอาหารค่ำาด้วยได้

     ด้วยความยากจนอันสุขยิ่ง

      พรหม
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การแต่งตัวของพระ

 พระสงฆ์เรานุ่งห่มจีวรสีกรัก และนั่นคือทั้งหมดที่เรามี เมื่อสองสาม

ปทีีแ่ล้ว อาตมาต้องเขา้โรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลยีสองสามวนั ในวนั

เขา้ไปรบัการรกัษา เจา้หนา้ทีถ่ามอาตมาวา่ เอาชดุนอนมาหรือเปล่า อาตมา

ตอบว่าพระไม่ใส่ชุดนอนหรอก  ถ้าไม่ใส่จีวร ก็คือไม่ใส่อะไรเลย! พวกเขาจึง

ยอมให้อาตมาสวมจีวร

 ปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องนุ่งห่มของพระดูคล้ายชุดกระโปรง

 บา่ยวนัอาทติยห์นึง่ทีช่านเมอืงเพริธ์ อาตมากำาลงัขนวสัดกุอ่สรา้งข้ึน

รถของวัด เด็กหญิงออสซี่อายุราวสิบสามปีคนหน่ึง  เดินออกมาจากบ้าน

แถวๆ นั้นเพื่อจะมาพูดกับอาตมา เธอไม่เคยเห็นพระในพุทธศาสนามาก่อน 

เธอยนือยูต่รงหน้าอาตมา มือท้าวสะเอว มองอาตมาขึ้นๆ  ลงๆ ด้วยสายตา

ดหูมิน่ดแูคลน แล้วเธอก็เริม่ดุวา่อาตมาด้วยสุม้เสยีงทีเ่ตม็ไปดว้ยความรงัเกยีจ

ขยะแขยง “คนอะไร้!  แต่งตัวยังกะเด็กผู้หญิง น่าทุเรศ แย๊กค์!”

 เธอทำาท่าเว่อร์มากๆ เสียจนอาตมาอดหัวเราะไม่ได้ และอาตมาก็

ระลึกถึงท่านอาจารย์ของอาตมา หลวงพ่อชา ที่ได้สอนลูกศิษย์ว่าจะปฏิบัติ

อย่างไรเมื่อโดนคนด่าว่า “ถ้าใครเขาด่าเราว่าหมา ก็ไม่ต้องโกรธหรอก เพียง

แคห่นัไปดทูีก่น้ของเราเทา่น้ันแหละถา้ไมเ่หน็หางละ่ก ็มนักห็มายความวา่ เรา

ไม่ใช่หมาน่ะสิ หมดปัญหา”

 บางครั้ง อาตมาก็ได้รับคำาชมเชยเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มของอาตมาใน

ที่สาธารณะ ครั้งหนึ่งอาตมาถึงกับขวยเขินไปเลย

 อาตมามีธุระในเมือง คนขับรถของอาตมา (พระขับรถไม่ได้) จอดรถ

ตู้ของวดัไวท้ีอ่าคารจอดรถซึง่มหีลายชัน้ดว้ยกนั เขาบอกว่าเขาจำาเปน็จะตอ้ง

เขา้หอ้งน้ำาโดยดว่น เพราะเขาคดิวา่หอ้งน้ำาในอาคารจอดรถคงจะสกปรก เขา

จึงไปใช้ห้องน้ำาที่โรงหนังใกล้ๆขณะที่คนขับรถกำาลังปฏิบัติภารกิจตามความ
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เรียกร้องของธรรมชาติ อาตมาจึงรอเขาอยู่ที่ด้านนอกของโรงหนัง  ยืนอยู่ริม

ถนนที่จอแจในชุดเครื่องนุ่งห่มพระ

 เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาตมา ยิ้มหวาน แล้วถามว่าอาตมามี

เวลามั้ย? (Have you got the time? มีความหมายสองนัย คือ คุณมี

เวลามัย้ หรอื คณุรูเ้วลามัย้ - ผูแ้ปล) พระเชน่อาตมาจะไรเ้ดยีงสามาก อาตมา

อาศัยอยู่ในวัดเกือบตลอดชีวิตของอาตมาเลยทีเดียว และเน่ืองจากพระเรา

ไมส่วมนาฬิกาข้อมอื อาตมาจงึกลา่วขอโทษเขาอยา่งสภุาพวา่อาตมาไมรู่เ้วลา 

เขาทำาหน้านิ่วคิ้วขมวด แล้วก็เดินจากไป

 เพยีงแค่เขาเดนิจากไปไดไ้มก่ีก่า้ว อาตมาจงึถึงบางอ้อวา่ผู้ชายคนน้ัน

ต้ังใจจะหมายถึงอะไร ‘คุณมีเวลามั้ย?’ เป็นประโยคทาบทามเก่าแก่ท่ีสุดใน

ตำาราทีเดียว อาตมามารู้ในภายหลังว่าที่ที่อาตมาถูกทิ้งให้ยืนอยู่นั้นเป็นย่าน

นัดพบที่ป๊อบปูล่าที่สุดของบรรดาเกย์ในเมืองเพิร์ธเชียวล่ะ!

 เกย์คนนั้นหันกลับมามองอาตมาอีกครั้ง และพูดขึ้นด้วยเสียงเลียน

แบบ มาริลีน มอนโร ว่า “วุ้ย! ใส่ชุดแบบนี้ คุณดูสวยสะเด็ดไปเลย!”

 อาตมาขอสารภาพว่า  อาตมาน่ะเหงื่อแตกเลย พอดีคนขับรถโผล่

ออกมาจากโรงหนังมาช่วยเหลืออาตมาได้ทันการ ตั้งแต่นั้นมาเราจึงใช้แต่

ห้องน้ำาของอาคารจอดรถเท่านั้น
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หัวเราะตัวเอง

 คำาแนะนำาดีทีส่ดุอนัหน่ึงทีอ่าตมาได้รบัเมือ่คร้ังอาตมาเริม่เป็นครสูอน

ในโรงเรียน คือ เมื่อเราทำาอะไรผิด และนักเรียนของเราเริ่มจะหัวเราะ เราจง

หัวเราะไปกับเขา  ด้วยวิธีการนี้ นักเรียนจะไม่เคยหัวเราะใส่เรา แต่เขาจะ

หัวเราะไปกับเรา

 หลายปต่ีอมา เมือ่อาตมาเป็นพระทำาหนา้ทีส่อนในเมอืงเพริธ์ อาตมา

ไดร้บันมินต์ให้ไปเทศนต์ามโรงเรยีนมธัยมตา่งๆ  ในวชิาพทุธศาสนา นกัเรยีน

วยัรุน่ชาวตะวนัตก มกัจะชอบทดสอบอาตมาดว้ยการพยายามแหยใ่ห้อาตมา

เขิน ครั้งหนึ่งเมื่ออาตมาถามชั้นเรียนว่า มีคำาถามอะไรไหม  หลังจากจบคำา

บรรยายเรือ่งขอ้วตัรปฏบิตัทิางพทุธศาสนา เดก็นกัเรียนหญิงวยัสิบส่ีปคีนหน่ึง

ยกมือขึ้นและถามว่า “แล้วผู้หญิงทำาให้ท่านรู้สึกอะไรมั้ย?”

 โชคดีที่เด็กหญิงคนอื่นๆ ในช้ันเข้ามาช่วยอาตมาไว้ ด้วยการต่อว่า

เด็กหญิงคนนั้นว่า  ทำาให้พวกเธอทุกคนอับอาย สำาหรับอาตมานั้น อาตมา

หัวเราะแล้วก็จดเรื่องนี้ไว้ในสมุดนัด เพื่อจะใช้ในการบรรยายครั้งต่อไป
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การหัวเราะที่ดังสุดของหมามะกัน

 ปแีรกทีอ่าตมาเปน็พระอยูใ่นภาคอสีาน ตรงกบัปสีดุท้ายของสงคราม

เวยีดนาม มฐีานทพัอากาศของอเมรกินัตัง้อยูใ่กล้ๆ วดัของหลวงพอ่ชา ซึง่อยู่

ใกล้ๆ ตัวเมืองอุบล หลวงพ่อชอบที่จะเล่าเรื่องจริงต่อไปนี้ให้พวกเราฟัง เพื่อ

แสดงว่าเราควรจะทำาอย่างไรเมื่อโดนคนกลั่นแกล้งหรือต่อว่า

 ทหารจไีอคนหนึง่ กำาลงันัง่รถสามลอ้จากคา่ยเข้าเมอืง  เมือ่รถสามล้อ

วิ่งผ่านบาร์ข้างถนนแถวๆ  ชานเมืองที่เพื่อนๆ ของคนขี่สามล้อกำาลังนั่งดื่ม 

และเริ่มจะเมาได้ที่แล้ว

 พวกเขาตะโกนเป็นภาษาไทยวา่ “เฮ้ย! เอง็จะพาไอ้หมาสกปรกตวันัน้

ไปไหนวะ?” พูดแล้วพวกเขาก็หัวเราะกัน ชี้มือชี้ไม้มาที่ทหารอเมริกันคนนั้น

 ชัว่ขณะหนึง่ทีค่นขีส่ามลอ้ตกใจ ทหารอเมรกินัตวัใหญแ่ละถา้เขารูว้า่

มีคนเรียกเขาว่า ‘ไอ้หมาสกปรก’ ต้องเกิดเรื่องแน่อย่างไรก็ตาม  นายทหาร

คนนี้ยังคงนั่งเงียบๆ มองไปรอบๆ ท่าทางเพลิดเพลิน เห็นได้ชัดว่า เขาไม่

เข้าใจภาษาไทย

 คนขีส่ามลอ้จึงตกลงใจทีจ่ะรว่มสนุกบนความเสยีหายของชาวอเมรกินั 

เขาจึงตะโกนกลับไปว่า “ข้ากำาลังจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนี้ไปโยนลงแม่น้ำามูล 

ให้ไอ้หมาพันทางมันได้อาบน้ำาซะหน่อย!”

 ขณะที่คนขี่สามล้อและเพื่อนๆ ขี้เมาของเขากำาลังหัวเราะกัน นาย

ทหารอเมริกันก็ยังคงนิ่งเฉย

 เมือ่พวกเขามาถึงจดุหมายปลายทาง และคนขีส่ามลอ้แบมอืขอรบัค่า

จ้าง นายทหารอเมริกันก็ก้าวจากไปเงียบๆ

 คนขี่สามล้อตะโกนอย่างตื่นตระหนกไล่หลังเขามาด้วยภาษา

อังกฤษแบบงูๆ ปลาๆ แต่ได้ความหมายชัดเจนว่า “นี่! คุณ!จ่ายดอลลาร์ผม

ด้วย!”
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 ทหารอเมริกันร่างใหญ่หันกลับมาอย่างสงบ  และพูดด้วยภาษาไทย

ที่ชัดถ้อยชัดคำาที่สุดว่า “หมาไม่มีเงิน”
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เหม็นลม

 อาจารย์สอนสมาธิภาวนาที่มีประสบการณ์จะต้องรับมือกับลูกศิษย์

ทีป่ระกาศตนว่าบรรลธุรรมแลว้อยู่บอ่ยๆ วธิกีารทดสอบอยา่งหนึง่ทีใ่ชก้นัมา

นมนานว่า คำาประกาศนั้นจริงหรือไม่ คือ การด่าทอลูกศิษย์อย่างรุนแรง จน

ลูกศิษย์ออกอาการโกรธในท่ีสุดนักบวชทุกรูปในพุทธศาสนาย่อมทราบดีว่า 

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดยังมีความโกรธ ผู้นั้นยังไม่บรรลุแน่

 พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นองค์หนึ่งมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงพระนิพพานในชาติน้ี 

ท่านปลีกวิเวกเพื่อภาวนาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบใกล้ๆ  วัดท่ีมีชื่อเสียง

แห่งหนึ่ง ท่านต้องการที่จะบรรลุธรรมโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลือในชีวิต

ไปทำาอย่างอื่น

 เม่ือผูดู้แลวดัพายเรอืลำาเลก็ๆ ไปหาท่านเพ่ือจะสง่ของประจำาอาทิตย ์ 

พระหนุม่กเ็ขยีนโนต้ขอแผน่หนงัอยา่งดี ปากกาขนนก และหมกึคณุภาพเยีย่ม 

ท่านกำาลังจะครบกำาหนดการปลีกวิเวกเป็นเวลาสามปี และต้องการที่จะ

รายงานให้ท่านเจ้าอาวาสได้ทราบว่าท่านปฏิบัติได้ผลดีไปถึงไหน

 แผน่หนงั ปากกาขนนก  และหมกึ มาถงึมอืทา่นในอาทติย์ถัดมา สอง

สามวันถัดมาหลังจากที่ท่านได้ทำาสมาธิและคิดพิจารณาท่านได้บรรจงเขียน

คำาประพันธ์สั้นๆ  บนแผ่นหนังคุณภาพดี ด้วยลายมือประณีตสวยงามที่สุด

ว่า

  พระหนุ่มผู้ไม่ประมาท

  ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามลำาพังถึงสามปี

  ไม่เคลื่อนไหวอีกแล้ว

  เพราะลมทั้งสี่แห่งโลก*

 ท่านมั่นใจว่า ท่านเจ้าอาวาสผู้ทรงปัญญา เมื่อได้อ่านคำาประพันธ์ที่

เขียนด้วยลายมืออันประณีตบรรจงนี้ย่อมจะรู้ว่า บัดนี้ลูกศิษย์ของท่านบรรลุ
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ธรรมแล้ว พระหนุ่มบรรจงม้วนแผ่นหนังน้ัน มัดอย่างระมัดระวังด้วยริบบิ้น 

แลว้รอเวลาทีส่ารจะถงึมอืทา่นอาจารย ์วนัเวลาหลังจากนัน้ ทา่นวาดภาพวา่

ทา่นเจา้อาวาสจะยนิดปีรดีาเมือ่อา่นคำาประพันธ์อนัแสนจะอจัฉรยิะทีถู่กเขยีน

ขึน้อย่างสุดประณตีนัน้ ทา่นเหน็ภาพมนัถกูใสก่รอบราคาแพงแขวนไวท้ีศ่าลา

ใหญข่องวดั ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ทา่นจะตอ้งถกูกดดันให้รับตำาแหน่งเจา้อาวาส

วัดในทันที หรือมิฉะน้ันก็อาจจะเป็นวัดมีช่ือเสียงในเมือง มันช่างเป็นความ

รู้สึกดีจริงๆ   ที่ในที่สุดท่านก็ทำาสำาเร็จ!

 เมื่อผู้ดูแลวัดพายเรือเล็กๆ มาถึงเกาะเพื่อส่งของใช้ประจำาอาทิตย์ 

พระหนุม่กร็อเขาอยูแ่ลว้ ผูดู้แลวัดมอบมว้นแผน่หนงัคลา้ยๆ ทีท่า่นไดส้ง่ออก

ไป เพียงแค่ผูกริบบิ้นคนละสีเท่านั้นให้แก่ท่าน เขาเรียนท่านสั้นๆ ว่า “จาก

เจ้าอาวาส”

 ดว้ยความตืน่เตน้ พระหนุ่มแกะรบิบิน้ทีผู่กออก แลว้คลีม่ว้นแผน่หนงั

นั้นทันที ดวงตาท่านจดจ้องอยู่ที่แผ่นหนัง  แล้วมันก็เบิกกว้างขึ้นเท่าไข่ห่าน 

และหนา้ของทา่นกเ็ผอืดขาว มนัเปน็แผน่หนงัของทา่นเอง แตท่ีท่า้ยประโยค

แรก ซึ่งท่านบรรจงเขียนไว้อย่างประณีตงดงามนั้น ท่านเจ้าอาวาสได้ต่อเติม

คำาว่า ‘ตด!’ ลงไปโดยใช้ปากกาหมึกแดงด้วยลายมือหวัดๆ  อย่างชุ่ยๆ และ

หยาบที่สุดทางด้านขวาของบรรทัดที่สองก็มีรอยเปื้อนน่าเกลียดเขียนคำาว่า 

‘ตด!’  ด้วยหมึกแดง บรรทัดที่สาม ก็มีคำาว่า  ‘ตด!’  ด้วยลายมือเขี่ยๆ อย่าง

ขาดความเคารพเป็นที่สุด  เช่นเดียวกับบรรทัดสุดท้ายของบทประพันธ์นั้น

 นี่มันมากเกินไปซะแล้ว! ไม่เพียงแต่เจ้าอาวาสผู้แก่ชราจะโง่จนไม่

สามารถตระหนักได้ถึงการบรรลุธรรมที่อยู่ตรงหน้าจมูกอ้วนๆ ของท่านแล้ว 

ท่านยังสุดจะไร้มารยาทและป่าเถ่ือนที่มาทำาลายงานศิลปะด้วยการเขียนคำา

หยาบๆ  ลงไปอีกด้วย ท่านเจ้าอาวาสช่างประพฤติตนเยี่ยงนักเลง ไม่ใช่พระ 

เป็นการสบประมาททั้งงานศิลปะ ขนบธรรมเนียม และความจริง

 ดวงตาของพระหนุ่มหรี่ลงด้วยความโกรธเคือง หน้าของท่านแดงก่ำา

ด้วยแรงมานะและโทสะ แล้วท่านก็เค้นเสียงออกมาสั่งคนดูแลวัดว่า “พา
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อาตมาไปหาเจ้าอาวาส เดี๋ยวนี้!”

 นี่เป็นครั้งแรกในเวลาสามปีที่พระหนุ่มได้ออกจากอาศรมบนเกาะ 

ด้วยความเดือดดาล ท่านบุกเข้าไปถึงห้องของท่านเจ้าอาวาส  โยนม้วนแผ่น

หนังโครมลงบนโต๊ะ และเรียกร้องขอคำาอธิบาย

 ทา่นเจา้อาวาสผูเ้ป่ียมไปด้วยประสบการณห์ยบิแผ่นหนังข้ึนมาอยา่ง

ช้าๆ กระแอมกระไอให้คอโล่ง แล้วจึงอ่านบทกวีนั้น :

 พระหนุ่มผู้ไม่ประมาท

 ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามลำาพังถึงสามปี

 ไม่เคลื่อนไหวอีกแล้ว

 เพราะลมทัง้สีแ่หง่โลก (หมายถงึโลกธรรม แต่โดยปกตแิล้วฝ่ายเถรวาท

ถือว่า โลกธรรมมี 8 คือ มีลาภ ไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ สุข 

ทกขุ ์โบราณอาจารย์มกัจะเทยีบโลกธรรมกบัลมเพราะสามารถมากระทบเรา

ได้จากทุกทิศทางและเปลี่ยนทิศอยู่เสมอ - ผู้แปล)

 ท่านวางม้วนแผ่นหนังลง จ้องมองพระหนุ่มแล้วกล่าวต่อว่า “อืม!  

แล้วไงล่ะพ่อหนุ่ม ลมทั้งสี่แห่งโลกไม่สามารถจะเคลื่อนท่านได้อีกต่อไป  แต่

เพียงแค่ลมตดเล็กๆ ทั้งสี่นี้ ยังเป่าท่านกระเจิงข้ามทะเลสาบมาถึงนี่ได้!”



อิสรภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน   203

เมื่ออาตมาบรรลุธรรม?

 ในระหวา่งพรรษาทีส่ี ่อาตมากำาลงัเรง่ความเพยีรอยูใ่นวดัปา่ทีก่นัดาร

ทางภาคอีสาน กลางดึกคืนวันหนึ่งระหว่างการเดินจงกรมที่ยาวนาน จิตของ

อาตมาแจ่มใสเป็นพิเศษ ความรู้อันลึกซึ้งไหลรินเข้ามาเป็นระลอกๆ ราวกับ

น้ำาตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาอาตมาสามารถเข้าใจสิ่งลึกลับต่างๆ ซึ่งไม่เคย

เข้าถึงมาก่อน และแล้วส่ิงที่ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้น อาตมารู้สึกอัศจรรย์ใจเกิน

กว่าจะพรรณนาได้ ‘ถึงแล้ว! นี่แหละความหลุดพ้น’

 ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อาตมาไม่เคยพานพบมาก่อน ปีติสุขเกิด

ขึ้นอย่างมากพร้อมๆ กับความสงบวิเวก  อาตมาภาวนาต่อจนดึกดื่น จำาวัด

เพียงนิดเดียว และยังตื่นก่อนระฆังเรียกเข้าศาลาตอนตีสามอีกด้วย

 โดยปกติแล้ว การนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามในป่าซึ่งร้อนและอบอ้าวนี้ 

อาตมามักจะต้องต่อสู้กับความเซื่องซึมและความง่วงเหงาหาวนอน แต่ไม่ใช่

วนัน้ัน อาตมานัง่ตวัตรงโดยไมต้่องบงัคบั สตคิมชัดราวกบัมดีผา่ตดั และสมาธิ

สามารถรวมได้อย่างง่ายดาย การบรรลุธรรมนี่ช่างวิเศษเสียเหลือเกิน และ

ช่างน่าเสียดายนักที่การบรรลุธรรมของอาตมาอยู่ได้ไม่นาน

 ทีภ่าคอสีานในสมัยนัน้อาหารการกนิ....  เชน่ คร้ังหน่ึงอาหารมือ้เดยีว

ในวนันัน้ของเรามเีพยีงขา้วเหนียวหนึง่ปัน้โปะหนา้ดว้ยกบตม้ตวัขนาดกลางๆ  

ไมม่ผัีก ไมมี่ผลไม ้มแีตข่า้วหนา้กบแคน่ัน้เองสำาหรบัทัง้วนั อาตมาเริม่ฉนัเนือ้

ตรงขาก่อนแล้วต่อด้วยเครื่องในกบ พระที่นั่งข้างๆ อาตมาก็เริ่มจับที่อวัยวะ

ของกบ  โชคไม่ดีนักที่ท่านไปกดเข้าที่กระเพาะปัสสาวะของกบ ซึ่งยังมีน้ำาอยู่

ภายใน เจ้ากบมันก็เลยเยี่ยวรดข้าวของท่านไปทั่ว  ท่านเลยเลิกฉัน

 โดยปกติแล้ว อาหารหลักของพวกเราทุกวัน คือ แกงเผ็ดปลาร้า ซึ่ง

ทำามาจากปลาร้า ปลาเล็กๆ ที่ถูกจับได้ในช่วงหน้าฝนจะถูกหมักไว้ในไหดิน 

เพ่ือจะเก็บไว้กินตลอดปี อาตมาเคยพบไหอย่างนั้นครั้งหนึ่งตอนทำาความ
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สะอาดครัวของวัด มันมีหนอนคลานยั้วเยี้ยเต็มไปหมด อาตมาก็เลยจะเอา

มนัไปทิง้  แตผู่ใ้หญบ่า้นซึง่มกีารศกึษาและมคีวามประณตีทีส่ดุในหมูช่าวบา้น

เห็นเข้าเสียก่อน จึงห้ามอาตมาไม่ให้เอาไหปลาร้าไปโยนทิ้ง

 อาตมาค้านว่า “แต่มันมีหนอนอยู่ในนั้นนะ!”

 เขาตอบอาตมาวา่  “ก็ยิง่อร่อยน่ะซ”ิ แลว้ก็ดงึเอาไหนัน้ไปจากอาตมา

 วันรุ่งขึ้นพวกเราก็ได้ฉันแกงเผ็ดปลาร้าเป็นอาหารมื้อเดียวของเรา

 ในวันที่อาตมาบรรลุธรรมนั้น อาตมาแปลกใจที่เห็นแกงถึงสองหม้อ

ที่จะมาช่วยชูรสข้าวเหนียวของเรา  หม้อหนึ่งก็เป็นแกงเผ็ดปลาร้าเหม็นๆ  

เช่นเคย ส่วนอีกหม้อหนึ่งเป็นแกงหมู อาตมาคิดในใจอีกว่า  วันนี้แหละ 

อาตมาจะได้ฉันอาหารดีๆ  สักมื้อ ฉลองการบรรลุธรรมของอาตมา

 ท่านเจ้าอาวาสตักอาหารของท่านก่อนหน้าอาตมา ท่านตักแกงเผ็ด

หมูที่ดูน่าอร่อยนั้นสามทัพพีใหญ่ๆ  ‘ตะกละ’ อาตมานึกตำาหนิท่านในใจ ยัง

เหลอือกีเยอะสำาหรบัอาตมา แตแ่ลว้ กอ่นทีท่า่นจะส่งหมอ้ตอ่ให้อาตมา ทา่น

กย็กแกงเผด็หมทูีด่นูา่กนิจนน้ำาลายไหลนี ้เทลงไปรวมในหมอ้แกงเผด็ปลาร้า 

แถมท่านยังคนมันเข้าด้วยกัน และพูดว่า “ยังไงมันก็เหมือนๆ กัน”

 อาตมาพูดอะไรไม่ออกเลย อาตมาโกรธ ถ้าท่านคิดจริงๆ ว่า ‘ยังไง

มันก็เหมือนๆ กัน’ แล้วทำาไมท่านจึงตักแกงเผ็ดหมูไปเสียสามช้อนพูนๆ 

สำาหรับตัวท่านเองก่อนเล่า  ก่อนที่จะผสมกันน่ะ?ปากกับใจไม่ตรงกันนี่ ยิ่ง

ไปกว่านั้น ท่านน่ะเป็นลูกชาวบ้านที่เติบโตมากับแกงเผ็ดปลาร้าเหม็นๆ แล้ว

ท่านก็น่าจะชอบมันด้วย คนจอมปลอม! ไอ้หมู! ไอ้ขี้โกง!

 และแล้ว อาตมากฉ็กุคดิขึน้ได้ ผูท้ีบ่รรลธุรรมแล้ว ย่อมไมเ่ลือกอาหาร

ว่าชอบนั่น  ไม่ชอบนี่ ย่อมไม่โกรธ และไม่เรียกเจ้าอาวาสของตน แม้จะเรียก

ในใจก็ตามว่า หมู! อาตมาน่ะเกิดอาการโกรธแน่ๆ และนั่นย่อมหมายความ

ว่า... ตายแล้ว! อาตมายังไม่ได้บรรลุธรรมจริงน่ะสิ

 ไฟโทสะของอาตมามอดลงทนัทดีว้ยความเศรา้สลด  เมฆหมอกหนา

ทบึแหง่ความทอ้แทห้มดหวงัเคลือ่นเขา้สูใ่จของอาตมาบดบงัแสงอาทติยแ์หง่
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การบรรลธุรรมเสยีจนมดืมดิ  ด้วยความซมึเศรา้ทกุข์ระทม อาตมาตกัแกงเผ็ด

หมูและปลาร้าเหม็นๆ สองช้อนราดลงไปบนข้าวของอาตมา อาตมาไม่สน

แล้วล่ะว่าจะกินอะไร อาตมาหมดกำาลังใจจริงๆ การที่ได้รู้ว่าเรายังไม่ได้บรรลุ

ธรรมสักหน่อยนั้นทำาให้อาตมาเซ็งไปทั้งวันเลยทีเดียว
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หมอหรือหมู

 หมอโรคเฉพาะทางที่ร่ำารวยคนหนึ่งเพิ่งซ้ือรถสปอร์ตคันใหม่ ซึ่งมี

กำาลังแรงและแพงมาก แน่นอนว่า คนเราย่อมไม่จ่ายเงินมากมายขนาดนั้น  

ซือ้รถยนต์ซ่ึงมีกำาลังแรงสงู เพยีงเพือ่จะขบัชา้ๆอยูใ่นเมอืงหรอก ดังนัน้ในวนั

ที่อากาศดีวันหนึ่ง  คุณหมอจึงขับรถออกจากเมืองมุ่งไปยังชนบทที่มีท้องนา

อันแสนสงบ เมื่อเขาขับไปถึงย่านที่ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วแล้ว เขาก็

เหยยีบคนัเรง่จนมิดเพือ่ใหรู้ส้กึถึงกำาลงัของรถ เสยีงเครือ่งยนตค์ำารามลัน่  และ

รถสปอร์ตคันงามก็วิ่งฉิวไปตามถนนในชนบทนั้น คุณหมอยิ้มอย่างเบิกบาน

ใจด้วยความพอใจในความเร็วสูงนั้น

 ผู้ที่ไม่ค่อยจะเป็นสุขนัก คือ ชาวนาผู้กรำาแดดกรำาฝน  ผู้ที่ยืนชะโงก

อยู่เหนือประตูไร่ “หมู!” เขาตะโกนลั่นสุดเสียงเพื่อให้ดังกว่าเสียงกระหึ่มของ

รถสปอร์ต

 คุณหมอนั้นแม้จะรู้ตัวว่ากำาลังขับรถอย่างคึกคะนองโดยไม่รู้สึกรู้สม

กับความสงบสุขของสภาพแวดล้อม แต่เขาก็คิดว่า  ‘ใครจะยังไงก็ช่างหัวมัน! 

ฉันมีสิทธิ์จะหาความสุขใส่ตัวนี่’

 ดังนั้นเขาจึงหันมา และแผดเสียงใส่ชาวนาว่า “นายด่าใครว่าหมูฮึ?”

 เพยีงแคส่องสามวนิาทีทีเ่ขาละสายตาไปจากถนน  รถสปอร์ตของเขา

ก็ชนหมูตัวหนึ่งเปรี้ยงกลางถนนนั้น!

 รถสปอร์ตใหม่เอี่ยมพังยับ และเพราะหมูนี่แหละ   เขาต้องนอนอยู่

ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายอาทิตย์ และเสียเงินมากมาย รวมทั้งรถยนต์

ของเขาด้วย
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หเร กฤษณะ 

 ในเรื่องที่แล้ว อัตตาตัวตนของคุณหมอทำาให้เขาประเมินเสียงร้อง

เตือนของชาวนาผู้ใจดีผิดไปอย่างแรง ในเรื่องที่กำาลังจะเล่าต่อไปนี้ อัตตาตัว

ตนในความเป็นพระของอาตมาก็ส่งผลให้ อาตมาประเมินคนใจดีผิดไปอย่าง

แรงด้วย ทำาให้รู้สึกเศร้าใจ 

 อาตมากำาลังจะกลับจากการไปเย่ียมโยมแม่ของอาตมาที่กรุง

ลอนดอน โยมแม่กำาลังเดินไปส่งเพื่อจะไปช่วยซื้อต๋ัวรถไฟให้อาตมาที่สถานี

รถไฟอลีลิง่บรอดเวย ์ระหว่างทางไปสถานบีนถนนอลีลิง่ไฮสตรทีทีพ่ลกุพลา่น

ขวักไขว่ อาตมาได้ยินใครบางคนส่งเสียงเย้ยหยันว่า “หเร กฤษณะ! หเร 

กฤษณะ!” 

 การเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่ต้องโกนศีรษะและนุ่งจีวรสีกรักนั้น 

อาตมามักโดนคนเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ ว่าเป็นพวก หเร กฤษณะ (หมายเหตุ 

หเร กฤษณะ เป็นนกิายหนึง่ของศาสนาฮนิดู ซึง่หนุม่สาวชาวตา่งประเทศ หนั

มานับถือในยุคฮิปปี้ มีการร้องคำาบริกรรม และการเรี่ยไรในที่สาธารณะ - ผู้

แปล) ตอนอยู่ออสเตรเลีย อาตมาเคยโดนกลุ่มวัยรุ่นล้อเลียนด้วยการร้อง 

‘หเร กฤษณะ! เฮ้! หเร กฤษณะ!’ เยาะการแต่งตัวของอาตมา ฉะนั้นในครั้งนี้

อาตมาจงึรบีมองหาชายคนทีต่ะโกนว่า ‘หเร กฤษณะ!’ และตดัสนิใจทีจ่ะเข้าไป

จัดการคนที่มาล้อเลียนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในที่สาธารณะเช่นนี้ 

 โยมแม่ยืนอยู่ข้างหลัง เม่ืออาตมาเข้าไปพูดกับชายหนุ่มซึ่งสวมกาง

เกงยีนส์ เสื้อแจ็กเก็ต และใส่หมวกแก๊ป “นี่พ่อหนุ่ม! อาตมาเป็นพระในพุทธ

ศาสนานะ ไม่ใช่สาวก หเร กฤษณะ คุณน่าจะรู้ดีกว่านี้นะ ไม่ใช่มาตะโกน หเร 

กฤษณะ ใส่อาตมาอย่างนี้!” 

 พ่อหนุ่มคนนั้นยิ้มแล้วก็เปิดหมวกแก๊ปของเขา เผยให้เห็นหางม้า

ยาวๆ ที่ด้านหลังของศีรษะที่โล้นเตียน “ครับ ผมรู้ครับ!” เขาตอบ “ท่านเป็น
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พระในพุทธศาสนา ส่วนผมก็เป็น หเร กฤษณะ หเร กฤษณะ! หเร กฤษณะ!” 

 เขาไมไ่ดล้้อเลยีนอาตมาสกัหนอ่ย เขาเพยีงแคท่ำากิจของ หเร กฤษณะ

เท่านั้น อาตมาหน้าแตกยับเยิน ทำาไมเรื่องพรรค์นี้จำาเพาะเจาะจงจะต้องมา

เกิดต่อหน้าแม่ของเรานะ?
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ค้อนใคร?

 เราทุกคนล้วนทำาผิดกันได้ทั้งนั้น ชีวิต คือ การเรียนรู้ที่จะทำาผิดให้

น้อยลงเรื่อยๆ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ วัดของเราจึงมีนโยบายว่า พระทำา

ผิดได้ เมื่อพระไม่ต้องเครียดว่าจะทำาความผิดไม่ได้ ท่านก็เลยไม่ค่อยจะทำา

อะไรผิด

 ขณะทีอ่าตมาเดินผ่านสนามของวดัวนัหนึง่ อาตมากพ็บวา่มคีอ้นอนั

หนึ่งวางทิ้งอยู่บนพื้นหญ้า เห็นได้ชัดว่ามันอยู่ตรงนั้นมานาน เพราะสนิมเริ่ม

ขึน้แล้ว อาตมารูสึ้กผดิหวงัในความสะเพรา่ของพระลูกวดัมาก  ทกุๆ ส่ิงทีเ่รา

ใช้อยู่ในวัดตั้งแต่จีวรจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนได้รับบริจาคมาจาก

ญาตโิยมผู้ซึง่ตอ้งทำางานหนกั ฆราวาสชาวพุทธผูย้ากจนแตใ่จบญุอาจจะตอ้ง

อดออมเงนิเปน็อาทิตย์ๆ เพือ่จะซือ้ค้อนอนัน้ีมาถวายวดั  เปน็การไมส่มควร

อย่างย่ิงท่ีจะปฏิบัติต่อของที่ญาติโยมถวายอย่างขาดความเกรงใจเช่นนี้ ดัง

นั้นอาตมาจึงเรียกประชุมสงฆ์

 คนมักจะบอกอาตมาว่า ลักษณะนิสัยของอาตมานั้นนุ่มนวลราวกับ

ถัว่เละๆ  แตใ่นเยน็วนันัน้ อาตมาเผด็รอ้นราวกบัพริกข้ีหนูไทยทเีดียว อาตมา

เทศน์ดุพระลูกวัดอย่างรุนแรง   พวกพระจะต้องได้รับบทเรียน และเรียนรู้ที่

จะดแูลรกัษาส่ิงของเพยีงไมกี่อ่ยา่งทีเ่ราครอบครอง เมือ่อาตมาเทศนจ์บ  พระ

ทุกๆ องค์นั่งตัวตรงเป็นแผ่นกระดาน หน้าซีด และเงียบกริบ อาตมารออยู่

สักครู่ คาดหวังว่าคนที่เป็นตัวการจะรับสารภาพ  แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระ

ทุกองค์ตัวแข็ง  เงียบสนิท และรอคอย

 อาตมารู้สึกผิดหวังมากๆ กับบรรดาพระลูกศิษย์ขณะที่อาตมาลุกขึ้น

เดินออกไปจากศาลา อย่างน้อยท่ีสุด อาตมาก็คิดว่าพระองค์ที่ทิ้งค้อนไว้ที่

สนามหญ้าจะมคีวามกลา้พอทีจ่ะสารภาพและขอขมา หรอืคำาพดูของอาตมา

จะรุนแรงเกินไป?
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 ขณะที่อาตมาเดินออกจากศาลา อาตมาก็ตระหนักในบัดนั้นว่า เหตุ

ใดจงึไมม่พีระองคไ์หนยอมรบัสารภาพ อาตมาหันหลงัเดนิกลบัเขา้ไปในศาลา

ทันที

 “ผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนลืมค้อนไว้ที่สนามหญ้า ตัวผมเอง!”

 อาตมาลืมสนิทไปเลยว่า ตัวอาตมาเองนั่นแหละที่ออกไปทำางานใน

สนาม และด้วยความเร่งรีบ อาตมาจึงลืมเก็บค้อน แม้ขณะที่กำาลังเทศนา

อบรมลูกศิษย์อย่างถึงพริกถึงขิง ความทรงจำาก็ยังสูญหายไปจากอาตมา จน

เมื่อดุลูกศิษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ มันจึงหวนกลับมา  คนที่ทิ้งค้อนไว้

นั้น คืออาตมาเองน่าขายหน้านัก!

 โชคดีว่าวัดเราไม่ห้ามใครทำาผิด รวมถึงเจ้าอาวาสด้วย
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มองเป็นเรื่องตลกดีกว่า

 เมือ่เราวางอตัตาตวัตนของเราลง เมือ่นัน้จะไม่มใีครทำาใหเ้ราหวัน่ไหว

ได้ ถ้ามีใครสักคนด่าเราว่าไอ้โง่ เหตุผลเดียวที่จะทำาให้เราเสียใจ คือ เราเชื่อ

ว่าเขาอาจจะพูดถูก!

 หลายปกีอ่น อาตมากำาลงันัง่รถอยูบ่นถนนไฮเวย์  ในเมอืงเพริธ์ พวก

หนุ่มๆ ในรถยนต์เก่าๆ  คันหนึ่งเห็นอาตมาเข้าก็เริ่มส่งเสียงล้อเลียนอาตมา

ผ่านหน้าต่างรถที่เปิดอยู่ “เฮ้ย!  ไอ้หัวล้าน!ไอ้สกินเฮด!!”

 ขณะทีเ่ขาพยายามยัว่ใหอ้าตมาโกรธ อาตมากห็มนุกระจกรถลง แลว้

ตะโกนกลบัไปว่า  “ตัดผมซะบ้างซคิณุ  จะได้ไมดู่เปน็ผูห้ญงิ” ความจรงิอาตมา

ไม่น่าจะทำาเช่นนั้นเลย  มันเป็นการส่งเสริมยั่วยุคนหนุ่มๆ พวกนั้น

 คนหนุม่คกึคะนองขบัรถมาเทยีบขา้งรถของอาตมา แลว้ดึงแมกกาซนี

ออกมากาง อา้ปากกว้างแสดงทา่ทางใหอ้าตมาดรูปูในแมกกาซนีนัน้ มนัเปน็

หนังสือเพลย์บอยอาตมาหัวเราะกับอารมณ์ขันที่ขาดความเคารพนับถือของ

เขา อาตมาอาจจะทำาเช่นเดียวกับเขาเมื่ออาตมาอายุเท่าเขาและกำาลังสนุก

อยู่กับเพื่อนๆ เมื่อเขาเห็นอาตมาหัวเราะ เขาก็เร่งเครื่องผ่านไป การหัวเราะ

ให้กับการสบประมาทเช่นนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจะแสดงท่ารังเกียจและ

อับอาย
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ไอ้โง่

 หากมีใครมาเรียกเราว่า ไอ้โง่ เราก็เริ่มคิดว่า ‘เค้ามาเรียกเราว่าไอ้โง่

ไดย้งัไงนะ? เขาไมม่สีทิธจิะมาเรยีกเราวา่ ไอโ้ง ่มนัช่างหยาบคายนักทีม่าเรียก

เราว่าไอ้โง่ แค้นนี้ต้องชำาระที่ดันมาเรียกเราว่าไอ้โง่’  ทันใดนั้นเราก็สำานึกได้

ว่า เราได้ปล่อยให้เขาเรียกเราว่าไอ้โง่ อีกตั้งสี่ครั้ง

 ทุกๆ ครั้งที่เราคิดว่า เขาว่าเรา เท่ากับเราได้ปล่อยให้เขาว่าเราว่า ไอ้

โง่ ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ

 แต่ถ้าใครว่าเราว่าไอ้โง่  และเราปล่อยวางในทันใด มันก็จะไม่มีอะไร

รบกวนเราได้ นี่แหละคือทางออก

 เรื่องอะไรเราจะปล่อยให้คนอื่นมาบงการความสุขของเราล่ะ?
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ความทุกข์และการปล่อยวาง
คิดยากกว่าทำา

ทุกวันนี้คนเราคิดมากเกินไป ถ้าเราคิดให้น้อยลง ชีวิตของ

เราจะราบรื่นขึ้น

 ทีวั่ดของเราในเมอืงไทย ทกุวนัพระ พระจะอดนอนเพือ่ภาวนาตลอด

คืนในศาลาใหญ ่มนัเปน็ขอ้วตัรปฏิบตัข้ิอหนึง่ของพระปา่ ซึง่กไ็มไ่ดห้นักหนา

สาหัสเกินไป เพราะเราสามารถพักผ่อนได้ในสายวันรุ่งขึ้น

 เช้าหนึ่งหลังวันพระ ขณะที่เรากำาลังจะกลับกุฏิ  ไปนอนชดเชยที่ไม่

ได้นอนมาทั้งคืน ท่านเจ้าอาวาสก็เรียกพระผู้น้อยชาวออสเตรเลียน และส่ง

ผ้ากองโตให้ท่านนำาไปซัก โดยสั่งให้ท่านทำาทันที ทำาให้พระองค์นั้นรู้สึกท้อใจ

มาก  มันเป็นธรรมเนียมของพระเราที่จะต้องอุปัฏฐากดูแลท่านเจ้าอาวาส  

โดยซักผ้าให้ท่าน พร้อมการปรนนิบัติเล็กๆ  น้อยๆ อื่นๆ

 ผ้าที่จะต้องซักกองมหึมา ยิ่งไปกว่านั้น การซักผ้าจะต้องเป็นไปตาม

วิธีการดั้งเดิมของพระป่า คือ จะต้องตักน้ำาขึ้นมาจากบ่อ ก่อไฟต้มน้ำา ใช้

มีดพร้าฟันท่อนแก่นขนุนออกเป็นแผ่นบางๆแล้วใส่ลงไปในน้ำาเดือด เพื่อให้

ยางของมนัออกมาทำาหนา้ที ่‘ผงซักฟอก’ นำาผา้ทีละผนืวางลงในรางไมย้าวๆ  

เทน้ำาเดอืดสนี้ำาตาลลงบนผา้ใหท้ัว่ และทบุดว้ยมอืจนกวา่จะสะอาด เสรจ็แล้ว

พระจะต้องนำาจีวรไปตากกลางแดด  ในกรณีผ้าใหม่ก็ต้องพลิกกลับไปมาเป็น

ระยะ  เพื่อไม่ให้สีด่าง การซักผ้าเพียงแค่ผืนเดียวก็เป็นกระบวนการที่ยาว 

และแสนจะเป็นภาระอยู่แล้ว การที่จะต้องซักผ้าตั้งมากมายหลายผืนขนาด

นั้น ย่อมกินเวลาหลายชั่วโมง พระหนุ่มผู้เกิดที่เมืองบริสเบนองค์นี้ อ่อนล้า

จากการไม่ได้หลับนอนมาตลอดคืน อาตมาสงสารท่านจริงๆ

 อาตมาไปที่โรงย้อมเพื่อจะช่วยท่าน เม่ืออาตมาไปถึงตรงนั้น ท่าน

กำาลังสบถสาปแช่งตามธรรมเนียมบริสเบนมากกว่าจะเป็นธรรมเนียมพุทธ 
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ท่านบ่นว่ามันช่างไม่ยุติธรรม และทารุณซะเหลือเกิน “ท่านเจ้าอาวาสจะรอ

จนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไง?  ท่านไม่รู้รึว่าผมไม่ได้นอนมาทั้งคืน? ผมไม่ได้มา

บวชพระเพื่อการนี้นะ!” นี่ไม่ตรงกับที่ท่านพูดเผะหรอกนะ เอาเท่าที่พอพิมพ์

ได้เท่านั้น

 ตอนที่เรื่องน้ีเกิดขึ้น อาตมาได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วอาตมา

เข้าใจว่าท่านกำาลังรู้สึกอย่างไร และรู้ทางออกสำาหรับปัญหาของท่าน อาตมา

บอกท่านว่า “คิดน่ะมันยากกว่าทำาเยอะนะ”

 ท่านจ้องอาตมาและตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะหน่ึง แล้วท่านก็หัน

กลับไปทำางานอย่างเงียบๆ ส่วนอาตมาก็เดินกลับไปจำาวัด ต่อมาในวันนั้น 

ทา่นมาขอบคณุอาตมาทีช่ว่ยทา่นในการซกัผา้ ทา่นไดพ้บวา่ มนัเปน็เรือ่งจรงิ

แท้ที่การคิดเป็นส่วนที่ยากลำาบากที่สุด  เมื่อท่านหยุดบ่น และจดจ่ออยู่แต่

การซัก  มันก็ไม่มีปัญหาใดๆ เลย

 ส่วนที่ยากที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต คือ ความคิดนั่นเอง
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ขุ่นเพราะขน

 อาตมาเรยีนรูบ้ทเรยีนอนัล้ำาคา่ว่า ‘สว่นทีย่ากทีส่ดุของทกุสิง่ทกุอยา่ง

ในชีวิต คือ ความคิด’ ในช่วงต้นๆ ของการบวชเป็นพระในภาคอีสาน หลวง

พ่อชากำาลังก่อสร้างโบสถ์ใหม่ และพวกพระเราหลายองค์กำาลังช่วยท่าน

ทำางาน หลวงพ่อมักจะทดสอบพวกเราโดยกล่าวว่า พระต้องทำางานหนักทั้ง

วัน เพื่อเป๊ปซี่เพียงขวด หรือสองขวดเท่านั้น ซึ่งถูกเสียย่ิงกว่าถูกสำาหรับวัด 

ถ้าเทียบกับการจ้างแรงงานจากในเมือง อาตมาคิดเล่นๆ ว่าน่าจะตั้ง

สหภาพแรงงานพระผู้น้อย

 เราสร้างโบสถ์บนเนินที่พระช่วยกันถมขึ้น เสร็จแล้วยังมีดินเหลืออยู่

บนเนนิอกีมาก หลวงพอ่จงึเรยีกพระมาพรอ้มกนัเพือ่สัง่วา่ทา่นตอ้งการให้ขน

ดนิทีเ่หลอืไปไวด้า้นหลงั  สามวันตอ่จากน้ันตัง้แตสิ่บโมงเชา้จนมดืค่ำา เราตอ้ง

ตกัดนิจำานวนมหึมาขนใสร่ถเขน็ไปเทลงตรงที่ๆ  หลวงพอ่กำาหนด อาตมารูส้กึ

ดีใจเมื่องานเสร็จสิ้นลง

 วันรุ่งขึ้น หลวงพ่อจากไปเยี่ยมวัดอื่นสองสามวัน หลังจากที่ท่านไป

แลว้ รองเจา้อาวาสเรยีกพวกพระมาพรอ้มกัน และบอกวา่ดินไปอยู่ผดิที ่และ

ต้องย้ายใหม่  อาตมารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังสามารถข่มระงับจิตใจท่ีกำาลังบ่น

คร่ำาครวญไว้ได้ ขณะที่พวกเราทำางานอย่างหนักอีกสามวันในความร้อน

อบอ้าว

 หลวงพอ่กลบัมาเมือ่พวกเราเพิง่จะเสร็จสิน้การขนยา้ยกองดินมหมึา

รอบทีส่อง ทา่นเรยีกพวกพระมาพรอ้มกนัและถามวา่“ทำาไมคณุถึงย้ายดนิไป

ที่นั่นเล่า? ผมบอกให้คุณขนมันไปไว้อีกจุดต่างหาก เอ้า! ไปย้ายมันกลับซะ”

 อาตมาโกรธสุดๆ ‘พระผูใ้หญจ่ะตกลงกันเองใหแ้นก่อ่นไมไ่ดห้รอืไง? 

พุทธศาสนาน่าจะเป็นศาสนาที่มีระบบ แต่วัดนี้ช่างยุ่งเหยิงสับสนจนยังไม่รู้

แม้แต่ว่า จะเอากองดินน่ีไปไว้ที่ไหนแน่พวกท่านไม่น่าจะทำาอย่างนี้กับพวก
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เราเล้ย!’

 ภาพวันเวลาที่เหน่ือยยากยาวนานอีกสามวันปรากฏอยู่เบื้องหน้า

อาตมา  ขณะทีอ่าตมาเขน็รถเขน็ทีห่นกัอึง้ อาตมาสบถเปน็ภาษาอังกฤษ เพือ่

ที่พระไทยจะได้ฟังไม่เข้าใจ มันเกินไปแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะต้องทำาไปถึงไหนกัน?

 และแล้ว อาตมากเ็ริม่สงัเกตวา่ ยิง่อาตมาโกรธมากขึน้เทา่ไหร ่รถเขน็

กด็จูะหนกัมากขึน้เทา่นัน้  เพือ่นพระองคห์นึง่เหน็อาตมาบน่พมึ จงึเข้ามาหา

และบอกอาตมาว่า  “ปัญหาท่าน คือคิดมาก!”

 ท่านพูดถูก ทันทีที่อาตมาหยุดบ่นคร่ำาครวญ  อาตมาก็รู้สึกได้ว่า รถ

เข็นเบาลงมาก อาตมาได้บทเรียน การคิดเรื่องขนดินเป็นส่วนที่ยากและหนัก

หนาที่สุด การขนดินจริงๆ น่ะมันง่าย

 มาถึงวันนี้อาตมาสงสัยว่า หลวงพ่อและผู้ช่วยของท่านวางแผนเรื่อง

นี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นแน่
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กรรมของเราหนอ บุญของเขาหนอ

 เมือ่อาตมาเป็นพระผูน้อ้ย เคยมองพระผูใ้หญว่า่ทา่นไดเ้ปรยีบ ไมว่า่

ในเรื่องอาหารบิณฑบาต  เสนาสนะ ตลอดจนหน้าที่การงานทั้งหลาย และ

มักนึกน้อยใจ ‘กรรมของเราหนอ บุญของท่านหนอ’

 แต่พอเรากลายเป็นพระผู้ใหญ่เสียเอง บางทีได้รับอาหารประณีตท่ี

แจกไม่ถึงปลายแถว  มีเบาะนุ่มๆ  พิงหลัง แล้วไม่ต้องทำางานกรรมกรมาก

เหมือนแต่ก่อน อาตมากลับรู้สึกอิจฉาพระผู้น้อยบ้าง พระผู้น้อยไม่ต้อง

เหน็ดเหนือ่ยเดนิทางไปแสดงธรรมในทีต่า่งๆ ไมต้่องนัง่ฟังปญัหาชาวบา้นทัง้

วนั และไมต่อ้งเสยีเวลาวนัละหลายชัว่โมงกบังานบรหิาร ทา่นไมม่ภีาระหนา้ที่

อะไรเลย ท่านมีเวลาทำากิจส่วนตัวมากโข ‘กรรมของเราหนอ บุญของท่าน

หนอ’

 สุดท้ายอาตมาก็ฉุกคิดได้ว่าอะไรเป็นอะไร พระผู้น้อยก็ ‘ทุกข์แบบ

พระผู้น้อย’ ส่วนพระผู้ใหญ่ก็ ‘ทุกข์แบบพระผู้ใหญ่’  มันก็แค่การสับเปลี่ยน

จากความทกุข์ในรปูแบบหน่ึง มาเป็นความทกุขใ์นอีกรูปแบบหน่ึงเทา่น้ัน เชน่

เดียวกันกับที่คนโสดบางคนอิจฉาคนมีครอบครัว ส่วนคนมีครอบครัวบางคน

ก็อิจฉาคนโสด ณ บัดนี้ เราน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อเราแต่งงาน เราก็เพียงแค่สับ

เปลี่ยนจาก ‘ความทุกข์แบบคนโสด’ มาเป็น ‘ความทุกข์แบบคนมีครอบครัว’ 

และถ้ามีการหย่าร้าง เราก็สับเปลี่ยนจาก ‘ความทุกข์แบบคนมีครอบครัว’มา

เป็น ‘ความทุกข์แบบคนโสด’  อีกครั้ง ถ้าเราไม่เข้าใจว่าความทุกข์มีรูปแบบ

ต่างๆ เช่นนี้ เราก็มักจะอิจฉาคนอื่นอยู่ร่ำาไป  ‘กรรมของเราหนอ บุญของเขา

หนอ’

 คนจนมกัจะอจิฉาคนรวย สว่นคนรวยกม็กัอจิฉาคนจน ทีไ่มต่อ้งคอย

ระแวงว่า คนเขารักเราเพราะตัวเราหรือเพราะเงินของเรากันแน่ แถมคนจน

ยังสบาย  ไม่ต้องมีธุรกิจมากมายรัดตัวเขา คนที่ร่ำารวยขึ้นมา  ก็เพียงแค่แลก
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เปลี่ยน ‘ความทุกข์แบบคนจน’ มาเป็น ‘ความทุกข์แบบคนรวย’  ในทำานอง

เดยีวกนั คนปลดเกษียณและรายได้หดหาย  ก็เพียงแคแ่ลกเปลีย่น ‘ความทกุข์

แบบคนรวย’ มาเป็น ‘ความทุกข์แบบคนจน’  เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ‘กรรมของ

เราหนอบุญของเขาหนอ’

 ความคิดที่ว่าเราจะมีความสุขหากเราเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีเป็นความ

เข้าใจผิดโดยแท้ เมื่อเราได้เป็นอะไรอย่างอื่น เราก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความ

ทุกข์ในรูปแบบหนึ่ง เป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อใดที่เรา

พอใจกับสถานะท่ีเราเป็นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยหรือพระผู้ใหญ่ คนมี

ครอบครัวหรือคนโสดคนรวยหรือคนจน  เมื่อนั้น ความทุกข์ในความเป็นอยู่

จะไม่เกิดขึ้นจะนับได้ว่าเป็น ‘บุญของเราหนอ’
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ไม่ปลอบก็เหมือนปลอบ

 ในพรรษาที่สอง อาตมาป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ ไข้ขึ้นสูงมากจน

ต้องเข้ารับการรักษาที่ตึกสงฆ์ของโรงพยาบาลในเมืองอุบล เมื่อสามสิบปีที่

แล้ว จังหวัดอุบลราชธานียังล้าหลังและยากจนมาก  ขณะที่นอนอ่อนเพลีย

รับน้ำาเกลืออยู่ อาตมาสังเกตเห็นบุรุษพยาบาลออกเวรตอนหกโมงเย็น ครึ่ง

ชัว่โมงต่อมา ผูท่ี้ควรจะมาสบัเปลีย่นก็ยงัมาไมถึ่ง อาตมาจงึถามพระบนเตยีง

ถดัไปวา่เราควรแจง้ใครดีไหมว่า บุรษุพยาบาลผลดักลางคนืยงัไม่มา ทา่นตอบ

ทนัทีวา่ ไมม่าเพราะไมเ่คยม ี หากเราเกดิอาการทรดุตอนกลางคนืละ่กอ้ ตอ้ง

ถือว่าเป็นกรรมของเราเอง ลำาพังการป่วยหนักก็แย่อยู่แล้ว หากบัดนี้อาตมา

ยังมีอาการหวาดกลัวแถมเข้ามาด้วย!

 ตลอดสี่อาทิตย์ถัดมา ทุกๆ เช้าและบ่าย  บุรุษพยาบาลตัวล่ำาบึ้ก จะ

เข้ามาฉดียาแกอ้กัเสบทีส่ะโพกของอาตมา โรงพยาบาลแหง่น้ีเปน็โรงพยาบาล

รัฐในต่างจังหวัด ซึ่งมีงบประมาณน้อยมากเข็มฉีดยาจึงต้องหมุนเวียนใช้ครั้ง

แล้วครั้งเล่าจนทู่แสนทู่ บุรุษพยาบาลผู้มีแขนแข็งปึ๊กน้ียังต้องออกแรงอย่าง

หนกัทีจ่ะทิม่เขม็ลงไปในเนือ้ ถงึเขาจะคดิกันวา่  พระตอ้งอดทนเก่ง แตส่ะโพก

ของอาตมาน่ะไม่ไหวแล้ว  มันเจ็บสุดๆ เลย ในเวลานั้นอาตมารู้สึกเกลียด

บุรุษพยาบาลคนนั้นจับใจ

 อาตมารู้สึกทุกข์ทรมาน อ่อนเพลีย และไม่เคยรู้สึกแย่เท่านี้มาก่อน

ในชวีติ จนกระทัง่บ่ายวนัหน่ึง หลวงพ่อชาได้มาทีต่กึสงฆเ์พือ่มาเยีย่มอาตมา 

ท่านมาเยี่ยมอาตมา!  อาตมารู้สึกปลื้มและประทับใจมากจนตัวลอย อาตมา

รูส้กึดมีากๆ จนกระทัง่หลวงพอ่เอย่ปากขึน้ สิง่ทีท่า่นพดูนัน้ ซึง่อาตมาไดรู้ใ้น

ภายหลังว่า ท่านพูดกับพระอาพาธมาหลายองค์แล้ว ท่านบอกอาตมา “ไม่

หายก็ตาย” ว่าแล้วท่านก็กลับไป

 ความอิ่มอกอิ่มใจของอาตมาแตกกระเจิง ความปีติยินดีที่ท่านมา



220   ชวนม่วนชื่น

เย่ียมอันตรธานไปสิ้น แต่เราจะว่าท่านก็ไม่ได้ เพราะสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็น

สัจธรรมโดยแท้ ถ้าอาตมาไม่หาย อาตมาก็ตาย ไม่ว่าจะเป็นทางไหน ความ

ทุกข์ทรมานจะไม่คงอยู่ตลอดไป แปลกเหมือนกัน ที่คำาพูดอย่างน้ีสามารถ

ปลอบใจเราได้ดี  และอาตมาก็รู้สึกดีขึ้นๆ และสุดท้ายอาตมาก็หาย ไม่ตาย 

หลวงพ่อช่างเป็นครูที่ล้ำาเลิศนัก
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การเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติรึ?

 เมื่ออาตมาเทศน์ อาตมามักจะขอให้ผู้ฟังยกมือขึ้น ถ้าเขาเคยเจ็บไข้

ได้ป่วย เกือบจะทุกคนยกมือ (พวกที่ไม่ได้ยก อาจจะหลับหรือไม่ก็เพลินอยู่

ในจนิตนาการ!) นีพ่สิจูนว์า่การเจบ็ปว่ยถอืเปน็เรือ่งปกต ิจริงๆ แล้วมนัจะเปน็

เรื่องแปลกมาก หากเราจะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคร้ังเป็นคราว อาตมาจึง

ถามว่า  แล้วทำาไมเวลาเราไปหาหมอ เราจึงมักจะพูดกับหมอเหมือนกับว่ามี

อะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเรา มันน่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อเราไม่เคยเจ็บป่วยเลย

ต่างหาก  ดังนั้น ผู้ที่มีเหตุผลน่าจะกล่าวว่า “เกิดเรื่องปกติขึ้นอีกแล้วครับคุณ

หมอ ผมป่วยอีกแล้ว!”

 เมื่อใดที่เราเห็นว่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติ เราได้เติมความ

กดดันที่ไม่จำาเป็น แม้กระทั่งความรู้สึกผิดลงบนความทุกข์ในนวนิยายสมัย

ศตวรรษที่สิบเก้า เรื่อง Erehwon (เอร์วอน) ผู้แต่งคือ Samuel Butler (แซม

มวล บัทเล่อร์) ได้วาดภาพสังคมที่โรคภัยไข้เจ็บถือเป็นอาชญากรรม และคน

ปว่ยตอ้งโดนลงโทษด้วยการจำาคกุ  ในบทความทีน่า่จดจำาตอนหนึง่ ชายผูเ้ปน็

จำาเลยสดูน้ำามกูและจามในคอกจำาเลย เขาโดนผูพ้พิากษาดดุา่ราวกบัผู้กระทำา

ผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาขณะที่เขาเป็น

หวัด มันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดที่เขาไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี เขา

จงึถกูตดัสนิใหจ้ำาคกุเปน็เวลาหลายป ี ในชวีติจริงมันก็ไมเ่ปน็เชน่น้ันหรอก แต่

คนจำานวนไม่น้อยก็รู้สึกผิดเมื่อเขาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

 พวกเราสักกี่คนที่ถูกชักนำาให้รู้สึกผิดเมื่อเราไม่สบาย?

 พระองคห์นึง่อาพาธโดยไมรู้่สาเหตอุยูห่ลายปี ทา่นใชเ้วลาวนัแล้ววนั

เล่า อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า อยู่บนเตียงตลอดเวลาอ่อนเพลียเกินกว่าจะเดิน

ออกไปนอกห้องได ้ทางวดัพยายามชว่ยเหลอืทา่นทกุวถีิทาง ทัง้รักษาทางการ

แพทยส์มยัใหม ่ รกัษาแบบดัง้เดมิ หรอืทางเลอืกอ่ืนๆ แตท่กุวธิกีารดูจะไร้ผล 
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ทา่นรูสึ้กวา่ทา่นคอ่ยยงัชัว่ ออกไปเดนิโซเซนอกหอ้งเพยีงเลก็นอ้ย แลว้กท็รดุ

หนักไปอีกหลายอาทิตย์ หลายๆ ครั้งที่เราคิดว่าท่านจะตาย

 วนัหนึง่ทา่นเจา้อาวาสผูเ้ปีย่มไปดว้ยปัญญามองปญัหาทะลุ ท่านเดนิ

ไปหาพระอาพาธท่ีหอ้ง พระอาพาธซึง่นอนอยูบ่นเตยีงเพ่งมองทา่นเจ้าอาวาส

อย่างสิ้นหวังสุดๆ

 ท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่า  “ผมมาที่นี่ในนามพระ และแม่ชีทุกองค์ใน

วดันี ้และในนามอบุาสกอบุาสกิาผู้อปัุฏฐากพวกเราดว้ย ในนามของทกุๆ คน

ที่รักและห่วงใยท่าน ผมมาเพื่ออนุญาตให้ท่านละสังขารได้ ท่านไม่ต้อง

พยายามที่จะหายหรอก’

 ได้ฟังถ้อยคำาเหล่านั้นแล้ว พระผู้อาพาธถึงกับร้องไห้ ท่านพยายาม

อย่างยิ่งยวดที่จะหาย   เพื่อนๆ ของท่านต้องลำาบากนักหนาที่จะพยายาม

ชว่ยรกัษารา่งกายทีเ่จ็บไข้ได้ป่วยของทา่นจนทา่นไมส่ามารถจะทำาใหพ้วกเขา

ผิดหวังได้ ท่านรู้สึกว่าท่านล้มเหลว และรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะหายได้  เมื่อ

ไดฟ้งัคำาพดูของทา่นเจา้อาวาส  ในทนัใดท่านรูสึ้กเปน็อสิระทีจ่ะเจบ็ปว่ย และ

แมแ้ต่จะตาย ทา่นไมจ่ำาเป็นตอ้งตอ่สูอ้ยา่งหนักเพือ่จะพยายามทำาใหเ้พือ่นๆ 

พอใจอีกต่อไปแล้ว  ความรู้สึกว่าท่านได้รับการปลดปล่อย เป็นเหตุให้ท่าน

ร้องไห้

 โยมคิดว่าอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ล่ะ? ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็เริ่ม

ค่อยยังชั่วขึ้นเรื่อยๆ
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เยี่ยมคนป่วย

 พวกเราสกักีค่น เมือ่ไปเยีย่มคนทีเ่รารกัท่ีโรงพยาบาล จะถามคำาถาม

ว่า “วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง?”

 นบัเปน็การเริม่ตน้พดูทีไ่มฉ่ลาดเอาเสยีเลย แน่นอนวา่ เขากำาลังรู้สึก

แย่ ไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่ต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลหรอก นอกจากนี้คำา

ทักทายธรรมดาๆ  นี้ สามารถสร้างความเครียดให้กับคนไข้ด้วย เขาอาจจะ

รู้สึกว่าการบอกความจริงว่า  เขารู้สึกแย่มากๆ จะเป็นการไม่สุภาพ และอาจ

จะทำาให้ผู้มาเย่ียมอึดอัดใจและผิดหวังได้ เขาจะบอกความจริงว่า  เขารู้สึก

หมดเรี่ยวแรงเหมือนถุงชาใช้แล้วจืดชืดไร้รสชาติได้อย่างไร ในเมื่อผู้มาเยี่ยม

อุตส่าห์สละเวลามาถึงโรงพยาบาล ดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกบีบให้พูด

ปดวา่ “วนันีรู้สึ้กค่อยยงัชัว่ขึน้” ขณะเดยีวกนั เขากรู้็สึกผิดทียั่งไมส่ามารถทำาให้

ดีกว่าน้ีได้ เป็นที่น่าเสียใจว่า ผู้มาเยี่ยมจำานวนมากทำาให้คนไข้รู้สึกป่วยมาก

ขึ้น!

 สามเณรีชาวออสเตรเลียน ผู้บวชอยู่ในพุทธศาสนาสายทิเบต กำาลัง

จะตายด้วยโรคมะเรง็ในบา้นพกัผูป้ว่ยใกลต้าย (hospice) ในเมอืงเพริธ์ อาตมา

รู้จักท่านหลายปีแล้ว และมักจะไปเยี่ยมท่านบ่อยๆ วันหนึ่งท่านโทรศัพท์มา

หาอาตมาที่วัด ขอร้องให้ไปเยี่ยมให้ได้ในวันนี้ เพราะท่านรู้สึกว่า  เวลาของ

ท่านใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นอาตมาจึงวางสิ่งที่กำาลังทำาอยู่ และเรียกคนให้มา

ชว่ยขบัรถพาอาตมาไปเยีย่มทา่น ซึง่อยูห่่างออกไปเจด็สิบกิโลเมตรทนัท ีเมือ่

อาตมาไปถึงแผนกต้อนรับ นางพยาบาลบอกอาตมาด้วยท่าทางวางอำานาจ

ว่า สามเณรีสั่งว่าไม่ให้ใครเยี่ยมท่านโดยเด็ดขาด

 อาตมากล่าวอย่างนุ่มนวลว่า “แต่อาตมาเดินทางมาไกลมากเพื่อจะ

มาเยี่ยมท่านโดยเฉพาะ”

 นางพยาบาลกรรโชกว่า “เสียใจ ท่านไม่ต้องการให้คนเย่ียมและเรา
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จะต้องเคารพความต้องการของท่าน”

 อาตมาค้านว่า  “ไม่น่าเป็นไปได้นะ ท่านเพิ่งโทรศัพท์ถึงอาตมาเมื่อ

ชั่วโมงครึ่งที่แล้ว ขอให้อาตมามาเยี่ยม”

 นางพยาบาลอาวุโสทำาหน้าถมึงทึง และสั่งให้อาตมาตามเธอไป เรา

มาหยดุอยูห่นา้ประตหูอ้งสามเณร ีและนางพยาบาลก็ชีใ้ห้ดูปา้ยกระดาษแผน่

ใหญ่ ติดไว้ที่ประตูที่ปิดสนิทอยู่นั้น

 ‘ห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาด!’

 “เห็นมั้ยล่ะ!” นางพยาบาลว่า

 เมื่ออาตมาพิจารณาป้ายนั้น อาตมาเห็นมีคำาเขียนตัวเล็กๆ อยู่ข้าง

ใต้  ‘....ยกเว้นอาจารย์พรหม’

 ดังนั้นอาตมาจึงเข้าไป

 เมื่ออาตมาถามสามเณรีว่าทำาไมท่านจึงติดป้ายไว้โดยมีข้อยกเว้น 

ท่านอธิบายว่า  เพื่อนๆ และญาติๆ  ของท่านทุกคน เวลามาเยี่ยม เขาจะ

เศรา้และเปน็ทกุขม์ากทีเ่ห็นทา่นกำาลงัจะตาย ซึง่ทำาใหท่้านรู้สึกแยย่ิง่ขึน้ ทา่น

บอกว่า  “มันก็แย่อยู่แล้วนะที่จะต้องตายด้วยโรคมะเร็ง แล้วยังจะต้องมารับ

อารมณ์ของคนมาเยี่ยมอีกมันรับไม่ไหว”

 ทา่นพดูตอ่วา่ อาตมาเป็นเพือ่นเพยีงคนเดียวทีป่ฏบิตัติอ่ทา่นเชน่คน

ธรรมดา ไม่ใช่คนที่กำาลังจะตาย  ไม่เสียศูนย์เมื่อเห็นท่านผอมโซและอ่อนแอ 

แต่กลับเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟัง ทำาให้ได้หัวเราะ ดังนั้นอาตมาจึงใช้เวลาใน

ชัว่โมงถดัมาเลา่เรือ่งตลกๆใหท้า่นฟงั ขณะทีท่า่นกส็อนอาตมาถึงวธีิทีจ่ะชว่ย

เพื่อนผู้กำาลังจะตาย อาตมาเรียนรู้จากท่านว่า เมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยในโรง

พยาบาล ให้พูดกับตัวคน และปล่อยให้หมอและพยาบาลพูดกับตัวโรค

 ท่านมรณภาพหลังจากที่อาตมาไปเยี่ยมไม่ถึงสองวัน
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หัวเราะไม่ห้าม

 ในฐานะทีเ่ปน็พระในพทุธศาสนา อาตมาตอ้งเกีย่วขอ้งกบัความตาย

บอ่ยๆ มนัเปน็หนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ทีจ่ะตอ้งประกอบพธิฌีาปนกจิแบบพทุธ ดว้ย

เหตุนี้อาตมาจึงรู้จักคุ้นเคยกับผู้อำานวยการฌาปนกิจในเมืองเพิร์ธหลายคน

เป็นการส่วนตัว บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาต้องประกอบพิธีที่สง่าทรงเกียรติ

ในชุมชน  ในเวลาส่วนตัว พวกเขาจึงมีอารมณ์ขันกันเต็มที่

 ยกตัวอย่างเช่น ผู้อำานวยการฌาปนกิจคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่า 

สุสานแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียใต้ตั้งอยู่ในแอ่งกระทะดินเหนียว เขาเคยเห็นมา

หลายครัง้แล้วว่า พอเกิดฝนตกหนักหลงัจากทีเ่พิง่หยอ่นหบีศพลงหลมุ น้ำาจะ

ไหลลงไปในหลุมศพ ขณะท่ีบาทหลวงกำาลงัทำาพธิอียู ่หบีศพกล็อยขึน้มาอยา่ง

ช้าๆ  เต็มตาทีเดียว!

 มคีรัง้หนึง่ ขณะผูน้ำาศาสนาประจำาเมอืงเพริธ์กำาลงัเริม่ประกอบพธิไีด้

โนม้ตวัลงไปโดนปุม่ทัง้หมดบนแทน่โดยไมไ่ด้เจตนาทนัใดนัน้ ขณะทีท่า่นกำาลงั

อ่านข้อความอยู่  หีบศพก็เริ่มเคลื่อนผ่านผ้าม่านออกมา  ไมโครโฟนถูกตัด 

และเสียงแตรนอนก็กังวานไปทั่วห้อง ทั้งๆ ที่ผู้ตายไม่ใช่ทหาร  แถมยังเป็นผู้

ยึดถือลัทธิสันติภาพเสียด้วย (pacifist)

 ผู้อำานวยการฌาปนกิจคนหน่ึงมีนิสัยชอบเล่าเรื่องตลกให้อาตมาฟัง 

ขณะที่เราเดินไปด้วยกันหน้ารถขนศพ ตามด้วยขบวนแห่ศพ ผ่านสุสานไปยัง

หลุมฝังศพ ตอนจบของเรื่องโจ๊กแต่ละเรื่องของเขา ซึ่งตลกมากๆ เขาจะใช้

ข้อศอกกระทุ้งซี่โครงอาตมาพยายามที่จะให้อาตมาหัวเราะ เท่าที่อาตมา

สามารถทำาได้คือกลั้นไม่ให้หัวเราะออกมาดังๆ ดังนั้นเมื่อเราใกล้จะถึงจุดที่

ประกอบพิธี อาตมาต้องบอกเขาอย่างจริงจังให้เขาหยุดความประพฤติที่ไม่

สมควรเสีย เพือ่อาตมาจะสามารถปรบัสหีนา้ท่าทางให้เหมาะสมกบัเหตุการณ ์

นั่นเท่ากับเป็นการยั่วยุให้เขาเริ่มเล่าเรื่องตลกเรื่องใหม่เท่านั้น คนบ๊อง!
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 ปีที่ผ่านมา อาตมาเรียนรู้ที่จะทำาให้งานศพแบบพุทธคลายความ

เครง่เครยีดลง เมือ่สองสามปกีอ่น อาตมารวบรวมความกลา้ท่ีจะเลา่เรือ่งตลก

ในการประกอบพิธฌีาปนกิจเป็นครัง้แรก เมือ่อาตมาเริม่เลา่เรือ่งไปได้สกัเลก็

น้อย ผู้อำานวยการฌาปนกิจซึ่งยืนอยู่เบ้ืองหลังผู้สูญเสียคิดออกว่า อาตมา

กำาลงัจะทำาอะไร จงึพยายามบุ้ยใบ้ใหอ้าตมาหยดุ การเล่าเร่ืองตลกในงานศพ

เป็นสิ่งที่คนไม่ทำากัน แต่อาตมาตั้งใจซะแล้ว  หน้าของผู้อำานวยการซีดลงๆ

ยิง่กวา่ซากศพเสยีอกี เมือ่เรือ่งตลกจบลง ผูท้ีก่ำาลงัเศร้าโศกจากการสูญเสียที่

อยู่ในโบสถ์ ก็หัวเราะกันลั่น  และสีหน้าของผู้อำานวยการที่งอง้ำาอยู่ก็คลายลง

ด้วยความโล่งใจ  ครอบครัวและเพื่อนๆ ผู้ตายเข้ามาแสดงความยินดีกับ

อาตมา เขาบอกว่าผู้ตายต้องชอบเรื่องตลกนี้เป็นอย่างมาก และเขาจะต้อง

พอใจมากๆ  ที่บรรดาคนที่เขารักทั้งหลายมาร่วมส่งเขาด้วยรอยยิ้ม เดี๋ยวนี้

อาตมามักจะเล่าเรื่องตลกนี้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ทำาไมจะไม่เล่าล่ะ? 

แล้วโยมอยากจะให้ญาติมิตรของโยมฟังเรื่องตลกของอาตมาในงานศพของ

โยมไหมเล่า? ทุกๆ ครั้งที่อาตมาถามคำาถามนี้ คำาตอบที่ได้รับเสมอๆ ก็คือ 

‘อยากซิ!’

 แล้วเรื่องตลกนี้มันยังไงกันล่ะ?

 สามีภรรยาสูงอายุคู่หน่ึงอยู่ด้วยกันมานานมาก จนเมื่อคนหนึ่งตาย

ไป อกีคนกต็ายตามภายในเวลาเพยีงสองสามวนัถดัมาดงันัน้ ทัง้สองจงึไดข้ึน้

สวรรคไ์ปดว้ยกนั  เทพบุตรรปูงามพาทัง้สองไปทีค่ฤหาสนห์รูบนหนา้ผาเหนอื

มหาสมุทรกว้างใหญ่ ซึ่งอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของ เทพ

บุตรประกาศว่าคฤหาสน์นี้เป็นรางวัลที่สวรรค์มอบให้เขาทั้งสอง

 สามีซึ่งเป็นคนละเอียดรอบคอบถามขึ้นทันทีว่า “น่ันน่ะ ดีมากเลย

ครับ แต่ผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าภาษีโรงเรือนสำาหรับคฤหาสน์ใหญ่

ขนาดนี้หรอกครับ”

 เทพบุตรยิ้มอย่างอ่อนโยน และบอกเขาว่าไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือน

บนสวรรค์หรอก แล้วจึงพาคนทั้งคู่เดินชมห้องต่างๆ  มากมายในคฤหาสน์ 
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แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรประณีตบ้างก็ด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนทีค 

บ้างก็แบบสมัยใหม่  โคมไฟระย้าห้อยลงมาจากเพดานหลายแห่ง หัวก๊อกทำา

จากทองคำาแท้ส่งประกายแวววาวในห้องน้ำาทุกห้อง  มีเครื่องเล่นดีวีดี และ

โทรทศันจ์อกวา้งเทคโนโลยลีา่สดุ  เมือ่สิน้สดุการทวัร์คฤหาสน์ เทพบตุรบอก

ว่า หากมีอะไรที่คนทั้งสองไม่ชอบ โปรดบอกได้เลย เราจะเปลี่ยนให้ทันที นี่

เป็นรางวัลจากสวรรค์

 ผู้สามีคำานวณมูลค่าของทุกสิ่งทุกอย่างในคฤหาสน์แล้วบอกว่า “ของ

ตกแต่งราคาแพงเหลือเกิน ผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าเบี้ยประกัน

ทรัพย์สินหรอกครับ”

 เทพบุตรถอนใจเฮือกใหญ่แล้วบอกอย่างนุ่มนวลว่า บรรดาหัวขโมย

ทัง้หลายไมไ่ดรั้บอนญุาตให้ขึน้มาบนสวรรคห์รอก ดงันัน้การประกนัทรพัยส์นิ

จงึไมจ่ำาเปน็ แลว้เขาก็นำาคนทัง้สองลงบันไดไปสูโ่รงรถ ซึง่จอดรถไดถ้งึสามคนั 

มีรถขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหญ่ใหม่เอี่ยม ที่จอดอยู่ถัดไปคือ  รถลีมูซีน โรลสรอย

ซ์ ซึ่งส่องประกายระยิบระยับ คันที่สามคือ เฟอรารี่สปอร์ตสีแดงเปิดประทุน

รุน่พเิศษผูส้ามอียากไดร้ถสปอรต์แรงสงูสกัคนัมาตลอดชีวติบนโลกของเขาแต่

มันก็เป็นแค่เพียงความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของเท่านั้น เทพบุตรบอกว่า ถ้าเขา

ปรารถนาจะเปลี่ยนรุ่นหรือสี ก็ไม่ต้องเกรงใจ ให้บอกได้เลย นี่เป็นรางวัลจาก

สวรรค์

 ผู้สามีเอ่ยอย่างไม่ค่อยจะพอใจนักว่า “แม้ว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่า

ทะเบียนรถ ซึ่งความจริงเราก็ไม่มี  ทุกวันนี้รถสปอร์ตความเร็วสูงจะมีความ

หมายอะไร?  มันก็ต้องลงเอยด้วยการจ่ายค่าปรับความเร็วน่ะสิ”

 เทพบตุรส่ายหวัแลว้บอกอยา่งอดทนวา่ ไมม่คีา่ทะเบยีนรถบนสวรรค์ 

แล้วก็ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วด้วย  เขาสามารถจะขับเฟอรารี่เร็วได้เท่าที่

เขาพอใจ แล้วเทพบตุรกเ็ปดิประตโูรงจอดรถบนถนนฝัง่ตรงข้ามมสีนามกอล์ฟ

สบิแปดหลุมงดงาม เทพบตุรบอกวา่บนสวรรคเ์ขารู้กันวา่ ชายผู้เปน็สามชีอบ

เล่นกอล์ฟมากขนาดไหน และสนามกอล์ฟที่แสนวิเศษนี้ ไทเกอร์วูดส์เป็นผู้
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ออกแบบด้วยตัวเองเลยทีเดียว

 ผู้สามียังมีทีท่าไม่เป็นสุขนัก เมื่อเขากล่าวว่า  “นี่เป็นสโมสรกอล์ฟที่

ท่าทางจะแพงมาก ดูได้จากคลับเฮาส์  และผมคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าสมาชิก

หรอก”

 เทพบุตรส่งเสียงครางออกมาก่อนจะรวบรวมความสงบสุขเยี่ยง

นักบุญของเขาคืนมา เขาย้ำาให้ผู้สามีแน่ใจได้ว่าไม่มีค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียม

ใดๆ บนสวรรค์ ย่ิงไปกว่านั้นสนามกอล์ฟบนสวรรค์ ไม่มีการเข้าคิวเพื่อจะ

ออกรอบ ลูกกอล์ฟจะไม่มีวันตกลงในบังเกอร์ สนามได้รับการออกแบบชนิด

ที่ว่าไม่ว่าคุณจะหวดท่าไหนลูกกอล์ฟก็จะม้วนตัวลงหลุมเสมอ นี่เป็นรางวัล

จากสวรรค์

 หลังจากที่เทพบุตรจากไป สามีก็เริ่มดุว่าภรรยาของเขา เขาโกรธเธอ

มากถงึกบัตะโกนเกรีย้วกราดใสเ่ธอ และประณามเธออยา่งรนุแรง เธอไมเ่ขา้ใจ

เลยว่าเขาโกรธเธอทำาไม

 “เธอไม่พอใจฉันเรื่องอะไร” เธอเว้าวอน “เรามีคฤหาสน์และ

เฟอรน์เิจอรส์วยงาม เธอไดร้ถเฟอรารีท่ีเ่ธอจะขบัเรว็ไดเ้ท่าทีเ่ธอตอ้งการ แลว้

ยังสนามกอล์ฟฝั่งถนนตรงข้าม แล้วเธอมาโกรธอะไรฉันเล่า?”

 “ก็เพราะ........นังเมียเอ๊ย.........” สามีพูดด้วยความขมขื่น “ถ้าไม่ใช่

เพราะอาหารสุขภาพทั้งหมดที่เธอให้ฉันกินล่ะก็ ฉันก็คงได้ข้ึนมาอยู่บนน้ีตั้ง

หลายปีแล้วน่ะซิ!”
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คอนเสิร์ตชีวิต

 ความเศร้าโศกเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปบนความสูญเสีย มันเป็น

ปฏิกิริยาที่เกิดจากการเรียนรู้เฉพาะในบางวัฒนธรรมเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้

 อาตมาคน้พบเรือ่งนีจ้ากประสบการณส์ว่นตวั ทีไ่ดใ้ชเ้วลากวา่แปดปี

ในชมุชนชาวพทุธในเอเชยีแบบของแท้ด้ังเดิม ชว่งปแีรกๆ ทีไ่ดอ้ยูใ่นวดัปา่ใน

พุทธศาสนา  ณ ดินแดนที่ห่างไกลความเจริญของประเทศไทย วัฒนธรรม

ตลอดจนความคดิเหน็ตา่งๆ ทางตะวนัตกยงัไมเ่ปน็ทีรั่บรู้ วดัของอาตมาเปน็

ป่าช้าสำาหรับหลายๆหมู่บ้านในละแวกนั้น มีการเผาศพเกือบทุกอาทิตย์ ใน

งานเผาศพเป็นร้อยครั้งที่อาตมาได้พบเห็นในช่วงสามสิบปีที่แล้ว  อาตมาไม่

เคยเห็นใครรอ้งไห้สกัคนเดียว อาตมาได้พูดคยุกับครอบครวัผูต้ายในวนัตอ่ๆ 

มา กย็งัไมไ่ดเ้ห็นรอ่งรอยของความโศกเศรา้อยูด่ ีคนทีเ่หน็ยอ่มสรปุไดว้า่ ไมม่ี

ความเศร้าโศกเกิดขึ้น อาตมาได้รู้ว่า ภาคอีสานในเวลานั้น เป็นดินแดนที่คำา

สอนของพระพุทธเจ้าหยั่งรากลึกมานานหลายศตวรรษ  ความตายเป็นสิ่งที่

ทกุคนยอมรบั ในทางทีห่กัลา้งกบัทฤษฎทีางจติศาสตร์ตะวนัตกเก่ียวกับความ

เศร้าโศกและการพลัดพราก

 วนัเวลาเหลา่น้ันได้สอนอาตมาวา่ มทีางเลอืกอืน่นอกเหนอืจากความ

โศกเศร้า ไม่ใช่ว่าความเศร้าโศกจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่ามีความเป็น

ไปได้อย่างอื่น การสูญเสียผู้ที่เรารักสามารถมองได้ในอีกนัยหนึ่ง ซึ่งจะทำาให้

เราหลีกเลี่ยงวันเวลาอันยาวนานแห่งความโศกเศร้าที่น่าเวทนาได้

 พ่อของอาตมาเสียชีวิตตอนอาตมาอายุเพียงสิบหกปีสำาหรับอาตมา

แล้ว  ท่านเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ ท่านเป็นผู้ที่ช่วยให้อาตมาได้ค้นพบความหมาย

ของความรักจากคำาพูดของท่าน “ไม่ว่าลูกจะทำาอะไรในชีวิต ลูกเอ๋ย ประตูใจ

ของพอ่จะเปดิรบัลูกเสมอ” แมว้า่ความรกัท่ีอาตมามต่ีอทา่นมากมายมหาศาล  
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อาตมากไ็มไ่ด้รอ้งไห้ในงานศพของทา่น และไมเ่คยรอ้งไหค้ดิถงึทา่นเลยตัง้แต่

บัดนั้น อาตมาไม่เคยรู้สึกอยากร้องไห้ที่ท่านจากไปก่อนเวลาอันควร มันกิน

เวลาหลายปทีเีดียวกวา่อาตมาจะเขา้ใจความรูส้กึของตวัเองเกีย่วกับการตาย

ของทา่น ความเขา้ใจนัน้เกดิขึน้จากเรือ่งท่ีอาตมากำาลังจะเล่าใหโ้ยมฟงัตอ่ไป

นี้

 เมือ่อาตมาเปน็หนุ่ม อาตมาชอบฟงัเพลงทกุประเภท ตัง้แตเ่พลงรอ็ค 

จนถึงเพลงคลาสสิค ตั้งแต่เพลงแจ๊ซ จนถึงเพลงพื้นบ้านลอนดอนเป็นเมืองที่

เลิศสำาหรับคนที่กำาลังเป็นหนุ่มเป็นสาว  เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้ว โดยเฉพาะ

สำาหรับคนที่รักดนตรี อาตมาจำาได้ถึงครั้งที่ไปฟังวงเลด เซปปลิน แสดงอย่าง

เขินๆ เป็นครั้งแรกๆ ในคลับเล็กๆ ย่านโซโห แล้วอีกวาระหนึ่ง พวกเราเพียง

ไมก่ีค่นนัง่ดรูอ้ด สจว๊รต์ ซึง่ขณะนัน้ยงัไมม่ใีครรูจ้กั รอ้งนำาในวงรอ็คทีห่อ้งชัน้

บนของผับเล็กๆ ทางเหนือของกรุงลอนดอน อาตมามีความทรงจำาอันมีค่า

หลากหลายฉากเกี่ยวกับดนตรีในกรุงลอนดอนในช่วงเวลานั้น

 เวลาคอนเสริต์จบลงอาตมาจะตะโกน “เอาอีก! เอาอีก!”ร่วมไปกับคน

อื่นๆ โดยปกติแล้ววงดนตรีหรือวงออเคสตร้าจะเล่นต่อให้อีกสักระยะหนึ่ง 

แต่ในที่สุดก็ต้องถึงเวลาเลิกราเก็บข้าวเก็บของกลับบ้าน อาตมาก็เช่นกัน ใน

ความทรงจำาของอาตมา  มันดูราวกับว่าทุกๆ ค่ำาคืนที่อาตมาเดินจากคลับ 

ผับ หรือโรงแสดงคอนเสิร์ตกลับบ้าน ฝนมักจะกำาลังตกอยู่เสมอ มีคำาเฉพาะ

ไวเ้รยีกฝนแบบทีม่กัจะตกในกรงุลอนดอนทีด่มูวัซวัซมึเศรา้ว่า ‘ฝนตกปรอยๆ’ 

(drizzle) ฝนในความทรงจำาของอาตมา  เมื่อกลับจากโรงแสดงคอนเสิร์ต มัก

จะเปน็ชนดิ ‘ฝนตกปรอยๆ’ หนาวเยน็และเศรา้ซมึ แมอ้าตมาจะรูแ้นแ่กใ่จวา่ 

อาตมาคงไมม่โีอกาสได้ฟงัวงดนตรีวงนัน้อกี และอาตมาจะไมม่วีนัไดพ้บพวก

เขาอีก ไม่เคยเลยสักครั้งที่อาตมาจะรู้สึกเศร้า  หรือร้องไห้ ขณะที่อาตมาเดิน

ออกไปสูค่วามหนาวเย็น ช้ืนแฉะ และความมดืในยามค่ำาคนืของกรงุลอนดอน 

เสียงดนตรีอันเร้าใจยังคงก้องสะท้อนอยู่ในใจของอาตมา ‘เยี่ยมจริงๆ มัน

จริงๆ โชคดชีะมดัเลยทีเ่ราไดม้าฟงั!’  อาตมาไมเ่คยเศร้าใจเลย เมือ่การแสดง
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คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลง

 น่ันเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันกับความรู้สึกของอาตมาเมื่อพ่อตาย 

มันเป็นเช่นการแสดงคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ที่ต้องจบลงในที่สุด มันเป็นผลงาน

ที่ยอดเยี่ยม  เมื่อมันใกล้จะจบ ก็เหมือนกับที่อาตมาร้องตะโกนว่า “เอาอีก! 

เอาอีก!” พ่อผู้เป็นที่รักของอาตมาต่อสู้อย่างหนัก เพื่อจะมีชีวิตต่ออีกไม่นาน

นกัเพือ่เรา  แตใ่นทีสุ่ดก็ถึงเวลาทีท่า่นจะต้อง ‘เก็บขา้วเกบ็ของกลบับา้น’  เมือ่

อาตมาเดินออกมาจากฌาปนกิจสถานที่มอร์ทเลคตอนจบพิธีท่ามกลาง ‘ฝน

ตกปรอยๆ’  ฝนอันเย็นเยียบของลอนดอน อาตมาจำามันได้แจ่มชัดรู้แจ้งแก่

ใจว่าอาตมาคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับท่านอีก และท่านได้จากไปตลอดกาล 

อาตมาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือแม้แต่จะร้องไห้ สิ่งที่ก้องอยู่ในใจของอาตมาคือ 

‘ท่านช่างเป็นพ่อที่วิเศษเหลือเกิน!ชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจท่ีทรงพลัง

จริงๆ เราชา่งโชคดเีหลอืเกินทีไ่ด้เป็นลกูชายของท่าน’ ขณะท่ีอาตมาจงูมอืแม่

ก้าวเดินไปข้างหน้า อาตมารู้สึกเบิกบานเป็นอย่างยิ่ง เช่นที่รู้สึกยามเดินออก

มาจากการแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต จะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม 

ขอบคุณครับ พ่อ

 ความเศร้าโศกเกิดจากการเพ่งมองเฉพาะความพลัดพรากในขณะท่ี

ความสำานึกในบุญคุณของผู้ที่จากไป และความรู้สึกกตัญญูที่เกิดขึ้น นำาไปสู่

การฉลองชีวิตดีงามที่ปิดฉากลง
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ใบไม้ร่วง

 เรื่องที่ยากที่สุดเก่ียวกับความตายที่เราจะยอมรับได้มักจะเป็นเรื่อง

ความตายของเดก็ หลายๆ ครัง้ท่ีอาตมาไดร้บัเกยีรตใิหป้ระกอบพธิฌีาปนกจิ

เด็กหญิง หรือเด็กชายเล็กๆ ซึ่งจากไปก่อนวัยอันควร ยังไม่ทันได้ลิ้มรสชาติ

ของชีวิตสักเท่าไหร่ หน้าที่ของอาตมาคือ การช่วยพ่อแม่ผู้ระทมทุกข์และคน

อื่นๆ ให้พ้นจากความเจ็บปวด จากความรู้สึกผิด และจากความต้องการหา

คำาตอบว่า ‘ทำาไม?’ ที่ครอบงำาจิตใจอยู่ทุกขณะ

 อาตมามกัจะเลา่เรือ่งซึง่มคีนเลา่ใหอ้าตมาฟงัทีเ่มอืงไทยเมือ่หลายปี

ก่อนเป็นการอุปมาอุปไมย  ดังนี้

 พระสายวดัปา่ธรรมดาองคห์น่ึงกำาลงันัง่สมาธิตามลำาพังในกฏุมิงุหญา้

ในป่า  หัวค่ำาวันหนึ่ง เกิดพายุมรสุมรุนแรงมาก เสียงลมอื้ออึงดังสนั่นราวกับ

เสียงเครื่องบินไอพ่น ฝนตกหนักกระหน่ำาซัดหลังคากุฏิ  ยิ่งดึกยิ่งหนัก แรกๆ 

กไ็ดย้นิแตเ่สียงกิง่ไม้ฉีกออกจากตน้ ตอ่มาตน้ไมท้ัง้ตน้กถ็อนรากถอนโคนล้ม

ลงด้วยแรงพายุกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่า

 ในไมช่า้ ทา่นก็ตระหนักวา่ กุฏมิงุหญา้น้ันไมส่ามารถคุม้ครองทา่นได ้

หากตน้ไมล้้มลงมาทบั หรอืเพยีงแคก่ิ่งไมห้ลน่ลงมาสกัทอ่นก็จะสามารถทะลุ

หลังคาหญ้าลงมาทับท่านถึงตายได้ท่านไม่ได้หลับเลยทั้งคืน ท่านได้ยินเสียง

ต้นไม้ยักษ์ๆ ในป่าโค่นลงสู่พื้นดินต้นแล้วต้นเล่า ทำาเอาหัวใจท่านเต้นไม่เป็น

ส่ำาเป็นพักๆ

 และก็มักเป็นเช่นนี้เสมอ  พายุหยุดสนิทตอนรุ่งสาง เมื่อดวงอาทิตย์

เริ่มทอแสง ท่านเดินออกมานอกกุฏิเพื่อสำารวจความเสียหาย กิ่งไม้ใหญ่ๆ  

หลายกิง่ และตน้ไมข้นาดเขือ่งสองตน้ลม้เฉยีดกุฏทิา่นชนดิเส้นยาแดงผา่แปด 

ทา่นรู้สกึว่าทา่นโชคดนีกัท่ีรอดมาได ้สิง่ทีด่งึความสนใจของทา่นโดยทนัทไีมใ่ช่

ต้นไม้มากมายที่โดนถอนรากถอนโคน หรือกิ่งไม้ที่ร่วงเกลื่อนกลาดไปทั่วพื้น
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ดิน แต่กลับเป็นใบไม้มากมายที่บัดนี้ร่วงทับถมกันหนาแน่นไปทั่วพื้นป่า

 เหมอืนอยา่งทีท่า่นคาดคดิ ใบไมส้ว่นใหญท่ี่ร่วงหล่นไร้ชวีติอยู่บนพืน้

ดินเป็นใบไม้แก่สีน้ำาตาล ซึ่งอยู่มานานเต็มทีแล้ว ท่ามกลางใบไม้สีน้ำาตาล มี

ใบไม้สีเหลืองมากมาย แถมยังมีใบไม้สีเขียวปนอยู่บ้าง ใบไม้สีเขียวบางส่วน

ดูสดและเขียวจัดชนิดที่ท่านรู้ว่ามันคงจะเพิ่งคลี่ออกมาจากตายอดเมื่อไม่กี่

ชั่วโมงที่แล้ว บัดนั้นหัวใจของท่านได้เข้าถึงธรรมชาติแห่งความตาย

 ทา่นตอ้งการจะทดสอบความจรงิทีท่า่นประจกัษน์ี ้ทา่นจงึแหงนหนา้

ขึ้นไปมองใบไม้ที่ยังอยู่บนต้น แน่นอนว่าใบไม้ส่วนมากที่เหลืออยู่บนต้นเป็น

ใบไม้สีเขียวอายุอ่อนๆ ที่อยู่ในสภาพแข็งแรงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวงจร

ชีวิตของมัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีใบไม้อ่อนๆ สีเขียวร่วงหล่นไร้ชีวิตอยู่บน

พื้นดิน แต่ใบไม้สีน้ำาตาลแก่ๆ ที่แห้งเหี่ยวแล้วบางส่วนก็ยังคงเกาะติดอยู่บน

กิง่ไม ้พระทา่นย้ิม ตัง้แตว่นันัน้เปน็ตน้มา  การตายของเดก็น้อยไมท่ำาให้ทา่น

หวั่นไหวอีกต่อไป

 เมื่อพายุแห่งความตายพัดผ่านเข้ามาในครอบครัวของเรามันมักจะ

พรากชีวิตท่านผู้ชรา ผู้เปรียบเสมือนใบไม้สีน้ำาตาลมีลายพร้อย บางครั้งมันก็

พรากชวีติผูท้ีอ่ยูใ่นวัยกลางคนเช่นใบไมสี้เหลอืง บางคร้ังหนุม่สาวซึง่อยู่ในวยั

ที่สดใสที่สุดของช่วงชีวิต  เช่นเดียวกับใบไม้สีเขียวก็ตายเช่นกัน และบางครั้ง

ความตายยังพรากชวีติเด็กเลก็ๆ บางคนไปด้วย เชน่เดยีวกบัทีพ่ายปุลดิใบไม้

อ่อนๆจำานวนหนึ่งลงฉันนั้น ธรรมชาติของความตายของมนุษย์เรามันเป็น

เช่นนั้นเอง เช่นเดียวกับธรรมชาติของพายุในป่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแหละ

 ไมใ่ชเ่รือ่งท่ีจะกลา่วโทษใครหรอืทำาให้ใครรู้สึกผดิในเร่ืองการตายของ

เด็ก มันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลาย ใครจะกล่าวโทษพายุเล่า? มัน

ช่วยเราตอบคำาถามว่า ทำาไมเด็กบางคนจึงตายก่อนวัยอันสมควร คำาตอบก็

จะเปน็เหตปุจัจยัเดยีวกนักบัคำาถามวา่  ทำาไมใบไมอ่้อนๆ จำานวนหน่ึง แมจ้ะ

ไม่มากนัก ต้องร่วงหล่นในเวลาเกิดพายุด้วยเล่า
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ปุ่มชะตากรรม

 บางทชีว่งเวลาทีส่ะเทอืนอารมณท์ีส่ดุในพิธีฝังศพ คอืขณะท่ีหีบกำาลัง

ถกูหยอ่นลงสู่หลุม หรอืขณะทีปุ่ม่ถกูกดเพือ่จะเลือ่นหบีศพเขา้สูเ่ตาเผาในพธิี

ฌาปนกิจ (พิธีแบบฝรั่ง - ผู้แปล) เสมือนว่าเครื่องระลึกความทรงจำาสุดท้ายที่

เป็นรปูธรรมของคนทีเ่รารกั ในทีส่ดุได้ถูกพรากไปจากเราตลอดกาล มันมกัจะ

เป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถกลั้นน้ำาตาไว้ได้อีกต่อไป

 ที่เมรุบางแห่งในเมืองเพิร์ธ ช่ัวขณะน้ันมักจะวุ่นวายเป็นพิเศษ เม่ือ

ปุ่มถูกกด หีบศพจะเลื่อนลงไปสู่โถงด้านล่าง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของเตาเผา จุด

ประสงค์คือเพื่อจะให้คล้ายๆ การฝัง อย่างไรก็ตาม ภาพที่ผู้ตายถูกหย่อนลง

ไปเผาเบื้องล่างกลับเป็นสัญลักษณ์ในจิตใต้สำานึกเสมือนกับกำาลังถูกส่งลงสู่

นรก การสูญเสียผู้เป็นที่รักก็แย่เสียเหลือเกินแล้ว เมื่อสมทบกับสัญลักษณ์

ของการเคลื่อนลงสู่โลกเบ้ืองล่างหรือนรก บ่อยครั้งที่ผู้สูญเสียไม่สามารถจะ

รับได้

 ดังนั้น อาตมาจึงเคยเสนอเล่นๆ  ว่า ควรจะสร้างเมรุเผาศพชนิดที่

เมือ่พระกดปุม่เพ่ือจะดำาเนนิการกบัรา่งไรช้วีตินัน้ หบีศพจะเคลือ่นสูเ่บือ้งบน

อย่างสง่างาม ซึ่งลิฟท์ไฮโดรลิคธรรมดาๆสักตัวก็น่าจะสามารถจัดการได้โดย

ไม่ยาก  เมื่อหีบศพเคลื่อนขึ้นไปใกล้เพดาน เราก็จัดการให้มันหายเข้าไปใน

ปยุเมฆอนัเกดิจากไอน้ำาแขง็แห้ง ผา่นชอ่งบนเพดานไปสูช่อ่งหลงัคาเบือ้งบน 

ท่ามกลางเสียงเพลงสวรรค์หวานๆ มันจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจที่ยอดเยี่ยม

สำาหรับผู้ที่กำาลังเศร้าโศกกับการสูญเสีย!

 อย่างไรก็ตาม บางคนที่ได้ฟังข้อเสนอของอาตมาแนะนำาว่าวิธีการนี้

อาจทำาให้พิธีกรรมสูญเสียความเที่ยงตรงไป โดยเฉพาะในกรณีที่ทุกคนต่างรู้

กันดีว่า คนไร้ศีลธรรมที่นอนอยู่ในหีบนั้นยากที่จะได้ขึ้นไปอยู่  ‘บนนั้น’ ดัง

นั้น อาตมาจึงปรับปรุงข้อเสนอเสียใหม่โดยแนะนำาให้มีปุ่มกดสามปุ่มให้
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ครอบคลุมได้ทุกกรณี ปุ่ม ‘กดขึ้น’เฉพาะสำาหรับคนดี ปุ่ม ‘กดลง’ ไว้จัดการ

กับคนเลว และปุ่ม ‘ไปด้านข้าง’ สำาหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งความดีความชั่ว 

จากนัน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการประชาธปิไตยของสังคมตะวนัตก  และเพือ่

เพิ่มความน่าสนใจให้แก่พิธีกรรมท่ีซึมเศร้า อาตมาอาจจะขอให้ผู้มาร่วมพิธี

ศพยกมือโหวตว่า ควรจะกดปุ่มไหน! นี่จะทำาให้พิธีฌาปนกิจน้ีน่าจดจำาเป็น

ที่สุด และเป็นเหตุผลที่ดีมากที่คนจะมาร่วมพิธี
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เมียข้ามชาติ

 ชายคนหนึง่ซึง่ประสบความสำาเรจ็ในชวิีต สามารถเลีย้งดภูรรยาไดถ้งึ

สี่คน เมื่อเขากำาลังจะตาย เขาเรียกเมียคนที่สี่ซึ่งเป็นคนล่าสุด และสาวสุดมา

ที่ข้างเตียง

 “ยอดรัก” เขาพูดพลางลูบคลำาเรือนร่างอันงดงามของเธอ“พี่จะตาย

ในวนัสองวนันีแ้ล้ว ชวีติหลงัตายคงจะหงอยเหงามากเมือ่ปราศจากน้อง นอ้ง

จะไปกับพี่มั้ย?”

 “ไม่ไปค่ะ!” สาวสวยกล่าวชัดเจน “น้องจะต้องอยู่ น้องจะกล่าว

สรรเสริญคุณพี่ในงานศพ แต่น้องไม่สามารถจะทำาอะไรได้มากไปกว่านี้” ว่า

แล้วเธอก็ก้าวฉับๆ ออกจากห้องไป

 การปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยของเธอราวกับมีดกรีดหัวใจเขาเขาได้ทุ่มเท

ดูแลภรรยาคนล่าสุดอย่างมากมาย เขาภูมิใจในตัวเธอนักหนา ถึงขนาดเลือก

เธอใหเ้ปน็ผูเ้คยีงคูอ่อกงานสำาคญัทัง้หลายเธอทำาใหเ้ขาภาคภมูใิจในความชรา

ของเขา เขารู้สึกประหลาดใจที่ได้พบว่า เธอไม่ได้รักเขาเช่นที่เขารักเธอ

 ไม่เป็นไร เขายังมีเมียอีกตั้งสามคน ดังนั้นเขาจึงเรียกเมียคนที่สาม ที่

เขาได้มาเมื่อวัยกลางคน เขาต้องทุ่มเทอย่างหนักกว่าจะชนะใจเมียคนที่สาม  

เขารักเธออย่างลึกซึง้ เพราะเธอทำาใหเ้ขาสนกุสนานมชีวิีตชวีามาก เธอมเีสน่ห์

แรงจนเป็นที่หมายปองของชายหลายคน แต่ถึงกระนั้น เธอก็ยังซื่อสัตย์ต่อ

เขาเสมอต้นเสมอปลาย เธอทำาให้เขารู้สึกมั่นคงไร้กังวล

 “ที่รัก” เขากล่าวพร้อมกับกอดเธอไว้แน่น “พี่จะตายในวันสองวันนี้

แลว้ ชวิีตหลงัตายคงจะหงอยเหงามากเม่ือปราศจากนอ้งนอ้งจะไปกบัพ่ีมัย้?”

 “ไม่อย่างแน่นอน” หญิงสาวท่ีล่อลวงให้เขาหลง กล่าวเน้นด้วยมาด

นักธุรกิจ “น้องไม่มีวันทำาเรื่องพรรค์นั้นเด็ดขาด น้องจะจัดงานศพให้พี่อย่าง

หรู แล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปใช้ชีวิตกับลูกชายของพี่”
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 อนาคตที่เมียคนที่สามเตรียมจะนอกใจนั้น สั่นคลอนเข้าไปถึงไส้เลย

ทีเดียว เขาไล่เธอออกไปแล้วเรียกเมียคนที่สองเข้ามา

 เขาเจรญิรุง่เรอืงขึน้มาพรอ้มเมยีคนทีส่อง เธอไมใ่ชค่นมเีสน่หนั์ก แต่

เธอพร้อมเสมอที่จะช่วยเขาแก้ปัญหา และให้คำาแนะนำาที่มีค่ามหาศาล เธอ

เป็นเพื่อนที่เขาไว้วางใจที่สุด

 “เมียรัก” เขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความ

มั่นใจของเธอ “ผมจะตายในวันสองวันนี้แล้ว ชีวิตหลังตายคงจะหงอยเหงา

มากเมื่อปราศจากคุณ คุณจะไปกับผมมั้ย?”

 “เสียใจค่ะ”  เธอกล่าวขออภัย “ฉันไม่สามารถจะไปกับคุณได้หรอก 

ฉันจะไปไกลที่สุดได้ถึงหลุมศพคุณ แต่จะไม่มีวันไปไกลกว่านั้น”

 ด้วยหัวใจท่ีใกล้จะแตกสลาย เขาเรียกหาเมียคนแรกที่อยู่กับเขามา

นานแสนนาน แต่เขาได้ทอดทิ้งเธอในช่วงหลังๆ ตั้งแต่เขาได้เมียคนที่สามซึ่ง

แสนจะทรงเสน่ห์ และเมียคนที่สี่ผู้เป็นดาวดวงเด่น ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเมียคน

แรกนี้เป็นคนสำาคัญที่สุดสำาหรับเขา เธอช่วยเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ มา

โดยตลอด เขารู้สึกละอายใจเมื่อเธอเดินเข้ามาแต่งตัวปอนๆ และมีร่างกาย

ผ่ายผอม

 “ที่รัก” เขากล่าวอย่างวิงวอน “ฉันจะตายในวันสองวันน้ีแล้ว ชีวิต

หลังความตายคงจะหงอยเหงามากเมื่อปราศจากเธอ  เธอจะไปกับฉันมั้ย?”

 “ฉันจะไปกับคุณอย่างแน่นอน” เธอตอบอย่างสงบ “ฉันไปกับคุณ

เสมอทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า”

 เมียคนแรก เราเรียกว่า กรรม เมียคนที่สองมีชื่อว่าครอบครัว  เมีย

คนที่สาม คือ ทรัพย์สมบัติ และเมียคนที่สี่ คือ ชื่อเสียง

 โปรดอ่านเรือ่งน้ีอีกครัง้หนึง่ ทนีีเ้ราก็ได้รูจ้กัเมยีทัง้สี ่เมยีคนไหนละ่ที่

สำาคญัทีส่ดุทีเ่ราจะตอ้งดแูลเอาใจใสใ่หด้?ี คนไหนทีจ่ะไปกบัเราเมือ่เราตาย?
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หัวเราะให้ออก

 ปแีรกทีอ่าตมาอยูใ่นเมอืงไทย พวกเรามกัจะนัง่รถกระบะคันเลก็จาก

วัดนั้นไปวัดนี้ แน่นอนว่าพระผู้ใหญ่ย่อมได้ที่นั่งดีที่สุดคือที่นั่งตอนหน้าของ

รถกระบะ พวกเราพระผู้น้อยต้องน่ังเบียดกันบนกระดานไม้แข็งๆ ที่กระบะ

ด้านหลัง เหนือกระดานนั่งจะเป็นโครงเหล็กเตี้ยๆ ไว้ขึงผ้าใบกันฝนและฝุ่น

 ถนนทกุสายฝุน่คลุง้ และแทบจะไมไ่ด้รบัการบำารุงรักษาเวลารถกระบะ

ตกหลุม บรรดาพระผู้น้อยก็กระเด้งขึ้นไปตามๆ กันหลายครั้งหลายคราที่หัว

ของอาตมาโขกกับโครงเหล็กแข็งๆ  น้ัน ที่ร้ายก็คือ การเป็นพระศีรษะโล้น 

อาตมาจึงไม่มี ‘กันชน’ ไว้ป้องกันการกระแทก

 อาตมากล่าวคำาสบถทกุครัง้ท่ีหัวกระแทก แนน่อนวา่เปน็ภาษาองักฤษ 

เพือ่พระไทยจะไดไ้ม่เขา้ใจ แตเ่มือ่พระไทยหวัโขกบา้ง ทา่นกเ็พียงแตห่วัเราะ! 

อาตมาไมส่ามารถจะเขา้ใจได้ ใครจะยังหวัเราะไดเ้วลาหวัโขกจนเจบ็อย่างน้ัน? 

อาตมาพิจารณาว่าบางทีพระไทยเหล่านั้น หัวคงจะโดนโขกหลายครั้งมากซะ

จนเกิดความเสียหายถาวรบางประการ

 เพราะอาตมาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ อาตมาจึงตกลงใจทำาการ

ทดลอง อาตมาจะลองหัวเราะอย่างที่พระไทยทำาหากหัวโขกในครั้งต่อไป จะ

ได้รู้ว่ามันเป็นยังไง โยมรู้ไหมว่าอาตมาค้นพบอะไร? อาตมาพบว่า ถ้าเรา

หัวเราะเมื่อหัวโขก มันจะเจ็บน้อยลงมากๆ เลย

 การหัวเราะปลดปล่อยสารเอ็นดอร์ฟินเข้าสู่ระบบเลือดเป็นการ

บรรเทาความเจ็บปวดโดยธรรมชาต ิ และยงัชว่ยเสริมสร้างระบบภมูคิุม้กันไว้

ต่อสู้กับโรคทั้งหลาย ดังนั้นเมื่อเราเจ็บปวด การหัวเราะจะช่วยเราได้ ถ้าโยม

ยังไม่เชื่อโยมก็ลองดูซิ เวลาหัวโยมโขกครั้งต่อไป

 ประสบการณ์สอนอาตมาว่า  เมื่อชีวิตเป็นทุกข์ ความเจ็บปวดจะ

บรรเทาลง หากเรามองเห็นด้านที่น่าขบขัน และสามารถหัวเราะออกมาได้



เสน่ห์กองขี้

 คนบางคนจริงๆ แล้วไม่ชอบที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากปัญหา ถ้า

เขาไม่มีปัญหาของตัวเองให้ต้องกังวลพอ เขาก็จะเปิดทีวีดูละครน้ำาเน่าเพื่อจะ

ไดเ้อาปญัหาของตวัละครมาเปน็กังวลบางคนเห็นความกังวลเปน็เร่ืองเร้าใจ เขา

มองว่าความทกุข์เปน็เรือ่งสนกุ เขาไมอ่ยากมคีวามสขุ นัน่เป็นเพราะเขาตดิขอ้ง

อยู่กับปัญหาของเขามากเกินไป

 พระสององค์เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดชีวิต เมื่อท่านมรณภาพ 

พระองคห์นึง่เกดิใหมเ่ป็นเทวดาอยูบ่นสวรรคท่ี์งดงามขณะทีเ่พือ่นของทา่นเกดิ

เป็นหนอนอยู่ในกองขี้

 ในไม่ช้า องค์ที่เป็นเทวดาก็เริ่มคิดถึงเพื่อนเก่า และสงสัยว่าเพื่อนของ

ทา่นไปเกดิอยูแ่หง่หนตำาบลไหน ทา่นไมเ่หน็เพือ่นในสวรรคช์ัน้ทีท่า่นอยู ่จงึมอง

ไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆ ด้วย แต่ก็ไม่พบท่านใช้ตาทิพย์ค้นหาเพื่อนในโลกมนุษย์ 

แต่ก็ไม่พบอีกเช่นกัน ท่านมั่นใจว่าเพื่อนของท่านต้องไม่ไปเกิดเป็นสัตว์แน่ แต่

เอาล่ะ!  ลองเช็คดูสักหน่อย แต่ท่านก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเพื่อนท่านอยู่ดี  

ดังนั้น เทวดาจึงเริ่มค้นหาในโลกที่เราเรียกว่า  พวก “กระดึ๊บกระดึ๊บ”และท่านก็

ตอ้งแปลกใจเปน็อยา่งมากทีท่า่นพบวา่ เพือ่นของท่านเกิดเปน็หนอนอยู่ในกอง

ขี้ที่เหม็นหึ่งและน่าขยะแขยง!

 ด้วยความผูกพันในมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งเกินกว่าความตายจะพราก

ได้ เทวดารูส้กึว่าทา่นจะตอ้งชว่ยเพือ่นเกา่ของทา่นให้พน้จากการเกดิเปน็หนอน

ที่แสนจะอับโชคนี้ ไม่ว่ากรรมอันใดจะนำาพาไปก็เถอะ

 ดังนั้น ท่านจึงปรากฏกายเบื้องหน้ากองขี้สกปรกนั้น  และพูดขึ้นว่า “นี่ 

ท่านหนอน! จำาเราได้มั้ย?  เราเคยเป็นพระด้วยกันเมื่อชาติที่แล้ว  และท่านก็

เป็นเพื่อนรักที่สุดของเรา เวลานี้เราเกิดใหม่ในสวรรค์มีความสุขมาก ส่วนท่าน

มาเกิดในกองขี้น่ารังเกียจแต่อย่าวิตกไปเลย เพราะเราจะพาท่านไปสวรรค์กับ

เรา  มาเถอะเพื่อนรัก!”

 “เดี๋ยวก่อน!” หนอนว่า “โลกสวรรค์ที่ท่านเล่าฉอดๆ น่ะมันจะเจ๋งอะไร



นักหนา? กระผมมีความสุขสุดๆ อยู่แล้วในกองขี้ที่แสนอร่อยและหอมกรุ่นนี้ 

ขอบคุณมากๆ เลยครับ”

 “ท่านไม่เข้าใจ” เทวดาว่าแล้วก็พรรณนาอย่างแยบคายถึงความสุขใจ 

และความสนุกสนานบนสวรรค์

 หนอนถามขึ้นชนิดตรงเข้าเป้าว่า “แล้วบนสวรรค์มีกองขี้ไหมเล่า?”

 เทวดาทำาจมูกฟุดฟิดแสดงอาการดูถูก “ย่อมไม่มีแน่นอน!”

 “ถ้าง้ันผมก็ไม่มวัีนไป!” หนอนพดูอย่างหนกัแน่น “ทา่นกลับไปซะเถอะ!” 

แล้วมันก็มุดลงกลางกองขี้

 เทวดาคิดว่า  ถ้าเพียงแต่หนอนได้เห็นสวรรค์ด้วยตัวเอง เมื่อนั้นแหละ

มันจึงจะเข้าใจ ดังน้ัน เทวดาจึงอุดจมูกไว้แล้วสอดมือนุ่มๆ ลงไปในกองขี้น่า

ขยะแขยงนั้นเพื่อควานหาหนอน เมื่อพบแล้วท่านก็ดึงมันออกมา

 “เฮ!้ อยา่ยุง่กบัผม” หนอนโวยวาย “ช่วยด้วย! เมยเ์ดย์! ผมถกูลักพาตวั!” 

แล้วเจ้าหนอนตัวลื่นก็ดีดด้ินไปมาจนหลุดออกมาได้ แล้วมันก็รีบมุดกลับลงไป

ซ่อนตัวในกองขี้ทันที

 เทวดาผู้มีเมตตาจ้ิมน้ิวเข้าไปในกองข้ีเหม็นๆ  อีกคร้ัง จนพบเจ้าหนอน 

พยายามดึงมันออกมาอีกคร้ัง ท่านเกือบจะได้ตัวมันอยู่แล้ว แต่ด้วยความท่ีตัว

มันเหนียวๆ ล่ืนๆ ด้วยความโสโครก  และมันก็ไม่อยากจะไปสวรรค์  มันจึงหนี

ไปได้อีกเป็นคร้ังท่ีสอง และไปหลบซ่อนอยู่ในกองข้ีลึกไปกว่าเก่าเสียอีก เทวดา

พยายามดึงหนอนออกจากกองข้ีท่ีน่ารังเกียจถึงหน่ึงร้อยแปดคร้ัง แต่เจ้าหนอน

ก็ผูกพันกับกองข้ีท่ีมันแสนรักนักหนา แล้วมันก็ด้ินหลุดกลับไปได้ทุกคร้ัง!

 ในท่ีสุด เทวดาก็ต้องกลับข้ึนสวรรค์ไปโดยท้ิงเจ้าหนอนโง่ไว้กับ ‘กองข้ี

แสนรัก’ ของมัน

 เช่นเดียวกัน เร่ืองเล่าท้ังหมดในหนังสือเล่มน้ีก็ขอจบลงแต่เพียงเท่าน้ี



หมายเหตุ

 เรื่องราวเกือบทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้ได้รับการบอกเล่าถ่ายทอดด้วย

วาจามาในสายพระวัดป่าของเรา  หลายๆ เรื่องมีรากดั้งเดิมมาจากคัมภีร์ทาง

พุทธศาสนา และได้รับการขยายความในการเล่าแต่ละคร้ัง เพื่อปรับให้เข้ากับ

กาลเวลาในแตล่ะยุคสมยัอย่างไรกต็ามเรือ่งเลา่บางเร่ืองเปน็เร่ืองในสมยัปจัจบุนั

เพื่อเสริมรสชาติในการเล่าเรื่องราวแบบพุทธๆ  นี้

 กรณีที่เรื่องเล่าดัดแปลงมาจากพระสูตร อาตมาจะใส่แหล่งที่มาไว้ด้าน

ลา่งนี ้นอกนัน้เปน็เรือ่งทีไ่มส่ามารถจะระบุแหลง่ทีม่าได้ มกัจะเปน็เรือ่งทีอ่าตมา

เคยได้ฟังมาและจดจำาไว้ตั้งแต่เริ่มเป็นชาวพุทธ บางเรื่องได้รับการเล่าซ้ำาใน

หนงัสอืซ่ึงอาตมาพยายามลงทีม่าไวเ้ทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้อยา่งไรกต็าม แหลง่ทีม่า

หลักของเนื้อหาสาระนั้น คือชีวิตของอาตมาเอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาสามสิบ

กว่าปีที่อาตมาเป็นพระ หรือที่ได้ยินได้ฟังจากคำาเทศนาที่ซาบซึ้งใจในศาลาวัด
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