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บทท่ี 7 
การภาวนา 

มีเรื่องหนึ่งซึ่งผู้คนถามข้าพเจ้าอยู่เสมอ ๆ เมื่อรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นพระสงฆ์
คาทอลิก พวกเขาจะถามว่า ‘ช่วยเราให้ภาวนาดีขึ้นหน่อยได้ไหม?’ 
 แล้วข้าพเจ้าก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่า : เราจะภาวนาดีขึ้นได้อย่างไร? 
ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องย้อนทวนดูถึงแนวความคิด-ความเข้าใจ-ความรู้เกี่ยวกับการ
ภาวนาท่ีเราถ่ายทอดส่งต่อและด าเนินชีวิตตามแนวนั้นๆ กันตลอดมา ก่อนอื่นขอ
เริ่มต้นกับส่ิงท่ีไม่ใช่การภาวนา มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวอย่างได้ดีทีเดียว 
 

 ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปหาปรมาจารย์ผู้กอปรด้วยปรีชาญาณและบอก
ท่านว่า ‘อาจารย์ครับ ผมเช่ือมั่นไว้วางใจในพระเจ้ามากเหลือเกิน           
ถึงขนาดกล้าปล่อยอูฐไว้ข้างนอกโดยไม่ต้องผูกเชือกไว้เลย เพราะผม
แน่ใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ท่ีจะทรงดูแลได้อย่างดี’ 
แต่ปรมาจารย์ผู้ชาญฉลาดพูดว่า ‘กลับออกไปข้างนอกเด๋ียวนี้เจ้าคนโง่! 
แล้วก็ผูกอูฐไว้ให้แน่นกับเสาหลัก ไม่ต้องไปรบกวนพระเจ้าในเรื่องท่ีตัว
เราท าได้เอง’ 
 

ทัศนคติแบบนี้เป็นส่ิงส าคัญมากเมื่อเราพูดถึงการภาวนา พระเจ้าไม่จ าเป็นต้องถูก
รบกวนในเรื่องท่ีเราท าได้เอง 

มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ายังจ าได้ดี เป็นเรื่องของอาจารย์ศาสนายิวท่ีรับใช้
พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีตลอดชีวิตของท่าน วันหนึ่งท่านพูดกับ
พระเจ้าว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเคารพนับถือบูชาพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ
ตลอดมา และเช่ือฟังกฎของพระองค์เสมอ ข้าพเจ้าเป็นยิวท่ีดีตลอดชีวิตท่ี
ผ่านมา แต่ขณะนี้ข้าพเจ้าก็ชรามากแล้วและต้องการความช่วยเหลือจริงๆ : 
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ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าถูกล็อตเตอรี่รางวัลท่ีหนึ่งเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะ
ได้มีชีวิตสงบสุขในวัยชรา!’ และท่านก็ภาวนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทุกวันเป็น
เดือนๆ เป็นปีๆ จนในท่ีสุดเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี ท่านรู้สึกส้ินหวังจึงพูดกับ
พระองค์ว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดจัดการดูแลเองก็แล้วกัน!’ และพระเจ้าก็
ตอบว่า ‘ตัวเจ้านั่นแหละจัดการดูแลเองก็แล้วกัน! ท าไมไม่ไปซื้อล็อตเตอรี่
ซักทีล่ะ?’  

 

การภาวนาคืออะไร? 
เราได้เห็นกันมาแล้วว่าอะไรไม่ใช่การภาวนา ถ้าเช่นนั้นการภาวนาคืออะไร? 
ข้าพเจ้าขอเล่าอีกเรื่องหนึ่ง 

ชายคนหนึ่งค้นพบวิธีท าให้เกิดไฟขึ้นมาได้ หลังจากนั้นเขาจึงมุ่งหน้าขึ้น
เหนือเพื่อไปยังกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงซึ่งมีหิมะปกคลุม
หนาแน่น เขาสอนชนเผ่าเหล่านั้นให้รู้จักวิธีท าให้เกิดไฟขึ้นมาได้ รู้จักใช้ไฟ
ช่วยให้ไออุ่นกับร่างกายในฤดูหนาว ใช้ไฟปรุงอาหาร และช่วยการก่อสร้าง 
ชนเผ่าเหล่านั้นเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจนเช่ียวชาญมากขึ้น เมื่อพวกเขา
ได้ทักษะดังกล่าวแล้ว ชายผู้นั้นก็เดินทางต่อไปท่ีอื่นโดยมิได้ให้โอกาสกลุ่ม
ชนเผ่าแสดงความขอบคุณเขาเลย ท้ังนี้เพราะเขาคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ บุคคล    
ผู้ยิ่งใหญ่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการจดจ าร าลึกถึง หรือการแสดงความกตัญญู
รู้คุณ ดังนั้นเขาจึงหายตัวไปอย่างรวดเร็ว แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังชนเผ่า     
กลุ่มอื่น ณ กลุ่มชนเผ่านั้นเขาก็ได้สอนให้รู้จักทักษะการก่อให้เกิดไฟและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ชนเผ่านั้นเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นเช่นกัน 
แล้วชายผู้นั้นก็มุ่งหน้าต่อไปยังชนเผ่ากลุ่มอื่นๆ อีกหลายกลุ่มจนกลายเป็น  
ผู้มีช่ือเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ 
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เมื่อพวกพระผู้ใหญ่ของกลุ่มชนเผ่าเหล่านั้น เห็นว่าชายผู้นี้เริ่มเป็นท่ีนิยม
ชมชอบของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็กลัวว่าความมีช่ือเสียงเป็นท่ีเคารพยกย่อง
ของฝ่ายตนจะลดน้อยถดถอยลงไป จึงตัดสินใจก าจัดชายผู้นี้ด้วยการวาง   
ยาพิษปลิดชีพเขาเสีย แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ชนเผ่าท้ังหลายสงสัย พวกพระ
ผู้ใหญ่จึงท ารูปของชายผู้นี้ และต้ังไว้บนแท่นสูงสุดของวิหาร แล้วบอกให้
ผู้คนท้ังหลายกราบไหว้เคารพบูชารูปนั้นซึ่งเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งการ
ค้นพบวิธีท าให้เกิดไฟ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือการก่อให้เกิดไฟก็ได้    
ถูกน ามารวบรวมไว้บนแท่นสูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้ชนเผ่าเหล่านั้นได้
กราบไหว้เคารพบูชา นอกจากนั้นยังมีจารีตพิธีกรรมต่างๆ อีกมากมายเพื่อ
สักการะบูชาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ดังกล่าว รวมท้ังบุรุษผู้ค้นพบศิลปะ
แห่งการท าไฟด้วย การเคารพสักการะบูชานี้ได้รับการสืบทอดต่อๆ กันมา
เป็นเวลาหลายสิบปีหลายร้อยปี แต่ไม่มีไฟ 

การภาวนาอยู่ตรงไหน?...อยู่ในไฟ! ไฟอยู่ตรงไหน?...อยู่ในการภาวนา! แล้วคุณ   
ท าอะไรไปบ้างเพื่อจะได้ค้นพบว่า “ไฟ” คือ “การภาวนา” คุณพร่ าภาวนาเป็น
อาทิตย์ๆ เป็นเดือนๆ เป็นปีๆ แต่ก็ไม่มีไฟ นั่นไม่ใช่การภาวนา..ไม่ใช่การภาวนา      
มีน้ าใจดีงามมากมายแต่ไม่ใช่การภาวนา 
 “เหตุไฉนท่านจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่
กระท าตามท่ีเราบอก?” แล้วคุณก็จะตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า เราท าอัศจรรย์
มากมายในพระนามพระองค์” แล้วพระเยซูเจ้าก็จะบอกว่า “เราไม่รู้จักท่าน เราไม่
สนใจ” พระองค์สนใจตัวตนเรามากกว่าค าพูดท่ีเรียกพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า 
พระองค์เจ้าข้า’ สาระส าคัญท่ีพระองค์สนใจคือ “ท าไมท่านไม่ท าตามท่ีเราบอก?” 
แต่ตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดี อย่าคิดว่ากิจการดีงามต่างๆ ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นการ
ภาวนาแล้ว “แม้ข้าพเจ้าจะยอมมอบตัวให้น าไปเผาไฟ และยอมมอบทรัพย์สิน
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ท้ังหมดให้น าไปเล้ียงดูคนยากจน แต่ไม่มีความรัก ก็เท่ากับเป็นการไร้ประโยชน์
โดยส้ินเชิง” มีกิจการดีงามบางอย่างท่ีดีจริงๆ แต่ก็มีบางอย่างท่ีวิปริตผิดเพี้ยนไป 
Meister Eckhart ผู้บรรลุฌานชาวเยอรมันท่ีมีช่ือเสียงกล่าวไว้ว่า “คุณไม่ต้องไป
สนใจห่วงใยมากนักว่า จะต้องท าอะไร แต่ต้องใส่ใจมากกว่า..ว่าคุณน่าจะเป็นคน
เช่นไร เพราะถ้าตัวตนของคุณดีงามจริง กิจการงานของคุณก็จะมีคุณค่ายิ่งใหญ่
อย่างแน่นอน” ตัวตนต้องได้รับการเปล่ียนโฉม แล้วไฟก็จะอยู่ตรงนั้น! 
 
เปล่ียนโฉมตัวตนของคุณ 

คุณจะเปล่ียนโฉมตัวตนคุณได้อย่างไร? คุณต้องท าอะไรบ้าง? ไม่ต้องเลย! 
เพื่อจะได้รับการเปล่ียนโฉม คุณต้องรู้จักมองดู มองให้เห็นบางส่ิงบางอย่างท่ีจะ
เปล่ียนโฉมคุณ ไม่มีใครเปล่ียนแปลงได้ด้วยการออกแรงท างานกับตัวเอง คุณรู้วิธี   
ท่ีจะจัดการสารพัดเรื่องซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพระพรยอดเยี่ยม แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่ีคุณเริ่ม
พยายามจะจัดการกับผู้คน คุณต้องเจอสารพัดปัญหาน่าปวดหัวแน่ๆ คุณไม่ต้อง
จัดการอะไรท้ัง ส้ิน เพียงแต่ต้องมองเรื่องต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ๆ ให้ไ ด้                
การเปล่ียนแปลงมาจากการมอง จงเปล่ียนจิตกลับใจปรับวิถีชีวิตเถิดเพราะ       
พระอาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้ว! การเปล่ียนจิตกลับใจปรับวิถีชีวิตมิได้หมายถึง 
การนั่งร้องไห้เสียใจต่อบาปผิดต่างๆ นานา แต่ หมายถึงการรู้จักมองดูสารพัดส่ิง
ด้วยมุมมองใหม่-ปรับแนวคิด-เปล่ียนโฉมจิตใจเหมือนกับเรื่องของชายคนหนึ่ง       
ท่ีบอกกับภรรยาว่า “ผมเปล่ียนใจแล้วนะ” ภรรยาก็ตอบว่า “ขอบคุณพระ ฉัน
หวังว่าใจใหม่นี้จะดีกว่าเก่านะจ๊ะ!” ใช่เลย พูดตรงๆ ตามตัวอักษรก็คือ ความรู้สึก
นึกคิดจิตใจอีกแบบหนึ่ง วิธีการมองดูสารพัดส่ิงอีกแบบหนึ่ง วิถีใหม่ในการมองดู
ทุกส่ิงทุกอย่าง นี่คือการเปล่ียนโฉมท่ีเราก าลังพูดถึง 
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 เมื่อประสบการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น คุณจะเปล่ียนแปลง กิจการงานของคุณ
จะเปล่ียนแปลง และชีวิตของคุณก็จะเปล่ียนแปลงด้วยอย่างแน่นอน นั่นแหละ..
ไฟ! คุณจ าเป็นต้องมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้มุมมองใหม่นี้? ไม่ต้องมีพละก าลัง ไม่ต้อง
ท าตัวให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องมีความเช่ือมั่นในตัวเอง ไม่ต้องมีเจตจ านงมุ่งมั่น      
ไม่ต้องบากบั่นเพียรพยายาม ส่ิงเดียวที่จ าเป็นต้องมีคือความเต็มอกเต็มใจท่ีจะคิด
พิจารณาถึงอะไรๆ ท่ีมิได้เป็นธรรมประเพณีปกติ เต็มอกเต็มใจท่ีจะมองให้เห็น
อะไรใหม่ๆ แต่นี่คือส่ิงสุดท้ายท่ีมนุษย์เราอยากจะท ากัน มนุษย์เราไม่อยากจะ    
มองเห็นอะไรท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเห็นกันอยู่เสมอๆ จนคุ้นชิน ด้วยเหตุนี้        
พระเยซูเจ้าจึงต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ มากมายเมื่อพระองค์มาประกาศ      
“ข่าวด”ี เราไม่อยากได้ยินอะไรๆ ดีๆ เราอยากจะรู้สึกเป็นทุกข์และต้องทนทรมาน
ไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไร เราเองกลายเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์โดย       
ไม่รู้ตัว เราไม่ชอบส่วนดีๆ ของ “ข่าวดี” และเราก็ไม่ชอบอะไรใหม่ๆ ใน “ข่าวดี” 
นี้ด้วย 
 คุณพร้อมท่ีจะมองดูส่ิงต่างๆ อีกแบบหนึ่งหรือยัง? ต้ังใจฟังให้ดีๆ :      
อย่ายอมรับทุกอย่างท่ีข้าพเจ้าบอก เพียงเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนพูดเช่นนั้น       
นั่นจะไม่ก่อให้เกิดอะไรดีๆ ในตัวคุณเลย อย่าเช่ือทุกส่ิงท่ีข้าพเจ้าน าเสนอ มีค าพูด
ของพระพุทธเจ้าประโยคหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมาก ‘ภิกษุและสานุศิษย์ท้ังหลาย      
ไม่ควรยอมรับค าพูดของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ความเคารพนับถือในตัวข้าพเจ้า ’ 
ส่ิงท่ีควรต้องท าคือ ส่ิงท่ีช่างทองท ากับเนื้อทองแท้ : ขัด ถู ขูดให้เรียบ ตัดออก 
ผสมผสาน นี่คือวิธีปฏิบัติการ คุณต้องเปิดใจพร้อมรับอยู่เสมอ พร้อมท่ีจะต้ัง
ค าถาม พร้อมเสมอท่ีจะคิดพิจารณาด้วยตัวเอง มิฉะนั้นแล้ว คุณก็จะตกหลุมพราง
แห่งความแข็งท่ือไม่ยอมผ่อนปรน..หลุมพรางแห่งความเกียจคร้านทางความรู้สึก
นึกคิดจิตใจ เราไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น 



9 
 

ท าชีวิตให้ยากล าบาก 
คุณก าลังเป็นทุกข์อยู่หรือเปล่า? คุณมีปัญหาหนักใจอะไรหรือไม่? คุณ

รู้สึกเกลียดทุกนาทีของชีวิตไหม? 
 คุณช่ืนชมยินดีกับสามช่ัวโมงท่ีผ่านมานี้หรือเปล่า ทุกๆ  วินาทีของสาม
ช่ัวโมงท่ีผ่านมานี้? ถ้าค าตอบคือ “ไม่เลย” ถ้าค าตอบคือคุณก าลังเป็นทุกข์วุ่นวาย
ใจ คุณก็คงจะมีปัญหาจริงๆ ต้องมีอะไรผิดปกติกับคุณแน่ๆ ผิดปกติอย่างร้ายแรง
เลยทีเดียว คุณก าลังหลับไหลมึนชา หรืออาจก าลังตายท้ังเป็นอยู่ก็ได้!  
 พนันกันได้เลยว่าคุณไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้มาก่อน ปกติแล้วผู้คนก็จะ
พูดกันว่า เป็นธรรมดาท่ีจะต้องมีปัญหา เป็นธรรมดาท่ีต้องมีความทุกข์ ขออนุญาต
อธิบายนิดหน่อยว่า ความทุกข์คืออะไร คุณอาจรู้สึกเจ็บปวดและเป็นทุกข์ก็ได้ 
หรือคุณอาจรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ 
 ลูกศิษย์คนหนึ่งถามท่านอาจารย์ว่า “การรู้แจ้ง มีผลอะไรกับชีวิตท่าน
บ้างไหม?” อาจารย์ตอบว่า “ก่อนการรู้แจ้ง ฉันก็ไปโน่นไปนี่ด้วยจิตใจหดหู่
ซึมเศร้า หลังจากรู้แจ้งแล้ว ฉันก็ยังคงอยู่ต่อไปได้กับความหดหู่ซึมเศร้า!” แตกต่าง
กันมากมายมหาศาล ความทุกข์ หมายถึง การปล่อยให้ตัวเองถูกรบกวนจิตใจด้วย
ความซึมเศร้าหดหู่  นั่นคือการมีทุกข์ อธิบายแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้ชัดเจนแล้ว 
ความทุกข์ หมายถึง การปล่อยให้จิตใจตัวเองถูกรบกวนด้วยความเจ็บปวด..ความ
ซึมเศร้าหดหู่..ความวิตกกังวล 
 ในกระบวนการของการเรียนรู้จักภาวนา ความหดหู่ซึมเศร้าและความ
วิตกกังวลจะวนเวียนกันเข้ามาอยู่เสมอๆ บางทีมันก็เป็นเหมือนเมฆท่ีลอยผ่านไป
ในท้องฟ้าแล้วคุณก็เอาตัวเองไปโยงอยู่กับก้อนเมฆเหล่านั้น แต่คุณสามารถจะเป็น
ท้องฟ้าก็ได้..ท้องฟ้าท่ีแยกตัวออกจากการยึดติดอยู่กับก้อนเมฆ และก้อนเมฆ
ท้ังหลายก็ยังคงลอยไปลอยมาอยู่ในท้องฟ้านั้น “ก่อนการรู้แจ้ง ฉันก็ไปโน่นไปนี่
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ด้วยจิตใจหดหู่ซึมเศร้า หลังจากรู้แจ้งแล้ว ฉันก็ยังคงอยู่ต่อไปได้กับความหดหู่
ซึมเศร้า” 
 คุณคิดว่าความทุกข์มาจากไหน? บางคนบอกว่ามาจากชีวิต..ชีวิตท่ี
ยากล าบากแสนเข็ญ! คนจีนมีความคิดวิเศษโดดเด่นประการหนึ่งท่ีบอกว่า “ใน
สากลจักรวาลท้ังหมดนี้ไม่มีอะไรร้ายกาจโหดเห้ียมเท่ากับธรรมชาติ และไม่มีใคร
อาจหลีกเล่ียงหลีกหนีไปได้ แต่ทว่า..ไม่ใช่ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรง 
เป็นจิตใจมนุษย์เองท่ีก่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้น” ไม่ใช่ชีวิตยากล าบาก เรา..ท าให้
เป็นเช่นนั้นเอง 
 มีคนท่ีนิวยอร์คเล่าให้ฟังว่า ชนเผ่าอัฟริกันกลุ่มหนึ่งไม่รู้จะท าอย่างไร
เพื่อให้คนท่ีกระท าความผิดออกไปจากชุมชนของตน พวกเขาจึงส่งเสียงขับไล่     
ไสส่งให้ออกไป ด่าทอสาปแช่ง ปล่อยท้ิงให้ถูกเนรเทศอยู่คนเดียว และภายในหนึ่ง
สัปดาห์คนนั้นก็จะทนอยู่ไม่ได้และส้ินลมตายจากไปเอง เราอาจจะพูดว่า “ชนเผ่า
นั้นฆ่าเขา! การตัดสินลงโทษให้ถูกเนรเทศเป็นการฆ่าคนคนนั้นให้ต้องตายไป!”   
ไม่จริง เพราะว่าถ้าพวกคุณหรือตัวข้าพเจ้าเองต้องถูกเนรเทศขับไล่ไสส่ง เราคง
ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่บ้างแต่คงไม่ถึงตายแน่ ถ้าเช่นนั้นคนท่ีตายไป ฆ่าตัวเอง
หรือ? วิธีท่ีเขาซึมซับรับรู้รสของการถูกเนรเทศนั่นแหละท่ีฆ่าเขา 
 คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของนักเรียนนักศึกษาท่ีจริงจังกับการสอบ        
มากเกินไปถึงขนาดท่ีว่าถ้าสอบตกก็ฆ่าตัวตายเลย ถ้าพวกคุณหรือตัวข้าพเจ้าเอง 
สอบตก เราคงไม่ฆ่าตัวตายแน่ๆ เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรท่ีฆ่านักเรียนนักศึกษา
พวกนั้น? ความล้มเหลวหรือ? ไม่ใช่ แต่เป็นวิธีท่ีเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อความ
ล้มเหลวนั้นต่างหาก 
 เมื่อคุณวางแผนจะออกไปเท่ียวพักผ่อนตากอากาศแล้วจู่ๆ ฝนก็เทลงมา 
อะไรคือตัวการท าให้คุณรู้ สึกแย่มากเลย? ฝน? หรือปฏิกิริยาโต้ตอบของตัว       
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คุณเอง? การมีสติตระหนักรู้ตัวดังกล่าว ท าให้ผู้คนมากมายท่ีพากเพียรภาวนามา
เป็นสิบๆ ปี  แต่ไม่เคยส านึกถึงความจริงข้อนี้ ต้องต่ืนตระหนกสะดุ้งตกใจไป
ตามๆ กัน นี่คือความเส่ียงอย่างหนึ่งของการภาวนา เพราะว่ามันอาจจะกลายเป็น
เครื่องกีดขวางปิดกั้นคุณไว้ไม่ให้เข้าไปถึงไฟ 
 ลองคิดถึงส่ิงท่ีก าลังกวนใจคุณอยู่ในเวลานี้ หรือส่ิงท่ีเคยกวนใจคุณใน
อดีตท่ีผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ ลองพยายามท าความเข้าใจดูว่า การรบกวนจิตใจ
ดังกล่าวไม่ได้มาจากภายนอก จากเหตุการณ์บางเรื่อง จากส่ิงของบางอย่าง จาก
ความจริงท่ีมีใครบางคนตายไปแล้ว จากความผิดพลาดของคุณ จากการท่ีคุณ
ประสบอุบัติเหตุ ตกงาน หรือไม่มีเงินใช้ การถูกรบกวนจิตใจมิได้มาจากภายนอก 
แต่มาจากวิธีท่ีคุณมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเหตุการณ์เรื่องนั้น บุคคลคนนั้น ส่ิงของ
บางอย่างนั้น ท่ีเข้ามากระทบใจคุณ ถ้ามีคนอื่นเข้ามาแทนท่ีคุณในกรณีต่างๆ นั้น
ก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะไม่ได้รู้สึกถูกรบกวนจิตใจแต่อย่างใดเลย 
เป็นตัวคุณเองเท่านั้นท่ีรู้สึก  
 เคยมีพระสงฆ์คนหนึ่งมาคุยกับข้าพเจ้า เขามีเพื่อนเป็นโรคเอดส์ เพื่อน
คนนี้พูดกับเขาแบบแปลกๆ ว่า “ตอนท่ีหมอบอกผมเป็นโรคเอดส์และต้องตาย
แน่ๆ ตอนนั้นแหละท่ีผมเริ่มรู้สึกมีชีวิตจริงๆ” ไม่น่าเช่ือใช่ไหมล่ะ? พระสงฆ์คนนัน้
เล่าต่ออีกว่า “ผมรู้จักคนท่ีอยู่ในสภาพเดียวกันนี้ประมาณ 30 กว่าคน และมี 12 
ถึง 15 คนท่ีพูดเหมือนๆ กันแบบนี้เลย” 
 ท าไมคนเราจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างหลากหลายต่อตัวกระตุ้นตัว
เดียวกัน? นี่เป็นเรื่องของการจัดวางโปรแกรมไว้ในสมองของแต่ละคน คุณเคย  
เจ็บอกเจ็บใจบ้างหรือไม่เมื่อมีใครผิดสัญญากับคุณ..ไม่ยอมรับคุณ..ละท้ิงคุณไป? 
จริงๆ แล้วไม่มีใครท าให้คุณเจ็บใจได้เลย! ไม่มีอะไรท่ีเกิดขึ้นจะสามารถรบกวน
จิตใจคุณได้ แต่เป็นตัวคุณเองท่ีท าตัวเอง การก าหนดเงื่อนไข และการจัดวาง
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โปรแกรมไว้ในสมองของคุณนั่นแหละ คือตัวต้นเหตุท่ีตีกรอบมุมมองของคุณใน   
ทุกเรื่อง ฉะนั้น ส่ิงท่ีต้องปรับเปล่ียนคือ “หัวสมอง” ของคุณ! 
 

มองดูการก าหนดเงื่อนไขของคุณ 
ลองคิดถึงปัญหาท่ีคุณก าลังมีอยู่กับคนบางคน ใครก็ได้ คุณอาจคิดว่าคน

นั้นไม่น่าไว้วางใจ น่าร าคาญ เกียจคร้าน เจ้าอารมณ์ เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย สมควรแล้ว
ท่ีจะไม่ได้รับการยอมรับ 
 ถ้าคุณมีปัญหากับผู้คน...ตั้งสติฟังให้ดีๆ นะครับ... คุณนั่นแหละท่ีมีอะไร
ผิดปกติอยู่ในตัวเอง การติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ไม่ใช่ตัวปัญหา ถ้าคุณ
ปรับเปล่ียน ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะเปล่ียนแปลงไป ถ้าคุณปล่อยวางได้ ผู้คนก็จะ
เปล่ียนแปลงไปด้วย คุณไม่ได้มองเห็นผู้คนแบบท่ีเขาเป็นแต่แบบท่ีคุณเป็น ถ้ามี
ใครบางคนท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกร าคาญและอารมณ์เสีย นั่นแสดงว่ามีอะไรผิดปกติ
อยู่ในตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าต้องปรับเปล่ียน! ท าไมข้าพเจ้าจะต้องยอมให้ใคร  
บางคนมามีอ านาจกวนใจให้หงุดหงิด? ท าไมข้าพเจ้าจะต้องยอมให้ใครบางคนมา
มีอ านาจตัดสินว่าควรจะสุขหรือโศกเศร้า? ถ้าข้าพเจ้ายอมมอบอ านาจนั้นๆ ให้ใคร
บางคน ข้าพเจ้าก็ไม่อาจปกป้องตนเองจากผลลัพธ์ของการกระท านั้นได้      “ใน
ธรรมชาติ ไม่มีรางวัลหรือการลงโทษ มีแต่ผลลัพธ์” คุณเพียงแต่ต้องเติบโตขึ้น
และเผชิญหน้ากับมัน 
 เราต้องกล้าท่ีจะไม่ยอมปล่อยตัวให้ใครบางคนมาใช้ช้ันเชิงตะล่อมเรา    
ให้ท าตามท่ีเขาต้องการ เรากลัวที่จะบอกปัดปฏิเสธ เรากลัวที่จะบอกคนอื่นให้เขา
จัดการดูแลชีวิตของตัวเขาเอง “คุณไปจัดการชีวิตของตัวคุณเองก็แล้วกัน และ
ปล่อยให้ฉันจัดการชีวิตฉันเอง!” ถ้าเราไม่ท าแบบนี้ก็ไม่มีวันท่ีจะหลีกเล่ียงผลลัพธ์
ของการยอมปล่อยตัวให้ใครบางคนมาใช้ช้ันเชิงตะล่อมเราให้ท าตามท่ีเขาต้องการ
ได้เลย 
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 ความสุขของเราไม่มีวันท่ีจะก่อเกิดมาได้จากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความสุขแท้จริง
สร้างกันขึ้นมาไม่ได้ ถ้ามีใครบางคนท าให้คุณรู้สึกเป็นสุข หรือ มีการงานบางอย่าง
ท่ีท าให้ คุณเป็นสุข แท้จริงแล้วนั่นไม่ ใช่ความสุข แต่เป็นความพอใจท่ีได้              
สมปรารถนา : ฉันอยากได้อะไรบางอย่าง แล้วฉันก็ได้ ฉันต่ืนเต้น ฉันรู้สึกพออก
พอใจท่ีได้ส่ิงนั้นมา ฉันรู้สึกสบายใจ หลังจากนั้นไม่นานนักฉันก็เริ่มรู้สึกว่าส่ิงนั้น
น่าเบ่ือหน่ายไร้ความหมาย แต่ถ้าฉันไม่ได้ส่ิงนั้นมา ฉันก็จะกระวนกระวายใจวิตก
กังวล นั่นไม่ใช่ความสุข! เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึก เป็นแค่ความพอใจท่ีได้        
สมปรารถนา 
 บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่า พวกเราเกือบทุกคนถูกจัดวางโปรแกรมไว้ไม่ให้มี
ความสุข เราไม่สามารถท่ีจะไม่เป็นสุข เราทนทุกข์อยู่กับการใช้ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ 
เดินหน้าถอยหลังวนเวียนไปเรื่อยๆ ข้าพเจ้าขอเน้นย้ าอีกครั้งว่า : ความสุขแท้จริง
สร้างกันขึ้นมาไม่ได้ เมื่อใดท่ีไม่มีอะไรมารบกวนอารมณ์คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
เหตุการณ์ หรือสารพัดส่ิงใดๆ ท้ังส้ิน เมื่อนั้นแหละคุณจะมีความสุข 
 คุณต้องท าอะไรเพื่อให้เป็นสุข? ไม่ต้องเลย! คุณไม่ต้องท าอะไรเลย 
เพียงแต่วางเฉยกับสารพัดส่ิง...จากภาพลวงตาท่ีหลอกลวงคุณให้เข้าใจผิด...จาก
แนวคิดท่ีหลงผิด-ส าคัญผิด คุณจะวางเฉยได้อย่างไร? ได้โดยการมองให้เห็นว่า 
สารพัดส่ิงเหล่านั้นล้วนผิดเพี้ยนไปท้ังส้ิน 
 จ าเรื่องชนเผ่าอัฟริกันกลุ่มหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังได้ไหม? ท าไมคน
ท่ีถูกเนรเทศจึงตาย? เพราะการถูกเนรเทศกระนั้นหรือ? เปล่าเลย ไม่ใช่เป็นเพราะ
การถูกเนรเทศ แต่เป็นเพราะคนนั้นปรุงแต่งบางส่ิงบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปใน
สภาพการณ์ของตน บางส่ิงบางอย่างในการจัดวางโปรแกรมของตน การท่ีคุณไม่
เป็นสุขมีสาเหตุมาจากบางส่ิงบางอย่างท่ีคุณปรุงแต่งเพิ่มเติมเข้าไป การปรุงแต่ง
เพิ่มเติมดังกล่าวคือสาเหตุของความไม่เป็นสุข แล้วคุณจะเยียวยารักษาโรคนี้ให้
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หายไปได้อย่างไร? ได้โดยการก าจัดเช้ือโรคความเจ็บป่วยนี้ออกไป เพื่อให้สุขภาพ
กลับมาดีดังเดิม! สุขภาพดีไม่ใช่ส่ิงของบางอย่าง; สุขภาพดีคือ การปลอดเช้ือ 
 เมื่อดวงตาไม่มีอะไรมากีดขวาง ผลลัพธ์คือการมองเห็น; เมื่อหูไม่มีอะไร
มากีดขวาง ผลลัพธ์คือการได้ยิน; เมื่อเพดานปากไม่มีอะไรมากีดขวาง ผลลัพธ์คือ
การได้รู้รสชาติ เมื่อความรู้สึกนึกคิดจิตใจไม่มีอะไรมากีดขวาง ผลลัพธ์คือ          
ปรีชาญาณและความสุข ถ้าคุณสามารถก าจัดภาพลวงตาท่ีหลอกลวงคุณให้เข้าใจ
ผิดออกไปเสียได้ คุณก็จะมีความสุขอย่างแน่นอน 
 ข้าพเจ้าเคยเห็นคนท่ีมีสุขภาพไม่ดีเลย คนเป็นมะเร็ง คนท่ีต้องทนทุกข์
อยู่กับความเจ็บปวดแสนสาหัส แต่เป็นสุข! เขาไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์
หมายถึงการต่อสู้ด้ินรน ความทุกข์หมายถึง การตั้งค าถามว่า “จะต้องเป็นอย่างนี้
อยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่?” ปัจจุบันขณะ ไม่ใช่สภาวะท่ีจะทนไม่ได้ ส่ิงท่ีจะทนกัน
ไม่ได้คือส่ิงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอีกส่ีช่ัวโมงข้างหน้า ถ้าตัวคุณอยู่ตรงนี้ ณ เวลา    
สองทุ่ม แต่ใจคุณลอยไปอยู่ ณ เวลาส่ีทุ่มครึ่งเรียบร้อยแล้ว นั่นแหละจะเป็น
ปัญหา ถ้าตัวคุณอยู่ในเมืองๆ หนึ่ง แต่ใจคุณไปอยู่ในอีกเมืองหนึ่ง นั่นแหละจะ
เป็นทุกข ์
 ดังนั้น ไปผูกอูฐไว้ให้ดี เจ้าคนโง่ ไม่ต้องไปรบกวนพระเจ้าในเรื่องท่ีตัวเรา
ท าได้เอง 
 การภาวนาและไฟ หมายถึงการเปล่ียนโฉมท่ีเกิดจากการมองเห็นภาพ
ลวงตาท่ีหลอกลวงให้เข้าใจผิด และค่อย ๆ แยกตัวไม่ยึดติดอยู่กับภาพลวงตานั้นๆ 
แล้ววางเฉยได้ 

คุณก าลังนั่งฟังคอนเสิร์ตอยู่ในโรงละครแห่งหนึ่ง อยู่ดีๆ ก็นึกขึ้นมาได้ว่า
ลืมล็อครถ แล้วก็เริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจวิตกกังวลไปต่าง ๆ นานา     
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จะลุกออกไปล็อครถก็ไม่ได้ จะต้ังใจฟังการบรรเลงเพลงของวงซิมโฟนี่..  
ก็ไม่ได้ คุณรู้สึกว่าตัวเองก าลังถูกจับยึดไว้อยู่ตรงกลางระหว่างสองเรื่องนี้ 

ช่างเป็นภาพลักษณ์ของชีวิตท่ีน่าหลงใหลเสียเหลือเกิน!!! 
 ขอเติมเต็มภาพลักษณ์นี้ด้วยเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับเด็กชายคน
หนึ่งซึ่งวิ่งหนีเสือมาถึงหน้าผา และก าลังล่ืนไถลตกลงมา แต่พอดีไปเกี่ยวโยงค้าง
อยู่กับกิ่งของต้นไม้ตรงขอบหน้าผานั้น แหงนหน้ามองขึ้นไปก็เห็นเสือก าลังจ้องอยู่
และดูเหมือนจะไม่มีทางปีนกลับขึ้นไปได้เลย ก้มหน้ามองลงไปก็เห็นก้นหุบเขาชัน
และแคบซึ่งอยู่ลึกลงไปหกพันฟุต แต่ข้างๆ ตัวเขามีต้นไม้ก าลังออกผลสุกอร่าม 
เขาจึงเด็ดผลไม้นั้นมากิน แล้วก็ได้ล้ิมรสหวานช่ืนใจเป็นท่ีสุด ณ ท่ีตรงนั้น เขาได้
เรียนรู้การมีชีวิตอยู่ ทีละช่วง ทีละจังหวะ ซึ่งเป็นวิธีเดียวเท่านั้นท่ีจะมีชีวิตอยู่ได้ 
แต่...ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้..ใช่ไหม!?! 
 คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบเหมืองเพชรในประเทศอัฟริกา
ใต้หรือเปล่า? 
 มีนักเดินทางคนหนึ่งนั่งพักอยู่หน้าประตูบ้านของผู้น าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

เขาเห็นลูกๆ ของผู้น าคนนั้นก าลังเล่นลูกหินอยู่อย่างสนุกสนาน เขาจึง
เข้าไปใกล้ๆ และหยิบลูกหินลูกหนึ่งขึ้นมาดู แล้วหัวใจของเขาก็แทบจะ
ระเบิดออกมาด้วยความยินดีเพราะว่าลูกหินนั้นคือเพชร! เขาจึงไปพูดกับ
ผู้น าหมู่บ้านว่า “ลูกๆ ของผมก็เล่นลูกหินแบบนี้เหมือนกัน ผมขอเอา
กลับบ้านไปฝากลูกผมบ้างได้ไหม? ผมยินดีจะให้ใบยาสูบเป็นการ
แลกเปล่ียน” 

 ผู้น าหมู่บ้านตอบว่า “เรามีลูกหินแบบนี้เป็นล้านๆ ลูกอยู่เต็มไปหมดท่ีนี่ 
คุณไม่ต้องให้ใบยาสูบแลกเปล่ียนก็ได้ แต่ถ้าคุณจะให้ก็ไม่เป็นไร ผมยินดี
รับ” นักเดินทางคนนั้นก็ให้ใบยาสูบไป แล้วก็เดินทางกลับบ้าน ขายเพชร
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เม็ดงามเหล่านั้น แล้วก็กลับมากว้านซื้อท่ีดินแถบนั้นท้ังหมด และ
กลายเป็นมหาเศรษฐีท่ีร่ ารวยที่สุดในโลก 

ประเด็นส าคัญของเรื่องนี้คือ : ผู้คนเหล่านั้นเดินไปเดินมาอยู่บนขุมสมบัติมหาศาล 
แต่ไม่รู้ ชีวิตคืองานเล้ียงเลิศหรู แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจท่ีจะรับรู้และท าให้ตัวเอง
สูญเสียความสุขนั้นไป พวกเขาไม่เคยค้นพบขุมสมบัติมหาศาลนั้นเลย 
 ถ้าเราเข้าใจการภาวนาจริงๆ และฝึกปฏิบัติการภาวนาอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง การภาวนานั้นจะก่อให้เกิดความไพบูลย์อันอุดมซึ่งจะท าให้สารพัดส่ิง        
ไร้ความส าคัญลงไปหมดส้ิน “ชีวิต คือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเราก าลังยุ่งวุ่นวายอยู่
กับส่ิงอื่นๆ” เรายุ่งวุ่นวายอยู่กับการพยายามท าให้ทุกคนประทับใจในตัวเรา เรา
ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการพยายามให้ได้รับชัยชนะกีฬาโอลิมปิค เรายุ่งวุ่นวายอยู่กับการ
ประสบความส าเร็จ แล้วชีวิตก็ผ่านเลยเราไป 
 

อาณาจักรพระเจ้าอยู่ภายในตัวตนเรา 
มีบางส่ิงบางอย่างภายในตัวตนเราท่ีมีค่ามหาศาล ไข่มุกเม็ดงามล้ าค่า    

ขุมสมบัติ อาณาจักรพระเจ้า ท้ังหมดท้ังมวลล้วนอยู่ภายในตัวตนเรา ถ้าเพียงแต่
เราจะค้นหาให้พบ! โศกนาฏกรรมสุดเศร้าของชีวิตเรามิได้อยู่ท่ีว่าเราต้องทนทุกข์
มากมายเพียงใด แต่ อยู่ท่ีว่าเราไม่ได้เห็น-ไม่ได้ยิน-ไม่เข้าใจ-ไม่รู้เรื่อง มากมาย
ขนาดไหนต่างหาก มนุษย์เกิดมาในความหลับไหลไม่รู้ตัว ด ารงชีวิตอยู่อย่าง
หลับไหลไม่รู้ตัว และ ตายไปในความหลับไหลไม่รู้ตัว บางทีเราอาจจะไม่ได้เกิดมา
ในความหลับไหลไม่รู้ตัว; เราเกิดมากับความต่ืนรู้ แต่เมื่อสมองได้รับการพัฒนาไป
เรื่อยๆ เรากลับหลับไหลไม่รู้ ตัว เรามีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองในความ
หลับไหลไม่รู้ตัว เล้ียงลูกเล้ียงหลานให้โตวันโตคืนกันอย่างหลับไหลไม่รู้ตัว บริหาร
จัดการธุรกิจใหญ่โตในความหลับไหลไม่รู้ตัว ท างานรับราชการไปอย่างหลับไหล
ไม่รู้ตัว แล้วก็ตายไปกับความหลับไหลไม่รู้ตัว เราไม่เคยต่ืน-รู้ ชีวิตจิตเป็นเรื่องของ
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การตื่น-รู้ เราด ารงชีวิตอยู่ไปวันๆ เหมือนคนเมาเหล้า-มึนๆ งงๆ –ไม่ค่อยจะมีสติ-
แทบจะไม่รู้ตัว คล้ายกับว่าเราถูกสะกดจิต..ถูกมอมยา! และเราก็ไม่รู้หรอกว่า เรา
ก าลังพลาดอะไร แล้วเราจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้อย่างไร? เ ราจะต่ืน-รู้               
ได้อย่างไร? เราจะรู้ว่าก าลังหลับไหลไม่รู้ตัวได้อย่างไร? 
 ผู้บรรลุฌานมองดูรอบๆ ตัวแล้วก็ค้นพบปีติสุขมากมายเป็นพิเศษ ไหลริน
อยู่ ณ แก่นแกนกลางของสรรพส่ิง บรรดาผู้บรรลุฌานท้ังหลายต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันถึงปีติสุขดังกล่าวและความรักท่ีไหลรินอยู่ทุกหนทุกแห่ง และถึงแม้ว่า
ท่านจะมีความเจ็บปวดหรือต้องทนทุกข์ ก็ยังคงมีปีติสุขเปี่ยมล้นแสนวิ เศษ
มากมายรายล้อมอยู่รอบตัวท่านขนาดท่ีว่า ไม่มีอะไรเลยจะสามารถมา
เปล่ียนแปลงหรือเอาไปจากท่านได้ เราจะบรรลุถึงขั้นนั้นได้อย่างไร? ได้โดยความ
เข้าอกเข้าใจ โดยการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากภาพลวงตาท้ังหลายและ
แนวคิดผิดต่างๆ นานา เราต้องก าจัดมันให้หมดส้ินไปให้ได้ เพราะว่าไม่มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะพูดกับพระเจ้าว่า “โปรดประทานให้ข้าพเจ้า! โปรดประทาน
ให้ข้าพเจ้า! โปรดประทานให้ข้าพเจ้า!” “กลับไปผูกอูฐของเจ้าเถิด! ไม่ต้องไป
รบกวนพระเจ้าในเรื่องท่ีตัวเราท าได้เอง” 
 มีคนบอกชายคนหนึ่งว่า “หนวดเคราคุณก าลังไหม้ไฟ” ชายคนนั้นตอบ
ว่า “ไม่เห็นรึว่าผมก าลังสวดขอฝนอยู่! ผมก็ก าลังท าอะไรอยู่เหมือนกันนะ!” เรา
พูดว่า “พระเจ้าข้าโปรดให้ข้าพเจ้าได้มองเห็น!” แล้วก็ยังคงปิดตาอยู่ต่อไป    
ความเข้าอกเข้าใจ การจดจ่อใส่ใจ ความเต็มใจท่ีจะมองให้เห็น : นั่นคือการภาวนา 
 การภาวนามีสองแบบ แบบหนึ่งคือการพูดว่า “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า” 
อีกแบบหนึ่งซึ่งดีกว่ามาก คือ “ท าอย่างท่ีเราบอกท่านเถิด” มีผู้คนมากมายท่ีท า
อย่างท่ีพระเจ้าบอกโดยไม่เคยพูดเลยว่า “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า” และบางทีอาจ
ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงพระเจ้าเลยด้วยซ้ าไป มีผู้คนมากมายท่ีพร่ าพรรณนาว่า 
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“พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า” พวกเขาสวดภาวนาท้ังวันท้ังคืน แต่ก็มีโอกาสเส่ียงมาก
ท่ีอาจได้รับค าตอบว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” 
 “ท าอย่างท่ีเราบอกท่านเถิด” : นั่นคือความรักของพระเจ้า 

ได้รับการปรับเปล่ียนโฉมในความรัก : นั่นคือ ความรักของพระเจ้า 
 แล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้าคือใคร 
 แล้วคุณจะรู้ว่าความเป็นจริงคืออะไร 
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บทท่ี 8 
การปลดปล่อย 

ให้เราคิดถึงเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ซึ่งถูกหลอกล่อให้ติดยาเสพติด ขณะท่ีเด็ก
คนนั้นเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ร่างกายก็จะโหยหายาเสพติดนั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ได้
เสพก็จะทนทุกข์ทรมานจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ตัวคุณและข้าพเจ้าเองก็เหมือน
เด็กคนนั้นนั่นแหละ เราติดยาเสพติดท่ีเรียกกันว่า “เห็นด้วย” “เข้าใจ-พอใจ” 
“ช่ืนชม-ช่ืนชอบ” “ส าเร็จ” “ยอมรับ” “นิยมชมชอบ” เมื่อคุณติดยาเสพติด   
พวกนี้แล้ว สังคมก็จะบังคับควบคุมคุณได้ แล้วคุณก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ 
 มนุษย์เรากลายเป็นหุ่นยนต์ได้อย่างไรกัน? ...ง่ายมาก...เพียงแค่พูดว่า 
“โอ้โฮ คุณสวยงามเหลือเกิน” หุ่นยนต์ตัวนั้นก็จะผงาดขึ้นด้วยความหยิ่งผยอง 
ข้าพเจ้ากดปุ่ม “ช่ืนชม-ช่ืนชอบ” แล้ว มันก็ถลาไปสูงล่ิว แต่ถ้าข้าพเจ้ากดอีกปุ่ม
หนึ่งคือ ปุ่ม “วิพากษ์วิจารณ์” มันก็จะร่วงหล่นล้มลงไปไม่เป็นท่า...อยู่ในการ
บังคับควบคุมอย่างเต็มท่ี “เห็นชอบด้วย” หรือ “ไม่เห็นชอบด้วย” ล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อจิตใจคนเรามากมายเหลือเกิน! บังคับควบคุมได้ง่ายดายกระไร
เช่นนี้!! “เห็นชอบด้วย” ก็ใจพองโต “ไม่เห็นชอบด้วย” ก็หวาดกลัวจนไม่กล้าท า
อะไรเพราะถ้าท าผิดพลาดไปก็จะต้องถูกหัวเราะเยาะแน่ๆ 
 ข้าพเจ้าเห็นเด็กผู้หญิง 3 ขวบคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามเดินเข้ามา
ในห้องอาหาร พวกเราทุกคนปรบมือช่ืนชม แต่เธอคิดว่าพวกเราหัวเราะเยาะ    
เธอจึงรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว คุณแม่ของเธอต้องออกไปตามแต่เธอไม่ยอม
กลับมา เธอบอกว่าพวกเราหัวเราะเยาะเธอ อายุแค่ 3 ขวบก็ถูกส่ังสอนมาแล้วว่า 
“แบบนี้ดี” “แบบนี้ไม่ดี” เมื่อติดยาเสพติดเข้าไปแล้วก็จบกัน 
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 คุณคิดว่าพระเยซูคริสตเจ้าถูกบังคับควบคุมด้วยส่ิงท่ีผู้คน “คิด” เกีย่วกับ
พระองค์ หรือ “พูด” เกี่ยวกับพระองค์กระนั้นหรือ?  คนท่ีต่ืนรู้ไม่จ าเป็นต้อง   
เสพยาแบบนั้น 
 เมื่อคุณท าผิดพลาดและถูกบอกปัดปฏิเสธ-ถูกทอดท้ิง คุณรู้สึกว้าเหว่    
ว่างเปล่าเหมือนอยู่ในสุญญากาศ ความเงียบเหงาเปล่าเปล่ียวอ้างว้างกัดเซาะ
จิตใจจนคุณต้องซมซานกลับไปเสพยาท่ีเรียกว่า “ก าลังใจ” และ “การยอมรับ” 
แล้วคุณก็ยอมตัวให้ถูกบังคับต่อไป เราจะหลุดพ้นออกมาจากวังวนนี้ได้อย่างไร? 
การติดยาเสพติดดังกล่าว ท าให้คุณสูญเสียศักยภาพท่ีจะรัก คุณมองไม่เห็นมนุษย์
คนไหนเลย คุณจดจ่ออยู่เพียงแค่การยอมรับหรือไม่ยอมรับ เห็นชอบด้วยหรือ    
ไม่เห็นชอบด้วย...เท่านั้น! คุณมองเห็นผู้คนเป็นตัวคุกคามยาเสพติดของคุณหรือ
เป็นตัวช่วยให้คุณได้เสพยา..เท่านั้น! 
 ลองคิดถึงพวกนักการเมือง ส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองมักไม่เห็นผู้คนแบบ
เป็นผู้เป็นคนหรอก พวกเขาเห็นแต่จ านวนคะแนนเสียง และถ้าคุณไม่ได้เป็น     
ตัวช่วยให้ได้คะแนนเสียงหรือซ้ าร้ายกลับเป็นตัวคุกคามคะแนนเสียงของพวกเขา 
นักการเมืองพวกนั้นก็จะมองไม่เห็นหัวคุณเลย นักธุรกิจก็จะเห็นแต่ตัวเงินเท่านั้น 
พวกเขามองไม่เห็น “คน” ...เห็นแต่เพียงข้อตกลงทางธุรกิจ 
 เมื่อเราตกเป็นทาสของยาเสพติดเหล่านี้ เราก็จะไม่แตกต่างไปจาก
นักการเมืองและนักธุรกิจดังกล่าว เราจะรักส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นได้อย่างไร? เราต้อง
ถอนรากถอนโคนอิทธิพลอันเลวร้ายท่ีพัวพันอยู่ในระบบของเราออกไปให้ได้      
มันฝังลึกเข้าไปอยู่ในกระดูกด าของพวกเราเลยทีเดียว ไม่น่าเช่ือว่าสังคมสามารถ
บังคับควบคุมเราด้วยพลังกดดันรุนแรงขนาดนั้น ถ้าเราปลดปล่อยตัวเองให้เป็น
อิสระได้ ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม แต่ตัวเราจะไม่ยึดติด และแยกออกมาเป็น
กลางวางเฉยได้ เราจะยังคงอยู่ในโลกใบเดิม แต่เราจะไม่เป็นของโลกอีกต่อไป     
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ฟังดูน่าหวาดหวั่นครั่นคร้ามไหมล่ะ! เหมือนกับถามคนติดยาว่า “ท าไมไม่เลิกยา?! 
แล้วมารื่นรมย์กับอาหารดีๆ ท่ีมีประโยชน์ กับน้ าบริสุทธิ์จากบ่อน้ าพุบนภูเขา กับ
อากาศสดช่ืนยามเช้า!? ความคิดแบบนี้ไม่มีอยู่ในหัวของคนติดยาแน่ๆ เพราะเขา
ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากยานั้น 
 เราจะหลุดออกมาจากวงจรนี้ได้อย่างไร? เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับ  
ความกลัว ท าความเข้าใจให้ได้ว่าท าไมเราจึงไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจาก
ความเห็นชอบของคนอื่น เราจะรักผู้คนได้อย่างไร? ตายต่อพวกเขาสิ ตายต่อ
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีพวกผู้คนอยู่ด้วยเสมอ ท าความเข้าใจให้ได้ว่ายาเสพติด    
ตัวนั้นก าลังออกฤทธิ์อะไรอยู่ในตัวคุณ 
 เพียรทนกับตัวเองหน่อยนะ แล้วก็เรียกช่ือยาเสพติดตัวนั้นให้ถูกต้อง : 
มันเป็นแค่ตัวกระตุ้นเก๊ๆ เท่านั้นเอง คุณอยากมีชีวิตอยู่จริงๆ หรือเปล่าล่ะ?    
ลองหันมาใส่ใจและช่ืนชอบรื่นรมย์กับการส านึกรับรู้หลากหลายในความรู้สึก     
นึกคิดจิตใจของตัวคุณเองบ้าง ช่ืนชมคุณค่าในการงานของตนเอง..ในธรรมชาติ 
ไปเท่ียวภูเขาล าเนาไพรบ้าง แล้วก็ช่ืนชมกับพฤกษานานาพรรณและดวงดาว
ระยิบระยับเต็มท้องฟ้ายามค่ าคืน ออกไปให้ไกลจากฝูงชน แล้วคุณก็จะได้อยู่    
คนเดียวจริงๆ อย่างเต็มท่ี และแล้ว..ความรักก็จะเกิดขึ้นในความห่างไกลนั้น..
ความวิเวกนั้น..ความโดดเด่ียวนั้น คุณจะบรรลุถึงดินแดนแห่งความรักได้ด้วยการ
ผ่านดินแดนแห่งความตาย คุณจะตระหนักรู้ชัดว่าจิตของคุณได้พาใจให้ไปถึง
ทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาล แรกเริ่มคุณอาจรู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปล่ียวอยู่บ้าง 
เพราะคุณไม่เคยชินกับการช่ืนชอบใครบางคนและรู้สึกรื่นรมย์กับเขา/เธอคนนั้น
โดยปราศจากการพึ่งพิงยึดติดอยู่ด้วย 
 สุดท้าย ณ ตอนปลายของกระบวนการนี้ คุณจะสามารถมองเห็นผู้คน
เหล่านี้ได้อย่างเป็นผู้เป็นคนจริงๆ และแล้วทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลก็จะ
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เปล่ียนโฉมเป็นพลังรักลุ่มลึกยิ่งใหญ่ ดนตรีในหัวใจคุณก็จะบรรเลงเป็นท่วงท านอง
สุดแสนไพเราะเพราะพริ้ง ประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งก าเนิดแห่ง           
แรงบันดาลใจให้คุณกระชุ่มกระชวย-เบิกบาน-มีชีวิตชีวา...ตลอดไป จัดหา-
ตระเตรียมส่ิงท่ีมีคุณค่าและเสริมพลังใจไว้ให้พร้อมสรรพ-พอเพียงส าหรับตนเอง 
เรียกช่ือยาเสพติดตัวนั้นให้ถูกต้อง และ อดทน-อดกล้ัน-ใจเย็นๆ –อย่างเพียรทน 
เหมือนกับท่ีคุณจะต้องปฏิบัติต่อคนติดยาเสพติดจริงๆ 
 ลองคิดถึงใครบางคนท่ีคุณรู้สึกว่าจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคน
คนนั้น...ใครบางคนท่ีคุณอยากได้รับการช่ืนชมจากเขา/เธอคนนั้น มองดูดีๆ ว่าคน
คนนี้ท าให้คุณขาดอิสระเสรีไปอย่างไร ลองคิดถึงใครบางคนท่ีคุณรู้ สึกว่า
จ าเป็นต้องมีเขา/เธออยู่ในชีวิตคุณเพื่อช่วยให้ความเจ็บปวดจากความโดดเด่ียว
อ้างว้างได้บรรเทาเบาบางลงไปบ้าง มองดูดีๆ ว่าคนคนนี้ท าให้คุณขาดอิสระเสรีไป
อย่างไร เมื่อคุณไม่กล้ายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณก็ไม่มีวันเป็นอิสระเสรีได้
จริงๆ อย่างแน่นอน 
 คุณไม่ต้องท าอะไรให้ใครมารู้สึกประทับใจในตัวคุณหรอก ไม่ต้องเลย คุณ
รู้สึกสบายใจดีเต็มท่ีกับทุกคน คุณไม่อยากได้อะไรจากใครอีกต่อไปแล้ว การไม่ได้
ด่ังใจไม่ได้ท าให้คุณไม่มีความสุข 
 เมื่อคุณไม่ต้องปกป้องตัวเองจากใครอีกแล้ว คุณก็จะรู้สึกว่าไม่จ าเป็นต้อง
อ้างเหตุผลแก้ตัวอีกต่อไป หรืออรรถาธิบายตัวเองไปต่างๆ นานา คุณไม่ต้องท าให้
ใครประทับใจ คุณไม่ต้องกังวลใจว่าใครจะพูดถึงคุณอย่างไร หรือคิดอย่างไร
เกี่ ยวกับตัว คุณ คุณไม่รู้ สึกแย่หรือไม่สบายใจ คุณไม่ยอมปล่อยให้การ
กระทบกระเทือนจิตใจแบบใดๆ มามีอิทธิพลครอบง าคุณ เมื่อนั้นแหละ ความรัก
จะเริ่มต้น แต่ ต้องหลังจากท้ังหมดท้ังมวลนี้เท่านั้น 
 ตราบใดท่ีฉันยังต้องการเธอ..ขาดเธอไม่ได้ 
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 ตราบนั้นฉันก็ยังไม่สามารถรักเธอได้จริงๆ 
 “จะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณทักทายเฉพาะคนท่ีทักทายคุณ หรือรักเฉพาะ
คนท่ีรักคุณ คุณต้องเป็นคนท่ีรักท้ังหมดเหมือนพระบิดาเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงรัก
ท้ังหมดท้ังมวล พระองค์ให้ดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องสว่างท่ัวหน้ากันเหนือคนดีและ
คนช่ัว  ท้ังผู้ชอบธรรมและคนบาป” 
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บทท่ี 9 
ชีวิตจิต 

ชีวิตจิต คือ การต่ืนรู้..เป็นการก าจัดภาพลวงตา-มายาคติท้ังหลาย ชีวิต
จิตไม่มีวันตกเป็นลูกไก่อยู่ในก ามือของบุคคลใด ส่ิงของอะไร หรือเหตุการณ์ใดๆ 
ท้ังส้ิน ชีวิตจิต หมายถึงการค้นพบเหมืองเพชรพลอยภายในตัวตนคุณเอง ศาสนา
ควรจะช่วยน าพาคุณให้บรรลุถึงชีวิตจิตดังกล่าว 
 “จะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณได้โลกท้ังโลกไว้แต่ต้อง เสียจิตวิญญาณไป?” 
ลองคิดดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณมองเห็นดวงอาทิตย์ก าลังลาลับขอบฟ้า หรือ 
เมื่อคุณอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ แล้วเปรียบเทียบกับความรู้สึกเมื่อคุณได้รับการ
ช่ืนชม..แสดงความเห็นชอบปรบมือสรรเสริญ ความรู้สึกแบบแรก ข้าพเจ้าเรียกว่า 
ความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณ ส่วนแบบท่ีสองนั้น ข้าพเจ้าเรียกว่า ความรู้สึกทางโลก 
คิดถึงความรู้สึกเมื่อคุณชนะการแข่งขันหรือกระบวนการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อ
คุณได้ไปถึงจุดสูงสุด เมื่อคุณประสบความส าเร็จ นี่คือความรู้สึกทางโลก ตรงข้าม
กันคือความรู้สึกเมื่อคุณก าลังท างานบางอย่างท่ีคุณรัก เมื่อคุณก าลังเพลินอยู่กับ
งานอดิเรก อ่านหนังสือ หรือ ดูหนัง นี่คือความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณ คิดถึง
ช่วงเวลาท่ีคุณมีอ านาจ เป็นหัวหน้า เป็นเจ้านาย ทุกคนต่างก็จ้องมองดูคุณ เพราะ
คุณอยู่ในต าแหน่งสูงสุด ช่วงเวลาดังกล่าวก่อให้ เกิดความรู้ สึกแบบไหน? 
ความรู้สึกทางโลก..แน่นอน! แล้วลองเปรียบเทียบว่าแตกต่างกันอย่างไรกับ
ความรู้สึกปีติสุขในความใกล้ชิดสนิทสนมและความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูง คุณ
ช่ืนชม-ช่ืนชอบได้โดยไม่ต้องถูกผูกติดไว้  หัวเราะล้อเล่นกันตลกๆ ได้สบายๆ        
นี่คือความรู้สึกแห่งจิตใจ 
 ความรู้สึกทางโลกไม่เป็นธรรมชาติ มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยสังคมของ
คุณและของข้าพเจ้าเพื่อบังคับควบคุมเรา มันไม่ได้น าไปสู่ความสุข มีแต่ความ
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ต่ืนเต้น ความว่างเปล่า และความวิตกกังวล ลองคิดถึงชีวิตของตัวคุณเอง เคยมี
บ้างไหมแม้แต่วันเดียวท่ีคุณไม่หมุนไปตามทิศทางท่ีคนอื่นคิด-รู้สึก-พูดเกี่ยวกับ  
ตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม? ทุกย่างก้าวของคุณถูกบังคับควบคุม
ตลอดเวลา คุณเคล่ือนตัวเดินแถวไปตามจังหวะกลอง มองไปรอบๆ ดูซิว่าคุณ    
จะหาใครท่ีเป็นอิสระจากความรู้สึกดังกล่าวได้บ้างหรือไม่...ความรู้สึกทางโลก!    
ทุกหนทุกแห่งท่ัวไปคุณก็จะพบเห็นแต่คนท่ีถูกล่ามโซ่ไว้กับความรู้ สึกทางโลก..
ด ารงชีวิตไปในความว่างเปล่า ผู้คนเหล่านั้นได้โลกท้ังโลกไว้แต่ต้องสูญเสีย          
จิตวิญญาณไป 
 นักท่องเท่ียวกลุ่มหนึ่งก าลังเดินทางผ่านชนบทอันสวยงาม แต่หน้าต่าง
ทุกบานในรถไฟขบวนนั้นมีม่านปิดอย่างมิดชิด พวกเขาจึงไม่เห็นอะไรเลย ทุกคน
มัวแต่ยุ่งอยู่กับการเลือกตัดสินใจว่าใครจะได้ท่ีนั่งพิเศษส าหรับผู้มีเกียรติยศ ใคร
จะได้รับการช่ืนชม-ช่ืนชอบ ใครยอดเยี่ยมท่ีสุด ใครสวยท่ีสุด ใครเก่งท่ีสุด และก็
เป็นเช่นนี้จนการเดินทางส้ินสุดลง ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ คุณก็จะเป็นอิสระ และจะ
เข้าใจด้วยว่าชีวิตจิตคืออะไร 
 แล้วคุณจะค้นพบว่าความเป็นจริงคืออะไร พระเจ้าเป็นใคร เพราะคุณจะ
เห็นตัวเองแยกออกมาเป็นกลางวางเฉยได้ จากภาพลวงตา-มายาคติท่ีร้ายกาจ
มาก นั่นคือ การท่ีเราต้องได้รับความช่ืนชม-ช่ืนชอบ เป็นท่ีรัก ประสบความส าเร็จ 
มีเกียรติยศ อ านาจ ช่ือเสียง และ เป็นท่ีนิยมชมชอบ มีส่ิงเดียวที่จ าเป็น-ขาดไม่ได้! 
ส่ิงเดียวท่ีขาดไม่ได้และจ าเป็นต้องมี คือ ความรัก เมื่อคุณค้นพบส่ิงนั้น คุณก็จะ
ได้รับการเปล่ียนโฉมใหม่ เมื่อชีวิตกลายเป็นการภาวนา ชีวิตจิตก็จะหล่ังไหล    
ท่วมท้นไปถึงทุกส่ิงท่ีเราท า 
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บทท่ี 10 
ท้ิงเรือของคุณไว้ท่ีชายหาด 

วันหนึ่ง ขณะท่ีข้าพเจ้าก าลังเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปแคนาดา เมื่อ
รถของเราก าลังผ่านเขตชายแดน คนขับรถพูดว่า “เราก าลังอยู่ตรงชายแดน
สหรัฐอเมริกา!” เราทุกคนมองออกไปนอกรถ แต่ก็ตลกดี เราไม่เห็นมีอะไรแปลกๆ 
ผิดปกติตรงไหนเลย คุณเคยตระหนักบ้างหรือเปล่าว่าเขตชายแดนเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น ธรรมชาติไม่มีเขตชายแดน ความเป็นอเมริกันก็มีอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น ไม่มีต้นไม้อเมริกัน หรือ ภูเขาอเมริกัน ท้ังหมดเป็นเรื่อง
ของธรรมเนียมปฏิบัติ! แต่ก็มีผู้คนมากมายท่ีพร้อมยอมตายเพื่อธรรมเนียมปฏิบัติ
เหล่านั้น การแบ่งแยกเขตดูเหมือนเป็นเรื่องจริงจังถึงกับต้องเอาเป็นเอาตายกัน
เลยทีเดียว 
 คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าวันคริสต์มาสเป็นเพียงความคิดในหัวสมองของ
คุณเท่านั้น ธรรมชาติไม่มีวันคริสต์มาส แต่ก็มีผู้คนมากมายท่ีคล่ังไคล้ใหลหลงอยู่
ในวังวนของอารมณ์คริสต์มาส และก็ไม่มี “วันขึ้นปีใหม่” เช่นกัน อีกท้ังไม่มีเรื่อง
ความเป็นบุตรนอกกฎหมายด้วย ธรรมชาติไม่มีเรื่องลูกนอกสมรส ความเป็นบุตร
นอกกฎหมายเป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติ เช่นเดียวกับการรับเด็กเป็นบุตร     
บุญธรรม ท้ังหมดท้ังมวลล้วนเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น! มีหลาย
วัฒนธรรมท่ีผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ เกือบทุกคนได้รับอุปการะ แล้วก็ไม่มีใครสนใจ
วิตกกังวลอะไรเลย พวกเราส่วนใหญ่มักจะมีปฏิบัติกิริยาตอบสนองต่อค าพูดและ
แนวคิด เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยแนวคิดต่างๆ เราบ ารุงเล้ียงตัวเองด้วยสารพัดค าพูด 
 ข้าพเจ้ายังจ าได้ถึงเรื่องชาวนาคนหนึ่งซึ่งมีท่ีดินผืนใหญ่ อยู่ตรงชายแดน

รัสเซีย-ฟินแลนด์ เขาต้องตัดสินใจว่าจะให้ท่ีดินของเขาสังกัดอยู่ในเขต
ประเทศฟินแลนด์หรือรัสเซีย ในท่ีสุด เขาเลือกฟินแลนด์ เจ้าหน้าท่ี
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รัสเซียจึงไปถามเขาว่าท าไมไม่เลือกอยู่รัสเซีย เขาตอบว่า “ท่านครับ..
ตลอดชีวิตท่ีผ่านมาผมอยากอยู่ในรัสเซียซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม
เสมอ แต่ตอนนี้ ผมก็อายุมากแล้ว พูดตรงๆ นะครับ ผมคิดว่าคงจะด้ินรน
สู้ทนความหนาวเหน็บเข้ากระดูกด าของรัสเซียอีกต่อไปไม่ไหวแล้ว        
ล่ะครับ!” 

ความรักไม่ใช่ความมีเสน่ห์น่าพิสมัยดึงดูดใจ “ฉันรักเธอมากกว่าคนอื่นๆ”           
..แปลว่า.. ฉันรู้สึกถูกดึงดูดใจในเสน่ห์น่าพิสมัยของเธอมากกว่าของคนอื่นๆ ...
เป็นไงล่ะ?... เธอมีเสน่ห์ดึงดูดใจฉันมากกว่าคนอื่นๆ เธอเหมาะสมกับโปรแกรม
ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของฉันมากกว่าคนอื่นๆ ...ฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นค าป้อยอ
ของคนปากหวานเลย... แต่ถ้าโปรแกรมของฉันเปล่ียนไปล่ะ... แล้วข้าพเจ้าก็นึก
ถึงค าพูดของบางคนท่ีบอกว่า “...ไม่รู้ไปถูกใจอะไรในตัวเขา/เธอคนนั้นได้อย่างไร
ต้ังแต่เมื่อไหร่?” ความมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นความหน้ามืดตามัว! 
 สามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งจัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน 60 ปี หลังจากงาน

เล้ียงเลิกราแล้ว ท้ังคู่รู้สึกเหนื่อยจึงไปนั่งพักด้วยกันท่ีระเบียงบ้าน เมื่อ
คุณตารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาจึงพูดว่า 

 “นี่..ยาย..รู้ไม๊..ฉันเช่ือมั่นช่ืนชมเธอจริงๆ!” 
“ว่าไงนะ..ตา..พูดดังๆ หน่อย ฉันไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟัง!” 
ตาจึงพูดอีกว่า “ฉันเช่ือมั่นช่ืนชมเธอ!” 
ยายตอบกลับว่า “ฉันก็เบ่ือเธอเหมือนกันแหละ!” 

และแล้วความมีเสน่ห์น่าพิสมัยดึงดูดใจก็จบลง คุณเคยรู้สึกว่ามีใครบางคนหรือ
อะไรบางอย่างดึงดูดใจคุณบ้างไหม? เมื่อคุณยอมให้แรงดึงดูดใจนั้นเข้าครอบครอง 
ความรื่นรมย์..พึงพอใจ...ก็จะตามมา หลังจากพออกพอใจในรสรื่นรมย์แล้ว ความ
อ่อนล้า..เบื่อหน่าย..วิตกกังวล คือผลพวงต่อไป “ฉันหวังว่าจะเก็บรักษาไว้ให้     



28 
 

คงอยู่อย่างนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆ! ฉันหวังว่าจะไม่มีใครคนอื่นย้ายเข้าไปใกล้ๆ! ” 
ความรู้สึกครอบครองเป็นเจ้าของ-อิจฉา-กลัวจะสูญเสีย ไม่ใช่ความรัก! 
 ความรักไม่ใช่การเอาชีวิตของตนไปแขวนไว้กับใครหรืออะไรบางอย่าง 
การพึ่งพาอาศัยผู้คนด้วยกันเป็นส่ิงดี ถ้าเราไม่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
สังคมมนุษย์ก็ไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ เราอยู่ในสังคมท่ีมีการพึ่งพาอาศัยกันเสมอ! เรา
พึ่งพาอาศัยผู้คนมากมายหลายหลากท่ีท างานทุกประเภท แต่การเอาชีวิตของตน
ไปแขวนไว้กับใครหรืออะไรบางอย่าง “เพื่อจะได้มีความสุข” ...เป็นส่ิงท่ีแย่มาก 
 บางครั้งบางคราว เราจะเห็นคนขี้เหงาสองคนพึ่งพิงกันและกัน เหมือน
หมากท่ีใช้เล่นเกมโดมิโนสองตัว...ตัวหนึ่งขยับออกไปและอีกตัวหนึ่งก็จะต้องล้มลง 
นี่หรือคือความรัก? ความรักไม่ใช่การคล่ีคลายความโดดเด่ียวให้บรรเทาเบาบาง
ลง! มีหลายคนรู้สึกเปล่าเปล่ียวใจจนต้องรีบหาใครมาช่วยเติมเต็มความว้าเหว่  
ของตน นั่นไม่ใช่ความรัก เพื่อท่ีจะหนีให้พ้นจากความอ้างว้างเปล่าเปล่ียวและ
ความโดดเด่ียว ผู้คนมากมายยอมตกเป็นทาสของกิจกรรมต่างๆ สารพัด หรือ   
โหมท างานหามรุ่ งหามค่ า หรือ ปล่อยตัวอยู่ ในอ้อมกอดของใครบางคน            
การเยียวยารักษาความว้าเหว่ไม่ได้อยู่ท่ีการติดต่อสัมผัสกับผู้คนแต่อยู่ท่ีการสัมผัส
กับความเป็นจริง 
 

อะไรท่ีไม่ใช่ความรัก 
เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับความโดดเด่ียว เราก็จะค้นพบว่ามันไม่ได้อยู่   

ตรงนั้น มันไม่ได้มีสุญญากาศแห่งความว้าเหว่ว่างเปล่าใดๆ อยู่ตรงไหนเลย! นี่คือ
ข้อควรจ าท่ีต้องท่องไว้ให้แม่นย าอยู่เสมอ ส่ิงท่ีเราแสวงหา..อยู่ภายในตัวตน     
ของเราเอง เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับส่ิงท่ีอยู่ในตัวตนเรา อะไรๆ ท่ีเราพยายาม
หลีกหนีให้พ้นจะอันตรธานสูญหายไป และ บางอย่างท่ีเราแสวงหาจะปรากฏ
ขึ้นมาให้เห็น ความรักไม่ใช่การคล่ีคลายความโดดเด่ียวให้บรรเทาเบาบางลง    
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เมื่อผู้คนพูดถึงความรัก โดยปกติท่ัวไปมักจะหมายถึงของบางอย่างท่ีต่อรองกันได้ 
“ถ้าเธอดีกับฉัน-ฉันก็จะดีกับเธอ...ถ้าเธอท าให้ฉันสบายใจ-ฉันก็จะท าให้เธอ  
สบายใจ...เธอไม่ดีกับฉันเลย-ความรู้สึกดีๆ ท่ีฉันเคยมีต่อเธอกลับกลายเป็นความ
ขมขื่น!” นี่หรือคือความรัก? นี่คือตลาดอารมณ์ท่ีปลอมตัวเป็นทัศนคติของ   ความ
รัก 
 ความรักไม่ใช่ความอยาก หลายศตวรรษมาแล้วพระพุทธเจ้าเคยพูดว่า 
“โลกนี้ เต็มไปด้วยความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์. ..รากเหง้าของความทุกข์...คือ      
ความอยาก ขจัดทุกข์ ไ ด้ - โดย-ขจัดความอยาก” ค าว่ า  “ความอยาก”  
พระพุทธองค์หมายถึง การเอาความสุขไปแขวนไว้กับความพึงพอใจ วัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันล้วนแต่กระตุ้นความอยากให้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดหย่อน    
เราจึงถูกหลอกล่อให้เข้าไปอยู่ในโปรแกรม “ไร้สุข-ไร้รัก” มากขึ้นทุกวัน โลกนี้  
เต็มไปด้วยความทุกข์ รากเหง้าของความทุกข์คือความอยาก ขจัดทุกข์ได้โดยขจัด
ความอยาก 
 ความทะเยอทะยานอยาก คือ กระบวนการล้างสมองท่ีเราได้รับอยู่เสมอ! 
สังคมบอกเราว่า ถ้าไม่มีความทะเยอทะยานอยาก เราจะท าอะไรไม่ได้เลย 
พละก าลังความขยันขันแข็งและความเพลิดเพลินพึงพอใจในการท างานถูกลืมไป
เกือบหมดส้ิน เมื่อนักยิงธนูฝึกทักษะการยิงลูกธนูตามปกติ เขาก็จะรวบรวมกายใจ
ท้ังหมดจดจ่ออยู่ท่ีความแม่นย าไม่ให้พลาดเป้า แต่เมื่อเขาเข้าแข่งขันการยิงธนู
เพื่อรางวัลถ้วยทอง ความมืดบอดจะค่อยๆ เข้าครอบง ากายใจของเขาจนสูญเสีย
เหตุผลแห่งการยิงธนูแล้วก็มองเห็นเป็นสองเป้า ความสามารถของเขามิได้
เปล่ียนแปลง แต่ ถ้วยรางวัลท าให้เกิดการปรับเปล่ียน เขาจดจ่ออยู่กับชัยชนะ
มากกว่าทักษะแห่งการยิงธนู และความอยากได้ชัยชนะก็เข้ามาเจาะไชกัดกร่อน
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พลังแห่งทักษะของเขา ความทะเยอทะยานอยาก ได้ริดรอนพลังทักษะการยิงธนู
ของเขาไปจนหมดส้ิน 
 โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ และรากเหง้าของความทุกข์คือความอยาก 
การแต่งงานบนพื้นฐานของความอยาก ย่อมเปราะบางและแตกสลายได้ง่ายๆ 
“ฉันคาดหวังไว้มากมายจากเธอ..อย่าท าให้ฉันผิดหวังก็แล้วกัน” “เธอคาดหวัง
จากฉัน..ฉันก็น่าจะท าให้เธอสมหวัง” แล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด! 
“เธอต้องการฉัน! ฉันต้องการเธอ! ฉันต้องการพบเจอความสุขของฉันในตัวเธอ! 
เธอต้องพบเจอความสุขของเธอในตัวฉัน!” แล้วก็เริ่มมีการลงไม้ลงมือทุบตีกัน ณ 
ท่ีนั้น ความรู้สึกครอบครองเป็นเจ้าของได้เริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาแล้ว ท่ีใดมีความ
อยากแบบนี้ ท่ีนั่นมีภัยอันตราย ท่ีใดมีภัยอันตราย ท่ีนั่นมีความหวาดกลัว ท่ีใดมี
ความหวาดกลัว ท่ีนั่นไม่มีความรัก เพราะเราเกลียดส่ิงท่ีเรากลัว แต่ความรักแท้-
จริง..ขจัดความกลัวออกไป! ท่ีใดก็ตามท่ีมี “ความอยาก” ดังกล่าวนี้ด ารงอยู่ ท่ีนั่น
จะมีความกลัว-ความหวาดระแวง..แอบแฝงควบคู่อยู่ด้วยเสมอ 
 ความรักไม่ใช่ความอยาก..ไม่ใช่การยึดติด..ไม่ใช่ความหมกมุ่นท่ีผิดปกติ 
การมีความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรงเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความรัก...ตรงข้ามกันแบบ
คนละขั้วชัดเจนปราศจากข้อสงสัยใดๆ ท้ังส้ิน แต่ทว่า อารมณ์เร่าร้อนรุนแรง       
ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูบูชาอยู่ ท่ัวไป มันเป็นความเจ็บป่วยท่ีทุกคนพยายาม      
ส่งต่อมาให้เรา เป็นโรคร้ายท่ีเราได้เห็นได้ยินอยู่เสมอในภาพยนตร์และในบทเพลง
รักๆ ท้ังหลาย ข้าพเจ้าเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งหญิงสาวพูดกับชายหนุ่มว่า 
“ฉันรักเธอ ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ๆ” นี่หรือคือความรัก นี่เป็น
ความหิวกระหายโหยหามากกว่า! เมื่อข้าพเจ้ามีความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรงกับคุณ 
ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นตัวตนจริงๆ ของคุณ! ท่ีใดก็ตามท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกมีพลัง
อย่างแรง ไม่ว่าจะเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถมองเห็นได้
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อย่างชัดเจน อารมณ์ความรู้สึกจะเข้ามาขวางทางและท าให้ข้าพเจ้าเอาความ
ต้องการของตนไปโยงกับคนอื่น 
 

ความรักคืออะไร? 
เราพูดกันมาแล้วว่าอะไรท่ีไม่ใช่ความรัก อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจบอก   

ได้ว่า ถ้าคุณสามารถขจัดความกลัว..การยึดติด..และ..มายาคติ ออกไปได้แล้ว   
คุณจะรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไร เพราะเรายังคงด ารงชีวิตอยู่ในท่ามกลางมายาคติ
ต่างๆ มากมายตลอดเวลา 
 แต่..อย่างน้อยท่ีสุดท่ีเราอาจพูดถึงความรักได้ก็คือ ความรักหมายถึง 
ความชัดเจนของการรับรู้และความถูกต้อง-แม่นย า-เท่ียงตรงในการตอบสนองการ
รับรู้นั้น ความรัก คือ การมองเห็นคนอื่นได้อย่างชัดเจนว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็น
อย่างไร ข้าพเจ้าจะรักคุณได้อย่างไรถ้าข้าพเจ้ามองไม่เห็นคุณ ปกติแล้วเมื่อ     
เรามอง..เรามักจะไม่ได้เห็นจริงๆ หรอก เพราะเรามองหาจินตภาพ/มโนภาพ     
ในชีวิตคู่..สามีส่ือสัมพันธ์กับตัวจริงๆ ของภรรยา หรือกับมโนภาพของภรรยาท่ี   
ตัวสามีเองสร้างขึ้นมา? ภรรยาส่ือสัมพันธ์กับตัวจริงของสามีหรือกับจินตภาพของ
เขาท่ีเธอวาดหวังไว้? 
 ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์บางอย่างกับคุณ แล้วข้าพเจ้าก็บันทึก
ประสบการณ์นั้นไว้ในความทรงจ า ข้าพเจ้าตัดสินตัวคุณโดยใช้ประสบการณ์นั้น
เป็นเกณฑ์ ข้าพเจ้าเก็บรักษาประสบการณ์นั้นไว้กับตัวเองตลอด การปฏิบัติหรือ
ปฏิกิริยาตอบสนองของข้าพเจ้าท้ังหมด..ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นั้นเสมอโดยไม่เคยมอง
ให้เห็นความเป็นจริงของตัวคุณ ณ ปัจจุบันขณะ ข้าพเจ้ามองคุณผ่านทางรูปภาพ 
“เก่าเก็บ” รูปนั้น..เท่านั้น! 
 เมื่อคุณมองข้าพเจ้า..หลังจากทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง...แล้วพูดว่า 
“ฉันขอโทษท่ีเราโต้เถียงกันเรื่องนั้น” ถ้าข้าพเจ้าบอกได้ว่า เรื่องอะไรกันจ าไม่ได้
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แล้ว ก็จะเป็นความวิเศษสุดยอดเลยทีเดียว นี่คือส่ิงท่ีผู้บรรลุญาณหยั่งรู้ลึกซึ้ง     
พูดถึงเกี่ยวกับ “การช าระล้างความทรงจ า” พวกท่านไม่ได้บอกให้ลืมทุกส่ิง     
ทุกอย่าง แต่ให้เทอารมณ์ความรู้สึกท่ีค่ังค้างอยู่นั้นออกไปให้หมดเกล้ียง เทท้ิงไป...
จะได้หายป่วยจากความเจ็บปวด! 
 คุณพูดว่า “จ าได้ไม๊ว่าเรารักกันมากขนาดไหนเมื่อสองปีท่ีแล้ว?” คุณ
อยากให้ข้าพเจ้ามีปฏิกิริยาตอบสนองคุณแบบนั้นหรือแบบท่ีคุณก าลังเป็นอยู่จริงๆ 
ณ ปัจจุบันขณะ? เมื่อผู้คนคิดถึงความรักในแง่ของการลงทุน พวกเขาก็ไม่ได้รู้    
เลยว่าจริงๆ แล้วความรักคืออะไร 
 ความรัก  เปรียบเหมือนกับการฟังการบรรเลงวงดนตรีวงใหญ่                
ท่ีประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภท..จดจ่อ-ใส่ใจ-รื่นรมย์..กับความไพเราะ
เพราะพริ้งแห่งเอกลักษณ์ของดนตรีทุกเสียงในวงนั้น ความรัก หมายถึง การมี    
จิตละเอียดอ่อนสามารถสัมผัสรับรู้ได้ถึงใจของทุกผู้คน จะเป็นไปได้อย่างไร
ส าหรับคนท่ีฟังการบรรเลงวงดนตรีวงใหญ่แล้วจดจ่ออยู่กับเสียงกลองเท่านั้น หรือ
นิยมชมชอบเสียงกลองมากเหลือเกินจนเกือบไม่ได้ยินเสียงดนตรีอื่นๆ เลย        
นักดนตรีท่ีดีจริง..คนท่ีรักดนตรีจริงๆ ฟังทุกเสียงของเครื่องดนตรีทุกช้ิน อาจมี
เครื่องดนตรีบางอย่างท่ีโปรดปรานเป็นพิเศษ แต่ก็ยังได้ยินทุกเสียงของเครื่อง
ดนตรีท้ังหมด 
 เมื่อเรามีความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรง เมื่อเรารู้สึกติดอกติดใจเป็นพิเศษ     
จนกลายเป็นความหมกมุ่นท่ีเข้าครอบง าจิตใจ ส่ิงท่ีเราคล่ังไคล้หลงใหลนั้นก็จะ
ผงาดโดดเด่นขึ้นมาจนส่ิงอื่นๆ ...คนอื่นๆ ...ค่อยๆ อับแสงเลือนหายลับไป 
 ความรัก ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ ความรัก เป็น สภาวะของการเป็นอยู่    
ความรัก ด ารงอยู่แล้วก่อนท่ีมนุษย์เราจะเกิดมา ก่อนการเป็นอยู่ของเรา ความรัก 
ด ารงคงอยู่ก่อนหน้าแล้ว ข้าพเจ้าเคยพูดว่า เมื่อไม่มีอะไรมาบังตา ผลก็คือการ
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มองเห็น เราไม่อาจท าอะไรได้เลยเพื่อจะได้ความรักมา ถ้าเราเข้าอกเข้าใจจริงๆ 
เกี่ยวกับ..หน้าท่ีการงาน..การยึดติด..เสน่ห์ดึงดูดใจ..ความหมกมุ่น..การชอบเป็น
พิเศษ..ความโน้มเอียง..และขจัดมันออกไปได้หมด ความรักก็จะปรากฏชัดเจน
ขึ้นมา เมื่อไม่มีอะไรมาบังตา ผลก็คือการมองเห็น เมื่อไม่มีอะไรมาขวางกั้น-เบียด-
บังจิตใจ ผลก็คือ ความรัก 
 

 
 

 
 


