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คํ า ป ร า ร ภ

ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวติ ไม่มใี ครหนีพน้ ความจริง
ข้อนี้ไปได้ แม้พยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีวันที่จะต้อง
ล้มป่วย ในยามนั้นนอกจากการเยียวยารักษากายแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญ
ไม่นอ้ ยไปกว่ากันก็คอื การดูแลรักษาใจ เพราะความป่วยใจมักเกิดขึน้
ควบคู่กับความป่วยกาย บ่อยครั้งความป่วยใจยังซ�้ำเติมให้ความ
ป่วยกายเพียบหนักขึน้ หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบ
ผลดี แต่หากดูแลรักษาใจให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง
อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย
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ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนั้นเป็นไปได้ หากรู้จักวางใจให้เป็น
ยิ่งกว่านั้นใจที่มีสติและปัญญา ยังสามารถหาประโยชน์จากความ
เจ็บป่วยได้ดว้ ย เช่น ท�ำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวติ
ตระหนักถึงความไม่เทีย่ งของสังขาร กระตุน้ ให้เกิดความไม่ประมาท
เร่งสร้างกุศล และท�ำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในขณะที่ยังมีเวลา
ความเจ็บป่วยจึงสามารถเป็นปัจจัยผลักดันให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ท�ำให้จิตใจเจริญงอกงามและเป็นสุข
ในยามเจ็บป่วยเราจึงไม่เพียงต้องการยารักษาโรคเท่านัน้ หาก
ยังจ�ำเป็นต้องมีธรรมโอสถเพือ่ รักษาใจด้วย ข้อเขียนและค�ำบรรยาย
ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเสมือนค�ำเชิญชวนให้ผอู้ า่ นเห็นความส�ำคัญของ
ธรรมโอสถและทดลองใช้กบั ตนเอง ยาทุกชนิด แม้วา่ เราจะรูส้ รรพคุณ
และส่วนประกอบ แต่หากไม่น�ำมาใช้กับตัวเอง ก็หาเกิดประโยชน์
อันใดไม่ ธรรมโอสถก็เช่นกัน เพียงแค่รยู้ งั ไม่พอ ต้องน�ำมาปฏิบตั ดิ ว้ ย
จึงจะเกิดประโยชน์
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๓ และได้พิมพ์ซ�้ ำ
อีกหลายครัง้ แต่กย็ งั เป็นทีต่ อ้ งการอยูม่ าก ชมรมกัลยาณธรรมโดย
คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ จึงขอจัดพิมพ์ซ�้ำอีกครั้งเพื่อเผยแพร่
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เป็นธรรมทานในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ครัง้ ที่ ๒๓ ซึง่ จะจัดขึน้
ในวันที่ ๘ กรกฎาคมศกนี้ อาตมภาพยินดีอนุญาตและขออนุโมทนา
ในบุญกิรยิ าของคุณหมออัจฉรา และมิตรสหายในชมรมกัลยาณธรรม
รวมทั้งคุณเซมเบ้ผู้เขียนภาพประกอบอย่างงดงาม ขอกุศลจริยา
ดังกล่าวจงเป็นปัจจัยอ�ำนวยให้ทุกท่านอุดมด้วยจตุรพิธพร ประสบ
ความสุขเกษมศานต์ และเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
				

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

คํ า น�ำ ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม
จากบทสวดมนต์ อภิณหปัจจเวกขณ์ ข้อปฏิบตั ทิ คี่ วรพิจารณา
อยู่เนืองๆ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องที่ควรพิจารณาทุกๆ วัน คือ
๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๕. เรามีกรรมเป็นของตัว เราท�ำดีจักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว

เรือ่ งความเจ็บไข้ได้ปว่ ย จึงเป็นหนึง่ ในความเป็นธรรมดาเช่นนัน้ เอง
ของทุกชีวติ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ แต่การเรียนรูท้ �ำความเข้าใจในสัจธรรม
ประคองจิตรักษาเยียวยาจิตใจให้อยู่เย็นเป็นปรกติสุข ในยามเจ็บป่วย
เรายังต้องเรียนรูก้ นั ไม่จบสิน้ ทัง้ ตัวผูป้ ว่ ยเอง ผูด้ แู ลรักษาพยาบาล และ
บุคคลอันเป็นทีร่ กั ทีเ่ กีย่ วข้อง แม้ในยามปรกติทรี่ า่ งกายยังแข็งแรงปรกติสขุ
ดีอยู่ เราทุกคนก็ไม่ควรประมาท เพราะไม่มีใครทราบว่าความเจ็บป่วย
หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะมาเยือนในวันใดของชีวิต เพราะชีวิตนี้ไม่มี
อะไรแน่นอนและไม่มีหลักประกันที่ปลอดภัย
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ในแง่การเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยเอง และในแง่มุมของผู้ที่ต้อง
เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วย เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยมิติทางธรรมเข้ามาเป็นหลัก
ส�ำคัญ มิให้เกิดทุกข์สองชั้น ที่ท่านเรียกว่าถูกศรสองดอก คือป่วยกาย
แล้วใจยังป่วยซ�้ำ และยิ่งซ�้ำเติมร่างกายให้ย�่ำแย่ลงไป หากไม่ได้เรียนรู้
ทีจ่ ะวางจิตใจให้เหมาะสม และละเลยการพิจารณาถึงความเป็นจริงเพือ่
ละความยึดมัน่ ถือมัน่ เกิดความปล่อยวาง สามารถอยูร่ ว่ มกับความเจ็บไข้
ได้ป่วยอย่างมีความสุข โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ใน
ปัจจุบันจึงให้ความสนใจกับมิติทางด้านจิตใจของผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งใน
มุมหนึง่ ทีอ่ าจไม่มใี ครทราบนัน้ ทราบมาว่า พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เป็นก�ำลังส�ำคัญในหมู่พระสงฆ์ที่ได้น้อมน�ำประสบการณ์ทางธรรมและ
หลักธรรมแห่งการเยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณ มาจัดหลักสูตร
อบรมอย่างเป็นรูปธรรม ชื่อโครงการ “เผชิญความตายอย่างสงบ”
ท่านให้ความส�ำคัญกับบุคคลากรทางการแพทย์ จัดคอร์สอบรมตาม
สถานพยาบาลตลอดทั้งปีหลายโครงการโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
ทัง้ เปิดให้ประชาชนผูส้ นใจเข้าอบรมในโครงการนี้ เพือ่ เตรียมตัวเตรียมใจ
ภาวนารับสัจธรรมแห่งความเจ็บป่วยพลัดพราก ทัง้ ของตนเองและของ
ผู้ที่ตนเกี่ยวข้องอย่างถึงพร้อมด้วยสติและปัญญา นอกจากนี้เครือข่าย
พุทธิกาในความดูแลของท่าน ยังจัดให้มสี ายด่วนเพือ่ เยียวยาจิตใจผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายอีกด้วย เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ก็เห็นว่าพระอาจารย์ทุ่มเท
เสียสละอุทศิ เวลาเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมทุกข์ในหลายมิติ น่าอนุโมทนายิง่
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หนังสือเรือ่ ง ธรรมะส�ำหรับผูป้ ว่ ย นี้ มีการตีพมิ พ์มาแล้วหลายครัง้
ในต่างวาระ แต่ชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแก่
ทุกท่าน ไม่เฉพาะผู้ที่ก�ำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่
ก�ำลังเจ็บป่วย เพราะเรารู้ดีว่า เรื่องความเจ็บป่วยและพลัดพราก
ตายจากกันนี้ เป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้ของทุกชีวิตที่ควรท�ำใจยอมรับสิ่ง
ที่ไม่เป็นดั่งใจ ผู้ไม่ประมาท รู้จักเตรียมทวางจิตวางใจไว้เสมอ ย่อมอยู่
อย่างเป็นสุข ป่วยอย่างเป็นสุข และพร้อมจะตายอย่างเป็นสุข ชมรม
กัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ทีเ่ มตตา
อนุญาตให้จดั พิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพือ่ แจกเป็นธรรมทานในงานแสดงธรรม
ครัง้ ที่ ๒๓ ในวันที่ ๘ กรกฎาคมนี้ ขออนุโมทนาเพือ่ นศิลปินและเพือ่ น
แนวหลังทางธรรมทุกท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันสร้างสรรค์ให้หนังสือ
เล่มงามนี้ ส�ำเร็จเสร็จทันจัดพิมพ์อย่างน่าอัศจรรย์ยงิ่ นัก ขอน้อมถวาย
อานิสงส์แห่งธรรมทานนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา และขอน้อมบูชาอาจริยคุณ
แด่ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และขอทุกท่านผู้ได้อ่านได้ศึกษา
ธรรมนี้ จงเป็นผู้มีอาพาธน้อย และเรียนรู้พร้อมรับความเจ็บป่วยที่เป็น
ธรรมดาเช่นนั้นของชีวิตอย่างมีความสุข สามารถพลิกทุกวิกฤตให้เป็น
โอกาสแห่งการรู้แจ้งในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่าน
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
				 ประธานชมรมกัลยาณธรรม
				

ส า ร บั ญ
เหนือกายยังมีใจ  ๑๒
เยียวยากายด้วยใจผ่อนคลาย  ๑๙
มิติที่มิอาจมองข้าม  ๒๗
ทุกข์หาร ๓  ๓๕
รักษากาย ฟื้นฟูใจ  ๔๑
เยียวยาใจ  ๕๑
รักษาใจให้ปลอดพิษ  ๕๗
ยาสามัญประจ�ำใจ  ๗๗
ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา  ๘๗
เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลง ๙๗
วางใจอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง  ๑๑๑
ธรรมะส�ำหรับผู้ป่วย  ๑๓๙
ค�ำถาม-ค�ำตอบ  ๑๖๑
เตรียมใจในยามป่วยหนัก  ๑๖๙
บทสวดมนต์เพื่อการอบรมจิตภาวนา  ๑๘๖

ธรรมทั้งหลาย
มีใจเป็นหัวหน้า
มีใจประเสริฐสุด
ส�ำเร็จแล้วที่ใจ
พุทธวจนะ

เ ห นื อ ก า ย ยั ง มี ใ จ

กล่าวกันว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นนั้ เป็นสุคติของเทวดา

เมื่อเทวดาองค์ใดจะจุติ เพื่อนเทวดาจะอวยพรว่า ขอให้ไปเกิดใน
หมู่มนุษย์ ฟังดูก็รู้สึกดี แต่บางครั้งคุณคงอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าโลก
มนุษย์เป็นสุคติของเทวดา เหตุใดมนุษย์เราจึงต้องมีความรูส้ กึ เจ็บปวด
ด้วยปวดหัวตัวร้อนนัน้ ยังพอท�ำเนา แต่เจ็บปวดเวลาแข้งขาหัก หรือ
ไฟไหม้น�้ำร้อนลวกนั้น บางครั้งรู้สึกเหมือนกับตกนรกเลยทีเดียว
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มองให้ดๆี ความเจ็บปวดก็มปี ระโยชน์ มันช่วยป้องกันมิให้เรา
ถล�ำเข้าไปในอันตราย ถ้าเราไม่รสู้ กึ ปวดเวลาโดนของแหลมแทงนิว้
เราก็จะปล่อยให้มนั ทิม่ ลึกขึน้ แทนทีจ่ ะรีบดึงนิว้ ออกมา มีหลายคนที่
ไม่รสู้ กึ เจ็บปวดตัง้ แต่เกิด คนเหล่านีจ้ ะมีลกั ษณะหนึง่ ทีเ่ หมือนกันคือ
มีแผลเต็มตัว บางคนลิ้นหายไป ๑ ใน ๓ เพราะกัดลิ้นแล้วไม่รู้สึก
เจ็บจึงกัดเข้าไปเต็มที่ ลิ้นมีแผลลึก แผลไม่ทันหายก็กัดซ�้ำกัดซาก
จนลิ้นเน่ากุดในที่สุด
แต่ถึงแม้ความเจ็บปวดจะมีประโยชน์ ข้อเสียก็คือ มันท�ำให้
เกิดความทุกข์ทรมานโดยเฉพาะในยามที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
จริ ง อยู ่ ยุ ค นี้ วิ ท ยาการก้ า วหน้ า กว่ า แต่ ก ่ อ น มี ย าระงั บ ปวดที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ขา่ วร้ายก็คอื ยาทีด่ ที สี่ ดุ เวลานีย้ งั ไม่สามารถ
ระงับความเจ็บปวดบางประเภทได้
ฟังแล้วอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะถึงแม้เทคโนโลยีทุกวันนี้มี
ขีดจ�ำกัด แต่ข่าวดีก็คือยาระงับปวดที่ดีกว่าเทคโนโลยียังมีอยู่ มัน
มิได้อยู่ที่ไหนเลย หากอยู่ที่ใจของเรานั้นเอง
เมื่อ ๘ ปีที่แล้วมีการทดลองผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งเป็นโรคเจ็บ
ข้อ หลังจากหมอให้ยาชาแล้ว ก็กรีดหัวเข่าของเขา แต่ไม่ได้ทำ� อะไร
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มากกว่านั้น เมื่อแผลสมานแล้ว คนไข้เล่าว่ารู้สึกดีขึ้น ความเจ็บ
ทุเลาไปมาก ยิ่งกว่านั้นก็คือข้อเข่าของเขาท�ำงานดีขึ้น
อีกรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ถูกไฟไหม้ถึงร้อยละ ๗๐ ของ
ร่างกาย เขาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด เรียกหายาระงับปวด
ทุกคืน แต่หลังจากหมอให้มอร์ฟีนไประยะหนึ่งก็หยุดให้เพราะเกรง
ว่าจะเกิดอันตรายแต่คนไข้ ผลก็คือคนไข้ทุรนทุรายร้องขอยาระงับ
ปวด พยาบาลทนไม่ไหวจึงกลับไปที่ห้องแล้วฉีดยาให้เขา สักพัก
คนไข้กห็ ลับไป เมือ่ มีคนถามเธอว่าท�ำไมถึงฉีดยาระงับปวดให้คนไข้
ในเมื่อหมอสั่งห้าม เธอตอบว่าเธอแค่ฉีดน�้ำเกลือให้คนไข้เท่านั้น
ทัง้ สองกรณี คนไข้ไม่ได้รบั การรักษาหรือยาระงับปวดเลย แต่
กลับรู้สึกดีขึ้น เพราะใจเชื่อว่าเขาได้รับการเยียวยาแล้ว เพียงเชื่อ
เช่นนี้ก็ช่วยลดความเจ็บปวดลงได้
จิตใจของคนเรามีพลังในการเยียวยาร่างกายหรือระงับความ
เจ็บปวดได้ พลังนั้นจะท�ำงานได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อหรือศรัทธา
ถ้าเรามีศรัทธาในหมอหรือตัวยา ผลดีต่อร่างกายก็จะเกิดขึ้นทันที
ที่หมอลงมือ “รักษา” หรือเมื่อได้รับยา
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มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ อาสาสมัคร ๘๒ คนได้รับเชิญ
ให้ร่วมทดสอบคุณภาพของยาระงับปวดตัวใหม่ที่ชื่อวาลิโดน ซึ่งให้
ผลรวดเร็วกว่ายาทีม่ อี ยู่ ทุกคนจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าทีข่ อ้ มือ จากนัน้
ก็ให้ระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด ทีนี้ก็ให้ทุกคนกินยาวาลิโดน ครึ่งหนึ่งได้รับการบอกเล่าว่ายาตัวนี้เม็ดละ ๒ เหรียญ ๕๐
เซ็นต์ อีกครึง่ หนึง่ ได้รบั การบอกว่ายาราคา ๑๐ เซ็นต์ เสร็จแล้วก็มี
การช็อตด้วยไฟฟ้าอีกครัง้ ร้อยละ ๘๕ ของคนกลุม่ แรกทีไ่ ด้ยาราคา
๒ เหรียญ ๕๐ เซ็นต์บอกว่าความเจ็บปวดลดลงมาก ส่วนกลุม่ หลัง
มีเพียงร้อยละ ๖๑ ที่เจ็บน้อยลง
หลังจากการทดลองก็มีการเปิดเผยแท้จริงแล้วยาที่ให้แก่
อาสาสมัครทั้งหมดนั้นเป็น “ยาปลอม” การทดลองดังกล่าวจึงชี้ว่า
นอกจากความเชือ่ จะมีผลต่อการลดความเจ็บปวดแล้ว ราคาของยา
ก็มีผลต่อความคาดหวังและประสิทธิภาพด้วย ยายิ่งมีราคาแพง
ความคาดหวังหรือความเชื่อถือก็ยิ่งสูง จึงช่วยลดความเจ็บป่วยได้
มากขึ้น
ศรัทธาหรือความเชื่อนั้นมีผลต่อการระงับปวด แต่ศรัทธา
ไม่ใช่สิ่งเดียวทีจ่ ะช่วยเราได้ สมาธิกเ็ ป็นอีกสิง่ หนึ่งทีบ่ รรเทาปวดได้
ดี มีผปู้ ว่ ยมะเร็งหลายคนทีส่ งบนิง่ ได้โดยไม่ใช้ยาเลยแม้ถกู ความเจ็บ
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ปวดบีบคั้นรุนแรง เนื่องจากมีสมาธิอยู่กับลมหายใจ
อีกรายหนึง่ ทีน่ า่ ทึง่ มาก ตอนทีผ่ า่ ตัดเปลีย่ นไตนัน้ เธอแพ้ยา
แก้ปวดจนอาเจียน แผลระบม หมอไม่รู้จะท�ำอย่างไร แต่พอเธอได้
สติก็ขอพาราเซตามอลเม็ดเดียว จากนั้นก็จะตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับ
ลมหายใจจนหลับไป ระหว่างทีห่ มอผ่าตัด เธอไม่สง่ เสียงร้องเจ็บเลย
แม้แต่ครั้งเดียว
แม้ธรรมชาติจะให้ความเจ็บปวดมาพร้อมกับร่างกายนี้ แต่นนั่
มิใช่เป็นเคราะห์กรรมของมนุษย์ เพราะในเวลาเดียวกัน ธรรมชาติ
ก็ให้ใจแก่เรา เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดและเอาชนะเคราะห์กรรม
ทั้งหลายด้วย

ท่านพึงส�ำเหนียกไว้ว่า
ถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้า
แต่ใจของเรา
จักไม่มีโรครุมเร้าเลย”
พุทธวจนะ

เ ยี ย ว ย า ก า ย
ด้ ว ย ใ จ ผ่ อ น ค ล า ย

ทุ ก เช้ า และเย็ น ป้ า ไพจะออกไปจ่ า ยตลาดและท� ำ

กั บ ข้ า วให้ ลู ก หลาน ตอนกลางวั น ก็ ท� ำ งานบ้ า นเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ
วันหนึ่งป้าไพไม่สบาย ลูกแนะน�ำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจ�ำ
จังหวัด หลังจากตรวจร่างกายหมอก็วินิจฉัยว่าป้าไพเป็นโรคหัวใจ
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นับแต่วันนั้นป้าไพก็เปลี่ยนไป รู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง ไป
จ่ายตลาดกลับมาก็รสู้ กึ เหนือ่ ยมาก ในทีส่ ดุ ก็เลิกไปตลาด จะท�ำอะไร
ก็รู้สึกเหนื่อยแม้แต่ขึ้นบันได ในที่สุดจึงลงมานอนข้างล่าง และเก็บ
ตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าไปไหน จึงกลายเป็นคนหงอยเหงาได้แต่นั่ง
เจ่าจุกอยู่ผู้เดียว
วันหนึ่งนายแพทย์ใหญ่ผู้หนึ่งกลับมาเยี่ยมบ้าน สังเกตเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของป้าไพซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ จึงสอบถามสาเหตุ
เมือ่ ได้คำ� ตอบ แพทย์ใหญ่กต็ รวจดูรา่ งกายและถามอาการของป้าไพ
แต่ไม่พบอาการของโรคหัวใจ จึงบอกป้าไพว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไร
มาก อาจมีอาการอ่อนเพลียบ้างตามวัย
พอรูว้ า่ ไม่เป็นโรคหัวใจ ป้าไพก็รสู้ กึ กระชุม่ กระชวยทันที เรีย่ ว
แรงกลับมา สามารถไปตลาดและท�ำกิจวัตรต่างๆ ได้เหมือนเดิม
ป้าไพไม่ได้เป็นอะไร แต่เพียงได้ยินหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจ
ก็กลายเป็นคนป่วยทันที และเมื่อป่วยแล้ว แม้ไม่ได้กินยา ก็หาย
ป่วยฉับพลันเมื่อรู้ว่าความจริงตนไม่ได้เป็นโรคหัวใจอย่างที่คิด
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ความเชื่อหรือความรู้สึกนั้นมีผลต่อร่างกายมาก แม้เจ็บป่วย
ไม่มากแต่หากมีความเครียด วิตกกังวล เพราะคิดว่าเป็นโรคร้าย
หรือเพราะกลุ้มใจเรื่องครอบครัว ร่างกายก็ทรุดลงได้ง่ายๆ นับ
ประสาอะไรกับคนที่ตรวจพบโรคร้ายจริงๆ หากวางใจไม่เป็น ก็อาจ
มีอันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
หญิงสูงวัยผู้หนึ่งป่วยกระเสาะกระแสะ เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลอยูห่ ลายครัง้ วันหนึง่ หมอบอกเธอว่า “ป้าเป็นมะเร็งตับนะ
อยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน” เธอตกใจมาก หลังจากกลับบ้าน เธออยู่ได้
แค่ ๑๒ วัน ก็เสียชีวิต
ก้อนมะเร็งนัน้ ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะคร่าชีวติ คน แต่ความ
ตื่นตระหนก ความกังวล และความเครียดนั้นสามารถปลิดชีวิตเรา
ได้เร็วกว่านั้นมาก
เมือ่ ล้มป่วยเราไม่ได้ปว่ ยกายเท่านัน้ แต่มกั ป่วยใจด้วย ความ
ป่วยใจสามารถท�ำให้ความป่วยกายหรือความเจ็บปวดทบทวีหรือ
เป็นตรีคูณได้ ในทางตรงข้ามหากท�ำใจให้ผ่อนคลาย เบาสบาย
ความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดก็อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งหรือ
หนึ่งในสาม
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ความเจ็บป่วยนั้นบั่นทอนร่างกายเราได้ก็จริง
แต่เหตุใดเราจึงปล่อยให้มันท�ำร้ายจิตใจเราด้วย
ป่วยกายแล้วไม่จ�ำเป็นต้องป่วยใจ
พระพุทธองค์เคยตรัสแนะอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งป่วยหนักว่า
ให้พิจารณาเสมอว่า
ถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้า
แต่ใจของเราจักไม่มีโรครุมเร้าเลย”

ผูป้ ว่ ยทีม่ ศี รัทธาในหมอ มักจะมีอาการดีขนึ้ ไม่มากก็นอ้ ยทันที
ทีไ่ ด้พบหมอ นายแพทย์วลิ เลียม เฮนรี เวลช์ ซึง่ เป็นผูว้ างรากฐาน
การแพทย์แผนใหม่ในอเมริกา พูดถึงบิดาของตนซึง่ เป็นหมอเหมือน
กันว่า “ทันทีที่ท่านเข้าห้องผู้ป่วย ผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นทันที บ่อยครั้ง
มิใช่เพราะการรักษาของท่าน แต่เป็นเพราะการปรากฏตัวของท่าน
ต่างหากที่รักษาผู้ป่วยให้หายได้”
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จริงอยู่โรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่หาย แต่ถ้าจิตใจผ่อนคลาย ก็
อาจอยู่ได้อย่างปกติสุข ห่างไกลจากความทุกข์ หลายคนแม้มีก้อน
มะเร็งอยูใ่ นร่างกาย แต่กส็ ามารถด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติ เพราะเขา
ไม่มัวกังวลกับโรคภัย แทนที่จะกลุ้มใจกับเหตุร้ายในอนาคต เขา
กลับใส่ใจกับการท�ำชีวิตแต่ละวันให้มีความสุข
ความเจ็บป่วยนั้นบั่นทอนร่างกายเราได้ก็จริง แต่เหตุใดเรา
จึงปล่อยให้มันท�ำร้ายจิตใจเราด้วย ป่วยกายแล้วไม่จำ� เป็นต้องป่วย
ใจด้วย พระพุทธองค์เคยตรัสแนะอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งป่วยหนักว่า ให้
พิจารณาเสมอว่า “ถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้า แต่ใจของเราจัก
ไม่มีโรครุมเร้าเลย”
ถึงกายจะป่วยแต่เราก็มีสิทธิ์เป็นสุขได้เสมอ ขอเพียงแต่เปิด
ใจรับความสุขทีม่ อี ยูร่ อบตัว กนกวรรณ ศิลป์สขุ ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด ร่างกายอ่อนแอมากและอาจมีอายุไม่ยืน แต่เธอก็
มีความสุขทุกวัน เธอให้เหตุผลว่า “เลือดเราอาจจะจาง จะแย่หน่อย
แต่เราก็ยงั มีตาเอาไว้มองสิง่ สวยๆ มีจมูกไว้ดมกลิน่ หอมๆ มีปากไว้
กินอาหารอร่อยๆ แล้วก็มีร่างกายที่ยังพอท�ำอะไรได้อีกหลายอย่าง
แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุข”

พ ร ะ ไ พ ศ า ล   วิ ส า โ ล

25

จะมีความสุขอย่างนัน้ อย่างแรกทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำก็คอื ยอมรับ
ความจริงว่าความเจ็บป่วยเกิดขึน้ แล้ว เมือ่ ใจยอมรับความจริง ก็จะ
หยุดดิ้นรนผลักไสความเจ็บป่วย ท�ำให้ใจสงบ ในทางตรงข้ามหาก
เราปฏิเสธความจริง มัวตีโพยตีพายหรือก่นด่าชะตากรรมว่า “ท�ำไม
ต้องเป็นฉัน?” เราจะยิ่งทุกข์มากขึ้น จิตใจจะเร่าร้อน หาความสงบ
มิได้เลย
การยอมรับความจริงมิได้แปลว่ายอมจ�ำนน เมื่อเจ็บป่วยก็
ต้องหาทางเยียวยารักษา แต่การเยียวยารักษานัน้ จะต้องท�ำทีใ่ จด้วย
มิใช่ท�ำที่กายเท่านั้น เยียวยาใจเรานั้นไม่มีใครท�ำได้ดีเท่าตัวเราเอง
เมื่อเยียวยาใจให้หายกังวลกลัดกลุ้ม การเยียวยารักษากายก็จะเริ่ม
ต้นทันทีแม้ยังไม่ได้รับยาจากหมอด้วยซ�้ำ

มารดาก็ทำ� ให้ไม่ได้
บิดาก็ทำ� ให้ไม่ได้
ญาติพี่น้องก็ทำ� ให้ไม่ได้
แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบ
ย่อมท�ำสิ่งนั้นให้ได้
และท�ำให้ได้อย่างประเสริฐด้วย
พุทธวจนะ

มิ ติ ที่ มิ อ า จ ม อ ง ข้ า ม

คนเราไม่ได้มีแค่กาย หากยังมีใจด้วย ดังนั้นสุขภาพ
จึงมีทงั้ มิตทิ างกายและทางใจ สองสิง่ นีแ้ ยกกันไม่ออก แต่เดีย๋ วนีเ้ รา
มักจะมองแยกออกเป็นส่วนๆ และแยกกันรับผิดชอบ กล่าวคือ
กายเป็นเรือ่ งของหมอ ส่วนใจเป็นเรือ่ งของพระ บางทีกม็ องไปไกล
ขนาดว่า พ่อแม่รบั ผิดชอบแต่เพียงความเป็นอยูข่ องเด็ก ส่วนความรู้
และคุณธรรมของเด็กเป็นหน้าที่ของครู

กายกับใจนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเกินกว่าที่จะ
แยกส่วนกันอย่างเด็ดขาด ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยทางกายนัน้ เกีย่ วข้อง
กับความทุกข์ทางใจมาก อย่างที่ทราบกันดีว่าคนที่เครียด กลุ้มอก
กลุม้ ใจ ขีโ้ กรธ มีสทิ ธิจ์ ะเป็นโรคต่างๆ ได้มากมายนับตัง้ แต่โรคหวัด
โรคกระเพาะ ไปจนถึงโรคหัวใจ
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ความเจ็บป่วยฉันใด การมีสขุ ภาพดีกฉ็ นั นัน้ บางครัง้ ร่างกาย
ย�่ำแย่ แต่ใจเกิดสู้หรือมีความหวังขึ้นมา ก็สามารถช่วยฉุดร่างกาย
ให้ดขี นึ้ ได้ อย่างทีห่ มอเองก็นกึ ไม่ถงึ คุณหมออมรา มลิลา เล่าว่า มี
หนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ นอกจากบาดเจ็บทางสมองแล้ว ไต
ยังวายเฉียบพลัน ต้องฟอกเลือด อยู่ในภาวะโคม่า หมอบอกว่ามี
โอกาสรอดน้อยมาก
ระหว่างทีน่ อนหมดสติอยูใ่ นห้องไอซียนู านเป็นอาทิตย์ เขาเล่า
ว่ารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง แต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่
ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามา ท�ำให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาด
หลุดไปนั้นกลับมารวมตัวกัน เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา สักพักความ
รู้ตัวนั้นก็เลือนรางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวัน
เขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลคนหนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวร จะเดิน
เยี่ยมคนไข้ทุกคน ทักทายให้กำ� ลังใจ แต่ถ้าคนไข้ยังโคม่าอยู่ เธอก็
จะจับมือแล้วแผ่เมตตาให้กำ� ลังใจ ขอให้มกี ำ� ลังและรูส้ กึ ตัว ตอนบ่าย
พอถึงเวลาลงเวร ก็บอกคนไข้วา่ ดิฉนั จะลงเวร ขอให้คณุ สบายทัง้ คืน
พรุ่งนี้พบกันใหม่
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คนไข้คนนี้เล่าว่า ตอนหลังรู้ตัวดีขึ้น แต่บางคืนรู้สึกเจ็บปวด
มากหายใจก็ยากล�ำบากมาก ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุด
หายใจไปเลย จะได้หมดทุกข์เสียที ในช่วงนัน้ รูส้ กึ ว่าการตายนัน้ ง่าย
กว่าการมีชวี ติ อยู่ แต่ใจหนึง่ ก็นกึ ถึงพยาบาลผูน้ นั้ ว่า หากเธอมาพบ
ว่าเตียงเขาว่างเปล่าจะรู้สึกเสียใจแค่ไหน จะโทษว่าตัวเองบกพร่อง
หรือไม่ ก็เลยคิดว่าขอให้ได้ร�่ำลาพยาบาลคนนั้นเสียก่อน จะบอก
เธอว่าหากผมตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณท�ำดีที่สุดแล้ว คิด
ได้เช่นนี้ก็พยายามอดทนหายใจต่อไป ครั้นถึงเช้าอาการดีขึ้น พอ
พยาบาลคนนั้นมา เขาก็ลืมร�่ำลาเธอ พอกลางคืนอาการของเขาก็
ทรุดลงอีก ก็พยายามอยู่จนถึงเช้าเพื่อลาพยาบาล แล้วก็ลืมทุกที
เป็นอย่างนี้อยู่อาทิตย์หนึ่ง จนอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติ ชนิดที่
เกือบเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์
ผู้ป่วยคนนี้พ้นจากความตายมาได้ ใจนับว่ามีส่วนส�ำคัญมาก
เริม่ จากใจของพยาบาลทีเ่ ปีย่ มด้วยเมตตา เมตตานัน้ มีพลังทีแ่ ม้แต่
คนไข้ซึ่งหมดสติไปแล้วก็สามารถรับรู้ได้ เรื่องนี้เป็นข้อคิดแก่หมอ
และพยาบาลว่าคนไข้โคม่านัน้ เขาโคม่าแต่กาย ส่วนจิตยังสามารถ
รับรูไ้ ด้แม้จะรางๆ ค�ำพูดและสภาวะจิตใจของหมอกับพยาบาลไม่วา่
ทางบวกหรือลบ สามารถมีอทิ ธิพลต่อผูป้ ว่ ยได้ ถ้าพูดหรือคิดในทาง
ร้าย อาการของผูป้ ว่ ยก็อาจจะทรุดลงได้ แม้จะให้ยาเต็มทีแ่ ล้วก็ตาม
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นอกจากเมตตาจิตของพยาบาลผูน้ นั้ แล้ว เมตตาจิตของผูป้ ว่ ย
ก็ส�ำคัญไม่น้อย ตอนที่เขามีอาการหนัก เขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย
หากคิดถึงพยาบาลผูน้ นั้ ไม่อยากให้เธอเศร้าเพราะการจากไปของเขา
จึงพยายามมีชีวิตต่อไปเพื่อจะได้ร�่ำลาและปลอบใจพยาบาลผู้นั้น
นี้คือความปรารถนาดีที่เรียกว่าเมตตาจิต ซึ่งมีพลังหนุนส่งให้เขา
ยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ในร่างกาย เมตตาหรือพลังจิตอย่างนี้
ไม่มียาอะไรจะสร้างขึ้นได้ มีแต่เมตตาจิตของผู้อยู่รอบข้างเท่านั้น
ที่จะช่วยบันดาลให้เกิดขึ้นได้
ใจนัน้ จะดีขนึ้ หรือเลวลงขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ย
กับคนรอบข้างมิใช่น้อย ไม่ใช่แค่หมอและพยาบาลเท่านั้น หากยัง
รวมถึงญาติพนี่ อ้ งและเพือ่ นๆ ทีม่ าเยีย่ มด้วย ความสัมพันธ์นจี้ ดั ว่า
เป็นมิตทิ างสังคมและถือเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อสุขภาพของผู้ป่วย
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ถ้าคนรอบข้างมาทักทายด้วยความแช่มชืน่ เบิกบาน ผูป้ ว่ ยก็มี
ก�ำลังใจ แต่ถ้ารอบตัวเต็มไปด้วยคนที่ขึ้งเครียด หน้าบอกบุญไม่รับ
หรือพอนึกถึงบ้านที่เต็มไปด้วยความระหองระแหง สามีนอกใจ ลูก
ติดยา ใจผู้ป่วยก็พลอยหดหู่ กายย่อมฟื้นตัวล�ำบากขึ้น
อย่างไรก็ตามใจของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างอย่าง
เดียวหากยังอยู่ที่เจ้าตัวเองด้วย ถ้าหากรู้จักฝึกจิตฝึกใจ เช่น หมั่น
ท�ำสมาธิ หรือมีปญั ญาเข้าใจความเป็นจริงของสังขาร รูจ้ กั ปล่อยวาง
ไม่เก็บอะไรมาเป็นอารมณ์ หรือดีกว่านั้นคือ รู้ว่ากายเท่านั้นที่ป่วย
แต่ใจไม่ได้ป่วย ถ้ารู้และท�ำได้อย่างนี้ ใจก็เป็นสุขและสามารถฉุด
กายให้ดีขึ้นตามมาด้วย
กาย ใจ (จิตบวกปัญญา) และสังคม จึงเป็นมิติแห่งสุขภาพ
ที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ ทั้งหมดนี้เรียกว่าองค์รวมแห่งสุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ควรท�ำความเข้าใจกับมิติทั้งสามให้ชัดเจน
โดยตระหนักว่าความรับผิดชอบของตนมิได้จำ� กัดแค่เรือ่ งกายเท่านัน้
หากยังมีขอบเขตครอบคลุมอีกสองมิติด้วย ถ้าท�ำได้เช่นนี้ไม่ใช่แค่
ผูป้ ว่ ยเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสขุ ภาพดีขนึ้ แม้แต่สขุ ภาพของหมอและพยาบาล
ก็จะดีขึ้นด้วย และสามารถท�ำงานอย่างเป็นสุขมากขึ้น
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การให้อภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ
และคนหนึ่งที่ควรได้รับการให้อภัยก็คือตัวเอง
แต่จะท�ำเช่นนั้นได้เราต้องกล้าที่จะขอโทษ
ในสิ่งที่ท�ำผิดพลาดไป
บางทีเราอาจพบว่าผู้ที่จากไปนั้น
รักเราเกินกว่าที่จะถือสากับเรื่องเหล่านั้นได้

อย่างไรจะชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย?
ในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว...
ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นของเรา
เมื่อรูปนั้นแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น
เธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้า ความคร�่ำครวญ
ความทุกข์โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง
อย่างนี้แลได้ชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย
ภาษิตพระสารีบุตร

ทุ ก ข์ ห า ร   ๓

อี ก ไม่ ถึ ง ครึ่ ง ชั่ ว โมงก็ จ ะได้ เ วลาเลิ ก งาน คุ ณ รู ้ สึ ก

ครึ้มอกครึ้มใจเพราะวางแผนจะไปดูเรื่องโปรดค�่ำนี้ แต่จู่ๆ ก็รับ
มอบหมายให้ทำ� งานชิน้ หนึง่ หัวหน้าก�ำชับว่าต้องท�ำให้เสร็จในวันนี้
คุณหัวเสียขึน้ มาทันทีเพราะรูด้ วี า่ งานชิน้ นีอ้ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คนอืน่ แต่เขาลางานกลับบ้านไปก่อน จึงต้องกลายมาเป็นภาระคุณ
คุณรูส้ กึ ไม่พอใจเพือ่ นคนนัน้ อย่างแรง ตอนเทีย่ งก็ทหี นึง่ แล้ว
กินน�ำ้ แต่ลมื เก็บแก้ว เลยต้องเป็นหน้าทีข่ องคุณ เท่านัน้ ไม่พอ ยังชิง่
งานชิ้นใหญ่มาให้คุณท�ำอีก ส่วนหัวหน้าก็ใช่ย่อย ควรวางแผนงาน

พ ร ะ ไ พ ศ า ล   วิ ส า โ ล

37

ให้ดีบ่ายนี้ทั้งบ่าย เจ้าคนนั้นว่างตลอดก็น่าจะมอบงานชิ้นนี้ให้เขา
ท�ำกลับนิง่ เฉย ครัน้ เขากลับบ้านไปแล้วถึงค่อยขยับ สุดท้ายก็มาลง
ที่คุณ
คุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลย ฉันท�ำงานเหนื่อยมาทั้งวัน แต่ยัง
ต้องมารับผิดชอบงานของคนอืน่ อีก ปีทแี่ ล้วฉันได้โบนัสน้อยกว่าเจ้า
คนนั้น แต่ท�ำไมฉันต้องมาท�ำมากกว่าเขา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเสียด้วย
ที่ฉันต้องมาเจอแบบนี้ ถ้าเจอแบบนี้อีกฉันเห็นจะทนไม่ไหวแล้ว
ยิง่ คิดก็ยงิ่ โมโห ผลก็คอื ท�ำงานชิน้ นัน้ ใจก็ยงิ่ ทุกข์ พาลหงุดหงิด
กับงานจนฝืดไปหมด แถมยังท�ำผิดท�ำพลาดอยู่เป็นระยะ แทนที่จะ
เสร็จในเวลาไม่นานก็ลากยาวไปเป็นชัว่ โมง งานธรรมดาๆ จึงกลาย
เป็นงานยากไป
อันที่จริงคุณสามารถท�ำงานอย่างมีความสุขได้ หากใจไม่
ปฏิเสธหรือต่อต้านขัดขืนงานชิ้นนี้ตั้งแต่แรก ยิ่งต่อต้านขัดขืนมัน
มากเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้น คนเรามีเหตุผลหลายอย่างที่
ต่อต้านขัดขืนมัน เช่น ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณต้องท�ำงานชิ้นนี้ เป็น
งานทีไ่ ม่เหมาะสมหรือคูค่ วรกับคุณ หรือตัง้ แง่วา่ มันเป็นงานยากเย็น
แสนเข็ญตั้งแต่แรก
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เพียงคิดว่า “ไม่ไหวๆ” เท่านั้น งานเบาก็กลายเป็นงานหนัก
ไปทันที ความหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาจากไหน แต่มาจากใจที่มี
ท่าทีเป็นลบต่อสิ่งนั้นนั่นเอง
ไม่ใช่แต่งานการเท่านัน้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ
จะกลายเป็นเรือ่ งหนักอกหนักใจขึน้ มาทันทีทเี่ ราต่อต้านหรือปฏิเสธ
มันตัง้ แต่แรก ในยามทีล่ ม้ ป่วย ล�ำพังความป่วยกายก็ทำ� ให้ทกุ ข์อยู่
แล้ว แต่คนส่วนใหญ่มักเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกด้วยการมีทีท่า
ต่อต้านหรือปฏิเสธความเจ็บป่วยนัน้ แม้หวั สมองจะยอมรับว่าตัวเอง
ป่วย แต่ใจก็เอาแต่ตีโพยตีพายว่า “ท�ำไมต้องเป็นฉัน” หรือ “ท�ำไม
ต้องมาเป็นตอนนี”้ ความเป็นห่วงงานการหรือครอบครัว ยิง่ ท�ำให้ใจ
ต่อต้านผลักไสความเจ็บป่วยไม่เลิกรา
ในเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับเราแล้ว แทนที่จะปฏิเสธ
ต่อต้าน มันจะไม่ดกี ว่าหรือหากเราจะยอมรับ หรือดีกว่านัน้ คือยิม้ รับ
มัน เพราะถึงอย่างไรมันก็จะยังไม่หายไปในวันนี้วันพรุ่ง ถึงแม้จะ
รักษาตัวดีเพียงใดก็ตาม ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่าง
เป็นมิตร ยิง่ ถ้าเป็นมะเร็งด้วยแล้ว นัน่ หมายความว่า ก้อนมะเร็งจะ
ต้องอยู่กับเราเป็นปีๆ (หากไม่อยู่ไปจนตลอดชีวิต) เกลียดโกรธมัน
มากเท่าไร เราเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์ ขณะเดียวกันก็ทำ� ให้มัน
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ลุกลามขยายตัวด้วย
การเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้น เป็นศิลปะแห่ง
การอยูอ่ ย่างมีความสุข ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นงานการทีม่ าผิดเวล�ำ่ เวลา
งานทีไ่ ม่ถนัด ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย การตกงาน หรือความ
พลัดพรากสูญเสีย ฯลฯ การยอมรับหรือยิม้ รับมันไม่ได้แปลว่ายอม
จ�ำนน แต่เป็นการยอมรับความจริง และเป็นวิธีลดทอนความทุกข์
ในยามประสบกับสิ่งเหล่านั้น ใช่หรือไม่ว่าหากใจต่อต้านปฏิเสธมัน
ความทุกข์ก็จะเพิ่มราวกับคูณ ๒ หรือคูณ ๓ แต่ถ้าใจยอมรับหรือ
ยิ้มรับมันความทุกข์ก็จะลดลงราวกับหาร ๒ หรือหาร ๓
ปัญหาเมือ่ เกิดขึน้ ก็ตอ้ งแก้ไข ไม่ควรยอมจ�ำนน แต่ในเมือ่ มัน
เกิดขึ้นแล้ว ป่วยการที่จะตีโพยตีพาย ก่นด่าชะตากรรม เฝ้าบ่นว่า
“ท�ำไมต้องเป็นฉัน” หรือถอดใจยอมแพ้วา่ “ไม่ไหวแล้วๆๆ” เพราะไม่
ว่าจะบ่นแค่ไหนก็ไม่ได้ท�ำให้รา้ ยกลายเป็นดีได้ จะไม่ดกี ว่าหรือหาก
เราจะท�ำใจให้สงบแล้วมองไปข้างหน้าว่าจะแก้ปญั หาเหล่านีอ้ ย่างไร
ดี ใจที่สงบจะช่วยให้เราเห็นทางออกที่ดีที่สุดจนได้

เมื่อเรามีกายอาดูร
กระวนกระวายอยู่ด้วยทุกขเวทนา
จิตของเราจะไม่อาดูร
กระวนกระวายไปตามกาย
กายนี้มันจักแตก
วิญญาณนี้มันจักดับ
เป็นของไม่เที่ยง
ไม่ใช่ของเรา ช่างมัน
อาตุรกายภาวนา

รั ก ษ า ก า ย   ฟื้ น ฟู ใ จ

วันหนึง่ ป้าชวนน้องโยซึง่ เป็นหลานชายวัย ๗ ขวบ ซ้อน

ท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปในเมือง แต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุ
มีรถพุง่ เข้ามาชน ปรากฏว่าป้าแขนหัก ส่วนน้องโยขาเละไปข้างหนึง่
ทัง้ สองถูกน�ำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมอย่างเร่งด่วน เมือ่ มาถึงห้อง
ผ่าตัด หมอสังเกตว่าน้องโยเงียบสนิท ขณะทีป่ า้ ร้องโอดโอยอยูใ่ กล้ๆ
หลังจากผ่าตัดเสร็จ หมอจึงถามน้องโยว่าท�ำไมไม่ร้องเลย น้องโย
ตอบสั้นๆ ว่า “ผมกลัวป้าเสียใจครับ”
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นงค์ป่วยเป็นโรคพุ่มพวง ไตวายเพราะแพ้ภูมิคุ้มกันของ
ตัวเองตัง้ แต่อายุ ๑๒ ขวบ เธอมีประสบการณ์ไม่ดกี บั การรักษา คือ
ถูกเจาะไขสันหลังแล้วรูส้ กึ เจ็บมาก จึงเกลียดหมอและกลัวเข็มฉีดยา
เป็นทีส่ ดุ ทุกครัง้ ทีไ่ ปโรงพยาบาลเธอจะด่าหมอ แล้วร้องกรีด๊ จนชัก
หลายครั้งก็เกร็งจนหมดสติไป แต่ต่อมาเธอได้รู้จักหมอที่เข้าใจ
ปัญหาของเธอ หมอให้เธอเล่าถึงความรู้สึกของเธอ เช่น โกรธใคร
บ้าง เครียดเรื่องอะไร บางทีหมอก็แนะให้เธอเขียนเล่าฝันร้ายของ
เธอให้หมออ่าน ไม่นานความเครียดของเธอก็ลดลง
เมื่อเธอโตขึ้นหมอก็แนะน�ำให้เธอเดินจงกรมอย่างมีสติ แล้ว
ชวนเธอไปเข้าคอร์สกรรมฐาน หลังจากนัน้ เธอก็ไม่กลัวเข็มฉีดยาอีก
เลย เวลาฟอกไตเธอจะนิง่ มาก จ้องมองเข็ม ก�ำหนดลมหายใจแล้ว
ก็หลับไป วันที่เธอผ่าตัดเปลี่ยนไต เธอแพ้ยาแก้ปวดจนอาเจียน
แผลระบม หมอไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร แต่เธอบอกว่าขอพาราเซตามอลเม็ดเดียว พอกินเสร็จเธอก็ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกจน
หลับไป ไม่ส่งเสียงร้องเจ็บเลยแม้แต่น้อยจนหมอแปลกใจมาก
น้องโยกับนงค์เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ถูกความทุกข์ทางกาย
บีบคั้นอย่างรุนแรง แต่ก็สามารถเผชิญกับทุกขเวทนาดังกล่าวได้
อย่างนิ่งสงบเป็นที่น่าอัศจรรย์ ทั้งสองไม่ได้สงบด้วยยา แต่สงบ
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เพราะใจเป็นส�ำคัญ คนหนึ่งไม่ปริปากร้องเพราะเป็นห่วงป้า ไม่
อยากให้ปา้ ทุกข์มากกว่านี้ อีกคนหนึง่ นิง่ ได้เพราะอาศัยสติและสมาธิ
แม้ว่าการวางใจของทั้งสองคนจะต่างกัน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจ
นั้นมีพลังมหาศาล สามารถช่วยให้คนเราทนสิ่งที่ทนได้ยากและท�ำ
สิ่งที่ท�ำได้ยาก
ในการเยียวยารักษาพยาบาล ใจมักจะถูกมองข้ามไปอย่าง
น่าเสียดาย สิง่ ทีไ่ ด้รบั ความส�ำคัญมากกว่าคือยา อุปกรณ์การแพทย์
หมอ พยาบาล รวมถึงระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล แม้วา่ ใน
ระยะหลังให้ความส�ำคัญกับบทบาทของคนไข้มากขึ้น แต่ก็มักเน้น
บทบาทในส่วนทีเ่ ป็นพฤติกรรมทางกายภาพ เช่น การกิน การออกก�ำลังกาย ในขณะทีจ่ ติ ใจของคนไข้ไม่ได้รบั การเยียวยา ฟืน้ ฟู หรือ
กระตุน้ เพือ่ หนุนเสริมร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หรืออย่างน้อยก็ให้
สามารถอยู่กับความทุกข์ทางกายได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ท�ำให้ทุกขเวทนาไม่ลุกลามไปเป็นความทุกข์ทรมาน
กายกั บ ใจนั้ น สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งแยกไม่ อ อก บุ ค ลากรทาง
สาธารณสุขจึงไม่ควรละเลยมิติด้านจิตใจ แม้ว่างานที่ท�ำนั้นจะ
วัดความส�ำเร็จกันทีส่ ขุ ภาพกายก็ตาม นัน่ หมายความว่าเมือ่ เขามาหา
เราเพราะความเจ็บป่วย ในการวินิจฉัยก็ควรมองให้ครอบคลุมถึง
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สภาพทางจิตใจของเขาด้วยว่ามีส่วนท�ำให้ร่างกายของเขาเจ็บป่วย
ด้วยหรือไม่ หรือว่าแท้จริงแล้วกายไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลย แต่เป็น
ความเจ็บป่วยด้วยสาเหตุทางใจล้วนๆ (แม้จะแสดงออกมาที่กาย
ก็ตาม)
ในท�ำนองเดียวกันเมือ่ จะเยียวยารักษาเขา นอกจากการฟืน้ ฟู
ร่างกายด้วยยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้ว ควรส่งเสริมให้เขา
วางใจอย่างถูกต้อง หรือเสริมสร้างพลังใจให้มาช่วยกายในการต่อสู้
กับความเจ็บป่วย หรืออยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างไม่ทุกข์ทรมาน
แต่เท่านี้ยังไม่น่าจะพอ เพราะเป็นการท�ำงานแบบตั้งรับ
ในสถานพยาบาล ในการออกไปท� ำงานกับชุมชน นอกจากการ
ส่งเสริมสุขภาพกายแล้ว บุคลากรทางสาธารณสุขควรร่วมกับชุมชน
ในการส่งเสริมสุขภาพใจของชาวบ้าน ตรงจุดนี้เองที่ความสัมพันธ์
ภายในชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีมีบทบาทส�ำคัญ
เพราะความสัมพันธ์ทรี่ าบรืน่ กลมเกลียวย่อมช่วยให้ชมุ ชนมีสขุ ภาพ
จิตดี มีความแช่มชื่นเบิกบาน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่แล้วในชุมชน
ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
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ในการวินิจฉัยก็ควรมองให้ครอบคลุม
ถึงสภาพทางจิตใจของเขาด้วย
ว่ามีส่วนท�ำให้ร่างกายของเขาเจ็บป่วยด้วยหรือไม่
หรือว่าแท้จริงแล้วกายไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลย
แต่เป็นความเจ็บป่วยด้วยสาเหตุทางใจล้วนๆ
(แม้จะแสดงออกมาที่กายก็ตาม)
การส่งเสริมสุขภาพใจไม่จ�ำต้องแยกออกจากการส่งเสริม
สุขภาพกายของชุมชน ถึงแม้จะรณรงค์ปอ้ งกันไข้เลือดออก ไข้ฉหี่ นู
หรือโรคเอดส์ หากท�ำโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาศัย
กระบวนการกลุม่ โดยอาจอิงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ ไปด้วย
ก็จะสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตของชุมชนไปได้พร้อมๆ กัน วิธีการ
ดังกล่าวแม้ใช้เวลามากกว่าการส่งคนมาบรรยายให้ชาวบ้านฟังที่
ศาลากลางบ้านแบบม้วนเดียวจบ แต่ผลทีไ่ ด้จะยัง่ ยืนกว่า และให้ผล
ไม่เฉพาะสุขภาพกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพใจของชุมชนด้วย
เพราะท�ำให้ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและกลมเกลียวกัน
มากขึ้น
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ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเรือ่ งมิตทิ างจิตใจของชาวบ้านหรือผูป้ ว่ ย
แต่กอ็ ย่าลืมว่ามิตทิ างจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขก็ส�ำคัญ ในการ
ท�ำงานไม่ว่าที่สถานพยาบาลหรือในชุมชน เราต้องเรียนรู้ที่จะฟื้นฟู
หรือหล่อเลี้ยงจิตใจของตนให้มีพลัง และน�ำพลังนั้นมาหนุนเสริม
การท�ำงานให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน ใจที่รักษาไว้ดีสามารถช่วยให้
เราเอาชนะทุกขเวทนาได้ฉนั ใด จิตทีว่ างไว้อย่างถูกต้องย่อมช่วยให้
เราเอาชนะความเครียดและเหนือ่ ยล้าได้ฉนั นัน้ จะว่าไปแล้วบ่อยครัง้
ความทุกข์ของบุคลากรสาธารณสุขมิใช่ความทุกข์กาย แต่เป็นความ
ทุกข์ใจ เช่น ท้อแท้ มองไม่เห็นความส�ำเร็จ เหนื่อยหน่ายผู้บังคับบัญชา น้อยใจที่ถูกต�ำหนิอยู่เสมอ ไม่มีใครมองเห็นความดี ฯลฯ
ความทุกข์ใจดังกล่าวอาจบั่นทอนตัวเองยิ่งกว่าความเหนื่อยล้าจาก
การท�ำงานด้วยซ�้ำ
การนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างน้องโยอาจช่วยให้เรา
อดทนได้มากขึ้น การรักษาใจด้วยสติหรือมีสมาธิตั้งมั่นอย่างนงค์
สามารถช่วยให้เราสงบเย็นได้แม้อปุ สรรคจะรุมเร้า กรณีทงั้ สองยังชี้
ให้เห็นด้วยว่า คนไข้สามารถเป็นครูสอนใจให้แก่เราได้เป็นอย่างดี
การรักษาพยาบาลจึงเป็นกระบวนการทีท่ งั้ สองฝ่ายสามารถช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันได้ ไม่ใช่คนไข้เท่านั้นที่เป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือ
จากเรา
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เราสามารถได้ก�ำลังใจและบทเรียนสอนใจอันล�้ำค่าจากคนไข้
หากว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ จะท�ำเช่นนั้นได้เราต้องมี
ความใส่ใจในตัวเขา ฟังเขาอย่างตั้งใจ รับรู้มิใช่แค่ความคิดแต่รวม
ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขา ไม่ปฏิบัติกับเขาดังกลไกหรือท�ำตาม
ความเคยชินโดยอัตโนมัติ การเปิดใจรับฟังเขาอย่างมีสติจะช่วยให้
เราเห็นเขาในฐานะมนุษย์มากขึ้น คือมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีความ
รู้สึก มีครอบครัวคนรักที่เขาผูกพัน มีความใฝ่ฝัน มีทั้งสุขและทุกข์
ทัง้ หมดนีใ้ นทีส่ ดุ จะช่วยหล่อเลีย้ งและรักษาความเป็นมนุษย์ของเรา
เอาไว้ไม่ให้กลายเป็นเครือ่ งจักรทีไ่ ร้อารมณ์ และหากเราหันมาฟืน้ ฟู
ใจของตนเองให้มีพลัง ดูแลรักษาจิตไม่ให้พลัดหลงไปกับอารมณ์
ที่มารุมเร้า รู้จักปล่อยวางอดีตและอนาคต ไม่เพียงเราจะมีพลังใน
การท�ำงานมากขึ้นเท่านั้น หากความเป็นมนุษย์ของเราก็จะรุ่มรวย
ลุ่มลึกมากขึ้น สามารถเข้าถึงต้นธารแห่งความสุขภายในและน�ำมา
หล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
การเยียวยารักษากายที่ครอบคลุมไปถึงการฟื้นฟูใจของผู้คน
ใช่วา่ จะบัน่ ทอนก�ำลังของเราก็หาไม่ หากวางใจอย่างถูกต้องก็สามารถ
ส่งผลย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา และพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ของเราให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน
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การยอมรับหรือยิ้มรับมัน
ไม่ได้แปลว่ายอมจ�ำนน
แต่เป็นการยอมรับความจริง
และเป็นวิธีลดทอนความทุกข์
ในยามประสบกับสิ่งเหล่านั้น
ใช่หรือไม่ว่า หากใจต่อต้านปฏิเสธมัน
ความทุกข์ก็จะเพิ่มราวกับคูณ ๒ หรือคูณ ๓
แต่ถ้าใจยอมรับหรือยิ้มรับมัน
ความทุกข์ก็จะลดลง
ราวกับหาร ๒ หรือหาร ๓

ธีรชนผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
พึงก�ำจัดความเศร้าโศก
ที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลัน
เหมือนเอาน�้ำดับไฟ
ที่กำ� ลังไหม้ลุกลาม
และเหมือนลมพัดปุยนุ่น
พุทธวจนะ

เ ยี ย ว ย า ใ จ
ประภาเป็นหลานรักของยาย ตัง้ แต่เล็กก็มคี ณุ ยายนีแ่ หละ

ที่คอยเลี้ยงดูเอาใจใส่ คุณยายไปไหนก็พาหลานรักไปด้วย วันที่
ประภาได้รับปริญญาพยาบาล ยายมีความสุขมากเพราะความฝัน
ของยายได้เป็นจริงแล้ว วันหนึ่งยายก็ป่วยหนัก แต่ประภาแทบ
ไม่มเี วลาไปเยีย่ มยายเลย วันทีย่ ายสิน้ ลม ประภายังง่วนอยูก่ บั งาน
เธอเสียใจมาก แม้ผ่านไปสิบปีแล้วแต่นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเมื่อใด
ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้ดูแลยายแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต
วณีตั้งครรภ์มาได้ ๕ เดือนแล้ว หมอจึงแนะให้เธอเพลางาน
วันหนึง่ เธอพบว่ามีเลือดไหลซึมมาทางช่องคลอด หมอขอให้เธอมา
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่เธอเป็นห่วงงานมาก ตอนค�่ำจึงหนี
ไปท�ำงานเช้ามืดก็กลับเข้าโรงพยาบาลก่อนหมอจะมาถึง เธอท�ำ
เช่นนีอ้ ยู่ ๒ วัน วันถัดมาเธอรูส้ กึ ปวดท้องอย่างแรง ขณะทีก่ �ำลังนัง่
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ถ่ายก้อนเนือ้ ชุม่ เลือดตกลงไปในส้วม นัน่ คือครัง้ แรกและครัง้ สุดท้าย
ทีไ่ ด้เห็นลูกน้อยของเธอ ผ่านมากว่า ๓๐ ปีแล้ว เธอยังจดจ�ำภาพนัน้
ได้และให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่ท�ำให้ลูกต้องตาย
วิทย์กบั แก้วเป็นเพือ่ นสนิทตัง้ แต่ปี ๒ เมือ่ จบการศึกษาต่างก็
แยกย้ายกันไปท�ำงาน แต่กต็ ดิ ต่อถึงกันสม�ำ่ เสมอ ปีใหม่และวันเกิดก็
จะส่งของขวัญให้กนั ทุกปี มีชว่ งหนึง่ ทีว่ ทิ ย์งานยุง่ มาก เป็นช่วงเดียว
กับที่แก้วโทรศัพท์มาคุยถี่มากเพราะมีปัญหาครอบครัว คุยแต่ละ
ครั้งนาน ๒-๓ ชั่วโมง วิทย์พยายามให้ค�ำแนะน�ำแต่ดูเหมือนจะไม่
เป็นผล จนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาทนร�ำคาญไม่ไหว จึงพูดตัดบทไป
ด้วยน�ำ้ เสียงทีห่ ว้ นมาก วันต่อมาแก้วก็ไม่โทรมาอีกเลย ๒ วันถัดมา
เขาก็ได้ขา่ วร้าย แก้วประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ตายคาที่ เหตุการณ์
ผ่านไปสิบกว่าปีแล้ว ความเศร้าเสียใจได้จางคลายไป แต่ความรูส้ กึ
ผิดที่ได้ท�ำร้ายจิตใจเพื่อนก่อนตายยังกัดกินใจเขาอยู่
แม้กาลเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจ แต่สำ� หรับผู้คนเป็นอันมาก
บาดแผลในใจยังมีอยู่ ทุกครัง้ ทีน่ กึ ถึงบางเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับคนรัก
หรือคนใกล้ชิดก็อดเจ็บปวดไม่ได้ เพราะความรู้สึกผิดคอยทิ่มแทง
จิตใจอยู่เสมอจึงไม่อยากจะนึกถึง หาไม่ก็พยายามกดข่มให้มันจม
หายไป แต่มันก็คอยผุดโผล่มาเป็นระยะๆ ทั้งเจ็บปวด หม่นหมอง
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และหนักอึ้งราวกับจะตามติดตัวไปจนตาย
ในส่วนลึกของจิตใจ เราทุกคนอยากขอโทษผู้จากไป ที่ครั้ง
หนึง่ เราเคยกระท�ำสิง่ ทีไ่ ม่สมควร จะวิเศษเพียงใดหากเราย้อนเวลา
กลับไปได้เพื่อขอโทษเขาขณะที่เขายังมีลมหายใจอยู่ แต่เราก็รู้ดีว่า
นัน้ เป็นแค่ความฝัน กระนัน้ ก็ตามมีสงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราท�ำได้ นัน่ คือ “เชิญ”
เขามารับฟังความในใจของเรา
ลองน้อมใจให้สงบและจินตนาการว่าเขาได้มานั่งอยู่ข้างหน้า
เรา นึกถึงวันที่เรามีประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันกับเขา ความซาบซึ้ง
ประทับใจที่มีต่อเขา จากนั้นให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ท�ำให้เราเจ็บปวด
เพราะท�ำสิ่งที่ไม่สมควรต่อเขา ยอมรับความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ใจ โดยไม่พยายามกดข่มหรือผลักไส แล้วถามตัวเองว่าอยากบอก
อะไรแก่เขา ขณะที่เขามานั่งอยู่ต่อหน้า ขอให้พูดความในใจแก่เขา
ทุกอย่างเท่าทีเ่ ราอยากพูด บอกรักเขา ขอโทษเขา หรือสารภาพผิด
กับเขา อย่าได้รั้งรออีกต่อไป
เมือ่ พูดจนแล้วใจแล้ว ก็ให้จนิ ตนาการต่อไปว่าได้โอบกอดเขา
เห็นรอยยิม้ บนใบหน้าของเขา ให้ภาพสุดท้ายทีป่ รากฏแก่ใจของเรา
เป็นภาพที่เราอยากจะเห็น ก่อนที่เขาจะค่อยๆ จากไป
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วันนี้ ประภา วณี และวิทย์ รูส้ กึ โปร่งโล่งกว่าแต่กอ่ น ทัง้ สาม
สามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตด้วยความรู้สึกสบายใจมาก
ขึ้น ไม่เจ็บปวดหรือรู้สึกผิดเหมือนเก่า เพราะเธอและเขาได้พูด
ทุกอย่างทีเ่ ก็บไว้ในใจนับสิบปี ให้ยา่ ลูกน้อย และเพือ่ นรัก ได้รบั ทราบ
จนไม่มีอะไรติดค้างอีกแล้ว สิ่งที่ทั้งสามท�ำควบคู่ไปด้วยก็คือ เขียน
ความในใจนั้นเป็นจดหมายถึงผู้จากไป แล้วบอกเล่าเรื่องราวและ
ความในใจดังกล่าวให้เพือ่ นๆ รับรูด้ ว้ ยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร
และไว้วางใจ ท�ำให้ทงั้ สามกล้าพูดถึงเรือ่ งทีฝ่ งั ลึกในใจอย่างไม่ปดิ บัง
ขณะร�่ำไห้ สิ่งที่ได้รับกลับมาคือก�ำลังใจและการโอบกอดด้วยความ
เข้าใจจากเพื่อนๆ
การให้อภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ และคนหนึ่งที่ควรได้รับการให้อภัย
ก็คือตัวเอง แต่จะท�ำเช่นนั้นได้เราต้องกล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่ท�ำ
ผิดพลาดไป บางทีเราอาจพบว่าผู้ที่จากไปนั้นรักเราเกินกว่าที่จะ
ถือสากับเรื่องเหล่านั้นได้
เขาอาจให้อภัยเราไปนานแล้วก็ได้ เราเองต่างหากทีย่ งั ลงโทษ
ตัวเองอยู่

ผู้ถอนลูกศรนี้ได้แล้ว
ก็จะมีอิสระ ได้ความสงบใจ
ผ่านพ้นความเศร้าโศกทั้งปวง
ไม่มีความเศร้าโศก
มีแต่เยือกเย็นใจ
พุทธวจนะ

รั ก ษ า ใ จ ใ ห้ ป ล อ ด พิ ษ *
หญิงสาวคนหนึ่งมีอาการใจสั่น ปวดหัว ปวดเกร็งท้อง

และเป็นหวัดอยู่เป็นประจ�ำ แต่ไม่ว่าหมอจะตรวจกี่ครั้ง ก็ไม่พบ
ความผิดปกติในร่างกายของเธอ เธอเองก็รู้ดีว่าสาเหตุที่แท้จริง
ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวดทางกายแต่อยู่ที่ความเจ็บปวดกราดเกรี้ยว
ในจิตใจต่างหาก
ก่อนหน้านั้น ๕ ปี เธอถูกเพื่อนชายข่มขืนขณะติดรถเขา
กลับบ้าน นับแต่นั้นชีวติ ของเธอก็เหมือนจมอยู่ในความมืดมน เธอ
เล่าว่า “ฉันตื่นขึ้นมาทุกเช้าพร้อมกับความโกรธ” แม้ผู้ชายคนนั้น
จะถูกตัดสินจ�ำคุกไปแล้วก็ตาม แต่เธอก็ยงั ไม่หายเคียดแค้น บ่อยครัง้
เธอระบายความโกรธใส่เพื่อนๆ ที่อยู่รอบตัว เธอหารู้ไม่ว่าในที่สุด
ความโกรธแค้นนั้นได้ย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเธอ
* ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการพิมพ์รวมเล่มครั้งนี้
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หลังจากทีฝ่ งั ใจอยูก่ บั อดีตอันเจ็บปวด และหมกมุน่ อยูก่ บั การ
วางแผนแก้แค้นอยู่หลายปี ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่
ด้วยการให้อภัยเขา นับแต่นั้นมาชีวิตเธอก็เปลี่ยนไป “ฉันยิ้มแย้ม
แจ่มใสและมีสุขภาพดีขึ้น”
ความขุน่ ข้อง โกรธเคือง และเคียดแค้น ไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์
ทีม่ าแล้วก็ผา่ นไปดังสายลม บ่อยครัง้ มันถูกเก็บสะสมและหมักหมม
จนไม่เพียงท�ำให้ร้าวรานใจเท่านั้น หากยังบั่นทอนร่างกายจนเจ็บ
ป่วยเรื้อรังดังหญิงสาวผู้นี้
อารมณ์ทหี่ มักหมมเรือ้ รังนัน้ มีพษิ ต่อจิตใจและร่างกายอย่าง
ทีเ่ ราอาจคาดไม่ถงึ เราจ�ำเป็นต้องรูจ้ กั จัดการกับอารมณ์เหล่านีไ้ ม่ให้
หมักหมมเรื้อรัง ส�ำหรับอารมณ์ขุ่นข้อง โกรธเคือง และน้อยเนื้อ
ต�่ำใจ คงไม่มีวิธีการใดดีกว่าการให้อภัย ดังที่หญิงสาวผู้นี้ได้ค้นพบ
ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตามอารมณ์ที่มีพิษบั่นทอนจิตใจและร่างกายนั้น
มิได้มแี ค่ความขุน่ ข้อง โกรธเคือง และน้อยเนือ้ ต�่ำใจเท่านัน้ หากยัง
มีอกี มากมาย เช่น ความท้อแท้ ผิดหวัง เศร้าโศก พยาบาท และที่
เป็นกันแทบทุกคนก็คือ ความเครียดและวิตกกังวล

60

ธ ร ร ม ะ สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย

จากประกายไฟ กลายเป็นกองเพลิง
อารมณ์เหล่านี้ก็เช่นเดียวกับไฟ คือไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิด
จากการสัมผัสหรือเสียดสีอย่างน้อยสองอย่างคือ ตากระทบรูป หูได้
ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ฯลฯ แน่นอนต้องเป็นรูป เสียง หรือกลิ่นที่
ไม่นา่ ยินดีทำ� ให้เกิดความทุกข์หรือความไม่พอใจขึน้ มา ความไม่พอใจ
นี้เปรียบดังประกายไฟซึ่งวาบขึ้นมาเมื่อมีการเสียดสีกัน ธรรมดา
ประกายไฟเมือ่ เกิดขึน้ แล้ว ย่อมดับวูบไปในทันที แต่ถา้ มีเชือ้ ไฟอยู่
ใกล้ๆ มันก็ลุกเป็นเปลวไฟ แล้วอาจขยายเป็นกองไฟ หรือลามจน
กลายเป็นมหาอัคคีไปในที่สุด
คนเรานั้นไม่ว่าจะร�่ำรวย มีอ�ำนาจ และเทคโนโลยีอยู่ในมือ
มากมายเพียงใดก็ตาม ย่อมไม่อาจหลีกหนีสิ่งที่ไม่น่ายินดีได้ เช่น
อากาศร้อน รถติด เพือ่ นผิดนัด ค�ำต�ำหนิ หรือยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ความ
สัมพันธ์ที่ร้าวฉาน ความพลัดพรากสูญเสีย รวมทั้งความแก่ ความ
เจ็บ และความตาย ดังนั้นความทุกข์หรือความไม่พอใจจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาของชีวติ และถ้าปล่อยให้มนั ดับไปเองเฉกเช่นประกายไฟก็
ไม่มปี ญั หาอะไร ปัญหาอยูท่ เี่ รากลับท�ำให้ความไม่พอใจนัน้ ยืดเยือ้
เรื้อรังจนลุกลามขยายใหญ่โต กลายเป็นอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน จน
บางทีอั้นไว้ไม่อยู่ต้องระบายใส่คนอื่น หรือถ้าอั้นเอาไว้ได้มันก็วก
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กลับมาท�ำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเอง จนป่วยด้วยโรคสารพัด
เราไปท�ำอะไรหรือถึงไปโหมกระพืออารมณ์ให้พลุ่งพล่านขึ้นมา?
ค�ำตอบก็คือเราไปเติมเชื้อให้มันโดยไม่รู้ตัว
ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อันไม่น่าพอใจเกิดขึ้น เรามักจะเก็บเอา
มาคิดซ�ำ้ ย�ำ้ ทวน หรือครุน่ คิดอยูไ่ ม่วาย ทัง้ ๆ ทีย่ งิ่ คิดก็ยงิ่ ทุกข์ แต่ก็
อดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอยู่นั่นเอง การครุ่นคิดถึงมันอยู่บ่อยๆ เท่ากับ
เป็นการเติมเชื้อให้มันเติบใหญ่และลุกลามไปเรื่อยๆ จนอาจถึง
จุดที่ควบคุมไม่อยู่ เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะเหตุนี้ เคย
มีนักเรียนบางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เพียงเพราะถูกเพื่อนล้อว่ามีสิว
สิวเพียงไม่กี่เม็ดบนใบหน้าผลักให้นักเรียนวัยใสท�ำร้ายตัวเองได้
อย่างไร หากไม่ใช่เพราะการเก็บเอาค�ำหยอกล้อของเพื่อนๆ มา
ครุ่นคิดทั้งวันทั้งคืน จนความอับอายและน้อยเนื้อต�่ำใจกลายเป็น
ความหมดอาลัยในชีวิต

ทุกข์คลายได้ ถ้ารู้จักปล่อยวาง
เมื่อความทุกข์หรือความไม่พอใจเกิดขึ้น วิธีป้องกันมิให้มัน
ลุกลามหรือหมักหมมจนกลายเป็นอารมณ์เรื้อรังที่เป็นพิษต่อชีวิต
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ของเรา ก็คอื การไม่เก็บเอามาคิดย�้ำซ�ำ้ ทวน หรือหวนกลับไปนึกถึง
บ่อยๆ จนถอนไม่ได้ ยิง่ คิดก็ยงิ่ ถล�ำลึกในอารมณ์ และท�ำให้อารมณ์
มีพลังดึงดูดจนหลุดออกมาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เหตุการณ์ที่ท�ำให้
เราไม่พอใจนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ไม่อาจแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ การครุ่นคิดถึงมันเพียงเพราะใจอยากคิดนั้นย่อม
ไม่มีประโยชน์อะไร กลับจะเป็นโทษด้วยซ�้ำ เว้นเสียแต่ว่าต้องการ
ทบทวนเพื่อสรุปหาบทเรียน หรือท�ำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้
(แม้กระนั้นก็ต้องระวังไม่ให้ตกลงหลุมอารมณ์โดยไม่รู้ตัว)
พูดง่ายๆ คือต้องรู้จักปล่อยวาง เชื่อหรือไม่ว่าตัวการส�ำคัญ
ที่ท�ำให้คนเราทุกข์อย่างยิ่งนั้น อยู่ที่ใจซึ่งปล่อยวางไม่เป็นต่างหาก
หาได้อยู่ที่คนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกไม่ แม้จะไม่มีอะไรมา
กระทบอย่างแรง แต่ถ้าใจรู้จักปล่อยวาง มันก็ท�ำอะไรเราไม่ได้ ใน
ทางตรงข้ามแม้เหตุร้ายจะผ่านไปนานแล้ว แต่ถ้าใจยังยึดไว้อย่าง
เหนียวแน่น ก็เหมือนกับตกอยู่ท่ามกลางกองไฟ
หญิงผู้หนึ่งได้พบความจริงว่า ชายซึ่งครองคู่อยู่ด้วยกันมาก
กว่า ๑๐ ปีนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอ เธอโมโหและเคียดแค้นมาก แม้จะ
แยกทางจากเขาหลายเดือนแล้ว แต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ก็ร้อนรุ่ม
ขึน้ มาทันที เธอจึงหันเข้าหาสมาธิภาวนา แต่ไม่วายกลับไปขุดเรือ่ ง
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เก่ามาเผาลนจิตใจไม่หยุดหย่อน หาความสุขไม่ได้เลยแม้รอบตัว
จะสงบเย็นก็ตาม แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเธอ
ตอนนั้นเธอก�ำลังเดินจงกรม เอามือทั้งสองข้างประสานกันที่
ท้องน้อย หลังจากเดินนานนับชัว่ โมง เธอรูส้ กึ เมือ่ ย จึงปล่อยมือลง
ทันทีที่ปล่อยมือ กายก็รู้สึกสบาย เธอได้คิดขึ้นมาโดยพลันว่า “แค่
ปล่อยเราก็ไม่ทกุ ข์อกี ต่อไป” และแล้วเธอรูส้ กึ ผ่อนคลายและสบายใจ
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะชัว่ ขณะนัน้ เองเธอได้ระลึกว่า ทีย่ งั
ทุกข์ทรมานไม่เลิกราเพราะใจยังติดยึดกับเรือ่ งร้ายในอดีต วินาทีนนั้
เธอได้ปล่อยมันออกไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิง แล้วน�้ำตาก็รินไหล
ออกมาด้วยความปีติ

รู้เมื่อใด ละเมื่อนั้น
ไม่ว่าอารมณ์จะหมักหมมเรื้อรังเพียงใด ก็ไม่เกินวิสัยที่จะ
ปล่อยไปจากใจ ขอเพียงมีสติระลึกรู้ทันว่าก�ำลังหลงยึดมันอยู่ อย่า
ลืมว่ามันค้างคาในใจเราได้ เพราะใจเรานั่นแหละที่ไปยึดมันเอาไว้
ไม่ยอมปล่อย ทันทีที่ใจปล่อยมันก็หลุด แต่เผลอเมื่อไรใจก็อาจไป
ยึดมันเอาไว้อีก ถ้าจะไม่ให้เผลอก็ต้องมีสติระวังรู้อยู่เสมอ สติจึงมี
ความส�ำคัญอย่างมากในการปลดเปลื้องอารมณ์เหล่านี้
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ที่จริงหากมีสติหรือความรู้ตัวตั้งแต่แรกที่ประกายแห่งความ
ไม่พอใจเกิดขึน้ มันก็ดบั ไปตัง้ แต่ตอนนัน้ เพราะใจจะไม่เผลอไปเก็บ
เอามาคิดหรือเติมเชือ้ ให้มนั ลุกลามกลายเป็นกองเพลิงกลางใจหรือ
คุคงั่ อยูภ่ ายใน แต่คนทัว่ ไปสติคอ่ นข้างงุม่ ง่าม รูส้ กึ ตัวได้ชา้ อารมณ์
เลยลุกลามไปได้เร็ว ดังนั้นจึงควรฝึกสติให้มีความว่องไวรวดเร็ว รู้
ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็รู้ทันเมื่อมันปะทุเป็น
อารมณ์น้อยๆ ขึ้นมา
เราสามารถฝึกสติได้โดยเริม่ ต้นจากการเข้าคอร์สสมาธิภาวนา
ซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องบ่มเพาะสติใน
ชีวติ ประจ�ำวันด้วยการหมัน่ ดูจติ มองตนอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ใส่ใจกับงาน
ทุกอย่างที่ท�ำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กายท�ำอะไรก็ตาม ใจก็รับรู้สิ่งที่
ท�ำด้วย ด้วยวิธีนี้สติจะว่องไวและเข้มแข็งจนรู้ทันอารมณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับใจ ไม่ว่าบวกหรือลบ ฟูหรือแฟบ ยินดีหรือยินร้าย นิสัย
ใจลอยจะลดลงไปด้วย
สตินนั้ สามารถใช้รบั มือกับอารมณ์ตา่ งๆ ได้ทกุ ชนิด โดยเพียง
แต่รเู้ ฉยๆ ว่ามีอารมณ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ ใจก็ปล่อยมันหลุดไปเอง โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องไปขับไสไล่ส่งมันเลย บางคนคิดว่าจะต้องเข้าไปเล่น
งานมัน เช่น กดมันเอาไว้ หรือไล่มันไป แต่ยิ่งท�ำก็ยิ่งเป็นการเติม
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เชือ้ ให้มนั มีพลังมากขึน้ หรือกลายเป็นการติดกับดักมัน เหมือนกับ
ไก่ป่าที่คิดไล่ไก่ต่อที่นายพรานเอามาล่อไว้แต่สุดท้ายก็ติดกับของ
นายพราน

เปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งอื่น
การย้ายความสนใจไปยังสิ่งอื่น ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ใจ
ไม่ไปหมกมุน่ กับความทุกข์หรือตกหลุมอารมณ์อกุศลทัง้ หลาย เช่น
เวลาโกรธใครขึ้นมา ลองดึงจิตมาจดจ่อกับลมหายใจ ขณะเดียวกัน
ก็หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ และนับทุกครัง้ ทีห่ ายใจออก เริม่
จาก ๑ ไปจนถึง ๑๐ ถ้าลืมก็นับ ๑ ใหม่ แม้ความโกรธจะไม่หาย
ทันที แต่ก็จะทุเลาหรือร้อนรุ่มน้อยลง เพราะมันสะดุดขาดตอนแม้
จะเป็นช่วงสั้นก็ตาม
การนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของ
เราด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเมือ่ นึกถึงคนทีล่ ำ� บากกว่าเรา หมอกุมารเวช
ผู้หนึ่งเป็นทุกข์มากเพราะเสียสามีกะทันหัน เสร็จงานศพแล้วก็
ยังไม่หายซึมเศร้า ไปท�ำงานก็ไม่พูดไม่คุยกับใคร นั่งซึมอยู่ในห้อง
คนเดียว เป็นเช่นนี้นานร่วม ๒ อาทิตย์ เพื่อนๆ ช่วยเท่าไรก็ไม่ได้
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ผล สุดท้ายหัวหน้าแผนกก็เอาทารกทีก่ ำ� ลังป่วยคนหนึง่ มาวางไว้บน
โต๊ะเธอ แล้วเดินจากไป ไม่นานเด็กก็รอ้ งไห้ แต่เธอยังนัง่ นิง่ จนเด็ก
ร้องไห้ดังขึ้น เธอจึงลุกไปดูเด็กและช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมพร้อมกับ
ป้อนนมให้เด็ก แล้วก็นงั่ นิง่ อีก แต่เด็กไม่ยอมให้เธออยูน่ งิ่ ๆ ได้นาน
ในที่สุดเธอก็ต้องมาตรวจดูอาการเจ็บป่วยของเด็ก
วันรุง่ ขึน้ เมือ่ เธอมาถึงโรงพยาบาล อย่างแรกทีเ่ ธอท�ำคือถาม
อาการของเด็กคนนั้น แล้วเดินเข้าไปดูเด็กถึงเตียง ทีนี้ก็พบว่ายังมี
เด็กอีกหลายคนที่รอการเยียวยาจากเธอ วันนั้นทั้งวันเธอจึงดูแล
รักษาเด็กคนแล้วคนเล่าเช่นเดียวกับวันถัดไป ผลก็คือเธอหายซึม
เศร้า และกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ ใจเราไปจดจ่อกับสิง่ อืน่ แทน อารมณ์ทเี่ คยเกาะกุมจิตใจก็
เหมือนกับกองไฟที่ไม่มีใครมาเติมเชื้อให้ มันก็จะค่อยๆ หรี่ลง จน
อาจมอดดับไปเลย แต่ถา้ เราหันไปหมกมุน่ กับอารมณ์เหล่านัน้ มันก็
จะคุโชนขึน้ อีกครัง้ ดังนัน้ ถ้ารูจ้ กั หันความสนใจไปยังสิง่ อืน่ (ทีไ่ ม่ใช่
อบายมุขหรือสิ่งเสพติด) ใจเราจะโปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆ
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มองแง่ดี
ขยะปฏิกูลนั้น ถ้าใช้ไม่เป็น ปล่อยให้หมักหมม ก็ส่งกลิ่น
เหม็นและเป็นที่มาของโรค แต่ถ้ารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ เช่นกลาย
เป็นปุย๋ ความทุกข์หรือสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พอใจก็เช่นกัน ไม่วา่ โรคภัยไข้เจ็บ
ความพลัดพรากสูญเสียหรือความยากล�ำบาก ถ้าเราไม่รู้จักมองก็
ก่อให้เกิดอารมณ์หมักหมมที่ล้วนเป็นอกุศล แต่ถ้ามองเป็นจนเห็น
ประโยชน์หรือรูจ้ กั มองในแง่ดี อารมณ์อกุศลก็จะคลายไป เกิดความ
รู้สึกดีขึ้นมาแทนที่ หรืออย่างน้อยก็ปล่อยวางได้มากขึ้น
ชายหนุ่มคนหนึ่งท�ำโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดหายไป รู้สึก
เสียดายมาก จึงไปหาหลวงพ่อซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ หวังว่าท่านจะ
ช่วยชีแ้ นะให้ได้คนื มา แต่หลวงพ่อแทนทีจ่ ะถามว่าโทรศัพท์รนุ่ อะไร
กลับถามว่า “มีทองไหม?” ชายหนุ่มตอบ “มีครับ”
“อีกไม่นานทองก็จะหาย” แล้วท่านก็ถามต่อว่า “มีรถไหม?”
ชายหนุ่มตอบว่ามี
“อีกไม่นานรถก็จะหาย...แล้วมีแฟนไหม?” ชายหนุม่ ตอบว่ามี
“อีกไม่นานแฟนก็จะหายเหมือนกัน”
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มาถึงตรงนีช้ ายหนุม่ ก็กราบลาหลวงพ่อ ไม่พดู ถึงโทรศัพท์อกี
เลย เพราะเขามาได้คิดว่าโทรศัพท์หายนั้นเป็นเรื่องเล็ก ถึงอย่างไร
เขาก็ยงั โชคดีทไี่ ม่สญู เสียมากไปกว่านี้ ความเสียดายโทรศัพท์มอื ถือ
มลายหายเป็นปลิดทิ้ง
เหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีทั้งหลาย ถ้ามองให้เป็นก็ยังยิ้มได้ มี
ผู้ป่วยหลายคนอุทานว่า “โชคดีที่เป็นมะเร็ง” เพราะมะเร็งท�ำให้เขา
และเธอได้พบหลายอย่างที่มีคุณค่าต่อชีวิต เช่น ได้รู้จักธรรมะ ได้
อยู่ใกล้คนรัก บางคนเป็นมะเร็งสมอง แต่ก็ยังบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้
เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเคยเห็นญาติทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาก
ขยะและสิ่งปฏิกูลนั้นสามารถแปรเป็นปุ๋ยและบ�ำรุงต้นไม้ให้
งอกงามจนออกดอกออกผล ฉันใดก็ฉนั นัน้ ปัญหาทัง้ หลายก็มแี ง่ดี
หรือมีประโยชน์ถา้ มองให้เป็น อารมณ์อกุศลก็ยากจะหมักหมมหรือ
ยืดเยื้อเรื้อรังได้
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เยียวยาใจด้วยการให้อภัย
ถ้าหากอารมณ์ทหี่ มักหมมนัน้ เป็นความโกรธ เกลียด พยาบาท
วิธีหนึ่งที่ช่วยเปลื้องอารมณ์เหล่านี้ไปจากใจอย่างได้ผลมากคือ
การให้อภัยหรือดียิ่งกว่านั้นคือการแผ่เมตตาให้ ให้อภัยคือไม่ถือ
โทษโกรธเคืองในเรื่องที่ผ่านมา ส่วนแผ่เมตตาหมายถึงการตั้งจิต
ปรารถนาดีให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
หัวใจของ อาซิม กามิซา แทบจะแตกสลายเมื่อรู้ว่าลูกชาย
คนเดียวของเขาถูกฆ่าขณะก�ำลังท�ำงานภาคค�ำ่ ทาริกอายุเพียงแค่ ๒๐
ปี ชีวิตก�ำลังมีอนาคต แต่โทนี่ผู้เป็นฆาตกรกลับมีอายุน้อยกว่าคือ
๑๔ ปีเท่านั้น ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันหรือมีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อน
โทนีเ่ พียงแต่อยากแสดงความสามารถเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของแก๊ง
อันธพาล
โทนี่ได้ท�ำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดของอาซิม แต่การรับรู้ความจริง
เกี่ยวกับชีวิตของโทนี่ได้ท�ำให้อาซิมยากที่จะเคียดแค้นเขาได้ลงคอ
โทนี่คลอดขณะที่แม่อายุได้เพียง ๑๕ ปี พ่อเขาเป็นวัยรุ่นติดยา
ตัวเขาเองอายุเพียง ๖ ขวบก็ถูกล่วงเกินทางเพศ แม่จึงส่งมาให้ปู่
เลีย้ งดู วันทีเ่ กิดเหตุโทนีเ่ พิง่ หนีจากบ้านและมาเข้าแก๊งวัยรุน่ หมาดๆ
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ถ้าความเคียดแค้นพยาบาท
คือพิษที่กัดแผลในใจจนเรื้อรัง
การให้อภัยและการมีเมตตาจิต
ก็คือยาที่สมานแผลให้สนิทดังเดิม
การให้อภัยคนที่ท�ำร้ายเรานั้นเป็นเรื่องยาก
แต่การที่จะมีชีวิตอย่างผาสุก
ตราบใดที่ยังมีความโกรธเกลียดสั่งสมในจิตใจ
กลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า
ความตายของลูกได้เปิดตาอาซิมให้เห็นโลกอันด�ำมืดของ
เยาวชน เขาไม่เพียงแต่ให้อภัยโทนี่เท่านั้น หากยังได้ร่วมมือกับปู่
ของโทนี่ จัดตัง้ มูลนิธทิ าริก กามิซา รณรงค์ให้การศึกษาแก่เยาวชน
เพือ่ ห่างไกลจากความรุนแรง อาซิมและปูข่ องโทนี่ คือ เพลส เฟลิกซ์
ได้เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ
ปลู ก ฝั ง ให้ วั ย รุ ่ น เห็น โทษของความรุ น แรง ความร่ ว มมื อ อย่ า ง
กลมเกลียวระหว่างพ่อของผู้ตายกับปู่ของฆาตกรนั้นเป็นภาพที่
ประทับใจผู้คนเป็นอันมาก
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สามปีหลังจากการจากไปของทาริก อาซิมพร้อมทีจ่ ะไปเผชิญ
หน้าเป็นครัง้ แรกกับผูท้ ฆี่ า่ ลูกชายของเขาซึง่ ถูกจ�ำคุกอยู่ เขาไปเพือ่
จะกล่าวค�ำให้อภัยและเชื้อเชิญโทนี่ให้มาร่วมงานกับมูลนิธิของเขา
และนั่นท�ำให้การเยียวยาจิตใจของเขาครบถ้วนสมบูรณ์
ถ้าความเคียดแค้นพยาบาทคือพิษที่กัดแผลในใจจนเรื้อรัง
การให้อภัยและการมีเมตตาจิตก็คือยาที่สมานแผลให้สนิทดังเดิม
การให้อภัยคนทีท่ ำ� ร้ายเรานัน้ เป็นเรือ่ งยาก แต่การทีจ่ ะมีชวี ติ อย่างผาสุก
ตราบใดที่ยังมีความโกรธเกลียดสั่งสมในจิตใจ กลับเป็นเรื่องยาก
ยิง่ กว่า ในใจของทุกคนย่อมมีบาดแผลจากความโกรธเกลียด ดังนัน้
จึงจ�ำเป็นต้องมี “ยาสามัญประจ�ำใจ” ขนานนี้ไว้เยียวยาอยู่เสมอ

อยู่วิเวกเป็นครั้งคราว
อาหารถ้ากินมากๆ ก็มสี ารพิษสะสมมาก ขณะเดียวกันก็ท�ำให้
การขับสารพิษเป็นไปได้ยาก เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่
ไปกับการย่อยเป็นหลัก ดังนัน้ เวลาจะขับสารพิษออกไปจากร่างกาย
จึงควรงดอาหารเป็นครัง้ คราว ฉันใดก็ฉนั นัน้ การเสพข่าวสารแสงสี
และการพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลา ก็ทำ� ให้เกิดอารมณ์ขึ้นลงไม่หยุด
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หย่อน อารมณ์เหล่านีแ้ ม้จะดับไปในเวลาไม่นาน แต่กม็ กั ทิง้ ตะกอน
อารมณ์ไว้ในใจเรา ซึง่ หากสะสมมากพอก็ท�ำให้เราเกิดอารมณ์เหล่า
นี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น เช่น คนที่หัวเสียหรือเครียดบ่อยๆ นานไปก็จะ
หัวเสียและเครียดได้ง่ายขึ้นแม้กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ดังนั้นจึงควรมีบางช่วงที่เราปลีกตัวหลีกเร้นจากข่าวสารแสง
สีและการพูดคุย ห่างไกลจากโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ อยู่คน
เดียวอย่างเงียบๆ อย่างน้อยปีละ ๑ อาทิตย์ ถือเป็นโอกาสเจริญสติ
บ�ำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อลดตะกอนอารมณ์ วิธีนี้ยังเป็นการ “เว้น
วรรค” อารมณ์ไม่ให้ตอ่ เนือ่ งเป็นลูกโซ่จนลุกลาม จิตใจจะได้แจ่มใส
สดชื่นอีกครั้งหนึ่ง

อยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทัน
อย่างไรก็ตามเราอยูใ่ นโลกทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับผูค้ น เราจึงต้อง
เรียนรู้ที่จะอยู่กับข้อมูล ข่าวสาร แสงสี ตลอดจนอารมณ์ของผู้คน
โดยไม่ทกุ ข์ดว้ ย มิใช่เอาแต่หลีกเร้นอย่างเดียว วิธกี ารอยูก่ บั สิง่ เหล่านี้
ก็คือการรักษาใจให้มีสติอยู่เสมอ เสียงดังหรือค�ำต�ำหนิไม่ท�ำให้เรา
ทุกข์ หากใจไม่ไปเกาะเกีย่ วยึดติดอยูก่ บั มัน มีคราวหนึง่ ญาติโยมขอ
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ให้หลวงปู่บุดดา ถาวโร พักผ่อนเอนกายหลังฉันเพลที่บ้านเจ้าภาพ
ห้องแถวข้างๆ เป็นร้านค้า เจ้าของใส่เกีย๊ ะเดินขึน้ ลงบันได ส่งเสียง
ดังมาถึงห้องของหลวงปู่ ลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ในห้องด้วยบ่นขึ้นมาว่า
เดินเสียงดังจัง หลวงปู่ได้ยินจึงพูดว่า “เขาเดินของเขาอยู่ดีๆ เรา
เอาหูไปรองเกี๊ยะเขาเอง”
ใช่หรือไม่วา่ หูของเราชอบหาเรือ่ ง จึงไปยึดเอาเสียงต่างๆ มา
ทิ่มแทงใจของตัว ส่วนตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจก็ไม่เบาเช่นกัน
เราจึงมีความทุกข์อยูไ่ ม่วา่ งเว้น ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็เพราะไม่มสี ติกำ� กับนัน่ เอง
การอยู่กับผู้คนมากๆ หากมีสติคู่ใจ มีอะไรมากระทบ แม้จะ
ออกมาจากอารมณ์ที่ร้อนแรง แต่ก็จะไม่ติดตรึงใจเราได้เพราะเรา
รู้ทันอารมณ์ที่มากระทบและปล่อยวางได้ทัน
เปรียบดังใบบัวที่ไม่ยอมให้หยดน�้ำมันมาเกาะติดได้
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เปิดปากเปิดใจ
แต่ปุถุชนนั้นยากที่จะมีสติตลอดเวลา ได้ยินได้เห็นอะไรไม่
ถูกใจย่อมปล่อยวางไม่ทนั เก็บเอามาทิม่ แทงตัวเองซ�้ำยังอดไม่ได้ที่
คิดปรุงแต่งไปทางร้าย เห็นเขากระซิบกระซาบกันก็คิดว่าเขาก�ำลัง
นินทาตนเอง ถ้าปักใจเชือ่ เช่นนัน้ ก็จะรูส้ กึ ไปในทางร้ายกับเขาทันที
ค�ำถามก็คือ เรามั่นใจในข้อสรุปของตัวเองแล้วหรือ จะดีกว่าไหม
หากเปิดปากซักถามเขาว่าก�ำลังกระซิบกระซาบกันเรื่องอะไร
เรามักด่วนสรุปไปตามความคิดชั่วแล่น โดยไม่สาวหาความ
จริง การเปิดปากซักถามเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราด่วน
สรุปอย่างผิดๆ จนเกิดอารมณ์อกุศลขึ้น ใช่หรือไม่ว่าเมื่อความจริง
ปรากฏ บ่อยครั้งมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรานึก
ความกินแหนงแคลงใจและความร้าวฉานมักเกิดจากความ
เข้าใจผิด และความเข้าใจผิดมีจดุ เริม่ ต้นจากการด่วนสรุปและไม่สบื
สาวหาความจริง ทัง้ ๆ ทีเ่ พียงแค่เปิดปากซักถาม ความจริงก็ปรากฏ
ไม่ว่าในครอบครัวหรือที่ท�ำงาน การรู้จักเปิดปากซักถามเป็น
วิธีป้องกันความเข้าใจผิด และสกัดกั้นมิให้เกิดอารมณ์อกุศลได้เป็น
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อย่างดี แต่เท่านั้นคงไม่พอ นอกจากการเปิดปากซักถามแล้ว บาง
ครัง้ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการเปิดปากเล่าความในใจด้วย สาเหตุที่
ความไม่พอใจสะสมมากขึน้ เพราะเราไม่กล้าเล่าความในใจให้อกี ฝ่าย
รับรูว้ า่ รูส้ กึ ข้องขัดอย่างไรบ้าง การปิดปากเงียบท�ำให้อารมณ์คกุ รุน่
จนอาจระเบิดออกมาและก่อความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง
ในการอยู่ร่วมกัน เราควรส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พร้อมที่จะ
เปิดปากซักถามเมื่อมีความสงสัยไม่แน่ใจ หรือเปิดปากเล่าความ
ในใจเมือ่ มีความขุน่ ข้องหมองใจกันขึน้ มา แต่จะท�ำเช่นนัน้ ได้ทกุ ฝ่าย
ต้องพร้อมเปิดใจรับฟังสิ่งที่อาจไม่ถูกใจ หรือไม่ตรงกับความคิด
ของตน การเปิดใจรับฟังอย่างมีสติ และความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยให้
ผูค้ นพร้อมเปิดปากซักถามและเล่าความในใจได้อย่างเต็มที่ แล้วเรา
อาจพบว่าปัญหานัน้ แก้ได้ไม่ยากเลย ใช่หรือไม่วา่ ปัญหาเล็กๆ ลุกลาม
จนเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เพราะการไม่เปิดปากเปิดใจให้แก่กันและกัน
การเปิดปากเปิดใจไม่จำ� เป็นต้องหมายถึงการใส่อารมณ์เข้าหา
กัน หากทุกฝ่ายมีสติรกั ษาใจ หรือแม้นว่าคนส่วนใหญ่ไม่มสี ติ แต่ถา้
คนหนึ่งมีสติ ตั้งอยู่ในความนิ่งสงบก็สามารถช่วยลดทอนอารมณ์
ของผู้อื่นได้ ขอให้คนคนนั้นเริ่มต้นที่ตัวเรา ที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยาก
เย็นแสนเข็ญอีกต่อไป

คนที่สำ� คัญหมายสิ่งใดว่า
นี้ของเรา”
ก็จะต้องจากสิ่งนั้นไปเพราะความตาย
พุทธมามกะผู้เป็นบัณฑิต
ทราบความข้อนี้แล้ว
ก็ไม่ควรเอนเอียงไปในทาง
ที่จะยึดถือว่า เป็นของเรา
พุทธวจนะ

ย า ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ใ จ *

ในบรรดาผูเ้ คราะห์รา้ ยจากสงครามเวียดนามคง ไม่มใี คร

ทีท่ วั่ โลกรูจ้ กั มากเท่ากับ คิม ฟุค ภาพเด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ร่างกาย
บอบบางและเปลือยเปล่า วิ่งร�่ำไห้อยู่กลางถนนพร้อมกับเด็กอีก
๔ คน โดยมีทหารและม่านควันด�ำทมึนเป็นฉากหลัง ได้ประทับ
แน่นอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลก ภาพนี้ภาพเดียวก็เพียงพอแล้วที่
จะบอกเราว่าสงครามนั้นสร้างความทุกข์ทรมานแก่เด็กๆ และ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไรบ้าง
*สุขใจในนาคร กรกฎาคม ๒๕๔๗
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คิม ฟุค คือเด็กหญิงชาวเวียดนามใต้คนนั้น ซึ่งช่างภาพ
อเมริกันได้ถ่ายไว้ขณะที่เธอและเพื่อนบ้านก�ำลังแตกตื่นหนีภัย แม้
เธอจะรอดตายจากระเบิดนาปาล์มที่ทิ้งลงหมู่บ้านของเธอ แต่ไฟ
ไหม้ได้เผาลวกผิวหนังของเธอถึง ๖๕ เปอร์เซ็นต์ เธอต้องรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลถึง ๑๔ เดือน และผ่านการผ่าตัดถึง ๑๗ ครั้ง
กว่าจะหายเป็นปกติ เธอยังโชคดีเมือ่ เทียบกับลูกพีล่ กู น้องอีก ๒ คน
ซึ่งตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๑๕ เมื่อเวียดนามกลาย
เป็นคอมมิวนิสต์ สามปีต่อมาก็ไม่มีข่าวคราวของเธอปรากฏสู่โลก
ภายนอกอีกเลย แต่แล้ววันหนึง่ ในปี ๒๕๓๙ คิม ฟุค ก็ได้มาปรากฏ
ตัวอยู่ต่อหน้าชาวอเมริกันซึ่งเคยผ่านสมรภูมิเวียดนาม เธอได้รับ
เชิญให้มาพูดเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
การได้มาเผชิญหน้ากับกลุม่ คนซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยมาท�ำลายบ้าน
เกิดเมืองนอนของเธอ ท�ำให้ญาติพี่น้องของเธอต้องตาย และเกือบ
ฆ่าเธอให้ตายไปด้วยนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท�ำใจได้ง่ายนัก แต่เธอมา
ก็เพื่อจะบอกให้พวกเขารู้ว่าสงครามนั้นได้ก่อความทุกข์ทรมานแก่
ผูค้ นอย่างไรบ้าง หลังจากทีเ่ ล่าถึงประสบการณ์อนั เจ็บปวดของเธอ
แล้ว เธอก็ได้เผยความในใจว่า เรื่องหนึ่งที่เธออยากจะบอกต่อหน้า

80

ธ ร ร ม ะ สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย

นักบินที่ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านของเธอ
พูดมาถึงตรงนีก้ ม็ คี นส่งข้อความมาบอกว่า คนทีเ่ ธอต้องการ
พบก�ำลังนัง่ อยูใ่ นห้องประชุมนี้ เธอจึงเผยความในใจออกมาว่า “ฉัน
อยากบอกเขาว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ แต่
เราควรพยายามท�ำสิ่งดีๆ เพื่อส่งเสริมสันติภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต”
เมื่อเธอบรรยายเสร็จ ลงมาจากเวที อดีตนักบินที่เกือบฆ่า
เธอก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเธอ เขามิใช่ทหารอีกต่อไปแล้ว แต่เป็น
ศาสนาจารย์ประจ�ำโบสถ์แห่งหนึง่ เขาพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่า “ผม
ขอโทษ ผมขอโทษจริงๆ”
คิมเข้าไปโอบกอดเขาแล้วตอบว่า “ไม่เป็นไร ฉันให้อภัย ฉัน
ให้อภัย”
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีเ่ ราจะให้อภัยโดยเฉพาะกับคนทีท่ ำ� ร้ายเรา
ปางตาย คิม ฟุค เล่าว่าเหตุการณ์ครัง้ นัน้ สร้างความทุกข์ทรมานแก่
เธอทัง้ กายและใจ จนเธอเองก็ไม่รวู้ า่ จะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้อย่างไร แต่
แล้วเธอก็พบว่าสิง่ ทีท่ ำ� ร้ายเธอจริงๆ มิใช่ใครทีไ่ หน หากได้แก่ความ
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เกลียดทีฝ่ งั แน่นในใจเธอนัน่ เอง “ฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียด
เอาไว้สามารถฆ่าฉันได้” เธอพยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ศตั รู
และแก่คนที่ก่อความทุกข์ให้เธอ แล้วเธอก็พบว่า “หัวใจฉันมีความ
อ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเกลียด”
เราไม่อาจควบคุมก�ำกับผู้คนให้ท�ำดี หรือไม่ท�ำชั่วกับเราได้
แต่เราสามารถควบคุมก�ำกับจิตใจของเราได้ เราไม่อาจเลือกได้ว่า
รอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารัก พูดจาอ่อนหวาน แต่เราสามารถเลือก
ได้วา่ จะท�ำใจอย่างไร เมือ่ ประสบกับสิง่ ไม่พงึ ปรารถนา คิม ฟุค ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่า “ฉันน่าจะโกรธ แต่ฉันเลือก
อีกทางหนึ่ง แล้วชีวิตของฉันก็ดีขึ้น”

เราไม่อาจควบคุมก�ำกับผู้คน
ให้ทำ� ดี หรือไม่ท�ำชั่วกับเราได้
แต่เราสามารถควบคุมก�ำกับจิตใจของเราได้
เราไม่อาจเลือกได้ว่ารอบตัวเรา
ต้องมีแต่คนน่ารักพูดจาอ่อนหวาน
แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะท�ำใจอย่างไร
เมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนา
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บทเรียนของ คิม ฟุค คือในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้
เราจึงไม่ควรปักใจอยูก่ บั อดีต แต่เราสามารถเรียนรูจ้ ากอดีตเพือ่ ท�ำ
ปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นได้ บทเรียนจากอดีตอย่างหนึ่งที่เธอได้
เรียนรู้มาก็คือ “การอยู่กับความโกรธ เกลียด และความขมขื่นนั้น
ท�ำให้ฉันเห็นคุณค่าของการให้อภัย”
การให้อภัยมิได้หมายถึงการลืมเหตุการณ์ทเี่ จ็บปวด แต่หมาย
ถึงการไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านัน้ มาท�ำร้ายเรา ผูท้ รี่ จู้ กั ให้อภัยคือ
ผู้ที่ยังจดจ�ำอดีตอันไม่น่าพิสมัยได้ แต่แทนที่จะปล่อยให้อดีตนั้น
มากระท�ำย�่ำยี กลับเอาชนะมันได้และสามารถน�ำมันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น เอามาเป็นบทเรียนเพื่อจะไม่ท�ำความผิดพลาดอีก
และที่ส�ำคัญคือเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโกรธเกลียดนั้นเป็น
อันตรายต่อตัวเราอย่างไรบ้าง
เมื่อเราโกรธใคร อยากท�ำร้ายใครนั้น คนแรกที่ถูกท�ำร้ายคือ
ตัวเรานัน่ เอง ไม่ใช่แค่จติ ใจเท่านัน้ ทีเ่ ร่าร้อนเหมือนถูกไฟสุม แม้แต่
กายก็ยงั ได้รบั ผลกระทบด้วย มีบางคนทีม่ อี าการปวดท้องและปวด
ศีรษะเรือ้ รัง อีกทัง้ ยังมีความดันโลหิตสูง หมอพยายามตรวจร่างกาย
แต่ก็ไม่พบความผิดปกติ หมอจึงขอให้เธอเล่าเรื่องราวในชีวิตของ
เธอให้ฟงั เธอเล่าว่าก�ำลังมีเรือ่ งขุน่ เคืองใจกับพีส่ าวซึง่ ทอดทิง้ ให้เธอ
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เผชิญปัญหาตามล�ำพังอยู่หลายปี หมอจึงสันนิษฐานว่าความเจ็บ
ป่วยของเธอมีสาเหตุมาจากความบาดหมางดังกล่าว จึงแนะให้เธอ
ยกโทษแก่พี่สาว หลายปีต่อมาหมอได้รับจดหมายจากคนไข้รายนี้
ว่าเธอคืนดีกับพี่สาวแล้ว และอาการเจ็บป่วยก็ไม่มารังควานอีกเลย
มีอีกรายที่เจ็บป่วยโดยหมอไม่พบความผิดปกติในร่างกาย
เธอมีอาการคลื่นไส้และระบบย่อยอาหารผิดปกติจนน�้ำหนักลดไป
๑๕ กก. วันหนึ่งอาการได้ก�ำเริบขึน้ เมื่อเธอได้รับจดหมายจากลูกพี่
ลูกน้อง เธอเฉลียวใจในตอนนัน้ เองว่าความเจ็บป่วยของเธอมีสาเหตุ
มาจากความโกรธเกลียด เธอทัง้ โกรธและเกลียดลูกพีล่ กู น้องคนนัน้
เพราะแอบไปมีความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอ ลูกพี่ลูกน้องคน
นั้นเขียนจดหมายมาขอโทษเธอ เธอครุ่นคิดอยู่นาน และในที่สุดก็
เขียนจดหมายตอบไปว่า “ฉันยกโทษให้เธอ” หลังจากนัน้ สุขภาพเธอ
ก็ดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
การให้อภัยเป็นเรื่องยาก แต่การมีชีวิตด้วยจิตใจที่โกรธแค้น
พยาบาทกลับเป็นเรื่องที่ยากล�ำบากกว่า คนที่มีความโกรธเกลียด
อันแน่นเต็มหัวใจ ย่อมไม่อาจพบความสุขและความเบิกบานใจได้
คนเช่นนี้ย่อมยากที่จะมีศรัทธาและก�ำลังใจในการมีชีวิต ด้วยเหตุนี้
เราจึงควรเรียนรูท้ จี่ ะปลดเปลือ้ งความโกรธเกลียดไปจากจิตใจ ด้วย
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การรูจ้ กั ให้อภัยและหมัน่ แผ่เมตตาไปให้แก่คนทีท่ �ำความเจ็บปวดให้
แก่เรา
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะนึกถึงบุคคลดังกล่าวโดยทีจ่ ติ ใจไม่พลุง่ พล่าน
แต่เมื่อใดที่ใจเราสงบ ลองนึกถึงเขาอยู่เป็นระยะๆ นึกถึงแต่ละครั้ง
ก็ยิ้มให้เขา แผ่ความปรารถนาดีให้เขา เราจะพบว่าเรายิ้มให้เขา
ได้ง่ายขึ้นและจิตใจกระเพื่อมน้อยลง ไม่นานเราก็จะให้อภัยเขาได้
และมีความปรารถนาดีต่อเขาด้วยใจจริง
ถึงตอนนั้นเราจะพบว่าสิ่งที่ท�ำให้เราเจ็บปวดทุกข์ทรมานมา
เป็นเวลานานนั้นมิใช่อะไรอื่น หากได้แก่ความโกรธเกลียดที่เคยอยู่
ในใจเรานัน้ เอง ความเจ็บปวดทีเ่ กิดเพราะคนบางคนนัน้ แท้จริงได้
กลายเป็นอดีตไปแล้ว แต่ที่ยังคงอยู่ก็เพราะใจเรานั้นเองที่ไปรื้อฟื้น
และทะนุ ถ นอมมั นเอาไว้ด้วยความจงเกลียดจงชั ง หมายมั่ น จะ
แก้แค้น ตัวเขาอาจอยูไ่ กลแสนไกล แต่เราเองต่างหากทีไ่ ปดึงเขามา
ไว้กลางใจเราอยู่ทุกโมงยาม พูดให้ถูกต้องก็คือ ใจเรานั่นแหละที่
สร้างปิศาจร้ายมาหลอกหลอนตัวเองอยู่ทุกขณะจิต ปิศาจที่แม้
รูปร่างหน้าตาเหมือนคนทีเ่ คยประทุษร้ายเรา แต่เป็นผลผลิตจากใจ
ของเราเอง
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การให้อภัยและการแผ่เมตตาแท้ที่จริง ก็คือการสยบปิศาจ
ร้ายมิให้มาหลอกหลอนอีกต่อไป จะเรียกว่าเป็นการเชือ้ เชิญมันออก
ไปจากจิตใจของเราก็ได้ ด้วยการให้อภัยและการแผ่เมตตาเท่านั้น
จิตใจของเราจึงจะได้รบั การเยียวยาและกลับเป็นปกติสขุ อีกครัง้ หนึง่
ในโลกที่เรามิอาจหลีกพ้นความพลัดพรากสูญเสีย ความเจ็บ
ปวดและบาดแผลในใจ การให้อภัยและการแผ่เมตตาคือยาสามัญที่
ควรมีไว้ประจ�ำใจ

บุคคลพึงสละทรัพย์
เมื่อจะรักษาอวัยวะ
พึงยอมสละอวัยวะ
เมื่อจะรักษาชีวิต
และยอมสละทุกอย่าง
ทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต
เมื่อค�ำนึงถึงธรรม
พุทธวจนะ

ไ ม่ ย อ ม แ พ้
แ ก่ โ ช ค ช ะ ต า *
คุณจะรู้สึกอย่างไร หากทั้งชีวิตมีแต่เรื่องร้ายๆ หนักๆ

ประดังประเดเข้ามา ตั้งแต่เกิดก็เกือบจมน�้ำตาย โตขึ้นก็สูญเสียแม่
พ่อป่วยหนัก มีนอ้ งๆ ให้ตอ้ งดูแลหลายคนทัง้ ๆ ทีย่ งั เรียนไม่จบ ครัน้
แต่งงานก็มลี กู พิการ สุดท้ายสามีกท็ งิ้ แล้วยังมาเจอเนือ้ งอกทีม่ ดลูก
ผ่ า ตั ด ล�ำไส้ เหลือแค่ครึ่งเดียว จากนั้นก็ถู ก รถชนกระดู ก คอหั ก
รอดตายแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุรถยนต์อีก แขนหักสองท่อน และตับ
แตก อายุไม่ถึง ๕๐ แต่กระดูกผุราวคน ๘๐ แล้วยังไม่รู้ว่าจะเจอ
อุบัติเหตุอีกกี่ครั้ง
หรือ?

เจอแบบนี้แล้ว คุณยังคิดอยากอยู่อยากยิ้มให้กับชีวิตนี้อีก

*สุขใจในนาคร พฤศจิกายน ๒๕๔๕
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แต่สำ� หรับคุณเกษมสุข ภมรสถิตย์ ชีวติ นีไ้ ม่เคยเลวร้ายเกินทน
เธอยังยิ้มให้กับชีวิตได้เสมอ ไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือหวั่นหวาด
อนาคต เพราะมั่นใจว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้
พูดอย่างคนโบราณ ชีวิตของเธอเหมือนกับเกิดมาเพื่อรับ
กรรม ลืมตาดูโลกได้ไม่ถงึ ๒ เดือนพีเ่ ลีย้ งก็ทำ� หลุดมือตกน�ำ้ เกือบ
จะหลุดเข้าไปใต้โป๊ะท่าน�้ำ แต่เดชะบุญมีคนคว้าไว้ได้ทัน ทั้งน�้ำและ
น�ำ้ มันเข้าปาก พออายุได้ ๘ ขวบก็จมน�ำ้ อีก ผุดทะลึง่ ขึน้ มาครัง้ ที่ ๓
พ่อถึงเห็นและเกี่ยวขึ้นมาได้ทัน จมน�้ำปางตาย ๒ ครั้ง ท�ำให้ร่างกายอ่อนแอ เจอแดดร้อนๆ ไม่ได้มีอนั ต้องเป็นลม ร้องไห้ประเดีย๋ ว
เดียวก็เป็นลมสลบจนใครๆ หาว่าส�ำออย
เรียนมหาวิทยาลัยแค่ปี ๒ แม่กเ็ สีย พ่อท�ำใจไม่ได้ ช็อกหัวใจ
วาย กลายเป็นคนป่วยนับแต่นั้น ไม่นานบ้านก็ถูกยึดเพราะเป็นหนี้
อายุแค่ ๑๙ ปีเธอกลายเป็นก�ำลังหลักคนเดียวของครอบครัวที่ต้อง
หาเงินมาเลี้ยงพ่อและน้องๆ ทั้ง ๕ คน
ไม่ได้หดหูท่ อ้ ใจในชะตากรรม เป็นความรูส้ กึ ของเธอในตอนนัน้
โดยหารูไ้ ม่วา่ เคราะห์กรรมยังจะตามมาอีกมาก
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เธอแต่งงานก่อนวัยเบญจเพสเมื่อคลอดลูกก็พบว่าลูกพิการ
เพราะหมอใช้คมี คีบหัวออกมาอย่างไม่ถกู ต้อง สมองจึงเติบโตได้ไม่
เต็มที่ หมอท�ำนายว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมาก ๙ ปี แต่เธอก็เลี้ยงดู
เอาใจใส่จนลูกอายุ ๒๐ กว่าแล้ว
คลอดลูกมาได้ปีกว่า ก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูก ปรากฏว่า
หมอตัดส่วนทีด่ ที งิ้ ไป จึงต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครัง้ คราวนีม้ ดลูกที่
เหลือถูกตัดทิง้ หมดรวมทัง้ รังไข่ดว้ ย ท�ำให้รา่ งกายขาดฮอร์โมน ครัน้
กินฮอร์โมนทดแทนก็แพ้ เลยเป็นโรคกระดูกผุนับแต่บัดนั้น เท่านั้น
ยังไม่พอระหว่างผ่าตัดโรคกระเพาะเกิดก�ำเริบ จนตัวบวมเขียว
หมอต้องเปิดท้องตัดล�ำไส้จนเหลือเพียงครึ่งเดียว
อายุไม่ถงึ ๒๖ เธอก็มอี วัยวะไม่ครบเหมือนคนปกติ แถมมีลกู
พิการทีเ่ สีย่ งต่อความตาย แม้เธอจะรักษาชีวติ ของตนและของลูกได้
แต่แล้วก็ต้องสูญเสียสามี ชีวิตครอบครัวที่มีแต่ปัญหาท�ำให้เธอกับ
เขาตัดสินใจแยกทางกัน
ชีวิต

เจออย่างนี้แล้วเธอยังท�ำใจได้ ไม่คิดโทษใครหรือน้อยใจใน
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เคราะห์กรรมยังซ�้ำเติมไม่จบ ราวกับจะทดสอบจิตใจของเธอ
วันหนึง่ ขณะทีร่ ถติดไฟแดง ก็มรี ถเมล์เบรกแตกวิง่ มาชนรถของเธอ
แรงกระแทกท�ำให้กระดูกคอของเธอซึ่งผุอยู่แล้วหักทันทีและไปทับ
เส้นประสาทท�ำให้เป็นอัมพาต เดชะบุญที่สามารถรักษาให้หายได้
หลังจากนอนแน่นิ่งในโรงพยาบาลเกือบ ๒ เดือน
หลังจากครั้งนั้นแล้วก็เจออุบัติเหตุอีก รถของเธอเลี้ยวโค้ง
แล้วไปชนกับเสาไฟฟ้า กระดูกที่แขนของเธอหักออกจากกัน ห้อย
ร่องแร่ง แถมยังถูกก้านเกียร์ทมิ่ ใต้ชายโครงขณะช่วยคนขับหักพวง
มาลัยหลบคอสะพาน ผลก็คือตับแตก
เธอยังต้องเจออุบตั เิ หตุอกี หลายครัง้ แม้แต่วนั ทีไ่ ปออกรายการ
“เจาะใจ” ก็ยังมีรถยนต์มาชนท้าย กระเทือนที่คอและหลัง แต่เธอก็
ยังบอกว่าไม่เป็นไร ทนได้ แต่เมือ่ ถ่ายท�ำรายการเสร็จแล้ว จึงไปให้
หมอตรวจและรักษาที่โรงพยาบาล
วันนีเ้ ธออายุ ๕๒ และไม่รวู้ า่ จะเจออะไรข้างหน้าอีก แต่เธอก็
ยังมีขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต
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คงมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่เจอเคราะห์ซ�้ำกรรมซัดไม่หยุดหย่อน
อย่างคุณเกษมสุข ยกเว้นคนที่เจอภัยสงครามหรืออดอยากหิวโหย
ปางตายแล้วจะมีสักกี่คนที่ล�ำบากล�ำเค็ญเท่าเธอ
แต่แปลกไหมที่เธอไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนกับชีวิตที่เต็ม
ไปด้วยเคราะห์กรรมเลย ถ้าชะตากรรมมีจริง เธอเป็นคนหนึ่งที่ย�้ำ
เตือนว่าเราสามารถเอาชนะชะตากรรมได้ ไม่ได้ชนะทีไ่ หน หากชนะ
ที่ใจนั่นเอง
ชีวิตของเธอบอกให้เรารู้ว่า คนเราจะทุกข์หรือไม่ ไม่ได้อยู่
ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรา แต่อยู่ตรงที่เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้น
หรือท�ำอย่างไรกับมันต่างหาก แม้จะมีเรือ่ งร้ายๆ เกิดขึน้ กับเรา แต่
ถ้าเราท�ำใจรับได้ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามแม้มี
เงินทองไหลมาเทมา แต่ถา้ เราคิดว่ามันน้อยเกินไป ท�ำให้รวยไม่พอ
หรือไม่เท่าคนอื่น เมื่อนั้นใจเราก็เป็นทุกข์ทันที
หลายครั้งที่ความเดือดร้อนของคุณเกษมสุขเกิดขึ้นจากฝีมือ
คนอื่นแท้ๆ เช่น หมอที่ใช้คีมคีบหัวลูกแรงเกินไป ตัดมดลูกผิดข้าง
แม้แต่รถจอดนิง่ อยู่ ก็ยงั มีรถคนอืน่ มาชน ข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง
แต่เธอไม่เคยเสียเวลาไปโทษคนอื่น เล่นงานเขา หรือก่นด่าชะตา
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กรรม หากคิดเพียงว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร และรักษาใจ
ให้เป็นปกติได้อย่างไร
ตอนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเพราะกระดูกคอหัก หมอ
เอาเหล็กแหลมเจาะเข้าไปในกะโหลกทัง้ สองข้างเพือ่ ป้องกันไม่ให้คอ
เขยื้อนขยับ เธอเจ็บมากแต่เห็นว่าถ้าตนใจเสีย หมอและน้องๆ ก็
ใจเสียไปด้วย เธอเลือกที่จะท�ำใจให้ปกติไม่ตีโพยตีพาย เพราะ “ถ้า
ต้นตอไม่ตีโพยตีพายเสียก่อน คนรอบข้างก็อยู่ได้ และก�ำลังใจนั้น
มันก็จะถูกส่งกลับมาที่เราอีกที”
ไปๆ มาๆ ปรากฏว่าคนป่วยกลับมีจติ ใจสบายกว่าคนมาเยีย่ ม
เสียอีก จนกลายเป็นทีป่ รับทุกข์ให้แก่คนรอบข้าง แต่เธอไม่ใช่พระอิฐ
พระปูน ฟังเรื่องพวกนี้มากๆ ก็ทุกข์ได้ง่ายๆ ทางออกของเธอก็คือ
“จับ (คนมาเยี่ยม) นั่งสมาธิเสียเลย จะได้ไม่มีเวลาพูดเรื่องอะไรที่
มันร้อนใจ” กลายเป็นว่าคนป่วยกลับเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจให้แก่คนปกติ
แทนที่จะตรงกันข้าม
สิ่งส�ำคัญที่ประคองใจไม่ให้ทุกข์ร้อนไปกับเหตุร้ายก็คือสติ
สติอ่อนเมื่อไร ใจก็จะโวยวายตีโพยตีพาย โทษคนโน้นคนนี้ จนลืม
จัดการกับตนเองทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำก่อนอืน่ ใด น้องๆ คุณเกษมสุข
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เล่าว่าตอนเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า คุณเกษมสุขโทรศัพท์
บอกที่บ้านอย่างเรียบๆ ธรรมดาว่า “ไม่เป็นไร แต่คิดว่าตับแตก”
สติเท่านั้นที่จะท�ำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเบา อย่างน้อยก็ไม่ท�ำให้เลว
ร้ายลงไปอีก ทั้งยังช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์ด้วยปัญญาอย่าง
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ใครทีค่ ดิ ว่าตัวเองทุกข์หนักหนาสาหัสแล้ว ลองนึกถึงชีวติ ของ
คุณเกษมสุข อาจจะได้คดิ ว่าตนนัน้ ยังโชคดีอยูม่ ากเมือ่ เทียบกับเธอ
แต่เท่านั้นยังไม่พอน่าจะได้คิดต่อไปอีกด้วยว่า สุขทุกข์นั้นแท้จริง
อยูท่ ใี่ จไม่ได้อยูท่ วี่ า่ อะไรเกิดขึน้ กับเรา ถึงจนก็สขุ ได้ ถึงป่วยก็ยมิ้ ได้
แม้จะพลัดพรากสูญเสียแค่ไหน ก็ยงั มีสทิ ธิแ์ ช่มชืน่ แจ่มใสได้ แต่ถา้
ท�ำใจไม่เป็นเสียแล้ว รวยแค่ไหน มีอ�ำนาจมากเพียงใด ทรวดทรง
งดงามเพียงใดก็ยังทุกข์อยู่นั่นเอง
จะเจออะไรมาก็แล้วแต่ขอ้ ส�ำคัญประการสุดท้ายก็คอื อย่ายอม
แพ้ต่อชะตากรรม อย่าปล่อยใจไปกับความล�ำเค็ญ ความล้มเหลว
และความเศร้าโศกท้อแท้ ในยามร้ายไม่มีอะไรดีกว่าการปลุกใจให้
อดทนเข้มแข็ง สดชื่นและเปี่ยมด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่า
วันนี้
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การให้อภัยมิได้หมายถึง
การลืมเหตุการณ์ที่เจ็บปวด
แต่หมายถึงการไม่ยอมให้
เหตุการณ์เหล่านั้นมาท�ำร้ายเรา
ผู้ที่รู้จักให้อภัย
คือผู้ที่ยังจดจ�ำอดีตอันไม่น่าพิสมัยได้
แต่แทนที่จะปล่อยให้อดีตนั้นมากระท�ำย�่ำยี
กลับเอาชนะมันได้
และสามารถน�ำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ
ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ
เราจักทอดทิ้งกายนี้
อย่างมีสติ สัมปชัญญะ
มีสติมั่น
พุทธวจนะ

เ ป็ น สุ ข
ใ น ทุ ก ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง *

คนเราย่อมปรารถนาความเปลี่ยนแปลง หากว่าความ

เปลี่ ย นแปลงนั้ น อยู ่ ใ นอ�ำ นาจของเรา หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของเรา ไม่มใี ครอยากขับรถคันเดิม ใช้โทรศัพท์เครือ่ งเดิม หรือ
อยูก่ บั ทีไ่ ปตลอด มิจำ� ต้องพูดถึงการอยูใ่ นอิรยิ าบถเดิมๆ เราต้องการ
สิ่งใหม่อยู่เสมอ แต่ความจริงอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ มี
ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เราไม่ต้องการแต่หนีไม่พ้น ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละที่ผู้คนประหวั่นพรั่นพรึง วิตกกังวล เมื่อ
นึกถึงมันและเป็นทุกข์เมื่อมันมาถึง
*มติชน ธันวาคม ๒๕๕๒
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แต่ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราพึงตระหนักก็คือ สุขหรือ
ทุกข์นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึก
อย่างไรกับสิ่งนั้นต่างหาก แม้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไม่
รู้สึกย�่ำแย่ไปกับมันหรือวางใจให้เป็น มันก็ท�ำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้
กนกวรรณ ศิลป์สขุ เป็นโรคธาลัสซีเมียตัง้ แต่เกิด ท�ำให้เธอมีรา่ งกาย
แคระแกร็น กระดูกเปราะ และเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนนานาชนิด
ซึง่ มักท�ำให้อายุสนั้ แต่เธอกับน้องสาวไม่มสี หี น้าอมทุกข์แต่อย่างใด
กลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เธอพูดจากประสบการณ์ของตัวเองว่า
“มันไม่ส�ำคัญหรอกว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต
แต่สำ� คัญทีว่ า่ เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้ว เราคิดกับมันยังไงต่างหาก ส�ำหรับ
เราสองคน ความสุขเป็นเรื่องที่หาง่ายมากถ้าใจของเราคิดว่ามัน
เป็นความสุข”
โอโตทาเกะ ฮิโรทาดะ เกิดมาพิการ ไร้แขนไร้ขา แต่เขา
สามารถช่วยตัวเองได้แทบทุกอย่าง ในหนังสือเรื่อง ไม่ครบห้า เขา
พูดไว้ตอนหนึง่ ว่า “ผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวัน”
ใครทีไ่ ด้รจู้ กั เขาคงยอมรับเต็มปากว่าเขาเป็นคนทีม่ คี วามสุขคนหนึง่
อาจจะสุขมากกว่าคนทีม่ อี วัยวะครบ (แต่กลับเป็นทุกข์เพราะหน้ามี
สิว ผิวตกกระ หุ่นไม่กระชับ)
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ในโลกที่ ซั บ ซ้ อ นและผั น ผวนปรวนแปรอยู ่ เ สมอ เราไม่
สามารถเลือกได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา แต่เรา
เลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นอย่างไร รวมทั้งเลือกได้ว่าจะยอม
ให้มันมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรและแค่ไหน
ในวันทีแ่ ดดจ้าอากาศร้อนอ้าว บุรษุ ไปรษณียค์ นหนึง่ ยืนรอส่ง
เอกสารหน้าบ้านหลังใหญ่ หลังจากเรียกหาเจ้าของบ้านแต่ไม่มวี แี่ วว
ว่าจะมีคนมารับ เขาก็รอ้ งเพลงไปพลางๆ เสียงดังชัดเจนไปทัง้ ซอย
ในที่สุดเจ้าของบ้านก็ออกจากห้องแอร์มารับเอกสาร เธอมีสีหน้า
หงุดหงิด เมื่อรับเอกสารเสร็จแล้วเธอก็ถามบุรุษไปรษณีย์ว่า “ร้อน
แบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอ” เขายิ้มแล้วตอบว่า “ถ้าโลก
ร้อนแต่ใจเราเย็น มันก็เย็นครับ ร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่าง
หนึ่ง ส่งไปร้องไป” ว่าแล้วเขาก็ขับรถจากไป
เราสัง่ ให้อากาศเย็นตลอดเวลาไม่ได้ แต่เราเลือกได้วา่ จะยอม
ให้อากาศร้อนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้แค่ไหน นี้คือเสรีภาพ
อย่างหนึ่งที่เรามีกันทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะใช้เสรีภาพชนิดนี้หรือไม่
พูดอีกอย่างก็คือถ้าเราหงุดหงิดเพราะอากาศร้อน นั่นแสดงว่าเรา
เลือกแล้วที่จะยอมให้มันยัดเยียดความทุกข์แก่ใจเรา
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ถึงทีส่ ดุ แล้ว สุขหรือทุกข์อยูท่ เี่ ราเลือก มิใช่มใี ครมาท�ำให้ ถึง
แม้จะป่วยด้วยโรคร้าย เราก็ยงั สามารถมีความสุขได้ โจว ต้า กวน
เด็กชายวัย ๑๐ ขวบ เป็นโรคมะเร็งที่ขา จนต้องผ่าตัดถึง ๓ ครั้ง
เขาได้เขียนบทกวีเล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นว่า เมื่อพ่อแม่
ประคองเขาเข้าห้องผ่าตัด เขาเลือก “เด็กหญิงสงบ” เป็นเพื่อน
(แทนทีจ่ ะเป็น “เด็กชายกังวล”) เมือ่ พ่อแม่อมุ้ เขาเข้าห้องผ่าตัดครัง้
ที่ ๒ เขาเลือก “คุณอามั่นคง” เป็นเพื่อน (แทนที่จะเป็น “คุณน้า
หวาดหวัน่ ”) เมือ่ พ่อแม่ให้เขาขีห่ ลังเข้าห้องผ่าตัดครัง้ ที่ ๓ เขาเลือก
“คุณอยู่รอด” (แทนที่จะเป็น “คุณความตาย”) ด้วยการเลือกเช่นนี้
มะเร็งจึงบั่นทอนได้แต่ร่างกายของเขา แต่ท�ำอะไรจิตใจเขาไม่ได้
เมื่อใดก็ตามที่ความเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
หากเราไม่สามารถสกัดกั้นหรือบรรเทาลงได้ ในยามนั้นไม่มีอะไร
ดีกว่าการหันมาจัดการกับใจของเราเอง เพื่อให้เกิดความทุกข์น้อย
ที่สุด หรือใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยวิธีการต่อไปนี้
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ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
การยอมรับความจริงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ท�ำให้เราเลิกบ่น ตีโพยตี
พายหรือมัวแต่ตอี กชกหัว ซึง่ มีแต่จะเพิม่ ความทุกข์ให้แก่ตนเอง คน
เรามักซ�้ำเติมตัวเองด้วยการบ่นโวยวายในสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้
เรามักท�ำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เพราะเห็นว่า
มันไม่ถกู ต้อง ไม่นา่ เกิด ไม่ยตุ ธิ รรม (“ท�ำไมต้องเป็น?”) แต่ยงิ่ ไปยึด
ติดหรือหมกมุ่นกับเหตุผลเหล่านั้น เราก็ยิ่งเป็นทุกข์ แทนที่จะเสีย
เวลาและพลังงานไปกับการบ่นโวยวาย ไม่ดีกว่าหรือหากเราจะเอา
เวลาและพลังงานเหล่านั้นไปใช้ในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
เด็ก ๓ คน ได้รบั มอบหมายให้ขนของขึน้ รถไฟ แต่ระหว่างที่
ก�ำลังขนของ เด็กชาย ๒ คนก็ผละไปดูโทรทัศน์ซงึ่ ก�ำลังถ่ายทอดสด
การชกมวยของสมจิตร จงจอหอ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก เมือ่ มี
คนถามเด็กหญิงซึ่งก�ำลังขนของอยู่คนเดียวว่าเธอไม่โกรธ หรือคิด
จะด่าว่าเพื่อน ๒ คนนั้นหรือ เธอตอบว่า “หนูขนของขึ้นรถไฟ หนู
เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูโกรธหรือไปด่าว่าเขา หนูก็ต้องเหนื่อย
สองอย่าง”
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ทุกครั้งที่ทำ� งาน เราสามารถเลือกได้ว่า
จะเหนื่อยอย่างเดียว หรือเหนื่อยสองอย่าง
ค�ำถามคือทุกวันนี้เราเลือกเหนื่อยกี่อย่าง
นอกจากเหนื่อยกายแล้ว
เรายังเหนื่อยใจด้วยหรือไม่

ทุกครั้งที่ท�ำงาน เราสามารถเลือกได้ว่าจะเหนื่อยอย่างเดียว
หรือเหนื่อยสองอย่าง ค�ำถามคือทุกวันนี้เราเลือกเหนื่อยกี่อย่าง
นอกจากเหนื่อยกายแล้ว เรายังเหนื่อยใจด้วยหรือไม่
การยอมรับความจริง ไม่ได้แปลว่ายอมจ�ำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกที่จะไม่ยอมทุกข์เพราะความเปลี่ยน
แปลง อีกทั้งยังท�ำให้สามารถตั้งหลักหรือปรับตัวใจพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างดีที่สุด
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ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด
นอกจากบ่นโวยวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เรามักทุกข์เพราะ
อาศัยอดีตอันงดงาม หรือกังวลกับสิ่งเลวร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตสุดท้ายก็เลยไม่เป็นอันท�ำอะไร
ไม่ว่าจะอาลัยอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพียงไร ก็ไม่ช่วยให้
อะไรดีขึ้นกลับท�ำให้เราย�่ำแย่กว่าเดิม สิ่งเดียวที่จะท�ำให้อะไรดีขึ้น
ก็คอื การท�ำปัจจุบนั ให้ดที สี่ ดุ ทางข้างหน้าแม้จะยาวไกลและล�ำบาก
เพียงใด แต่เราไม่มวี นั ถึงจุดหมายเลยหากไม่ลงมือก้าวเสียแต่เดีย๋ วนี้
รวมทัง้ ใส่ใจกับแต่ละก้าวให้ดี ถ้าก้าวไม่หยุดในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งถึงทีห่ มายเอง
บรูช๊ เคอร์บี นักไต่เขา พูดไว้อย่างน่าสนใจว่า “ทุกอย่างมักจะ
ดูเลวร้ายกว่าความจริงเสมอเมือ่ เรามองจากทีไ่ กลๆ เช่น หนทางขึน้
เขาดูนา่ กลัว บางเส้นทางอาจดูเลวร้ายจนคุณระย่อ และอยากหันหลัง
กลับ นานมาแล้วผมได้บทเรียนส�ำคัญคือ แทนที่จะมองขึ้นไปข้าง
บนและสูญเสียก�ำลังใจกับการจินตนาการถึงอันตรายข้างหน้า ผม
จับจ้องอยู่ที่พื้นที่ฝ่าเท้าแล้วก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว”
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มองแง่บวก
มองแง่บวกไม่ได้หมายถึงการฝันหวานว่าอนาคตจะต้องดีแน่
แต่หมายถึงการมองเห็นสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าเจ็บป่วย ตก
งานหรืออกหัก ก็ยงั มีสงิ่ ดีๆ อยูร่ อบตัวและในตัวเรา รวมทัง้ มองเห็น
สิ่งดีๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย
แม้ กนกวรรณ ศิลป์สุข จะป่วยด้วยโรคร้าย แต่เธอก็มีความ
สุขทุกวันเพราะ “เราก็ยงั มีตาเอาไว้มองสิง่ ทีส่ วยๆ มีจมูกไว้ดมกลิน่
หอมๆ มีปากไว้กนิ อาหารอร่อยๆ แล้วก็มรี า่ งกายทีย่ งั พอท�ำอะไรได้
อีกหลายอย่างแค่นกี้ เ็ พียงพอแล้วทีเ่ ราจะมีความสุข” ส่วน จารุวรรณ
ศิลป์สุข น้องสาวของเธอ ซึ่งขาหักถึง ๑๔ ครั้งด้วยโรคเดียวกัน ก็
พูดว่า “ขาหักก็ดีเหมือนกัน ไม่ต้องไปโรงเรียน ได้อยู่กับบ้าน ฟัง
ยายเล่านิทาน หรือไม่กอ็ า่ นหนังสือ อยูก่ บั ดอกไม้ กับธรรมชาติ กับ
สิ่งที่เราชอบ ก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบ”
โจว ต้า กวน แม้จะถูกตัดขา แต่แทนทีจ่ ะเศร้าเสียใจกับขาที่
ถูกตัด เขากลับรูส้ กึ ดีทยี่ งั มีขาอีกข้างหนึง่ ดังตัง้ ชือ่ หนังสือรวมบทกวี
ของเขาว่า ฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่ง

พ ร ะ ไ พ ศ า ล   วิ ส า โ ล

107

หลายคนพบว่าการที่เป็นมะเร็งท�ำให้ตนเองได้มาพบธรรมะ
และความสุขที่ลึกซึ้ง จึงอดไม่ได้ที่จะอุทานว่า “โชคดีที่เป็นมะเร็ง”
ขณะที่บางคนบอกว่า “โชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง” เพราะหากเป็น
มะเร็งปากมดลูกเธอจะต้องเจ็บปวดยิ่งกว่านี้
ถึงที่สุด ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ล้วนดีเสมอ อย่างน้อยก็ดี
ที่ไม่แย่ไปกว่านี้

มีสติรู้เท่าทันตนเอง
เมือ่ ความเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ เรามักมองออก
นอกตัว และอดไม่ได้ทจี่ ะโทษคนโน้นต่อว่าคนนี้ และเรียกหาใครต่อ
ใครมาช่วย แต่เรามักลืมดูใจตนเองว่าก�ำลังปล่อยให้ความโกรธแค้น
ความกังวล และความท้อแท้ครอบง�ำใจไปแล้วมากน้อยเพียงใด เรา
ลืมไปว่าเป็นตัวเราเองต่างหากที่ยอมให้เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว
ยัดเยียดความทุกข์ให้แก่ใจเรา ไม่ใช่เราดอกหรือที่เลือกทุกข์มาก
กว่าสุข การมีสติระลึกรูใ้ จทีก่ ำ� ลังจมอยูก่ บั ความทุกข์ จะช่วยพาใจ
กลับสูค่ วามปกติ เห็นอารมณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ โดยไม่ไปข้องเกีย่ ว จ่อม
จม หรือยึดติดถือมั่นมันอีก ทั้งยังเปิดช่องและบ่มเพาะปัญญาให้
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ท�ำงานได้เต็มที่ สามารถเปลีย่ นร้ายให้กลายเป็นดี หรือมองเห็นด้าน
ดีของมันได้
สติและปัญญาท�ำให้เรามีเสรีภาพที่จะเลือกสุข และหันหลัง
ให้กับความทุกข์ ใช่หรือไม่ว่าอิสรภาพที่แท้คือความสามารถใน
การอนุญาตให้สิ่งต่างๆ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้เพียงใด ความ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย ของทรัพย์สิน ของผู้คนรอบตัว รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง ไม่สามารถท�ำให้เราทุกข์ได้ หากเรา
เข้าถึงอิสรภาพดังกล่าว แทนทีเ่ ราจะมัววิงวอนเรียกร้องให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกใจเรา ไม่ดีกว่าหรือหากเราพยายามพัฒนาตน
บ่มเพาะจิตใจให้เข้าถึงอิสรภาพดังกล่าว ควบคูไ่ ปกับการสร้างสรรค์
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม
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ถ้ามองแง่บวกเป็นก็จะเห็นต่อไปว่า
สิ่งที่เป็นเคราะห์ก็มีข้อดีเหมือนกัน
มองแง่บวกคือสามารถจะเห็นข้อดี
ของสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
หรือสามารถเห็นโชคจากเคราะห์ได้
ไม่อย่างนั้นคงไม่มีคนที่พูดว่า
โชคดีที่เป็นมะเร็ง
ท�ำไมเขาถึงพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง

ผู้เข้าถึงธรรม
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
ด�ำรงอยู่กับปัจจุบัน
ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส
พุทธวจนะ

ว า ง ใ จ อ ย่ า ง ไ ร
เ มื่ อ เ ป็ น ม ะ เ ร็ ง

พวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะกังวลใจที่รู้ว่าตัวเองเป็น

มะเร็ง จริงๆ แล้วพวกเราไม่ได้เป็นมะเร็งนะ พวกเราแค่มมี ะเร็งอยู่
ในตัว มันต่างกันมากระหว่างความคิดว่า “ฉันเป็นมะเร็ง” กับความคิด
ว่า “ฉันมีมะเร็งอยู่ในตัว” ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็ง ก็แสดงว่า
มะเร็งเป็นทั้งหมดของเรา แต่ในความเป็นจริง มะเร็งไม่ใช่เป็น
ทั้งหมดของเรา มันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งของตัวเรา แต่ถ้าเรา
คิดว่าเราเป็นมะเร็งเมื่อไร ก็แปลว่ามะเร็งคือเรา เราคือมะเร็ง มัน
ไม่ มี อ ะไรมากกว่ า นั้ น แล้ ว แต่ ที่ จ ริ ง เรามี อ ะไรอี ก เยอะในชี วิ ต
นอกจากมะเร็ง
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ขอให้แยกแยะให้ได้ว่า เราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว เราไม่ใช่เป็น
มะเร็ง ถึงแม้เราจะพูดว่าฉันเป็นมะเร็ง ก็ขอให้เป็นการพูดโดยโวหาร
แต่ให้ตระหนักว่าจริงๆ แล้วเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว มะเร็งไม่ใช่เรา
และเราก็ไม่ใช่มะเร็ง
อาตมาอยากจะพูดถึงการท�ำใจยามประสบเหตุรา้ ย ซึง่ รวมถึง
เวลาพบว่ามีมะเร็งอยูใ่ นตัวด้วย พุทธศาสนานัน้ มองว่า คนเราจะสุข
หรือทุกข์ มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึก
หรือมีปฏิกิริยาอย่างไรกับมัน สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา เช่น เงินหาย
เจ็บป่วย ตกงาน อกหัก อุบัติเหตุ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถท�ำให้เรา
ทุกข์ได้ จนกว่าใจเราจะยอมทุกข์เพราะมัน แต่ถา้ ใจเราไม่ยอมทุกข์
เราวางจิตวางใจว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็แค่กระทบทรัพย์สมบัติ หรือกระทบ
กายของเราเท่านัน้ แต่ไม่กระเทือนไปถึงใจ มันมีหลายด่านกว่าจะมา
ถึงใจเราได้ ถ้าเรายอมเปิดให้ความทุกข์เข้ามาถึงใจ เราก็ต้องทุกข์
แน่นอน แต่ถา้ ใจเราไม่ยอม เราวางใจถูก วางใจเป็น ก็ทกุ ข์แค่ภายนอก
ไม่ทุกข์มาถึงใจ
พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอุบาสกคนหนึง่ ชือ่ นกุลบิดา ซึง่ ก�ำลัง
ป่วยหนักว่า “แม้กายกระสับกระส่าย แต่อย่าให้ใจกระสับกระส่าย”
กายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์นั้นท�ำได้ กายทุกข์ไม่ได้แปลว่าใจจะต้อง
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ทุกข์ตามไปด้วย แต่สว่ นใหญ่ปล่อยให้ใจทุกข์ดว้ ย ทีใ่ ครๆ บ่นกันว่า
ทุกข์ก็เพราะทุกข์
ความทุกข์ที่แท้มันอยู่ที่ใจ และใจจะทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเรา
วางใจอย่างไร เรามองเหตุการณ์นนั้ อย่างไร ถ้าเรามองว่ามะเร็งคือ
ค�ำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต เราก็หมดอาลัยตายอยาก เราก็ท้อ
แท้ แต่ถ้าเราคิดว่ามะเร็งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่เราสามารถ
เรียนรูจ้ ากมันได้ เราก็ไม่ทกุ ข์ มันเหมือนกับเวลาเราเจอแดด ถ้าเรา
วางใจไม่เป็น ใจก็ทุกข์ แต่ถ้าวางใจเป็นก็ไม่ทุกข์ถึงใจ
มีคนหนึง่ เล่าให้ฟงั ว่า บ่ายวันหนึง่ อากาศร้อนมาก เขาเลยนัง่
เล่นอยูใ่ นบ้านเปิดแอร์เต็มที่ ไม่นานเขาได้ยนิ เสียงไปรษณียก์ ดกริง่
ทีห่ น้าบ้านให้มารับจดหมาย เขาหงุดหงิดมากเพราะไม่อยากออกไป
เจอความร้อนข้างนอก เขาก็เลยนั่งอยู่เฉยๆ แต่บุรุษไปรษณีย์รู้ว่า
ในบ้านมีคนอยูเ่ พราะมีรถจอดอยูแ่ ละประตูบา้ นข้างในก็เปิดอยู่ เขาก็
เลยรอคนมารับจดหมาย แต่เขาไม่ได้รอเปล่าๆ ร้องเพลงด้วย ร้อง
เพลงลูกทุง่ อยูน่ านเลย ร้องจนเจ้าของบ้านอยูเ่ ฉยไม่ได้ตอ้ งเดินออก
มารับ พอรับจดหมายเสร็จเขาก็ถามบุรุษไปรษณีย์ว่า อากาศร้อน
อย่างนี้คุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกหรือ
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บุรษุ ไปรษณียต์ อบได้ดมี าก เขาตอบว่า “ถ้าโลกร้อน แต่ใจเรา
เย็นมันก็เย็นครับ ร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึง่ ส่งไปร้อง
ไป” ว่าแล้วเขาก็ขับรถไปส่งจดหมายที่บ้านอื่นต่อ
อากาศร้อนแต่ใจบุรุษไปรษณีย์คนนี้ไม่ได้ร้อนตามไปด้วย
เขารู้วิธีท�ำใจให้เย็น เห็นไหมว่าจริงๆ แล้วคนเราเลือกได้ว่าจะสุข
หรือทุกข์ ถึงแม้เราเลือกไม่ได้วา่ จะต้องมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึน้ กับเราตลอด
เวลา แต่เราเลือกได้วา่ จะยอมให้สงิ่ เหล่านัน้ มีอทิ ธิพลต่อเราแค่ไหน
เราไม่สามารถบงการให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรา แต่เราสามารถ
เลือกได้วา่ จะสุขหรือทุกข์ ตรงนีส้ ำ� คัญมากนะ เราเลือกไม่ได้วา่ ชีวติ
นี้จะมีแต่ลูกน้องที่ถูกใจ จะมีแต่เจ้านายที่ดีๆ จะมีโชคลาภเสมอๆ
บางครั้งเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ แต่แม้กระนั้นเราก็เลือกได้ว่าจะ
วางใจอย่างไร เราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะมันหรือเปล่า
มีเด็กไต้หวันคนหนึง่ ชือ่ โจว ต้า กวน อายุ ๑๐ ขวบ เขาเป็น
มะเร็งทีต่ น้ ขา ท�ำเคมีบำ� บัด ๗ ครัง้ ฉายแสง ๓๐ ครัง้ ในทีส่ ดุ ต้อง
ผ่าขา เขาเขียนบทกวีไว้เล่มหนึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าฉันยังมีขาอีก
ข้างหนึ่ง แปลเป็นภาษาไทยแล้ว ขอให้สังเกตว่าเขาไม่ได้เขียนว่า
ฉันเสียขาไปข้างหนึง่ แต่เขียนว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่ แตกต่างกัน
มากนะ ระหว่างฉันเสียขาไปข้างหนึ่งกับฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่ง
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คนที่คิดว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งจะทุกข์มาก แต่คนที่มองว่าฉันยัง
มีขาอีกข้างหนึ่ง จะรู้สึกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่เสียขาไปทั้งสองข้าง นี่
เป็นการมองแง่บวก มองแง่ลบคือว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่ง มองแง่
บวกคือว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่ และฉันโชคดีทยี่ งั ไม่เสียขาสองข้าง
มีตอนหนึง่ ในหนังสือเล่มนีน้ า่ สนใจมาก เขาเขียนง่ายๆ แบบ
เด็กๆ ว่า
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๑๙๙๖
พ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัด
เด็กชายสงบเป็นเพื่อนบ้านฉัน
เด็กหญิงวิตกเป็นเพื่อนบ้านฉัน
ฉันเลือกเด็กชายสงบเป็นเพื่อน
ต่อมาอีกเดือนหนึ่งเขาเขียนว่า
พ่ออุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัด
ฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้าน
ฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้าน
ฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อน
ต่อมาอีกหนึ่งปี
ฉันขี่หลังพ่อเข้าห้องผ่าตัด
คุณความตายเป็นเพื่อนบ้าน
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คุณอยู่รอดเป็นเพื่อนบ้านฉัน
ฉันเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อน

คนเรามักจะกลัวและกังวลเวลาเข้าห้องผ่าตัด แต่เด็กคนนี้
เลือกที่จะท�ำใจให้สงบและมั่นคงเมื่อเข้าห้องผ่าตัด เด็กคนนี้ก�ำลัง
บอกว่าเราเลือกได้ระหว่างความสงบกับความวิตก ระหว่างความ
มัน่ คงกับความวิตกกังวลเราเลือกได้มนั อยูท่ ใี่ จเรา ใจเราส�ำคัญมาก

ยอมรับความจริง
อย่างที่พูดไว้แล้ว เมื่อประสบเหตุร้ายเราเลือกที่จะไม่ทุกข์
ก็ได้ถา้ วางใจให้เป็น ทีนจี้ ะวางใจอย่างไร อย่างแรกทีค่ วรท�ำก็คอื การ
ยอมรับความจริง เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้ว ป่วยการที่เราจะไปตีโพยตี
พายว่าท�ำไมถึงต้องเป็นฉัน ป่วยการที่จะไปโทษชะตากรรมหรือ
โทษคนนัน้ คนนี้ ยิง่ ตีโพยตีพายหรือยิง่ ปฏิเสธความจริงเราก็ยงิ่ ทุกข์
แต่อะไรล่ะที่ท�ำให้เรายอมรับความจริงได้ยาก ส่วนหนึ่งก็
เพราะเราหวนคิดถึงอดีตทีส่ วยงาม เมือ่ เราต้องสูญเสียอะไรสักอย่าง
หรือประสบกับเหตุร้าย เราจะรู้สึกแย่ทันทีเมื่อหวนนึกถึงตอนที่เรา
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ยังมีสิ่งนั้น หรือยังสุขสบายดี ความอาลัย ความเสียดาย จะท�ำให้
เราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้
นอกจากหวนคิดถึงอดีตที่สวยงามแล้ว เรายังมักกังวลกับ
อนาคตด้วยว่าต่อไปนีฉ้ นั จะอยูอ่ ย่างไร ใครจะดูแลมัน บางทีกน็ กึ ถึง
ภาพตัวเองตอนป่วยหนัก หรือคิดไปถึงความตายโน่นเลย คิดแค่นกี้ ็
ท�ำให้ทรุดแล้ว มีคนหนึ่งเดินขึ้นบันได ๓ ชั้นไปหาหมอ พอหมอ
บอกว่าคุณเป็นมะเร็ง เท่านีก้ เ็ ข่าอ่อน ทรุดเลย กลับไปบ้านก็กนิ ไม่ได้
นอนไม่หลับ ทีเ่ ขาล้มทรุดไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแอ แต่เป็นเพราะ
ใจที่กังวลปรุงแต่งจนเครียด ท�ำให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้
คนเราไม่สามารถยอมรับความจริงในปัจจุบันได้ก็เพราะเรา
มัวอาศัยกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต มีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นแต่
ถ้าเราพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เห็นว่าอดีตผ่านไปแล้ว อย่าไป
อาลัยถึงมัน ส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึง อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมาก
ป่วยการทีจ่ ะบ่นหรือตีโพยตีพาย ให้เรามาเริ่มต้นทีป่ ัจจุบัน เราก็จะ
ยอมรับความจริงได้
มีคนหนึง่ พูดไว้นา่ สนใจว่า ชีวติ เหมือนกับการเล่นไพ่ บางครัง้
เราจั่วไพ่ได้ใบที่ไม่ดีมา ป่วยการที่จะบ่นว่าท�ำไมฉันได้ไพ่ใบนี้มา
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ไม่มปี ระโยชน์เพราะคุณไม่สามารถเปลีย่ นไพ่ทจี่ วั่ มาได้ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควร
ท�ำคือ เล่นไพ่ในมือให้ดที สี่ ดุ นีค่ อื การยอมรับความจริง เมือ่ ยอมรับ
ความจริงแล้วเราจึงจะสามารถคิดต่อไปได้วา่ ต่อแต่นไี้ ปฉันจะใช้ชวี ติ
อย่างไร จะท�ำอย่างไรกับโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าเราเอาแต่บ่นว่าท�ำไม
ถึงต้องเป็นฉัน ฉันอุตส่าห์ทำ� บุญให้ทานมาตลอดชีวติ ท�ำไมถึงเป็น
มะเร็ง ถ้ามัวแต่บน่ อย่างนีเ้ ราจะไม่มปี ญั ญาคิดอ่านท�ำอะไรเลย อย่า
ลืมว่า คนเก่งแม้จั่วได้ไพ่ใบที่ไม่ดี เขาก็ยังสามารถเล่นจนชนะได้
นั่นเพราะเขาไม่มัวบ่นว่าโชคไม่ดี
ในท�ำนองเดียวกันแม่ครัวทีม่ ฝี มี อื แม้มเี ครือ่ งปรุงไม่ครบ แต่
เขาไม่เสียเวลามาโวยวายว่าท�ำไมถึงไม่มเี ครือ่ งปรุงดีๆ แต่เขาจะใช้
เครื่องปรุงที่มีอยู่นั้นให้ดีที่สุด แล้วเขาสามารถปรุงอาหารให้อร่อย
และอาจอร่อยกว่าคนที่มีเครื่องปรุงครบทุกอย่างเสียอีก เพราะ
อาหารจะอร่อยหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับอุปกรณ์หรือวัตถุดิบเท่านั้นแต่
อยูท่ ฝี่ มี อื ด้วย แต่ถา้ มัวแต่ตโี พยตีพาย ใจเราก็ทกุ ข์ พอทุกข์ ปัญญา
ก็เลยไม่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้
ถ้าเรามัวแต่ตโี พยตีพายว่าท�ำไมต้องเป็นมะเร็ง ท�ำไมต้องเป็น
ฉัน ก็จะไม่สามารถใช้ชวี ติ ให้มคี วามสุขได้ และนัน่ คือการสร้างความ
ทุกข์ให้แก่ตัวเอง คือทุกข์กายไม่พอ ยังเอาความทุกข์ใจมาทับถม
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ตัวเองด้วย ทุกข์ใจคืออะไร ก็คือการบ่น การตีโพยตีพาย บางทีเรา
ก็บ่นโวยวายบอกว่าไม่เป็นธรรมเลย มีหลายคนคิดแบบนี้ แต่ไม่มี
ประโยชน์ที่เราจะคิดอย่างนั้น เพราะว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น
แล้ว เราก็ต้องท�ำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ทุกข์กายอย่างเดียวก็พอแล้ว
อย่าไปทุกข์ใจเพิ่มอีก
เมื่อ ๒ เดือนที่แล้วอาตมาไปอภิปรายกับหลวงพ่อพยอม
กัลยาโณ ท่านเล่าถึงรายการหนึ่งที่ท่านประทับใจ คือรายการ
พลเมืองเด็ก ของช่องทีวไี ทย ในรายการนีเ้ ขาเอาเด็กมาท�ำกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์คล้ายๆ เรียลลิตี้โชว์ มีตอนหนึ่งเขาให้เด็ก ๓ คน
ขนของขึน้ รถไฟ เด็กก็ตอ้ งรีบขนเพราะว่ารถไฟมีเวลาออกทีแ่ น่นอน
แต่ว่าบ่ายวันนั้นมีการถ่ายทอดสดการชกมวยของสมจิตร จงจอหอ
นักชกเหรียญทองโอลิมปิก เด็กสองคนที่เป็นผู้ชายอายุ ๑๒-๑๓ ก็
ทิ้งงานไปดูสมจิตรชกมวยที่ร้านกาแฟข้างสถานี ปล่อยให้เพื่อนซึ่ง
เป็นผู้หญิงขนของคนเดียว
พิธกี รจึงไปถามเด็กผูห้ ญิงว่าคิดอย่างไรกับเพือ่ นอีกสองคนที่
ทิง้ งานไป เธอตอบว่าเห็นใจเขาเพราะเขาอยากดูมวย นานๆ เขาจะ
ได้ดู พิธกี รก็ถามแหย่ตอ่ ไปว่าเธอไม่โกรธไม่คดิ จะด่าว่าเด็กสองคนนี้
หรือที่ทิ้งงานให้ท�ำคนเดียว เธอตอบน่าสนใจมากว่า “หนูขนของ
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ขึน้ รถไฟหนูกเ็ หนือ่ ยอย่างเดียว แต่ถา้ หนูโกรธหรือไปด่าว่าเขา หนู
ก็เหนือ่ ยสองอย่าง” เด็กคนนีฉ้ ลาดพอทีจ่ ะเลือกหนึง่ อย่างเดียว แต่
ผู้ใหญ่จ�ำนวนไม่น้อยเลือกเหนื่อยสองอย่างใช่ไหม

อย่าปล่อยให้ความเศร้าหมอง
บดบังทุกสิ่งทุกอย่าง
เหมือนเวลาที่เราร้องไห้
น�้ำตาจะท�ำให้เรานัยน์ตาเราเลือน
มองอะไรก็พร่ามัวไปหมด
เวลาเราเจ็บเราป่วย เราเลือกป่วยอย่างเดียวหรือเลือกป่วย
สองอย่าง ถ้าป่วยแค่กายเราทุกข์แค่อย่างเดียว แต่ถา้ เราบ่นว่าท�ำไม
ถึงป่วยหรือกังวลกับอนาคต เราก็จะป่วยสองอย่าง คือ ป่วยทัง้ กาย
ป่วยทัง้ ใจ เราควรเอาเด็กคนนีเ้ ป็นแบบอย่าง เธอฉลาด ไม่มวั โมโห
ทีเ่ พือ่ นทิง้ งานในเมือ่ เธอต้องท�ำงานคนเดียว เธอก็ยอมรับความจริง
และท�ำงานนี้ให้ดีที่สุด ไม่มาเสียเวลาหรือเสียอารมณ์ ท�ำให้ทุกข์ใจ
เปล่าๆ อันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราไม่ควรเอาทุกข์มา
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ทับถมตน แต่คนเรามักจะเอาทุกข์มาทับถมตน ป่วยกายไม่พอ ยัง
ปรุงแต่งจนป่วยใจ เหนื่อยกายไม่พอ ยังเอาความโกรธมาซ�้ำเติม
จนป่วยใจ

อยู่อย่างมีความสุข
ประการต่อมาก็คอื การอยูอ่ ย่างมีความสุข หมายความว่าเรา
ควรรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัว ความจริงเรามีความสุขอยู่
แล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่เราบ่น โวยวาย โศกเศร้าเสียใจกับเคราะห์
กรรม กลุ้มใจที่ต้องเป็นมะเร็ง ที่ต้องสูญเสียคนรัก หรือเพราะถูก
คนโกง มันก็จะท�ำให้เราไม่สามารถเปิดรับความสุขที่อยู่ในปัจจุบัน
ได้ อย่างทีบ่ อกไว้ตงั้ แต่ตอนต้นแล้วว่า เรามีสงิ่ ดีๆ ในชีวติ มากมาย
มะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิต อย่าให้มันมาบดบังขวางกั้นความสุข
ที่มีอยู่ ใครที่เศร้าโศกเสียใจกับการเป็นมะเร็ง จะไม่สามารถสัมผัส
หรือชื่นชมความสุขที่มีอยู่ได้เลย แต่ถ้าไม่มามัวโศกเศร้าเสียใจ ก็
สามารถเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด เป็นโรคเลือดที่
สามารถท�ำให้ตายตัง้ แต่ยงั เล็กได้ หมอบอกว่าเธอจะมีอายุไม่ถงึ ๒๐
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ปี แต่ตอนนีเ้ ธออายุ ๓๐ แล้ว เธอไม่รจู้ กั ค�ำว่าสุขภาพดีมาตัง้ แต่เกิด
และก็ไม่รวู้ า่ จะตายเมือ่ ไร คนอย่างเธอน่าจะมีความทุกข์ แต่เธอพูด
ไว้ดมี ากว่า “เลือดเราอาจจะจาง จะแย่หน่อย แต่เราก็ยงั มีตาเอาไว้
มองสิ่งที่สวยๆ มีจมูกไว้ดมกลิ่นหอมๆ มีปากไว้กินอาหารอร่อยๆ
แล้วก็มรี า่ งกายทีย่ งั พอท�ำอะไรได้อกี หลายอย่าง แค่นกี้ เ็ พียงพอแล้ว
ที่เราจะมีความสุข”
เธอไม่มวั เสียใจท�ำไมฉันต้องมาเป็นอย่างนี้ เพราะเธอรูว้ า่ ชีวติ
นีย้ งั มีสงิ่ ดีๆ อีกมากมายให้ชนื่ ชม มีตาไว้มองสิง่ สวยๆ งามๆ มีจมูก
ไว้ดมดอกไม้หอม มีปากไว้กนิ ของอร่อยๆ แม้วา่ นีเ่ ป็นความสุขแบบ
พื้นๆ แต่เราก็ไม่ควรปฏิเสธความสุขแบบนี้ เราควรเก็บเกี่ยวความ
สุขแบบนี้ซึ่งมีอยู่มากในชีวิตประจ�ำวัน แต่ถ้าเราเอาแต่เศร้าโศก
เสียใจ เราก็จะละเลยสิง่ เหล่านีไ้ ป ถึงแม้จะป่วยเพราะมะเร็ง แต่เรา
ยังมีสงิ่ ดีๆ ในชีวติ เรามีรา่ งกายทีเ่ ดินเหินไปไหนมาไหนได้ เรามีใจที่
สามารถสงบเย็นด้วยการท�ำสมาธิภาวนาได้ เรายังมีโอกาสดีๆ ทีจ่ ะ
เก็บเกี่ยวความสุขได้มากมาย เพราะฉะนั้นอย่ามัวเศร้าโศก เสียใจ
หรือกลัดกลุ้ม ขอให้เปิดใจกว้างเสมอเพื่อรับความสุข
เธอยังพูดน่าสนใจอีกว่า “อย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองบดบัง
ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเวลาที่เราร้องไห้ น�้ำตาจะท�ำให้นัยน์ตาเรา
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เลือน มองอะไรก็พร่ามัวไปหมด” อันนี้ก็ตรงกับที่คนหนึ่งพูดว่า
“อย่าร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เพราะว่าน�ำ้ ตาจะท�ำให้เรามอง
ไม่เห็นดวงดาวที่สวยงาม” ดวงอาทิตย์ลับฟ้าแล้วก็จริง แต่ก็ยังมี
ดวงดาวอยูบ่ นท้องฟ้าให้เราชืน่ ชม ถ้าเรามัวแต่เสียดายดวงอาทิตย์
เราจะไม่มโี อกาสรับรูค้ วามสวยงามของดวงดาวยามค�ำ่ คืน ทัง้ หมดนี้
เตือนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน แล้วเราจะพบว่ามีความสุขอีก
มากมายที่รอเราอยู่
การอยู่อย่างมีความสุข คือการรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่
รอบตัวในปัจจุบัน หมายถึงการชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ เราจะไปเสียใจ
ท�ำไมกับเงินพันบาทที่หายไป ในเมื่อเรายังมีบ้าน รถ และเงินใน
ธนาคารเป็นแสนๆ หรือเป็นล้านด้วยซ�ำ้ เรายังมีพนี่ อ้ งพ่อแม่คนรัก
และลูกหลาน นีเ่ ป็นสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราควรชืน่ ชมและรูจ้ กั เก็บเกีย่ วความสุข
จากสิ่งนั้นๆ แต่ถ้าเรามาเสียใจเพราะประสบเหตุร้าย เราจะไม่มี
โอกาสสัมผัสกับความสุขในปัจจุบัน
ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าหามา เพราะความสุขมีอยู่กับ
เราแล้วเพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่ อาตมาขอย�้ำว่าความสุขมีอยู่กับ
เราแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหน มันมีอยู่กับเราแล้วทุกขณะ อยู่ที่ว่าเรา
จะเห็นมันหรือไม่ การทีเ่ รามีตามองเห็น มีจมูกดมกลิน่ มีลนิ้ พูดได้
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เป็นความสุขทีค่ นพิการจ�ำนวนมากไม่รจู้ กั คนตาบอดไม่มคี วามสุข
อย่างที่เรามีตอนนี้ คนหูหนวกไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้ คน
ใบ้กไ็ ม่มคี วามสุขอย่างทีเ่ รามีตอนนี้ ปัญหาคือว่าเราเห็นความสุขที่
เรามีอยูต่ อนนีห้ รือไม่ ถ้าเราเห็นก็ควรชืน่ ชมสิง่ เหล่านี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า นอกจากเราไม่ควรเอาทุกข์ทับถมตนแล้ว ก็ไม่พึงปฏิเสธ
ความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรม
พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุข ความสุขอะไรทีเ่ ราได้มาโดย
ชอบธรรม เราควรเก็บเกี่ยวเอามาบ�ำรุงเลี้ยงชีวิตจิตใจ และไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นกับเราแค่ไหน ให้ระลึกว่าเราสามารถสัมผัสความสุข
ได้ตลอดเวลาตราบใดทีเ่ รายังมีหวั ใจ ยังมีลมหายใจ ยังมีสติปญั ญา
อยู่ มีคนๆ หนึ่งพิการหนักมาก คือไม่มีแขนไม่มีขา มีแต่หัว เป็น
ชาวญี่ปุ่นชื่อโอโตทาเกะ เขาเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบห้า ไปไหน
มาไหนด้วยรถเลือ่ นไฟฟ้า แต่เขาเป็นคนทีม่ คี วามสุขคนหนึง่ มีตอน
หนึ่งเขาเขียนว่า “ผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวัน”
คนพิการก็มีสิทธิ์เป็นสุขได้ เขาช่วยตัวเองได้หลายอย่าง รวมทั้ง
เล่นบาสเกตบอลก็ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาดีไม่ให้เขา
สมเพชตัวเอง พ่อแม่สอนให้เขาพึ่งตัวเองและใช้สิ่งที่มีอยู่ทุกอย่าง
ให้เป็นประโยชน์ เขาเปรียบเหมือนคนที่จั่วไพ่ได้ไม่ดีแต่เล่นไพ่ได้ดี
เลยมากๆ ทั้งที่ในมือเขามีไพ่ไม่กี่ใบที่ดี
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การอยู่อย่างมีความสุขได้สรุปก็คือ หนึ่ง ต้องรู้จักเก็บเกี่ยว
ความสุขรอบตัว สอง ชืน่ ชมสิง่ ดีๆ ทีม่ อี ยู่ ส�ำหรับข้อสามก็คอื เลือก
สุขอย่าปล่อยใจให้จมทุกข์ ตอนต้นอาตมาได้พูดถึง โจว ต้า กวน
เมือ่ เขาเข้าห้องผ่าตัด เขาเลือกความสงบและความมัน่ คงเป็นเพือ่ น
ขณะทีค่ นส่วนใหญ่มกั จะเลือกความวิตกและความกังวล ทีจ่ ริงไม่ได้
เลือกด้วยซ�ำ้ แต่ปล่อยใจให้จมปลักอยูใ่ นความวิตกกังวล ทีจ่ ริงเราทุก
คนสามารถเลือกที่จะสงบและมั่นคงได้ นั่นคือเลือกสุข ไม่ปล่อยใจ
จมกับความทุกข์
ในชีวิตจริงคนเราต้องเจอทั้งสุขและทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะเลือก
อะไร ถ้าเราเลือกเป็นเราก็ได้ความสุข ถ้าเราเลือกไม่เป็นเราก็ถล�ำ
เข้าไปในความทุกข์ แต่ถา้ เราเริม่ ต้นจากการยอมรับสภาพความจริง
เราก็จะสามารถเก็บเกีย่ วความสุขจากปัจจุบนั ได้ อาตมาอยากจะย�ำ้
ว่า ยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่ายอมจ�ำนน มันต่างกัน ยอมรับ
ความจริง คือ ยอมรับว่ามันได้เกิดขึน้ แล้ว ถอยหลังไม่ได้ อยูท่ วี่ า่ จะ
เดินหน้าอย่างไร ในเมื่อเป็นมะเร็งแล้วจะปฏิเสธมันก็ไม่ควร สิ่งที่
ควรท�ำคือจะจัดการกับมันอย่างไร ยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่า
ยอมแพ้ มีปญั หาก็ตอ้ งแก้กนั ไป ไม่ตโี พยตีพายและไม่งอมืองอเท้า
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อยู่กับปัจจุบันให้เป็น
การยอมรับความจริงก็ดี การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี เป็นผล
จากการที่เรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน คนส่วนใหญ่อยู่กับปัจจุบันไม่เป็น
ตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้อยู่ไหน ไปอยู่กับอดีตบ้าง ไปอยู่กับอนาคต
บ้าง ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราก็จะยอมรับปัจจุบัน ถ้าเรายอมรับ
ปัจจุบนั เป็นแล้ว เราก็สามารถหาความสุขจากปัจจุบนั ได้ ไม่ตอ้ งรอ
ความสุขจากอนาคต เพราะความสุขในปัจจุบนั มีอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ใจไม่
อยู่กับปัจจุบันก็จะไม่มีทางเห็นความสุขได้ คนเรานอกจากจะไม่มี
ความสุข เพราะมัวอาลัยอดีตหรือกังวลอนาคตแล้ว ยังเป็นเพราะเรา
ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น พอเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยไม่พอใจ
สิ่งที่ตัวเองมี แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะ
เรารูว้ า่ เรามีสงิ่ ทีด่ อี ยูแ่ ล้วเราก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ เผลอเปรียบเทียบกับ
คนอื่นเมื่อไร แม้ได้สิ่งดีๆ มาก็ยังเป็นทุกข์
มีคนหนึง่ ในหมูบ่ า้ นอาตมา แทงหวย ๑๕ บาท ปรากฏว่าถูก
ได้เงินมา ๖๐๐ บาท เขาดีใจมาก แต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่ง
แทงเบอร์เดียวกัน แต่เขาแทงมากกว่าเลยได้มา ๒,๐๐๐ บาท พอรู้
ว่าเพื่อนได้ ๒,๐๐๐ บาท เท่านั้นแหละแกซึมไปเลย คงคล้ายๆ กับ
ข้าราชการที่พอรู้ว่าได้เลื่อนหนึ่งขั้นก็ดีใจ แต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนได้
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สองขั้นก็เศร้าเลย ถึงแม้คุณจะได้โชคลาภมาเท่าไรก็ตาม แต่ถ้าไป
เปรียบเทียบกับคนอืน่ ตลอดเวลา คุณจะไม่มคี วามสุขเลยเพราะคุณ
จะรู้สึกว่าคุณได้น้อยกว่า
มีเรือ่ งหนึง่ ให้ขอ้ คิดทีด่ มี าก คนเล่าเป็นนักเล่นหุน้ วันหนึง่ เขา
พบคุณป้าผู้หนึ่งที่ตลาดหุ้น คุณป้าคนนี้เล่าว่าเมื่อ ๒ วันก่อนขาย
หุน้ ไปได้กำ� ไร ๑๐ ล้านบาท เขาก็เลยพูดว่าขอแสดงความยินดีดว้ ย
ครับ คุณป้าเลยตอบว่า ยินดีอะไรเล่าถ้าฉันขายวันนี้ฉันก็ได้ก�ำไร
แล้ว ๒๐ ล้าน วันรุ่งขึ้นเขาไม่เห็นคุณป้าที่ตลาดหุ้นเหมือนเคย
ก็เลยถามโบรกเกอร์ว่าแกหายไปไหน ได้ค�ำตอบว่า คุณป้าเข้า
โรงพยาบาลเพราะเครียด คุณป้าเครียดเพราะได้แค่ ๑๐ ล้านบาท
๑๐ ล้านบาทไม่ใช่เงินจ�ำนวนเล็กน้อยเป็นลาภก้อนใหญ่ทแี่ กน่าจะดีใจ
ทีไ่ ด้มา แต่พอคิดว่าฉันน่าจะได้ ๒๐ ล้าน แค่นแี้ หละแกก็ทกุ ข์ทนั ที
คนเราเป็นทุกข์มากเพราะค�ำว่า “น่าจะ” พวกเราเป็นอย่างนี้
หรือเปล่า ไปซือ้ ของติดราคา ๕๐๐ บาท ต่อได้ ๓๐๐ บาท กลับไป
บ้านด้วยความดีใจ แต่พอพบว่าเพื่อนซื้อของชิ้นเดียวกันในราคา
๒๐๐ บาท รูส้ กึ อย่างไร เสียใจใช่ไหม นักช็อปปิง้ จะเป็นทุกข์เพราะ
เหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจ�ำ เพราะชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น
เพราะคิดว่าฉันน่าจะซือ้ ได้ถกู กว่านี้ นีเ่ รียกว่าไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั และ
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ไม่รู้จักชื่นชมสิ่งที่มีอยู่
เวลาเราป่วยไข้อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ มาก เพราะถ้าเรา
เปรียบเทียบแล้ว เราจะไม่พอใจสิง่ ทีเ่ รามี อย่างโอโตทาเกะแม้ไม่มี
แขนไม่มขี า แต่เนือ่ งจากเขาพอใจสิง่ ทีเ่ ขามี เขาเลยไม่ทกุ ข์ แต่ถา้
เขาถูกสอนมาให้เปรียบเทียบกับคนอื่น เขาจะไม่มีความสุขในชีวิต
เลย การอยูอ่ ย่างมีความสุขเกิดจากทีเ่ รารูจ้ กั อยูก่ บั ปัจจุบนั เป็น การ
รู้จักอยู่กับปัจจุบัน รวมไปถึงการไม่อาลัยอดีตหรือกังวลกับอนาคต
ไม่ไปเปรียบเทียบกับใครมาก

มองแง่บวก
อยูอ่ ย่างมีความสุขยังต้องอาศัยการมองในแง่บวกด้วย เพราะ
ว่าคนเรามีแนวโน้มมองอะไรในแง่ลบ หรือไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นลบ
เรามีสงิ่ ดีๆ ในชีวติ มากมาย แต่พอเป็นมะเร็งปุบ๊ ใจก็จะไปจดจ่ออยู่
กับก้อนมะเร็ง ไม่สามารถเปิดรับสิง่ ดีๆ มากมายทีม่ อี ยู่ เวลาของหาย
ก็เช่นกัน ทั้งๆ ที่เรามีทรัพย์สมบัติอยู่นับพันชิ้น แต่พอของหายแค่
ชิน้ เดียวใจเราก็ไปปักอยูก่ บั ของชิน้ นัน้ ไม่สนใจของทีม่ อี ยูอ่ กี ๙๙๙
ชิน้ ก็เลยเป็นทุกข์ นีก้ เ็ ป็นผลจากการมองในแง่ลบ แต่ถา้ เรามองใน
แง่บวก ของหายไปหนึ่งชิ้นก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามีอยู่อีก ๙๙๙ ชิ้น
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ครูคนหนึง่ ชูกระดาษซึง่ มีกากบาทอยูต่ รงมุมขวา ถามนักเรียน
ว่าเห็นอะไรบ้าง นักเรียนทัง้ ชัน้ ตอบว่าเห็นกากบาทครับ ครูจงึ ถาม
ต่อว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอ หลายคนที่เป็น
มะเร็งก็คล้ายกับเด็กนักเรียนในชัน้ นี้ ใจปักอยูต่ รงก้อนมะเร็ง เห็นแต่
แค่นี้แต่เขาไม่ได้มองว่าเขายังมีสิ่งดีๆ อีกหลายอย่างในชีวิต บาง
อย่างคนอื่นก็ไม่มีด้วยซ�้ำ การมองในแง่บวกคือการที่เรามองเห็น
สีขาวของกระดาษด้วย ถ้าเราเห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเรา
แล้วไม่เห็นสิ่งอื่นใดในชีวิต ก็แสดงว่าเราไม่เห็นสีขาวของกระดาษ
เราเห็นแต่กากบาท อย่าลืมว่าเรายังมีพอ่ แม่ลกู หลาน ยังมีสขุ ภาพดี
เดินเหินไปมาได้ ถ้าเห็นตรงเรียกว่ามองแง่บวกคือไม่ได้เห็นอะไร
ที่เป็นลบอย่างเดียว
ถ้ามองแง่บวกเป็น ก็จะเห็นต่อไปว่าสิ่งที่เป็นเคราะห์ก็มีข้อดี
เหมือนกัน มองแง่บวกคือ สามารถจะเห็นข้อดีของสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พอใจ
หรือสามารถเห็นโชคจากเคราะห์ได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่มีคนที่พูดว่า
โชคดีทเี่ ป็นมะเร็ง ท�ำไมเขาถึงพูดว่าโชคดีทเี่ ป็นมะเร็ง เพราะว่ามะเร็ง
ท�ำให้เขาได้พบสิ่งดีๆ ในชีวิตหลายอย่าง ท�ำให้หันมาสนใจธรรมะ
ท�ำให้ค้นพบความสุขที่แท้คือความสงบใจ หลายคนอาจไม่รู้จัก
ธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็ง
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มีนกั ศึกษาคนหนึง่ พูดไว้ดมี าก เขาบอกว่า โรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวหรือลิวคีเมีย ได้น�ำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของเขามากมาย
มะเร็งท�ำให้เขารูจ้ กั กับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ได้มองเห็นความ
รักทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ท้จริงจากพ่อแม่ มีเวลาอ่านหนังสือและมีเวลาหยุดคิด
เขาบอกว่าหากไม่มีโรคมะเร็งเข้ามาในชีวิต เขาก็จะใช้ชีวิตเหมือน
ที่เคย คือ “ตื่นบ่ายสามโมง รอเวลากินเหล้ากับเพื่อน หลับและตื่น
ขึ้นมาใหม่ ใช้ชีวิตอย่างไม่นึกถึงคนอื่น ไม่มองคนรอบข้าง ใช้ชีวิต
อย่างประมาท และไม่รู้จักระวัง”
การมองแง่บวกจะท�ำให้เราเห็นว่าอะไรทีเ่ กิดขึน้ กับเรา ล้วนดี
ทั้งนั้น อย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็น
มะเร็งสมอง แต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสมาก พอมีคนไปถาม เธอตอบ
ว่า เธอโชคดีที่ไม่ใช่เป็นมะเร็งที่มดลูกเพราะเคยมีญาติคนหนึ่งเป็น
มะเร็งมดลูก เจ็บปวดมาก เธอรู้สึกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง
การมองแง่บวกนี้เป็นวิธีคิดแบบพุทธเหมือนกัน พวกเราเคย
ได้ยินเรื่องพระปุณณะหรือไม่ วันหนึ่งพระปุณณะมาทูลลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปันตะ พระพุทธเจ้าท้วงว่าเมืองนี้คนดุร้ายนะ
ถ้าเขาด่าว่าท่าน ท่านจะคิดอย่างไร พระปุณณะก็ตอบว่า เขาด่า
ก็ดีกว่าเขาทุบตี พระพุทธเจ้าถามต่อไปว่า ถ้าเขาทุบตีท่านจะคิด
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อย่างไร พระปุณณะตอบว่า เขาทุบตีกด็ กี ว่าเขาเอาก้อนหินมาขว้าง
พระพุทธเจ้าถามว่า ถ้าเขาเอาก้อนหินมาขว้างท่านล่ะ ท่านจะคิด
อย่างไร พระปุณณะตอบว่า เขาเอาหินมาขว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้
มาตี พระพุทธเจ้าถามว่า ถ้าเขาเอาไม้มาตี ท่านจะคิดอย่างไร พระ
ปุณณะตอบว่า ถ้าเขาเอาไม้มาตีก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทง
พระพุทธเจ้าถามว่า ถ้าเขาเอาของแหลมมาแทง ท่านจะคิดอย่างไร
พระปุณณะตอบว่า เขาเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตาย
ทีนพี้ ระพุทธเจ้าถามค�ำถามสุดท้ายว่า ถ้าเขาฆ่าท่านให้ตาย ท่านจะ
คิดอย่างไร พระปุณณะบอกว่า คนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีด
หรือไปขอให้คนอื่นมาฆ่า หากมีคนมาฆ่าข้าพระองค์ก็ดี ไม่ต้องไป
ขวนขวายหามีดหรือหาคนมาฆ่าตัวเอง
พระปุณณะมองว่าอะไรเกิดขึน้ กับท่านล้วนดีทงั้ นัน้ นีเ่ ป็นการ
มองแง่บวก อะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีหมดเลย อย่างน้อยก็ดีที่มันไม่
แย่ไปกว่านี้ การคิดแบบนีก้ เ็ ป็นการคิดแบบฉลาดท�ำใจ พุทธศาสนา
เรียกว่าโยนิโสมนสิการ เป็นการมองแบบเร้ากุศล
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เป็นมิตรกับความตาย
อาตมาได้พูดถึงการวางใจ ตั้งแต่การยอมรับความจริง อยู่
อย่างมีความสุข อยูก่ บั ปัจจุบนั มองแง่บวกแล้ว อีกเรือ่ งหนึง่ ทีค่ ดิ ว่า
ควรจะเตรียมใจด้วย คือการเผชิญความตายอย่างสงบ เรือ่ งนีบ้ างคน
อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัว
อาตมาคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย หากมองว่านี่เป็นการท�ำใจให้
เป็นมิตรกับความตาย นี่เป็นเรื่องที่ต้องท�ำทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็ตาม ทัง้ ทีป่ ว่ ยและไม่ปว่ ย ทุกคนมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องท�ำใจให้เป็นมิตร
กับความตาย ถ้าไม่อยากตายอย่างทุรนทุราย
เราไม่ควรรอให้ความตายมาใกล้ตัว จึงค่อยฝึกใจให้เป็นมิตร
กับความตาย แม้มันยังอยู่ไกล เราก็ต้องฝึกใจให้เป็นมิตรกับความ
ตายเอาไว้ เพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย เวลาหมอวินจิ ฉัย
ว่าเราเป็นมะเร็ง เราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกพิพากษาประหารชีวิตแล้ว
ที่จริงเราถูกพิพากษาประหารชีวิตมาตั้งแต่เกิดแล้ว ทันทีที่เราเกิด
มา ความตายก็รอเราอยู่ข้างหน้าทันที อย่าคิดว่าเราถูกพิพากษา
ประหารชีวิตเมื่อหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็ง ไม่ใช่หรอก ทันทีที่เรา
เกิดมา เราก็ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องตายเมื่อไรไม่รู้
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เราไม่ควรรอให้ความตายมาใกล้ตัว
จึงค่อยฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตาย
แม้มันยังอยู่ไกล
เราก็ต้องฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายเอาไว้
เพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย

คนทีม่ ปี ญั ญาจะไม่มองว่าความตายคือเคราะห์รา้ ย แต่จะมอง
ว่า ความตายเป็นธรรมชาติธรรมดา ขณะเดียวกันก็จะพยายามฝึกใจ
ให้เป็นมิตรกับความตาย ส�ำคัญมากนะ เราอย่าไปมองความตาย
เป็นศัตรู เราต้องมองความตายว่าเป็นมิตร เมือ่ ความตายกลายเป็น
มิตรแล้ว เราจะไม่กลัวความตาย เราจะเห็นความตายเป็นมิตรหรือ
เป็นครูทกี่ ระตุน้ เตือนให้เราไม่ประมาท ท�ำไมหลายคนบอกว่าโชคดี
ที่เป็นมะเร็ง เพราะมะเร็งท�ำให้เขาระลึกถึงความตาย เมื่อระลึกถึง
ความตายก็จะเร่งท�ำความดี เร่งเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม เร่งสร้างกุศล ละ
ชั่วท�ำดี ใครที่ท�ำอย่างนี้ความตายจะกลายเป็นของดี กระตุ้นให้เรา
ขยันหมั่นเพียร ไม่ประมาท
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ถ้าเราใช้ความตายให้เป็น ชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญไม่มี
ความเสื่อม และเมื่อเราเป็นมิตรกับความตายจนถึงขั้นที่เมื่อความ
ตายมาถึงเราก็ไม่กลัว เรายอมรับความจริงได้ว่าเราก�ำลังจะตาย
กลับมาสูข่ อ้ แรกเรือ่ งการยอมรับความจริง เมือ่ ยอมรับความจริงว่า
ความตายก�ำลังจะเกิดขึน้ กับเรา เราจะไม่ดนิ้ รนไม่ผลักไส พร้อมอ้า
แขนรับความตาย เพราะเรารับความตายเป็นมิตรแล้ว เมือ่ ใดก็ตาม
ที่เราเปิดใจยอมรับความตาย เราก็สามารถตายอย่างสงบได้ ความ
ตายจะไม่ท�ำให้เราทุรนทุราย แต่จะท�ำอย่างนีไ้ ด้กเ็ พราะมีการฝึกอยู่
เสมอ เราต้องฝึกกันทุกคนแม้ว่ายังไม่เป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจ ก็
ต้องฝึกเพราะเราต้องตายกันทุกคน ฝึกอย่างไร ฝึกด้วยการระลึกถึง
ความตายอยูเ่ สมอว่า ความตายเป็นสิง่ แน่นอน แต่จะตายเมือ่ ไร ไม่
มีใครรู้ อาจตายคืนนีพ้ รุง่ นีก้ ไ็ ด้ อย่าประมาท ภาษิตทิเบตกล่าวไว้ดี
มากว่า “ระหว่างวันพรุง่ นีก้ บั ชาติหน้า ไม่มใี ครรูห้ รอกว่าอะไรจะมา
ก่อน” ดังนั้นเราจึงควรเร่งท�ำความดี สร้างบุญกุศลและฝึกใจให้
ปล่อยวางอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนรัก ของรัก หรือสิ่งที่ไม่รัก เช่น
ความโกรธเกลียดหรือความรู้สึกผิด ก็ต้องปล่อยวางให้เป็น ถ้าจะ
ให้ดีควรฝึกจิตด้วยการท�ำสมาธิภาวนา โดยเฉพาะการเจริญสติ ซึ่ง
ก็คือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบัน และวางใจเป็นอุเบกขา ยอมรับทุก
อย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง
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มีสติรู้กายและใจ
อาตมาได้พดู มาตัง้ แต่แรกเรือ่ งการอยูก่ บั ปัจจุบนั ทีผ่ า่ นมาได้
พูดถึงการยอมรับความจริงเรื่องการเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบัน
การรูจ้ กั ชืน่ ชมสิง่ ดีๆ ทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ เห็นด้านบวกของทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างไรก็ตามการอยู่กับปัจจุบันในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น คือ
การมีสติรู้กายและใจ ตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่น ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่
หลุดไปอยูใ่ นโลกแห่งความคิดฟุง้ ซ่านหรืออารมณ์ความรูส้ กึ เรียกว่า
มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน ถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราก็จะ
รู้กายรู้ใจ เราจะรู้ทันความคิด ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราจะเห็นความ
จริงของกายและใจ และเมือ่ เราเห็นความจริงของกายและใจ เราก็จะ
รู้ว่ากายและใจนั้นไม่ใช่เรา ถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาป่วยมันเป็น
กายทีป่ ว่ ย ไม่ใช่เราป่วย ไม่มเี ราผูป้ ว่ ย มีแต่กายเท่านัน้ ทีป่ ว่ ย ถ้ามี
สติมนั่ คงอยูก่ บั ปัจจุบนั ก็จะมาถึงขัน้ ทีว่ า่ กายทุกข์แต่ใจไม่ทกุ ข์ กาย
เป็นมะเร็งแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็ง มีมะเร็งอยูใ่ นกาย แต่เราไม่ได้เป็น
มะเร็ง เราจะเห็นอย่างนีไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่ เราเห็นกายเห็นใจ รูว้ า่ กายและ
ใจไม่ใช่เรา กายทุกข์ใจไม่ทุกข์ กายปวดใจไม่ปวด
ตรงนี้ส�ำคัญมากเวลาเราเผชิญกับทุกขเวทนาหรือความเจ็บ
ปวดในวาระสุดท้าย ความเจ็บปวดจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ใช่
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เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้น ทุกคนเมื่อใกล้ตายก็จะมีทุกขเวทนา
บีบคั้น แต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันทุกขเวทนาไม่ปฏิเสธความเจ็บปวด
ยอมรับมันอย่างที่เป็น ไม่ผลักไส ใจก็จะนิ่งได้ไม่กระเพื่อม จะมีแต่
กายเท่านั้นที่ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ไปด้วย มีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ปวด
ไปด้วย จะท�ำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนกุลบิดา ที่อาตมา
เล่าตอนต้นว่า กายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่าย ท�ำ
อย่างนัน้ ได้เพราะมีสติเห็นว่า กายก็อนั หนึง่ ความเจ็บปวดก็อนั หนึง่
ใจก็อีกอันหนึ่ง สามารถแยกกายและใจออกจากกัน กายทุกข์แต่ใจ
ไม่ทุกข์ กายปวดแต่ใจไม่ปวด มีแต่กายที่กระสับกระส่าย แต่ใจไม่
กระสับกระส่าย และไม่มคี วามรูส้ กึ กว่าเป็นเราทีก่ ระสับกระส่ายด้วย
การเจริญสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ยึด
ติดกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับปัจจุบนั คือปล่อยวางได้ แม้กระทัง่ ทุกขเวทนา
ที่ก�ำลังบีบคั้นอยู่ การเจริญสติเป็นกิจวัตรจะท�ำให้เราไม่ลืมกายไม่
ลืมใจ อยูก่ บั เนือ้ กับตัว ไม่เผลอไปในอดีต ไม่เผลอไปในอนาคต ท�ำ
อย่างนีแ้ ล้วในทีส่ ดุ ก็จะเป็นมิตรกับความตาย และสามารถเผชิญกับ
ความตายได้อย่างสงบ

สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว
พยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย
ก็ไม่ส�ำเร็จ
ถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนชราภาพ
ก็ต้องตายอยู่ดี
เพราะธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้
พุทธวจนะ
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ความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาของชีวติ เราคงทราบดี

ว่าชีวิตของทุกคนมีขึ้นมีลง ต้องประสบกับสิ่งที่เป็นบวกและลบ
บางครัง้ ก็ได้ลาภบางครัง้ ก็เสียลาภ บางครัง้ ก็ได้รบั ค�ำสรรเสริญ แต่
บางครัง้ ก็ถกู ต�ำหนิ ส่วนใหญ่เรามีสขุ ภาพดี แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งพบกับ
ความเจ็บป่วย พูดง่ายๆ ก็คอื ว่าสิง่ ทีเ่ กิดกับเรามีทงั้ สิง่ ทีน่ า่ ยินดีและ
ไม่น่ายินดี มีทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา
สิ่งที่ไม่น่าปรารถนานี้พูดรวมๆ ก็คือความสูญเสียพลัดพราก
จากสิง่ เป็นทีร่ กั คนส่วนใหญ่มกั เอาสุขและทุกข์ของตัวเองไปผูกติด
กับสิ่งที่มากระทบ คือถ้าประสบสิ่งที่ดีๆ ก็มีความสุข แต่ถ้าประสบ
กับสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นลบก็จะรู้สึกทุกข์ อย่างเช่น สูญเสียทรัพย์สิน
พลัดพรากจากคนรัก เจ็บป่วยหรืองานการไม่ประสบความส�ำเร็จ
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จะว่าไปแล้วชีวติ ของคนเราทุกข์กเ็ พราะ ๔ เรือ่ งใหญ่ๆ อันดับ
ที่ ๑ คือเรือ่ งร่างกาย ได้แก่ สุขภาพและอาจจะรวมถึงรูปร่างหน้าตา
ทรวดทรง สมัยนีด้ จู ะเน้นตรงนีม้ าก ถ้าเกิดน�ำ้ หนักมากหรือว่าผิวคล�ำ้
หรือแม้แต่เป็นสิว ผิวแห้ง ผมแตกปลายก็ทุกข์แล้ว
นอกจากทุกข์เพราะเรื่องร่างกายแล้ว ต่อมาก็ ทุกข์เรื่อง
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินสูญหายไปก็เป็นทุกข์ หรือแม้จะได้มาแต่ถ้าได้
ไม่ถึงใจ หรือรู้ว่าคนอื่นได้มากกว่าเราก็ทุกข์ เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้
มาก มีชาวบ้านคนหนึ่งแทงหวยถูกได้เงินมา ๖๐๐ บาท ทีแรกก็
ดีใจ แต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนแทงหวยถูกเหมือนกัน แต่ได้ ๒,๐๐๐
บาท เพราะแทงมากกว่า พอรูเ้ ข้าทีเ่ คยยิม้ ก็เปลีย่ นเป็นหน้าบึง้ ทันที
อันดับที่ ๓ ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลย
เช่น เพื่อนไม่รัก พ่อแม่ไม่เข้าใจ หรือลูกไม่ดูแลเอาใจใส่ มีคนมา
ต�ำหนิ หรือถึงขั้นสูญเสียคนรัก เจออย่างนี้ก็จะทุกข์มาก หรือว่า
เป็นคนดังแต่ไปทีไ่ หนไม่มคี นทัก ไม่มใี ครรูจ้ กั ก็ทกุ ข์ได้ อันนีร้ วมถึง
เรื่องหน้าตาและศักดิ์ศรีด้วย
สุดท้ายคือเรื่องงานการ งานไม่คืบหน้า งานไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ หรือว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าของเรา เขาไม่เลื่อนขั้นเลื่อน
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ต�ำแหน่งให้เรา อันนี้ก็ทุกข์ได้
คนเราส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์เพราะเหตุ ๔ ประการ
นี้ แต่จะว่าไปแล้วคนเราจะสุขหรือทุกข์ มันไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่ามีอะไร
เกิดขึ้นกับเรา หรือมีอะไรมากระทบเรา สุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเรา
ต่างหาก มีบางคนที่เจ็บป่วย สูญเสียเงินทอง แต่เขาไม่มีทุกข์ก็มี
อาตมาไปไต้หวันมาได้ฟังเรื่องของเศรษฐีนีคนหนึ่ง เธอถูกโกงเงิน
ไป ๖๐ สิบล้าน ทีแรกเจ้าตัวก็ทุกข์มาก แต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันก็
ยิ้มได้ มีคนถามว่าท�ำไมถึงยิ้มออก เธอตอบว่าก็ยังมีข้าวหอมกรุ่น
กินอยูท่ กุ วัน ยังมีทหี่ ลับทีน่ อนสบายๆ จะไม่สขุ ได้อย่างไร คนอืน่ เขา
ไม่มีกิน ไม่มีที่หลับที่นอน เราสบายกว่าเขาเยอะจะทุกข์ไปท�ำไม
พอคิดได้แบบนี้เธอก็ไม่ทุกข์ ตรงกันข้ามบางคนอาจจะถูก
หวย ได้มา ๒๐ ล้านหรือได้มาร้อยล้านพันล้าน แต่วา่ ชีวติ นีก้ ลับทุกข์
เพราะว่ามีคนมามะรุมมะตุม้ มาขอเงิน ตอนทีเ่ ราไม่ถกู หวยเราก็คดิ
ว่าใครมาขอเท่าไรเราก็ให้ สมมติว่าเราถูกหวยได้เงิน ๒๐ ล้าน มี
ใครมาขอล้านหนึง่ เราจะให้ไหม หลายคนบอกว่าให้ ไม่เห็นยากเลย
ให้แล้วก็ยงั เหลืออีกตัง้ ๑๙ ล้าน ถ้าเราถูกหวยจริงๆ มีคนมาขอแค่
แสนเดียว ยังไม่อยากจะให้เลย พอมีคนมารุมขอเงินจากเราคนละ
แสนสองแสนเราก็กลุ้มใจ
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ฉะนั้นดูให้ดีๆ สุขหรือทุกข์ของคนเรามันอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่
ว่ามีอะไรมากระทบกับเรา ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แม้มี
สติดีๆ เกิดขึ้นกับเรา เราก็ทุกข์ได้ อย่างเช่นมีคนแจกเงินให้เรา
๕,๐๐๐ บาท หรือได้โบนัสมา ๑๐,๐๐๐ บาท เราดีใจใช่ไหม แต่พอ
เรารู้ว่าเพื่อนได้มากกว่าเรา เขาได้ ๒๐,๐๐๐ บาท เราก็จะทุกข์ขึ้น
มาเลย เคยสังเกตหรือเปล่าเวลาเอาผ้าห่มไปแจกชาวบ้าน ชาวบ้าน
ได้ผ้าห่มคนละผืนก็ดีใจ แต่ถ้าเขารู้ว่าบ้านอื่นได้ ๒ ผืน จากที่เคย
ดีใจก็กลายเป็นเสียใจทันที อาจจะเสียใจยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้รับแจก
ผ้าห่มเสียอีก แม้ได้ลาภมาก็อาจจะทุกข์ได้ถ้าวางใจไม่เป็น ในทาง
ตรงข้ามแม้จะสูญเสียสิง่ ดีๆ ไปก็ไม่ทกุ ข์ ถ้าหากวางใจให้เป็น เพราะ
ฉะนั้นสุขหรือทุกข์จริงๆ แล้วอยู่ที่ใจ
ทีนี้พูดเฉพาะเรื่องความทุกข์ อย่างที่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ใจ
เป็นส�ำคัญ แต่วา่ ตรงไหนในจิตใจทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ ค�ำตอบก็คอื ความ
ยึดติดนัน่ เอง เวลาเราท�ำเงินหายทัง้ ๆ ทีผ่ า่ นไปเป็นอาทิตย์แล้ว แต่
ท�ำไมเรายังทุกข์อยู่ เพราะใจเรายังไปติดไปยึดอยูก่ บั เงินก้อนนัน้ อยู่
เงินอาจจะหายแค่พันบาท เทียบไม่ได้กับเงินที่เรามีอยู่ในธนาคาร
เป็นแสนเป็นล้านแต่ท�ำไมเงินแค่นี้ถึงท�ำให้เราทุกข์ ก็เพราะเรายัง
ไม่ยอมปล่อยวาง ใจเรายังไม่ยึดอยู่กับเงินพันที่หายไป
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ความเจ็บป่วยก็เหมือนกัน คนเราเวลาเจ็บป่วยไม่ได้ป่วยที่
กายอย่างเดียว แต่ยังทุกข์ที่ใจด้วย ถามว่าทุกข์ใจเพราะอะไร ก็
เพราะไปห่วงกังวลว่าฉันจะอยูอ่ ย่างไร ใครจะดูแลฉัน ใครจะดูแลลูก
ฉัน บางทีก็คิดไปถึงความตายโน่น มีบางคนไปหาหมอ ทันทีที่รู้ว่า
เป็นมะเร็งก็ทรุดเลย ไม่เป็นอันกินอันนอน ซึมทัง้ วัน ทัง้ ๆ ทีต่ อนไป
หาหมอยังกระฉับกระเฉงยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ท�ำไมพอรู้ข่าวเท่านั้น
ก็ทรุดเลย ที่ทรุดไม่ใช่เพราะฤทธิ์มะเร็งนะ แต่ทรุดเพราะใจ ใจไป
คิดถึงความตาย หรือไม่ก็สร้างภาพเลวร้ายว่า ต่อไปฉันจะเจ็บป่วย
อย่างทุกข์ทรมาน จะทุรนทุรายจนตาย พูดง่ายๆ คือทุกข์เพราะ
กังวลกับอนาคต ใจปรุงแต่เอาไว้ล่วงหน้า แล้วก็ไปยึดกับภาพปรุง
แต่งนั้น อย่างนี้เรียกว่าไปยึดติดกับอนาคต
จะว่าไปแล้วคนเราหากป่วยกายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไร
แต่ส่วนใหญ่มักป่วยใจด้วย ป่วยใจคือ กังวล กลัว ตื่นตระหนก
เครียด กลุ้มใจ ซึ่งมักเกิดจากการปรุงแต่งอนาคต ไปสร้างภาพที่
เกินเลยจากความเป็นจริง บางทีอาการไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไร
แต่พอสร้างภาพหรือปรุงแต่งไปในทางทีเ่ ลวร้ายก็ท�ำให้รา่ งกายแย่ลง
ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี เคยเล่าให้ฟังว่า เคยมีผู้ป่วยคน
หนึ่งมาหา แกตัวซีด ไม่มีเรี่ยวแรงจนต้องนอนเปลมา คุณหมอซัก
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ถามอาการเสร็จแล้วก็หนั ไปพูดกับแพทย์ฝกึ หัดว่า คนไข้คนนีไ้ ม่เป็น
อะไรมาก แค่มีพยาธิปากขอ ท�ำให้เลือดจาง เมื่อได้กินเหล็กก็จะดี
วันดีคนื พอพูดจบก็หนั ไปมองคนไข้ ปรากฏว่าคนไข้ลกุ ขึน้ มาได้เลย
แล้วบอกว่า ถ้าคุณหมอบอกว่ามันหายง่ายแบบนี้ ผมก็ไม่ต้องใช้
ไอ้เปลนี้แล้วล่ะ ว่าแล้วก็เข็นเปลไปชิดผนัง
ทีแรกคนไข้คนนี้ไม่มีแรงขนาดต้องนอนเปล ท�ำไมถึงเป็น
อย่างนั้น ทั้งๆ ที่เขาแค่มีพยาธิเท่านั้น นั่นก็เพราะเขาคงคิดไปว่า
ฉันเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้าย คิดอย่างเดียวไม่พอ แต่ยังยึดติดกับ
ความคิดนั้นด้วย พอไปยึดว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาก็เลย
กังวลตืน่ ตระหนก ท�ำให้ไม่มเี รีย่ วไม่มแี รง แต่พอคนไข้ได้ฟงั ค�ำของ
ท่านอาจารย์ประเวศ ก็เลยปล่อยวางความกังวล รู้สึกสบายใจว่า
ไม่ได้เป็นโรคร้าย พอใจสบาย กายก็สบาย มีเรี่ยวมีแรงกลับมา
เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยด้วยซ�้ำ
ตรงนี้คือปัญหาของคนเจ็บคนป่วยส่วนใหญ่ คือว่าเจ็บป่วย
ทางกายอย่างเดียวไม่พอ ยังปล่อยใจให้เจ็บป่วยอีกด้วย เพราะมัวกังวล
กับอนาคตหรือไม่กไ็ ปนึกถึงอดีตเมือ่ ครัง้ ยังมีสขุ ภาพดี ไปไหนมาไหน
ได้ พอนึกถึงความสุขที่เคยสูญเสียไปเพราะความเจ็บป่วย ก็เลยยิ่ง
ทุกข์ใหญ่ อย่างนีเ้ รียกว่าป่วยใจเพราะยึดติดกับอดีต ไม่ยอมปล่อยวาง
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นอกจากความยึดติดในอดีตกับอนาคตแล้ว ความยึดติดอีก
อย่างหนึ่งที่ท�ำให้คนเราเป็นทุกข์ก็คือ ความยึดติดว่าเป็นฉัน เป็น
ของฉัน หรือเป็น “ตัวกู ของกู” ที่จริงการยึดติดกับอดีตกับอนาคต
และการยึดติดว่าเป็นฉัน เป็นของฉัน เป็นเรือ่ งเดียวกัน แต่วา่ อาตมา
แยกออกมาเป็นสองเรื่องเพื่อจะท�ำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น
การยึดติดว่าเป็นฉัน เป็นของฉัน คือ ตัวการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เรา
เป็นทุกข์ อย่างเช่นของหาย ถ้าเป็นของคนอื่นหาย เราไม่ทุกข์เลย
ใช่ไหม แต่ถ้าเงินของเราหาย เราจะทุกข์ขึ้นมาทันที ยิ่งยึดว่าเป็น
ฉัน เป็นของฉันมากเท่าไร ก็จะยิง่ ทุกข์มากเท่านัน้ เวลามีคนประสบ
อุบัติเหตุ เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเท่าไร แต่ถ้าเป็นพี่น้องฉัน เพื่อนฉัน
เราจะตกใจหรือถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เวลาคนอืน่ เดือดร้อน เราอาจรูส้ กึ เป็นห่วงเป็นใยเขาบ้าง เพือ่ น
ท�ำสร้อยทองหาย หรือรถของเขาถูกขโมย เราสามารถแนะน�ำเขาได้
ว่าควรท�ำใจอย่างไร แต่ถา้ เราท�ำของหายเสียเอง สิง่ ทีเ่ ราแนะน�ำคน
อื่น กลับเอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลย เราแนะน�ำให้คนอื่นท�ำใจ แต่
เรากลับท�ำใจไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะเรายึดติดถือมัน่ ว่าสิง่ เหล่านัน้
เป็นของฉัน มันเลยกระเทือนไปถึงใจท�ำให้ลมื ไปว่าเคยแนะน�ำอะไร
แก่ใครไว้บ้าง
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ขอให้สังเกตดู พอเราไปยึดติดถือมั่นอะไรว่าเป็นของเรา ใน
ทีส่ ดุ เราเองกลับกลายเป็นของมันไป เรายึดว่าเงินนีเ้ ป็นของเรา แต่
ว่าพอมีคนมาปล้นมาจี้ บางทีเราคิดจะสูข้ นึ้ มาเลยนะ เพราะไม่อยาก
สูญเงิน มีหลายคนยอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้ กลายเป็นว่าเรา
กลายเป็นของเงินไปเสียแล้ว เงินไม่ใช่เป็นของเรา แต่เราเป็นของ
มัน มีรถคันหนึง่ อุตส่าห์ดแู ลด้วยความภาคภูมใิ จว่ามันเป็นของเรา
แต่พอเอาไปจอดไว้ข้างถนน ใจก็จะคอยกังวลถึงรถคันนั้น ไม่เป็น
อันท�ำงาน ไม่เป็นอันกินข้าว หรือว่าถ้ารถมีรอยขูดขีดข่วนขึ้นมา
บางทีกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย เพราะเป็นห่วงมัน ตกลง
ว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่ นี่แหละคนเรา ทุกข์
ก็เพราะไปยึดติดว่ามันเป็นฉัน เป็นของฉัน
คราวนี้มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง มันเกี่ยว
ข้องกับความเจ็บป่วยก็เพราะว่า เวลาเกิดความเจ็บป่วยขึน้ มาทีจ่ ริง
มันเป็นแค่ร่างกายที่ป่วย มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้น แต่พอ
เราไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของฉัน เราก็จะรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันปวด ไม่
ใช่แค่รา่ งกายเจ็บป่วยเท่านัน้ แต่มคี วามรูส้ กึ ว่าฉันเจ็บฉันปวดซ้อน
ทับขึ้นมา ตรงนี้แหละที่ท�ำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้น
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เวลาเราปฏิบัติธรรม ครูบาอาจารย์จะสอนให้เราสังเกตความ
รู้สึกนึกคิด พอมีความรู้สึกความนึกคิดเกิดขึ้นมาก็ให้เห็นมัน แต่
ส่วนใหญ่ไม่ “เห็น” หรอก กลับเข้าไป “เป็น” มีความโกรธเกิดขึน้ ก็
ไม่ได้เห็นความโกรธ แต่ไปยึดเอาความโกรธเป็นของฉัน ฉันเป็น
ผูโ้ กรธ มีความเครียดเกิดขึ้น ก็ไม่เห็นความเครียด แต่ไปยึดเอา
ความเครียดเป็นของฉัน ฉันกลายเป็นผู้เครียด ในท�ำนองเดียวกัน
เวลาเกิดความเจ็บความปวด ถ้าเรามีสติเห็นว่า ความเจ็บความปวด
มันเกิดขึน้ กับกาย เห็นเท่านัน้ จะไม่คอ่ ยทุกข์เท่าไร แต่พอไปยึดเอาว่า
ความเจ็บป่วยความปวดเป็นของฉัน ฉันเลยเจ็บปวดเลยทุกข์หนัก
กว่าเดิม อย่างนี้เป็นเพราะการยึดติดว่าเป็นฉัน เป็นของฉัน
ใหม่ๆ อาจจะมองเห็นยาก แต่ขอให้สังเกตว่า เวลาเราเจ็บ
ป่วยขึ้นมา มันจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้น ความไม่พอใจนี้เกิดขึ้น
เพราะมีความยึดติดอยู่ลึกๆ ว่าร่างกายฉันต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วย
ความยึดติดที่ว่านี้แหละที่ท�ำให้ไม่ยอมรับความเจ็บป่วย มันท�ำให้
จิตดิ้นรนกระสับกระส่าย ไม่ยอมรับความจริง เราก็เลยเป็นทุกข์
ยิง่ ขึน้ คนทัว่ ไปมักยึดติดว่าร่างกายนีจ้ ะต้องมีสขุ ภาพดี ต้องแข็งแรง
ต้องเป็นดั่งใจฉัน นี้แหละคือสาเหตุขั้นแรกเลยที่ท�ำให้คนเราทุกข์
คือพอไปยึ ด ว่ า ร่ างกายนี้เป็นฉันเป็นของฉัน เราก็ อ ยากให้ มั น
เป็นไปตามใจเรา เหมือนรถของฉันจะมีรอยขีดรอยข่วนไม่ได้ หรือ

150

ธ ร ร ม ะ สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย

ว่าบ้านของฉันจะเสือ่ มไม่ได้ เงินของฉันจะหายไม่ได้ กล้องของฉัน
จะต้องอยู่ในสภาพดีตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เรายึดไว้ในใจ อะไรก็ตาม
ทีเ่ รายึดว่าเป็นฉันเป็นของฉัน เราจะมีความคาดหวังแบบนีอ้ ยูใ่ นใจ
ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของฉัน เราก็
จะมีความคาดหวังว่า ร่างกายนี้ก็จะป่วยไม่ได้ จะเจ็บไม่ได้ รวมทั้ง
จะแก่ไม่ได้ด้วย ฉะนั้นพอเจ็บป่วยขึ้นมา เราจึงทุกข์มากเพราะว่า
มันสวนทางกับความคาดหวังของเรา นี่แหละคือสาเหตุแรกที่ทำ� ให้
คนเราทุกข์เวลาเจ็บป่วย ทั้งๆ ที่ความเจ็บป่วยนั้นไม่ได้หนักหนา
แต่พอมันไม่เป็นดั่งใจ แถมยังปรุงแต่งไปในทางเลวร้าย เช่นฉัน
เป็นมะเร็งหรือเปล่า พอคิดแค่นี้ก็ใจเสียเลย
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จัก
วางด้วยการตระหนักว่า มันไม่ใช่ของเรา ส�ำหรับคนธรรมดาก็ให้
ตระหนักไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยง ควรพิจารณาอย่างนี้
ตลอดเวลา ไม่ใช่มาพิจารณาเอาตอนที่เจ็บป่วยแล้ว แต่ควรจะ
พิจารณาตัง้ แต่ตอนทีร่ า่ งกายยังสุขสบายดีอยู่ เวลาทีร่ า่ งกายเราสุข
สบายดีก็ควรระลึกว่า สักวันหนึ่งก็จะต้องเจ็บป่วย สักวันหนึ่งก็จะ
ต้องแก่ สักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆ ก็จะแปรปรวนไป คือถ้าเราระลึก
นึกถึงความไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ในยามที่มีสุขภาพดี ในยามที่
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ยังหนุม่ ยังสาว พอเจ็บป่วยขึน้ มาหรือแก่ขนึ้ มา เราก็จะไม่ทกุ ข์มาก
แต่ถา้ เราไม่ได้พจิ ารณาอย่างนีเ้ ลย พอเจ็บป่วยขึน้ มาเราก็เป็นทุกข์
แต่วา่ ก็ยงั ไม่สาย เมือ่ เจ็บป่วยแล้ว เราควรยอมรับว่า นีค่ อื ความจริง
นี่คือธรรมดาของชีวิต อย่าไปขัดขืน อย่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
แม้ว่าโรคที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นโรคร้าย แต่ถ้าเรายอมรับ
ตั้งแต่แรกว่า นี้คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ความทุกข์ใจก็จะลดลง
มีแต่ความป่วยกายเท่านั้น ในทางตรงข้ามถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับ
ความจริง เอาแต่ตีโพยตีพายว่าท�ำไมถึงต้องเป็นฉันๆ เราจะทุกข์
ทั้งใจทุกข์ทั้งกาย คนเจ็บคนป่วยหลายคนมักจะพูดเช่นนี้ รวมทั้ง
เวลาประสบเหตุร้าย เช่นของหาย ถ้าเราบ่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรา
ยังไม่ยอมรับความจริงว่าทุกๆ คน รวมทั้งเราด้วยมีโอกาสที่จะต้อง
เจอสิง่ เหล่านัน้ ทัง้ นั้น แทนทีจ่ ะถามว่าท�ำไมถึงต้องเป็นฉัน เราควร
จะถามใหม่วา่ ท�ำไมถึงจะเป็นฉันไม่ได้ เพราะว่าใครๆ ก็ปว่ ย ใครๆ
ก็สูญเสียทรัพย์สินกัน ใครๆ ก็สูญเสียคนรักกันทั้งนั้น
ถ้าเราระลึกเสมอว่าความไม่เที่ยง ความแก่ ความเจ็บความ
ป่วย ความพลัดพรากสูญเสีย เป็นธรรมดาของชีวติ มันจะช่วยท�ำให้
เราปล่อยวางได้มากขึน้ เวลาเกิดเหตุรา้ ย ทีนกี้ ม็ ปี ญั หาว่า เราปล่อย
วางได้แล้ว แต่ว่าบางครั้งทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดก็ยังมา
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รบกวน เอาล่ะป่วยไม่ว่า แต่ว่าป่วยแล้วท�ำอย่างไรถึงจะไม่เจ็บ
หลายคนยอมรับความป่วยได้แต่ยอมรับความเจ็บไม่ได้ ทุกขเวทนา
มันแรงกล้า ตรงนีแ้ หละทีเ่ ราจะต้องกลับมาพิจารณาว่าสิง่ ทีเ่ จ็บป่วย
นี้มันไม่ใช่เรา ร่างกายเจ็บแต่ไม่ใช่เราเจ็บ กายป่วยแต่ใจไม่ป่วย
เป็นสิ่งที่ท�ำได้
พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอุบาสกคนหนึ่งว่า แม้กายกระสับ
กระส่าย แต่ว่าอย่าให้จิตกระสับกระส่าย คือกายกับใจนี้ไม่ใช่สิ่ง
เดียวกัน กายป่วยแต่ใจไม่ปว่ ยอันนีท้ �ำได้ กายร้อนแต่ใจไม่รอ้ นก็ได้
กายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บก็ได้ จะท�ำอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสติ ถ้าเรามีสติ
เวลาเกิดความเจ็บความปวดขึน้ มา ก็ให้เห็นหรือรูท้ นั ความเจ็บความ
ปวดนั้น อย่าปล่อยใจให้เข้าไปจมอยู่ในความเจ็บปวด ให้เห็นความ
เจ็บความปวดว่า มันเกิดขึน้ กับกาย แต่วา่ กายไปยึดติดถือมัน่ ว่าฉัน
เจ็บ หรือฉันเป็นผูเ้ จ็บ หรือว่าความเจ็บเป็นของฉัน ตรงนีอ้ าศัยสติ
ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งฉับไว แต่เราก็สามารถฝึกได้ในชีวิตประจ�ำวัน
แม้ในขณะทีก่ ำ� ลังเจ็บป่วย ถ้าเรามีสติขนึ้ มา เราจะปล่อยวางได้งา่ ย
ขึน้ เริม่ ตัง้ แต่การปล่อยวางความคิดปรุงแต่ง เช่น ความคิดฟุง้ ซ่าน
ว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่า ฉันจะตายดีไหม นีเ้ ป็นความคิดปรุงแต่ง
ที่ท�ำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้น
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ทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่ว่าอย่าง
แรกที่เราสามารถท�ำได้คือ ปล่อยวางความคิดความนึก เวลาเรา
เผลอคิดฟุ้งซ่าน พอมีสติก็เห็นว่าความคิดนั้นเป็นอันหนึ่ง ใจเป็น
อีกอันหนึง่ แต่ถา้ ไม่มสี ติกไ็ ปยึดว่าความคิดเป็นของฉัน ฉันเป็นผูค้ ดิ
ขนาดความคิดธรรมดาๆ เรายังไปยึดเลย นับประสาอะไรกับความ
ทุกข์ซึ่งมีแรงดึงดูดจิตใจได้มาก
คนเราพอยึดแล้ว เราไม่ได้ยึดแค่สิ่งดีๆ นะ สิ่งที่ไม่ดีเราก็ยึด
อย่าไปคิดว่าเรายึดแต่สิ่งดีๆ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง คนรัก หรือ
ความสุข สิ่งที่ไม่ดีคือความทุกข์ ความโกรธ ความเหม็น เราก็ยึด
ลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไปถูกอุจจาระหรือถูกน�้ำปลา มันเหม็นใช่
ไหม เราท�ำอย่างไรเราก็ลา้ งมือ เอาสบูม่ าขัดถู เอาน�ำ้ มาล้าง เสร็จ
แล้วท�ำอย่างไรต่อ เราเอามือมาดมใช่ไหม เราไม่ชอบกลิ่นอุจจาระ
กลิน่ น�ำ้ ปลาเพราะมันเหม็น แต่กย็ งั อดดมมันไม่ได้ พอรูว้ า่ ยังมีกลิน่
ติดมืออยู่ เราก็จะล้างต่อ ล้างเสร็จท�ำอย่างไร ก็เอามาดมอีก ทัง้ ๆ ที่
ไม่ชอบกลิ่นทีต่ ิดมือ แต่ก็ดมแล้วดมเล่า นี่เป็นการยึดติดอย่างหนึ่ง
เหมือนลิงเวลามือมันถูกกะปิ มันไม่ชอบกะปิมากเลย มันก็เลยเอา
มือมาถูกับพื้นเพื่อก�ำจัดกะปิ ถูเสร็จก็จะเอามือมาดม ดมเสร็จยังมี
กลิน่ อีกก็จะถูใหม่ ถูจนกระทัง่ ผิวเป็นแผลถลอกปอกเปิกก็ยงั ไม่เลิกถู
คือยิ่งเกลียดกะปิก็ยิ่งดมกะปิอยู่นั่นแหละ
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ถ้าเราโกรธใครเกลียดใคร ใจก็ยิ่งคิดถึงคนนั้น ความเจ็บก็
เหมือนกันนะ ความเจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่เราก็ยึดติดมันโดย
ไม่รู้ตัว พอเจ็บปวดขึ้นมา ใจก็จะจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวด ปวด
ตรงไหน ใจก็จะจดจ่อแต่ตรงนั้น นี่เรียกว่ายึดติด สาเหตุที่ยึดติด
ก็เพราะไม่มีสติ แต่ถ้ามีสติเราจะปล่อยวางได้มากขึ้น เราจะเห็น
ทุกขเวทนาแต่ไม่เข้าไปยึดทุกขเวทนานัน้ แต่วา่ ส�ำหรับคนทีย่ งั ไม่มี
สติทรี่ วดเร็วฉับไวก็ตอ้ งหาอะไรให้เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วของใจเอาไว้กอ่ น
ใจจะได้ไม่จดจ่อปักตรึงกับความเจ็บปวด
เวลาเจ็บปวดถ้าสติยงั ไม่มกี ำ� ลังพอทีจ่ ะดึงจิตออกมาจากความ
เจ็บความปวดได้ ก็ควรหาสิง่ อืน่ มาเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ เช่น นึกถึง
พระพุทธรูป ท่องบทสวดมนต์ในใจ พอท�ำอย่างนี้จิตก็จะมีที่ยึด
เหนี่ยวหรือจุดสนใจ ท�ำให้ไม่ไปสนใจความเจ็บปวด การท�ำให้จิต
มีสมาธิกบั อะไรสักอย่าง ท�ำให้ความรูส้ กึ เจ็บปวดลดลง ทีจ่ ริงนีเ้ ป็น
วิธีที่เราท�ำอยู่บ่อยๆ หรือเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆ
เราเคยไหม นั่งเป็นชั่วโมงๆ โดยไม่รู้สึกเมื่อยเลย ท�ำไมถึง
ไม่เมือ่ ย เพราะว่าก�ำลังดูหนังฟังเพลงหรือก�ำลังเล่นไพ่ พอใจจดจ่อ
อยู่กับหนังเพลงหรือไพ่ก็เลยไม่ไปรับรู้ความปวดเมื่อย ความปวด
เมื่อยเกิดขึ้นแต่ใจไม่รับรู้ก็เลยไม่ทุกข์ อันนี้เพราะว่าใจมีสิ่งยึด
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เกาะ แต่ว่าส�ำหรับคนป่วย สิ่งยึดเกาะที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรา
นับถือ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราผูกพัน ท�ำให้ใจสบาย และปล่อยวาง
ความเจ็บปวดได้
นอกจากความคิดปรุงแต่งและความเจ็บปวดที่ควรปล่อยวาง
แล้ว ยังมีอีกอย่างที่เราควรปล่อยวางด้วย นั่นคือ ความยึดถือใน
ตั ว ฉั น ของฉั น หรื อ ความยึ ด ถื อ ในตั ว ตน ซึ่ ง เป็ น ความยึ ด ติ ด ที่
ลึกซึง้ ทีส่ ดุ การยึดติดในตัวตนเป็นตัวการส�ำคัญของทุกข์ ทัง้ ในยาม
ปกติและยามเจ็บป่วย อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรามักยึดติดถือมั่นว่า
ร่างกายเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉัน ดังนัน้ พอมันมีอนั เป็นไป เรา
จึงทุกข์ระทม
การยึดถือในตัวตนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยปัญญาถึงจะปล่อยวาง
ได้ นั่นคือ เกิดปัญญาจนเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวฉันของฉัน
แม้แต่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ ความเข้าใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย
ความทุกข์ คือประสบกับความผันผวนปรวนแปรจนเห็นชัดว่า ไม่มี
อะไรทีย่ ดึ ถือว่าเป็นตัวฉันของฉันได้เลย พูดอีกอย่างก็คอื ช่วงเวลาที่
เราจะปล่อยวางได้ดที สี่ ดุ ก็คอื ตอนทีเ่ ราทุกข์ ทุกข์จนรูช้ ดั ว่าร่างกาย
นี้ไม่น่ายึดถือ
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ทุกคนเมื่อใกล้ตายก็จะมีทุกขเวทนาบีบคั้น
แต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันทุกขเวทนา
ไม่ปฏิเสธความเจ็บปวด
ยอมรับมันอย่างที่เป็น ไม่ผลักไส
ใจก็จะนิ่งได้ไม่กระเพื่อม
จะมีแต่กายเท่านั้นที่ทุกข์ แต่ใจไม่ทุกข์ไปด้วย
เรายึดติดถือมัน่ ในร่างกายนีเ้ นือ่ งจากเราคิดว่าร่างกายนีเ้ ทีย่ ง
เนื่องจากเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุข พูดง่ายๆ ก็คือว่าเราไปยึด
เพราะเข้าใจว่ามันน่ายึด แต่เราไม่ได้เห็นว่ามันมีโทษอย่างไรบ้าง
เหมือนกับเราไปยึดเอาทรัพย์สมบัติว่าเป็นของฉัน เพราะว่ามันให้
ความสุขกับเรา แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
สร้างปัญหาให้กับเรา ท�ำให้เรากังวล ท�ำให้เรากลุ้มใจ ท�ำให้เป็น
ทุกข์ เราก็จะสละหรือปล่อยวางได้ง่าย ความยึดสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้
เพราะเราไปเข้าใจว่าสิง่ เหล่านัน้ เป็นสุขเทีย่ งแท้เป็นตัวตน แต่เมือ่ ใด
ก็ตามที่เราเห็นว่ามันทุกข์เหลือเกิน ไม่จีรังยั่งยืน ก็จะเห็นว่ามันไม่
น่ายึดก็จะปล่อยวางได้
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ในสมัยพุทธกาลมีหลายท่านที่บรรลุธรรมได้ยามที่ป่วยหนัก
ทัง้ นีเ้ พราะท่านเห็นว่าร่างกายนีเ้ ป็นทุกข์อย่างยิง่ เห็นชัดเจนเลยว่า
สังขารไม่นา่ ยึดถือ อย่างเช่นพระติสสะซึง่ ป่วยหนักมีแผลพุพองเต็ม
ตัว ส่งกลิน่ เหม็นจนไม่มใี ครอยากจะมาดูแล แม้กระทัง่ พระด้วยกันก็
เมิน จนกระทัง่ พระพุทธเจ้าทราบข่าว จึงเสด็จมาดูแลเอาใจใส่ เช็ด
เนื้อเช็ดตัว ท�ำความสะอาดจีวรซึ่งเปรอะเปื้อนอุจจาระปัสสาวะ จน
ท่านรู้สึกดีขึ้น จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “อีกไม่นาน ร่างกาย
นี้จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้
อันหาประโยชน์มิได้” พระติสสะได้พิจารณาตามและประจักษ์ชัด
ด้วยตนเองร่างกายนี้ไม่น่ายึดถือเลย พอท่านเห็นชัด ปัญญาก็เกิด
ปล่อยวางสังขารได้อย่างสิ้นเชิง ท�ำให้ท่านบรรลุอรหัตผลจังหวะ
เดียวกับที่หมดลม
มีภิกษุสงฆ์บางท่านแก่มาก เดินกระย่องกระแย่ง เดินแต่ละ
ก้าวล�ำบากมาก มีคราวหนึง่ ท่านเดินหกล้ม ตัวกระแทกพืน้ ปวด ใน
ขณะนั้นเองก็ได้เห็นชัดว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเลย เต็มไปด้วยความ
ทุกข์ ไม่น่ายึดถือเลย พอเห็นเช่นนี้ท่านก็ปล่อยวางและบรรลุธรรม
ในตอนนั้นเลย
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เพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วย ก็ขอให้ถือว่าร่างกายนี้ก�ำลัง
สอนธรรมแก่เรา ความเจ็บปวดก�ำลังสอนธรรมแก่เราว่า สังขารนี้
ไม่เที่ยงเลย ไม่น่ายึดถือ และยึดถือไม่ได้ด้วย การพิจารณาเช่นนี้
อยู่เสมอช่วยให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นและหลุดจากความทุกข์ได้
ง่ายขึ้น
เวลาร่างกายเจ็บป่วยอย่าไปนึกว่าเราโชคร้าย เราท�ำกรรม
อะไรไว้หนอถึงเจ็บถึงป่วย ลองพิจารณาใหม่ว่าความเจ็บป่วยก�ำลัง
สอนธรรมะให้แก่เรา เขาก�ำลังมาแสดงสัจธรรมให้เราเห็นว่า สิ่งทั้ง
หลายทั้งปวงไม่น่ายึดถือ หากเราเปิดใจรับสัจธรรม ก็จะช่วยให้เรา
เกิดปัญญาและสามารถปล่อยวางได้ คือไม่ยึดติดว่าร่างกายนี้เป็น
ฉันเป็นของฉัน ไม่ยดึ ติดว่าเป็นตัวตน เราปล่อยวางร่างกายนีไ้ ด้มาก
เท่าไร ใจเราก็จะเบามากขึน้ เท่านัน้ แม้วา่ ร่างกายยังทุกข์อยู่ แต่เรา
ไม่ยึดว่าความเจ็บปวดเป็นของฉัน ไม่ส�ำคัญมั่นหมายว่าฉันปวด
หรือฉันเจ็บป่วย
ตรงนีแ้ หละทีอ่ ยากจะให้ผทู้ เี่ จ็บป่วยมองว่าธรรมชาติก�ำลังมา
เปิดใจให้เราค้นพบสัจธรรม อาตมาอยากจะบอกว่า เราสามารถหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ ไม่ใช่เพราะเราหาย แต่เพราะเราปล่อยวางได้
ถ้าเราเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็อย่าไปเสียใจ ให้ตระหนักว่าที่
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เราทุกข์อยูต่ อนนีไ้ ม่ใช่ทกุ ข์เพราะโรค แต่เราทุกข์เพราะความยึดติด
โรคอาจจะรักษาไม่หายแต่เราสามารถปล่อยวางความยึดติดได้ ถ้า
เราปล่อยวางความยึดติดได้ โรคร้ายก็ท�ำอะไรจิตใจเราไม่ได้อีกต่อ
ไป ร่างกายแม้จะยังป่วยอยู่แต่ใจไม่ได้ป่วยด้วย
หากท�ำได้อย่างนี้ ในที่สุดแม้กระทั่งความตายก็ท�ำอะไรจิตใจ
เราไม่ได้ เพราะเราปล่อยวางได้แล้ว คนเรากลัวตายก็เพราะยังมี
ความยึดติด เรากลัวความสูญเสียเพราะเรายังยึดติดสิ่งต่างๆ มาก
มาย เช่น ทรัพย์สมบัติ คนรัก แต่พอเราปล่อยวางสิ่งต่างๆ ได้
ความตายก็ไม่น่ากลัว ความตายกลับเป็นเครื่องเตือนใจที่ช่วย
น้อมใจเราให้เกิดความสงบ
อาตมาได้กล่าวมาพอสมควรแล้ว คงจะเป็นคติธรรมให้ทุก
ท่านเกิดก�ำลังใจในการเรียนรู้วิธีปล่อยวางจากความทุกข์ เรียนรู้
วิธีที่ปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อใจเราจะได้ค้นพบความ
สุข ความอิสระ ความโปร่งเบา ขอให้ทุกท่านได้ค้นพบภาวะเช่นนี้
ด้วยตัวของท่านเองทุกคน

แม่น�้ำเต็มฝั่ง
ไม่ไหลทวนขึ้นสู่ที่สูงฉันใด
อายุของมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมไม่เวียนกลับมา
สู่วัยเด็กได้อีกฉันนั้น
พุทธวจนะ

คํ า ถ า ม - คํ า ต อ บ

อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปล่อยวาง มันแปลว่า
วางเฉยไม่ต้องท�ำอะไรหรือเปล่า แล้วมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ท�ำงานหรือ?
การปล่อยวางไม่เป็นอุปสรรคต่อการท� ำงาน กลับช่วยให้
ท�ำงานได้ดขี นึ้ แต่ตอ้ งอธิบายก่อนว่า การปล่อยวางขณะท�ำงานนัน้
มีสองความหมาย แบบที่ ๑ คือ ปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นฉัน
เป็นของฉัน แบบที่ ๒ คือ ปล่อยวางจากความยึดถือในเป้าหมาย
หรือผลที่จะเกิดขึ้น
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เอาแบบที่ ๒ ก่อน ถ้าเราท�ำงานด้วยความตั้งใจ แต่ไม่ไป
ใส่ใจกับผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ใจเราจะสบายขึ้น เหมือนกับ
เราเดินทาง แม้เส้นทางไกลแต่ใจเรายังไม่ไปคิดถึงเป้าหมายว่าเมือ่ ไร
จะถึง เมื่อไรจะถึง เรายังเดินต่อไปไม่หยุด การวางใจแบบนี้จะท�ำ
ให้เราเดินได้สบายกว่า ในทางตรงข้ามถ้าเราเดินด้วยใจที่นึกถึงแต่
เป้าหมาย คิดแต่ว่าเมื่อไรจะถึง เมื่อไรจะถึง เดินแบบนี้เราจะทุกข์
มาก อย่างที่เรียกว่ายึดติดในผลหรือเป้าหมาย
เวลาท�ำงานเราจะท�ำอย่างมีความสุข หากท�ำด้วยใจที่ปล่อย
วางจากอนาคต หรือจากผลที่จะเกิดขึ้น คือ มันจะส�ำเร็จหรือไม่
เป็นเรื่องอนาคต แต่ว่าตอนนี้ฉันขอท�ำอย่างเต็มที่ อาจจะไม่ส�ำเร็จ
ก็ได้ เพราะมันมีเหตุปัจจัยต่างๆ มากมายที่ฉันควบคุมไม่ได้ แต่ว่า
ฉันก็จะพยายามท�ำอย่างเต็มที่ อันนี้เป็นวิธีการท�ำงานแบบพุทธ
ตรงกับคติของจีนว่าการกระท�ำเป็นของมนุษย์ ส่วนความส�ำเร็จอยูท่ ฟี่ า้
นี่คือความหมายหนึ่งของการปล่อยวาง คือปล่อยวางจากความ
คาดหวังในผล ให้อยู่กับปัจจุบัน ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่
เป็นของดีมีประโยชน์ก็ขอให้เราท� ำเต็มที่ ผลจะเกิดขึ้นอย่างไร
อย่าไปสนใจ
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ปล่อยวางอีกแบบ คือปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นฉัน
เป็นของฉัน คือ บางครั้งเราไปเข้าใจว่าเราจะท�ำงานได้ดีก็ต่อเมื่อ
งานนั้นเป็นของเรา แต่ถึงแม้มันไม่ใช่ของเรา เราก็ยังควรมีความ
รับผิดชอบต่อสิง่ นัน้ เช่น เรายืมเงินเขามา เรายืมรถเขามา เรายืม
โทรศัพท์เขามา ถึงแม้ว่าสิ่งที่เรายืมมาจะไม่ใช่ของเรา แต่เราต้อง
รับผิดชอบดูแลสิ่งเหล่านั้นใช่ไหม? คนที่บอกว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่ของฉัน ฉันไม่ดูแล แสดงว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบ
การทีเ่ ราปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ได้หมายความ
ว่าเราไม่รับผิดชอบสิ่งนั้น ความรับผิดชอบก็ยังมีอยู่ ถึงแม้ไม่ใช่
ของเรา เราสามารถทีจ่ ะดูแลเอาใจใส่สิ่งต่างๆ ได้ โดยไม่ใช่ของเรา
สามีภรรยาไม่ใช่ของเรา แต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบดูแลเขา มีความ
เมตตากรุณาต่อเขา เราไม่ได้ท�ำเพราะความยึดความติด เราท�ำ
เพราะเราเห็นว่าการท�ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า ละทิ้งเรื่องความถูกความ
ผิด ละทิง้ เรือ่ งความดีความชัว่ มันไม่ถงึ ขนาดนัน้ สิง่ ไหนทีด่ สี งิ่ ไหน
ที่เป็นประโยชน์เราก็ท�ำ แต่ว่าเราท�ำด้วยความไม่ยึดว่า ถ้าเป็นลูก
ของเรา ลูกต้องเชื่อฟังฉันนะ ลูกอย่างเถียงฉันนะ หากท�ำอย่างนี้
เรียกว่ายึดติดแล้ว
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คนที่คิดว่าการปล่อยวาง คือการไม่รับผิดชอบหรือการไม่ท�ำ
อะไรเลย อันนีเ้ ป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง มีคราวหนึง่ หลวงพ่อชา
ไปเยี่ยมไปดูลูกศิษย์ที่พ�ำนักตามกุฏิต่างๆ ลูกศิษย์คนหนึ่งพักในกุฏิ
ที่มีหลังคารั่ว ท่านก็ปล่อยให้ฝนรั่วลงมา ฝนรั่วตรงไหนก็ย้ายไปนั่ง
ทีอ่ นื่ ทีม่ นั ไม่รวั่ หลวงพ่อชาก็ถามพระรูปนัน้ ว่า ท�ำไมถึงท�ำอย่างนัน้
พระรูปนัน้ ตอบว่าผมปล่อยวางครับ หลวงพ่อชาจึงอธิบายว่า ปล่อย
วางในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่วางเฉยแบบควายนะ คือหลังคาเสียก็
ต้องซ่อมถึงแม้ว่าไม่ใช่กุฏิเรา ปล่อยวางไม่ได้แปลว่านิ่งดูดาย ไม่
ท�ำอะไรเลย ปล่อยวางหมายถึงการปล่อยวางที่ใจ แต่ว่ายังกระท�ำ
ด้วยความรับผิดชอบอยู่ เราต้องรูจ้ กั แยกให้ถกู เราควรท�ำด้วยความ
รับผิดชอบแต่ด้วยใจที่ปล่อยวาง
ฉะนั้นการดูแลครอบครัว ท�ำงานการ เราควรท�ำอย่างเต็มที่
แต่ว่าใจไม่ไปยึดว่าเป็นฉัน เป็นของฉัน ใครมาต�ำหนิงานการก็ไม่
รูส้ กึ ว่ามาต�ำหนิเรา เพราะงานนัน้ ไม่ใช่เรา ใครมาวิจารณ์งาน ก็ถอื
ว่าดี เราจะได้แก้ไขให้งานออกมาดียงิ่ ขึน้ ไม่ใช่วา่ ใครมาแตะงานฉัน
ก็เท่ากับว่ามาวิจารณ์ฉนั เดีย๋ วนีเ้ ราไปคิดกันแบบนัน้ ก็เลยทุกข์มาก
ท่านอาจารย์พทุ ธทาสแนะว่า เวลาท�ำงานควรยกผลงานให้เป็นของ
ความว่าง อย่ายึดติดว่าเป็นของฉันมันจะท�ำให้ทุกข์
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ถ้าเราท�ำแบบปล่อยวาง ก็จะท�ำงานการได้เป็นอย่างดีและมี
ความสุขด้วย ได้ทั้งสองอย่างคืองานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ขอให้
เข้าใจอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจผิด ไปคิดว่าปล่อยวางคือปล่อย
มือ ไม่เอาธุระ ถ้าพระพุทธเจ้าปล่อยวางอย่างนั้น พระองค์ก็จะไม่
สอนคนนานถึง ๔๕ ปีหรอก พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของ
ผู้ที่ท�ำงานอย่างปล่อยวาง
เมื่อกี้ที่บอกว่าปล่อยวางจากความคาดหวัง แสดงว่าผู้ป่วยที่
เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยทั่วไป ถ้าเกิดว่าการมีความหวัง
หรือก�ำลังใจในทางพุทธศาสนา เขาให้พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับความ
หวังของคนไข้
ความหวังก็มีประโยชน์ แต่ว่าถ้าเราไปหวังมากไป เราก็จะ
ทุกข์ เมือ่ มันไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ยกตัวอย่างง่ายๆ คนทีน่ งั่
สมาธิด้วยความคาดหวังอยากให้ใจสงบ เขาจะนั่งสมาธิด้วยความ
ทุกข์เพราะใจไม่ยอมสงบ ยิง่ อยากสงบใจก็ยงิ่ ไม่สงบ ครูบาอาจารย์
จึงสอนว่าให้ท�ำสมาธิดว้ ยใจทีป่ ล่อยวาง คือไม่ใช่ไม่นงั่ นะ ปล่อยวาง
ก็ยังต้องนั่งสมาธิแต่นั่งด้วยความไม่คาดหวัง
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ส�ำหรับคนธรรมดา เขายังต้องการความคาดหวัง เราให้กำ� ลัง
ใจเขาได้ ทั้งหมดที่พูดมาอาตมาพูดส�ำหรับคนที่พอจะเข้าใจเรื่อง
ธรรมะแล้ว แต่ส�ำหรับคนทั่วไปความหวังก็ยังจ�ำเป็นอยู่ อันนี้เราก็
ต้องแนะน�ำตามล�ำดับขัน้ ของความเข้าใจของเขา คือดูวา่ เขามีความ
เข้าใจระดับไหน รูจ้ กั ท�ำใจขนาดไหน บางคนรูธ้ รรมะดีแต่วา่ ไม่รจู้ กั
ท�ำใจก็ได้ พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เสียศูนย์หรือช็อกทันที ตอนนัน้
สมองไม่รับรู้อะไรแล้ว แนะน�ำธรรมะอย่างไรก็ไม่รับ เขาตอนนั้น
อาจต้องการแค่ค�ำปลอบโยนหรือก�ำลังใจ อันนี้เป็นธรรมดาอย่าไป
คิดว่าคนทีเ่ ข้าใจธรรมะแล้ว เขาไม่ตอ้ งการก�ำลังใจหรือค�ำปลอบโยน
เขาก็ต้องการเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะชั่วครู่ชั่วยาม พอเขาตั้งสติได้
แล้วก็จะเปิดใจฟังธรรมะ หรืออาศัยธรรมะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ของตัวได้

ถ้าผู้ที่ทำ� ตนให้เดือดร้อน
ด้วยการหลงใหลคร�่ำครวญ
จะท�ำประโยชน์อะไร
ให้เกิดขึ้นได้บ้าง
นักปราชญ์ผู้รู้แจ้ง
ก็คงจะท�ำอย่างนั้นตามไปแล้ว
พุทธวจนะ

เ ต รี ย ม ใ จ
ใ น ย า ม ป่ ว ย ห นั ก

ในยามเจ็บป่วย ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์ที่กายเท่านั้น

หากใจก็พลอยทุกข์ด้วย เช่น มีความวิตกกังวล เครียด หงุดหงิด
หดหู่ หวาดกลัว ฯลฯ ใจที่เป็นทุกข์ย่อมท�ำให้ร่างกายเสื่อมทรุดลง
หายยาก หรือฟื้นตัวได้ช้าลง ตรงกันข้าม ใจที่สงบหรือเบิกบานจะ
ช่วยให้ร่างกายหายเร็วขึ้นและเจ็บปวดน้อยลง
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อย่างไรก็ตามโรคภัยไข้เจ็บในบางกรณี ก็ไม่สามารถรักษาให้
หายได้และท�ำให้รา่ งกายเสือ่ มทรุดลง จนไม่สามารถฟืน้ เป็นปกติได้
เช่น เป็นอัมพฤกษ์หรือพิการ แม้กระนั้นใจก็ยังมีความส�ำคัญ ถ้า
หากรักษาใจไว้ให้ดี เช่น มีความสงบ จดจ่อในสิง่ ทีด่ งี าม ความทุกข์
ก็จะลดลง ไม่ทุรนทุรายหรือกระสับกระส่าย
แม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือป่วยหนัก จนมาถึงระยะสุดท้าย
ของชีวิต หมอ พยาบาล และเทคโนโลยีทั้งหลายอาจช่วยอะไรไม่
ได้มากนัก แต่จิตใจของเราเองก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งได้ ช่วยให้เป็น
ทุกข์น้อยลงและมีความสงบได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ด้วยเหตุนี้ในยามเจ็บป่วย การดูแลรักษาจิตใจ จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลรักษาร่างกาย บางครั้งอาจส�ำคัญกว่า
ด้วยซ�้ำ โดยเฉพาะเมื่อร่างกายไม่สามารถเยียวยาได้อีกต่อไป เมื่อ
มาถึงจุดหนึ่งของชีวิต ร่างกายมีแต่จะทรุดลงและทุกข์หนักขึ้นจน
คุมไว้ไม่อยู่ แต่จิตใจของเราไม่ใช่เช่นนั้น สามารถเป็นสุขและสงบ
ได้จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เมือ่ ป่วยหนักหรือเมือ่ รูต้ วั ว่าวาระสุดท้ายของชีวติ ใกล้จะมาถึง
จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ แต่ควรใช้เวลาทีเ่ หลืออยูเ่ พือ่
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รักษาจิตและตระเตรียมใจให้พร้อมส�ำหรับช่วงส�ำคัญที่สุดของชีวิต
ความตายนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาเมื่อไร และเลือกไม่
ได้ว่าจะตายอย่างไร แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเผชิญกับความ
ตายอย่างไร ด้วยความสงบหรือตื่นตระหนก ด้วยความปล่อยวาง
หรือยื้อยุดสุดก�ำลัง
หากเราต้องการเผชิญกับความตายด้วยความสงบและด้วย
ความรู้สึกปล่อยวาง เราต้องเตรียมใจเสียแต่วันนี้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

ยอมรับความจริง
ความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือเราทุกคนต้องตาย ไม่มีใคร
ที่จะหลีกหนีความตายได้
เมือ่ คนเราต้องตายไม่ชา้ ก็เร็ว จึงควรเตรียมใจพร้อมรับความ
ตายอยู่ทุกเวลา และจะมีเวลาใดเล่าที่การท�ำใจพร้อมรับความตาย
จะเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับตอนที่ก�ำลังป่วยหนัก เมื่อเราพร้อมรับ
ความตาย ความตายก็มิใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป
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ตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทั้งๆ ที่วาระสุดท้ายใกล้
เข้ามาทุกขณะ มีแต่จะซ�ำ้ เติมตัวเองให้เป็นทุกข์มากขึ้น ยิ่งไม่ยอม
รับความตายก็ยงิ่ กลัวความตาย และยิง่ กลัวความตายมากเท่าไร ใจ
ก็ยงิ่ เป็นทุกข์มากเท่านัน้ พึงระลึกว่า ไม่มอี ะไรน่ากลัวเท่ากับความ
กลัว แม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย
อย่างน้อยทุกคืนก่อนนอนควรท�ำใจให้สงบและนึกถึงความ
ตายของตนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาถึง คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของ
ตนก็ได้ หรือไม่ก็พิจารณาดังนี้ว่า
ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง
ความตายเป็นของเที่ยง
อีกไม่นานร่างกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดิน
เหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์มิได้
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จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม
ในภาวะที่ร่างกายของเราก�ำลังเจ็บปวดแปรปรวนอยู่นั้น
ความทุกข์ทรมาน สามารถบรรเทาลงได้ หากมีการเหนีย่ วน�ำจิตใจ
ให้เป็นสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงาม
มีหลายวิธีที่ช่วยให้จิตจดจ่อกับสิ่งดีงาม
ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ อาจได้แก่ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ พระโพธิสตั ว์ หรือ ครูบาอาจารย์ผเู้ ป็นปูชนียบุคคล
การระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้น หากมี
พระพุทธรูป หรือรูปของพระโพธิสัตว์ และครูบาอาจารย์ที่เคารพ
นับถือมาตั้งอยู่ในห้องจะช่วยให้จิตใจมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้น
สวดมนต์
การสวดมนต์อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะบทที่ชวน
ให้ร�ำลึกถึงองค์คุณ หรืออานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ช่วยให้
ศรัทธาในใจเพิ่มพูน ยิ่งมีศรัทธามากเท่าไร จิตก็ยิ่งเป็นสมาธิและ
สงบนิง่ ได้เร็วมากเท่านัน้ อีกทัง้ ยังช่วยให้เกิดก�ำลังใจ ในการเอาชนะ
ความกลัวต่างๆ ที่รุมเร้า
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ฟังธรรม
การฟังธรรม ไม่วา่ จากเทป รายการวิทยุโทรทัศน์ หรือจากผูท้ ี่
เราเคารพนับถือโดยตรง (ซึง่ เป็นพระภิกษุหรือฆราวาสก็ได้) เป็นอีก
วิธีหนึ่งทีช่ ่วยน้อมจิตให้เป็นกุศล ได้ทั้งความสงบ ก�ำลังใจ และเกิด
ปัญญา
พึงระลึกว่าในยามเจ็บป่วย ไม่ใช่แต่ร่างกายของเราเท่านั้นที่
ต้องการยา ใจก็ตอ้ งการยาทีเ่ รียกว่าธรรมโอสถด้วย ธรรมหรือความรู้
ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวติ เป็นเสมือนโอสถทีไ่ ม่เพียงแต่
เยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้น หากยังเสริมสร้างจิตใจให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะความผันผวน
ปรวนแปรต่างๆ ในเวลาใกล้ตาย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหรือฟังธรรม การได้สนทนา
กับกัลยาณมิตร ผูม้ ปี ระสบการณ์หรือความเข้าใจในชีวติ เป็นบันได
ไปสู่การมีใจใฝ่สดับธรรม
ท�ำสมาธิ
อย่างไรก็ตามเราไม่ควรลืมว่า วิธีการสร้างความสงบในจิตใจ
ที่ดีที่สุดคือ การท�ำสมาธิภาวนา มีสมาธิภาวนาหลายแบบที่เรา
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สามารถท�ำได้แม้ในขณะที่นอนอยู่บนเตียง เช่น การก�ำหนดหรือ
จดจ่อกับลมหายใจเข้าและออก การจดจ่อกับท้องที่พองและยุบ
ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออก การก�ำหนดจิตอยู่กับอิริยาบถหรือการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย (เช่นการคลึงนิ้วขยับมือไปมา)
มีสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งที่ช่วยในการผ่อนคลายทั้งกายและ
ใจ ได้แก่ การก�ำหนดใจไปตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตัง้ แต่
ศีรษะจนถึงปลายเท้า โดยนอนและวางแขนไว้ขา้ งตัว เมือ่ ก�ำหนดใจ
ที่ศีรษะก็ให้บริกรรมหรือนึกในใจไปด้วยว่า “ผ่อนคลาย” แล้วค่อยๆ
เคลือ่ นลงไปทีห่ น้าผาก คิว้ คาง ใบหน้า ท้ายทอย ไหล่ แขน ศอก
นิว้ หน้าอก หน้าท้อง หลัง สะโพก ต้นขา เข่า น่อง ไปจนถึงฝ่าเท้า
และนิ้วเท้า
ขณะทีบ่ ริกรรมนัน้ ก็ให้กล้ามเนือ้ ในแต่ละจุดผ่อนคลายไปด้วย
อย่างเต็มที่ ไร้ซึ่งการเกร็งหรือหดงอ ส่วนไหนที่เจ็บปวดชัดเจนก็
ให้เวลานานหน่อย โดยอาจแผ่เมตตาหรือ “พูด” กับอวัยวะส่วนนั้น
ว่าขอให้หายเจ็บ กลับมาเป็นปกติไวๆ อาจเสริมด้วยจินตนาการ
ในทางบวก เช่น หากเป็นโรคหัวใจก็นึกภาพหัวใจว่าก�ำลังมีความ
เข้มแข็งกระชุ่มกระชวย หรือนึกภาพว่ามีเลือดและภูมิคุ้มกันต่างๆ
หลัง่ ไหลเข้าไปคุม้ ครองป้องกันอย่างเต็มที่ จะนึกภาพให้เป็นเหมือน
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เทพนิยาย เช่น มีเทวดา นางฟ้า หรืออัศวินม้าขาวก�ำลังขับไล่โรค
ร้ายออกไปจากหัวใจก็ได้
วิธีนี้ส�ำหรับผู้ยังไม่คุ้นเคย อาจต้องมีคนช่วยกล่าวน�ำเพื่อให้
จิตก�ำหนดตาม แต่หากท�ำจนคุ้นเคยแล้วก็สามารถท�ำเองได้ หาก
จิตสงบและกายผ่อนคลาย ความเจ็บปวดจะทุเลาไปได้มาก มีผปู้ ว่ ย
หลายคนที่หายใจเหนื่อยหอบ กระสับกระส่าย เมื่อพยาบาลได้น�ำ
สมาธิด้วยวิธีนี้ ปรากฏว่าหายใจช้าลง จิตใจสงบขึ้น
ระลึกถึงความดีที่ได้ท�ำ
คุณงามความดีทเี่ ราได้บำ� เพ็ญ ก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราควรระลึก
ถึงด้วยความภาคภูมิใจ ในชีวิตของเราย่อมมีทั้งความส�ำเร็จและ
ความล้มเหลว แต่ไม่มีอะไรส�ำคัญเท่ากับความดีที่ท�ำด้วยเจตนา
บริสทุ ธิ์ ไม่วา่ ความดีทที่ ำ� กับลูก กับหลาน กับพ่อแม่ กับคนรัก กับ
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนความดีที่ทำ� ให้แก่ศาสนาและประเทศชาติ
ความดี อาทิ ความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริต ความเอื้อเฟื้อ มี
เมตตา เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
ความดีเหล่านี้คือ “บุญ” ที่ไม่เพียงมีอานิสงส์ในภพหน้า
เท่านั้น หากยังช่วยเราได้เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง นั่นคือท�ำให้ใจ

178

ธ ร ร ม ะ สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย

เป็นกุศล ไม่หวั่นต่อภพใหม่ที่จะมาถึง
อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าความดีนั้นเราสามารถท�ำได้ตลอด
เวลา แม้ในขณะที่นอนป่วย ก็ยังสามารถท�ำความดีได้ ทั้งทางกาย
วาจา และใจ นอกจากการท�ำใจให้เป็นกุศล รักษาวาจามิให้ไป
เบียดเบียนใครแล้ว เรายังสามารถท�ำความดีทางกายได้ อาทิ การ
ท�ำบุญแก่พระศาสนา สละทรัพย์เพื่อส่วนรวม หรือมอบเงินให้แก่
คนที่ทุกข์ยาก
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ท�ำความดีเพิ่มเติม
ความดีที่เราท�ำจะไม่ไปไหน แต่จะกลับมาจัดสรรใจเราให้เป็นสุข
และสงบในที่สุด
จะว่าไปแล้วคนเราหากป่วยกายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
แต่ส่วนใหญ่มักป่วยใจด้วย
ป่วยใจคือ กังวล กลัว ตื่นตระหนก เครียด กลุ้มใจ
ซึ่งมักเกิดจากการปรุงแต่งอนาคต
ไปสร้างภาพที่เกินเลยจากความเป็นจริง
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ปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
อุปสรรคส�ำคัญประการหนึง่ ทีท่ �ำให้จติ ใจไม่เป็นสุข และท�ำให้
อาการเจ็บป่วยทางกายก�ำเริบขึน้ ก็คอื ความรูส้ กึ ห่วงกังวลและความ
รู้สึกที่ยังค้างคาใจ ความรู้สึกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ยังท�ำให้เรา
ยอมรับความตายได้ยาก
ไม่มใี ครยินดีทจี่ ะจากบ้านไป ตราบใดทีย่ งั ห่วงกังวลผูค้ นในบ้าน
ฉันใด การจะจากโลกนีไ้ ปขณะทีย่ งั มีสงิ่ ติดค้างใจอยู่ ย่อมเป็นเรือ่ งที่
ไม่นา่ ยินดีฉนั นัน้ แต่ในเมือ่ เวลาจากพรากใกล้จะมาถึงแล้วไม่มอี ะไร
ดีกว่าการละวางความห่วงใยและสะสางเรื่องค้างคาใจให้หมดสิ้น
สิ่งที่เราปลดเปลื้องไม่ให้ค้างคาใจ ได้แก่
ภารกิจยังไม่แล้วเสร็จ
ภารกิจดังกล่าวอาจได้แก่งานการที่รับผิดชอบอยู่ หนี้สินที่ยัง
ไม่ได้ช�ำระ รวมถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ประการหลังนี้
เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก ส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นพ่อแม่หรือผูใ้ หญ่ในครอบครัว ใน
ขณะทีย่ งั มีความรูส้ กึ ตัวอยู่ ควรจัดการให้แล้วเสร็จ ข้อนีอ้ าจรวมถึง
การก�ำหนดพิธศี พหรือวิธกี ารจัดการกับศพของตน เนือ่ งจากบางคน
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ไม่ตอ้ งการให้ลกู หลานจัดงานศพอย่างสิน้ เปลือง ขณะทีบ่ างคนต้อง
การอุทิศร่างกายของตนให้แก่โรงเรียนแพทย์
ความรู้สึกผิด ความขุ่นเคืองโกรธแค้น
ความน้อยเนื้อต�่ำใจ
ความรู้สึกดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่อาจฝังลึก
และนอนเนื่อง ในยามใกล้ตายอาจผุดขึ้นมารบกวนจิตใจและเป็น
อุปสรรคต่อการไปสูส่ คุ ติ ดังนัน้ จึงควรปลดเปลือ้ งออกไปให้หมดสิน้
ไปจากใจ
เมื่อรู้สึกผิดกับผู้ใดควรหาโอกาสขอโทษ หากขุ่นเคืองโกรธ
แค้นใครควรให้อภัยหรือให้อโหสิ จะได้ไม่ตอ้ งมีเวรกรรมสืบต่อไปใน
ปรภพ หากน้อยเนื้อต�่ำใจผู้ใดควรหาทางปรับความเข้าใจกับผู้นั้น
หรือเผยความในใจกับเขาพร้อมกับให้อภัยไปด้วย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้สึกดังกล่าวต่อใครคนหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจก็ควรกล่าวค�ำขอขมาหรือขออโหสิกรรมจาก
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เราอาจล่วงเกินหรือเบียดเบียนไปโดย
ไม่รู้ตัวหรือระลึกไม่ได้ขอให้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลย ให้อยู่
เป็นสุขด้วยกันทั้งสิ้น
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ปล่อยวางทุกสิ่ง
ความรู้สึกค้างคาใจนั้นอาจไม่ได้มีกับทุกคนเมื่อใกล้ตาย แต่
ส่วนใหญ่แล้วจะมีความห่วงกังวลคอยรบกวนจิตใจอยู่ ได้แก่ ความ
ห่วงกังวลลูกหลาน พ่อแม่ คนรัก ไปจนถึงความห่วงกังวลในทรัพย์
สิน และชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นต้น ความห่วงกังวลดังกล่าวย่อม
ท�ำให้อยู่และตายอย่างเป็นทุกข์
ผู ้ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการตายอย่ า งเป็ น ทุ ก ข์ ค วรละความห่ ว งใยใน
สิ่งทั้งปวงให้ได้ ส�ำหรับผู้ที่ระลึกนึกถึงอนิจจังหรือความไม่เที่ยง
อยู่เสมอ การละวางย่อมได้ง่าย แต่ถึงแม้ไม่เคยนึกถึงเลย นี้เป็น
โอกาสสุดท้ายทีจ่ ะต้องเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวติ ว่า ไม่มอี ะไร
ทีเ่ ทีย่ งแท้ ไม่มอี ะไรทีจ่ รี งั ความพลัดพรากเป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ
ไม่ว่าจะรักและผูกพันแค่ไหน ในที่สุดก็ต้องมีวันพลัดพรากจากกัน
ผู้ที่ห่วงกังวลลูกหลานควรพิจารณาว่า เราได้เลี้ยงดูเอาใจใส่
เขามาตลอดชีวติ แล้ว ควรวางใจได้วา่ เราได้ท�ำหน้าทีข่ องเราอย่างดี
ที่สุดแล้ว ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าความรัก ความเอาใจใส่ และการ
ศึกษาที่เราได้มอบให้แก่เขา จะช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมี
ความสุขและมั่นคงปลอดภัย
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ผู้ที่ห่วงกังวลพ่อแม่ ควรพิจารณาว่าเราได้บ�ำเพ็ญตนเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ ท�ำความดีตามที่พ่อแม่
สั่งสอน และเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อมีโอกาส ขอให้ภูมิใจในความดีที่เรา
ได้ท�ำกับพ่อแม่ ขอให้มีความมั่นใจว่าท่านจะยังอยู่ต่อไปได้โดย
ไม่มีเรา เพียงแค่เราจากไปอย่างสงบก็ช่วยให้ท่านเป็นสุขอย่างยิ่ง
แล้ว
กับคนรักและมิตรสหาย ก็ควรพิจารณาปล่อยวางในลักษณะ
เดียวกัน ให้ระลึกว่าเราได้มบี ญุ วาสนาอยูก่ บั เขานานพอสมควรแล้ว
หน้าที่ที่สมควรท�ำ เราก็ได้ท�ำมามากพอแล้ว บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะ
ต้องลาจากไป ที่จริงเราก็เคยลาเขาเหล่านี้มาก่อนแล้ว ครั้งนี้เพียง
แต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆ เท่านั้น หากชาติหน้ามีจริงก็คง
ได้พบกันใหม่
กับทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศ ก็ควรพิจารณาว่า
สิง่ เหล่านีม้ นั เป็นของเราจริงหรือ เราเอามันไปด้วยได้หรือไม่ แท้จริง
มันมาอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ก่อนมาอยู่กับเรา มัน
ก็เคยเป็นของคนอื่นมาแล้ว บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแล
และใช้ประโยชน์ต่อไป
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ละความห่วงกังวลแม้กระทั่งในร่างกาย ขอให้พิจารณาว่า
ร่างกายนี้มิใช่ของเรา เราได้มาเปล่าๆ จากธรรมชาติผ่านมาทาง
พ่อแม่ บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไป ร่างกายนี้รับใช้เรา
มานานโดยไม่รู้จักหยุดหย่อน ถึงเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนเสียที
ปล่อยให้เขาได้กลับคืนสู่ดิน น�้ำ ลม ไฟ ในธรรมชาติ
การปลดเปลื้องความกังวลและสิ่งค้างคาใจ มีความส�ำคัญ
อย่างมากในภาวะใกล้ตาย เพราะหาไม่ปลดเปลือ้ งให้หมดสิน้ มันจะ
ผุดขึ้นมารบกวนจิตใจและยากที่จะจัดการกับมันได้ เนื่องจากผู้ใกล้
ตายนั้นสติจะอ่อนมาก ความรู้สึกตัวจะเลือนราง ไม่มีแรงต้านทาน
ความรูส้ กึ นึกคิดใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงอ่อนไหวและกระเพือ่ มได้งา่ ย เมือ่
จิตใจไม่เป็นสุขถูกรบกวนด้วยความรู้สึกที่เป็นอกุศล หากสิ้นลมใน
ตอนนั้นก็จะไปสู่ทุคติหรืออบายภูมิ
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สร้างบรรยากาศที่สงบ
ในทางพุทธศาสนาถือว่า สภาพของจิตก่อนตายนั้น เป็นตัว
ก�ำหนดว่าผู้ตายจะไปสู่สุคติหรือทุคติ อาการหรือพฤติกรรมของจิต
ก่อนตายนั้นจัดว่าเป็น “อาสันนกรรม” หรือกรรมใกล้ตายนั้น โดย
ทัว่ ไปแล้วอาสันนกรรมย่อมให้ผลก่อนกรรมใดๆ ท่านเปรียบเหมือน
โคที่ยัดเยียดอยู่ในคอก หากประตูคอกเปิดอยู่ ตัวที่อยู่ใกล้ประตู
ย่อมออกมาก่อนนั่นหมายความว่าหากต้องการไปสู่สุคติ กรรม
สุดท้ายก่อนตายนั้นจะต้องเป็นกุศลกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก่อน
สิ้นลม เราควรระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือมีจิตที่เป็นกุศล
ด้วยเหตุนี้บรรยากาศรอบตัวผู้ใกล้ตายจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ จิตที่
เป็นกุศลจะเกิดขึน้ ได้ ก็ดว้ ยบรรยากาศทีม่ คี วามสงบเงียบ ไม่อกึ ทึก
ครึกโครม โดยที่ลูกหลานญาติมิตร นอกจากจะไม่ร้องไห้ฟูมฟาย
หรือทะเลาะเบาะแว้งกันแล้ว ยังช่วยเป็นก�ำลังใจให้ผู้ป่วย และ
เหนี่ยวน�ำใจเขาให้จดจ่อกับสิ่งดีงาม โดยเฉพาะในยามใกล้สิ้นลม
มีผู้มาเตือนสติให้ปล่อยวางความห่วงกังวลทั้งปวง ดังนั้นสมัยก่อน
จึงมักนิมนต์พระมาบอก “อะระหัง” ให้แก่ผู้ใกล้ตาย เพื่อให้ใจน้อม
สู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง
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บรรยากาศดังกล่าวหากผู้ใกล้ตายต้องการให้เกิดขึ้น ควร
เตรี ย มการเสี ย แต่ เ นิ่ น ๆ เช่ น ขอร้ อ งให้ ผู ้ ม าเยี่ ย มอดกลั้ น ต่ อ
ความเศร้าโศก ไม่ท�ำลายบรรยากาศทีส่ งบ มาร่วมกันท�ำสมาธิหรือ
สวดมนต์ข้างเตียงตามโอกาส
เราไม่อาจเลือกเวลา สถานที่ และลักษณะการตายได้ แต่
อย่างน้อยเราก็สามารถเลือกได้ว่า จะเผชิญกับความตายด้วยจิตใจ
อย่างไร ด้วยอาการนิง่ สงบหรือตืน่ ตระหนก ด้วยการปล่อยวางหรือ
ดิ้นรนขัดขืน นี้คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกได้ ไม่ว่าชะตา
กรรมในวาระสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะประสบกับสถานการณ์
เช่นใด มันก็ไม่สามารถยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เราได้
เราทุกคนสามารถน�ำพาจิตใจให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้
แม้กายจะทุกข์กต็ าม นีค้ อื อิสรภาพทีเ่ ราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แม้
ในวาระสุดท้ายของชีวิต

บ ท ส ว ด ม น ต์
เ พื่ อ ก า ร อ บ ร ม
จิ ต ภ า ว น า
แท้จริงบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาทุกบทล้วนแต่

ส่งเสริมเกื้อกูลต่อการฝึกอบรมจิต หรือต่อการปฏิบัติภาวนาทั้งสิ้น
ผู้ใดสามารถสวดได้ประจ�ำวัน โดยเฉพาะสวดก่อนนอนก็จะเป็น
เครื่องบริหารจิต หรือพัฒนาจิตของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะ
นอกจากจะจ�ำค�ำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ได้แล้ว ก็ยอ่ มก่อให้เกิด
บุญกุศลทุกครั้งที่ได้สวดด้วย ทั้งยังสามารถท�ำจิตให้สงบ สะอาด
และเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย แต่ในที่นี้จะน�ำมากล่าวเฉพาะที่จำ� เป็นมาก
ซึ่งนักปฏิบัตินิยมใช้กันอยู่ และเกื้อกูลต่อการปฏิบัติกรรมฐาน
โดยตรงเท่านั้น
เริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระ (หากมีธูปเทียนที่บูชา
พระ และเวลาเพียงพอ)

ค�ำนมัสการพระรัตนตรัย
(บูชาพระพุทธเจ้า)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์,
		
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
		
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า
		
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.
		
(กราบ)
(บูชาพระธรรม)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
		
ตรัสไว้ดีแล้ว,
ธัมมัง นะมะสามิ,
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.
		
(กราบ)
(บูชาพระสงฆ์)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  พระสงฆ์สาวกของ
		     พระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,
สังฆัง นะมามิ.	     ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.
		     (กราบ)

ค�ำนมัสการพระพุทธคุณเบื้องต้น
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ผู้ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง
(๓ ครั้ง)

ค�ำนมัสการพระรัตนตรัย
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ,
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ,
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ,

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
พุทธะเตเชนะ โสตถินา,
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา,
ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
สังฆะเตเชนะ โสตถินา,
โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

(แปล)
เพราะการท�ำความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดังโอสถขนาน
เอกประเสริฐยิ่ง ยังประโยชน์เกื้อกูลให้ส�ำเร็จแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เพราะเดชแห่งพระพุทธเจ้า ขออุปัทวะทั้งหลายทั้งปวง
จงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของเรา จงสงบระงับโดยความสวัสดี
เพราะการท�ำความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดังโอสถ
ขนานเอกประเสริฐยิ่ง ส�ำหรับความสงบระงับความกระวนกระวาย
เพราะเดชแห่งพระธรรม ขออุปทั วะทัง้ หลายทัง้ ปวงจงพินาศไป ขอ
ภยันตรายทั้งหลายของเรา จงสงบระงับไปโดยความสวัสดี
เพราะการท�ำความเคารพพระสังฆรัตนะ อันเป็นดังโอสถขนาน
เอกประเสริฐยิง่ ผูค้ วรค่าแก่การบูชา ควรค่าแก่การต้อนรับด้วยวัตถุ
สิง่ ของ เพราะเดชแห่งพระสงฆ์ ขออุปทั วะทัง้ หลายทัง้ ปวงจงพินาศ
ไป ขอโรคทั้งหลายของเรา จงสงบระงับไปโดยความสวัสดี*
พระคาถาบทนี้ เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงประทานให้ได้ทอ่ งบ่นกัน (พระคาถาบทนี้ ส่วนมากมิคอ่ ยทราบ
กัน ไปสวดแต่บทอานิสงส์กนั เสียหมด) ผูใ้ ดหมัน่ สวดพระคาถานี้ จะ
ระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทัง้ อายุกจ็ ะยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคก็ได้ และผู้
ใดได้สวดเจริญอยูเ่ ป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวน
แล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่างๆ เช่น ราชภัย โจรภัย อีกด้วยฯ
*อุโพธิ์ รักธรรมจริง ถอดความภาษาไทย

โพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

(แปล)
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสมั โพชฌงค์ ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เหล่านี้ อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรม
ทั้งสิ้น ตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลมาเจริญ ท�ำให้มากแล้ว ย่อมเป็น
ไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน และ เพื่อความตรัสรู้ ด้วยค�ำสัตย์นี้
ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
สมัยหนึง่ พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะ
และพระมหากัสสปะ อาพาธ ได้รบั ทุกขเวทนาแล้ว ทรงแสดงโพชฌงค์
๗ ประการ ท่านทัง้ สองชืน่ ชมภาษิตนัน้ หายโรคในขณะนัน้ ด้วยค�ำ
สัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ครั้งหนึ่ง แม้พระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแล้ว
รับสัง่ ให้พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค์นนั้ โดยเอือ้ เฟือ้ ก็ทรงบันเทิง
พระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จง
มีแก่ท่านทุกเมื่อ
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค์ ละได้แล้ว ถึง
ความไม่บงั เกิดเป็นธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคก�ำจัดแล้ว ด้วยค�ำสัตย์
นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

พุทโธ เม นาโถ
ธัมโม เม นาโถ
สังโฆ เม นาโถ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิต

