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บทบรรณาธิการ
คนเรามักเป็นทุกข์เพราะรับกับความเป็นธรรมดาของโลกไม่ได้
ธรรมดาโลกคืออะไร
ก็คือโลกธรรม 8
มีลาภก็มีเสื่อมลาภ
มียศก็มีเสื่อมยศ
มีสรรเสริญก็มีนินทา
มีสุขก็ต้องมีทุกข์
ชีวิตเหมือนเหรียญที่ต้องมีทั้งสองด้าน...
การมีชีวิตเหมือนได้รับโอกาส
แต่ใครจะใช้โอกาสนี้กันไปอย่างไร...เท่านั้นเอง
ธนชัย อุชชิน
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มีค�ำถามถึงอาตมาหลายครัง้ ซึ่งคนที่ถามก็มีทั้งพระด้วยกันและรวมทั้งญาติโยม ค�ำถามส่วน
ใหญ่ก็จะประมาณว่าเป็นพระกับเป็นฆราวาสตอนไหนปฏิบัติธรรมได้ดีกว่ากัน
ตอนที่ยังไม่ได้บวชมีความคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคงจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่พอได้มา
บวชจึงรูถ้ งึ ความแตกต่างซึง่ มีมากจริงๆ คือตอนทีเ่ ป็นฆราวาสเราคิดว่าจะมีแต่การเดินจงกรมและ
นัง่ สมาธิเท่านัน้ ความจริงมันมีมากกว่านัน้ ค�ำทีว่ า่ มีมากกว่านัน้ ก็คอื รายละเอียดในการปฏิบตั ิ เรา
จะรู้เพียงว่า การปฏิบัติธรรมนั้นอยู่เพียงการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเท่านั้น แต่จริงๆ อย่าง
ที่บอกมันมีมากกว่านั้น คือเราจะต้องมีสติทุกขณะจิต นั่นก็คือการยืน เดิน นั่ง นอน พระบางรูป
ท่านมีมากกว่านั้นอีก คือมีสติอยู่ตลอดเวลา นั่นก็คือเดินก็รู้อยู่ว่าเดิน เวลาฉันอาหารก็รู้อยู่ว่าฉัน
ตรงนีเ้ ราจะรูไ้ ด้อย่างไร เราสามารถท�ำได้ เช่น สมมุตเิ ราเคีย้ วข้าว เราก�ำหนดไปทีฟ่ นั ของเรา ซึง่
ตรงนีม้ นั ก็จะเกิดเวทนา พูดง่ายๆ ว่าเราจับเวทนาโดยอาศัยฟัน พอท�ำอย่างนีเ้ ราก็จะรูจ้ ติ ของเรา
จากการจับเวทนา จิตของเราจะไม่วอกแวกออกไปข้างนอกเด็ดขาด
นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของข้อวัตรปฏิบัติอีกที่เราไม่รู้ พอมาเป็นพระถึงได้รู้ ซึ่งมีส่วนในการ
ท�ำให้การปฏิบัติภาวนาเจริญรุดหน้าไปอย่างมาก
ในความคิดของอาตมา การปฏิบตั ธิ รรมของทัง้ ฆราวาสและพระ ความแตกต่างก็มอี ยูบ่ า้ ง แต่
การน�ำเอาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันนั้น ทั้งทางโลกก็ดูจะเข้มข้นไม่ต่างกับทางธรรมสักเท่าไหร่ ใน
ความคิดของอาตมา ทางโลกนั้นเราจะเจอทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ที่พูดง่ายๆ ว่าจัดหนักให้เราได้
เลย ถ้าเราไม่ได้ฝกึ จิตให้เข้มแข็งก็โดนกิเลสมันต่อยเอาได้งา่ ยๆ เหมือนกัน ซึง่ ทางธรรม โอกาสที่
จะเจอแบบจัดหนักนัน้ ไม่คอ่ ยมีสกั เท่าไหร่ และถ้าไปปฏิบตั ธิ รรมอยูใ่ นทีห่ ลีกเร้นส�ำหรับการภาวนา
ด้วยแล้ว บอกได้เลยว่าสบายๆ ที่สบายก็เพราะว่าไม่เจอกับสิ่งยั่วยุ การภาวนาปฏิบัติธรรมมันก็
ไหลลื่น จิตใจก็สบาย แต่พอมาเจอตัวกิเลส ไม่ว่าจะเป็นรูป รส กลิ่น เสียง อาตมาก็ไปไม่เป็น
เหมือนกัน กว่าจะตั้งหลักได้ก็แทบตาย ดีว่าได้ฝึกปฏิบัติเลยเอาอยู่ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็คงตายแน่ๆ
ของพวกนี้เราต้องตามอารมณ์ของเราหรือตามดูจิตของเราให้รู้เท่าทัน

อย่างสมมุติว่ามีคนท�ำให้เราโกรธ เราก็รู้ว่าโกรธ ไม่ใช่ว่าไม่โกรธ ที่ว่าไม่โกรธนั้นก็เพราะว่า
เราไปกดมันเอาไว้นะ ประมาณว่าพอโกรธปุ๊บแล้วก็นับ 1 ถึง 10 หรือถึง 100 ขืนท�ำแบบนี้ตาย
แน่เลย คือ ท�ำแบบนี้คือเราไปกดทับความโกรธเอาไว้ รอเวลาที่จะระเบิดแบบภูเขาไฟ ทีนี้แหละ
เราจะไม่กลัวใครทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นการที่ได้ฝึกจิตท�ำให้เรารู้ว่าพอมีอะไรมากระทบจิตใจของเราก็จะท�ำให้เราตาม
รู้ทัน อย่างโกรธเราก็รู้ว่าโกรธ จากเมื่อก่อนที่อาตมาไม่เคยได้ฝึกปฏิบัติจิตภาวนา โกรธใครก็จะ
เก็บเอาไปคิด โกรธทีนานอาจจะ 10 ชั่วโมง พอได้ฝึกก็เหลือ 8 ชั่วโมง ฝึกมากๆ เข้าก็จะเหลือ
สัก 1-2 ชั่วโมง หรือ 30 นาที อันนี้คือประโยชน์ของการฝึกภาวนา อย่างที่คนชอบเรียกกันว่า
‘จิตที่ฝึกดีแล้วน�ำสุขมาให้’ นั่นเอง
ส่วนในเรื่องของเวลา การเป็นฆราวาส เวลาที่จะฝึกปฏิบัตินั้นมีน้อยกว่าพระ เพราะพระนั้นมี
เวลาฝึกมากกว่าฆราวาส เนือ่ งจากฆราวาสยังมีหว่ งในเรือ่ งของทรัพย์สมบัตขิ องครอบครัว ห่วงใน
เรื่องของการงาน แต่พระไม่มีห่วงในเรื่องนี้ การปฏิบัติธรรมของพระจึงสบายๆ ไม่มีอะไรรบกวน
แต่ถ้าพูดจริงๆ แล้วเวลาฝึกก็มีพอๆ กันนั่นแหละ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่อาตมากลัวมากที่สุดส�ำหรับโยมที่ปฏิบัติธรรมก็คือ การปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้
สนใจจริงๆ แต่มาเพราะเห็นว่าเป็นแฟชั่น ช่วงนี้คนก�ำลังนิยมกันก็เลยตามเขามา อย่างนี้ก็ไม่ดี
เหมือนการสอบเอนทรานซ์สมัยเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วที่เห็นเค้านิยมเรียนคณะนิเทศฯ กันก็เลย
แห่ไปเรียน บางคนก็เรียนไม่ไหวเพราะไม่ใช่ตัวเรา เมื่อไม่ใช่ตัวเราก็เรียนไปอย่างนั้น การปฏิบัติ
ธรรมก็เหมือนกัน ท�ำอะไรก็ต้องท�ำจริงๆ อย่าไปท�ำตามแฟชั่นที่ก�ำลังเห่อกันอยู่ในขณะนี้ บางคน
มากกว่านี้อีก คือจะเป็นการคุยข่มกัน เวลาที่เจอกันก็จะถามว่าเธอเป็นลูกศิษย์ใคร เรียนปฏิบัติ
ธรรมกับอาจารย์อะไร อาจารย์ของฉันเก่งกว่า อันนั้นมันเป็นแค่เปลือก
ไหนๆ ก็มาปฏิบัติธรรมกันแล้ว เราเอาแก่นมาปฏิบัติจะดีกว่าไหม

โดย หลวงพี่เก่ง
(พระพัฒนสิทธิ สิริภัทโท วัดป่าเมืองแพม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
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อะไรๆ มันก็ไม่แน่ อย่าดีใจ อย่าเสียใจ

ธรรมะจากหนังสือ ‘ปีกระต่ายขอจงสวัสดี’ โดย ‘พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก’

นิทานของชาวจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่า
สามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในชนบท
กับท่านผู้เฒ่า และมีม้าฉลาดแสนรู้
อีกหนึ่งตัว

ทั้งสองสามีภรรยารักม้าตัวนี้มาก

illustration by Oak. S

อย่าเสียใจเลย
เพราะชีวิตนี้ไม่แน่
วันหนึ่งม้าหนีไป ทั้งสามีภรรยาเสียใจมาก
ท่านผู้เฒ่าก็ได้ปลอบใจว่า

ย
โ
ไช
ทั้งสามีและภรรยาต่างก็
เสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก
ท่านผู้เฒ่าก็ปลอบว่า...

แต่ท่านผู้เฒ่าก็บอกว่า
อย่าเพิ่งดีใจ
เพราะชีวิตนี้ไม่แน่

issue 10 | October 2011
issue 10 | October 2011

8
4

ต่อมาวันหนึ่ง สามีพาม้าตัวใหม่
มาหัดขี่เล่นไปรอบๆ บ้าน
ม้ายังไม่เชื่องดี จึงไม่สามารถบังคับ
ได้ดังใจ
ม้าพาวิ่งลอดเข้าไปใต้ถุนบ้าน
ตัวเขาชนกระแทกเข้ากับบ้านอย่างแรง
ตกลงมาพิการแขนขาหัก

เวลาผ่านไปหลายวัน ม้าตัวนั้นก็กลับมา
ที่บ้าน แต่คราวนี้ได้พาแฟนมาด้วย
เป็นม้าป่าอีกตัวหนึ่ง
สามีภรรยาต่างก็ดีใจมาก

อย่าเสียใจเลย
เพราะชีวิตนี้ไม่แน่

ต่อมาเกิดสงครามขึ้น
ชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านถูกทางราชการเกณฑ์ไปเป็นทหารทุกคน
สามีได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นคนพิการ
การสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงท�ำให้ทหารตายเกือบหมด
สามีภรรยาก็ดีใจที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียชีวิต
ในการสงครามครั้งนี้

นิทานเรื่องนี้สอนเราว่า
บางครั้งเราอาจเกิดความรู้สึกว่า เราได้สูญเสียมากมาย
เราเสียเปรียบ น่าเสียใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เราอาจจะเห็นว่า
สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเสียใจอะไรมาก
อาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้
บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าดี
แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว
สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้
มันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น
เป็น อนิจจัง ไม่แน่นอนจริงๆ
เราจึงควรท�ำความเข้าใจจากเรื่องของ
“ความไม่แน่” และรู้จัก “ปล่อยวาง”
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พิทยากร ลีลาภัทร์

ผู้ค้นหา...ผู้ค้นพบ...และผู้ส่งต่อ
เกิด

พิทยากร ลีลาภัทร์ – เอ็ดดี้ หรือที่ชาวออนไลน์รู้จักในชื่อ Aston 27 เป็นผู้ชายธรรมดาๆ เขาเกิดใน
ครอบครัวคนจีน มีอาม่าเป็นคนดูแล โตขึ้นก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจได้ ครั้นเรียนจบก็เริ่มงานในบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของประเทศ จากนั้นก็แต่งงาน มีภรรยา มีลูก...
ส�ำหรับคนอื่นๆ ชีวิตที่ด�ำเนินตามสูตรส�ำเร็จเช่นนี้ก็ดูจะมีความสุขและสมบูรณ์อย่างติดที่จะน่าอิจฉาเสียด้วย
ซ�้ำ แต่เจ้าตัวกลับรู้สึกว่า ‘ไม่ใช่’ และรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ‘ขาดหาย’ ไป
‘บางอย่าง’ นั้นคืออะไร เขาค้นหามันเจอหรือไม่ และเมื่อเจอแล้ว ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร...
ธนชัย อุชชิน หรือ ป๊อด โมเดิร์นด็อก จะเป็นผู้ถาม ส่วน Aston 27 เจ้าของซีรี่ส์หนังสือ ‘ธนาคาร
ความสุข’ จะเป็นผู้ตอบ

พิทยากร ผมโตทีเ่ ชียงใหม่ เป็นคนทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่เลยตัง้ แต่เด็ก อยูก่ บั อาม่ามาตลอด อาม่าผม

แกมีชวี ติ อยู่ 3 ที่ บ้าน โรงเจ วัด อยู่แค่นี้ ถ้าเป็นช่วงที่ผมไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ไปเล่นอะไร
ก็จะติดสอยห้อยตามแกไป เพราะไปกับแกแล้วได้กนิ ขนม ได้ไอ้โน่นไอ้นี่ วัดทีอ่ าม่าไปบ่อยคือ
วัดอุโมงค์ ซึ่งเป็นวัดสายสวนโมกข์ฯ ท่านพุทธทาสภิกขุ ผมได้เริ่มเรียนรู้ธรรมะจากตรงนั้น

ธนชัย เรียนรู้พร้อมกับอาม่า
พิทยากร นัง่ ฟังเทศน์ไปพร้อมกับอาม่า อาม่าท�ำอะไรเราก็ทำ� ตัง้ แต่เรายังไม่เข้าใจว่าคน
เราไปวัดเพื่ออะไร ปฏิบัติธรรมท�ำอย่างไร ไม่รู้อะไรสักอย่าง แต่รู้ว่าชอบไป
วัด ชอบบรรยากาศ ชอบเห็นพระ มีปิดเทอมอยู่ครั้งหนึ่งขอไปเป็นเด็ก
วัดที่วัดอุโมงค์ ไปตามพระ ตอนนั้นแค่ไม่กี่ขวบเอง ยังประถมฯ อยู่เลย
อยากจะขอตามพระ ไปช่วยหิ้วของตอนที่พระบิณฑบาต เดินวันแรกขา
ลากเลย ไม่ไหว พระสงสาร บอกไม่ต้องไป ผมไปอยู่อย่างนั้นอยู่ 1-2
เดือน ก็ซึมซับมา
ประมาณ ป.4 ผมเริ่มชอบอ่านหนังสือ อ่านทุกอย่างเลยนะ อ่าน
พล นิกร กิมหงวน ก�ำลังภายใน ทมยันตี อ่านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้
อ่านหนังสือเกี่ยวกับเซน ที่วัดอุโมงค์มีหนังสือเซนให้อ่าน เพราะฉะนั้น
อิทธิพลแรกของข้อเขียนทางธรรมะของผมมันจึงเป็นแนวเซนซะเยอะ
ที่อ่านตอนเด็กๆ ไม่รู้เรื่องหรอก โตขึ้นมามองย้อนไปถึงเริ่มเข้าใจ ก็เก็บ
เป็นวัตถุดิบมาเรื่อย ซึมซับ แต่ช่วงที่กลับมาอยู่กรุงเทพฯ ม.1 จะเป็น
ช่วงที่ห่างวัดมาก

เรียนหนังสือ-ท�ำงาน

ธนชัย ตอนเรียน…เรียนอะไรมาครับ
พิทยากร วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกโฆษณาครับ
ธนชัย แล้วพอเรียนจบ?
พิทยากร ผมไปเป็นเซลส์ครับ พอดีตอนเรียนปี 3 เทอม 1 เครือซีเมนต์ไทยเขามาคัดเด็กไป
สัมภาษณ์ ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ก็เออ...เครือซีเมนต์ไทย บริษัทเจ๋ง ก็อยากท�ำ แล้วเขาก็
รับ แต่เขาบอกว่า ต�ำแหน่งฝ่ายการตลาดทีอ่ ยากท�ำน่ะ มีเงือ่ นไขว่าทุกคนต้องผ่าน
การเป็นเซลส์มาก่อน ผมเลยต้องเป็นเซลส์ ขายยางรถยนต์ ตอนนัน้ อยูบ่ ริษทั ยาง
สยาม ก็มีสยามไทร์ มิชลิน ซึ่งเป็นสินค้าในเครือซีเมนต์ไทย ประจ�ำที่เชียงใหม่
ต้องขับรถกระบะไปต่างจังหวัดตลอด จากเชียงใหม่ไปล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน
พะเยา เขาให้รถคันหนึ่ง น�้ำมันเติมฟรี มีที่พักให้ มีเบี้ยเลี้ยงให้ มีเงินเดือน
ผมชอบนะ
ผมเป็นเซลส์อยู่ประมาณ 4
ปี แล้วก็ได้มาท�ำโฆษณาอย่าง
ที่เรียนจริงๆ ตอนหลังผมย้าย
ไปอยู่ที่ลีโอ เบอร์เนทท์ อยู่
เกือบ 5 ปี เป็น AE แล้วก็

ไปท�ำมาร์เก็ตติ้งจริงๆ บ้าง เคยขายประกันด้วย 2 ปี ไปท�ำมีเดียเฮาส์ แล้วก็ไปอยู่แกรมมี่ ไป
อยู่กับพี่ดี้ อยู่กับพี่ดี้ประมาณ 2-3 ปี แล้วก็มาท�ำบริษัทที่เขาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหนัง ในรูป
ของหนังแผ่น ขาย DVD VCD อยู่ที่นี่มา 8 ปีแล้วครับ

ธนชัย ชีวิตช่วงท�ำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ
พิทยากร ช่วงวัยรุ่นถึงช่วงท�ำงานต้นๆ เป็นชีวิตค่อนข้างหวือหวาครับ เริ่มได้สตางค์ ก็เริ่มเที่ยว ก็

เริ่มใช้ชีวิต เริ่มมีผู้หญิง และเริ่มหาเรื่องใส่ตัว มันจะเด้งไปมาระหว่างการที่เราอยู่
ทางโลกแล้วก็เด้งกลับมาทางธรรม คือช่วงเริม่ ท�ำงานผมกลับมาสวด
มนต์จริงจัง สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเหมือนชาวบ้านเขานี่
แหละ สวดเพราะรูส้ กึ ว่ามันสงบดี อยากได้ความสงบ แต่
พอสงบแล้วก็กลับไปอยูท่ างโลกใหม่ ชีวติ มันเป็นอย่าง
นัน้ ผมเริม่ เห็นความเหวีย่ งแล้วนะครับตอนนัน้ เริม่
รู้สึกว่าจะท�ำยังไงให้มันอยู่ด้านธรรมนานๆ

ธนชัย เห็นความเหนื่อยเวลาเหวี่ยงไปทาง
โลก…อย่างนั้นใช่ไหมครับ

พิทยากร เห็นครับ แต่โดยพื้นฐานแล้วผม

โชคดีอยู่อย่าง คือจากกิจกรรมทั้งหลายทั้ง
ปวงที่ชอบ ผมชอบจริงๆ อยู่แค่ 2 เรื่อง คือ
เพลงกับหนัง ผมไม่ชอบการเทีย่ วกลางคืน ไม่
ชอบกินเหล้า ไม่ชอบสูบบุหรี่ เคยพยายามสูบ
บุหรีเ่ พราะรูส้ กึ อยากเท่ แล้วด้วยความทีเ่ ป็น
เซลส์ วิง่ อยูท่ างเหนือ ใกล้แม่สาย เราซือ้ บุหรี่
ได้ถูก เราก็ฝากลูกค้าซื้อ เขาก็จัดแจงสั่งมาให้
ปรากฏว่าซองหนึ่งสูบไปได้ 4-5 มวนแล้วโยน
ทิ้งหมด เพราะเจ็บคอ ไม่ไหว หรืออย่าง
กินเหล้า ถามว่าเคยเมาไหม เคย
แต่ไม่ชอบเลย ไม่ชอบ
ความรู้สึกเวลา
เมา
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ธนชัย ตอนอยู่มหาวิทยาลัย ไม่มีสังคมอย่างที่ต้องไปต่อกับเพื่อนหลังเลิกเรียนหรือครับ
พิทยากร ไม่เยอะครับ ผมกินเหล้าได้นะ แต่ไม่ชอบ ไม่ชอบความรูส้ กึ เวลาเมา ไม่ชอบเวลาคอนโทรล

อะไรไม่ได้ ไม่ชอบเดินเป๋ๆ เวลาไปเทีย่ วก็เลยกินโค้กกินอะไรไป เพือ่ จะได้ฟงั เพลง เพราะชอบ
ฟังเพลง แต่รู้สึกว่ามันผิวๆ ยังไงไม่รู้ มีความรู้สึกตลอดเวลาว่า มันสุขแต่ไม่แซ่บ เราอยากได้
สุขที่แซ่บกว่านี้...ผมรู้นะว่าในธรรมะมีสิ่งที่ผมหาอยู่ แต่หาทางเข้าไม่เจอ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี
ความไม่ไว้วางใจพระอย่างแรงด้วย เพราะเราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆ ว่าเดี๋ยวก็หลวงพ่อนั่น พระ
อาจารย์โน่น ก็มีข่าวโน่นนี่ขึ้นมา เราก็...ตายละวา จะไปเชื่อใครได้วะ นุ่งเหลืองเหมือนกัน หัว
ล้านเหมือนกัน ผมก็เลยอิหลักอิเหลื่อกับการเรียนธรรมะ เมื่อศรัทธาพระไม่ได้ เลยคาๆ อยู่
อาศัยแต่ไหว้พระ สวดมนต์ ท�ำบุญ เข้าวัดไปก็ไม่ยุ่งกับพระ ไปวัดเงียบๆ ชีวิตช่วงนั้นก็เป็น
แบบนี้ สวิงไปมา ผมก็เริ่มเครียดสะสม แล้วก็แต่งงาน

ครอบครัว

ธนชัย อายุเท่าไหร่ครับตอนแต่ง
พิทยากร แต่งเร็วมากครับ 26 กว่าๆ ก็แต่งแล้ว
ธนชัย ท�ำไมตัดสินใจได้เร็วขนาดนั้น
พิทยากร เพราะเป็นคนไม่มชี วี ติ เพลย์บอย ไม่ได้ตอ้ งการความ

โสดไปท�ำอะไร เลยคิดว่าแต่งได้ แต่ผมลืมคิดไปว่าท�ำไม
คนเราจะต้องมีความสุขด้วยการแต่งงาน ตอนนัน้ คิดแค่
ว่าเมื่อไม่โสดก็แต่งงานสิ ไปหาคนมาแต่งงาน ผมจีบๆ
แล้วไปถามเลยว่าเธออยากแต่งงานรึเปล่า ตั้งเป้าเลย
ว่าจะมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (หัวเราะ)
นี่ก็เป็นข้อที่พลาดอีกข้อหนึ่งเวลานั้น คือนอกจากจะไม่
ศรัทธาพระแล้ว ยังไม่ศรัทธาในความรักอีกต่างหาก ผม
คิดแค่ว่าคนเราเป็นคนดี 2 คนก็อยู่ด้วยกันได้แล้ว คิด
ว่าความรักเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป มันไม่เที่ยงหรอก เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อ
มันก็ได้ ผมเลยแต่งงานโดยการหาคนที่แค่...เออ...คน
นี้เป็นคนดีนะ เราก็คนดี งั้นแต่งงาน

ธนชัย มีความรักอยู่ในนั้นไหมครับ
พิทยากร มีอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ไม่มากพอจะประคับประคอง
หลายอย่างได้

เขียนบล็อก
เขียนหนังสือ...ธรรมะ

ธนชัย แล้วมาศึกษาจริงจังอีกครั้งตอนไหนครับ
พิทยากร คือแนวทางเดิมที่เรียนอยู่ ที่พอถึงขั้นหนึ่งแล้วก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น มันตัน ไม่มีพัฒนาการ

จนเพือ่ นทีร่ จู้ กั กันแนะให้ไปกราบหลวงพ่อปราโมทย์ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช) ผมเลยไป

ธนชัย พอได้ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรครับ
พิทยากร ผมเป็นคนตึงมากครับ เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแต่เกรี้ยวกราด อึดอัดคับข้อง ความที่จิต
มันโดนกดไว้ตลอดเวลา ผมคิดว่าอยากเป็นคนดี ไม่อยากว่า
ใคร ไม่อยากโกรธใคร ไม่อะไรกับใครทั้งนั้น เลยกดทุกอย่าง
ไว้ แทนที่จะเรียนรู้กับมันไปตามธรรมชาติ แต่สักพักพอได้ฟัง
หลวงพ่อ หลวงพ่อท่านก็ค่อยๆ สะกิด

ธนชัย ความทุกข์ส่วนตัวล่ะครับ ยังรวมๆ อยู่ในนั้นด้วยไหม
พิทยากร รวมครับ ทุกอย่างประกอบกันโดยสังเขป พอหลวง
พ่อมาช่วยสะกิด ได้ฟงั ท่านจากซีดี ก็เริม่ รูส้ กึ ว่าใจทีม่ นั เคยโดน
ล็อกอยู่ค่อยๆ หลุดมาทีละอัน...โล่ง

ธนชัย แล้วช่วงนัน้ กับช่วงทีม่ าเริม่ เขียนบล็อกโดยมีธรรมะเป็น
คอนเทนต์นี่คือช่วงเดียวกันหรือเปล่าครับ

พิทยากร ช่วงนั้นละครับ คือผมดีใจที่เริ่มเข้าใจได้มากขึ้น

ตั้งแต่รู้จักพุทธศาสนามา ขนาดตั้งใจปฏิบัติ มันก็ยังพลาดนะ
ยังผิด ยังหลง ก็ยังเขวไปเยอะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันประกอบ
กันกับความรู้สึกดีใจที่เริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เลยอยากเล่า
ให้คนอื่นฟัง อยากเล่าว่าผมไปเจออย่างนี้มา ไปท�ำอะไรอย่าง
นี้มา ท�ำนองนั้นครับ
ตอนแรกผมก็ยังเขียนประเด็นทางโลกนี่ละครับ แต่พอ
เขียนมาได้สักปีหนึ่ง มีโอกาสเจอคุณดังตฤณ ก็ถามพี่เขาว่า
ผมไม่คอ่ ยมัน่ ใจว่าผมควรจะเขียนเรือ่ งธรรมะดีไหม ส่วนหนึง่ ที่
กังวลคือเรื่องคนอ่าน ว่าคนเขาจะไม่อ่าน อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง
เขียน ว่าเราเขียนแล้วถูกหรือเปล่า เพราะถ้าเราเขียนผิด คน
เข้าใจผิด ปฏิบัติผิด มันบาปนะ ผมกลัวบาป พี่เขาบอกว่าถึง
ตอนนีน้ า่ จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็เริม่ เขียนจากนัน้ เป็นต้น
มาครับ เข้าปีที่สองเลยไม่กลัวคนเลิกอ่านแล้วครับ ไม่อ่านก็ไม่เป็นไร

ธนชัย แต่ตอนนั้นคิดว่าใช่แล้ว
พิทยากร ครับ แต่ถามตอนนี้ผมก็ไม่เสียใจนะ เพราะได้ลูกมา 2 คน เด็ก 2 คนนี้เป็นเด็กดี ผมคิด ธนชัย ทีนี้ในเชิงของคนที่เขาติดตามหรืออยากจะศึกษาตรงนี้ แล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มสตาร์ตตรงไหน
ว่าถ้าไปแต่งงานกับคนอื่น เราอาจจะไม่มีลูกแบบนี้ก็ได้ ทุกวันนี้เขาก็ไปได้ดี

ส่วนใหญ่เราจะแนะน�ำอย่างไรครับ

ธนชัย สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรครับ
พิทยากร เราก็จะบอกแบบพระพุทธเจ้าบอก พระพุทธเจ้าสอนอนุปพุ พิกถา (พระธรรมเทศนาทีแ่ สดง
ความลุ่มลึกลงไปโดยล�ำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดและประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆ
พิทยากร เราเลี้ยงลูกด้วยกัน แต่ลูกอยู่กับแม่เขา ผมยังซัพพอร์ตเงินให้เขาทุกเดือน แล้วก็เจอลูก
เรื่อยๆ เดือนหนึ่ง 2-3 ครั้ง แล้วแต่โอกาส นั่นละครับ ช่วงแต่งงานผมถึงได้เรียนรู้ว่า ตอน
นัน้ คิดแค่วา่ แต่งงานแล้วต้องมีความสุข เหมือนตอนทีค่ ดิ ว่าสอบเข้าคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้
เท่มากเลย ต้องมีความสุขสิ เรียนจบมาได้ท�ำงานบริษัทคนไทยที่ดีที่สุดแล้ว ต้องมีความสุขสิ
ได้ท�ำงานลีโอ เบอร์เนทท์ ต้องมีความสุขสิ คือผมมีชีวิตอย่างที่อยากมีมาตลอด ทุกอย่างเป็น
ไปตามความคาดหวัง เป็นล�ำดับขั้น แต่สุดท้ายผมก็ค้นพบว่า ทุกอย่างที่ได้มา เราจะมีความ
สุขแป๊บหนึ่ง แล้วมันก็ทุกข์ มีทุกข์ตามมาทั้งนั้น

จากง่ายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจสี่) พระองค์ให้เริ่มจาก
ทาน ศีล ภาวนา เราก็จะบอกเขาว่า เราจะเริ่มจากให้เขาฝึกให้อภัย ทานของเรา เราเน้นที่
ใจเรา คุณอยากใส่บาตร คุณอยากท�ำทาน อันนั้นเป็นทานแบบหนึ่ง คือวัตถุทาน แต่ทานอีก
แบบหนึ่งที่คุณไม่ต้องไปวัดคุณก็ท�ำได้ คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ท�ำได้ ลองนั่งนึกดีๆ ก่อนนอน ลอง
นึกดูว่า ในชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยโกรธ เคยแค้นใครบ้าง ใครเคยโกงคุณ แย่งแฟนคุณ เคย
ด่าคุณ ให้ร้ายคุณ นินทาคุณ เลื่อยขาเก้าอี้คุณ แทงข้างหลังคุณ แล้วคุณยังอาฆาตเขาอยู่
คุณให้อภัยเขาได้ไหม

ธนชัย เจอความทุกข์ในความสุข
พิทยากร ถูกต้องครับ อะไรที่เราเคยคิดว่าอยากได้แล้วจะมีความสุข พอได้มามันก็ไม่ได้สุขจริงๆ ธนชัย หรือแม้กระทั่งตัวเองด้วยไหมครับ
หรอก มันจะมีทุกข์พ่วงมาด้วยเสมอ ตอนนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ของผมเลย พิทยากร ด้วย เราเคยตัดสินใจพลาด เราเคยสอบตก เคยขีเ้ กียจ เคยไม่อา่ นหนังสือ เคยติดยา เคย
เรือ่ งครอบครัวตอนนัน้ เป็นปัญหาใหญ่สดุ ทีผ่ มเคยมีตงั้ แต่เกิดมา เป็นทุกข์ทหี่ นักทีส่ ดุ ผมตัง้ ใจ
จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่เอาเข้าจริงแล้วมันล่ม ไม่รอด ทั้งทีร่ สู้ กึ ว่าเราทั้งคูก่ เ็ ป็นคนดี
ใช้ได้ และความล้มเหลวนี่ละครับเป็นจุดพลิกของชีวิต เอาเข้าจริงจะเรียกว่าตอนนั้นดวงตก
ก็ได้ แต่ผมเป็นคนทีด่ วงตกแล้วไม่เคยสุด เหมือนจะมีอะไรมารองอยูท่ กุ ครัง้ อย่างก่อนหน้าที่
จะหย่า ผมก็เริ่มกลับไปเรียนวิปัสสนาบ้างแล้ว

ธนชัย อะไรเป็นสาเหตุที่ท�ำให้กลับไปเรียนครับ
พิทยากร ก็เรื่องแต่งงานนี่ละครับ แต่งงานแล้วไม่มีความสุข มันมีทั้งเรื่องที่ผมท�ำแต่งาน กลับบ้าน
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ดึก ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ภรรยาก็ไม่พอใจ แล้วก็มีเรื่องที่ว่าผมไม่อยากมีลูก แต่เขาอยากมี
ผมเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ แต่เขาเป็นคนศรัทธาในชีวติ ครอบครัวทีส่ มบูรณ์แบบ แบบต้องมีลกู
เราเลยทะเลาะกันด้วยข้อขัดแย้งต่างๆ นานา ผมเลยย้อนกลับไปหาธรรมะ ก็เริม่ หาจากคอร์ส
ทีค่ นบอกว่าไม่มพี ระ ฆราวาสสอน ก็เข้าไปเรียน ซึง่ ก็มคี วามสุขพอประมาณ จนมาเกิดวิกฤตที่
ต้องหย่า ก็ได้สว่ นนัน้ ละครับทีม่ าประคับประคองให้ผมผ่านมันไปด้วยสติให้ได้ อยูก่ บั มันให้ได้

ขโมยของมา เคยอะไรก็ตามแต่ ถ้าคุณให้อภัยได้ คุณก็เริ่มท�ำทานเป็นแล้ว

ธนชัย เป็นสเตป พูดถึงทาน ศีล ภาวนา ใช่ไหมครับ
พิทยากร ใช่ จากนั้นพอคุณเริ่มท�ำทานได้ แปลว่าคุณพร้อมจะสละอะไรบางอย่างแล้ว คุณก็เริ่ม

ถือศีลห้าให้ได้ ศีลห้าต้องอาศัยการสละ เช่น เสียสละที่จะไม่โกรธเขา เวลาที่เขาขับรถปาด
หน้าเรา หรือเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของเรา แม้เรามีโอกาสจะโกงได้ ขโมยได้
เช่น สมมุติคนอื่นลุกไปเข้าห้องน�้ำ เอ๊ะ! ลืมโทรศัพท์ไว้ สวย เรามีโอกาส แต่เราไม่เอา นี่
คือเรื่องการสละออก หรืออย่างเห็นแฟนคนอื่นสวยน่ารัก เขามีใจกับเราด้วย มาทอดสะพาน
ให้ เรามีโอกาสจะเป็นชู้กับเขาได้ แต่เราไม่ท�ำ เราสละโอกาสนั้นไป สละความสุขแบบหยาบๆ
เพือ่ จะได้ความสุขทีม่ นั ละเอียดกว่า เราท�ำได้ไหม เพราะฉะนัน้ ศีลห้าไม่ใช่กระจอกนะครับ มัน
มีความประณีตของมันอยู่ ซึง่ คนมองไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้ จริงๆ การมีศลี ไม่ใช่เพือ่ ไปสวรรค์
คนเข้าใจว่าถือศีลแล้วไปสวรรค์ จริงๆ วัตถุประสงค์คอื ท�ำให้จติ ประณีตขึน้ จิตละเอียดอ่อนขึน้
เพราะคิดถึงคนอื่นด้วย คิดถึงบาป บุญ คุณ โทษ มีหิริโอตตัปปะ เป็นการพัฒนาจากทาน ศีล
แล้วจะมีพื้นฐานของจิตที่มันเริ่มอ่อนโยน พร้อมภาวนาได้

ธนชัย ประตูภาวนานีล่ ะ ผมมองว่าในสังคมมีประตูเยอะมาก มีหลายโรงเรียน ถ้าผมมองแต่ละส�ำนัก
เหมือนโรงเรียน แล้วเราจะไปเข้าเรียนโรงเรียนไหนดีนะ โรงเรียนไหนเหมาะกับเรา
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พิทยากร จริงๆ อันนี้ยืมค�ำหลวงพ่อปราโมทย์มา ท่านจะบอกว่าไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุด มันมีแต่ดี ธนชัย ความวุ่นวายของชีวิตจะน้อยลง แทนที่รถมาเฉี่ยวแล้วเราจะเอาไม้ลงไปตีหัวคนขับรถคันนั้น
เหมาะกับเรา แม้แต่ตัวผมเองยังพบเลยว่าแต่ละช่วงเวลานั้นผมชอบกรรมฐานไม่เหมือนกัน
บางช่วงชอบเดินมากเลย เดินแล้วมีความสุขมาก พอปีหนึ่งผ่านไป ไม่อยากเดิน เราอยาก
นั่ง นั่งแล้วเวิร์กกว่า หรือบางช่วงเราก็อยากนั่งขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนบ้าง คือจริตคน
มันหลากหลาย ฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะเริ่มอย่างไร ไม่ว่าจะกรรมฐานอะไร มันเริ่มด้วยวิธีการ
เดียวกัน คือต้องมีสติ ไม่ว่าจะรู้ลม รู้ท้อง รู้เท้าในการเดินจงกรม รู้ร่างกายเคลื่อนไหว ขยับ
มือ รู้พุทโธ มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งมาประกอบด้วยเสมอ คือสติ อันนี้คือที่จะย�้ำตรงนี้ว่า บอกไม่
ได้หรอกว่าคุณเหมาะกับกรรมฐานอะไร เพราะเราไม่ได้มีภูมิรู้แบบครูบาอาจารย์ ว่าคนนี้ต้อง
เรียนอันนี้ เราท�ำไม่ได้ แต่ที่บอกได้คือ ไม่ว่าคุณจะท�ำอะไร พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่า ยืน เดิน
นั่ง นอน รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นถ้าคุณยืน คุณเดิน คุณท�ำกรรมฐานแบบกายคตาสติ เช่น คุณ
เดินจงกรม เดินจงกรมแล้วคอยรู้สึกตัว ก็เป็นกายคตาสติ คุณก็ต้องอาศัยสติ ยืนกับเดิน ถ้า
คุณชอบนั่งสมาธิ คุณจะรู้ท้อง คุณจะดูลม คุณจะพุทโธ คุณจะอานาปานสติ หรืออะไรก็ตาม
แต่ อานาปานสติมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าสติเป็นตัวปิดท้ายมันอยู่ ฉะนั้นคุณก็ท�ำกรรมฐานในท่า
นั่ง นอน กรรมฐานนอน ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยให้ท�ำ มันหลงเพลินง่าย มันจะหลับง่าย แต่บาง
ครัง้ บางคราวเราก็จำ� เป็นต้องมีไว้ เช่น ทุกคืนเราต้องนอน ก็อย่าทิง้ โอกาสนี้ ช่วงก่อนนอน ถึง
จะหลับก็หลับไปอย่างมีสติ หรือไม่สบาย ไปนอนอยู่บนเตียง จะรอผ่าตัด แทนที่จะนอนกลัว
ตาย ท�ำไมต้องไปกลัวอย่างนั้น ก็มีสติไปสิ กรรมฐานทั้งหลายในโลกนี้มันก็ท�ำในอิริยาบถทั้งสี่
แค่นี้เอง ถ้ารู้หลัก
หลวงพ่อท่านเคยสอนว่า การปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผล มันจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งคือ
เป็นผู้สังเกตการณ์ ท�ำตัวเป็นคนดู ท่านเปรียบว่าเหมือนเราไปดูละคร อย่าพยายามขึ้นไป
แสดงเอง นั่งดูอยู่ข้างล่าง นั่งชิลล์ๆ ไป มันจะเล่นบทโศก บทเศร้า บทบู๊ บทอะไร ก็ดูไป เรา
ไม่ได้เป็นคนแสดง เราไม่ได้ไปท�ำอะไร ไม่ต้องไปแอกติง หรือในขณะเดียวกัน เราไม่ได้เป็น
คนเขียนบท ไม่ได้ไปกะเกณฑ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องดี ต้องสงบ ต้อง
นิ่ง เปล่า จิตดีก็รู้ว่าจิตดี จิตไม่ดีก็รู้ว่าจิตไม่ดี จิตสงบรู้ว่ามันสงบ จิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบ พอใจ
รู้ว่าพอใจ ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจ

เราก็เป็นผู้ดูอารมณ์โกรธของเราเอง

พิทยากร ถ้าต่างฝ่ายต่างไปดูใจตัวเองว่าขณะที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เขาท�ำ เราเองก็อาจท�ำบางอย่าง
ที่เขาไม่พอใจ คือมันกลับมาวิจัยตัวเอง และวิจารณ์ตัวเอง ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่กับตัว มันจะจบ
แต่ถ้าขึ้นไปปรุงแต่ง ไปเขียนบท ไปแอกติง มันจะมีการเติมแต่งเข้าไป เช่นเวลาโดนคนขับ
รถปาด ต้องตามไปเอาคืน ให้มันรู้ส�ำนึก

ธนชัย แล้วกับความอร่อยล่ะครับ
พิทยากร ก็ยงั อร่อยนะ สมมุตเิ รือ่ งกินนะ ผมก็วา่ ผมกินอร่อยได้เหมือนเดิม แต่สมมุตถิ า้ มันไม่อร่อย

ขึ้นมา ผมก็จะไม่โกรธ ผมจะไม่กร่นด่าว่า อะไรวะ จานหนึ่งตั้งหลายร้อย มันดีตรงนี้เอง แล้ว
ไม่ใช่เพราะดีเพราะสุขแบบโลกๆ แต่มนั ดีเพราะมันสุขในความทีไ่ ม่เข้าไปแบก ไม่เข้าไปยึด ไม่
เข้าไปเรียกร้องคาดหวังอะไรมากมาย มันเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัย มันเป็น
ธรรมดาของมันอย่างนัน้ เอง โลกจะวุน่ วาย น�ำ้ จะท่วม ฝนจะตก จะมีมอ็ บ ราคาน�ำ้ มันขึน้ ราคา
น�้ำมันลง ก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปวิตกอกร้อนกับมัน มันก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัย

ธนชัย กับชีวิตปัจจุบัน นอกจากการท�ำงานที่รัก ได้เขียนงานที่ท�ำให้มีความสุข แล้วก็มีประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่าน คนอ่านก็สุข เราก็สุข ยังมีความสุขอย่างอื่นอีกไหมครับ

พิทยากร ภาวนาครับ การภาวนาเป็นความสุขนะครับ ผมก็ยงั ไปเข้าคอร์สบ้าง ไปสักปีละครัง้ เพราะ
มันเป็นช่วงเวลาไม่กี่วันที่เราได้ตัดโลกข้างนอกออกไป อย่างอยู่ที่บ้านมันอาจจะมีเวลาสัก 1
ชั่วโมง แต่ถ้าไปวัดมันได้ไปเก็บตัว และอยู่ได้ทั้งวัน มันได้ 24 ชั่วโมงเลย

ธนชัย แล้วบาลานซ์ชีวิตในทางโลก มันพอดีไหมครับ
พิทยากร ค�ำว่าพอดีของผมมันยากตรงที่ว่ามันเบลนกันอยู่ พอมันผสมกันอยู่ มันก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้
เรียกว่าพอดีหรือเปล่า คือถ้ามันแยกกันอยู่ มันยังเอามาชั่งได้ อันนี้น�้ำหนักเท่านี้ น�้ำหนักเท่า
นี้ แต่นี่มันเบลนกันอยู่ ผสมกันอยู่

ธนชัย ถ้าจะถามถึงความสุขในชีวิต ตอนนี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ธนชัย ไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน.ใช่ไหมครับ
พิทยากร ไม่ได้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ แต่รู้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆ ตามภูมิรู้ภูมิธรรมของเรา คือมันเป็น
พิทยากร ใช่ แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นผู้ก�ำกับฯ ผู้ก�ำกับฯ กับคนเขียนบทนั้นคล้ายๆ กัน คือเจ้ากี้เจ้าการ
ความเข้าใจมากกว่า ไม่ได้รู้อะไรเยอะ มันรู้แค่ว่ามีบางสิ่งเกิด บางสิ่งดับ อะไรเกิด มันต้อง
ไอ้นี่ไม่ได้ ไอ้นี่ไม่ดี ไอ้นี่ไม่ถึง ต้องอีกนิดหนึ่ง หรือไม่ได้เป็นนักวิจารณ์ ไม่ต้องไปบอกว่า โธ่!
คนนี้แสดงห่วยมาก หรือจิตนี้ไม่ดีเลย จิตนี้ใช้ไม่ได้ จิตนี้ดีมาก ไม่ต้อง แต่ให้รู้แบบคนดูอย่าง
เดียว เป็นผูส้ งั เกตการณ์ ซึง่ ร้อยละร้อยท�ำไม่ได้ แต่ตอ้ งรูห้ ลักไว้ เพราะมันอาศัยการรูท้ นั การ
ที่ท�ำไม่ได้นั้นอีกทีหนึ่ง เพราะถ้าคุณเผลอขึ้นไปบนเวที ไปแสดง เจ้าตัวนี้มันน่าหมั่นไส้ ต้อง
ตบอย่างนี้ เราเข้าไปแอกติงด้วยตัวเอง อย่างน้อยถ้าเรารู้หลักนี้ เราก็จะรู้แล้วว่าท�ำอย่างนี้
ไม่ได้ ก็ต้องรู้ทันว่าแอกติงละ

ดับ...ชัวร์ๆ แหงๆ ฉะนั้นคนที่รู้ตัวบ่อยๆ จะมีลักษณะอย่างหนึ่ง คือใจเขาจะไม่ค่อยเกาะเกี่ยว
กับอะไร เขาจะไม่ยดึ กับอะไร มีความสุขมาเขาก็เห็นมันเป็นของชัว่ คราว เออๆ ก็ดี แล้วก็วางไว้
แล้วมันก็ผ่านไป พอมันผ่านไปก็ไม่เสียดาย มีความทุกข์เข้ามาเราก็เออๆ ก็รู้แล้ว อะไรอย่างนี้
แล้วมันก็ผ่านไป ไม่เหมือนแต่ก่อน ถ้าเวลาสุข เวลาทุกข์มันเยอะ ชีวิตมันสุดโต่ง มันเหวี่ยง
มันเหมือนลูกตุ้มซ้ายขวา แต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่ประมาณหนึ่ง

พิทยากร ลีลาภัทร์ เจอ ‘บางอย่าง’ ของเขาแล้ว...
คุณล่ะ รู้ตัวหรือเปล่าว่าอะไรขาดหายไป และเริ่มค้นหามันหรือยัง!

As you go higher you have to drop more baggage.
On the plains you can carry a lot of luggage, but when
you start moving up hill you will have to decide what is
unnecessary and drop it. And at a still greater altitude,
even more things have to be dropped.
When Edmund Hillary reached the peak of Everest he
had no luggage at all. He stood there with nothing,
because everything had had to be dropped along the
way. When he had started, he had so many things and
so much equipment-this machine and that machine, and
oxygen tank... His was a scientific mind so there was all
that luggage, which fifty servant carrying it. But by and
by at each camp something had เมื่อเดินสูงขึ้น คุณต้องทิ้งสัมภาระมากขึ้น
บนพื้นราบ คุณอาจแบกสัมภาระได้มากมาย แต่เมื่อเริ่มเดินขึ้นภูเขา
to be dropped because it was คุณต้องตัดสินใจว่าสิ่งใดไม่จ�ำเป็น และทิ้งมันเสีย
becoming impossible to carry it. ยิ่งสูงขึ้นเท่าไร ยิ่งต้องทิ้งสัมภาระมากขึ้นเท่านั้น
Just to carry himself was enough. เมื่อ เอ็ดมุนด์ ฮิลล์ลารี ปีนขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรส
เขาไม่มีสัมภาระเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
Standing on Everest, he was ab- เขายืนตัวเปล่า เพราะเขาได้ทิ้งทุกอย่างไปแล้วระหว่างการเดินทาง
เมื่อเริ่มเดิน เขามีสัมภาระและเครื่องมือมากมาย ทั้งเครื่องมือนี่
solutely without baggage.
เครื่องมือนั่น และถังออกซิเจน
ด้วยความคิดแบบวิทยาศาสตร์ เขาจึงต้องมีสัมภาระเหล่านั้น
สัมภาระซึ่งต้องอาศัยคนถึงห้าสิบคนช่วยแบก
On the highest peaks, one has
แต่เมื่อเดินจากจุดพักหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง
เขาต้องค่อยๆ ทิ้งสัมภาระไป
to be weightless.
เนื่องจากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบกสัมภาระเหล่านั้นไปด้วย
เพราะแค่แบกตัวเองก็เพียงพอแล้ว
ณ ยอดเขาเอเวอเรส เขาจึงยืนโดยปราศจากสัมภาระอย่างสิ้นเชิง

- OSHO -
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ณ จุดสูงสุดของยอดเขา บุคคลต้องไร้น�้ำหนัก

