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“ปล่อยวาง” เป็นค�ำที่ผู้คนมักจะเข้าใจผิด เพราะ
คิดว่าหมายถึง “ปล่อยปละละเลย” คือไม่ทำ� กิจหรือหน้าที่
ที่ควรท�ำ แต่ที่จริงแล้ว “ปล่อยวาง” เป็นเรื่องการวางใจ
หรือการท�ำจิต ซึ่งสามารถท�ำควบคู่ไปกับการท�ำกิจต่างๆ
และถ้าจะให้ดี ควรท�ำควบคูไ่ ปด้วยกัน เช่น ขณะทีท่ ำ� งานใด
อยู่ ใจก็ปล่อยวางงานอื่นก่อน แม้กระทั่งผลที่ต้องการ
บรรลุ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใจจะได้ มี ส มาธิ กั บ งานนั้ น อย่ า งเต็ ม ที่
และช่วยให้ใจไม่เครียดหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

พระไพศาล วิสาโล

นอกจากการท�ำงานแล้ว การท�ำดี จะให้ผลดี ก็ตอ่ เมือ่
ท�ำด้วยใจทีป่ ล่อยวางด้วย หาไม่แล้ว จะท�ำด้วยความทุกข์
หรือมีความทุกข์ตามมาเมื่อไม่เกิดผลที่คาดหวัง รวมทั้ง
ท�ำแล้วไม่มีคนเห็นหรือชื่นชม ซึ่งในที่สุดผู้ท�ำนั้นเอง
ย่อมเกิดความท้อแท้ เลิกท�ำความดีกลางคัน
ในยามทุกข์ก็เช่นกัน แม้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่
เราควรท�ำเพื่อบรรเทาทุกข์ แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ
การรูจ้ กั ปล่อยวาง โดยเฉพาะการปล่อยวางอารมณ์ทเี่ ป็น
อกุศล รวมทั้งความยึดติดถือมั่นหลายอย่างที่ซ�้ำเติมให้
เป็นทุกข์ยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากค�ำบรรยายของข้าพเจ้าใน
สองวาระสองโอกาส ทพญ.อัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ประธาน
ชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่ามีประโยชน์ ควรเผยแพร่ให้
กว้างขวาง นอกจากเพื่อเป็นธรรมทานแล้ว ยังเป็นการ
แสดงมุทิตาจิตในวาระที่ข้าพเจ้าอุปสมบทครบ ๓๙ ปี
ข้ า พเจ้ า ขออนุ โ มทนาและขอบคุ ณ ในกุ ศ ลจิ ต ดั ง กล่ า ว
ของคุณหมอและคณะ

3

ใจ

ท�ำดี ด้วย

ปล่อยวาง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีฉันทะในการ
ท�ำความดี แม้ประสบอนิฏฐารมณ์เพียงใด ก็ไม่ท้อแท้
เข้าถึงความสุขจากการท�ำดี ขณะเดียวกัน ในยามป่วยไข้
ใจก็ไม่ทุกข์ รักษาใจให้เป็นปกติได้
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
4

พระไพศาล วิสาโล

ค�ำน�ำชมรมกัลยาณธรรม

การด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ตอ้ งมีการ “ท�ำจิต” ควบคู่
ไปกับการ “ท�ำกิจ” เสมอ หลักส�ำคัญหนึ่งของการท�ำจิต
คือ “การปล่อยวาง” เราคงได้ยินชินหู เมื่อใครอยากให้
ใครหายทุ ก ข์ ก็ จ ะสอนให้ ป ล่ อ ยวาง แต่ ใ ครจะเข้ า ใจ
การปล่อยวางและน�ำมาปฏิบัติได้จริงแค่ไหน ก็คงพิสูจน์
ได้จากว่าเขาสามารถคลี่คลายปัญหาและพาใจรอดได้
เพียงไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็ม
ไปด้วยปัญหาต่างๆ นานา ทั้งเรื่องปากท้อง โรคภัย
ไข้เจ็บ เราจึงต้องพึ่งพาการปรับจิตปรับใจเพื่อประคอง
ชีวิตท�ำกิจหน้าที่อันควร ฝ่าฟันปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้
ซึ่งต้องใช้ก�ำลังใจก�ำลังปัญญา ที่มีความปล่อยวางเป็น
หลักใจด้วย
ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน ก็ยัง
เป็นบุญยิง่   ทีค่ รูบาอาจารย์หลายท่านมีเมตตา มอบธรรมะ
เป็นเครือ่ งเตือนสติและให้กำ� ลังใจให้พวกเราในการด�ำเนินชีวติ
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หนึ่งในนั้นคือ ธรรมะของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ซึง่ ฟังเข้าใจง่าย มีตวั อย่างร่วมสมัยชัดเจน และน�ำไปปฏิบตั ิ
แก้ทุกข์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นเพื่อนใจ ให้สติ
ให้กำ� ลังใจ เข้าถึงผูใ้ ฝ่ธรรมในระดับต่างๆ ได้ทกุ เพศทุกวัย
ดั่งเช่นที่เราได้คัดสรรมาจัดพิมพ์เป็นธรรมทานในวาระนี้
ชมรมกั ล ยาณธรรมขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า น
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ทีอ่ นุญาตให้ชมรมฯ น�ำธรรมะ
ทัง้ ๒ เรือ่ ง มาจัดพิมพ์เผยแพร่และทัง้ ยังเมตตาตรวจทาน
ปรับต้นฉบับให้ ชือ่ หนังสือคือ ธรรมะเรือ่ งแรก “ท�ำดีดว้ ย
ใจปล่อยวาง” ซึ่งท่านบรรยายหลังท�ำวัตรเย็น ที่วัดป่า
สุคะโต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่วนเรื่องหลัง
“ยอมรับความป่วยไข้ด้วยใจปล่อยวาง” ก็น่าสนใจมาก
เป็นการบรรยายระบบออนไลน์ zoom ในรายการ “ธรรมะ
รักษาความป่วยไข้ได้จริงหรือ” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าตระหนักว่า เรือ่ งการท�ำความดี เป็นหน้าที่
ของมนุษย์ทกุ คน จึงประทับใจในธรรมบรรยายเรือ่ งแรกมาก
เพราะมีรายละเอียดประทับใจชัดเจน ล้วงถึงปัญหาที่เรา
ติดขัด และเปิดทางแก้ไขปรับแนวคิดสัมมาทิฏฐิ ทีจ่ ะช่วย
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ให้เรามีกำ� ลังใจในการท�ำความดีได้อย่างบริสทุ ธิแ์ ละยัง่ ยืน
ส่ ว นในเรื่ อ งหลั ง ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การวางจิ ต วางใจในยาม
ป่วยไข้ รวมถึงวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วย ก็นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ในยุคที่เราต้องมีหลักทางอยู่รอดจากโรคระบาด
ไปด้วยกัน จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกท่านแน่นอน
เหตุทมี่ าแห่งการปรารภจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน
ครัง้ นี้ ก็ดว้ ยข้าพเจ้ามาร�ำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
ผู้ประเสริฐที่ได้เมตตาอบรมสอนธรรม แนะน�ำแนวทาง
เป็นแบบอย่างและเป็นหลักใจในการด�ำเนินชีวติ นับว่าท่าน
เป็นต้นธารทางปัญญาให้แก่สงั คมมายาวนาน เมือ่ ร�ำลึกได้
ถึงมงคลกาลครบรอบ ๓๙ พรรษาแห่งการครองสมณเพศ
ของท่านพระอาจารย์ผเู้ ป็นทีเ่ คารพยิง่ ทีจ่ ะมาถึง ในวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้ จึงตั้งใจน้อมธรรมแทนความ
กตัญญูบชู าพระคุณทีท่ า่ นเมตตาชมรมกัลยาณธรรมให้ได้
มีโอกาสสืบสานงานต่อเนื่องตลอดมา
ขอขอบคุณทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม
ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้อนุสรณ์ธรรมในมงคลวาระนี้
ส�ำเร็จสมดั่งกุศลเจตนา และขอขอบคุณศิลปินเซมเบ้ที่
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สละเวลาวาดภาพสวยงาม ร่วมเป็นพลังบุญทางปัญญา
อีกครัง้ ขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์สภุ า ทีม่ คี วามตัง้ ใจจัดพิมพ์
ด้วยคุณภาพ ให้ทันการ ในฐานะศิษย์ของพระอาจารย์
เช่นกัน ชมรมกัลยาณธรรมหวังว่าทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์
จากธรรมะที่อ่านง่าย น�ำไปปฏิบัติได้จริง และท่านจะ
ได้มีหลักทางใจมั่นคง เป็นเพื่อนร่วมเดินทางชีวิต ให้
ปลอดภัย ราบรื่น และมีความสุขที่มีคุณภาพ
บุญกุศลทุกประการอันเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือ
“ท�ำดีดว้ ยใจปล่อยวาง” ชมรมกัลยาณธรรมขอน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชาและถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ทา่ นพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล ในมงคลวาระ ๓๙ พรรษากาล ที่จะมาถึง
ในเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ ด้วยความเคารพศรัทธาและร�ำลึก
ในพระคุณของท่านตลอดไป
ด้วยความเคารพและปรารถนาดี
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
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สารบัญ

ท�ำดีด้วยใจปล่อยวาง
ยอมรับความป่วยไข้ด้วยใจปล่อยวาง

• ปล่อยวางความคิดว่า ไม่แฟร์ ไม่น่า  ไม่ควร
• ปล่อยวางอนาคต และอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
• ปล่อยวางความอยากหาย
• ปล่อยวางอดีต รวมทั้งให้อภัยตนเองและผู้อื่น
• ปล่อยวางตัวตนเก่า และอัตลักษณ์เดิมๆ ที่เคยมี
• ปล่อยวางความโกรธ
• ปล่อยวางความเจ็บปวดและทุกขเวทนา
• แล้วท�ำอย่างไรให้ตัวฉันหมดไป ?
• ปล่อยวางร่างกาย

ถาม-ตอบ

๑๑
๒๙
๓๑
๓๙
๔๒
๔๘
๕๓
๕๕
๕๗
๖๕
๖๗
๗๐
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ธรรมหรือค�ำสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้าจะแจกแจง
แล้วก็มีมากมาย เฉพาะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็มีมาก
ถึง ๔๕ เล่ม ยังไม่นับอีกมากที่เชื่อว่าบันทึกอยู่ในคัมภีร์
อรรถกถาหรือคัมภีร์ชั้นรองอีกมากมายที่ตกหล่นจาก
พระไตรปิฎก คนโบราณก็ว่า ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่ถ้าจะสรุปอย่างย่อๆ
ก็เหลือแค่ ๒ คือ “สัจธรรม” กับ “จริยธรรม”
“สัจธรรม” คือค�ำสอนเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ ของสรรพสิ่งก็ว่าได้ ส่วน “จริยธรรม” คือค�ำสอน
เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ สัจธรรมหรือความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งมีมากมาย แต่พระพุทธเจ้าทรง
เลือกมาเฉพาะที่จ�ำเป็นต่อการพ้นทุกข์ อย่างที่พระองค์
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เคยตรัสไว้วา่ ใบไม้ในป่ามีมากมาย ขณะทีใ่ บไม้ในก�ำมือ
ของพระองค์ มีไม่เท่าไหร่ ถ้าเทียบระหว่างใบไม้ในก�ำมือ
ของพระพุทธเจ้า กับใบไม้ในป่า ต่างกันเยอะเลย ฉันใด
ก็ฉันนั้น ความจริงที่พระพุทธเจ้าน�ำมาแสดงมีน้อยมาก
เมื่ อ เที ย บกั บ ความจริ ง ของธรรมชาติ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง
แต่ว่าความจริงที่พระองค์เลือกสรรมา เป็นความจริงที่
จ�ำเป็นหรือเกือ้ กูลต่อการพ้นทุกข์ ความจริงนอกนัน้ ไม่ได้
ช่วยให้พ้นทุกข์เลย ความจริงหรือวิชาความรู้มากมาย
วิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิศวกรรม
ศาสตร์ เหล่านีเ้ ป็นความรู้ เป็นความจริง แต่ไม่ได้ช่วยให้
พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง แม้ช่วยในการประกอบอาชีพ
ท�ำมาหากิน แต่ที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงมีไม่มาก
สัจธรรมหรือความจริงทีช่ ว่ ยให้พน้ ทุกข์ได้ หากสรุป
ให้เหลือใจความส�ำคัญ ก็มีแค่ ๓ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เรียกว่า ไตรลักษณ์ อนิจจัง คือ ไม่เทีย่ ง ทุกขัง
คือ ไม่คงทน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่คงทน เพราะว่า
มันมีความบีบคั้นขัดแย้งอยู่ภายใน เรียกว่ามีความพร่อง
และอนั ต ตา คื อ ไม่ ใ ช่ ตั ว ไม่ ใ ช่ ต น ไม่ ส ามารถจะยึ ด
เป็นตัวเป็นตน หรือยึดเป็นเรา เป็นของเราได้ นี่เรียกว่า
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สัจธรรม ความจริงทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องรูเ้ พือ่ การพ้นทุกข์ สรุป
ย่อๆ ก็เหลือแค่ ๓ ทีเ่ ป็นหัวใจของสัจธรรมในพุทธศาสนา
ส่วนจริยธรรม หรือข้อปฏิบตั ทิ นี่ ำ� ไปสูค่ วามพ้นทุกข์
หรือเพื่อความสุข เพื่อชีวิตที่ดีงามนี้ สรุปย่อๆ ก็เหลือ
แค่ ๓ เหมือนกัน ซึ่งเราคุ้นเคยดีอยู่แล้ว คือ เว้นชั่ว
ท�ำดี และ ท�ำจิต หลักนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาท
ปาติโมกข์ ได้แก่ ๑. การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง ๒. การท�ำกุศล
ให้ถึงพร้อม ๓. การช�ำระจิตของตนให้ขาวรอบ หรือการ
ช�ำระจิตของตนให้ผ่องใส คือสงบและสว่าง
ส่วนการเว้นชั่ว ท�ำดี คือ ท�ำให้กายวาจานี้สะอาด
บางทีเราก็ใช้คำ� ว่า “ละชัว่ ” แต่กย็ งั ไม่ถกู ทีเดียว “ละ” นี่
หมายความว่าเคยท�ำ แล้วก็ละเสีย ถ้าจะให้ดี คือ “เว้น”
คื อ ไม่ ข ้ อ งแวะกั บ มั น ตั้ ง แต่ แ รก เว้ น ชั่ ว ท� ำ ดี คื อ มี
พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนใคร และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น
เรียกว่า การกระท�ำและค�ำพูด นอกจากไม่ทำ� ร้ายใครแล้ว
ยังเกื้อกูลผู้อื่นด้วย
สองข้อนี้ส�ำคัญ และต้องคู่กัน เพราะแม้จะเว้นชั่ว
แต่ไม่ทำ� ความดี ก็ไม่พอ เว้นชัว่ เช่น รักษาศีล ๕ ครบ
การรักษาศีล ๕ ครบ ถือว่าเป็นการละเว้นความชั่ว ไม่
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เบียดเบียน คนทีไ่ ม่เบียดเบียนใคร แต่ความดีไม่ทำ� อย่างนี้
เรียกว่าปฏิบัติไม่ครบถ้วน การรักษาศีล ๕ ให้ครบนี้
ก็ดอี ยู่ แต่ยงั ไม่พอ ต้องท�ำความดี ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ น่ื
เช่น การให้ทาน การเสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือส่วนรวม
คนที่รักษาศีล ๕ อย่างเดียว เรายังไม่เรียกว่าเป็นคนดี
ได้เต็มปาก เพราะว่าไม่เบียดเบียนใครก็จริง แต่ว่าไม่ได้
ช่วยเหลือใครเลย ไม่ได้เอื้อเฟื้อเสียสละเลย อันนี้ไม่ใช่
วิสยั ของคนดีทแี่ ท้จริง ฉะนัน้ เว้นชัว่ ต้องท�ำดีดว้ ย คูก่ นั
ขณะเดียวกัน ท�ำดีแต่ไม่เว้นชั่วก็ไม่ได้เหมือนกัน
เช่น ท�ำบุญ แต่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย เดี๋ยวนี้มีงาน
บุญหลายงาน ต้องล้มวัว ล้มควาย อันนีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ต้อง
หรือว่าไปทุจริตคอรัปชัน่ โกงเงินเขา เอาเปรียบคนอืน่ แต่
ว่าขยันท�ำบุญ สร้างโบสถ์ สร้างศาลา อันนีก้ ไ็ ม่ถกู ท�ำดี
แต่วา่ ยังไม่ละทิง้ ความชัว่ แบบนีไ้ ม่ถกู ในท�ำนองเดียวกัน
แม้ไม่ท�ำชั่ว แต่ว่าความดีไม่ท�ำ อย่างนี้ก็ไม่ถูก เว้นชั่ว
กับท�ำดี ต้องท�ำคู่กัน จึงจะถูก
ในท�ำนองเดียวกัน การ “ท�ำดี” ต้องคู่กับ การ
“ท�ำจิต” ด้วย ท�ำดีนั้นดีแน่ แต่ต้องท�ำจิตด้วย อันที่จริง
ถ้าไม่ทำ� จิต ไม่ฝกึ จิต ก็ทำ� ดีได้ยาก เพราะถ้าไม่ได้ฝกึ จิต
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ให้ มี เ มตตา ให้ โ ลภ โกรธ หลง เบาบาง หรื อ มี ก าร
ขัดเกลากิเลส ก็ท�ำดีได้ยาก หรือถึงจะท�ำก็เป็นการท�ำดี
เพื่อสนองกิเลส เพื่อปรนเปรอกิเลส หรือเพื่อสนับสนุน
ความเห็นแก่ตัว เช่น บริจาคเงินเพื่อสร้างภาพ เพื่อให้
ใครๆ ยกย่องว่าฉันเป็นคนดี ฉันเป็นคนใจบุญสุนทาน
อันนี้เรียกว่าเป็นการท�ำความดีที่ไม่บริสุทธิ์ ที่ไม่บริสุทธิ์
เพราะมีเจตนาที่เจือไปด้วยกิเลส หรือเต็มไปด้วยกิเลส
เนื่องจากขาดการฝึกจิต หรือขัดเกลาจิตให้กิเลสเบาบาง
คนเราจะท�ำดีได้อย่างแท้จริง ต้องท�ำจิตด้วย การ
ท�ำจิต มีความหมายมากไปกว่าการลดละกิเลส หรือท�ำ
ด้วยเจตนาทีบ่ ริสทุ ธิ์ ยังรวมถึงการลดความคาดหวัง หรือ
หวังผลในความดีด้วย บางคนเจตนาดี ไม่ได้ท�ำดีเพราะ
ต้องการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว แต่ท�ำไปแล้วจิตใจ
มีการคาดหวังผล คือผลแห่งความดี พอคาดหวังผลแห่ง
ความดีก็ทุกข์ได้ง่าย เช่น ท�ำดีแล้วไม่มีคนเห็น ก็เสียใจ
อันทีจ่ ริงท�ำดีแล้วไม่มคี นเห็น เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่หลายคน
ท�ำดีแล้ว พอไม่มีคนเห็น ไม่มีคนชื่นชม ก็ทุกข์ ก็ท้อ
มีหลายคนตัดพ้อว่า ฉันอุตส่าห์ทำ� ดีแต่ไม่มคี นเห็น
อย่างนี้ไม่ท�ำดีดีกว่า อันนี้เป็นการท�ำความดีที่ไม่ยั่งยืน
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เพราะว่าไม่ได้ท�ำจิต เจตนาบริสุทธิ์ก็จริง แต่ท�ำไปแล้ว
มีความคาดหวัง คาดหวังว่าจะมีคนเห็น อยากให้คน
ชืน่ ชม ค�ำชืน่ ชมนีม้ นั ไปสนองอะไร มันสนองกิเลส สนอง
ตัวกู ตอนท�ำก็ทำ� ด้วยเจตนาดี แต่ทำ� ไปแล้ว ไอ้ตวั กูหรือ
กิเลสมันโผล่มา แล้วก็เรียกร้องคาดหวังอยากให้คนชืน่ ชม
สรรเสริญ พอไม่มคี นเห็น ไม่มคี นชืน่ ชมสรรเสริญ ก็ทกุ ข์
เสียใจ ไปๆ มาๆ ก็เลยท้อและเลิก การท�ำความดีก็เลย
ไม่ยั่งยืน ไม่ยั่งยืนยังไม่เท่าไหร่ แต่จิตใจเป็นทุกข์ด้วย
บางครัง้ นอกจากไม่มคี นเห็นความดีของเราแล้ว ยัง
มีคนเข้าใจผิดด้วย นอกจากเขาไม่ชนื่ ชมเราแล้ว ยังนินทา
ว่าร้ายเราอีก หลายคนท�ำดีแล้วเป็นทุกข์ เพราะคนอื่น
ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด เป็นทุกข์เพราะท�ำดีแล้วก็ยังถูก
นินทาว่าร้าย ถ้าเป็นทุกข์ก็แสดงว่ายังมีความคาดหวังอยู่
ยังหวังผลในความดีนั้น ยังวางใจไม่ถูก
คนเราส่วนใหญ่ทุกข์ใจเพราะความยึดติด
ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง
ก็จะช่วยให้ความทุกข์ใจเบาบางลงได้
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หากวางใจถูก หรือถ้าฝึกจิตให้ดี แม้จะมีคนนินทา
ว่าร้าย ก็ไม่สนใจ ไม่รสู้ กึ สะเทือน หรือถึงสะเทือน แต่กย็ งั
มัน่ คงในการท�ำความดีตอ่ ไป เพราะอะไร เพราะว่ามีศรัทธา
มีความเชื่อมั่นในความดี รวมทั้งไม่ได้คาดหวังค�ำชื่นชม
จากใคร ใครเขาไม่เห็นความดีของเรา ใครเขานินทาว่าร้าย
ก็เป็นเรือ่ งของเขา ถ้าเขาเข้าใจผิด เขาก็ทกุ ข์เอง หรือว่า
ถ้าเขาเจตนาร้าย มีความโกรธ มีความเกลียด หรือมี
ความอิจฉา ก็เป็นเรื่องของเขา เขาคิดแบบนั้น เขาท�ำ
แบบนั้น เขาก็ทุกข์เอง หรือว่าต้องรับวิบากไป
ดังนัน้ คนเรานอกจากหมัน่ ท�ำความดีแล้ว ควรฝึกจิต
ด้วย จนกระทัง่ จิตใจพร้อมทีจ่ ะท�ำความดีโดยไม่มเี งือ่ นไข
เงื่อนไขที่ว่านี้คือ จะมีคนเห็นหรือไม่เห็น ฉันก็ไม่สนใจ
แม้จะมีคนมาว่าร้าย ฉันก็ไม่ทกุ ข์ ส่วนหนึง่ ก็เพราะเห็นว่า
มันเป็นธรรมดาโลก เข้าใจความจริงของโลกว่า “มันเป็น
เช่นนัน้ เอง” คนทีท่ ำ� อะไรแล้ว ไม่ถกู นินทา ย่อมไม่มี จะ
ว่าไปแล้ว ถูกนินทายังถือว่าเบา เพราะบางคนถึงกับโดน
ใส่ร้าย โดนปรักปร�ำ หรือว่าถึงขั้นหมายปองเอาชีวิตเลย
อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หลายท่าน ความดี
ของท่านบริสทุ ธิม์ าก และไม่เคยมีแม้กระทัง่ ความคิดทีจ่ ะ
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มุ่งร้ายใคร แต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิด หรือเกลียดชัง ถึงขั้น
ปองร้ายหมายเอาชีวติ พระพุทธเจ้าก็ประสบด้วยพระองค์
เองหลายครัง้ และพระอรหันตสาวกอีกหลายท่าน รวมถึง
พระมหาโมคคัลลานะ
ฉะนัน้ ถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกว่ามันเป็นเช่นนี้
เอง เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้า ก็ไม่ท้อถอย ยังท�ำ
ความดี ส่วนหนึ่งที่ไม่ท้อถอยเพราะไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้
คาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นความดีของเรา และขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้เอาการกระท�ำหรือปฏิกิริยาของเขามาเป็นเงื่อนไข
ในการท�ำความดีของเรา ถึงเขาจะว่าร้าย หรือเข้าใจผิด
ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่เอามารบกวนจิตใจ ไม่เอามาเป็น
อุปสรรคหรือมาบั่นทอนก�ำลังใจ การท�ำความดี ควรท�ำ
ให้ได้ขนาดนี้ ถึงจะเป็นการท�ำความดีที่ยั่งยืนและบริสุทธิ์
จึงกล่าวได้วา่ การท�ำดีนนั้ ต้องอาศัยการฝึกจิต หรือ
ต้องท�ำควบคู่ไปกับการท�ำใจด้วย ไม่เอาการกระท�ำของ
คนอืน่ มาเป็นเครือ่ งรบกวนจิตใจ หรือเป็นอุปสรรคในการ
ท�ำความดี นีร่ วมถึงเวลาทีเ่ ราช่วยเหลือคนอืน่ แล้วคนนัน้
ไม่เห็นความดีของเรา เราท�ำความดี แล้วคนอื่นที่เป็น
บุคคลทีส่ ามไม่เห็นความดีของเรา ก็เรือ่ งหนึง่ แต่บอ่ ยครัง้
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แม้กระทั่งคนที่เราช่วย ช่วยด้วยก�ำลัง ช่วยด้วยเงิน ท�ำ
ด้วยความปรารถนาดี แต่เขากลับไม่เห็นความดีของเรา
ไม่ส�ำนึกในบุญคุณของเรา แม้กระนั้นเราก็ไม่เสียใจ ไม่
โกรธเขา
เวลาเราช่วยเหลือใคร แล้วคนนั้น นอกจากไม่เห็น
ความดีของเราแล้ว ยังเนรคุณด้วย ถ้าเราโกรธแค้น นัน่ ก็
แสดงว่าเราวางใจไม่ถูก การช่วยเหลือคนอื่น เป็นสิ่งที่ดี
น่าอนุโมทนา แต่ถ้าวางใจไม่ถูกก็จะเป็นทุกข์ ที่จริงควร
มองว่า การที่เขาไม่เห็นความดีของเรา หรือไม่ส�ำนึกใน
บุญคุณของเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
คนเราเมือ่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากใคร ควรมีความ
ส�ำนึกรู้คุณหรือขอบคุณ อันนี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ที่
เรียกว่า “กตัญญู” คือ รู้คุณของผู้ท�ำความดีให้เรา เมื่อ
รู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของเขา เรียกว่า “กตเวที”
อันนี้เป็นคุณธรรมที่พึงมีพึงท�ำ แต่ถ้าใครเขาไม่ท�ำ มันก็
เป็นความผิดของเขา เป็นเรื่องของเขา พูดง่ายๆ เรา
ไม่ควรเอาเรือ่ งของเขา มาเป็นปัญหาของตัวเรา ต้องรูจ้ กั
แยกแยะ ถ้าไม่แยกแยะ เราก็ทุกข์มาก หลายคนท�ำดี
ช่วยเหลือผูค้ นไปแล้ว พอเขาไม่เห็นความดีของตน หรือ
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ไม่ตอบแทนบุญคุณของตน ก็โกรธ โมโห เก็บเอามาทิ่ม
แทงจิตใจ บางทีสิบยี่สิบปีผ่านไปก็ยังไม่หายโกรธ
มองในอีกแง่หนึ่ง เป็นไปได้ไหมว่า เขาส�ำนึกใน
บุญคุณของเราแล้ว และเขาก็ตอบแทนความดีของเรา
แล้วด้วย แต่เป็นเพราะเราเองไปคาดหวังจากเขามาก
เกินไป เราช่วยเขาสิบแต่เราหวังให้เขาตอบแทนร้อย พอ
เขาตอบแทนสิบ ตอบแทนยี่สิบ เราก็ไม่พอใจ หาว่าเขา
ไม่ส�ำนึกในบุญคุณ ที่จริงเขาส�ำนึกแล้ว ช่วยแล้ว เขา
ตอบแทนแล้ว แต่เป็นเพราะเราหวังมากเกินไปจากเขา
เราช่วยสิบแต่หวังร้อยจากเขา พอเขาให้มาหรือตอบแทน
มาสิบยี่สิบ จึงไม่พอใจ
อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ทเี่ ขาไม่เห็นความดีของเรา
หรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่มคี ณ
ุ ธรรม คิดแต่จะเอาเปรียบ
คนอื่น ขาดความกตัญญูกตเวที กรณีแบบนี้ เราก็ควร
ถือว่าเป็นเรื่องของเขา เป็นปัญหาของเขาเอง ถ้าเขาท�ำ
อย่างนัน้ เขาก็ตอ้ งรับวิบากไป เราไม่ควรเอาปัญหาของเขา
มาเป็นความทุกข์ของเรา นัน่ คือ รูจ้ กั ปล่อยรูจ้ กั วาง แล้ว
ก็ท�ำความดีต่อไป
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“ในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้าย
แต่การไม่ยอมรับความจริงนั้น
โหดร้ายกว่า
เพราะมันเปรียบเสมือนคุกที่ขังใจเราไว้”

บ่อยครั้งเวลาเราท�ำความดี แต่เราวางใจไม่เป็น
เราเต็มไปด้วยความคาดหวัง แม้กระทัง่ เวลาตอบแทนผูม้ ี
พระคุณ อย่างเช่น ลูกดูแลพ่อแม่ หลายคนก็ทกุ ข์ เพราะ
ว่ามีแต่เราคนเดียวที่ดูแลพ่อแม่ แต่พี่น้องคนอื่นไม่สนใจ
เลย พีน่ อ้ งคนอืน่ เขาไม่ดดู ำ� ดูดพี อ่ แม่เลย ก็โกรธ คับแค้น
ผลก็คือลูกช่วยเหลือพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่ด้วยความทุกข์
แทนทีจ่ ะรูส้ กึ ว่า ใครเขาจะท�ำหรือไม่ทำ� เป็นเรือ่ งของเขา
แต่เราจะยังท�ำหน้าที่ของเรา คือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก ส่วนพี่น้องคนอื่นเขา
จะปล่อยปละละเลย นิ่งดูดายอย่างไรเป็นเรื่องของเขา
เขาท�ำอย่างไร เขาก็ได้รบั กรรมเอง เราไม่ทงิ้ หน้าทีข่ องเรา
ไม่ละเลยคุณธรรมของเรา ถ้าวางใจแบบนี้ได้ การท�ำ
ความดีของเราก็จะเกิดความสุขใจและยั่งยืน
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อย่าไปเอาปฏิกิริยา หรือสายตา หรือการกระท�ำ
ของคนอืน่ มาเป็นเงือ่ นไขในการท�ำความดีของเรา เมือ่ เรา
ช่วยใครแล้ว เขาไม่ส�ำนึกในบุญคุณ ไม่ตอบแทน ก็เป็น
เรื่องของเขา แต่เราก็ยังช่วยเหลือคนอื่นต่อไป เพราะ
การช่วยเหลือ เป็นคุณธรรม และเป็นหน้าทีข่ องชาวพุทธ
ถ้าเรารูจ้ กั รักตน เราก็ตอ้ งพยายามท�ำความดี และ
ความดีอย่างหนึง่ ก็คอื การช่วยเหลือผูอ้ นื่ ถ้าเราวางใจเป็น
การท�ำความดีก็น�ำมาซึ่งความสุขใจ และช่วยให้ท�ำได้
อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขมาก เพราะเราวางใจ
ไม่เป็น เราก็จะท�ำความดีด้วยความทุกข์ สุดท้ายก็เลิก
ท�ำความดีไปเลย เมือ่ เราไม่ทำ� ความดี ผลเสียก็จะเกิดกับ
เราเอง ความดีเป็นส่วนทีช่ ว่ ยเติมความสุข เติมกุศลให้กบั
ชีวิตและจิตใจของเรา บ่อยครั้งเราท�ำดีแล้ว แต่ก็ยังมีคน
มารังแกเรา มาเอาเปรียบเรา มาท�ำร้ายเรา อาจจะเป็นคน
ที่เราเคยช่วยเขาด้วยซ�้ำ พอเจอแบบนี้ก็โกรธ
ความโกรธเกิดขึน้ เมือ่ เราถูกกระท�ำ ไม่วา่ ด้วยค�ำพูด
หรือด้วยพฤติกรรมก็แล้วแต่ หลายคนเวลาโกรธ ก็เก็บ
ความโกรธเอาไว้ หวงแหนความโกรธ ทัง้ ทีค่ วามโกรธมัน
เผาลนจิตใจ คนเรา อย่าว่าแต่มคี ณ
ุ ธรรมเลย หากรักตัวเอง
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แค่นี้ก็เป็นเหตุผลมากพอ ให้เราตระหนักว่าควรสลัด
ความโกรธนัน้ ออกไป แล้วจะสลัดอย่างไร ? สลัดด้วยการ
ให้อภัย หลายคนหวงแหนความโกรธ จนกระทั่งไม่ยอม
ให้อภัย มีเงื่อนไขมากมาย เช่น ฉันจะให้อภัยเขาได้
ก็ตอ่ เมือ่ เขามาขอโทษฉัน เป็นต้น ถ้าเขาไม่มาขอโทษฉัน
ฉันจะไม่ให้อภัยเขาเด็ดขาด ถ้าท�ำอย่างนีถ้ อื ว่าไม่รกั ตัวเอง
เพราะว่ามันเป็นการสะสม เป็นการหวงแหน ปล่อยให้
ความโกรธเผาลนจิตใจ
ยิ่งโกรธก็เหมือนเอามีดมากรีดแทงใจให้เกิดแผล
แต่ถา้ รักตัวเองและถือว่าตัวเองมีคณ
ุ ธรรมด้วยแล้ว ยิง่ ต้อง
รู้จักให้อภัย เพราะการให้อภัยเป็นความดีอย่างหนึ่ง แต่
เป็นความดีทตี่ อ้ งอาศัยการฝึกจิตท�ำใจ และปล่อยวางด้วย
ถ้าเราไม่รจู้ กั ให้อภัย ก็ไม่ตา่ งจากชายคนหนึง่ ชาย
คนนี้ก�ำลังข้ามถนนอยู่ เป็นทางม้าลายด้วย แล้วก็ถูกรถ
เฉี่ยวชนจนเขาได้รับบาดเจ็บ รถคันนั้นเมื่อชนคนแล้วก็
ไม่หยุดลงมาช่วยผู้บาดเจ็บ ยังคงขับต่อไป อย่างนี้เรียก
ว่ า ตี น ผี ขณะที่ ช ายคนนั้ น ก� ำ ลั ง นอนเจ็ บ อยู ่ บ นถนน
ก็โชคดีมรี ถพยาบาลมาทันท่วงที แต่วา่ ชายคนนัน้ ไม่ยอม
ขึน้ รถพยาบาล เอาแต่พดู ว่า “ฉันจะไม่ยอมขึน้ รถพยาบาล
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เด็ดขาด จนกว่าไอ้ตนี ผีคนนัน้ มันจะมาขอโทษฉัน” ถามว่า
ชายคนนั้นท�ำถูกหรือไม่ ฉลาดหรือเปล่า เวลาคนเราเจอ
เหตุการณ์แบบนี้ อย่างแรกที่ต้องท�ำคือรีบไปรักษาตัว
ถ้ามีรถพยาบาลมารับ ก็ควรให้ความร่วมมือเพือ่ ไปเยียวยา
รักษาตัวให้หายจากความเจ็บปวด
เวลาปวดกาย เวลาประสบอุบัติเหตุ ตีนผีจะมา
ขอโทษเราหรือไม่ เราไม่สนใจ อันนัน้ เอาไว้ทหี ลัง แต่เรา
ต้องรีบไปเยียวยารักษาตัวเองก่อน รีบไปหาหมอ รีบขึ้น
รถพยาบาลเพื่อไปรักษาตนเอง เวลาร่างกายมีบาดแผล
เราท�ำอย่างนัน้ แต่แปลก เวลาจิตใจเรามีบาดแผล ท�ำไม
เราไม่ท�ำอย่างนั้นบ้าง ถ้าเรารักตัวเอง เวลามีบาดแผล
ที่เกิดจากความโกรธหรือเกิดจากใครบางคนท�ำร้ายจิตใจ
เรา ถ้าเรารักตัวเอง เรายิ่งต้องพยายามหาทางเยียวยา
รักษาแผลในใจนั้น เยียวยาอย่างไร เยียวยาด้วยการ
ให้อภัย โดยไม่รอว่าเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่ นั้นเป็น
เรื่องทีหลัง
คนทีร่ กั ตนหรือฉลาด มีปญั ญา เขาย่อมเยียวยาจิตใจ
ของตัวเองก่อน การให้อภัย เป็นยาที่สมานแผลในจิตใจ
แต่ถ้าเราตั้งเงื่อนไขว่าจะให้อภัยเขาต่อเมื่อเขามาขอโทษ
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ฉันก่อน อย่างนีถ้ อื ว่าเราไม่ฉลาด ถือว่าเราไม่ได้รกั ตัวเอง
จริง ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีคุณธรรม
การท�ำความดี ทีจ่ ริงก็รวมไปถึงการรูจ้ กั ให้อภัยด้วย
มันไม่ใช่แค่มีผลดีกับคนอื่นอย่างเดียว มันมีผลดีกับเรา
ด้วย อาตมาจึงบอกว่าเวลาท�ำความดี การท�ำใจก็ส�ำคัญ
ถ้าเราท�ำความดีแล้วเราไม่รจู้ กั ท�ำใจ เช่น ไม่รจู้ กั ปล่อยวาง
ความคาดหวัง หรือเอาการกระท�ำของคนอืน่ มาเป็นเงือ่ นไข
ในการท�ำความดีของเรา การท�ำความดีของเราก็จะตามมา
ด้วยความทุกข์หรือว่าไม่ยั่งยืน เพราะว่าเกิดความท้อแท้
ท้อถอย อีกทั้งยังท�ำให้ความดีของเราไม่ได้เป็นความดีที่
บริสุทธิ์ด้วย
ดังนั้นเวลาใครที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�ำความดี
ก็อย่าลืมการฝึกจิต คือท�ำใจให้เป็น นอกจากรู้จักปล่อย
รูจ้ กั วาง ไม่ยดึ ติดในความคาดหวังผลแห่งความดีแล้ว หรือ
ไม่เอาการกระท�ำของคนอืน่ มาเป็นเงือ่ นไข มาเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการท�ำความดีของเราแล้ว ยังรวมถึงการเข้าใจ
ความจริงของชีวิต คือเข้าใจว่าท�ำความดีก็ย่อมมีคน
ไม่เข้าใจ มีคนนินทาว่าร้าย เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ
โลกธรรม ๘ ที่ไม่มีใครหนีพ้น รวมทั้งตระหนักว่าไม่ว่า
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ท�ำความดีอย่างไร ก็ยังต้องเจ็บ ต้องป่วย ท�ำดีอย่างไร
ก็ต้องเจอความพลัดพราก สูญเสีย อย่างที่เราสวดเมื่อ
สักครูน่ ี้ อภิณหปัจจเวกขณ์ “เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
เราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราจะต้องพลัดพราก
จากของรักของชอบใจทั้งนั้น”
ค�ำว่า “เรา” คือ ทุกคน จะเป็นคนชัว่ หรือคนดีกต็ าม
คนดีก็ต้องเจอ เวลาเจอความเจ็บ ความป่วย เจอความ
พลัดพราก ก็ให้มองว่ามันเป็นธรรมดา อย่าโอดครวญว่า
ท�ำไม ฉันท�ำความดีแล้ว จึงต้องมาเจอแบบนี้ ไม่มคี วาม
ท้อถอย ยังมุ่งมั่นตั้งใจท�ำความดีต่อไป
ฉะนัน้ สามข้อทีเ่ ป็น “หัวใจของจริยธรรม” เว้นชัว่
ท�ำดี ต้องท�ำคูก่ นั ตลอดเวลา และ “ท�ำดี” กับ “ท�ำใจหรือ
ท�ำจิต” ก็ต้องคู่กันตลอดเวลาด้วยเช่นกัน จึงจะเกิดผล
งอกงามและดีงามกับผู้อื่นและกับตัวเราเองด้วย

คนที่รักตนหรือฉลาด มีปัญญา
เขาย่อมเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อน
การให้อภัย เป็นยาที่สมานแผลในจิตใจ
แต่ถ้าเราตั้งเงื่อนไขว่า
จะให้อภัยเขา ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันก่อน
อย่างนี้ถือว่าเราไม่ฉลาด
ถือว่าเราไม่ได้รักตัวเองจริง
นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีคุณธรรม
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เมื่อป่วยไข้ เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือ รักษากาย
ให้หายจากความเจ็บป่วย หรือบรรเทาความเจ็บปวดให้
ทุเลาลง แต่ทำ� เท่านัน้ ยังไม่พอ เพราะเวลามีความเจ็บป่วย
ส่วนใหญ่แล้ว ไม่เพียงร่างกายเราเท่านัน้ ทีเ่ จ็บป่วย ใจของเรา
ก็ ป ่ ว ยตามไปด้วย ถ้าเรารักษาแต่กาย แต่ไม่รักษาใจ
ความทุกข์ก็ยังมีอยู่
บ่อยครั้งที่ความป่วยใจ หรือความทุกข์ใจ ซ�้ำเติม
ให้เรามีความทุกข์หนักขึ้น หรือท�ำให้กายป่วยหนักขึ้น
เพราะฉะนั้น เพียงรักษากายอย่างเดียวไม่พอ เราต้อง
รักษาใจด้วย เวลารักษากาย เราต้องอาศัยยา อาศัยหมอ
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อาศัยการบริหารกาย ส่วนการรักษาใจนั้น เป็นเรื่องของ
การวางใจ หรือ การท�ำจิต คนเราส่วนใหญ่ทกุ ข์ใจเพราะ
ความยึดติด ถ้าเรารู้จักปล่อยวางก็จะช่วยให้ความทุกข์ใจ
เบาบางลงได้
เรารักษากายด้วยการ “ท�ำกิจ” คือกินยา ไปหาหมอ
บริหารกาย หรือคุมอาหาร
ส่วนการรักษาใจ เมื่อเจ็บป่วย เราต้อง “ท�ำจิต”
โดยเฉพาะการปล่อยวาง
ขอย�ำ้ ว่า การ “ปล่อยวาง” คือการ “ท�ำจิต” ไม่ได้
หมายถึงการปล่อยปละละเลย ถ้าปล่อยปละละเลย นัน่ คือ
การ “ไม่ท�ำกิจ”
ถามว่า การปล่อยวางนี้
เราปล่อยวางอะไรบ้าง ?
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ปล่อยวางความคิดว่า
ไม่แฟร์ ไม่น่า ไม่ควร
คนเราเวลาเจ็บป่วยมักรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยที่เราต้อง
เจ็บป่วย “ท�ำไมต้องเป็นเรา” ความคิดแบบนีท้ ำ� ร้ายจิตใจ
ตัวเอง และท�ำให้กายย�่ำแย่ลงด้วย บางคนดูแลรักษา
ร่างกายเป็นอย่างดี ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ กินอาหาร
ชีวจิต ไม่แตะเหล้า หรือบุหรี่เลย ขยันกินอาหารเสริม
อันไหนทีช่ ว่ ยให้สขุ ภาพดี มีสารสกัดช่วยป้องกันมะเร็งได้
ก็ซอื้ มากิน แต่แล้ววันหนึง่ พบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง หลายคน
ท�ำใจไม่ได้ คิดว่ามันไม่แฟร์ ไม่ยุติธรรมเลย ฉันดูแล
ตัวเองอย่างดีแต่ท�ำไมถึงป่วยเป็นมะเร็ง ทั้งที่อายุก็ยัง
ไม่มาก
บางคนขยันท�ำบุญ ท�ำกุศล รักษาศีลครบทัง้ ๕ ข้อ
หมั่นท�ำบุญ ด้วยความเชื่อว่าการรักษาศีล การท�ำบุญ
จะท�ำให้มีอายุยืน อย่างที่พระท่านว่า อายุ วรรณะ สุขะ
พละ แล้วจูๆ่ วันหนึง่ พบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง เป็นโรคร้าย
ก็ท�ำใจไม่ได้ มีความโกรธแค้น “ท�ำไมต้องเป็นฉัน”
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ทั้ง ๒ กรณี ลงเอยคล้ายๆ กัน คือ มีความกราด
เกรี้ยวในขณะที่เจ็บป่วย เพราะคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามัน
ไม่แฟร์ มันไม่ยุติธรรม แม้ว่าจะรักษากายอย่างไร ใจก็
ยังทุกข์ ยังรุม่ ร้อน เพราะผิดหวังทีต่ อ้ งมาเจ็บป่วยแบบนี้
เขาไม่ตระหนักว่า ความรุม่ ร้อน ความกราดเกรีย้ วในขณะ
ที่เจ็บป่วย ล้วนแต่ท�ำร้ายตัวเอง การคิดแบบนี้เป็นการ
ซ�ำ้ เติมตัวเอง ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะไม่รจู้ กั วาง ยังหมกหมุน่
อยู่กับความคิดที่ว่ามันไม่แฟร์ มันไม่ถูกต้อง มันไม่ควร
ฉันอุตส่าห์ออกก�ำลังกายอย่างดี ฉันท�ำบุญมามากมาย
ท�ำไมถึงป่วย
อย่าว่าแต่คนที่หมั่นดูแลรักษาร่างกาย หรือคนที่
ท�ำบุญมามากมายเลย คนทัว่ ไปเมือ่ มีความเจ็บป่วย ก็มกั
จะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ ท�ำไมต้องเป็นฉัน
มีผชู้ ายคนหนึง่ ติดเหล้าอย่างหนัก จนเลือดไม่แข็งตัว
มีเลือดไหลออกตามข้อและใต้ผวิ หนัง เมือ่ ป่วยหนักอยูใ่ น
ระยะท้ายก็ยงั คร�ำ่ ครวญตลอดเวลากับหมอว่า “มันไม่แฟร์
เลยหมอ ทุกครั้งที่ผมกินเหล้า ผมเติมน�้ำให้มันเจือจาง
เสมอ ท�ำไมยังเป็นอย่างนี”้ ขนาดคนทีต่ ดิ เหล้าอย่างหนัก
พอตัวเองป่วยก็ยังคิดว่าไม่แฟร์
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เป็นธรรมชาติของคนเราที่รู้สึกแบบนี้ แต่ถ้าคิด
แบบนี้ก็จะท�ำให้ทุกข์มาก แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความ
จริงทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง และถ้าไม่ยอมรับความจริง ก็มแี ต่
จะเพิ่มทุกข์ให้มากขึ้น ถ้าเรายอมรับความจริงได้ ทิ้ง
ความคิดว่า “ไม่แฟร์” ใจเราก็จะสงบ ปลอดโปร่งมากขึน้
มีผหู้ ญิงคนหนึง่ อายุแค่ ๓๐ พบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ที่กระเพาะปัสสาวะ และเป็นชนิดที่มักจะเกิดขึ้นกับคนแก่
หรือคนที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ แต่เธอเพิ่งอายุ ๓๐ เอาแต่
โอดครวญว่า “ท�ำไมต้องเป็นฉัน...” เธอเหวี่ยงวีนใส่หมอ
และคนรอบข้าง จนกระทัง่ วันหนึง่ เธอไปเข้าคอร์สปฏิบตั ิ
ธรรม มีโอกาสสังเกตจิตใจตัวเอง เธอพบว่า ทีเ่ ธอทุกข์ใจ
มาก ก็เพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง พอรู้เช่นนี้
เธอก็วางใจใหม่ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น พอยอมรับ
โรคมะเร็ง จิตใจเธอก็สงบลง แม้โรคจะลุกลามไปมากแล้ว
เธอพูดได้น่าสนใจว่า “ในขณะที่เราคิดว่าความจริง
มันโหดร้าย แต่การไม่ยอมรับความจริงนั้น โหดร้ายกว่า
เพราะมันเปรียบเสมือนคุก ที่ขัง ใจเราไว้” เธอพูดจาก
ประสบการณ์ของเธอเองว่า การไม่ยอมรับความจริงมัน
ท�ำร้ายเรา มันท�ำให้เราทุกข์ยิ่งกว่าความเจ็บป่วยเสียอีก
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เพราะท�ำให้ใจเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ แต่เมื่อ
ยอมรับความจริงได้ ใจก็นิ่ง สงบลงได้
มีหมอคนหนึง่ ได้รบั มอบหมายให้ไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยชาย
ซึ่งเป็นมะเร็งที่ใบหน้า ตอนที่เธอได้รับมอบหมายงานนี้
เธอรู้สึกหนักใจมาก เพราะคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้จะมี
ความทุกข์ทรมานมาก ในประเทศอเมริกา ๑ ใน ๔ ของ
คนที่เป็นมะเร็งใบหน้า ฆ่าตัวตาย เพราะนอกจากจะเจ็บ
ปวดแล้ว ยังทุกข์ทรมาน เนื่องจากต้องเก็บตัว ไม่ค่อย
พบปะผู้คน เพราะอับอายแผลที่ใบหน้า อีกทั้งยังแพ้แสง
เจอแสงมากๆ ก็จะเจ็บปวด จึงต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
สภาพเช่นนีย้ งิ่ ท�ำให้จติ ใจหดหู่ ห่อเหีย่ ว ซึมเศร้า หลายๆ
คน ทนทั้งความเจ็บปวด และความทุกข์ใจไม่ได้ ก็เลย
ฆ่าตัวตาย
คุ ณ หมอรู ้ สึ ก หนั ก ใจที่ ต ้ อ งไปเจอกั บ ผู ้ ป ่ ว ยคนนี้
เพราะเธอคาดว่าจะต้องไปเจอกับอารมณ์ที่กราดเกรี้ยว
ของเขา แต่ ป รากฏว่ า ผิ ด คาด เพราะว่ า ชายคนนั้ น
โอภาปราศรัยดี ต้อนรับหมอ เมื่อสนทนากัน เขาเล่าว่า
ตอนเป็นหนุ่มเขาเป็นคนที่เสเพล ชอบกินเหล้า สูบบุหรี่
เป็นประจ�ำ แม้กระทั่งแต่งงานแล้วก็ไม่เลิกพฤติกรรมนี้
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จนในทีส่ ดุ ต้องหย่า ลูกก็ไปอยูก่ บั ภรรยา เขาเล่าด้วยท่าที
เหมือนยอมรับได้ว่าเป็นเพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้
เขาจึงป่วยเป็นมะเร็ง
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท�ำให้เขาไม่กราดเกรี้ยว
ทุรนทุรายเหมือนผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าส่วนใหญ่ เขาเล่า
ต่อว่า วันๆ เขาไม่ค่อยได้ท�ำอะไร นอกจากวาดรูป และ
ดูโทรทัศน์ ช่องที่เขาดูส่วนใหญ่คือช่อง CNN ซึ่งเป็น
ข่าวสารและสารคดี ข่าวทีเ่ ขาดูแต่ละวันก็มกั เป็นเหตุการณ์
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความยากจนหิวโหย
หรือการก่อการร้าย ดูขา่ วแบบนีว้ นั แล้ววันเล่า ก็ทำ� ให้เขา
ได้คดิ ว่า ความทุกข์นนั้ เป็นธรรมดาของมนุษย์ มนุษย์ไม่วา่
ชาติใด ภาษาใด ล้วนแต่ตอ้ งเจอความทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่เจอ
ภัยธรรมชาติ ก็เจอภัยที่เกิดจากผู้คนด้วยกัน เมื่อมอง
แบบนี้ เขาได้คิดต่อไปว่า ความเจ็บป่วยของเขาที่จริงก็
เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย
เมื่อมองอย่างนี้ได้ ใจก็รู้สึกยอมรับกับความเจ็บ
ป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ แม้โรคมะเร็งจะสร้างความเจ็บ
ปวดทางกาย แต่ใจนั้นสงบลง เพราะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ เขาบอกว่า ทุกวันนี้เขาพยายามดูแลตัวเองให้ดี เพื่อ
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มีชวี ติ อยู่ได้นานๆ ไม่ใช่เพราะกลัวตาย แต่เพราะอยาก
มีเวลาอยูก่ บั ลูกให้มากขึน้ หมอบอกว่าเขาจะอยูไ่ ด้ไม่เกิน
๖ เดือน แต่เขาอยู่ได้ปีกว่าก่อนจะเสียชีวิต ช่วงเวลา
ที่เจ็บป่วยก่อนตาย เขาก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานมากแม้จะ
มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ตาม
กรณีนี้แตกต่างจากคนที่ได้เล่าว่า เขาดูแลร่างกาย
เป็นอย่างดี ด้วยการกินอาหารชีวจิต ดูแลสุขภาพ ออก
ก�ำลังกายเป็นประจ�ำ กับคนทีท่ ำ� บุญ เข้าวัดเข้าวาอยูเ่ สมอ
ทั้ง ๒ กรณี เขาไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเขารู้สึกว่า
มันไม่แฟร์ ทีเ่ ขาป่วยเป็นมะเร็ง เขาจึงมีความทุกข์ทรมาน
ทั้งกายและใจ ส่วนชายที่เป็นมะเร็งใบหน้านี้ แม้ว่าจะ
ปวดกาย แต่ใจก็สงบได้ เพราะยอมรับความเจ็บป่วย และ
ปล่อยวางความคิดที่ว่าไม่แฟร์ลงได้
ค�ำว่า “ยอมรับ” นี้ นอกจากหมายถึง การยอมรับ
ความจริงหรือยอมรับความเจ็บป่วยแล้ว ยังรวมถึงการ
ยอมรับความเป็นไปของโรคด้วย ขอยกตัวอย่างอาจารย์
ก�ำพล ทองบุญนุ่ม ซึ่งพิการค่อนชีวิต ภายหลังยังเป็น
มะเร็งที่ตับ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่ท่านนิ่งมาก
แม้ว่ามะเร็งที่เกิดกับท่านจะรักษาไม่หาย
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ท่านอาจารย์กำ� พลบอกว่า เวลาป่วย มี ๓ “ยอม”
ที่ส�ำคัญมาก คือ
๑. ยอมรับความจริง คือ ยอมรับว่าเราเป็นมะเร็งแล้ว
๒. ยอมรับความเป็นไป เมือ่ โรคลุกลาม รักษาไม่ได้
ก็ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น
๓. ยอมรับความตาย เมื่อความตายใกล้มาถึง ก็
ยอมรับได้ ไม่ปฏิเสธ ผลักไส หรือคร�่ำครวญ
ถ้ายอมรับ ๓ ประการนี้ได้ ใจก็จะไม่ทุกข์มาก
แม้ว่ากายจะมีทุกขเวทนาก็ตาม
ในขณะทีเ่ จ็บป่วยนี้ เราต้องยอมรับสภาพว่าร่างกาย
เราไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่สวย ไม่ดี ไม่คล่องแคล่วเหมือน
เดิม ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ ต้องมีคนท�ำให้ทกุ อย่างแม้กระทัง่
อาบน�้ำ เช็ดอุจจาระ ปัสสาวะ หลายคนท�ำใจไม่ได้ โดย
เฉพาะผู้ชาย ที่ต้องอยู่ในสภาพที่ตัวเองท�ำอะไรไม่ได้เลย
เวลามีคนมาท�ำให้ทุกอย่างเช่นนี้ จึงรู้สึกเป็นทุกข์มาก
บางคนก็วางใจได้ดีมาก มีคุณปู่คนหนึ่งที่ชื่อมอร์รี่
หลายคนที่เคยอ่านหนังสือ “Tuesdays with Morrie”
คงจะนึกภาพออก เขาเป็นโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง ร่างกาย
แย่ลงไปเรื่อยๆ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ตอนหลังแม้
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กระทั่งการกลืนอาหารก็ท�ำไม่ได้ เมื่อร่างกายช่วยตัวเอง
ไม่ได้ ก็ต้องมีคนมาช่วยอาบน�้ำ ช่วยท�ำความสะอาด
ร่างกายให้ทุกอย่าง แม้กระทั่งการเช็ดอุจจาระ ปัสสาวะ
ตอนแรกเขาก็ท�ำใจไม่ได้ แต่ตอนหลังเขาได้คิดว่า เขา
ช่ ว ยคนมามากแล้ ว ตอนนี้ ก็ ค วรยอมเป็ น ผู ้ รั บ ความ
ช่วยเหลือบ้างและเรียนรูท้ จี่ ะท�ำใจให้มคี วามสุขกับทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
เขาพูดไว้น่าสนใจว่า “เวลามีใครมาท�ำอะไรให้ผม
ผมจะหลั บ ตาพริ้ ม ...และมี ค วามสุ ข กั บ มั น อย่ า งเต็ ม ที่
เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง เวลามีคนมาอาบน�้ำ
มาเช็ดตัวให้ เพียงแค่จำ� ให้ได้วา่ จะหาความสุขอย่างเด็กๆ
ได้อย่างไรก็พอแล้ว”...ตอนเราเป็นเด็ก ใครมาอาบน�ำ้ มา
เช็ดตัวให้ เรามีความสุข ยินดีใช่ไหม ถึงตอนนี้ เมื่อเรา
ป่วยจนช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว ถ้าใครมาช่วยอาบน�้ำเช็ดตัว
ให้เรา ก็ถือว่าเรามาเก็บเกี่ยวความสุขเหมือนตอนที่เรา
เป็นเด็ก ถ้าคิดแบบนีไ้ ด้ ใจเราจะไม่ทกุ ข์ทรมานกับสภาพ
ที่ช่วยตัวเองไม่ได้
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ปล่อยวางอนาคต
และอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
อย่าเพิ่งกลัว หรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คนที่ป่วยนั้นบางทีคิดไปล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วก็
นึกภาพในทางลบ ในทางร้าย ท�ำให้ใจเสีย ตื่นตระหนก
ในภาวะเช่นนีอ้ ย่าเพิง่ กลัว หรือกังวลกับสิง่ ทีจ่ ะเกิด เพราะ
มันยังไม่เกิดขึ้น และมันอาจจะไม่เกิด หรือไม่เลวร้าย
อย่างที่คิดก็ได้ ถ้าเรามัวกังวลกับอนาคตมากเกินไป เรา
จะท�ำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว
มีคณ
ุ ป้าคนหนึง่ เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลอยูห่ ลาย
ครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่า “ป้าเป็นมะเร็งตับนะ
อยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน” แกตกใจ และใจเสียทันที เพราะ
ไม่นึกว่าจะเป็นโรคร้ายขนาดนั้น กลับไปบ้าน ก็กินไม่ได้
นอนไม่หลับ เสือ้ ผ้าหน้าผม  ไม่สนใจ หมดอาลัยตายอยาก
กับชีวิต เพราะคิดถึงแต่ความตายที่จะเกิดขึ้น คิดไปว่า
ถ้าป่วยหนักจะมีใครมาดูแล คิดถึงความเจ็บปวดที่จะ
เกิดขึ้น คิดต่อไปกระทั่งว่า ถ้าตายไปใครจะดูแลหลาน
ใครจะผ่อนบ้าน ปรากฏว่าแกอยูไ่ ด้เพียง ๑๒ วันก็เสียชีวติ
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หมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน แต่ท�ำไม
คุ ณ ป้ า อยู ่ ไ ด้ แ ค่ ๑๒ วั น ก็ เ สี ย ชี วิ ต เป็ น เพราะมะเร็ ง
ลุกลามเร็วขนาดนั้นหรือ มะเร็งไม่ได้ลามเร็วขนาดนั้น
แต่เป็นเพราะใจที่เป็นทุกข์ ใจที่กังวลกับอนาคต ใจที่มัว
หมกหมุ่นอยู่กับภาพอนาคตที่ปรุงแต่งขึ้น ท�ำให้ร่างกาย
ย�่ำแย่ และเสียชีวิตเร็วขึ้น
ดังนั้น ในยามที่เราป่วย พยายามอยู่กับปัจจุบัน
หาความสุขในปัจจุบันให้มากที่สุด เก็บเกี่ยวความสุขที่
อยู่รอบตัว ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องหมายถึงการไปกิน ไปเที่ยว
ไปเล่น เพียงสิง่ งดงามตามธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัว ก็สามารถ
ท�ำให้เรามีความสุขได้
มีนกั ดนตรีคนหนึง่ ชือ่ วิลโก้ จอห์นสัน เป็นนักดนตรี
ที่มีชื่อมาก เป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวพังค์ร็อค วันหนึ่ง
ไม่สบาย ไปหาหมอ ก็พบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อน โรคเดียว
กับสตีฟ จ๊อบส์ หมอบอกว่าเขาจะอยูไ่ ด้ไม่เกิน ๑๐ เดือน
ทันทีทเี่ ขาออกจากโรงพยาบาล แทนทีจ่ ติ ใจจะหดหู  ่ ห่อเหีย่ ว
เขากลับรูส้ กึ ตรงข้าม เขาบอกว่า จูๆ่ ก็รสู้ กึ มีชวี ติ ชีวาขึน้ มา
เวลามองเห็นต้นไม้ ท้องฟ้า เขารู้สึกว่ามันวิเศษจริงๆ
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ทัง้ ทีห่ มอบอกว่าเขาจะอยูไ่ ม่เกิน ๑๐ เดือน แต่เขา
กลับรูส้ กึ ว่า ชัว่ เวลานัน้ ทุกอย่างทีเ่ ขาพานพบเขารูส้ กึ ว่า
มันวิเศษมาก เขาบอกว่า “สิง่ เล็กๆ ทุกอย่างทีเ่ ห็น ลมเย็น
ทุกสายที่สัมผัสใบหน้า อิฐทุกก้อนบนถนน คุณรู้สึกเลย
ว่า ฉันมีชีวิต...ฉันมีชีวิต” เขาเล่าว่า ตอนนั้นเขาเป็น
เหมือนขนนกทีป่ ลิวไหวไปตามสายลม ในใจรูส้ กึ ถึงความ
มีอสิ ระเสรี เขาบอกว่ามันเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ ยีย่ มมาก ทัง้ ที่
มีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นาน แต่สิ่งธรรมดาสามัญใน
ชีวิตประจ�ำวันกลับกลายเป็นสิ่งวิเศษ มหัศจรรย์ ท�ำให้
เขารู้สึกมีชีวิตชีวา
เพราะอะไรเขาจึงรู้สึกอย่างนั้น เป็นเพราะทันทีที่
เขารู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เคยประสบสัมผัส ทีแ่ สนธรรมดาสามัญ กลายเป็นสิง่ วิเศษ
มหัศจรรย์ ท�ำให้เขารูส้ กึ มีชวี ติ ชีวาขึน้ มาทันที ปรากฏว่า
ผ่านมาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว เขายังมีชวี ติ อยูจ่ นถึงบัดนี้ เป็น
เพราะ เขาสามารถที่จะสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันได้
คนหนึ่ง หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน แต่อยู่
ได้เพียง ๑๒ วันก็เสียชีวติ อีกคนหนึง่ หมอบอกว่าจะอยู่
ได้เพียง ๙ - ๑๐ เดือน ปรากฏว่าผ่านไปเกือบ ๑๐ ปีแล้ว
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เขายังมีชวี ติ อยู่ อะไรทีท่ ำ� ให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ?
ค�ำตอบคือ “ใจ” คือ “ทัศนคติ” คนหนึ่งจดจ่ออยู่กับ
อนาคตที่น่ากลัว อีกคนหนึ่งเปิดใจซึมซับรับเอาความสุข
ในปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ก้อนเมฆ
สายลม

ปล่อยวางความอยากหาย
42

ปล่อยวางความอยากหาย รวมทัง้ ความคาดหวังทัง้
ของตนเอง และของผู้อ่ืน เพราะยิ่งอยากหายก็ยิ่งทุกข์
ยิ่งอยากหายเท่าไร พอมันไม่หายก็ยิ่งทุกข์เพราะความ
ผิดหวัง หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “อัน
ความอยากหายจากทุกขเวทนา อย่าอยาก ยิง่ อยากให้หาย
เท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มสมุทัย ตัวผลิตทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แต่ให้อยากรู้ อยากเห็น ความจริงของทุกขเวทนาทีแ่ สดง
อยู่กับกาย กับใจเท่านั้น นั่นคือความอยากอันเป็นมรรค
ทางเหยียบย�่ำกิเลส ซึ่งจะท�ำให้เกิดผล คือการเห็นแจ้ง
ตามความจริงของกาย เวทนา จิต ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่
ในขณะนั้น”
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ค�ำแนะน�ำของหลวงปู่ขาวนี้น่าสนใจ เป็นข้อคิดที่
ดีมาก นั่นคือ อย่า “อยากหาย” เพราะอยากหายแล้ว
ก็ยิ่งทุกข์ แต่ให้ “อยากรู้” “อยากเห็น” ความจริงของ
ทุกขเวทนาที่เกิดกับกายและใจดีกว่า ข้อความดังกล่าว
ผู้ที่ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมจะเข้าใจว่าหมายความว่า
อะไร ประเด็นที่ส�ำคัญก็คือว่า ยิ่งอยากหาย ก็ยิ่งทุกข์
แต่พอไม่อยากหาย ความทุกข์ในจิตใจก็ลดน้อยลง
สมัยที่อาตมาไปจ�ำพรรษาที่วัดอมราวดี ประเทศ
อังกฤษเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน มีพระอาวุโสรูปหนึ่ง ท่าน
ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงไป
เรือ่ ยๆ ผ่ายผอม รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ไม่วา่ จะรักษาด้วย
การแพทย์แผนใหม่ หรือด้วยการแพทย์แผนโบราณ
ท่านเป็นคนทีม่ นี ำ�้ ใจดีมาก เพือ่ นๆ ก็พากันมาเยีย่ ม
ทั้งพระ ทั้งแม่ชี ส่วนใหญ่ก็จะพูดคล้ายๆ กันว่า ขอให้
หายไวๆ นะ สู้ๆ นะ เมื่อกลับมาเยี่ยมใหม่ก็จะถามว่า
เป็นอย่างไร ดีขนึ้ หรือยัง แต่ทา่ นก็อาการไม่ดขี นึ้ และรูส้ กึ
แย่ลงไปเรื่อยๆ ยิ่งเพื่อนถามมาว่าเป็นอย่างไร ดีขึ้นไหม
ท่านก็ไม่อยากตอบ เพราะอาการท่านแย่ลงไปเรือ่ ยๆ ไม่ได้
ดีขึ้นอย่างที่เพื่อนคาดหวัง ร่างกายท่านก็ผ่ายผอม หมด
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เรี่ยวหมดแรงไปเรื่อยๆ
วันหนึง่ หลวงพ่อสุเมโธไปเยีย่ ม ทันทีทที่ า่ นเห็นหน้า
พระรูปนี้ หลวงพ่อสุเมโธก็พูดขึ้นว่า “ถ้าท่านจะตายก็
ตายได้นะ ท่านไม่ต้องพยายามหายหรอก” พระรูปนั้น
ได้ยินก็ร้องไห้เลย ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าหลวงพ่อสุเมโธ
ซึง่ เป็นอาจารย์ของท่านมาขับไสไล่สง่ ให้ไปตาย หรือร้องไห้
เพราะคิดว่าท่านไม่ให้ความหวังกับเราเลย แต่ร้องไห้
ด้วยความดีใจว่าได้ปลดเปลื้องภาระแล้ว ก่อนหน้านี้ท่าน
พยายามจะหาย เพือ่ ให้เพือ่ นๆ สมหวัง เมือ่ เพือ่ นๆ ถาม
ว่าดีขนึ้ หรือยัง ท่านรูส้ กึ แย่ทจี่ ะตอบว่า ไม่ดขี นึ้ เลย ความ
รู้สึกผิดหวัง ที่ไม่ได้ช่วยให้เพื่อนๆ สมหวัง หรือรู้สึก
สบายใจ ยิ่งท�ำให้ท่านแย่ลง เพราะรู้สึกว่าท่านกลายเป็น
ภาระ แต่พอหลวงพ่อสุเมโธพูดเช่นนัน้ ท่านก็รสู้ กึ โล่งอก
เพราะรูส้ กึ ว่าได้ปลดเปลือ้ งภาระแล้ว ไม่ตอ้ งพยายามหาย
แล้ว จะตายก็ได้แล้วโดยไม่รู้สึกผิด เมื่อไม่มีความอยาก
หาย จิตใจก็เบาลง รู้สึกสบายขึ้น
พอจิตใจสบายขึน้ ปรากฏว่าอาการท่านก็ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ
สุดท้ายท่านก็หายจากความเจ็บป่วย ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิต
อยู่ กรณีนี้นับเป็นเรื่องที่แปลก พอครูบาอาจารย์บอกว่า
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จะตายก็ตายได้นะ ไม่ต้องพยายามหาย ผู้ป่วยกลับดีขึ้น
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบ่อยครั้งความอยากหายนั้นเอง
มันไปกดทับจิตใจของเรา ก่อให้เกิดความผิดหวัง ท�ำให้
เราเป็นทุกข์ โดยเฉพาะความอยากหาย หรืออยากให้
อาการดีขึ้น เพื่อคนอื่นจะได้ไม่ผิดหวังในตัวเรา เพื่อคน
รอบข้างจะได้ไม่เสียใจ หรือเป็นทุกข์เพราะเรา ความอยาก
ชนิดนีส้ ามารถสร้างความทุกข์ให้แก่ผปู้ ว่ ยจนอาการแย่ลง
เรื่อยๆ
ความรู้สึกแบบนี้อาจกดดันผู้ป่วยหลายคน เพราะ
ฉะนัน้ ใครทีไ่ ปเยีย่ มแล้วแนะน�ำผูป้ ว่ ยว่า “สูๆ้ นะ” แม้จะ
มีเจตนาสร้างก�ำลังใจให้แก่ผู้ป่วย แต่มันอาจสร้างความ
กดดันให้กับผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยอึดอัด เหนื่อยล้า กับการ
ท�ำตัวให้เข้มแข็ง หรือเคีย่ วเข็ญให้ตวั เองดีขนึ้ ครัน้ อาการ
ไม่ดีขึ้น แย่ลง เขาจะยิ่งทุกข์ ผู้ป่วยคนหนึ่ง ซึ่งอาตมา
ได้พูดถึงเมื่อตอนต้น เธอเล่าความในใจว่า เวลาใครบอก
ให้เธอสู้ๆ เธอรู้สึกเหนื่อยมาก เธอบอกว่า “ฉันต้อง
ใช้พลังอย่างมาก เพือ่ ทีจ่ ะเข้มแข็งและสร้างความสบายใจ
แก่ ผู ้ พ บเห็ น สิ่ ง นี้ ลึ ก ๆ ภายในเป็ น อะไรที่ กั ด กร่ อ น
อย่างยิ่ง”
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ดังนัน้ ค�ำแนะน�ำว่า “สูๆ้ ” อาจไม่เป็นผลดีกบั คนไข้
โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยระยะท้าย แม้แต่การถามคนไข้วา่ “ดีขนึ้
หรือยัง?” ส�ำหรับคนไข้บางคน ค�ำถามท�ำนองนีส้ ร้างแรง
กดดันให้กบั เขา ท�ำให้เขารูส้ กึ ไม่ดี หรือรูส้ กึ ผิดเมือ่ อาการ
ไม่ดีขึ้น แถมแย่ลง
เพราะฉะนั้น การปล่อยวางความอยากหายก็เป็น
สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ การปล่อยวางความคาดหวังของคน
รอบข้าง และของตัวเองด้วย ให้นกึ ว่า หายเมือ่ ไรก็เมือ่ นัน้
พอวางความคาดหวังแล้ว หลายคนก็พบว่าร่างกายดีขึ้น
อย่างมีผู้ป่วยคนหนึ่งอายุ ๔๐ กว่าๆ เป็นคนเก่ง
แต่อารมณ์ร้อน มีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นเป็นประจ�ำ วัน
หนึง่ เส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ ช่วยตัวเองไม่ได้
เขารู้สึกหงุดหงิดมากที่ตัวเองไม่สามารถจะท�ำอะไรได้
เวลาท�ำกายภาพบ�ำบัดก็อยากหายไวๆ ท�ำไปสักพักก็ยัง
ไม่หาย ไม่ดีขึ้นสักที ก็รู้สึกโกรธ อาละวาด กราดเกรี้ยว
ใส่หมอกายภาพบ�ำบัด เป็นเช่นนี้มาหลายเดือน ในที่สุด
เขาก็เริม่ ท�ำใจยอมรับว่าร่างกายคงจะไม่ดขี นึ้ อย่างทีค่ าดหวัง
ตอนหลังก็เลยไม่คอ่ ยคาดหวังเท่าใด ท�ำกายภาพบ�ำบัดก็
ยังท�ำอยู่ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะเคยคาดหวังมา
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มากแล้ว แต่ก็ผิดหวัง
ปรากฏว่าพอไม่คาดหวัง จิตใจก็ไม่เครียด พอจิตใจ
ไม่เครียด ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆ การท�ำกายภาพบ�ำบัด
ก็เห็นผลชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็กลับมาเดินได้
และที่แปลกกว่านั้นก็คือ เขากลายเป็นคนใจเย็นขึ้น นิสัย
ที่ เ คยกราดเกรี้ ย วกั บ ลู ก น้ อ ง กั บ เพื่ อ นๆ ก็ เ ปลี่ ย นไป
เพราะเขาได้เรียนรู้จากความเจ็บป่วยว่า ความใจร้อนก็ดี
หรือการท�ำอะไรด้วยความคาดหวังก็ดี มีแต่จะสร้างความ
ทุกข์ให้แก่ตัวเอง ความเจ็บป่วยสอนให้เขาอดทนและ
ใจเย็ น มากขึ้ น เมื่ อ อาการดี ขึ้ น นิ สั ย ก็ เ ลยเปลี่ ย นไป
เหมือนเป็นคนใหม่ ที่แม้แต่เพื่อนๆ ก็แปลกใจ
มีคุณลุงคนหนึ่งเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เจ็บป่วยจน
ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง แต่ได้หมอที่เก่ง ป่วย
หนักมาแต่ละครัง้ หมอก็รกั ษาจนออกจากโรงพยาบาลได้
แต่แล้วไม่นานอาการก็ทรุดหนักอีก เพราะกลับไปกินเหล้า
อีก ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก เป็นอย่างนี้อยู่ ๒ - ๓ รอบ
จนวันหนึ่งหมอเรียกมาคุย และเตือนว่าถ้าคุณลุงยังกิน
เหล้าไม่เลิก ครัง้ หน้าอาจจะไม่รอดแล้ว ลุงต้องเลิกเหล้านะ
“ครับ ผมจะพยายาม” คุณลุงรับค�ำ หมอก็พดู ต่อว่า “ลุงก็
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รับปากอย่างนี้ทุกที แต่ท�ำไมยังกลับไปกินอีก ทั้งๆ ที่
รับปากแล้ว” แกตอบว่า “มันเครียดครับ” “แล้วลุงเครียด
อะไร” หมอถาม แกตอบว่า “ผมเครียดที่เลิกเหล้าไม่ได้”
ลุงอยากเลิกเหล้ามาก แต่พอเลิกไม่ได้ก็เลยเครียด
พอเครียด ก็เลยต้องกินเหล้าจะได้หายเครียด ครัน้ กินเหล้า
อีก อาการก็กำ� เริบหนักขึน้ นีเ่ ป็นเพราะอยากเลิกเหล้ามาก
ยิ่งอยากเลิกเหล้า แต่เลิกไม่ได้ ก็ยิ่งผิดหวังยิ่งเครียด
เป็นทุกข์ซ�้ำเติมตัวเอง หรือท�ำให้อาการย�่ำแย่มากขึ้น

ปล่อยวางอดีต
รวมทั้งให้อภัยตนเองและผู้อื่น
คนเราทุกคนต่างมีความผิดพลาด และรู้สึกเสียใจ
กับการกระท�ำในอดีต ความรู้สึกผิดนี้ถ้าจัดการไม่ถูกต้อง
บ่อยครั้งก็จะทิ่มแทงจิตใจของเรา ท�ำให้อาการเจ็บป่วยที่
เป็นอยูล่ กุ ลามมากขึน้ ได้ ถ้าไม่รจู้ กั ปล่อยวางความรูส้ กึ ผิด
ก็จะทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ
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มีผหู้ ญิงคนหนึง่ เป็นมะเร็งปอดระยะ ๔ และติดเชือ้
HIV มีเชือ้ ทีป่ อดและกระแสเลือด หมอคนหนึง่ เป็นจิตอาสา
ไปเยีย่ ม คนไข้บอกว่า เธอกลัว เธอยังไม่อยากตาย หมอ
ก็เลยถามว่า เธออยากท�ำอะไรมากทีส่ ดุ เธอตอบว่า อยาก
เห็นลูกชายบวช หมอจึงไปพูดคุยกับสามีเพื่ออนุญาตให้
ลูกชายบวช แต่ปรากฏว่าสามีไม่ยอม บอกว่าตอนนี้เป็น
ช่วงเข้าพรรษา ลูกบวชในพรรษาไม่ได้ ที่จริงไม่เกี่ยวกัน
เลย แต่ไม่ว่าจะหว่านล้อมอย่างไร สามีผู้ป่วยก็ไม่ยอม
ให้ลูกชายบวช พอหมอไปบอกผู้ป่วย เธอก็เสียใจมาก
เป็นทุกข์ กระสับกระส่าย บ่นว่าปวดไปทั้งตัว และพาล
ไม่อยากคุยกับหมอเพราะไม่สามารถสนองความต้องการ
ของเธอได้
ไม่กวี่ นั ต่อมา หมอก็ไปเยีย่ มเธออีกครัง้ คนไข้ทกุ ข์
ทรมานมาก บ่นเจ็บ ร้องครวญครางตลอดเวลา หมอไม่รู้
จะท�ำอย่างไร จึงชวนคุยเรื่องการท�ำบุญในอดีตที่ผ่านมา
เธอพูดถึงพระรูปหนึง่ ทีเ่ คยนัง่ ทางในแล้วบอกเธอว่า เธอ
ถูกเจ้ากรรมนายเวรรังควาน เพราะเธอเคยท�ำบาปเอาไว้
กั บ เจ้ า กรรมนายเวรนั้ น พออยู ่ กั น สองต่ อ สอง เธอก็
เล่าว่า เธอเคยท้องกับสามีคนแรกแล้วไปท�ำแท้ง เธอเล่า
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เหตุการณ์ตอนที่ท�ำแท้งแล้วสลดใจมาก พระที่นั่งทางใน
จึงแนะน�ำให้เธอแต่งชุดขาวปฏิบตั ธิ รรม แต่เธอก็ทำ� ไม่ได้
หมอจึงถามว่า จะติดต่อพระรูปนั้นได้อย่างไร เธอก็บอก
ชือ่ เพือ่ น เพือ่ จะได้ไปติดต่อพระ หมอบอกว่าจะไปนิมนต์
พระรูปนั้นมาโปรดเธอที่โรงพยาบาล ให้เธอใส่ชุดขาว
กราบท่านที่วอร์ดนั้นเลย
พอเธอรู้ว่าพระจะมาโปรด เธอก็รู้สึกดีขึ้น ในขณะ
เดียวกันหมอก็ชวนให้เธอสวดมนต์ น้อมจิต ขออโหสิกรรม
จากเจ้ากรรมนายเวร และแผ่เมตตาให้กบั ลูกทีเ่ ธอท�ำแท้ง
ปรากฏว่าท�ำได้ ๑๐ นาทีเธอก็สงบลง จากทีป่ วด ครวญ
คราง ทุรนทุราย ก็บรรเทาเบาบางลง แล้วเธอก็หลับไป
ได้ในที่สุด ทั้งๆ ที่เธอหลับยาก
การที่เธอรู้ว่าจะได้มีโอกาสท�ำบุญ ปฏิบัติธรรมกับ
พระ ตามทีร่ บั ปากไว้ รวมทัง้ ได้สวดมนต์ ขออโหสิกรรม
และแผ่เมตตา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ลูกที่เธอได้ท�ำแท้ง
มันช่วยปลดเปลื้องความรู้สึกผิดในใจเธอได้มาก ท�ำให้
ใจเธอสงบ ที่เคยหลับไม่ได้ ก็หลับได้
หลายคนประสบความทุกข์ทรมาน ไม่ใช่จากความ
เจ็บป่วยอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความรู้สึกผิดติดค้างใจ
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มีผู้ชายคนหนึ่งป่วยหนักเมื่ออายุ ๖๐ กว่า ตอนเขาอายุ
๓๐ เขาทิง้ ภรรยาคนแรก รวมทัง้ ลูกชายทีย่ งั แบเบาะ เพือ่
ไปอยู่กินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง โดยไม่ได้หวนกลับไปหา
ครอบครัวเก่าอีกเลย ผ่านไป ๓๐ ปี เขาป่วยเป็นมะเร็ง
และอยูใ่ นระยะท้าย เขามีอาการกระสับกระส่ายมาก สิง่ หนึง่
ที่เขาขอจากพยาบาลคือ อยากเห็นหน้าลูกชายที่เขาเคย
ทิ้งไป ลูกชายคนนี้เขาแทบไม่รู้จักเลย เพราะทิ้งไปตั้งแต่
ยังแบเบาะ แต่ตอนนีเ้ ขาอยากเห็นหน้า พยาบาลก็มนี ำ�้ ใจ
พยายามไปตามหาให้ โดยกลับไปที่หมู่บ้านของเขา และ
ตามหาจนเจอลูกชายของเขาคนนั้น ส่วนลูกชายก็ยินดี
จะมาพบพ่อที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเลย พอคนป่วยได้เห็น
หน้าลูกชาย เขาก็รสู้ กึ ดีขนึ้ เหมือนว่าได้ไถ่ถอนความรูส้ กึ
ผิดออกไป
ท�ำไมเขาอยากเจอหน้าลูกชาย ก็เพราะเขาอยาก
ชดเชยความรู้สึกผิดที่ทิ้งลูกชายไปตั้งแต่ยังแบเบาะ การ
ได้พบเห็นหน้า ท�ำให้ความรู้สึกผิดบรรเทาเบาบางลง
และช่วยท�ำให้ความทุกข์ใจลดลง เหลือแต่ความทุกข์ทาง
กาย ส่วนความทุกข์ใจเบาบางลงมาก สุดท้ายเขาก็จาก
ไปอย่างสงบ
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คนเรานัน้ หากไม่ปล่อยวางความรูส้ กึ ผิด เพราะได้
ท�ำความผิดพลาดในอดีตไว้ ก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานมาก
ในยามเจ็บป่วย จะทุกข์ทงั้ กายและใจ ดังนัน้ หากไม่อยาก
ทุกข์ทรมานในยามเจ็บป่วย โดยเฉพาะวาระสุดท้าย เรา
ต้องรู้จักให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่น แต่ปกติคนเราจะ
ให้อภัยยาก ถ้าไม่มคี นช่วย อย่างกรณีผปู้ ว่ ยคนแรก ก็มี
หมอแนะน�ำให้แผ่เมตตา ขออโหสิกรรม
นอกจากให้อภัยตนเองแล้ว ก็ต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่น
ด้วย หลายคนเจ็บปวด ทุกข์ทรมานเพราะจิตข้องติดอยู่
กับเหตุการณ์ในอดีตที่เลวร้าย ท�ำให้โกรธแค้น อย่างเช่น
โกรธสามีทที่ งิ้ ตนไป โกรธเพือ่ นทีโ่ กงเงิน หรือแค้นเพือ่ น
ทีแ่ ย่งภรรยาไป ความเจ็บปวดในอดีตนัน้ สามารถท�ำร้าย
จิตใจเราได้ ถ้าไม่รู้จักปล่อย รู้จักวาง ด้วยการให้อภัย
ทั้งให้อภัยตัวเอง และให้อภัยผู้อื่น

พระไพศาล วิสาโล

ปล่อยวางตัวตนเก่า
และอัตลักษณ์เดิมๆ ที่เคยมี
ปล่อยวางตัวตนเก่าทีเ่ คยมี โดยการยอมรับความจริง
ว่า ตอนนี้ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมแล้ว เราไม่ใช่คนเดิม
แล้ว เพราะความเจ็บป่วยท�ำให้สูญเสียบทบาทหน้าที่และ
อัตลักษณ์ที่เคยมี ไม่ว่าจะเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นสามี
เป็นเจ้านาย เป็นคนทีแ่ ข็งแรง เป็นต�ำรวจทีล่ ำ�่ สัน แต่พอ
เจ็บป่วยแล้ว บทบาทหน้าที่ที่เคยมี รวมทั้งสภาพดีๆ ที่
เคยภาคภูมิใจได้เลือนหายไปหมด กลายเป็นอดีตไปแล้ว
บางคนเคยเป็นหลักของครอบครัว แต่พอป่วยหนัก
ก็กลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น หลายคนท�ำใจไม่ได้
ยังติดอยู่กับอัตลักษณ์เดิม ยังติดอยู่กับตัวตนเก่าๆ เช่น
ฉันเคยเป็นผู้น�ำครอบครัว เคยเป็นคนแข็งแรง ท�ำอะไร
ได้ด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันต้องพึ่งพาคนอื่น ถ้าไม่ปล่อย
วางตัวตนเก่าๆ ก็จะทุกข์มาก เพราะไม่สามารถยอมรับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันได้
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บางคนรู้สึกเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถควบคุมร่างกาย
ของตัวเองได้ คนทีเ่ คยภูมใิ จในความสวยความงาม แต่พอ
เจ็บป่วย ก็สั่งร่างกายท�ำอะไรไม่ได้เลย หรือไม่ก็พบว่า
ร่างกายไม่สวยไม่งาม ไม่องอาจ อีกต่อไป คนที่เคย
เป็นนักกีฬา มีกำ� ลังวังชา รูส้ กึ ภาคภูมใิ จในร่างกายของตน
เพราะสามารถใช้ร่างกายท�ำอะไรมากมายอย่างที่คนอื่น
ท�ำไม่ได้ แต่ตอนนี้แม้แต่จะเดินเหินก็ท�ำไม่ได้ ความ
สามารถในการควบคุมร่างกายทีล่ ดน้อยถอยลง หรือแทบ
จะเป็นศูนย์ คือความจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยจ�ำนวนไม่นอ้ ย
สมรรถนะดังกล่าวคืออดีต ปัจจุบนั ไม่ใช่อย่างนัน้ แล้ว ดังนัน้
จึงควรยอมรับความจริง ด้วยการปล่อยวางตัวตนเก่าๆ
หรืออัตลักษณ์เดิมๆ ที่เคยมี
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ปล่อยวางความโกรธ
ความโกรธเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ร้ายจิตใจมาก คนป่วยหลายคน
แม้ไม่ได้โกรธคนที่ท�ำร้ายตัวเองในอดีต แต่บางทีก็โกรธ
ชะตากรรม มี บ างคนที่ ล� ำ บากมาตลอดชี วิ ต ครั้ น จะ
สบายกับเขาบ้างก็มาป่วยเป็นมะเร็ง เหมือนกับว่าชะตา
กรรมนัน้ โหดร้ายกับเขามาก ไม่เปิดโอกาสให้เขามีความสุข
ในชีวติ เหมือนกับคนอืน่ บางคนโกรธทีส่ ญู เสียหน้าทีท่ เี่ คยมี
ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องกลายเป็นคนทีพ่ งึ่ พาคนอืน่ บางคน
โกรธแม้กระทั่งเวลาเห็นคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข
ท�ำอะไรคล่องแคล่วว่องไว แต่ตวั เองกลับล้มป่วย ต้องมา
นอนติดเตียงที่โรงพยาบาล รู้สึกอิจฉาคนอื่นที่มีความสุข
ไม่ได้ทุกข์อย่างเรา หรือโกรธที่ไม่มีคนสนใจใยดี เป็นต้น
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านม เธอได้รับการ
ฉายแสง และฉีดคีโมจนครบคอร์สแล้ว เธอก็ยังบ่นว่า
ปวดมาก แต่หมอและพยาบาลสังเกตว่าเวลาเดินเหิน เธอ
เหมือนคนปกติ วันหนึง่ พยาบาลมานัง่ คุยกับเธอ แต่สว่ น
ใหญ่เธอเป็นฝ่ายคุย เรือ่ งทีค่ ยุ ส่วนใหญ่กว็ นเวียนอยูก่ บั คน
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๒ คน คือสามีและลูกชายที่ไม่อินังขังขอบเธอเลย ไม่มา
เยีย่ ม ไม่มาดูแลเธอเลย เธอโกรธและน้อยใจมาก พยาบาล
ก็นงั่ ฟังอย่างใส่ใจ โดยไม่ได้ขดั หรือให้คำ� ชีแ้ นะอะไร หลัง
จากเล่าไปเป็นชั่วโมง เธอพบว่าความปวดของเธอทุเลา
ลงไปมาก ทั้งๆ ที่ไม่ได้กินยาอะไรเลย
ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะความปวดก้อนใหญ่
ของเธอมาจากความโกรธ โกรธสามี โกรธลูกชาย เมื่อมี
โอกาสได้ระบายอารมณ์ ความโกรธก็บรรเทา พอความ
โกรธบรรเทา ความปวดก็ทุเลาลง เห็นได้ว่า ความโกรธ
กับความปวดนั้นสัมพันธ์กันมาก ไม่ว่าโกรธอะไรก็ตาม
ก็สามารถท�ำให้ปวดได้ง่าย
บางคนโกรธมะเร็งที่ท�ำให้ตนเจ็บปวด หรือโกรธ
โรคทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นโรคตับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
หรือแม้แต่โรคโควิด ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางหรือ
บรรเทาความโกรธ ตัวโรคก็จะสร้างความทุกข์ใจมาก
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ปล่อยวางความเจ็บปวด
และทุกขเวทนา
ความเจ็บปวดและทุกขเวทนานั้นไม่มีใครชอบ แต่
แทบจะร้อยทัง้ ร้อยมักยึดมันเอาไว้ ลองสังเกตดู เวลาเรา
ปวดขา ปวดท้อง หรือปวดหัว ใจจะไปจดจ่ออยูต่ รงจุดที่
ปวดนัน้ ส่วนอืน่ ทีไ่ ม่ปวด ใจเราไม่สนเลย กลับไปจดจ่อตรง
จุดที่ปวด ไม่ได้จดจ่ออย่างเดียวแต่ไปยึดด้วย จึงท�ำให้
ไม่เพียงปวดกายเท่านัน้ แต่ยงั ปวดใจด้วย เจอแบบนีแ้ ล้ว
เราควรท�ำอย่างไร ? ก็ควรปล่อยวางความเจ็บปวด
สติ สมาธิ นัน้ ช่วยให้ใจปล่อยวางความเจ็บปวดได้
คุณหมออมรา มะลิลา เล่าว่าเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่ง
เป็นผู้ชายอายุ ๔๐ มะเร็งลุกลามไปถึงกระดูกแล้ว ปวด
มาก นอนก็นอนไม่ไหว นัง่ ก็นงั่ ล�ำบาก มอร์ฟนี ก็เอาไม่อยู่
แล้ว ตัวซีด ปากซีด เพราะความเจ็บปวด คุณหมออยาก
จะช่วยเขา จึงถามว่าเคยนั่งสมาธิหรือไม่ เขาตอบว่า
ไม่เคย ถามว่าท�ำอย่างไร คุณหมอจึงแนะน�ำเขาว่า เวลา
หายใจเข้า ก็นกึ ค�ำว่า “พุท” เวลาหายใจออก ก็ “โธ” ท�ำ
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อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เขาถามว่าต้องนั่งนานเท่าไร คุณหมอ
ตอบว่าเท่าไรก็ได้ ๕ นาทีก็ได้ เขาจึงลองท�ำดู ส่วน
คุณหมอก็นั่งสมาธิพร้อมกับเขาด้วย
๕ นาทีแรก คนไข้หายใจเสียงดังฟืดฟาด เพราะ
เขาหายใจล�ำบาก แต่พอเวลาผ่านไป เสียงนั้นก็เบาลง
ตอนแรกคุณหมอเข้าใจว่าคนไข้เลิกตามลมหายใจแล้ว
แต่พอลืมตาดู ก็พบว่าคนไข้ยังคงท�ำสมาธิอยู่ และท�ำไป
เรือ่ ยๆ ปรากฏว่าเขาท�ำนานถึง ๕๐ นาที ซึง่ น่าอัศจรรย์
มากเพราะปกติคนเราเวลาปวด จะท�ำสมาธิหรือตาม
ลมหายใจได้ล�ำบาก
ที่ แ ปลกยิ่ ง กว่ า นั้ น คื อ เมื่ อ คนไข้ ท� ำ สมาธิ เ สร็ จ
สี ห น้ า เขาดี ขึ้ น ปากที่ เ คยซี ด ก็ เ ป็ น สี ช มพู หน้ า ตาดู
อิม่ เอิบ ผิดกับก่อนหน้านัน้ เขาเองก็แปลกใจทีพ่ บว่าความ
ปวดทุเลาลงมาก
ท�ำไมความปวดถึงทุเลาลงได้ ก็เพราะว่าขณะที่
ท�ำสมาธิ จิตวางความปวด ไปจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจ หรือ
จะเรียกว่าลืมความปวดก็ได้ ยิง่ กว่านัน้ ตอนทีจ่ ติ เป็นสมาธิ
อยูก่ บั ลมหายใจนัน้ จะมีสารบางตัวหลัง่ ออกมาท�ำให้ความ
ปวดทุเลาลง ไม่ว่าเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) โดพามีน
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(Dopamine) หรือเซโรโทนิน (Serotonin) การปล่อยวาง
ความเจ็บปวด เราท�ำได้ดว้ ยการเอาจิตมาอยูก่ บั ลมหายใจ
หรืออยู่กับสิ่งอื่น พอจิตเป็นสมาธิ แน่วแน่ตั้งมั่นอยู่กับ
สิ่งนั้น ก็จะวางความปวด หรือลืมความปวด ยิ่งมีสมาธิ
มากเท่าไรก็จะวางความปวดได้มากเท่านั้น นี้เรียกว่า
ใช้สมาธิช่วยให้จิตวางความเจ็บปวด
นอกจากสมาธิแล้ว “สติ” ก็ชว่ ยได้ มีคนไข้คนหนึง่
เป็นมะเร็งทีท่ อ้ ง เขาปวดมาก ยาก็ชว่ ยไม่ได้แล้ว แต่เขา
เคยเจริญสติมา จึงใช้สติมาช่วย เขาบอกว่า สติดงึ จิตมา
อยู่ท่ีหัวไหล่ แล้วมองดูท้องที่ปวด พอจิตมาดูท้องที่ปวด
ก็เห็นความปวด แต่จติ ไม่ปวดด้วย เขาก็รสู้ กึ ดีขนึ้ แต่พอ
เผลอ จิตไปรวมกับกาย ไปอยูท่ ที่ อ้ งก็จะปวดมาก ต้องดึง
จิตออกจากท้อง มาเห็นความปวด พอท�ำอย่างนี้ แม้กาย
จะปวด แต่ใจก็ไม่ปวดด้วย อันนี้เรียกว่าสติช่วยให้ใจวาง
ความเจ็บปวด
มีคุณยายคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ กระดูกแขนแตก
ทิม่ ออกมาข้างนอก เมือ่ ไปโรงพยาบาล หมอต้องดึงกระดูก
ให้เข้าที่ ปกติต้องฉีดยาชาก่อน แต่คุณยายบอกไม่ต้อง
ตลอดเวลาที่เยียวยารักษา คุณยายไม่ร้องครวญครางเลย
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หลังจากคุณยายใส่เฝือกเสร็จ ลูกสะใภ้ถามคุณยายว่า
ยายไม่ปวดเหรอ ยายตอบว่า ปวด ลูกสะใภ้จงึ ถามต่อว่า
แล้วท�ำไมยายไม่ร้องเลย คุณยายตอบว่า “มันเป็นแค่
เวทนา เราก็อย่าไปยุง่ กับมัน” “เรา” ในทีน่ กี้ ห็ มายถึง “ใจ”
ใจอย่าไปยุง่ กับมัน ก็คอื อย่าไปยึดหรือจดจ่อกับความเจ็บ
ปวดที่แขน แขนปวดก็ปวดไป ใจก็แค่ดูมันเฉยๆ อันนี้
ตรงกับที่หลวงพ่อค�ำเขียนเคยสอนไว้ว่า “เห็นความปวด
อย่าเป็นผู้ปวด”
เราห้ามความปวดไม่ได้ เมือ่ มันเกิดขึน้ แล้ว อย่าไป
ยึดความปวดว่าเป็นเรา เป็นของเรา แต่ให้เห็นความปวด
อย่าเป็นผู้ปวด หลวงพ่อค�ำเขียนเคยบอกว่า ความปวด
มันไม่ได้ลงโทษเรา แต่การเป็นผูป้ วดต่างหากทีล่ งโทษเรา
คนทีม่ ปี ระสบการณ์การเจริญสติจะเข้าใจว่า “ความ
ปวด” กับการเป็น “ผู้ปวด” นั้นต่างกันมาก เมื่อมีความ
ปวดเกิดขึ้น ให้ “เห็น” มัน แต่อย่าเข้าไป “เป็น” มัน
ถ้า “เป็น” มัน หรือเป็นผูป้ วดเมือ่ ไรจะทุกข์มาก สติชว่ ย
ท�ำให้ใจไม่เข้าไปยึดความปวด ไม่เข้าไปเป็นผู้ปวด และ
ไม่ผลักไสมันด้วย สามารถอยู่กับมันด้วยใจที่เป็นกลาง
ท�ำให้เราสามารถอยู่กับความเจ็บปวดได้อย่างสันติ โดย
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เฉพาะถ้าเราเห็นประโยชน์ของมัน
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ ๓๐ เธอเป็นโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงตัง้ แต่ยงั เป็นเด็ก พออายุ ๒๐ กว่าๆ กล้ามเนือ้ ที่
แขนที่ขาก็ไม่มีแรง เดินล�ำบาก และที่หนักกว่านั้นก็คือ
กล้ามเนื้อที่ปอดก็อ่อนแรงด้วย เธอหายใจได้เพียง ๑๐%
เท่านั้น ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจแทบทั้งวัน ตอนหลัง
อวัยวะต่างๆ ก็แย่ลง นิว้ มือก็ขยับไม่ได้ แต่ปรากฏว่าแทนที่
เธอจะนอนรอความตาย เธอกลับผลิตงานเขียนมากมาย
เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
ก่อนหน้านี้เธออยู่ไปวันๆ แต่พอได้อ่านนิยาย ก็
เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเขียนนิยาย ช่วงแรกเธอยังสามารถ
ใช้นิ้วมือทั้ง ๕ พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ต่อมาเธอมีนิ้วชี้
ข้างขวาเพียงนิว้ เดียวเท่านัน้ ทีพ่ อจะขยับได้ และหลังจาก
นั้นก็มีเพียงข้อนิ้วชี้เท่านั้นที่พอจะจิ้มแป้นโทรศัพท์ได้
เวลาเธอจะพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ เธอต้องนอน เอา
โทรศัพท์วางไว้ข้างหมอน แล้วก็เอาแขนไปพาดที่ศีรษะ
เพื่อใช้นิ้วจิ้มคีย์บอร์ดของโทรศัพท์ ทีละตัวๆ
เธอเขียนหนังสือมาแล้ว ๑๘ เล่ม โดยวันหนึ่งๆ
เขียนได้ไม่กี่ย่อหน้า ทั้งที่เธอมีความทุกข์มาก อาจจะ
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มากกว่าคนทีเ่ ป็นมะเร็ง เพราะอวัยวะต่างๆ ของเธอแย่มาก
แต่เธอพูดไว้นา่ สนใจว่า “ความทุกข์ให้อะไรเราได้มากกว่า
ความสุขเสียอีก ความสุขจะท�ำให้เราฟุ้งล่องลอย แต่การ
ที่เรามีความทุกข์ จะช่วยให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับ
ความจริง ซึ่งดีกว่าการล่องลอยมาก”
เธออยู่กับความเจ็บปวด อยู่กับทุกขเวทนา อยู่กับ
ความพร่องของร่างกาย แต่เมื่อมองว่าความทุกข์ให้อะไร
เธอมากกว่าความสุข เธอก็สามารถอยู่กับความทุกข์ได้
ด้วยใจทีเ่ ป็นปกติสขุ อันนีก้ ม็ สี ว่ นช่วยท�ำให้เธอปล่อยวาง
ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ได้
มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็ง ก่อนหน้านั้นเธอเป็น
โรคซึมเศร้าอย่างหนัก การเป็นโรคมะเร็งจึงเหมือนเคราะห์
ซ�้ำกรรมซัด แต่ปรากฏว่าหลังจากเป็นมะเร็งเธอกลับรู้สึก
ดีขึ้น เธอบอกว่า “มะเร็งท�ำให้เราเข้าใจตัวเองและรับมือ
กับโรคได้ดีขึ้น มีความสุขขึ้น เราเลยไม่กลัวมะเร็งเลย
ถ้าไม่ป่วยด้วยมะเร็งเราอาจตายแล้วก็ได้ เพราะอาการ
ซึมเศร้าท�ำให้เราตายได้โดยไม่รู้ตัว ก่อนหน้านี้เราเคย
ฆ่าตัวตายมาแล้วสามรอบ หมอยังว่าทัศนะในการมองโลก
มองชีวิตของเรา เปลี่ยนไปตั้งแต่เป็นมะเร็งนี่แหละ”
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ตัวอย่างดังกล่าวชีว้ า่ มะเร็ง หรือความเจ็บป่วยก็มี
ประโยชน์ เช่นเดียวกับหญิงสาวที่มองเห็นว่าความทุกข์
จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้อะไรกับเธอได้มากเช่นกัน
สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราปล่อยวางความเจ็บปวดได้มากขึน้
ก็คือการมองความเจ็บป่วยในมุมบวก หรือเห็นประโยชน์
ของความทุกข์ แม้กระทั่งการพยายามเป็นมิตรกับมะเร็ง
ก็ชว่ ยได้มาก มีผหู้ ญิงคนหนึง่ เป็นมะเร็งเต้านม กลางคืน
เธอจะปวดมาก จนบางทีนอนไม่หลับเลย แต่เธอก็พยายาม
เป็นมิตรกับมะเร็ง ตกดึก พอมีอาการปวด เธอก็จะพูด
กับมะเร็งว่า “มะเร็ง ตอนนี้ดึกแล้วนะ ได้เวลานอนแล้ว
เธอนอนนะ ฉันก็นอนด้วย พรุง่ นีค้ อ่ ยมาคุยกันใหม่” แล้ว
เธอก็ร้องเพลงกล่อมลูกให้มะเร็งฟัง การท�ำเช่นนี้ท�ำให้
เธอสามารถอยู่กับมะเร็งได้โดยเธอไม่ต้องใช้ยาระงับปวด
มาก นั่ น เป็ น เพราะเธอไม่ ไ ด้ โ กรธมะเร็ ง แต่ ม องว่ า
มันเป็นมิตร
ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เธอเป็นโรคสะเก็ดเงิน เป็นหนัก
มากจนต้องนอนบนใบตอง เธอเจ็บปวดมากแต่ก็ไม่ค่อย
ได้กนิ ยาระงับปวด เธอเป็นคนชอบท�ำบุญ เวลาเธอท�ำบุญ
เสร็จ เธอก็จะบอกกับสะเก็ดเงินว่า “สะเก็ดเงิน วันนี้ฉัน
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ไปท�ำบุญมาแล้วนะ ถ้าเธอจะไป ก็เอาบุญของฉันไปด้วย
แต่ถา้ เธอจะอยู่ เธอก็ตอ้ งระวังนะ เพราะยาทีฉ่ นั กินมันแรง
เธออาจจะตายได้”
ทั้งที่สะเก็ดเงินท�ำให้เธอปวด แต่เธอก็ไม่ได้โกรธ
สะเก็ดเงินเลย กลับเป็นมิตร เป็นห่วงสะเก็ดเงิน และพร้อม
จะอุทิศบุญกุศลให้แก่สะเก็ดเงิน สะเก็ดเงินจะรับรู้หรือไม่
นั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ทัศนคติหรือท่าทีแบบนี้ ท�ำให้ใจเธอ
ไม่โกรธ ไม่เกลียดโรคร้าย และสามารถที่จะอยู่กับมันได้
ด้วยใจที่ไม่ทุกข์
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ปล่อยวางร่างกาย
สมัยพุทธกาลมีอบุ าสกท่านหนึง่ ชือ่ นกุลบิดา ท่าน
ป่วยหนัก พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยีย่ มและตรัสกับนกุลบิดา
ว่า “แม้กายป่วย อย่าให้ใจป่วย แม้กายกระสับกระส่าย
อย่าให้ใจกระสับกระส่าย” นกุลบิดาฟังแล้วก็เกิดปีติอย่าง
มาก จนความเจ็บป่วยทุเลาลง
เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ ท่านก็ได้พบกับพระสารีบุตร ท่านจึงถามพระสารีบุตรว่า ท�ำอย่างไรให้กายป่วย
แต่ ใ จไม่ ป ่ ว ย พระสารี บุ ต รก็ ต อบว่ า กายป่ ว ยแต่ ใ จ
ไม่ปว่ ย เพราะไม่ยดึ ว่ารูปเป็นของเรา พระสารีบตุ รอธิบาย
ว่า “อย่างไรชื่อว่าป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย ในข้อนี้ อริย
สาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ...ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า
รูปเป็นของเรา เมื่อรูปนั้นแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่น
เธอก็ไม่เกิดความโศก ความคร�ำ่ ครวญ ความทุกข์โทมนัส
และความคับแค้น ผิดหวัง อย่างนีแ้ ลได้ชอื่ ว่าป่วยแต่กาย
ใจไม่ป่วย” ที่จริงนอกจากรูปแล้วพระสารีบุตรยังพูดถึง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ครบทั้ง ๕ ขันธ์ แต่
อาตมาตัดมาเฉพาะรูปว่าไม่พึงยึดว่าเป็นของเรา
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พระสารีบุตรพูดกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเช่นกัน
ว่ า “ดู ก ่ อ นคฤหบดี ความแก่ ความเจ็ บ ความตาย
เป็นเรื่องธรรมดา ความตายต้องย่างกรายเข้ามาหาเรา
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ขอให้ท่านพึงพิจารณาว่า เราจักไม่
ยึดมั่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เราจักไม่ยึดมั่นใน
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ เราจักไม่ยึดมั่น
ในวิญญาณทีอ่ าศัย ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ไม่ยดึ มัน่
ในวิญญาณทีอ่ าศัย รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์”
พูดง่ายๆ คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเรา
เป็นของเรา จะช่วยให้เราสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยได้
โดยใจไม่ป่วย เพราะเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเป็นเรา
เป็นของเรา ความยึดมัน่ ส�ำคัญหมายว่าตัวฉันก็จะเบาบาง
ลง ผลที่ ต ามมาก็ คื อ ความส� ำ คั ญ มั่ น หมายว่ า ฉั น ป่ ว ย
ฉันทุกข์ ก็จะลดลง ใจก็จะไม่เป็นทุกข์มาก
หลายคนมักจะถามว่าท�ำอย่างไรฉันจะไม่ป่วย แล้ว
ก็พยายามตอบโจทย์นี้ด้วยการท�ำให้ความป่วยหายไป
แต่ลืมว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่ส�ำคัญ คือการท�ำให้ไม่มี “ตัวฉัน”
เมือ่ ไม่มี “ตัวฉัน” ค�ำว่า “ฉันป่วย” ก็หมดไป มีแต่ “ความ
ป่วย” ที่คงอยู่
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แล้วท�ำอย่างไรให้ตัวฉันหมดไป ?
เริ่มต้นจากการไม่ยึดมั่นส�ำคัญหมายว่าความป่วย
เป็น “ฉัน” เป็น ”ของฉัน” หรือไม่ปรุงตัวฉันขึ้นมาเป็น
เจ้าของความเจ็บป่วย เป็นผูป้ ว่ ย เมือ่ กายป่วยก็เป็นเรือ่ ง
ของกายไป ไม่ใช่ฉันป่วย เพราะไม่มีตัวฉันเป็นผู้ป่วย
ตั้งแต่แรก จะท�ำอย่างนี้ได้ก็ต้องเริ่มจากการฝึกจิต จนมี
แต่ความปวด ไม่มีผู้ปวด ถ้าเราเจริญสติอยู่เป็นนิจ จะ
เห็นได้ไม่ยากว่ามีความปวด แต่ไม่มีผู้ปวด เหมือนกับที่
เราเห็นว่ามีความโกรธ แต่ไม่มีผู้โกรธ มีความโกรธแต่
ไม่ใช่ฉนั โกรธ ต่อไปก็จะเห็นว่ามีความปวด แต่ไม่มผี ปู้ วด
กายปวดแต่ใจไม่ปวด ตรงนีจ้ ะท�ำให้เราเข้าใจว่าความปวด
เป็นเรื่องของกาย ความปวดหรือความป่วยเป็นสิ่งที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ มันเป็นธรรมดาของกาย แต่ถึงแม้กายป่วย
แต่ใจไม่ป่วยก็ได้ แม้กายปวด แต่ใจไม่ปวดก็ได้ คือ
มีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวด
ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆ ก็จะพบว่า มีแต่ความตาย
ไม่มผี ตู้ าย เมือ่ เราเห็นความจริงเช่นนีก้ ไ็ ม่มคี วามกลัวตาย
ไม่มคี วามอาลัยในสังขาร อันนีค้ อื การปล่อยวางขัน้ ส�ำคัญ
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ที่สุด ถึงตอนนั้นความเจ็บป่วยก็ไม่สามารถบีบคั้นจิตใจ
ได้ ดังนั้นแทนที่จะคิดแต่การก�ำจัดความเจ็บป่วย ซึ่ง
บางครัง้ เป็นเรือ่ งสุดวิสยั ทีจ่ ะเป็นไปได้ ลองมาใช้วธิ นี ดี้ คู อื
การท�ำให้ “ตัวฉัน” หายไป จนมีแต่ความป่วย แต่ไม่มี
ตัวฉันที่ป่วย นี้คือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะช่วยลดความทุกข์ได้
สรุปได้วา่ การยอมรับความเจ็บป่วยด้วยใจปล่อยวาง
นั้น เราท�ำได้หลายระดับ อาทิ
ปล่อยวางความคิดว่า ไม่แฟร์ ไม่น่า ไม่ควร
ปล่อยวางอนาคต อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
ปล่อยวางความอยากหาย รวมทั้งความคาดหวัง
ทั้งของตนเองและผู้อื่น
ปล่อยวางอดีต รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่นด้วย
ปล่อยวางตัวตนเก่าๆ และอัตลักษณ์เดิมๆ ที่เคยมี
ปล่อยวางความโกรธ
ปล่อยวางความเจ็บปวดและทุกขเวทนา
ปล่อยวางร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ของเรา
ทั้งหมดที่ได้พูดมา เป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนป่วยที่
สนใจอยากจะปล่อยวางอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นผู้ดูแลรักษา
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เราไม่ควรเอาค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไปบอกคนป่วยว่า “ปล่อย
วางสิ ปล่อยวางสิ” มันจะกลายเป็นการสัง่ สอนหรือยัดเยียด
ในขณะทีเ่ ขายังไม่พร้อม อาจท�ำให้เกิดปัญหาตามมาก็ได้
ถ้าจะช่วย ก็ควรช่วยเขาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเขา
เช่น แทนที่จะบอกให้เขาปล่อยวางความโกรธ ก็ช่วยเขา
ลดความโกรธ โดยท�ำให้เขารูส้ กึ ว่า เขายังมีความสามารถ
ควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้ อย่างบางคนโกรธที่
ช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้ดูแลก็ช่วยให้เขามีโอกาสที่จะควบคุม
บางเรื่องได้ เช่นควบคุมเรื่องอาหาร หรือเรื่องเวลาเข้า
เยี่ยม
หากคนไข้รู้สึกว่าเขายังสามารถควบคุมอะไรบาง
อย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาได้ เขาจะคลายความโกรธที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้ ในท�ำนองเดียวกัน การปล่อยวางความรูส้ กึ ผิด
คนป่วยอาจท�ำเองได้ยาก แต่ถ้าผู้ดูแลช่วยสร้างโอกาสให้
เขาได้ปล่อยวางความรูส้ กึ ผิด เช่น ชวนเขาท�ำบังสุกลุ อุทศิ
ส่วนบุญให้ผู้ล่วงลับ หรือขออโหสิกรรมจากคนที่ตนเคย
ท�ำไม่ดี ความรู้สึกผิดของผู้ป่วยก็อาจจะบรรเทาเบาบาง
ลงได้
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การเอา “ตัวฉัน” ออก ให้เหลือแต่ความปวด
มีหลักในการท�ำอย่างไรคะ

อาตมาได้กล่าวไปบ้างแล้วในตอนท้ายๆ ว่า
การเจริญสติ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท�ำให้เราเห็นว่ามีความ
ปวด แต่ไม่มผี ปู้ วด เพราะการเจริญสติชว่ ยให้เราไม่ยดึ มัน่
ถือมัน่ ใน รูป เวทนา สังขาร หรือความคิด และอารมณ์
ว่าเป็นเรา เป็นของเรา

พระไพศาล วิสาโล

เวลามีความคิดเกิดขึน้ แต่กอ่ นเราจะส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่า “ฉันคิด” ความคิดเป็น “ของฉัน” หรือเมือ่ มีความโกรธ
เกิดขึ้น ก็ส�ำคัญมั่นหมายว่า “ฉันโกรธ” ความโกรธเป็น
“ของฉัน” แต่ถา้ เราเจริญสติ ก็จะเห็นเลยว่าความโกรธเป็น
ตัวหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีการยึดมั่นส�ำคัญหมายว่าความ
โกรธเป็นฉัน เป็นของฉัน แต่เป็นภาวะที่เห็นความโกรธ
ถ้าเราเจริญสติ เราจะสังเกตได้วา่ เมือ่ มีอารมณ์ หรือ
ความคิดใดเกิดขึ้น เราจะ “เห็น” ไม่เข้าไป “เป็น” มี
ความโกรธก็จริง แต่ความโกรธไม่ใช่เรา ความโกรธไม่ใช่
ของเรา แต่กอ่ นนีถ้ า้ ไม่มสี ติ พอโกรธก็รสู้ กึ เลยว่าฉันโกรธ
แต่สติจะท�ำให้เห็นว่า ความโกรธก็อันหนึ่ง ใจก็อันหนึ่ง
ดังนั้น เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น แต่ไม่มีผู้โกรธ นี้
เรียกว่าการเห็นอารมณ์ ว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ต่อไปก็
จะเห็นเวทนา เช่น ความปวด ว่ากายปวด แต่ไม่ใช่เราปวด
ความปวดเป็นเรือ่ งของกาย ไม่ใช่เป็นเรือ่ งของเรา ท�ำนอง
เดียวกัน ที่ว่ามีความปวด แต่ไม่มีผู้ปวด อันนี้ถ้าใคร
เจริญสติกจ็ ะเข้าใจ คือเป็นภาวะที่ “เห็น” ไม่เข้าไป “เป็น”
อย่างทีห่ ลวงพ่อค�ำเขียนท่านพูด “เห็นความโกรธ ไม่เป็น
ผู้โกรธ เห็นความปวด ไม่เป็นผู้ปวด”
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ขอค�ำแนะน�ำว่า เราควรจะมีแนวทางในการ
ฝึกภาวนา หรือการปฏิบตั กิ รรมฐานรูปแบบไหน
ถึงจะเหมาะสมกับการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ อย่างในการ
ป่วยระยะท้าย และต้องการรักษาแบบประคับประคอง
โดยรักษาตามอาการ
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การเจริญสติเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเผชิญกับ
ความเจ็บป่วย และอยูก่ บั ความเจ็บป่วยได้ดว้ ยใจทีไ่ ม่ทกุ ข์
นอกจากสติแล้ว การเจริญสมาธิกส็ ำ� คัญ สมาธิทำ� ให้
จิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ท�ำให้ลืมปวด
อย่างที่ยกตัวอย่างว่า เมื่อปวดที่ขา ปวดที่ท้อง ก็เอาจิต
มาอยูท่ ลี่ มหายใจ มีสมาธิอยูก่ บั ลมหายใจ ในภาวะนัน้ จิต
จะวางความปวดที่ท้อง ที่ขา จิตจะมารับรู้แต่ลมหายใจ
“สมาธิ” เป็นวิธีที่ท�ำให้จิตวางความเจ็บปวด หรือ
ลืมความเจ็บปวด ส่วน “สติ” ช่วยให้เราเห็นความเจ็บปวด
โดยไม่เข้าไปเป็นผู้เจ็บหรือผู้ปวด หมายความว่าเมื่อมี
ความเจ็บปวดทีท่ อ้ ง ทีข่ า สติกช็ ว่ ยให้จติ เพียงแค่ดู หรือ
เห็น แต่ไม่เข้าไปเป็น
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สติทำ� งานคนละแบบกับสมาธิ สมาธิเหมือนกับท�ำให้
จิตหันหลังให้กับความเจ็บปวด แต่สติท�ำให้จิตเห็นความ
เจ็บปวด แบบห่างๆ โดยไม่เข้าไปยึดความเจ็บปวดนั้น
เหมือนกับมีกองไฟกองใหญ่ที่ไหม้อยู่ สติจะท�ำให้จิตออก
ห่างจากกองไฟนั้น ถ้าไม่มีสติ จิตจะกระโดดเข้ากองไฟ
ไม่ว่าจะเป็นความปวด หรือความโกรธ ท�ำให้ทุกข์มาก
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการรับมือกับความเจ็บป่วย “สติ”
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ และไม่เพียงแต่เรื่องความเจ็บป่วย
เท่านั้น สิ่งรบกวนอื่นๆ เช่น ความฟุ้งซ่าน ความว้าวุ่น
ความไม่สงบในใจ ถ้าเรามีสติเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ก็จะ
ช่วยให้เราสามารถรับมือกับอาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในใจได้
และไม่ใช่แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในใจเท่านัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกตัวเรา
เช่น เสียงดัง แดดร้อน เมือ่ กระทบหู กระทบกาย แต่ใจ
เราไม่กระเพื่อม เพราะเรามีสติ ส่วน “สมาธิ” อาจต้อง
อาศัยสถานการณ์ชว่ ย เช่นว่า จะมีสมาธิได้ตอ้ งไปอยูใ่ นที่
ที่ไม่มีเสียงดัง ไม่มีแดดร้อน
สติ ช่วยให้เรารับมือกับความปวด ทัง้ กายและความ
รุ่มร้อนในจิตใจได้ ดังนั้น อาตมาอยากแนะน�ำว่า ถ้าเรา
ก�ำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยอยู่ ควรเจริญสติให้มาก ถ้า
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จะให้ดีก็ควรจะเจริญสติก่อนที่จะเจ็บป่วย ตอนที่ร่างกาย
ยังปกติ เพราะหากเจ็บป่วยแล้ว บางทีความเจ็บปวด
ทุกขเวทนามารบกวนจิตท�ำให้ปฏิบตั ลิ ำ� บาก จะเดินจงกรม
ก็เดินล�ำบากแล้ว เพราะร่างกายอ่อนแอและเจ็บปวด ถึง
ตอนนัน้ ก็จะปฏิบตั ลิ ำ� บาก เว้นแต่วา่ จะเป็นผูท้ มี่ คี วามเพียร
อย่างอาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม ซึ่งพิการตั้งแต่คอลงมา
แต่ท่านก็สามารถเจริญสติได้ด้วยการพลิกมือไปมาตาม
ค�ำแนะน�ำของหลวงพ่อค�ำเขียน จนกระทั่งท่านพบความ
จริงว่า กายป่วย แต่ใจไม่ป่วย ที่พิการคือกาย แต่ฉัน
ไม่ได้พกิ าร ท่านไม่ได้เห็นความจริงดังกล่าวด้วยความคิด
แต่เห็นด้วยการประจักษ์แก่ใจว่ากายพิการ แต่ฉันไม่ได้
พิการ ถ้าเห็นตรงนี้ได้ เวลาป่วยก็จะเห็นว่า กายป่วย
แต่ฉันไม่ได้ป่วย
ดังนัน้ อาตมาจึงอยากจะแนะน�ำว่า การเจริญสตินนั้
ส�ำคัญมาก ทีจ่ ะช่วยให้เรารับมือกับความผันผวนปรวนแปร
ต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ ของเราได้ ไม่เฉพาะความเจ็บป่วย
แต่รวมถึงความสูญเสีย ความพลัดพราก การถูกต่อว่า
ด่าทอ สารพัดปัญหา อย่ารอให้เจ็บป่วยก่อน แล้วค่อย
ปฏิบัติ เพราะอาจจะไม่ทันการก็ได้
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เกีย่ วกับเรือ่ งการุณยฆาต หากเป็นการเจ็บป่วย
ระยะท้าย แล้วเราต้องการปฏิเสธการรักษา
จะผิดหลักทางพุทธศาสนาและเป็นบาปหรือไม่คะ
การปฏิเสธการรักษานั้น ไม่ใช่การุณยฆาต
ถ้าหากว่าเป็นความเจ็บป่วยในระยะท้าย และเห็นว่าการ
รักษานัน้ ไม่มปี ระโยชน์ ทีว่ า่ เจ็บป่วยระยะท้ายหมายความ
ว่าป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย อยู่ในระยะท้ายของโรคนั้น
และไม่ตอบสนองต่อการรักษา เมื่ออยู่ในระยะท้ายและ
เห็นว่าการรักษาไม่ช่วย มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ทรมาน
เพียงแค่ยอื้ ลมหายใจให้ยนื ยาว แต่ตามมาด้วยความทุกข์
ทรมาน การปฏิเสธเช่นนัน้ ไม่ใช่การุณยฆาต แต่เป็นความ
พร้อม ความเต็มใจที่จะตายตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธี
ที่ครูบาอาจารย์หลายท่าน รวมทั้งท่านอาจารย์พุทธทาส
และหลวงพ่อค�ำเขียน อาจารย์ของอาตมาท่านเลือก แต่
ต้องอยูใ่ นเงือ่ นไขว่าอยูใ่ นระยะท้ายและเห็นว่าการท�ำอะไร
กับร่างกายโดยเฉพาะการยือ้ ชีวติ ไม่มปี ระโยชน์ มีแต่เพิม่
ความเจ็บปวดหรือท�ำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง
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แต่หากว่าเป็นความเจ็บป่วยแบบฉับพลัน เช่น เกิด
อุบัติเหตุ หรือจู่ๆ ก็หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เส้นเลือด
ในสมองแตก อย่างนี้มีโอกาสที่จะรักษาหาย ก็ควรจะท�ำ
หากว่าปฏิเสธไม่ท�ำเพราะต้องการจบชีวิตเร็วๆ อย่างนี้
เป็นการุณยฆาต หรือพูดอีกอย่างหนึง่ ว่า การุณยฆาตนัน้
เป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะจบชีวติ เร็วๆ ส่วนการเผชิญความตาย
อย่างสงบโดยที่ไม่รับการรักษานั้น หมายถึงการพร้อม
และเต็มใจรับความตาย โดยที่ไม่ยื้อและไม่เร่ง
การุณยฆาตคือการเร่ง ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการยื้อ
แต่มีทางสายกลาง คือว่า ไม่ยื้อและไม่เร่ง ซึ่งอาจเป็น
การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ขอย�้ำ
ว่าการุณยฆาต คือ การเร่งความตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธ
ศาสนาไม่เห็นด้วย และเป็นคนละอย่างกับการปฏิเสธการ
รักษาเมือ่ เห็นว่าร่างกายอยูใ่ นระยะท้ายของความเจ็บป่วย
และการรักษามีแต่จะเพิ่มความทุกข์ทรมานเพียงเพื่อยื้อ
ชีวิตหรือลมหายใจให้ยืนยาวขึ้นเท่านั้น
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ที่ พ ระอาจารย์ อ ธิ บ ายมานั้ น เข้ า ใจทุ ก อย่ า ง
พยายามเจริญสติ แต่พอเจอปัญหาจริง กลับท�ำ
ไม่ได้ เหมือนเราท่องจ�ำได้ แต่ท�ำไม่ได้ แสดงว่าเรายัง
ท�ำไม่พอ หรือพอจะมีวิธีอื่นหรือไหมคะ
ยังท�ำไม่พอมากกว่า เวลาเจออะไรกระทบ
แล้วเกิดอารมณ์ตามมา เช่น โกรธ กลัว แสดงว่าเรามีสติ
น้อย ท�ำให้เราไม่สามารถจะรู้สึกตัวได้ไว
ท�ำอย่างไรจะให้มสี ติเร็ว สติไว ก็ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้มาก
ขึ้น อย่าท้อถอย ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าสติมาช้า รู้สึกตัวช้า
แต่อาตมาเชือ่ ว่าถ้าท�ำบ่อยๆ มันจะมาเร็ว เพียงแต่วา่ มัน
จะไม่เร็วทันใจเราเท่านัน้ การปฏิบตั ิ หากท�ำถูกย่อมให้ผล
อยูแ่ ล้ว แต่ทผี่ ปู้ ฏิบตั เิ ป็นทุกข์กเ็ พราะเกิดผลช้า ไม่รวดเร็ว
อย่างที่ใจปรารถนา เพราะฉะนั้น เวลาปฏิบัติ ให้วาง
ความอยาก วางความคาดหวังที่จะเห็นผลเร็วๆ และรู้จัก
อดทน รูจ้ กั รอคอย ในขณะเดียวกันก็ทำ� ไปเรือ่ ยๆ อย่าท้อ
ปฏิบัติได้แค่ ๕ นาที ๑๐ นาที แล้วฟุ้ง ก็เลิก อย่างนี้
ไม่ถกู เพราะเป็นธรรมดาทีจ่ ะมีความฟุง้ ถ้าเราไม่คาดหวัง
ว่าจะต้องเห็นผลไวๆ เราจะไม่มคี วามท้อถอย ท้อแท้งา่ ยๆ
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หลวงปูข่ าวเคยพูดไว้ “อันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้น อย่าอยาก” การปฏิบัติก็เหมือนกัน ถ้าอยาก
ปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลไวๆ ความอยากนัน้ แหละ จะเป็นอุปสรรค
เป็นตัวเพิม่ สมุทยั ให้วางความอยากเห็นผลไวๆ ให้อดทน
รู้จักรอคอย ท�ำไปเรื่อยๆ ท�ำเต็มที่แต่อย่าซีเรียส เดี๋ยว
ผลก็จะปรากฏเอง อย่าคาดหวังผล แต่ให้มงุ่ ทีก่ ารกระท�ำ
ท�ำเหตุให้ดี แล้วผลก็จะมาเอง
78
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เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยที่อยู่ทั้งในระยะเริ่มต้น
จนถึงระยะสุดท้ายจ�ำนวนหนึ่ง จะต้องเริ่มต้น
เจริญสติอย่างไร เนือ่ งจากพืน้ ฐานคนป่วยแต่ละคนต่างกัน
เราก็ไม่ทราบข้อมูลของเขาเหล่านั้น ผู้ที่ต้องดูแลคนป่วย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในระยะใดก็ ต าม ควรจะเริ่ ม ต้ น เรื่ อ งการ
เจริญสติอย่างไร
อาตมาว่าควรจะเริม่ ต้นจากการพยายามเข้าใจ
ผูป้ ว่ ยก่อนว่า เขามีความทุกข์ ความกังวลเรือ่ งอะไร และ
ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็น ในฐานะของผู้ดูแล หากเรา
ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น รู้จักเขามากเพียงพอ เราก็จะมี
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ท่าทีที่ถูกต้องต่อเขา
ส�ำหรับผู้ดูแลนั้น การมีสติ ก็คือการที่เราอยู่กับ
ปัจจุบัน เวลาเราอยู่กับผู้ป่วยคนใด ใจเราก็อยู่กับเขา
เต็มร้อย อย่าเพิง่ ไปนึกถึงผูป้ ว่ ยคนอืน่ หรือนึกถึงงานการ
ต่างๆ ทีค่ า้ งคาอยู่ การใส่ใจกับผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าเราอย่าง
เต็มร้อยนั้น เป็นวิธีการฝึกให้ใจเราอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งเป็น
สิ่งส�ำคัญของการเจริญสติ
ท�ำอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้ใจเราอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับ
คนข้างหน้าเรา อยูก่ บั คนทีเ่ ราก�ำลังเกีย่ วข้องด้วย อยูก่ บั
งานที่ก�ำลังท�ำ ไม่ว่า กินข้าว อาบน�ำ้ ถูฟัน เราก็อยู่กับ
สิง่ นัน้ ด้วยใจทีเ่ ต็มร้อย พูดง่ายๆ คือ “ตัวอยูไ่ หนใจอยูน่ นั่ ”
ท�ำอะไรด้วยใจทีเ่ ต็มร้อย หรือว่าท�ำทีละอย่าง คุยทีละคน
ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยท�ำให้เราเจริญสติ ลดความกังวล
ลดความเครียดลงได้ จะแนะน�ำคนไข้เช่นนีด้ ว้ ยก็ได้ เป็น
วิธีการเจริญสติแบบง่ายๆ
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รู้ว่าโกรธ แต่รู้ตามยังไม่ค่อยทัน จะต้องท�ำ
อย่างไรดีคะ

รูว้ า่ โกรธ แต่สว่ นใหญ่ไม่ได้รเู้ ฉยๆ พอรูแ้ ล้ว
ก็จะไปกดข่มความโกรธ เพราะรู้สึกว่าความโกรธไม่ดี
มีความรู้สึกลบกับความโกรธ อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
หลายคน
สิ่งที่ควรท�ำคือ รู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ ครูบาอาจารย์ท่าน
สอนว่า ให้รเู้ ฉยๆ ไม่ผลักไส ไม่ไหลตาม บางคนพยายาม
ไม่ไหลตามความโกรธ แต่ก็พยายามผลักไส พยายาม
กดข่มความโกรธไว้ เพราะฉะนัน้ ความโกรธจึงไม่หายไป
สักที เพราะยิ่งพยายามผลักไส ก็ยิ่งท�ำให้ความโกรธ
มีพลังมากขึน้ เหมือนเราไปเติมฟืน เติมเชือ้ ให้กบั กองไฟ
การผลักไสก็คือการต่ออายุให้กับมัน
ถ้าเรารู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ คือเฝ้าดูมัน เหมือนเราดูรถที่
ก�ำลังแล่นบนถนนข้างหน้าเรา โดยที่เราไม่ได้ไปท�ำอะไร
กับรถเหล่านั้น ไม่ว่าจะห้ามรถ หรือกระโจนขึ้นรถ เรา
ควรท�ำอย่างนั้นกับอารมณ์ต่างๆ รวมทั้งความโกรธด้วย
คือรู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ
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ปฏิบตั ใิ หม่ๆ อย่าใจร้อน คนเราพอมีความโกรธแล้ว
ถ้าจิตไม่ไหลไปกับความโกรธ ก็มกั จะกระโจนเข้าไปกดข่ม
ความโกรธ เพราะไม่ชอบอารมณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะคนที่
ใฝ่ดี มักจะไม่ชอบความโกรธ พอโกรธทีไรก็พยายาม
กดข่ ม มั น ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ ค วามโกรธมี อ ายุ ยื น ยาวมากขึ้ น
เป็นการต่ออายุให้กับมัน พยายามฝึกใจให้มีสติ ด้วยการ
รู้ซื่อๆ รู้เฉยๆ
เคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ว่า ท�ำอย่างไร
จะตัดความโกรธได้ หลวงปู่ท่านตอบว่า “ไม่มีใครตัด
ให้ ข าดได้ ห รอกมี แ ต่ รู ้ ทั น เมื่ อ รู ้ ทั น มั น ก็ ดั บ ไปเอง”
รู้ทัน กับ รู้ซื่อๆ ก็อันเดียวกัน เพราะฉะนั้น ฝึกตรงนี้
เอาไว้ เวลาดีใจ ก็แค่ให้รู้ซื่อๆ อย่าไปปลาบปลื้ม เพลิน
หรือดื่มด�่ำไปกับความดีใจ ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ เวลาเกิด
ความไม่พอใจ เกิดความหงุดหงิด ก็จะรูซ้ อื่ ๆ ไม่โจนลงไป
เกิดการวางระยะห่าง เป็น spiritual distancing ไม่ใช่
social distancing
social distancing คือการวางระยะห่างจากคนที่
อยู่ข้างหน้าเรา แต่นอกจากระยะห่างทางสังคมแล้ว การ
วางระยะห่างทางจิตใจก็ส�ำคัญเช่นกัน คือให้จิตอยู่ห่าง
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จากอารมณ์ ไม่วา่ ความโกรธ ความเกลียด ความเครียด
สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ อยูห่ า่ งจากอารมณ์เหล่านัน้ ได้ ก็คอื “สติ”
นั่นเอง เพราะสติท�ำให้ “เห็น” แต่ไม่เข้าไป “เป็น” การ
เห็นคือการวางระยะห่างจากอารมณ์เหล่านั้น
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กราบเรียนถามพระอาจารย์ เรือ่ งใจ หลายคน
ไม่เชือ่ เห็นว่าท�ำไม่ได้ ไม่เชือ่ ว่าทุกอย่างส�ำเร็จ
ได้ ด ้ ว ยใจ พระอาจารย์ จ ะแนะน�ำ อะไรได้ บ ้ า งหรื อ ไม่
นอกเหนือการอธิบายจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
ลองแนะน�ำให้เขาสังเกตใจของตัวเอง สังเกต
ที่ใจของตัวเขาเองว่าสาเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเขาหรือเปล่า
เวลามีความหงุดหงิด มีความไม่พอใจ อย่าไปโทษข้างนอก
ให้กลับมาดูใจ แล้วจะพบว่าสาเหตุหรือรากเหง้าของความ
ทุกข์ใจอยูท่ ใี่ จเรานัน่ แหละ เสียงดังอย่างไร ถ้าใจเราเฉยๆ
ก็ไม่รสู้ กึ หงุดหงิด แต่ทเี่ ราหงุดหงิดเพราะไม่ชอบเสียงนัน้
เพราะใจเราไปผลักไสเสียงนั้น ให้เขาสังเกตจากใจของ
เขาเอง การเห็นด้วยตัวเองนัน้ จะท�ำให้เกิดความเชือ่ เกิด
ความคล้อยตาม และเกิดการประจักษ์ขึ้นมา
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โยมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่ตอนนี้ยิ่งสวดมนต์
ยิ่งนั่งสมาธิ ก็ยิ่งเห็นอะไรยิ่งหงุดหงิด เห็น
ความเจ็บปวดในอดีตทั้งๆ ที่ฟังธรรมะของพระอาจารย์
และหลายๆ อย่าง ช่วงทีผ่ า่ นมานีม้ คี วามหงุดหงิดในบ้าน
ครอบครัว ข้างนอก แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ แต่ก็ท�ำให้
หงุดหงิด พยายามข่มใจไว้ แต่ในใจก็ร้อนรุ่ม เมื่อเช้านี้
เข้ามาฟังรายการแล้ว ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิแค่ ๕ นาที
แต่นงั่ ได้ ๔๕ นาที ใจก็โปร่ง โล่ง แต่พอออกจากรายการ
อารมณ์หงุดหงิด น้อยใจ เสียใจก็กลับมาอีก มีอาการ
อย่างนีม้ าทัง้ เดือน ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ มันเป็นอดีตทีผ่ า่ นมาแล้ว
และแก้ไขคนอืน่ ไม่ได้ ต้องแก้ดว้ ยใจตัวเอง ยิง่ ข่มก็ยงิ่ เศร้า
อย่างที่อาตมาบอก ยิ่งผลักไส ยิ่งกดข่ม
ยิง่ ต่ออายุให้กบั มัน ปฏิบตั ใิ หม่ๆ เป็นธรรมดาทีจ่ ะมีความ
น้อยใจ มีความเสียใจ ห้ามไม่ได้หรอก ดังนัน้ ก่อนอืน่ ต้อง
เลิกคาดหวังว่าฉันจะไม่เสียใจ ฉันจะไม่นอ้ ยใจ วางความ
คาดหวังนั้นลง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม
ประการต่อมาคือให้ “มีสติ” เห็นความหงุดหงิด
ความขุ่นมัว ความน้อยใจนั้น ถ้าหากว่าเห็นแล้ว เผลอ
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หลุดเข้าไปในอารมณ์นนั้ อาจจะต้องมีอบุ าย เช่น กลับมา
อยูก่ บั ลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ไม่ตอ้ ง
ไปท�ำอะไรกับอารมณ์เหล่านัน้ เพียงแค่ถอนจิตออกมาอยู่
กับสิ่งอื่นที่เป็นกลางๆ เช่น ลมหายใจเข้าออก เวลาเดิน
จงกรม ก็รู้ตัวเมื่อเดิน เมื่อตัวขยับ หรือมือที่พลิกไปมา
มันจะช่วยดึงจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้
คุณไม่ต้องไปกดข่ม ผลักไส หรือตอแยกับมัน ถ้า
ไปโรมรันพันตูกบั มัน คุณจะเสียท่ามัน มันจะเกิดขึน้ อย่างไร
ก็ช่างมัน ขอเพียงแต่ เอาใจของเรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่
เป็นกุศล หรือสิ่งที่เป็นกลางๆ เช่น ลมหายใจหาอะไรท�ำ
อย่าอยู่นิ่งๆ ใจอยู่กับปัจจุบัน เมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน มันก็
จะวางอดีต แม้กระทัง่ สิง่ ปัจจุบนั ทีม่ ารบกวน เช่น เสียงดัง
มันก็จะไม่มารบกวนจิตใจ
ต่อไปคุณจะมีสติไว จนกระทั่งเห็นความหงุดหงิด
เห็นอาการที่ใจกระเพื่อม เมื่อเห็นแล้วก็จะวางได้ อย่าไป
ห้ามใจไม่ให้กระเพื่อม เรามักจะห้ามใจไม่ให้โกรธ ไม่ให้
มีความน้อยใจ ซึ่งท�ำได้ยาก แต่เรารู้ทันมันได้ เมื่อรู้ทัน
แล้วก็ไม่ไปยุ่ง ไม่ไปตอแย ไม่ไปข่มมัน ปัญหาของคุณ
คือคุณพยายามไปข่มมัน พยายามไปบังคับใจ วิธนี ไี้ ม่ได้ผล

พระไพศาล วิสาโล

อย่างที่หลวงปู่ดูลย์กล่าวว่า ความโกรธนั้น “ไม่มี
ใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทันมัน เมื่อรู้ทัน มันก็ดับ
ไปเอง” ลองท�ำวิธีนี้ดู

๙

คํ า ถาม

ผูป้ ว่ ยระยะท้ายทีไ่ ด้รบั มอร์ฟนี ระงับปวด สามารถ
เจริญสติได้หรือไม่คะ

เดี๋ยวนี้การให้มอร์ฟีนพัฒนาไปมาก ท�ำให้
ความเจ็บปวดลดลงโดยที่ไม่ถึงกับเบลอ หลายคนที่ได้รับ
มอร์ฟนี เพือ่ ลดความเจ็บปวด ก็ยงั ท�ำงานในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้ ขับรถ ข้ามถนน โดยไม่เกิดอันตราย เพราะฉะนั้น
เป็นไปได้ว่าให้มอร์ฟีนแล้ว ความปวดลดลงจาก ๘, ๙
เหลือ ๓, ๒ แล้วก็ยังสามารถเจริญสติได้
ต่อไปก็อาจจะลองใช้มอร์ฟีนน้อยลง จากความเจ็บ
ปวด ๒, ๓ ลองดูว่าถ้าเพิ่มถึง ๔ เราจะอยู่กับความเจ็บ
ปวดโดยที่ยังมีสติได้หรือไม่ นี่เป็นแบบฝึกหัดแบบหนึ่ง
แต่ถ้าใหม่ๆ ยังท�ำไม่ได้ ก็ให้ความเจ็บปวดเหลือ ๒
เหลือ ๓ ก็พอที่จะภาวนาได้
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มีคุณป้าอายุ ๘๘ ปี ป่วยเป็นมะเร็งปอด ซึ่ง
ไม่ได้บอกท่าน รักษาตามอาการ แต่มีอาการ
คันเกือบตลอดเวลา จะสามารถบอกท่านได้อย่างไรบ้างคะ
เข้าใจว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจ แต่ท่านคงปฏิบัติได้ยากแล้ว
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ชวนท่านน้อมนึกถึงสิ่งดีๆ ที่ท่านได้ท�ำ ถ้า
ท่านเป็นคนที่ชอบท�ำบุญ ท�ำกุศล ก็ชวนท่านพูดคุยเรื่อง
บุญกุศล เรือ่ งความดีทที่ า่ นได้ทำ� หรือถ้าท่านชอบท�ำวัตร
สวดมนต์กช็ วนท่านสวดมนต์ดว้ ยกัน หรือใช้การกล่อมเกลา
ใจในระดับที่เหมาะสมกับท่าน
คนเราเวลาเจ็บป่วยนั้น ถ้าจิตใจเป็นกุศลก็จะช่วย
ได้มาก เช่น นึกถึงความดีที่ได้ท�ำ นึกถึงพระรัตนตรัย
หรือสิ่งที่ตนศรัทธา และฝึกให้ท่านมีสติรู้ตัว อยู่กับสิ่งที่
ก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องชวนท่านตาม
ลมหายใจ หรือการท�ำสมาธิในรูปแบบก็ได้ การชวนท่าน
พูดคุยถึงความดีที่ท่านได้ท�ำ พูดคุยถึงสิ่งที่ท่านภูมิใจก็
เป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยให้จติ ใจท่านเกิดปีติ เมือ่ พระพุทธเจ้า
น�ำทางผูท้ ใี่ กล้เสียชีวติ พระองค์แนะน�ำให้เขาน้อมใจระลึก
ถึงพระรัตนตรัยทีต่ นศรัทธา รวมทัง้ ระลึกถึงความดีทไี่ ด้ทำ�
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การฝึกจิตให้ปล่อยวาง ถ้าสรุปสัน้ ๆ ก็คอื “ให้นกึ ถึง
พระ ละทุกสิง่ ” สองอย่างทีว่ า่ นี้ คุณอาจชวนคุณป้าท�ำก็ได้
ให้นกึ ถึงพระอยูเ่ นืองๆ “พระ” ในทีน่ รี้ วมถึงความดีทไี่ ด้ทำ�
และบุญกุศลที่บ�ำเพ็ญในอดีตด้วย หรือถ้ายังท�ำบุญได้ก็
ท�ำไปเรือ่ ยๆ ให้จติ ใจเป็นกุศล อย่างนีเ้ รียกว่า “นึกถึงพระ”
ส่วน “ละทุกสิ่ง” ก็คือปล่อยวาง ชวนท่านให้ปล่อยวาง
ไม่ตอ้ งบอกตรงๆ ค่อยๆ พูด ค่อยๆ น�ำท่านให้ปล่อยวาง
เรื่องลูก เรื่องหลาน เรื่องทรัพย์สมบัติ
อันนีเ้ ป็นการเตรียมให้ทา่ นเผชิญความตายอย่างสงบ
นอกเหนือจากทีอ่ าตมาได้พดู มา คือการฝึกให้มสี ติ ความ
รู้สึกตัวเวลาท�ำอะไร วิธีที่ว่านี้คนแก่อาจจะท�ำได้ยาก
เพราะหลงๆ ลืมๆ แล้ว แต่ถา้ ท�ำ ๒ อย่างนี้ คือ “นึกถึง
พระ ละทุกสิง่ ” ก็จะช่วยได้มาก
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