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เอาไว้ั และพิกพิามันไป็ด้ีวัยทุุกทีุ� เรื่าร้้ื่ส่กว่ัาเรื่าต้องทุนรัื่บ่
ควัามอยุติธรื่รื่มมากมาย ต้องเจอกับ่สิ�งเลวัร้ื่ายทีุ�เรื่าไม่มีวััน
อภััยให้้ได้ี ควัามร้้ื่ส่กเชิื่งลบ่เห้ล่านี�ล้วันเกิดีจากเง่�อนไข้ทีุ�เรื่า
สร้ื่างไว้ัและนำามาตอกยำ�าอย่้บ่่อย ๆ บ่างครัื่�งมนุษย์เรื่าก็ค้น
พิบ่ว่ัาตนเองไดีป้็ล่อยให้้ทัุ�งชื่วิีัตจมป็ลกัอย่้กบั่ควัามตอ้งการื่
จะแก้แค้น ห้ร่ื่อขุ่้นเค่องใจต่อสิ�งทีุ�เกิดีข่้�น ซ่ึ่�งก็ค่อควัามร้้ื่ส่ก
ข้องใจทีุ�ไม่สามารื่ถให้้อภััยต่อสิ�งเห้ล่านั�นได้ีนั�นเอง 
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พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

 ข้ณะทีุ�อาตมากำาลังแสดีงธรื่รื่มนี�อย่้ อาจมีบ่างคน
สงสัยว่ัาอาตมากำาลังอ่านใจใครื่อย่้ บ่่อยครัื่�งเม่�ออาตมาพ้ิดี
ถ่งเร่ื่�องพิวักนี� ญาติโยมมักจะคิดีว่ัาอาตมาร้้ื่ได้ีอย่างไรื่ โป็รื่ดี
เข้้าใจด้ีวัยว่ัานี�เป็็นเพีิยงเร่ื่�องป็กติธรื่รื่มดีาห้ร่ื่อจะเรีื่ยกว่ัาเป็็น
เร่ื่�องข้องห้ลักสถิติก็ได้ี รื่วัมถ่งเป็็นเร่ื่�องข้องชีื่วิัตคนส่วันให้ญ่ 
อาตมารัื่บ่รื่องได้ีว่ัาอาตมาอ่านใจใครื่ไม่ได้ี 

การให้อภัย และ “การให้ความไม่มีภัย”

คำาว่ัา การื่ให้้อภััย เป็็นคำาทีุ�น่าสนใจมากคำาห้น่�ง คำานี�ในภัาษา
ไทุยใช้ื่ว่ัา อภััย เม่�อครัื่�งทีุ�อาตมาอย่้ในสห้รัื่ฐอเมริื่กา ได้ีร่ื่วัม
ก่อตั�งวััดีแห่้งห้น่�งในรัื่ฐแคลิฟอร์ื่เนีย ให้้ช่ื่�อวััดีว่ัา “อภััยคีรื่ี” 
โดียเป็็นการื่ตั�งตามช่ื่�อวััดีโบ่รื่าณแห่้งห้น่�งในป็รื่ะเทุศศรีื่ลังกา

เห้ตุผลทีุ�เรื่าเล่อกช่ื่�อนี�ก็เพิรื่าะทีุ�ดิีนทีุ�ใชื่้สรื่้างวััดี ไดี้
รัื่บ่บ่ริื่จาคมาจากเจ้าอาวัาสวััดีพุิทุธนิกายภัาคเห้น่อ ทุ่าน
เป็็นพิรื่ะชื่าวัจีนนามว่ัา ทุ่านป็รื่มาจารื่ย์ซึ่วันฮััวั ทุ่านคิดี
มุ่งมั�นทีุ�จะป็รื่ะสานควัามสัมพัินธ์ข้องศาสนาพุิทุธในภัาค
เห้น่อและภัาคใต้เข้้าด้ีวัยกัน ทุ่านไม่ใช้ื่แม้กรื่ะทัุ�งคำาว่ัา 
“มห้ายาน” และ “เถรื่วัาทุ” ทุ่านมักจะพ้ิดีเสมอว่ัา “ถ้าเรื่า 
มองทีุ�พิรื่ะธรื่รื่มคำาสอนและทีุ�หั้วัใจข้องการื่ป็ฏิิบั่ติแล้วั 
เรื่าแทุบ่จะไม่พิบ่ควัามแตกต่างอันใดีเลย ดัีงนั�นเรื่าควัรื่
จะเรื่ียกว่ัาเป็็นควัามแตกต่างทุางภ้ัมิศาสตรื่์มากกว่ัาทีุ�จะ 
เป็็นแง่ข้องห้ลักธรื่รื่ม” ด้ีวัยเห้ตุนี�เวัลาทุ่านพ้ิดีถ่งนิกายทุาง
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พุิทุธศาสนา ทุ่านจะใช้ื่คำาว่ัาพุิทุธนิกายภัาคเห้น่อและนิกาย
ภัาคใต้เทุ่านั�น ทีุ�น่าสนใจค่อ เม่�อห้ลายปี็ก่อน เม่�อครัื่�งทีุ� 
ห้ลวังพ่ิอสุเมโธได้ีรัื่บ่นิมนต์ไป็ทีุ�วััดีนครื่แห่้งพิรื่ะพุิทุธเจ้า
ห้ม่�นองค์ (City of Ten Thousand Buddhas) ซ่ึ่�งเป็็น
วััดีห้ลักในนิกายข้องทุ่านซึ่วันฮััวั ในครัื่�งนั�นทุ่านซึ่วันฮััวัได้ี
กล่าวัสุนทุรื่พิจน์ทีุ�ห้นักแน่นว่ัา “ควัามฝัึนอันส้งสุดีในชีื่วิัต
ข้องอาตมาค่อการื่นำาเอานิกายภัาคเห้น่อและภัาคใต้กลับ่
เข้้ามารื่วัมกันอีกครัื่�งห้น่�ง และอาตมาก็ไม่เคยคิดีเลยว่ัาจะ
ทุำาได้ีสำาเร็ื่จ จวับ่จนกรื่ะทัุ�งอาตมาได้ีพิบ่กับ่ทุ่านสุเมโธ” ซ่ึ่�ง
นั�นทุำาให้้ห้ลวังพ่ิอสุเมโธห้น้าซีึ่ดีลงเล็กน้อย เพิรื่าะทุ่านร้้ื่ส่ก
ว่ัาเป็็นควัามรัื่บ่ผิดีชื่อบ่ทีุ�น่าห้วัาดีห้วัั�นพิอสมควัรื่

ทุ่านซึ่วันฮััวัเป็็นบุ่คคลป็รื่ะเภัทุทีุ�พ้ิดีแล้วัทุำา ดัีงนั�น
เพ่ิ�อช่ื่วัยให้้นิกายทัุ�งสองมีควัามสัมพัินธ์กันอย่างใกล้ชิื่ดี ทุ่าน
จ่งได้ีบ่ริื่จาคทีุ�ดิีนในรัื่ฐแคลิฟอร์ื่เนียจำานวัน ๑๒๐ เอเคอร์ื่ 
(ป็รื่ะมาณ ๓๐๐ ไร่ื่ - ผ้้แป็ล) และนั�นก็ค่อจุดีกำาเนิดีทีุ�เป็็น 
ร้ื่ป็ธรื่รื่มทีุ�ทุำาให้้วััดีอภััยคีรีื่ได้ีพัิฒนาข่้�นมาจนถ่งทุุกวัันนี�

เม่�อเรื่าได้ีรัื่บ่บ่ริื่จาคทีุ�ดิีนผ่นนั�นแล้วั อาตมาก็เริื่�ม
คิดีถ่งช่ื่�อทีุ�เห้มาะสม ทีุ�จะสามารื่ถสะทุ้อนเจตนารื่มณ์ข้อง
การื่อย่้รื่ว่ัมกันและควัามเคารื่พิซ่ึ่�งกนัและกนัข้องนกิายต่าง ๆ      

ทีุ�ป็รื่ะเทุศศรีื่ลังกา เม่�อห้ลายศตวัรื่รื่ษมาแล้วัมีวััดี
ให้ญ่ห้ลัก ๆ  อย่้ ๒ วััดี ค่อวััดีมห้าวิัห้ารื่ และวััดีอภััยคีรีื่วิัห้ารื่ 
อภััยคีรีื่ซ่ึ่�งมีควัามห้มายว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งควัามไม่มีภััย เป็็นช่ื่�อทีุ�
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 ข้ณะทีุ�อาตมากำาลังแสดีงธรื่รื่มนี�อย่้ อาจมีบ่างคน
สงสัยว่ัาอาตมากำาลังอ่านใจใครื่อย่้ บ่่อยครัื่�งเม่�ออาตมาพ้ิดี
ถ่งเร่ื่�องพิวักนี� ญาติโยมมักจะคิดีว่ัาอาตมาร้้ื่ได้ีอย่างไรื่ โป็รื่ดี
เข้้าใจด้ีวัยว่ัานี�เป็็นเพีิยงเร่ื่�องป็กติธรื่รื่มดีาห้ร่ื่อจะเรีื่ยกว่ัาเป็็น
เร่ื่�องข้องห้ลักสถิติก็ได้ี รื่วัมถ่งเป็็นเร่ื่�องข้องชีื่วิัตคนส่วันให้ญ่ 
อาตมารัื่บ่รื่องได้ีว่ัาอาตมาอ่านใจใครื่ไม่ได้ี 

การให้อภัย และ “การให้ความไม่มีภัย”

คำาว่ัา การื่ให้้อภััย เป็็นคำาทีุ�น่าสนใจมากคำาห้น่�ง คำานี�ในภัาษา
ไทุยใช้ื่ว่ัา อภััย เม่�อครัื่�งทีุ�อาตมาอย่้ในสห้รัื่ฐอเมริื่กา ได้ีร่ื่วัม
ก่อตั�งวััดีแห่้งห้น่�งในรัื่ฐแคลิฟอร์ื่เนีย ให้้ช่ื่�อวััดีว่ัา “อภััยคีรื่ี” 
โดียเป็็นการื่ตั�งตามช่ื่�อวััดีโบ่รื่าณแห่้งห้น่�งในป็รื่ะเทุศศรีื่ลังกา

เห้ตุผลทีุ�เรื่าเล่อกช่ื่�อนี�ก็เพิรื่าะทีุ�ดิีนทีุ�ใชื่้สรื่้างวััดี ไดี้
รัื่บ่บ่ริื่จาคมาจากเจ้าอาวัาสวััดีพุิทุธนิกายภัาคเห้น่อ ทุ่าน
เป็็นพิรื่ะชื่าวัจีนนามว่ัา ทุ่านป็รื่มาจารื่ย์ซึ่วันฮััวั ทุ่านคิดี
มุ่งมั�นทีุ�จะป็รื่ะสานควัามสัมพัินธ์ข้องศาสนาพุิทุธในภัาค
เห้น่อและภัาคใต้เข้้าด้ีวัยกัน ทุ่านไม่ใช้ื่แม้กรื่ะทัุ�งคำาว่ัา 
“มห้ายาน” และ “เถรื่วัาทุ” ทุ่านมักจะพ้ิดีเสมอว่ัา “ถ้าเรื่า 
มองทีุ�พิรื่ะธรื่รื่มคำาสอนและทีุ�หั้วัใจข้องการื่ป็ฏิิบั่ติแล้วั 
เรื่าแทุบ่จะไม่พิบ่ควัามแตกต่างอันใดีเลย ดัีงนั�นเรื่าควัรื่
จะเรื่ียกว่ัาเป็็นควัามแตกต่างทุางภ้ัมิศาสตรื่์มากกว่ัาทีุ�จะ 
เป็็นแง่ข้องห้ลักธรื่รื่ม” ด้ีวัยเห้ตุนี�เวัลาทุ่านพ้ิดีถ่งนิกายทุาง
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พุิทุธศาสนา ทุ่านจะใช้ื่คำาว่ัาพุิทุธนิกายภัาคเห้น่อและนิกาย
ภัาคใต้เทุ่านั�น ทีุ�น่าสนใจค่อ เม่�อห้ลายปี็ก่อน เม่�อครัื่�งทีุ� 
ห้ลวังพ่ิอสุเมโธได้ีรัื่บ่นิมนต์ไป็ทีุ�วััดีนครื่แห่้งพิรื่ะพุิทุธเจ้า
ห้ม่�นองค์ (City of Ten Thousand Buddhas) ซ่ึ่�งเป็็น
วััดีห้ลักในนิกายข้องทุ่านซึ่วันฮััวั ในครัื่�งนั�นทุ่านซึ่วันฮััวัได้ี
กล่าวัสุนทุรื่พิจน์ทีุ�ห้นักแน่นว่ัา “ควัามฝัึนอันส้งสุดีในชีื่วิัต
ข้องอาตมาค่อการื่นำาเอานิกายภัาคเห้น่อและภัาคใต้กลับ่
เข้้ามารื่วัมกันอีกครัื่�งห้น่�ง และอาตมาก็ไม่เคยคิดีเลยว่ัาจะ
ทุำาได้ีสำาเร็ื่จ จวับ่จนกรื่ะทัุ�งอาตมาได้ีพิบ่กับ่ทุ่านสุเมโธ” ซ่ึ่�ง
นั�นทุำาให้้ห้ลวังพ่ิอสุเมโธห้น้าซีึ่ดีลงเล็กน้อย เพิรื่าะทุ่านร้้ื่ส่ก
ว่ัาเป็็นควัามรัื่บ่ผิดีชื่อบ่ทีุ�น่าห้วัาดีห้วัั�นพิอสมควัรื่

ทุ่านซึ่วันฮััวัเป็็นบุ่คคลป็รื่ะเภัทุทีุ�พ้ิดีแล้วัทุำา ดัีงนั�น
เพ่ิ�อช่ื่วัยให้้นิกายทัุ�งสองมีควัามสัมพัินธ์กันอย่างใกล้ชิื่ดี ทุ่าน
จ่งได้ีบ่ริื่จาคทีุ�ดิีนในรัื่ฐแคลิฟอร์ื่เนียจำานวัน ๑๒๐ เอเคอร์ื่ 
(ป็รื่ะมาณ ๓๐๐ ไร่ื่ - ผ้้แป็ล) และนั�นก็ค่อจุดีกำาเนิดีทีุ�เป็็น 
ร้ื่ป็ธรื่รื่มทีุ�ทุำาให้้วััดีอภััยคีรีื่ได้ีพัิฒนาข่้�นมาจนถ่งทุุกวัันนี�

เม่�อเรื่าได้ีรัื่บ่บ่ริื่จาคทีุ�ดิีนผ่นนั�นแล้วั อาตมาก็เริื่�ม
คิดีถ่งช่ื่�อทีุ�เห้มาะสม ทีุ�จะสามารื่ถสะทุ้อนเจตนารื่มณ์ข้อง
การื่อย่้รื่ว่ัมกันและควัามเคารื่พิซ่ึ่�งกนัและกนัข้องนกิายต่าง ๆ      

ทีุ�ป็รื่ะเทุศศรีื่ลังกา เม่�อห้ลายศตวัรื่รื่ษมาแล้วัมีวััดี
ให้ญ่ห้ลัก ๆ  อย่้ ๒ วััดี ค่อวััดีมห้าวิัห้ารื่ และวััดีอภััยคีรีื่วิัห้ารื่ 
อภััยคีรีื่ซ่ึ่�งมีควัามห้มายว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งควัามไม่มีภััย เป็็นช่ื่�อทีุ�
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ตั�งข่้�นเพิรื่าะควัามเป็็นสถานทีุ�อันเป็็นทีุ�รื่วัมข้องผ้้ป็ฏิิบั่ติชื่าวั
พุิทุธนิกายต่าง ๆ  จากสำานักต่าง ๆ  มากมาย ด้ีวัยเห้ตุนี�สถาน
ทีุ�นี�จ่งเป็็นทีุ�อาศัยข้องนักบ่วัชื่ทีุ�มาจากเถรื่วัาทุ มห้ายานและ
วััชื่รื่ยาน ผ้้ป็ฏิิบั่ติจากสำานักสายต่าง ๆ เห้ล่านี�ล้วันได้ีรัื่บ่
การื่ต้อนรัื่บ่อย่างดีีและใช้ื่ชีื่วิัตอย่้ร่ื่วัมกันอย่างสมัครื่สมาน
กลมกล่น วััดีอภััยคีรื่ีวัิห้ารื่ทีุ�เคยรุ่ื่งโรื่จน์รุ่ื่งเร่ื่องเริื่�มร่ื่วังโรื่ย
ลงเม่�อรื่าวั ๘๐๐ ปี็มาแล้วั แต่อาตมาจำาได้ีว่ัาเคยอ่านเร่ื่�อง
รื่าวัเกี�ยวักับ่ห้ลักสำาคัญอันเป็็นทีุ�มาข้องช่ื่�อนี� อาตมาจ่งคิดี
ว่ัา “ช่ื่�อนี�แห้ละเห้มาะสมมาก เพิรื่าะเป็็นช่ื่�อภัาษาบ่าลี แต่
เป็็นคำาบ่าลีทีุ�สะทุ้อนควัามมุ่งห้วัังในการื่อย่้ร่ื่วัมกันเป็็นห้น่�ง 
ควัามเคารื่พิในนิกายทีุ�แตกต่าง และในวิัถีทีุ�ทุำาให้้ทุ่านเห้ล่า
นั�นสามารื่ถอย่้ร่ื่วัมกันได้ีอย่างสนิทุสนมกลมเกลียวั” และนี�
ก็ค่อสาเห้ตุทีุ�ทุำาให้้เรื่าเล่อกช่ื่�อนี� 

อย่างไรื่ก็ตาม เม่�อชื่าวัไทุยได้ีมาเยี�ยมชื่มวััดีให้ม่ทีุ�ช่ื่�อ
อภััยคีรีื่ข้องเรื่า พิวักเข้ามักจะถามว่ัา “ทุำาไมทุ่านถ่งตั�งช่ื่�อ
วััดีว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััยล่ะครัื่บ่” ซ่ึ่�งทัุกษะภัาษาไทุยข้อง
อาตมาก็อย่้ในขั้�นพ่ิ�นฐานมาก ๆ แต่ทุ่านเจ้าอาวัาสร่ื่วัมค่อ 
ทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโน มีควัามร้้ื่ภัาษาไทุยเป็็นอย่างดีี ทุ่าน
กล่าวัว่ัา คำาว่ัา อภััย มาจาก “อภย” ในภัาษาบ่าลี แต่คำาว่ัา 
อภััย ในภัาษาไทุยมีควัามห้มายว่ัา การื่ยกโทุษให้้ ห้ร่ื่อการื่
ให้้อภััย ดัีงนั�น เม่�อคนไทุยได้ียินช่ื่�อว่ัา วััดีอภััยคีรีื่ ซ่ึ่�งคำาว่ัา 
คีรีื่แป็ลว่ัา ภ้ัเข้า พิวักเข้าจ่งมักจะถามว่ัา “ทุำาไมวััดีนี�ถ่งช่ื่�อ
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ว่ัาภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััย” อาตมาก็มักจะตอบ่ว่ัา “ช่ื่�อนี�ไม่ได้ี
ห้มายควัามว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััย แต่ห้มายถ่ง ภ้ัเข้าแห่้ง
ควัามไม่มีภััย(อันตรื่าย)ต่างห้าก”

ควัามคลาดีเคล่�อนไป็ข้องควัามห้มายเชื่่นนี�เป็็นเร่ื่�อง
ชื่วันฉงนทีุ�น่าสนใจยิ�งนัก ดัีงนั�นทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโนและ
อาตมาจ่งได้ีเริื่�มลงม่อค้นห้า เรื่าไดีส่้บ่เสาะลงไป็ถ่งลำาดัีบ่ชัื่�น
ข้องควัามห้มายทีุ�ค่อยเริื่�มแตกต่างกันออกไป็ตามกาลเวัลา 
และในปั็จจุบั่นคำานี�ในภัาษาไทุยได้ีเป็ลี�ยนควัามห้มายไป็
เป็็นเช่ื่นนี�ได้ีอย่างไรื่ แล้วัผลก็ออกมาเป็็นว่ัามีพิรื่ะส้ตรื่ห้น่�ง
ในอังคุตตรื่นิกาย สัตตก-อัฏิฐก-นวักนิบ่าต ช่ื่�อว่ัา “ห้้วังบุ่ญ
ห้้วังกุศล” ห้ร่ื่อปุ็ญญาภิัสันทุส้ตรื่๑ ในพิรื่ะส้ตรื่นี�พิรื่ะพุิทุธ
องค์ทุรื่งมีพิรื่ะดีำารัื่สว่ัา

ดููกรภิกษุุท้ั้�งหลาย ทั้าน ๕ ประการน้� เป็นมหาทั้าน 
อ้นบ้ัณฑิิตพึึงรู�ว่่าเป็นเลิศ ม้มานาน เป็นเช้ื้�อสายแห่งพึระ
อริยะ เปน็ของเกา่ ไม่กระจ้ัดูกระจัาย ไมเ่คยกระจัดู้กระจัาย 
อ้นบ้ัณฑิิตไม่ร้งเก้ยจัอยู่ จ้ักไม่ร้งเก้ยจั อ้นสมณพึราหมณ์ ผูู้�
เป็นวิ่ญญููไม่เกล้ยดู ทั้าน ๕ ประการเป็นไฉน 

๑ ป็ุญญาภัิสันทุส้ตรื่ พิรื่ะไตรื่ป็ิฎก เล่มทุี� ๒๓ บ่รื่รื่ทุัดีทุี� ๕๐๗๙-๕๑๒๖ ห้น้าทุี� 
๒๑๙-๒๒๑ (พิรื่ะสุตตันตป็ิฎก เล่มทุี� ๑๕ อังคุตตรื่นิกาย สัตตก-อัฏิฐก-นวัก
นิบ่าต) http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=23&A=5079&Z=5
126&pagebreak=0
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ตั�งข่้�นเพิรื่าะควัามเป็็นสถานทีุ�อันเป็็นทีุ�รื่วัมข้องผ้้ป็ฏิิบั่ติชื่าวั
พุิทุธนิกายต่าง ๆ  จากสำานักต่าง ๆ  มากมาย ด้ีวัยเห้ตุนี�สถาน
ทีุ�นี�จ่งเป็็นทีุ�อาศัยข้องนักบ่วัชื่ทีุ�มาจากเถรื่วัาทุ มห้ายานและ
วััชื่รื่ยาน ผ้้ป็ฏิิบั่ติจากสำานักสายต่าง ๆ เห้ล่านี�ล้วันได้ีรัื่บ่
การื่ต้อนรัื่บ่อย่างดีีและใช้ื่ชีื่วิัตอย่้ร่ื่วัมกันอย่างสมัครื่สมาน
กลมกล่น วััดีอภััยคีรื่ีวัิห้ารื่ทีุ�เคยรุ่ื่งโรื่จน์รุ่ื่งเร่ื่องเริื่�มร่ื่วังโรื่ย
ลงเม่�อรื่าวั ๘๐๐ ปี็มาแล้วั แต่อาตมาจำาได้ีว่ัาเคยอ่านเร่ื่�อง
รื่าวัเกี�ยวักับ่ห้ลักสำาคัญอันเป็็นทีุ�มาข้องช่ื่�อนี� อาตมาจ่งคิดี
ว่ัา “ช่ื่�อนี�แห้ละเห้มาะสมมาก เพิรื่าะเป็็นช่ื่�อภัาษาบ่าลี แต่
เป็็นคำาบ่าลีทีุ�สะทุ้อนควัามมุ่งห้วัังในการื่อย่้ร่ื่วัมกันเป็็นห้น่�ง 
ควัามเคารื่พิในนิกายทีุ�แตกต่าง และในวิัถีทีุ�ทุำาให้้ทุ่านเห้ล่า
นั�นสามารื่ถอย่้ร่ื่วัมกันได้ีอย่างสนิทุสนมกลมเกลียวั” และนี�
ก็ค่อสาเห้ตุทีุ�ทุำาให้้เรื่าเล่อกช่ื่�อนี� 

อย่างไรื่ก็ตาม เม่�อชื่าวัไทุยได้ีมาเยี�ยมชื่มวััดีให้ม่ทีุ�ช่ื่�อ
อภััยคีรีื่ข้องเรื่า พิวักเข้ามักจะถามว่ัา “ทุำาไมทุ่านถ่งตั�งช่ื่�อ
วััดีว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััยล่ะครัื่บ่” ซ่ึ่�งทัุกษะภัาษาไทุยข้อง
อาตมาก็อย่้ในขั้�นพ่ิ�นฐานมาก ๆ แต่ทุ่านเจ้าอาวัาสร่ื่วัมค่อ 
ทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโน มีควัามร้้ื่ภัาษาไทุยเป็็นอย่างดีี ทุ่าน
กล่าวัว่ัา คำาว่ัา อภััย มาจาก “อภย” ในภัาษาบ่าลี แต่คำาว่ัา 
อภััย ในภัาษาไทุยมีควัามห้มายว่ัา การื่ยกโทุษให้้ ห้ร่ื่อการื่
ให้้อภััย ดัีงนั�น เม่�อคนไทุยได้ียินช่ื่�อว่ัา วััดีอภััยคีรีื่ ซ่ึ่�งคำาว่ัา 
คีรีื่แป็ลว่ัา ภ้ัเข้า พิวักเข้าจ่งมักจะถามว่ัา “ทุำาไมวััดีนี�ถ่งช่ื่�อ
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ว่ัาภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััย” อาตมาก็มักจะตอบ่ว่ัา “ช่ื่�อนี�ไม่ได้ี
ห้มายควัามว่ัา ภ้ัเข้าแห่้งการื่ให้้อภััย แต่ห้มายถ่ง ภ้ัเข้าแห่้ง
ควัามไม่มีภััย(อันตรื่าย)ต่างห้าก”

ควัามคลาดีเคล่�อนไป็ข้องควัามห้มายเชื่่นนี�เป็็นเร่ื่�อง
ชื่วันฉงนทีุ�น่าสนใจยิ�งนัก ดัีงนั�นทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโนและ
อาตมาจ่งได้ีเริื่�มลงม่อค้นห้า เรื่าไดีส่้บ่เสาะลงไป็ถ่งลำาดัีบ่ชัื่�น
ข้องควัามห้มายทีุ�ค่อยเริื่�มแตกต่างกันออกไป็ตามกาลเวัลา 
และในปั็จจุบั่นคำานี�ในภัาษาไทุยได้ีเป็ลี�ยนควัามห้มายไป็
เป็็นเช่ื่นนี�ได้ีอย่างไรื่ แล้วัผลก็ออกมาเป็็นว่ัามีพิรื่ะส้ตรื่ห้น่�ง
ในอังคุตตรื่นิกาย สัตตก-อัฏิฐก-นวักนิบ่าต ช่ื่�อว่ัา “ห้้วังบุ่ญ
ห้้วังกุศล” ห้ร่ื่อปุ็ญญาภิัสันทุส้ตรื่๑ ในพิรื่ะส้ตรื่นี�พิรื่ะพุิทุธ
องค์ทุรื่งมีพิรื่ะดีำารัื่สว่ัา
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อ้นบ้ัณฑิิตพึึงรู�ว่่าเป็นเลิศ ม้มานาน เป็นเช้ื้�อสายแห่งพึระ
อริยะ เปน็ของเกา่ ไม่กระจ้ัดูกระจัาย ไมเ่คยกระจัดู้กระจัาย 
อ้นบ้ัณฑิิตไม่ร้งเก้ยจัอยู่ จ้ักไม่ร้งเก้ยจั อ้นสมณพึราหมณ์ ผูู้�
เป็นวิ่ญญููไม่เกล้ยดู ทั้าน ๕ ประการเป็นไฉน 
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ดููกรภิกษุุท้ั้�งหลาย อริยสาว่กในธรรมวิ่น้ยน้� เป็นผูู้�
ละปาณาติบัาต งดูเว่�นจัากปาณาติบัาต ดููกรภิกษุุท้ั้�งหลาย  
อริยสาว่กผูู้�งดูเว่�นจัากปาณาติบัาต ช้ื้�อว่่าให�คว่ามไม่ม้ภ้ย 
คว่ามไม่ม้เว่ร คว่ามไม่เบ้ัยดูเบ้ัยน แก่ส้ตว์่หาประมาณมิไดู� 
คร้�นให�คว่ามไม่ม้ภ้ย คว่ามไม่ม้เว่ร คว่ามไม่เบ้ัยดูเบ้ัยนแก่
ส้ตว์่หาประมาณมิไดู�แล�ว่ ย่อมเป็นผูู้�ม้ส่ว่นแห่งคว่ามไม่ม้
ภ้ย คว่ามไม่ม้เว่ร คว่ามไม่เบ้ัยดูเบ้ัยน หาประมาณมิไดู� ดููกร
ภิกษุุท้ั้�งหลาย น้�เป็นทั้านประการท้ั้� ๑ ท้ั้�เป็นมหาทั้าน บ้ัณฑิิต
พึึงรู�ว่่าเป็นเลิศ ม้มานาน เป็นเช้ื้�อสายแห่งพึระอริยะ เป็น 
ของเกา่ ไม่กระจ้ัดูกระจัาย ไมเ่คยกระจัดู้กระจัาย อ้นบ้ัณฑิิต
ไม่ร้งเก้ยจั อ้นสมณพึราหมณ์ผูู้�เป็นวิ่ญญููไม่เกล้ยดู 

 ในพิรื่ะส้ตรื่กล่าวัถ่งศีลสำาห้รัื่บ่คฤหั้สถ์อีก ๔ ข้้อทีุ�
เห้ล่อโดียนัยเดีียวักันนี� ค่อการื่งดีเว้ันจากการื่ลักทุรัื่พิย์ งดี
เว้ันจากการื่ป็รื่ะพิฤติผิดีในกาม งดีเว้ันจากการื่พ้ิดีเท็ุจ และ
งดีเว้ันจากการื่เสพิข้องม่นเมา ในทุำานองเดีียวักัน ข้้องดีเว้ัน
เห้ล่านี�ถ่อเป็็นมห้าทุานดัีงพิรื่ะดีำารัื่สข้องพิรื่ะผ้้มีพิรื่ะภัาคว่ัา 
เป็็นสิ�งทีุ�นำามาซ่ึ่�งควัามเป็็นผ้้มีส่วันแห่้งควัามไม่มีภััย ควัาม
ไม่มีเวัรื่ ควัามไม่เบี่ยดีเบี่ยน ห้าป็รื่ะมาณมิได้ี

การื่ให้้เช่ื่นนี�เรีื่ยกว่ัา “อภ้ยทั้าน” ค่อการื่ให้้ควัามไม่มี
ภััย อ แป็ลว่ัา “ไม่ ห้ร่ื่อป็รื่าศจาก” ภย แป็ลว่ัา “ควัามกลัวั
ห้ร่ื่อควัามเป็็นอันตรื่าย” ทั้าน แป็ลว่ัา “การื่ให้้” เม่�อนั�นก็ได้ี
ว่ัา “อภ้ยทั้าน” 
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ในพิรื่ะส้ตรื่อ่�น ๆ พิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีตรัื่สถ่งการื่ให้้
ทุานป็รื่ะเภัทุต่าง ๆ ไว้ั ป็รื่ะเภัทุแรื่กเป็็นการื่ให้้ทุานดี้วัย
วััตถุสิ�งข้อง ซ่ึ่�งเรื่ียกว่ัา “อามิสทั้าน” เช่ื่นทีุ�ทุ่านทัุ�งห้ลาย
ได้ีมาถวัายอาห้ารื่ทีุ�วััดีอมรื่าวัดีีนี� ห้ร่ื่อการื่ส่งปั็จจัยมาทุาง
ไป็รื่ษณีย์ นี�ก็เป็็น “อามิสทั้าน” ค่อการื่ให้้วััตถุสิ�งข้องห้ร่ื่อ
ข้้าวัข้องเคร่ื่�องใช้ื่ต่าง ๆ

จากนั�นพิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีทุรื่งอธิบ่าย “อภ้ยทั้าน” การื่
ให้้ควัามไม่มีภััย และได้ีตรัื่สสรื่รื่เสริื่ญว่ัาเป็็นการื่ให้้ทุานทีุ�ส้ง
กว่ัา “อามิสทั้าน”

ทุานทีุ�ส้งทีุ�สุดี เป็็นเลิศกว่ัาทุานทัุ�งป็วังค่อ ธรรมทั้าน 
การื่ให้้ธรื่รื่มะเป็็นทุาน ในวัันนี�เรื่าจะพัิกเร่ื่�องนี�ไว้ัก่อน เพิรื่าะ
วัันนี�เรื่าจะมาทุำาควัามร้้ื่จักเร่ื่�องข้องการื่ให้้อภััย (ห้ร่ื่อยกโทุษ) 
และเพิรื่าะเห้ตุใดีในภัาษาไทุยคำานี�จ่งมีควัามเกี�ยวัเน่�องกับ่
ควัามไม่มีภััยห้ร่ื่อควัามป็รื่าศจากอันตรื่ายได้ี

ในภัาษาอังกฤษเองเรื่าก็พิบ่ควัามเกี�ยวัข้้องข้องคำา
สองคำานี�เช่ื่นกัน ในคำาว่ัา “forgive” ทีุ�แป็ลว่ัาให้้อภััย มีคำา
ว่ัา “give” ค่อให้้ และในคำาว่ัา “forgiving” การื่ให้้อภััย มีคำา
ว่ัา “giving” การื่ให้้ ซ่ึ่�งอาตมาคิดีว่ัา นั�นก็ไม่ใช่ื่ควัามบั่งเอิญ 
พิจนานุกรื่มฉบั่บ่ออกซึ่ฟอร์ื่ดี (The Oxford English Dic-
tionary) ได้ีย่นยันว่ัาในทุางภัาษาห้ร่ื่อนิรุื่กติศาสตร์ื่แล้วัมี
ควัามเกี�ยวัข้้องสัมพัินธ์กัน และเม่�อได้ีไตร่ื่ตรื่องให้้ดีีแล้วัก็
ไม่ใช่ื่เร่ื่�องทีุ�ยากจะเข้้าใจได้ี 
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พึึงรู�ว่่าเป็นเลิศ ม้มานาน เป็นเช้ื้�อสายแห่งพึระอริยะ เป็น 
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 ในพิรื่ะส้ตรื่กล่าวัถ่งศีลสำาห้รัื่บ่คฤหั้สถ์อีก ๔ ข้้อทีุ�
เห้ล่อโดียนัยเดีียวักันนี� ค่อการื่งดีเว้ันจากการื่ลักทุรัื่พิย์ งดี
เว้ันจากการื่ป็รื่ะพิฤติผิดีในกาม งดีเว้ันจากการื่พ้ิดีเท็ุจ และ
งดีเว้ันจากการื่เสพิข้องม่นเมา ในทุำานองเดีียวักัน ข้้องดีเว้ัน
เห้ล่านี�ถ่อเป็็นมห้าทุานดัีงพิรื่ะดีำารัื่สข้องพิรื่ะผ้้มีพิรื่ะภัาคว่ัา 
เป็็นสิ�งทีุ�นำามาซ่ึ่�งควัามเป็็นผ้้มีส่วันแห่้งควัามไม่มีภััย ควัาม
ไม่มีเวัรื่ ควัามไม่เบี่ยดีเบี่ยน ห้าป็รื่ะมาณมิได้ี

การื่ให้้เช่ื่นนี�เรีื่ยกว่ัา “อภ้ยทั้าน” ค่อการื่ให้้ควัามไม่มี
ภััย อ แป็ลว่ัา “ไม่ ห้ร่ื่อป็รื่าศจาก” ภย แป็ลว่ัา “ควัามกลัวั
ห้ร่ื่อควัามเป็็นอันตรื่าย” ทั้าน แป็ลว่ัา “การื่ให้้” เม่�อนั�นก็ได้ี
ว่ัา “อภ้ยทั้าน” 
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ในพิรื่ะส้ตรื่อ่�น ๆ พิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีตรัื่สถ่งการื่ให้้
ทุานป็รื่ะเภัทุต่าง ๆ ไว้ั ป็รื่ะเภัทุแรื่กเป็็นการื่ให้้ทุานดี้วัย
วััตถุสิ�งข้อง ซ่ึ่�งเรื่ียกว่ัา “อามิสทั้าน” เช่ื่นทีุ�ทุ่านทัุ�งห้ลาย
ได้ีมาถวัายอาห้ารื่ทีุ�วััดีอมรื่าวัดีีนี� ห้ร่ื่อการื่ส่งปั็จจัยมาทุาง
ไป็รื่ษณีย์ นี�ก็เป็็น “อามิสทั้าน” ค่อการื่ให้้วััตถุสิ�งข้องห้ร่ื่อ
ข้้าวัข้องเคร่ื่�องใช้ื่ต่าง ๆ

จากนั�นพิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีทุรื่งอธิบ่าย “อภ้ยทั้าน” การื่
ให้้ควัามไม่มีภััย และได้ีตรัื่สสรื่รื่เสริื่ญว่ัาเป็็นการื่ให้้ทุานทีุ�ส้ง
กว่ัา “อามิสทั้าน”

ทุานทีุ�ส้งทีุ�สุดี เป็็นเลิศกว่ัาทุานทัุ�งป็วังค่อ ธรรมทั้าน 
การื่ให้้ธรื่รื่มะเป็็นทุาน ในวัันนี�เรื่าจะพัิกเร่ื่�องนี�ไว้ัก่อน เพิรื่าะ
วัันนี�เรื่าจะมาทุำาควัามร้้ื่จักเร่ื่�องข้องการื่ให้้อภััย (ห้ร่ื่อยกโทุษ) 
และเพิรื่าะเห้ตุใดีในภัาษาไทุยคำานี�จ่งมีควัามเกี�ยวัเน่�องกับ่
ควัามไม่มีภััยห้ร่ื่อควัามป็รื่าศจากอันตรื่ายได้ี

ในภัาษาอังกฤษเองเรื่าก็พิบ่ควัามเกี�ยวัข้้องข้องคำา
สองคำานี�เช่ื่นกัน ในคำาว่ัา “forgive” ทีุ�แป็ลว่ัาให้้อภััย มีคำา
ว่ัา “give” ค่อให้้ และในคำาว่ัา “forgiving” การื่ให้้อภััย มีคำา
ว่ัา “giving” การื่ให้้ ซ่ึ่�งอาตมาคิดีว่ัา นั�นก็ไม่ใช่ื่ควัามบั่งเอิญ 
พิจนานุกรื่มฉบั่บ่ออกซึ่ฟอร์ื่ดี (The Oxford English Dic-
tionary) ได้ีย่นยันว่ัาในทุางภัาษาห้ร่ื่อนิรุื่กติศาสตร์ื่แล้วัมี
ควัามเกี�ยวัข้้องสัมพัินธ์กัน และเม่�อได้ีไตร่ื่ตรื่องให้้ดีีแล้วัก็
ไม่ใช่ื่เร่ื่�องทีุ�ยากจะเข้้าใจได้ี 
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เม่�อเรื่าพิิจารื่ณาคำาเห้ล่านี�ในพิรื่ะส้ตรื่ ห้ากเรื่างดีเว้ัน
จากการื่พิรื่ากชีื่วิัตสัตว์ั ห้ากเรื่ามุ่งมั�นทีุ�จะมีควัามไม่เป็็นภััย
อันตรื่าย ทีุ�จะเคารื่พิต่อชีื่วิัตข้องผ้้อ่�น เข้าเห้ล่านั�นก็ไม่จำาเป็็น
จะต้องวิัตกกังวัลว่ัาเรื่าจะไป็ทุำาร้ื่ายเข้า นี�แห้ละค่อการื่ทีุ�เรื่า
เป็็นผ้้ให้้ควัามไมเ่ป็็นภััยอันตรื่ายห้ร่ื่อควัามไมก่ลัวัต่อเข้าอย่้ 
ซ่ึ่�งก็ค่อ “อภ้ยทั้าน”

ห้ากเรื่าไม่คิดีทีุ�จะลักข้โมยข้องจากใครื่ ไม่คิดีทีุ�จะ
ล่วังละเมิดีทุางเพิศต่อใครื่ ไม่คิดีทีุ�จะพ้ิดีโกห้กห้ลอกลวัง 
ไม่คิดีทีุ�จะเอาสิ�งข้องข้องใครื่ ไม่คิดีทีุ�จะทุำาร้ื่ายใครื่ เม่�อนั�น
เข้าทัุ�งห้ลายก็ไม่จำาเป็็นจะต้องกลัวัเรื่า เม่�อเรื่าเดิีนเข้้ามาใน
ห้้อง ไม่ว่ัาใครื่ก็ไม่ต้องรีื่บ่เอากรื่ะเป๋็าไป็ซ่ึ่อนไว้ัใต้เก้าอี� ไม่
ต้องเอาข้องมีค่าไป็เก็บ่เม่�อเรื่าไป็เยี�ยมเข้าทีุ�บ้่าน บ่รื่รื่ดีาคน
เห้ล่านั�นไม่จำาเป็็นต้องมีควัามกลัวัต่อเรื่า นี�ค่อการื่ให้้ควัาม
ไม่เป็็นภััย ควัามไม่กลัวั ผ้้คนจะไม่มีควัามรื่ะแวังรื่ะวัังห้าก
เรื่าอย่้ใกล้ เรื่าไม่ได้ีสร้ื่างควัามเป็็นภััยคุกคาม และนี�ก็ค่อ
การื่ให้้อย่างห้น่�ง 

อาตมาร้้ื่ส่กว่ัาคำาสอนนี�ข้องพิรื่ะพุิทุธองค์ช่ื่างเป็็น
เร่ื่�องสำาคัญและน่าใส่ใจยิ�งนัก ทีุ�ว่ัานี�ค่อการื่ให้้ทีุ�ยิ�งให้ญ่ยิ�ง
กว่ัาการื่ให้้วััตถุสิ�งข้อง เป็็นควัามเอ่�อเฟ้�อทีุ�พิิเศษยิ�งนัก 

ป็กติแล้วัเรื่าไม่เคยคิดีว่ัาการื่รัื่กษาศีลค่อการื่มีใจ
เอ่�อเฟ้�อ เรื่ากลับ่คิดีว่ัาการื่เป็็นผ้้มีศีลเป็็นควัามจำากัดีอย่าง
ห้น่�ง ค่อจำากัดีทุางวัาจาและทุางควัามป็รื่ะพิฤติ ซ่ึ่�งเป็็นควัาม
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คิดีทีุ�คับ่แคบ่ลงเป็็นเพีิยงแค่ว่ัา “ฉันกำาลังป็รื่ะพิฤติตนดีีเพ่ิ�อ
ไม่ป็ล่อยให้้วิั�งแล่นไป็ตามสิ�งเรื่้า” แต่ข้อให้้ลองสังเกตสิ�งทีุ�
พิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีทุรื่งแสดีงไว้ัในป็รื่ะโยคเห้ล่านี� และในวิัธีทีุ�
พิรื่ะองค์ได้ีทุรื่งสอนด้ีวัย 

ในควัามเป็็นจริื่งแล้วัพิรื่ะองคไ์ด้ีตรัื่สว่ัา “ห้ากเรื่าเป็็น
ผ้้ไม่ใช้ื่ควัามรุื่นแรื่ง เป็็นคนซ่ึ่�อสัตย์ เป็็นคนอ่อนโยน เป็็นผ้้
มีควัามเคารื่พิ เรื่ากำาลังเป็็นผ้้ให้้สิ�งทีุ�ดีีงามต่อผ้้อ่�นอย่้ เรื่า
กำาลังสร้ื่างผลทีุ�ดีีต่อผ้้อ่�นอย่้ เรื่ากำาลังทุำาให้้ชีื่วิัตข้องผ้้อ่�นดีี 
ข่้�นอย่้” ถ้าจะยกตัวัอย่างจากวิัถีชีื่วิัตปั็จจุบั่น ก็เห้ม่อนกับ่ว่ัา
รื่ถข้องเรื่ากำาลังวิั�งอย่้บ่นมอเตอรื่เ์วัย์ และเม่�อมีรื่ถทีุ�จะเข้้ามา
ส่้ทุางห้ลัก แล้วัเข้าชื่ะลอรื่ถลงเพ่ิ�อให้้ทุางเรื่าได้ีไป็ก่อน เข้า
ได้ียับ่ยั�งตัวัเองไว้ัแทุนทีุ�จะป็รีื่�แซึ่งห้น้าเรื่าเข้้ามา เม่�อนั�นเรื่า
คิดีว่ัา “ข้อบ่คุณ! ข้อบ่คุณทีุ�ชื่ะลอรื่ถแล้วัป็ล่อยให้้เรื่าขั้บ่ต่อไป็ 
โดียไม่ต้องเบ่รื่กกะทัุนหั้น” ห้ร่ื่อเม่�อถนนสองสายมาบ่รื่รื่จบ่
กัน แล้วัมีคนชื่ะลอรื่ถลงเพ่ิ�อให้้ทุางเรื่าไป็ก่อน เรื่ามักคิดีวั่า 
“ข้อบ่คุณ ในโลกนี�ยังมีคนดีี และมีควัามสุภัาพิห้ลงเห้ล่ออย่้!” 
เพีิยงแค่การื่กรื่ะทุำาทีุ�ธรื่รื่มดีา ๆ เทุ่านี�กลับ่ส่งผลในแง่บ่วัก
และมีป็รื่ะโยชื่น์อย่างมากต่อเรื่า

อาตมาจะเลา่ตวััอยา่งให้้ฟังอกีเร่ื่�องห้น่�ง ห้ลายป็ก่ีอน
อาตมาอาศัยอย่้ในอเมริื่กา ทีุ�นั�นมักมีด่ีานเก็บ่ค่าผ่านทุาง
ก่อนจะข้้ามสะพิานเป็็นเร่ื่�องป็กติ ในบ่รื่รื่ดีาเม่องให้ญ่จะมีต้้
เก็บ่ค่าผ่านทุางเรีื่ยงรื่ายกันเป็็นแถวัยาวัข้วัางทุางข่้�นสะพิาน
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ในควัามเป็็นจริื่งแล้วัพิรื่ะองคไ์ด้ีตรัื่สว่ัา “ห้ากเรื่าเป็็น
ผ้้ไม่ใช้ื่ควัามรุื่นแรื่ง เป็็นคนซ่ึ่�อสัตย์ เป็็นคนอ่อนโยน เป็็นผ้้
มีควัามเคารื่พิ เรื่ากำาลังเป็็นผ้้ให้้สิ�งทีุ�ดีีงามต่อผ้้อ่�นอย่้ เรื่า
กำาลังสร้ื่างผลทีุ�ดีีต่อผ้้อ่�นอย่้ เรื่ากำาลังทุำาให้้ชีื่วิัตข้องผ้้อ่�นดีี 
ข่้�นอย่้” ถ้าจะยกตัวัอย่างจากวิัถีชีื่วิัตปั็จจุบั่น ก็เห้ม่อนกับ่ว่ัา
รื่ถข้องเรื่ากำาลังวิั�งอย่้บ่นมอเตอรื่เ์วัย ์และเม่�อมีรื่ถทีุ�จะเข้้ามา
ส่้ทุางห้ลัก แล้วัเข้าชื่ะลอรื่ถลงเพ่ิ�อให้้ทุางเรื่าได้ีไป็ก่อน เข้า
ได้ียับ่ยั�งตัวัเองไว้ัแทุนทีุ�จะป็รีื่�แซึ่งห้น้าเรื่าเข้้ามา เม่�อนั�นเรื่า
คิดีว่ัา “ข้อบ่คุณ! ข้อบ่คุณทีุ�ชื่ะลอรื่ถแล้วัป็ล่อยให้้เรื่าขั้บ่ต่อไป็ 
โดียไม่ต้องเบ่รื่กกะทัุนหั้น” ห้ร่ื่อเม่�อถนนสองสายมาบ่รื่รื่จบ่
กัน แล้วัมีคนชื่ะลอรื่ถลงเพ่ิ�อให้้ทุางเรื่าไป็ก่อน เรื่ามักคิดีว่ัา 
“ข้อบ่คุณ ในโลกนี�ยังมีคนดีี และมีควัามสุภัาพิห้ลงเห้ล่ออย่้!” 
เพีิยงแค่การื่กรื่ะทุำาทีุ�ธรื่รื่มดีา ๆ เทุ่านี�กลับ่ส่งผลในแง่บ่วัก
และมีป็รื่ะโยชื่น์อย่างมากต่อเรื่า

อาตมาจะเลา่ตวััอยา่งให้้ฟังอกีเร่ื่�องห้น่�ง ห้ลายป็ก่ีอน
อาตมาอาศัยอย่้ในอเมริื่กา ทีุ�นั�นมักมีด่ีานเก็บ่ค่าผ่านทุาง
ก่อนจะข้้ามสะพิานเป็็นเร่ื่�องป็กติ ในบ่รื่รื่ดีาเม่องให้ญ่จะมีต้้
เก็บ่ค่าผ่านทุางเรีื่ยงรื่ายกันเป็็นแถวัยาวัข้วัางทุางข่้�นสะพิาน
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อย่้ รื่ถห้ร่ื่อรื่ถบ่รื่รื่ทุุกแต่ละคันจะเข้้ามาห้ยุดีทีุ�ห้น้าต้้และจ่าย
ค่าผ่านทุางก่อนจะข้ับ่ผ่านเข้้าป็รื่ะต้ไป็ อย่างไรื่ก็ตาม มัก
จะมีช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางอย่้รื่าวั ๒-๓ ช่ื่อง ถ้าในรื่ถ
มีคนนั�งมา ๓ คนห้ร่ื่อมากกว่ัานั�น รื่ถคันนั�นก็ไม่ต้องเสียค่า 
ผ่านทุาง ซ่ึ่�งช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางนี�จะอย่้ทีุ�ริื่มสุดีด้ีาน
ใดีด้ีานห้น่�งข้องต้้เก็บ่เงินทัุ�งห้มดีทีุ�มีรื่าวั ๑๒ -๑๕ ช่ื่อง  

วัันห้น่�งอาตมานั�งมาในรื่ถกับ่พิรื่ะอีก ๒-๓ ร้ื่ป็ โดียมี
ล้กศิษย์ทีุ�เป็็นฆรื่าวัาสเป็็นผ้้ขั้บ่ และรื่ถข้องเรื่ากำาลังเข้้าใกล้
สะพิานโอ๊คแลนด์ีเบ่ย์ในเลนทีุ� ๓ ทัุนใดีนั�นคนขั้บ่ก็น่กข่้�นมา
ได้ีว่ัา “ในรื่ถเรื่ามีกันอย่้ ๔ คน เรื่าไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทุาง” 
แต่ช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางอย่้ทีุ�เลน ๑๔ กับ่ ๑๕ และใน
ข้ณะนั�นเรื่าอย่้ห่้างจากด่ีานเก็บ่ค่าผ่านทุางเพีิยงแค่รื่าวัไม่ถ่ง 
๑๐๐ เมตรื่เทุ่านั�น ดัีงนั�นเธอผ้้เป็็นชื่าวันิวัยอร์ื่คทีุ�มีควัามเช่ื่�อ
มั�นส้งและเป็็นคนขั้บ่รื่ถทีุ�มีควัามสามารื่ถมาก รื่วัมทัุ�งร้้ื่ว่ัาจะ
รัื่กษาสิทุธิ�ทีุ�พ่ิงได้ีข้องเธอได้ีอย่างไรื่ เธอจ่งเริื่�มข้้ามเลนจรื่าจรื่
ทัุ�ง ๑๐ เลนเพ่ิ�อไป็ยังด่ีานห้มายเลข้ ๑๔ ข้ณะทีุ�เรื่าค่อย ๆ 
ค่บ่คลานไป็ข้้างห้น้าและเบี่ยดีทุางนั�นทีุทุางนี�ทีุ เรื่าก็ได้ีพิบ่
กับ่สีห้น้าทีุ�แสดีงควัามไม่พิอใจบ้่างและเสียงบี่บ่แตรื่จากรื่ถ
ข้้างห้ลังบ้่างพิอสมควัรื่

และแล้วัก็ป็รื่ากฏิวั่าเรื่าไม่สามารื่ถไป็จนถ่งเลนทีุ�ไม่
ต้องเสียค่าผ่านทุางได้ี เม่�อไป็ถ่งด่ีานเก็บ่เงินเรื่าข้้ามไป็ได้ี
เพีิยงแค่ ๕ เลนเทุ่านั�น รื่ถคันทีุ�อย่้ข้้างห้ลังเรื่าอารื่มณ์เสีย
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อย่างมาก เพิรื่าะมารื่ยาทุการื่ขั้บ่รื่ถในแบ่บ่คนขั้บ่ผ้้เช่ื่�อมั�น
ข้องเธออาจจะด้ีเรีื่ยกร้ื่องทุวังสิทุธิ�อันพ่ิงได้ีมากไป็นิดี คน
ทีุ�อย่้ในรื่ถคันห้ลังช้ื่กำาปั็�นไป็มา พิร้ื่อมด้ีวัยใบ่ห้น้าโกรื่ธข่้�ง
อย่างแรื่ง พิวักเข้าร้้ื่ส่กทัุ�งสมควัรื่ทีุ�จะโกรื่ธและมีสิทุธิ�โดีย
ชื่อบ่ธรื่รื่มทีุ�จะโกรื่ธด้ีวัย เรื่าเห็้นได้ีจากกรื่ะจกมองห้ลังว่ัา
เข้าด้ีหั้วัเสียอย่างห้นัก และพิวักเรื่าพิรื่ะสงฆ์ (ซ่ึ่�งอาตมาคิดี
ว่ัาคงไม่อยากให้้ศาสนาพุิทุธเส่�อมเสีย) ก็ค่อย ๆ เล่�อนตัวั
ตำ�าลงให้้พ้ินพินักเก้าอี�โดียไม่ได้ีตั�งใจ 

อย่างไรื่ก็ตาม เม่�อไป็ถ่งต้้เก็บ่เงินและคนขั้บ่ข้องเรื่าได้ี
จ่าย ๕ ดีอลลา่ร์ื่ เธอบ่อกกบั่คนเกบ็่เงินโดียฉบั่พิลันว่ัา “และ
นี�อีก ๕ ดีอลล่าร์ื่สำาห้รัื่บ่รื่ถคันข้้างห้ลัง” ในข้ณะทีุ�เรื่ากำาลัง
มองทุางกรื่ะจกมองห้ลัง เรื่าก็เห็้นว่ัาคนในรื่ถคันนั�นขั้บ่เข้้า
มาจอดีทีุ�ต้้เก็บ่เงิน และคนเก็บ่เงินบ่อกเข้าว่ัา “รื่ถคันห้น้า
จ่ายให้้คุณแล้วั” พิวักเข้าด้ีมีทุ่าทีุป็รื่ะห้ลาดีใจ และในข้ณะทีุ�
เรื่ากำาลังข้้ามสะพิานอย่้ คนค่้นั�นก็ขั้บ่เข้้ามาข้้างรื่ถเรื่าพิร้ื่อม
กับ่โบ่กม่อทัุกทุายและยิ�มให้้ และแล้วัศาสนาพุิทุธก็กลับ่มา
มีช่ื่�อเสียงดีีอีกครัื่�งห้น่�ง 

นับ่แต่วัันนั�น แม้ว่ัาเวัลาจะผ่านมาแล้วัถ่งกว่ัา ๒๐ ปี็ 
แต่คนทีุ�อย่้ในรื่ถคันห้ลังน่าจะยังจำาผ้้ห้ญิงทีุ�เคยจ่ายค่าผ่าน
ทุางให้้ทีุ�สะพิานเบ่ย์บ่ริื่ดีจ์ในวัันนั�นไดี้ สถานการื่ณ์ข้องการื่
เผชิื่ญห้น้าทีุ�กลับ่จบ่ลงอย่างงดีงามแบ่บ่ไม่คาดีคิดี มักจะยัง
วันเวีัยนอย่างมีควัามสุข้อย่้ในควัามทุรื่งจำาข้องผ้้ได้ีรัื่บ่ ดัีงนั�น 
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อย่้ รื่ถห้ร่ื่อรื่ถบ่รื่รื่ทุุกแต่ละคันจะเข้้ามาห้ยุดีทีุ�ห้น้าต้้และจ่าย
ค่าผ่านทุางก่อนจะข้ับ่ผ่านเข้้าป็รื่ะต้ไป็ อย่างไรื่ก็ตาม มัก
จะมีช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางอย่้รื่าวั ๒-๓ ช่ื่อง ถ้าในรื่ถ
มีคนนั�งมา ๓ คนห้ร่ื่อมากกว่ัานั�น รื่ถคันนั�นก็ไม่ต้องเสียค่า 
ผ่านทุาง ซ่ึ่�งช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางนี�จะอย่้ทีุ�ริื่มสุดีด้ีาน
ใดีด้ีานห้น่�งข้องต้้เก็บ่เงินทัุ�งห้มดีทีุ�มีรื่าวั ๑๒ -๑๕ ช่ื่อง  

วัันห้น่�งอาตมานั�งมาในรื่ถกับ่พิรื่ะอีก ๒-๓ ร้ื่ป็ โดียมี
ล้กศิษย์ทีุ�เป็็นฆรื่าวัาสเป็็นผ้้ขั้บ่ และรื่ถข้องเรื่ากำาลังเข้้าใกล้
สะพิานโอ๊คแลนด์ีเบ่ย์ในเลนทีุ� ๓ ทัุนใดีนั�นคนขั้บ่ก็น่กข่้�นมา
ได้ีว่ัา “ในรื่ถเรื่ามีกันอย่้ ๔ คน เรื่าไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทุาง” 
แต่ช่ื่องทีุ�ไม่ต้องเสียค่าผ่านทุางอย่้ทีุ�เลน ๑๔ กับ่ ๑๕ และใน
ข้ณะนั�นเรื่าอย่้ห่้างจากด่ีานเก็บ่ค่าผ่านทุางเพีิยงแค่รื่าวัไม่ถ่ง 
๑๐๐ เมตรื่เทุ่านั�น ดัีงนั�นเธอผ้้เป็็นชื่าวันิวัยอร์ื่คทีุ�มีควัามเช่ื่�อ
มั�นส้งและเป็็นคนขั้บ่รื่ถทีุ�มีควัามสามารื่ถมาก รื่วัมทัุ�งร้้ื่ว่ัาจะ
รัื่กษาสิทุธิ�ทีุ�พ่ิงได้ีข้องเธอได้ีอย่างไรื่ เธอจ่งเริื่�มข้้ามเลนจรื่าจรื่
ทัุ�ง ๑๐ เลนเพ่ิ�อไป็ยังด่ีานห้มายเลข้ ๑๔ ข้ณะทีุ�เรื่าค่อย ๆ 
ค่บ่คลานไป็ข้้างห้น้าและเบี่ยดีทุางนั�นทีุทุางนี�ทีุ เรื่าก็ได้ีพิบ่
กับ่สีห้น้าทีุ�แสดีงควัามไม่พิอใจบ้่างและเสียงบี่บ่แตรื่จากรื่ถ
ข้้างห้ลังบ้่างพิอสมควัรื่

และแล้วัก็ป็รื่ากฏิวั่าเรื่าไม่สามารื่ถไป็จนถ่งเลนทีุ�ไม่
ต้องเสียค่าผ่านทุางได้ี เม่�อไป็ถ่งด่ีานเก็บ่เงินเรื่าข้้ามไป็ได้ี
เพีิยงแค่ ๕ เลนเทุ่านั�น รื่ถคันทีุ�อย่้ข้้างห้ลังเรื่าอารื่มณ์เสีย

11

การให้อภัยและความกรุณา

อย่างมาก เพิรื่าะมารื่ยาทุการื่ขั้บ่รื่ถในแบ่บ่คนขั้บ่ผ้้เช่ื่�อมั�น
ข้องเธออาจจะด้ีเรีื่ยกร้ื่องทุวังสิทุธิ�อันพ่ิงได้ีมากไป็นิดี คน
ทีุ�อย่้ในรื่ถคันห้ลังช้ื่กำาปั็�นไป็มา พิร้ื่อมด้ีวัยใบ่ห้น้าโกรื่ธข่้�ง
อย่างแรื่ง พิวักเข้าร้้ื่ส่กทัุ�งสมควัรื่ทีุ�จะโกรื่ธและมีสิทุธิ�โดีย
ชื่อบ่ธรื่รื่มทีุ�จะโกรื่ธด้ีวัย เรื่าเห็้นได้ีจากกรื่ะจกมองห้ลังว่ัา
เข้าด้ีหั้วัเสียอย่างห้นัก และพิวักเรื่าพิรื่ะสงฆ์ (ซ่ึ่�งอาตมาคิดี
ว่ัาคงไม่อยากให้้ศาสนาพุิทุธเส่�อมเสีย) ก็ค่อย ๆ เล่�อนตัวั
ตำ�าลงให้้พ้ินพินักเก้าอี�โดียไม่ได้ีตั�งใจ 

อย่างไรื่ก็ตาม เม่�อไป็ถ่งต้้เก็บ่เงินและคนขั้บ่ข้องเรื่าได้ี
จ่าย ๕ ดีอลลา่ร์ื่ เธอบ่อกกบั่คนเกบ็่เงินโดียฉบั่พิลันว่ัา “และ
นี�อีก ๕ ดีอลล่าร์ื่สำาห้รัื่บ่รื่ถคันข้้างห้ลัง” ในข้ณะทีุ�เรื่ากำาลัง
มองทุางกรื่ะจกมองห้ลัง เรื่าก็เห็้นว่ัาคนในรื่ถคันนั�นขั้บ่เข้้า
มาจอดีทีุ�ต้้เก็บ่เงิน และคนเก็บ่เงินบ่อกเข้าว่ัา “รื่ถคันห้น้า
จ่ายให้้คุณแล้วั” พิวักเข้าด้ีมีทุ่าทีุป็รื่ะห้ลาดีใจ และในข้ณะทีุ�
เรื่ากำาลังข้้ามสะพิานอย่้ คนค่้นั�นก็ขั้บ่เข้้ามาข้้างรื่ถเรื่าพิร้ื่อม
กับ่โบ่กม่อทัุกทุายและยิ�มให้้ และแล้วัศาสนาพุิทุธก็กลับ่มา
มีช่ื่�อเสียงดีีอีกครัื่�งห้น่�ง 

นับ่แต่วัันนั�น แม้ว่ัาเวัลาจะผ่านมาแล้วัถ่งกว่ัา ๒๐ ปี็ 
แต่คนทีุ�อย่้ในรื่ถคันห้ลังน่าจะยังจำาผ้้ห้ญิงทีุ�เคยจ่ายค่าผ่าน
ทุางให้้ทีุ�สะพิานเบ่ย์บ่ริื่ดีจ์ในวัันนั�นไดี้ สถานการื่ณ์ข้องการื่
เผชิื่ญห้น้าทีุ�กลับ่จบ่ลงอย่างงดีงามแบ่บ่ไม่คาดีคิดี มักจะยัง
วันเวีัยนอย่างมีควัามสุข้อย่้ในควัามทุรื่งจำาข้องผ้้ได้ีรัื่บ่ ดัีงนั�น 

�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   11�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   11 7/8/2564   10:07:467/8/2564   10:07:46



12

12

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

การื่ให้้อภััยผ้้อ่�นและการื่ให้้อภััยตนเองค่อการื่มีอย่้ข้องเรื่าทีุ�
เรื่าสามารื่ถมอบ่ให้้ไว้ักับ่โลกนี�  เพิรื่าะนี�ก็เป็็นการื่ให้้ควัาม
เอ่�อเฟ้�ออย่างห้น่�ง 

การพกพาความขุุ่่นเคืองใจ 

ห้ากจะพ้ิดีถ่งควัามขุ่้นเค่องใจและควัามแค้นใจ ควัาม
ต้องการื่จะแก้แค้น รื่วัมทัุ�งลักษณะนิสัยทุำานองเดีียวักันนี�
ทัุ�งห้มดี เรื่าก็มีวิัธีทีุ�จะจัดีการื่ด้ีแลเร่ื่�องเห้ล่านี�โดียเฉพิาะ  
ข้้อแรื่กเลย ในแง่ข้องการื่เจริื่ญภัาวันาห้ร่ื่อแง่จิตใจภัายใน  
สิ�งสำาคัญทีุ�ต้องมีค่อ การื่มีสติร้้ื่อย่างสมบ้่รื่ณ์ถ่งควัามร้้ื่ส่กทีุ�
เกิดีข่้�นเม่�อมีคนทุำาร้ื่ายจิตใจเรื่า เข้าได้ีทุำาผิดีต่อเรื่าจริื่ง ไม่ใช่ื่
เร่ื่�องทีุ�เรื่าห้ลอกลวังตัวัเองห้ร่ื่อคิดีไป็เอง แต่มีคนทุำาผิดีคิดี
ร้ื่ายต่อเรื่าจริื่ง “ฉันอวัดีรื่อยแผลเป็็นข้องฉันให้้คุณด้ีได้ีเลย 
ฉันเสียเงินจนห้มดีเน่�อห้มดีตัวัก็เพิรื่าะไอ้นั�นมาโกงฉัน!”  
มันไมใ่ชื่เ่ป็็นเพิยีงแคข้่้อสันนษิฐานห้ร่ื่อร้้ื่ส่กไป็เองข้องเรื่า แต่
เรื่ามีห้ลักฐาน มีช่ื่�อบุ่คคลและวัันเวัลา มันเกิดีข่้�นจริื่ง ๆ  และ
เรื่าก็มีเห้ตุผลสมควัรื่ทีุ�จะครื่ำ�าครื่วัญห้ร่ื่อบ่่นว่ัา 

แม้ว่ัาเห้ตุการื่ณ์จะเป็็นเชื่น่นั�นจริื่ง ในการื่เจริื่ญสตเิรื่า
สามารื่ถทีุ�จะมองเข้้าไป็ภัายในใจเพิ่�อจะพิิจารื่ณาวั่า “การื่
ทีุ�เรื่าแบ่กเอาควัามร้้ื่ส่กเช่ื่นนี�ไว้ัตลอดีเวัลาทุำาให้้เรื่าร้้ื่ส่ก
อย่างไรื่ ใจข้องเรื่าร้้ื่ส่กอย่างไรื่เม่�อน่กถ่งช่ื่�อข้องคนผ้้นั�น เม่�อ
น่กถ่งเห้ตุการื่ณ์ทีุ�สร้ื่างควัามเจ็บ่ป็วัดีให้้นั�น ถ่งควัามเสียห้าย
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ทีุ�เกิดีข่้�นนั�น ใจข้องเรื่าร้้ื่ส่กอย่างไรื่” การื่ไตร่ื่ตรื่อง ใคร่ื่ครื่วัญ
เช่ื่นนี�จะดีีทีุ�สุดี ห้ากทุำาโดียวิัพิากษ์วิัจารื่ณ์ให้้น้อยทีุ�สุดี และ
ป็รื่าศจากคำาว่ัา “ควัรื่ ไม่ควัรื่” ให้้มากทีุ�สุดีเทุ่าทีุ�จะเป็็นไป็ได้ี 
การื่ทีุ�ไม่ห้ลงไป็กับ่ควัามคิดีจะเป็็นป็รื่ะโยชื่น์มาก เช่ื่น ควัาม
คิดีว่ัา “ฉันมีเห้ตุผลทีุ�จะเกลียดีพิวักเข้า พิวักเข้าสมควัรื่ถ้ก
เกลียดีชัื่ง ถ้าไม่เกลียดีชัื่งเข้าอย่างนี�จะทุำาให้้เส่�อมเสียศักดิี�ศรีื่
วังศ์ตรื่ะก้ลข้องเรื่าห้มดี”

แทุนทีุ�จะทุำาเช่ื่นนั�น เม่�อเรื่าน่กถ่งเห้ตุการื่ณ์ห้ร่ื่อ
บุ่คคลผ้้นั�นข่้�นมา ห้ร่ื่อแม้กรื่ะทัุ�งคิดีถ่งควัามร้้ื่ส่กแค้นเค่อง
นั�น เรื่าเพิียงแค่สำารื่วัจควัามร้้ื่ส่กอย่างง่าย ๆ และตรื่งไป็
ตรื่งมาว่ัา ควัามร้้ื่ส่กนี�เป็็นอย่างไรื่ การื่ทีุ�เรื่าแบ่กเอาควัาม
ร้้ื่ส่กเชื่น่นี�ไวัใ้นใจ ควัามร้้ื่ส่กเม่�อคดิีถ่งคนทีุ�ทุำาให้้เรื่าเจบ็่ป็วัดี 
ทัุ�งห้มดีนี�ทุำาให้้เรื่าร้้ื่ส่กอย่างไรื่

ให้้สติเข้้าไป็รัื่บ่ร้้ื่ควัามร้้ื่ส่กนี�อย่างเต็มทีุ� โดียไม่มีคำาว่ัา 
“ควัรื่ ไม่ควัรื่” เพีิยงแค่รัื่บ่ร้้ื่ว่ัา “เม่�อเรื่าห้ยิบ่ยกมันข่้�นมาและ
ถ่อมันเอาไว้ั มันทุำาให้้เรื่าร้้ื่ส่กอย่างไรื่บ้่าง”

จากนั�นข้อให้้ถามตัวัเองวั่า “เรื่าอยากจะแบ่กมันไวั้
อย่างนี�ห้ร่ื่อ นี�ค่อควัามเจ็บ่ป็วัดี เรื่าอยากจะแบ่กมันไป็ไห้น ๆ   
ด้ีวัยอย่างนี�จริื่ง ๆ ห้ร่ื่อ เรื่าจัำาเป็นจะต้องแบ่กมันเอาไว้ัเช่ื่น
นั�นห้ร่ื่อ” และข้อให้้แค่ร้้ื่ส่กและรัื่บ่ร้้ื่มันเทุ่านั�น โดียไม่มีคำา
วิัพิากษ์วิัจารื่ณ์ใดี ๆ ไม่มีคำาว่ัา “ควัรื่ ไม่ควัรื่”
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ตามป็รื่ะสบ่การื่ณ์ข้องอาตมา วิัธีนี�เป็็นวิัธีทีุ�ตรื่งทีุ�สุดี 
และเป็็นแนวัทุางเฉพิาะตัวัข้องอาตมา ทีุ�ไม่ใช่ื่การื่ทุำาเป็็น
เฉยชื่า ไม่ใช่ื่ควัามพิยายามทีุ�ต้องยอมรัื่บ่การื่กรื่ะทุำาทีุ�เลวัร้ื่าย 
ห้ร่ื่อพิยายามทีุ�จะบ่อกตัวัเองว่ัา มันโอเค! ห้ร่ื่อบ่อกว่ัา ฉันมี
ควัามสุข้ทีุ�พิวักเข้าทุำาให้้เรื่าล้มละลาย ห้ร่ื่อก่อให้้เกิดีแผลใจ
จากการื่กรื่ะทุำาทีุ�ผิดีพิลาดีทีุ�คนอ่�นสร้ื่างข่้�น 

เรื่าพ่ิงพิิจารื่ณาวั่า “นี�เป็็นเร่ื่�องทีุ�เจ็บ่ป็วัดีมาก เร่ื่�อง
นี�เป็็นเร่ื่�องทีุ�เลวัร้ื่ายมาก แต่เรื่าจะป็ล่อยให้้ชีื่วิัตข้องเรื่าทัุ�ง
ชีื่วิัตห้มกมุ่นอย่้กับ่เห้ตุการื่ณ์นี�เทุ่านั�นห้ร่ื่อ เรื่าจะป็ล่อยให้้
เห้ตุการื่ณ์นี�กำาห้นดีชีื่วิัตข้องเรื่าห้ร่ื่อ เรื่าจำาเป็็นจะต้องแบ่ก
เอาภัารื่ะเห้ล่านี�ไป็ด้ีวัยห้ร่ื่อ เพิรื่าะมันไม่เพีิยงทุำาให้้เรื่าต้อง
เจ็บ่ป็วัดีกับ่สิ�งเลวัร้ื่ายทีุ�เกิดีข่้�นกับ่เรื่าเทุ่านั�น แต่ข้ณะนี�เรื่ายัง
มีควัามเจบ็่ป็วัดีจากการื่แบ่กเอาสมัภัารื่ะทุางใจทีุ�ห้นักห้นว่ัง
เช่ื่นนี�ไป็กับ่เรื่าทุุกทีุ�ด้ีวัย เรื่ากำาลังเพิิ�มควัามทุุกข้์ทีุ�เกิดีจาก
เห้ตุการื่ณ์นั�นให้้มากข่้�นอย่้ทุุกข้ณะด้ีวัย”

ตอนทีุ�อาตมาเป็็นเด็ีก อาตมาได้ีรัื่บ่แรื่งบั่นดีาลใจ
อย่างมากจากคุณตาข้องอาตมา คุณตาทุำาธุรื่กิจค้าข้ายเมล็ดี
พัินธ์ุพ่ิชื่ ทัุ�งนำาเข้้าและส่งออกอย่้ทีุ�ลอนดีอน ทุ่านมีบ่รื่ิษัทุ 
เล็ก ๆ ช่ื่�อ คาร์ื่ล โกลด์ีชื่มิดีท์ุ จดีทุะเบี่ยนในตลาดีแลก
เป็ลี�ยนบ่อลติค ทุ่านเป็็นทีุ�ร้้ื่จักกันดีีว่ัาไม่เคยไล่ใครื่ออกเลย 
เพิรื่าะฉะนั�นทุ่านจ่งมีล้กจ้างทีุ�ทุำางานด้ีวัยนับ่เป็็นสิบ่ ๆ ปี็ 
ทุ่านทุำาธุรื่กิจนี�เป็็นเวัลานาน นานมาก ทุ่านเริื่�มธุรื่กิจนี�เม่�อ
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อายุรื่าวั ๒๐ กว่ัาปี็ และทุ่านก็ยังคงทุำางานในบ่ริื่ษัทุนี�อย่้จน
อายุได้ี ๙๕ ปี็ แม้ว่ัาตาข้องทุ่านจะมองไม่เห็้น 

ทุ่านเคยถ้กหุ้้นส่วันโกงอย่างห้นักในชีื่วิัตถ่ง ๒ ครัื่�ง 
ทุ่านถ้กหุ้้นส่วันป็อกลอกเอาธุรื่กิจไป็อย่างไม่มีควัามละอาย 
แต่ทุ่านไม่เคยบ่่นว่ัาตำาห้นิใครื่เลย สำาห้รัื่บ่สมาชิื่กคนอ่�น ๆ 
ในบ้่าน บ่าร์ื่นาร์ื่ดี จะเป็็นช่ื่�อทีุ�ถ้กเอ่ยออกมาด้ีวัยควัามคับ่
ข้้องใจ จากการื่กรื่ะทุำาทีุ�เลวัร้ื่ายข้องเข้า (ต้องข้ออภััยต่อคนทีุ�
ช่ื่�อบารน์ารด์ทุุกคนด้ีวัย อาตมาไม่ได้ีมีเจตนาจะให้้รื่า้ยใครื่!) 
แต่คุณตาข้องอาตมากลับ่ไม่มีควัามข้มข่้�นใดี ๆ  เลย ไม่มีคำา
ตำาห้นิบ่่นว่ัา ทุ่านไม่เคยแสดีงควัามขุ่้นเค่องต่อบุ่คคลผ้้นั�น
เลย ทุ่านไมไ่ดีมี้ควัามสขุ้จากเร่ื่�องนี�อยา่งแนน่อน เพิรื่าะทุา่น
ต้องเริื่�มสร้ื่างธุรื่กิจข่้�นมาให้ม่ ทุ่านส้ญเงินทัุ�งห้มดีและทุ่านก็
ต้องเริื่�มต้นให้ม่ห้มดีจากศ้นย์ นี�ค่อสิ�งทีุ�อาตมาจำาได้ีจากเร่ื่�อง
นี� แต่คุณตาก็ยอมรัื่บ่สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นอย่างกล้าห้าญ แล้วัคงเดิีน
ห้น้าต่อไป็ และทุ่านก็ไม่ไดี้ทุำาให้้เร่ื่�องนี�เป็็นควัามทุุกข้์ยาก
พิิเศษเพิิ�มเข้้ามาในชีื่วิัตทุ่าน 

ด้ีวัยเห้ตุนี� ควัามเจ็บ่ป็วัดีข้องการื่แบ่กควัามขุ่้นเค่อง
ไว้ัในใจจ่งเป็็นสิ�งสำาคัญทีุ�เรื่าควัรื่ทุำาควัามร้้ื่จักและรื่ับ่ร้้ื่ว่ัา
มันทุำาให้้ร้้ื่ส่กอย่างไรื่ ในคำาว่ัา “การื่พิกพิาควัามขุ่้นเค่องใจ” 
แฝึงนัยบ่างอย่างในตัวัข้องมันเอง ค่อเรื่ากำาลังพึกพึามันอย่้ 
ซ่ึ่�งก็ค่อสัมภัารื่ะอันห้นักอ่�งทีุ�เรื่าแบ่กไป็ไห้นต่อไห้นด้ีวัยเอง
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ตามป็รื่ะสบ่การื่ณ์ข้องอาตมา วิัธีนี�เป็็นวิัธีทีุ�ตรื่งทีุ�สุดี 
และเป็็นแนวัทุางเฉพิาะตัวัข้องอาตมา ทีุ�ไม่ใช่ื่การื่ทุำาเป็็น
เฉยชื่า ไม่ใช่ื่ควัามพิยายามทีุ�ต้องยอมรัื่บ่การื่กรื่ะทุำาทีุ�เลวัร้ื่าย 
ห้ร่ื่อพิยายามทีุ�จะบ่อกตัวัเองว่ัา มันโอเค! ห้ร่ื่อบ่อกว่ัา ฉันมี
ควัามสุข้ทีุ�พิวักเข้าทุำาให้้เรื่าล้มละลาย ห้ร่ื่อก่อให้้เกิดีแผลใจ
จากการื่กรื่ะทุำาทีุ�ผิดีพิลาดีทีุ�คนอ่�นสร้ื่างข่้�น 

เรื่าพ่ิงพิิจารื่ณาวั่า “นี�เป็็นเร่ื่�องทีุ�เจ็บ่ป็วัดีมาก เร่ื่�อง
นี�เป็็นเร่ื่�องทีุ�เลวัร้ื่ายมาก แต่เรื่าจะป็ล่อยให้้ชีื่วิัตข้องเรื่าทัุ�ง
ชีื่วิัตห้มกมุ่นอย่้กับ่เห้ตุการื่ณ์นี�เทุ่านั�นห้ร่ื่อ เรื่าจะป็ล่อยให้้
เห้ตุการื่ณ์นี�กำาห้นดีชีื่วิัตข้องเรื่าห้ร่ื่อ เรื่าจำาเป็็นจะต้องแบ่ก
เอาภัารื่ะเห้ล่านี�ไป็ด้ีวัยห้ร่ื่อ เพิรื่าะมันไม่เพีิยงทุำาให้้เรื่าต้อง
เจ็บ่ป็วัดีกับ่สิ�งเลวัร้ื่ายทีุ�เกิดีข่้�นกับ่เรื่าเทุ่านั�น แต่ข้ณะนี�เรื่ายัง
มีควัามเจบ็่ป็วัดีจากการื่แบ่กเอาสมัภัารื่ะทุางใจทีุ�ห้นักห้นว่ัง
เช่ื่นนี�ไป็กับ่เรื่าทุุกทีุ�ด้ีวัย เรื่ากำาลังเพิิ�มควัามทุุกข้์ทีุ�เกิดีจาก
เห้ตุการื่ณ์นั�นให้้มากข่้�นอย่้ทุุกข้ณะด้ีวัย”

ตอนทีุ�อาตมาเป็็นเด็ีก อาตมาได้ีรัื่บ่แรื่งบั่นดีาลใจ
อย่างมากจากคุณตาข้องอาตมา คุณตาทุำาธุรื่กิจค้าข้ายเมล็ดี
พัินธ์ุพ่ิชื่ ทัุ�งนำาเข้้าและส่งออกอย่้ทีุ�ลอนดีอน ทุ่านมีบ่รื่ิษัทุ 
เล็ก ๆ ช่ื่�อ คาร์ื่ล โกลด์ีชื่มิดีท์ุ จดีทุะเบี่ยนในตลาดีแลก
เป็ลี�ยนบ่อลติค ทุ่านเป็็นทีุ�ร้้ื่จักกันดีีว่ัาไม่เคยไล่ใครื่ออกเลย 
เพิรื่าะฉะนั�นทุ่านจ่งมีล้กจ้างทีุ�ทุำางานด้ีวัยนับ่เป็็นสิบ่ ๆ ปี็ 
ทุ่านทุำาธุรื่กิจนี�เป็็นเวัลานาน นานมาก ทุ่านเริื่�มธุรื่กิจนี�เม่�อ
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อายุรื่าวั ๒๐ กว่ัาปี็ และทุ่านก็ยังคงทุำางานในบ่ริื่ษัทุนี�อย่้จน
อายุได้ี ๙๕ ปี็ แม้ว่ัาตาข้องทุ่านจะมองไม่เห็้น 

ทุ่านเคยถ้กหุ้้นส่วันโกงอย่างห้นักในชีื่วิัตถ่ง ๒ ครัื่�ง 
ทุ่านถ้กหุ้้นส่วันป็อกลอกเอาธุรื่กิจไป็อย่างไม่มีควัามละอาย 
แต่ทุ่านไม่เคยบ่่นว่ัาตำาห้นิใครื่เลย สำาห้รัื่บ่สมาชิื่กคนอ่�น ๆ 
ในบ้่าน บ่าร์ื่นาร์ื่ดี จะเป็็นช่ื่�อทีุ�ถ้กเอ่ยออกมาด้ีวัยควัามคับ่
ข้้องใจ จากการื่กรื่ะทุำาทีุ�เลวัร้ื่ายข้องเข้า (ต้องข้ออภััยต่อคนทีุ�
ช่ื่�อบารน์ารด์ทุุกคนด้ีวัย อาตมาไม่ได้ีมีเจตนาจะให้้รื่า้ยใครื่!) 
แต่คุณตาข้องอาตมากลับ่ไม่มีควัามข้มข่้�นใดี ๆ  เลย ไม่มีคำา
ตำาห้นิบ่่นว่ัา ทุ่านไม่เคยแสดีงควัามขุ่้นเค่องต่อบุ่คคลผ้้นั�น
เลย ทุ่านไมไ่ดีมี้ควัามสขุ้จากเร่ื่�องนี�อยา่งแนน่อน เพิรื่าะทุา่น
ต้องเริื่�มสร้ื่างธุรื่กิจข่้�นมาให้ม่ ทุ่านส้ญเงินทัุ�งห้มดีและทุา่นก็
ต้องเริื่�มต้นให้ม่ห้มดีจากศ้นย์ นี�ค่อสิ�งทีุ�อาตมาจำาได้ีจากเร่ื่�อง
นี� แต่คุณตาก็ยอมรัื่บ่สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นอย่างกล้าห้าญ แล้วัคงเดิีน
ห้น้าต่อไป็ และทุ่านก็ไม่ไดี้ทุำาให้้เร่ื่�องนี�เป็็นควัามทุุกข้์ยาก
พิิเศษเพิิ�มเข้้ามาในชีื่วิัตทุ่าน 

ด้ีวัยเห้ตุนี� ควัามเจ็บ่ป็วัดีข้องการื่แบ่กควัามขุ่้นเค่อง
ไว้ัในใจจ่งเป็็นสิ�งสำาคัญทีุ�เรื่าควัรื่ทุำาควัามร้้ื่จักและรื่ับ่ร้้ื่ว่ัา
มันทุำาให้้ร้้ื่ส่กอย่างไรื่ ในคำาว่ัา “การื่พิกพิาควัามขุ่้นเค่องใจ” 
แฝึงนัยบ่างอย่างในตัวัข้องมันเอง ค่อเรื่ากำาลังพึกพึามันอย่้ 
ซ่ึ่�งก็ค่อสัมภัารื่ะอันห้นักอ่�งทีุ�เรื่าแบ่กไป็ไห้นต่อไห้นด้ีวัยเอง
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ยังมีอีกแง่มุมห้น่�งข้องกรื่ะบ่วันการื่พิกเอาควัามขุ่้น
เค่องเช่ื่นนี�ไว้ั ก็ค่อจิตข้องมนุษย์นี�มีควัามชื่ำานาญอย่างน่า
ป็รื่ะห้ลาดีในการื่ห้าเห้ตุผลดีี ๆ อย่างยาวัเห้ยียดีว่ัา ทุำาไม
เรื่าถ่งเป็็นฝ่ึายถ้กแล้วัเข้าเป็็นฝ่ึายผิดี ห้ร่ื่อว่ัา มันไม่ควัรื่จะ
เป็็นอย่างน้� แต่มันควัรื่จะเป็็นอย่างน้�น ถ่งแม้ว่ัามันจะก่อ
ให้้เกิดีควัามร้้ื่ส่กพ่ิงพิอใจในข้ณะทีุ�เรื่าคิดีห้าเห้ตุผลอย่างนี� 
แต่อย่างไรื่เสียมันก็จะไม่มีวัันจบ่สิ�นได้ี ตามป็รื่ะสบ่การื่ณ์
ข้องอาตมา เรื่าไม่มีวัันพิาใจให้้พิบ่ถ่งควัามสงบ่สันติได้ีเลย 
ควัามคิดีป็รุื่งแต่งทีุ�ไม่มีวัันสิ�นสุดีนี�ทุำาได้ีเพีิยงแค่ ทุำาให้้ทุุก
อย่างยุ่งยากข่้�น และทุำาให้้จิตใจข้องเรื่ามีแต่ควัามต่งเครีื่ยดี
มากข่้�นเทุ่านั�น 

ดัีงนั�น จะมีป็รื่ะโยชื่น์มากกว่ัาห้ลายเทุ่า ถ้าเรื่าจะร้้ื่
ว่ัาตอนนี�เรื่ากำาลังย่ดีติดีกับ่ควัามขุ่้นเค่อง มีการื่พิกพิาควัาม
ขุ่้นเค่องและทีุ�สุดีก็เข้้าใจว่ัา  “นี�ค่อภัารื่ะอันแสนห้นัก นี�ค่อ
ควัามเจ็บ่ป็วัดี” จ่งเป็็นสิ�งทีุ�อำานวัยป็รื่ะโยชื่น์ให้้เรื่าได้ีมากกว่ัา 
และเม่�อนั�นการื่ป็ล่อยวัางเร่ื่�องนี�ลงก็จะเกิดีข่้�นได้ี แต่ไม่ใช่ื่
ด้ีวัยเห้ตุผลว่ัา “ฉันควัรื่จะต้องป็ล่อยวัางเพิรื่าะนั�นเป็็นสิ�ง
ทีุ�ชื่าวัพุิทุธทีุ�ดีีพ่ิงกรื่ะทุำา” ห้ร่ื่อ “พิรื่ะอาจารื่ย์เทุศนาเร่ื่�องนี� 
และบ่อกว่ัาฉันควัรื่จะป็ล่อยวัาง” แต่กลับ่เป็็นเพิรื่าะในใจ
มีควัามร้้ื่เกิดีข่้�นตรื่ง ๆ ว่ัา “เรื่าไม่จำาเป็็นต้องทุำาร้ื่ายตัวัเอง
เช่ื่นนี�อีกต่อไป็ มันช่ื่างไม่มีป็รื่ะโยชื่น์ ช่ื่างเป็็นเร่ื่�องน่าเห้น่�อย
ห้น่ายกรื่ะไรื่” แลว้ัเม่�อนั�นการื่ป็ล่อยวัางลงกจ็ะเกดิีข่้�นแทุนทีุ� 
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การทำำาพิธีีขุ่อขุ่มา 

อีกแง่มุมห้น่�งข้องการื่ให้้อภััยค่อการื่ทุำาพิิธีข้อข้มา ห้ลาย ๆ 
ทุ่านทีุ�คุ้นเคยกับ่พุิทุธเถรื่วัาทุ และคุ้นเคยกับ่การื่ป็ฏิิบั่ติธรื่รื่ม
คงจะร้้ื่ดีีว่ัา เรื่ามีพิิธีอย่างห้น่�งทีุ�มักป็ฏิิบั่ติกันเป็็นป็รื่ะจำาเม่�อ
เรื่าอย่้ร่ื่วัมกันเป็็นกลุ่มให้ญ่ เช่ื่น การื่อย่้ร่ื่วัมกันในวััดี ห้ร่ื่อ
ห้ลังจากทีุ�ได้ีมีการื่ป็ฏิิบั่ติธรื่รื่มร่ื่วัมกัน ห้ร่ื่อห้ลังจากการื่อย่้
ร่ื่วัมกันในวััดีแล้วัผ้้นั�นจะต้องเดิีนทุางไป็ทีุ�อ่�น นอกเห้น่อไป็
จากนั�น เม่�อเป็็นวัันคล้ายวัันเกิดีข้องพิรื่ะผ้้ให้ญ่ จะมีการื่ 
กรื่าบ่ข้อข้มาร่ื่วัมกันทัุ�งห้มดี เพ่ิ�อเป็็นการื่แสดีงควัามกตัญญู้
กตเวัทีุ และแสดีงควัามเคารื่พิต่อทุ่าน 

ในการื่ทุำาพิิธีข้อข้มาอย่างเป็็นทุางการื่ เรื่าจะสวัดีเป็็น
ภัาษาบ่าลีเพ่ิ�อกล่าวักับ่บุ่คคลผ้้นั�นว่ัา “สิ�งใดีก็ตามทีุ�ข้้าพิเจ้า
ได้ีกรื่ะทุำาแล้วั โดียทุวัารื่ทัุ�ง ๓ ทัุ�งทุางกาย วัาจาห้ร่ื่อใจ ด้ีวัย
เจตนาห้ร่ื่อห้าเจตนามิได้ี อันเป็็นบ่าป็อกุศล เป็็นอุป็สรื่รื่ค
ไม่ว่ัาทุางใดีทุางห้น่�ง ข้อทุ่านจงยกโทุษ โป็รื่ดีอโห้สิกรื่รื่มให้้
แก่ข้้าพิเจ้าด้ีวัย” ถ่งแม้เรื่าจะไม่ร้้ื่ว่ัาได้ีกรื่ะทุำาการื่ทีุ�ได้ีสร้ื่าง
ควัามไม่พิอใจห้ร่ื่อสร้ื่างควัามเด่ีอดีร้ื่อนให้้กับ่ทุ่าน เรื่าก็ถ่อ
เห้ม่อนห้น่�งว่ัาเรื่าได้ีเคยกรื่ะทุำาแล้วั ห้ร่ื่ออาจเคยทุำาแล้วั 
ดัีงนั�น ห้ากเป็็นเช่ื่นนั�น ข้อให้้ทุ่านอภััยให้้ด้ีวัย

ด้ีวัยวิัธีนี�เรื่ากำาลังแสดีงควัามอ่อนน้อมถ่อมตนและ
ยอมรัื่บ่ว่ัา “การื่กรื่ะทุำาข้องเรื่าทัุ�งห้มดีไม่สามารื่ถจะมีควัาม
สมบ้่รื่ณ์แบ่บ่ได้ี ห้ร่ื่อไม่สามารื่ถทุำาให้้ทุุกคนพ่ิงพิอใจได้ี
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ยังมีอีกแง่มุมห้น่�งข้องกรื่ะบ่วันการื่พิกเอาควัามขุ่้น
เค่องเช่ื่นนี�ไว้ั ก็ค่อจิตข้องมนุษย์นี�มีควัามชื่ำานาญอย่างน่า
ป็รื่ะห้ลาดีในการื่ห้าเห้ตุผลดีี ๆ อย่างยาวัเห้ยียดีว่ัา ทุำาไม
เรื่าถ่งเป็็นฝ่ึายถ้กแล้วัเข้าเป็็นฝ่ึายผิดี ห้ร่ื่อว่ัา มันไม่ควัรื่จะ
เป็็นอย่างน้� แต่มันควัรื่จะเป็็นอย่างน้�น ถ่งแม้ว่ัามันจะก่อ
ให้้เกิดีควัามร้้ื่ส่กพ่ิงพิอใจในข้ณะทีุ�เรื่าคิดีห้าเห้ตุผลอย่างนี� 
แต่อย่างไรื่เสียมันก็จะไม่มีวัันจบ่สิ�นได้ี ตามป็รื่ะสบ่การื่ณ์
ข้องอาตมา เรื่าไม่มีวัันพิาใจให้้พิบ่ถ่งควัามสงบ่สันติได้ีเลย 
ควัามคิดีป็รุื่งแต่งทีุ�ไม่มีวัันสิ�นสุดีนี�ทุำาได้ีเพีิยงแค่ ทุำาให้้ทุุก
อย่างยุ่งยากข่้�น และทุำาให้้จิตใจข้องเรื่ามีแต่ควัามต่งเครีื่ยดี
มากข่้�นเทุ่านั�น 

ดัีงนั�น จะมีป็รื่ะโยชื่น์มากกว่ัาห้ลายเทุ่า ถ้าเรื่าจะร้้ื่
ว่ัาตอนนี�เรื่ากำาลังย่ดีติดีกับ่ควัามขุ่้นเค่อง มีการื่พิกพิาควัาม
ขุ่้นเค่องและทีุ�สุดีก็เข้้าใจว่ัา  “นี�ค่อภัารื่ะอันแสนห้นัก นี�ค่อ
ควัามเจ็บ่ป็วัดี” จ่งเป็็นสิ�งทีุ�อำานวัยป็รื่ะโยชื่น์ให้้เรื่าได้ีมากกว่ัา 
และเม่�อนั�นการื่ป็ล่อยวัางเร่ื่�องนี�ลงก็จะเกิดีข่้�นได้ี แต่ไม่ใช่ื่
ด้ีวัยเห้ตุผลว่ัา “ฉันควัรื่จะต้องป็ล่อยวัางเพิรื่าะนั�นเป็็นสิ�ง
ทีุ�ชื่าวัพุิทุธทีุ�ดีีพ่ิงกรื่ะทุำา” ห้ร่ื่อ “พิรื่ะอาจารื่ย์เทุศนาเร่ื่�องนี� 
และบ่อกว่ัาฉันควัรื่จะป็ล่อยวัาง” แต่กลับ่เป็็นเพิรื่าะในใจ
มีควัามร้้ื่เกิดีข่้�นตรื่ง ๆ ว่ัา “เรื่าไม่จำาเป็็นต้องทุำาร้ื่ายตัวัเอง
เช่ื่นนี�อีกต่อไป็ มันช่ื่างไม่มีป็รื่ะโยชื่น์ ช่ื่างเป็็นเร่ื่�องน่าเห้น่�อย
ห้น่ายกรื่ะไรื่” แลว้ัเม่�อนั�นการื่ป็ล่อยวัางลงกจ็ะเกดิีข่้�นแทุนทีุ� 
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การทำำาพิธีีขุ่อขุ่มา 

อีกแง่มุมห้น่�งข้องการื่ให้้อภััยค่อการื่ทุำาพิิธีข้อข้มา ห้ลาย ๆ 
ทุ่านทีุ�คุ้นเคยกับ่พุิทุธเถรื่วัาทุ และคุ้นเคยกับ่การื่ป็ฏิิบั่ติธรื่รื่ม
คงจะร้้ื่ดีีว่ัา เรื่ามีพิิธีอย่างห้น่�งทีุ�มักป็ฏิิบั่ติกันเป็็นป็รื่ะจำาเม่�อ
เรื่าอย่้ร่ื่วัมกันเป็็นกลุ่มให้ญ่ เช่ื่น การื่อย่้ร่ื่วัมกันในวััดี ห้ร่ื่อ
ห้ลังจากทีุ�ได้ีมีการื่ป็ฏิิบั่ติธรื่รื่มร่ื่วัมกัน ห้ร่ื่อห้ลังจากการื่อย่้
ร่ื่วัมกันในวััดีแล้วัผ้้นั�นจะต้องเดิีนทุางไป็ทีุ�อ่�น นอกเห้น่อไป็
จากนั�น เม่�อเป็็นวัันคล้ายวัันเกิดีข้องพิรื่ะผ้้ให้ญ่ จะมีการื่ 
กรื่าบ่ข้อข้มาร่ื่วัมกันทัุ�งห้มดี เพ่ิ�อเป็็นการื่แสดีงควัามกตัญญู้
กตเวัทีุ และแสดีงควัามเคารื่พิต่อทุ่าน 

ในการื่ทุำาพิิธีข้อข้มาอย่างเป็็นทุางการื่ เรื่าจะสวัดีเป็็น
ภัาษาบ่าลีเพ่ิ�อกล่าวักับ่บุ่คคลผ้้นั�นว่ัา “สิ�งใดีก็ตามทีุ�ข้้าพิเจ้า
ได้ีกรื่ะทุำาแล้วั โดียทุวัารื่ทัุ�ง ๓ ทัุ�งทุางกาย วัาจาห้ร่ื่อใจ ด้ีวัย
เจตนาห้ร่ื่อห้าเจตนามิได้ี อันเป็็นบ่าป็อกุศล เป็็นอุป็สรื่รื่ค
ไม่ว่ัาทุางใดีทุางห้น่�ง ข้อทุ่านจงยกโทุษ โป็รื่ดีอโห้สิกรื่รื่มให้้
แก่ข้้าพิเจ้าด้ีวัย” ถ่งแม้เรื่าจะไม่ร้้ื่ว่ัาได้ีกรื่ะทุำาการื่ทีุ�ได้ีสร้ื่าง
ควัามไม่พิอใจห้ร่ื่อสร้ื่างควัามเด่ีอดีร้ื่อนให้้กับ่ทุ่าน เรื่าก็ถ่อ
เห้ม่อนห้น่�งว่ัาเรื่าได้ีเคยกรื่ะทุำาแล้วั ห้ร่ื่ออาจเคยทุำาแล้วั 
ดัีงนั�น ห้ากเป็็นเช่ื่นนั�น ข้อให้้ทุ่านอภััยให้้ด้ีวัย

ด้ีวัยวิัธีนี�เรื่ากำาลังแสดีงควัามอ่อนน้อมถ่อมตนและ
ยอมรัื่บ่ว่ัา “การื่กรื่ะทุำาข้องเรื่าทัุ�งห้มดีไม่สามารื่ถจะมีควัาม
สมบ้่รื่ณ์แบ่บ่ได้ี ห้ร่ื่อไม่สามารื่ถทุำาให้้ทุุกคนพ่ิงพิอใจได้ี
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ทัุ�งห้มดีทุุกเวัลา” ไม่ว่ัาจะพิยายามอย่างไรื่ก็ตาม เรื่าทุุกคน
ย่อมเคยกรื่ะทุำาการื่ใดีทีุ�ก่อให้้เกิดีควัามขั้ดีเค่องต่อกันบ้่าง
ในบ่างเวัลา

มีใครื่บ้่างทีุ�ไม่เคยทุำาให้้คนอ่�นข้ัดีเค่องเลย ถ้าคน
ใดีคนห้น่�งเช่ื่�อว่ัาตัวัเองเป็็นเช่ื่นนั�นจริื่งแล้วั อาตมาก็จะข้อ
แนะนำาว่ัา ผ้้นั�นน่าจะมีปั็ญห้าห้ลอกตัวัเองอย่างแรื่งแล้วั 
เพิรื่าะพิวักเรื่าทุุกคน ไม่เว้ันแม้แต่พิรื่ะพุิทุธเจ้า ผ้้ทุรื่งเป็็น
พิรื่ะอรื่หั้นตสัมมาสัมพุิทุธเจ้าอย่างสมบ้่รื่ณ์ พิร้ื่อมด้ีวัยกุศล
ธรื่รื่มอันเลิศ และทุรื่งเป็็นผ้้ป็รื่ะกอบ่ด้ีวัยควัามป็รื่ารื่ถนาดีี
ไม่มีป็รื่ะมาณ แม้แต่พิรื่ะองค์เองก็ยังเคยทุรื่งสร้ื่างควัามไม่
พิอใจและควัามขุ่้นเค่องให้้กับ่คนบ่างคน แม้แต่ผ้้ทีุ�ทุรื่งเป็็น
พิรื่ะพุิทุธเจ้าก็ยังสามารื่ถทุำาให้้คนอ่�นขุ่้นเค่องใจได้ีอย่้ 

ดัีงนั�น เรื่าทุุกคนสรื่้างควัามขุ่้นเค่องใจให้้กันและกัน
เป็็นบ่างครัื่�งบ่างครื่าวั และด้ีวัยการื่แสดีงออกเช่ื่นนี� กล่าวั
ค่อ การื่ข้อข้มา ก็เป็็นการื่ยอมรัื่บ่อย่างอ่อนน้อมว่ัา เรื่าได้ี
ทุำาควัามขุ่้นเค่องซ่ึ่�งกันและกัน “การื่กรื่ะทุำาข้องข้้าพิเจ้า
ย่อมไม่เป็็นทีุ�พ่ิงพิอใจต่อทุ่านทัุ�งห้มดีตลอดีเวัลา ด้ีวัยเห้ตุ
นี�ข้้าพิเจ้าจ่งข้อให้้ทุ่านได้ีโป็รื่ดีอดีโทุษนั�นแก่ข้้าพิเจ้าดี้วัย” 
บุ่คคลผ้้ถ้กข้อข้มามักจะกล่าวัตอบ่ว่ัา “ข้้าพิเจ้าให้้อภััยทุ่าน 
และข้อทุ่านจงให้้อภััยข้้าพิเจ้าด้ีวัย”

ถ่งแม้ว่ัาเรื่ากำาลังทุำาพิิธีข้อข้มานี�ต่อบุ่คคลผ้้เป็็นทีุ�ร้้ื่
กันดีีว่ัา เป็็นพิรื่ะอรื่ยิะผ้้เลิศ เป็็นผ้้ทีุ�เรื่าเคารื่พิบ้่ชื่าดีว้ัยเกล้า 
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และเป็็นผ้้ทีุ�เปี็�ยมด้ีวัยควัามสมบ้่รื่ณ์ ป็รื่าศจากมลทิุนใดี ๆ 
กรื่ะนั�นทุ่านยงักลา่วัวัา่ “ข้อทุา่นจงให้้อภััยข้้าพิเจา้ด้ีวัย” ทุ่าน
เห้ล่านั�นจะตรื่ะห้นกัดีีว่ัา แม้พิรื่ะพุิทุธองค์ก็ยังคงสร้ื่างควัาม
ขุ่้นเค่องและไม่พิอใจให้้ผ้้อ่�นได้ี แม้ทุ่านจะไม่ร้้ื่และไม่ได้ีตั�งใจ
ก็ตามทีุ เม่�อนั�นทุ่านจ่งกล่าวัตอบ่ว่ัา “ข้้าพิเจ้าให้้อภััยทุ่าน 
และข้อทุ่านจงให้้อภััยข้้าพิเจ้าด้ีวัย” 

พิิธีนี�เป็็นพิิธีกรื่รื่มโบ่รื่าณทีุ�กรื่ะทุำาเป็็นกิจจะลักษณะ 
แต่เป็็นสิ�งทีุ�พิวักเรื่าสามารื่ถนำาไป็ใช้ื่ได้ีในชีื่วิัตข้องเรื่า ทีุ�บ้่าน
ข้องเรื่า อาตมามักแนะนำาว่ัาจะพัิฒนาข่้�นมาให้้เป็็นการื่
ป็ฏิิบั่ติในครื่อบ่ครื่ัวัได้ีอย่างไรื่ ปี็ห้น่�งในกิจกรื่รื่มค่าย
ครื่อบ่ครัื่วัพุิทุธทีุ�สห้รัื่ฐอเมริื่กา อาตมาได้ีนำาพิิธีการื่ข้อข้มา
ไป็สอนว่ัาเรื่าจะสามารื่ถใช้ื่ในรื่ะห้ว่ัางผ้้ป็กครื่องและล้ก
ห้ลานได้ีอย่างไรื่

เด็ีก ๆ จะก้มลงกรื่าบ่พ่ิอแม่พิร้ื่อมกับ่พ้ิดีว่ัา “สิ�งใดี
ก็ตามทีุ�ล้กได้ีกรื่ะทุำาลงไป็ด้ีวัยกาย วัาจาห้ร่ื่อใจ ทีุ�เป็็นการื่
ล่วังเกิน โป็รื่ดียกโทุษให้้ล้กด้ีวัย” เม่�อนั�นพ่ิอแม่จะกล่าวัตอบ่
ว่ัา “พ่ิอแม่ให้้อภััยล้ก” แล้วัจากนั�นพ่ิอแม่ก็จะกล่าวัต่อว่ัา  
“สิ�งใดีก็ตามทีุ�พ่ิอและแม่ได้ีกรื่ะทุำาลงไป็ด้ีวัยกาย วัาจาห้ร่ื่อ
ใจ ทีุ�ทุำาให้้ล้กขุ่้นเค่องใจ ข้อให้้ล้กให้้อภััยด้ีวัย”

เห้ตกุารื่ณ์นี�น่าป็รื่ะทุบั่ใจมากทีุ�ไดีเ้ห้น็ภัาพิผ้ใ้ห้ญ ่เช่ื่น 
พ่ิอทีุ�มีห้นวัดีเครื่ายาวักับ่ล้กชื่ายอายุ ๓ ข้วับ่ โดียผ้้เป็็นพ่ิอ
กล่าวัข้อโทุษล้กอย่างตั�งใจ 
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ทัุ�งห้มดีทุุกเวัลา” ไม่ว่ัาจะพิยายามอย่างไรื่ก็ตาม เรื่าทุุกคน
ย่อมเคยกรื่ะทุำาการื่ใดีทีุ�ก่อให้้เกิดีควัามขั้ดีเค่องต่อกันบ้่าง
ในบ่างเวัลา

มีใครื่บ้่างทีุ�ไม่เคยทุำาให้้คนอ่�นข้ัดีเค่องเลย ถ้าคน
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เพิรื่าะพิวักเรื่าทุุกคน ไม่เว้ันแม้แต่พิรื่ะพุิทุธเจ้า ผ้้ทุรื่งเป็็น
พิรื่ะอรื่หั้นตสัมมาสัมพุิทุธเจ้าอย่างสมบ้่รื่ณ์ พิร้ื่อมด้ีวัยกุศล
ธรื่รื่มอันเลิศ และทุรื่งเป็็นผ้้ป็รื่ะกอบ่ด้ีวัยควัามป็รื่ารื่ถนาดีี
ไม่มีป็รื่ะมาณ แม้แต่พิรื่ะองค์เองก็ยังเคยทุรื่งสร้ื่างควัามไม่
พิอใจและควัามขุ่้นเค่องให้้กับ่คนบ่างคน แม้แต่ผ้้ทีุ�ทุรื่งเป็็น
พิรื่ะพุิทุธเจ้าก็ยังสามารื่ถทุำาให้้คนอ่�นขุ่้นเค่องใจได้ีอย่้ 

ดัีงนั�น เรื่าทุุกคนสรื่้างควัามขุ่้นเค่องใจให้้กันและกัน
เป็็นบ่างครัื่�งบ่างครื่าวั และด้ีวัยการื่แสดีงออกเช่ื่นนี� กล่าวั
ค่อ การื่ข้อข้มา ก็เป็็นการื่ยอมรัื่บ่อย่างอ่อนน้อมว่ัา เรื่าได้ี
ทุำาควัามขุ่้นเค่องซ่ึ่�งกันและกัน “การื่กรื่ะทุำาข้องข้้าพิเจ้า
ย่อมไม่เป็็นทีุ�พ่ิงพิอใจต่อทุ่านทัุ�งห้มดีตลอดีเวัลา ด้ีวัยเห้ตุ
นี�ข้้าพิเจ้าจ่งข้อให้้ทุ่านได้ีโป็รื่ดีอดีโทุษนั�นแก่ข้้าพิเจ้าดี้วัย” 
บุ่คคลผ้้ถ้กข้อข้มามักจะกล่าวัตอบ่ว่ัา “ข้้าพิเจ้าให้้อภััยทุ่าน 
และข้อทุ่านจงให้้อภััยข้้าพิเจ้าด้ีวัย”

ถ่งแม้ว่ัาเรื่ากำาลังทุำาพิิธีข้อข้มานี�ต่อบุ่คคลผ้้เป็็นทีุ�ร้้ื่
กันดีีว่ัา เป็็นพิรื่ะอรื่ยิะผ้้เลิศ เป็็นผ้้ทีุ�เรื่าเคารื่พิบ้่ชื่าดีว้ัยเกล้า 
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และเป็็นผ้้ทีุ�เปี็�ยมด้ีวัยควัามสมบ้่รื่ณ์ ป็รื่าศจากมลทิุนใดี ๆ 
กรื่ะนั�นทุ่านยงักลา่วัวัา่ “ข้อทุา่นจงให้้อภััยข้้าพิเจา้ด้ีวัย” ทุ่าน
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การื่กรื่ะทุำาเช่ื่นนี�ก่อให้้เกิดีควัามสัมพัินธ์รื่ะห้ว่ัางผ้้
ป็กครื่องกับ่ล้กห้ลาน ด้ีวัยวิัถีทีุ�แตกต่างไป็จากควัามสัมพัินธ์
แบ่บ่เดิีมบ้่างเล็กน้อย แต่ก่อให้้เกิดีป็รื่ะโยชื่น์มากมาย ใน
ทุำานองเดีียวักันนี� ทุ่านทัุ�งห้ลายก็สามารื่ถจะนำาเอาไป็ใชื่้ไดี้
ในแวัดีวังการื่ทุำางานข้องทุ่าน แม้บ่างทีุอาจทุำาให้้ผ้้ร่ื่วัมงาน
คิดีว่ัาทุ่านกำาลังเพีิ�ยนอย่้ห้ร่ื่อเป็ล่า ห้ากทุ่านเอย่เร่ื่�องนี�ข่้�นมา

“จงอดทำนต่่อความไม่สามารถทีำ�จะให้อภัย”

การื่ฝึึกข้อข้มาเป็็นสิ�งทีุ�งดีงามและมีป็รื่ะโยชื่น์ แต่บ่างครัื่�งใน
ข้ณะทีุ�เรื่ากำาลังทุำาพิิธีข้อข้มาอย่้ (อาตมาข้อกลับ่ไป็ทีุ�เร่ื่�อง
การื่พิกพิาควัามขุ่้นเค่อง) เรื่าอาจจะรื่้้ส่กว่ัา เรื่าไม่อยาก
ให้้อภััย เรื่าอาจจะตั�งใจทีุ�จะพิกเอาควัามขุ่้นข้้องใจทีุ�มีต่อ
อาจารื่ย์ติดีตัวัเรื่าไป็ดี้วัย ห้ร่ื่ออาจารื่ย์เองก็อาจจะแบ่กเอา
ควัามขุ่้นเค่องทีุ�มีต่อใครื่บ่างคนไวั้ สถานการื่ณ์นี�อาจจะมี
ผลกรื่ะทุบ่อย่างแรื่ง!

แม้ว่ัาในข้ณะทีุ�เรื่ากำาลังทุำาพิิธีข้อข้มาอย่้ บ่างครัื่�งอาจ
จะไป็กวันตะกอนบ่างอย่างในใจเรื่าทีุ�ไม่อยากให้้อภััยให้้ผุดี
ข่้�นมาก็ได้ี ข้ณะทีุ�ป็ากข้องเรื่ากำาลังว่ัา “ด้ีวัยกาย วัาจา ใจ
ทีุ�ได้ีกรื่ะทุำาแล้วั ข้้าพิเจ้าอภััยให้้ทุ่าน และข้อให้้ทุ่านจงอภััย
ให้้ข้้าพิเจ้าด้ีวัย” ข้ณะนั�นอาจมีเสียงข้องควัามคิดีทีุ�แทุรื่กข่้�น
มาว่ัา “แต่ฉันจะไม่ยกโทุษเร่ื่�องนั�นให้้! มีเร่ื่�องบ่างเร่ื่�องทีุ�ฉัน
ยังไม่พิร้ื่อมทีุ�จะป็ล่อยวัางได้ี!”
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การื่เฝ้ึาสังเกตป็ฏิิกิริื่ยาทีุ�เบี่�ยงเบ่นเป็็นสิ�งสำาคัญ 
เพิรื่าะพิิธีกรื่รื่มเช่ื่นนี�ไม่ใช่ื่เร่ื่�องข้องควัามข้ลังทีุ�เสกเอาไดี้ 
มันไม่สามารื่ถจะลบ่ล้างเอากรื่รื่มชัื่�วัออกไป็จากใจไดี้โดีย
อัตโนมัติ เห้ม่อนอย่างควัามเช่ื่�อเร่ื่�องการื่อาบ่นำ�าในแม่นำ�า
คงคา เม่องพิารื่าณสี ห้ร่ื่อเร่ื่�องคล้าย ๆ  กันนี� พิิธีข้อข้มาเช่ื่น
นี�ไม่ใช่ื่เร่ื่�องข้องไสยศาสตร์ื่ แต่สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นค่อ ในกรื่ณีทีุ�เรื่า
ยอมให้้อภััยไม่ได้ี การื่ข้อข้มานี�จะเปิ็ดีโอกาสให้้เรื่ามองเห็้น
สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นอย่้ภัายในใจว่ัา “ยังคงมีเร่ื่�องทีุ�เรื่าติดีข้้องอย่้ตรื่ง
นั�น ยังคงมีป็มเล็ก ๆ มีตะกอนเล็ก ๆ ทีุ�เรื่ายังคงย่ดีติดีมัน
อย่้ ซ่ึ่�งเจ้าป็มนี�ก็จะพ้ิดีว่ัา คนผ้้นั�นจะยังพ้ินจากเร่ื่�องนี�ไม่ได้ี 
เพิรื่าะฉนัจะไมย่อมป็ล่อยให้้เข้าพิน้ไป็จากเร่ื่�องนี�ได้ี” และนี�ก็
ค่อการื่เปิ็ดีโอกาสให้้เรื่าสามารื่ถเห็้นได้ี รัื่บ่ร้้ื่มันได้ีว่ัา “ยังคง
มีป็มเล็ก ๆ อย่้ มีควัามย่ดีติดีทีุ�มีผลกรื่ะทุบ่ต่อเรื่าอย่้ และ
ควัามร้้ื่ส่กนี�จำาเป็็นจะต้องได้ีรัื่บ่การื่ด้ีแลเอาใจใส่” เพิรื่าะยิ�ง
มันอย่้กับ่เรื่านานเทุ่าไห้ร่ื่ ภัารื่ะทีุ�เรื่าแบ่กไว้ัก็ยิ�งอย่้กับ่เรื่า
นานเทุ่านั�น”

เม่�อห้ลายปี็ก่อน อาตมาคิดีว่ัาน่าจะเป็็นการื่บ่รื่รื่ยาย
ธรื่รื่มวัันอาทุติย์นี�แห้ละ ห้ลวังพิอ่สุเมโธไดีตั้�งหั้วัข้้อว่ัา “ควัาม
อดีทุนต่อควัามไม่สามารื่ถให้้อภััยไดี้” การื่บ่รื่รื่ยายครัื่�งนั�น
เป็็นเร่ื่�องข้องการื่ไม่ให้้อภััย

จิตทีุ�เป็็นกุศลซ่ึ่�งเป็็นห้น่�งในสมาชิื่กข้องคณะกรื่รื่มการื่
ในใจเรื่าบ่อกว่ัา “ฉันควัรื่ให้้อภััยต่อทุุกคน” แต่กรื่รื่มการื่อีก
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ให้้อภััย เรื่าอาจจะตั�งใจทีุ�จะพิกเอาควัามขุ่้นข้้องใจทีุ�มีต่อ
อาจารื่ย์ติดีตัวัเรื่าไป็ดี้วัย ห้ร่ื่ออาจารื่ย์เองก็อาจจะแบ่กเอา
ควัามขุ่้นเค่องทีุ�มีต่อใครื่บ่างคนไวั้ สถานการื่ณ์นี�อาจจะมี
ผลกรื่ะทุบ่อย่างแรื่ง!

แม้ว่ัาในข้ณะทีุ�เรื่ากำาลังทุำาพิิธีข้อข้มาอย่้ บ่างครัื่�งอาจ
จะไป็กวันตะกอนบ่างอย่างในใจเรื่าทีุ�ไม่อยากให้้อภััยให้้ผุดี
ข่้�นมาก็ได้ี ข้ณะทีุ�ป็ากข้องเรื่ากำาลังว่ัา “ด้ีวัยกาย วัาจา ใจ
ทีุ�ได้ีกรื่ะทุำาแล้วั ข้้าพิเจ้าอภััยให้้ทุ่าน และข้อให้้ทุ่านจงอภััย
ให้้ข้้าพิเจ้าด้ีวัย” ข้ณะนั�นอาจมีเสียงข้องควัามคิดีทีุ�แทุรื่กข่้�น
มาว่ัา “แต่ฉันจะไม่ยกโทุษเร่ื่�องนั�นให้้! มีเร่ื่�องบ่างเร่ื่�องทีุ�ฉัน
ยังไม่พิร้ื่อมทีุ�จะป็ล่อยวัางได้ี!”
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การื่เฝ้ึาสังเกตป็ฏิิกิริื่ยาทีุ�เบี่�ยงเบ่นเป็็นสิ�งสำาคัญ 
เพิรื่าะพิิธีกรื่รื่มเช่ื่นนี�ไม่ใช่ื่เร่ื่�องข้องควัามข้ลังทีุ�เสกเอาไดี้ 
มันไม่สามารื่ถจะลบ่ล้างเอากรื่รื่มชัื่�วัออกไป็จากใจไดี้โดีย
อัตโนมัติ เห้ม่อนอย่างควัามเช่ื่�อเร่ื่�องการื่อาบ่นำ�าในแม่นำ�า
คงคา เม่องพิารื่าณสี ห้ร่ื่อเร่ื่�องคล้าย ๆ  กันนี� พิิธีข้อข้มาเช่ื่น
นี�ไม่ใช่ื่เร่ื่�องข้องไสยศาสตร์ื่ แต่สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นค่อ ในกรื่ณีทีุ�เรื่า
ยอมให้้อภััยไม่ได้ี การื่ข้อข้มานี�จะเปิ็ดีโอกาสให้้เรื่ามองเห็้น
สิ�งทีุ�เกิดีข่้�นอย่้ภัายในใจว่ัา “ยังคงมีเร่ื่�องทีุ�เรื่าติดีข้้องอย่้ตรื่ง
นั�น ยังคงมีป็มเล็ก ๆ มีตะกอนเล็ก ๆ ทีุ�เรื่ายังคงย่ดีติดีมัน
อย่้ ซ่ึ่�งเจ้าป็มนี�ก็จะพ้ิดีว่ัา คนผ้้นั�นจะยังพ้ินจากเร่ื่�องนี�ไม่ได้ี 
เพิรื่าะฉนัจะไมย่อมป็ล่อยให้้เข้าพิน้ไป็จากเร่ื่�องนี�ได้ี” และนี�ก็
ค่อการื่เปิ็ดีโอกาสให้้เรื่าสามารื่ถเห็้นได้ี รัื่บ่ร้้ื่มันได้ีว่ัา “ยังคง
มีป็มเล็ก ๆ อย่้ มีควัามย่ดีติดีทีุ�มีผลกรื่ะทุบ่ต่อเรื่าอย่้ และ
ควัามร้้ื่ส่กนี�จำาเป็็นจะต้องได้ีรัื่บ่การื่ด้ีแลเอาใจใส่” เพิรื่าะยิ�ง
มันอย่้กับ่เรื่านานเทุ่าไห้ร่ื่ ภัารื่ะทีุ�เรื่าแบ่กไว้ัก็ยิ�งอย่้กับ่เรื่า
นานเทุ่านั�น”

เม่�อห้ลายปี็ก่อน อาตมาคิดีว่ัาน่าจะเป็็นการื่บ่รื่รื่ยาย
ธรื่รื่มวัันอาทุติย์นี�แห้ละ ห้ลวังพิอ่สุเมโธไดีตั้�งหั้วัข้้อว่ัา “ควัาม
อดีทุนต่อควัามไม่สามารื่ถให้้อภััยไดี้” การื่บ่รื่รื่ยายครัื่�งนั�น
เป็็นเร่ื่�องข้องการื่ไม่ให้้อภััย

จิตทีุ�เป็็นกุศลซ่ึ่�งเป็็นห้น่�งในสมาชิื่กข้องคณะกรื่รื่มการื่
ในใจเรื่าบ่อกว่ัา “ฉันควัรื่ให้้อภััยต่อทุุกคน” แต่กรื่รื่มการื่อีก
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คนกลับ่บ่อกว่ัา “ไม่! ยังไม่ได้ี!” และเรื่าก็ไม่สามารื่ถเพิิก
เฉยตอ่เสยีงนั�นโดียไมไ่ตรื่ต่รื่องไดี ้เพิรื่าะจติสว่ันทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�
ย่ดีติดีและย่ดีมั�นเป็็นจิตคนละป็รื่ะเภัทุกับ่จิตทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ให้้
อภััย ทัุ�งสองนั�งอย่้ทีุ�โต๊ะคนละข้้างกัน ไม่ใช่ื่จ่้ ๆ เรื่าจะมา
สั�งจิตให้้เปิ็ดีกว้ัางได้ี (ป็รื่ะโยคนี�ทุำาให้้อาตมาน่กถ่งคำากล่าวั
ในห้นังส่อเร่ื่�อง เดีอะลอร์ื่ดีออฟเดีอะริื่งส์ทีุ�ว่ัา “ไม่มีใครื่ทีุ�
อย่้ดีี ๆ ก็สามารื่ถเดิีนเข้้าไป็ในมอร์ื่เดีอร์ื่ได้ี!”) (เร่ื่�องนี�แป็ล
ไทุยว่ัา อภิันิห้ารื่แห้วันครื่องพิิภัพิ-ผ้้แป็ล) เรื่าไม่สามารื่ถแค่
ตัดีสินใจอย่างเด็ีดีเดีี�ยวักับ่ตัวัเองว่ัา “นับ่จากวัันนี�เป็็นต้นไป็ 
ฉันจะไม่โกรื่ธอีก จะไม่โกรื่ธอีกเลย” แล�ว่ม้นจัะเป็นจัริง.... 
มีใครื่เคยลองบ่้างไห้ม เม่�อเชื่้านี�มีคนบ่อกอาตมาวั่า “ป็ีทีุ�
แล้วัผมตั�งใจถ่ง ๖ ครัื่�งวั่าผมจะบ่รื่รื่ลุธรื่รื่มให้้ไดี้ แล้วัผมก็ 
ล้มเห้ลวัทุุกครัื่�ง” เพิรื่าะจิตทีุ�พ้ิดีว่ัา “ฉันจะไม่ยอมห้ยุดีพัิก
เลยจนกว่ัาจะไดีบ้่รื่รื่ลธุรื่รื่มอย่างสมบ้่รื่ณ”์ นั�นเป็็นเสยีงข้อง
ห้น่�งในสมาชิื่กข้องคณะกรื่รื่มการื่ในใจทีุ�เป็็นจิตมห้ากุศล
และทีุ�น่าสรื่รื่เสรื่ญิมาก และแลว้ัสมาชื่กิอีกคนห้น่�งข้องคณะ
กรื่รื่มการื่กพ้็ิดีข่้�นว่ัา “อ่อดีี แตสิ่�งทีุ�ฉันอยากไดีจ้ริื่ง ๆ  ค่อเคก้
ชื่อคโกแลตอีกสักชิื่�นห้น่�ง” ห้ร่ื่อ “ไอ้เจ้าคนนั�นแย่งทีุ�จอดีรื่ถ
ข้องฉันไป็ กล้าดีียังไงนะ เดีี�ยวัต้องสั�งสอนซึ่ะห้น่อย” และนี�
ก็ค่อวิัธีทีุ�จิตข้องเรื่าทุำางาน 

คำาแนะนำาทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ทีุ�สุดีสำาห้รัื่บ่ป็รื่ะเด็ีนนี�มาจาก
ห้ลวังพ่ิอชื่า ทุ่านให้้พิิจารื่ณาว่ัา ๕๐-๗๐% ข้องการื่ป็ฏิิบั่ติ
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ธรื่รื่มค่อข้ณะทีุ�เรื่าร้้ื่ว่ัาควัรื่วัางลง แต่ไม่สามารื่ถทุำาได้ี” ช่ื่าง
เป็็นคำาสอนทีุ�ชื่าญฉลาดีและเยี�ยมยอดีอะไรื่เช่ื่นนี�! การื่เกิดี
ปั็ญญาทีุ�ทุำาให้้เกิดีการื่เป็ลี�ยนแป็ลงทีุ�ถอนรื่ากถอนโคนค่อ 
“การื่รื่้้ว่ัานี�ค่อสิ�งทีุ�ควัรื่ แต่ยังทุำาไม่ได้ี” การื่เห็้นจิตเช่ื่นนี� 
บ่่อย ๆ เป็็นข้บ่วันการื่เรีื่ยนร้้ื่ทีุ�จะนำาเรื่าไป็ส่้การื่ป็ล่อยวัาง 
การื่ห้ลุดีพ้ินทีุ�แทุ้จริื่ง 

การให้เวลาและความใส่ใจ

“การื่ข้อข้มา” เป็็นการื่ป็ฏิิบั่ติทีุ�เรื่าเรีื่ยนร้้ื่ทีุ�จะตรื่ะห้นักถ่ง
ข้้อจำากัดีทีุ�มนุษย์มี และมีควัามพิร้ื่อมทีุ�จะเปิ็ดีโอกาสให้้แก่
กันและกัน ซ่ึ่�งก็เป็็นการื่ให้้อย่างห้น่�งด้ีวัยเช่ื่นกัน เห้ม่อนกับ่
การื่มีควัามพิรื่อ้มทีุ�จะให้้เวัลาแกผ้้่อ่�น มีควัามอดีทุน และให้้
โอกาสเข้าได้ีพ้ิดีในสิ�งทีุ�เข้าอยากพ้ิดี มีควัามพิร้ื่อมเสมอทีุ�จะ
ให้้ควัามใส่ใจต่อใครื่สักคน โดียไม่สำาคัญว่ัาเรื่าจะสนใจในสิ�ง
ทีุ�เข้าทุำาห้ร่ื่อพ้ิดีไห้ม ไม่ว่ัาจะอย่างไรื่ เรื่าจะให้้เวัลาแก่เข้า 
เรื่าจะให้้ควัามใสใ่จตอ่เข้า ทัุ�งห้มดีนี�ค่อการื่ให้้อยา่งห้น่�งเชื่น่
เดีียวักับ่ทีุ�เป็็นการื่สละด้ีวัย ค่อเรื่ากำาลังสละควัามห้ยิ�งทุะนง 
สละควัามคิดีว่ัาเรื่าเป็็นฝ่ึายถ้กเสมอ และเรื่ากำาลังให้้โอกาส
ทีุ�เปิ็ดีกว้ัางเข้้ามาแทุนทีุ� 

บ่่อยครัื่�งทีุ�เม่�อจบ่คอร์ื่สป็ฏิิบั่ติ ๑๐ วัันแล้วั คนมัก
จะถามว่ัา “ผมจะเอาการื่ป็ฏิิบั่ติไป็ใช้ื่ในชีื่วิัตป็รื่ะจำาวัันต่อ
ได้ีอย่างไรื่” ซ่ึ่�งเป็็นคำาถามทีุ�พิบ่เป็็นป็รื่ะจำา จริื่ง ๆ แล้วัทุุก
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คนกลับ่บ่อกว่ัา “ไม่! ยังไม่ได้ี!” และเรื่าก็ไม่สามารื่ถเพิิก
เฉยตอ่เสยีงนั�นโดียไมไ่ตรื่ต่รื่องไดี ้เพิรื่าะจติสว่ันทีุ�ทุำาห้นา้ทีุ�
ย่ดีติดีและย่ดีมั�นเป็็นจิตคนละป็รื่ะเภัทุกับ่จิตทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ให้้
อภััย ทัุ�งสองนั�งอย่้ทีุ�โต๊ะคนละข้้างกัน ไม่ใช่ื่จ่้ ๆ เรื่าจะมา
สั�งจิตให้้เปิ็ดีกว้ัางได้ี (ป็รื่ะโยคนี�ทุำาให้้อาตมาน่กถ่งคำากล่าวั
ในห้นังส่อเร่ื่�อง เดีอะลอร์ื่ดีออฟเดีอะริื่งส์ทีุ�ว่ัา “ไม่มีใครื่ทีุ�
อย่้ดีี ๆ ก็สามารื่ถเดิีนเข้้าไป็ในมอร์ื่เดีอร์ื่ได้ี!”) (เร่ื่�องนี�แป็ล
ไทุยว่ัา อภิันิห้ารื่แห้วันครื่องพิิภัพิ-ผ้้แป็ล) เรื่าไม่สามารื่ถแค่
ตัดีสินใจอย่างเด็ีดีเดีี�ยวักับ่ตัวัเองว่ัา “นับ่จากวัันนี�เป็็นต้นไป็ 
ฉันจะไม่โกรื่ธอีก จะไม่โกรื่ธอีกเลย” แล�ว่ม้นจัะเป็นจัริง.... 
มีใครื่เคยลองบ่้างไห้ม เม่�อเชื่้านี�มีคนบ่อกอาตมาวั่า “ป็ีทีุ�
แล้วัผมตั�งใจถ่ง ๖ ครัื่�งวั่าผมจะบ่รื่รื่ลุธรื่รื่มให้้ไดี้ แล้วัผมก็ 
ล้มเห้ลวัทุุกครัื่�ง” เพิรื่าะจิตทีุ�พ้ิดีว่ัา “ฉันจะไม่ยอมห้ยุดีพัิก
เลยจนกว่ัาจะไดีบ้่รื่รื่ลธุรื่รื่มอย่างสมบ้่รื่ณ”์ นั�นเป็็นเสยีงข้อง
ห้น่�งในสมาชิื่กข้องคณะกรื่รื่มการื่ในใจทีุ�เป็็นจิตมห้ากุศล
และทีุ�น่าสรื่รื่เสรื่ญิมาก และแลว้ัสมาชื่กิอีกคนห้น่�งข้องคณะ
กรื่รื่มการื่กพ้็ิดีข่้�นว่ัา “อ่อดีี แตสิ่�งทีุ�ฉันอยากไดีจ้ริื่ง ๆ  ค่อเคก้
ชื่อคโกแลตอีกสักชิื่�นห้น่�ง” ห้ร่ื่อ “ไอ้เจ้าคนนั�นแย่งทีุ�จอดีรื่ถ
ข้องฉันไป็ กล้าดีียังไงนะ เดีี�ยวัต้องสั�งสอนซึ่ะห้น่อย” และนี�
ก็ค่อวิัธีทีุ�จิตข้องเรื่าทุำางาน 

คำาแนะนำาทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ทีุ�สุดีสำาห้รัื่บ่ป็รื่ะเด็ีนนี�มาจาก
ห้ลวังพ่ิอชื่า ทุ่านให้้พิิจารื่ณาว่ัา ๕๐-๗๐% ข้องการื่ป็ฏิิบั่ติ
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ธรื่รื่มค่อข้ณะทีุ�เรื่าร้้ื่ว่ัาควัรื่วัางลง แต่ไม่สามารื่ถทุำาได้ี” ช่ื่าง
เป็็นคำาสอนทีุ�ชื่าญฉลาดีและเยี�ยมยอดีอะไรื่เช่ื่นนี�! การื่เกิดี
ปั็ญญาทีุ�ทุำาให้้เกิดีการื่เป็ลี�ยนแป็ลงทีุ�ถอนรื่ากถอนโคนค่อ 
“การื่รื่้้ว่ัานี�ค่อสิ�งทีุ�ควัรื่ แต่ยังทุำาไม่ได้ี” การื่เห็้นจิตเช่ื่นนี� 
บ่่อย ๆ เป็็นข้บ่วันการื่เรีื่ยนร้้ื่ทีุ�จะนำาเรื่าไป็ส่้การื่ป็ล่อยวัาง 
การื่ห้ลุดีพ้ินทีุ�แทุ้จริื่ง 

การให้เวลาและความใส่ใจ

“การื่ข้อข้มา” เป็็นการื่ป็ฏิิบั่ติทีุ�เรื่าเรีื่ยนร้้ื่ทีุ�จะตรื่ะห้นักถ่ง
ข้้อจำากัดีทีุ�มนุษย์มี และมีควัามพิร้ื่อมทีุ�จะเปิ็ดีโอกาสให้้แก่
กันและกัน ซ่ึ่�งก็เป็็นการื่ให้้อย่างห้น่�งด้ีวัยเช่ื่นกัน เห้ม่อนกับ่
การื่มคีวัามพิรื่อ้มทีุ�จะให้้เวัลาแกผ้้่อ่�น มีควัามอดีทุน และให้้
โอกาสเข้าได้ีพ้ิดีในสิ�งทีุ�เข้าอยากพ้ิดี มีควัามพิร้ื่อมเสมอทีุ�จะ
ให้้ควัามใส่ใจต่อใครื่สักคน โดียไม่สำาคัญว่ัาเรื่าจะสนใจในสิ�ง
ทีุ�เข้าทุำาห้ร่ื่อพ้ิดีไห้ม ไม่ว่ัาจะอย่างไรื่ เรื่าจะให้้เวัลาแก่เข้า 
เรื่าจะให้้ควัามใสใ่จตอ่เข้า ทัุ�งห้มดีนี�ค่อการื่ให้้อยา่งห้น่�งเชื่น่
เดีียวักับ่ทีุ�เป็็นการื่สละด้ีวัย ค่อเรื่ากำาลังสละควัามห้ยิ�งทุะนง 
สละควัามคิดีว่ัาเรื่าเป็็นฝ่ึายถ้กเสมอ และเรื่ากำาลังให้้โอกาส
ทีุ�เปิ็ดีกว้ัางเข้้ามาแทุนทีุ� 

บ่่อยครัื่�งทีุ�เม่�อจบ่คอร์ื่สป็ฏิิบั่ติ ๑๐ วัันแล้วั คนมัก
จะถามว่ัา “ผมจะเอาการื่ป็ฏิิบั่ติไป็ใช้ื่ในชีื่วิัตป็รื่ะจำาวัันต่อ
ได้ีอย่างไรื่” ซ่ึ่�งเป็็นคำาถามทีุ�พิบ่เป็็นป็รื่ะจำา จริื่ง ๆ แล้วัทุุก
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คอร์ื่สคนจะถามเชื่่นนี�และสงสัยว่ัา “ทุุกอย่างรื่าบ่ร่ื่�นดีีมาก
เพิรื่าะไม่มีใครื่พ้ิดีคุยกัน ทุุกคนมีตารื่างการื่ทุำางาน เม่�อคน
ห้น่�งกำาลังเตรีื่ยมอาห้ารื่ อีกคนล้างทุำาควัามสะอาดี และ
บ่รื่รื่ยากาศก็เก่�อห้นุนกันดีี แต่ผมจะสามารื่ถเอาการื่เจริื่ญ
ภัาวันาออกไป็ใช้ื่ต่อกับ่ชีื่วิัตข้้างนอกได้ีอย่างไรื่” 

ในสถานทีุ�ต่าง ๆ  และในกลุ่มคนทีุ�ห้ลากห้ลาย คนมัก
พ้ิดีถ่งสิ�งนานัป็การื่ทีุ�เรื่าสามารื่ถทุำาได้ี ไม่ว่ัาจะเป็็นการื่นั�ง
สมาธิทุุกวััน และการื่รัื่กษาศีล และในบ่รื่รื่ดีาสิ�งต่าง ๆ  เห้ล่านี� 
มักจะมีการื่ให้้ทุานรื่วัมอย่้ด้ีวัย สิ�งทีุ�อาตมามักจะทุำาเวัลาพ้ิดี
ถ่งการื่ให้้ทุานค่ออาตมาจะพ้ิดีว่ัา “เกี�ยวักับ่การื่ให้้ทุานห้ร่ื่อ
ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อ พิวักทุ่านก็ร้้ื่ดีีว่ัาอมรื่าวัดีีเป็็นวััดีให้ญ่ มีค่า 
ใช้ื่จ่ายส้งมาก ดัีงนั�น การื่ให้้อามิสทั้านเป็็นสิ�งทีุ�พิวักเรื่า
ยินดีีรัื่บ่ เพิรื่าะมันทุำาให้้เรื่าสามารื่ถมีไฟฟ้าใช้ื่และช่ื่วัยให้้
เรื่าสามารื่ถบ่ำารุื่งรัื่กษาสภัาพิวััดีให้้ดีีอย่้ได้ี” อย่างไรื่ก็ตาม 
อาตมามักจะพ้ิดีเสมอว่ัา สิ�งทีุ�สำาคัญกว่ัาการื่มีใจเอ่�อเฟ้�อ 
ด้ีานวััตถุสิ�งข้องทีุ�มีต่อครื่อบ่ครื่ัวั ต่อเพิ่�อน ต่อคนทีุ�อย่้ใกล้
เรื่า ก็ค่อการื่มคีวัามพิรื่อ้มทีุ�จะให้้เวัลาแก่พิวักเข้า เวัลามคีน
พ้ิดีกับ่เรื่า เรื่าจะไม่มองห้าทุางทีุ�จะเดิีนห้นีไป็ เรื่ากำาลังสนใจ 
กำาลังให้้ควัามใส่ใจ กำาลังให้้เวัลา เรื่าไม่ได้ีกำาลังยุ่งเกินไป็ทีุ�
จะพ้ิดีด้ีวัย ยุ่งเกินไป็ทีุ�จะให้้ควัามช่ื่วัยเห้ล่อ 

บ่่อยครัื่�งทีุ�เม่�ออาตมาพ้ิดีเร่ื่�องเช่ื่นนี� คนมักจะแป็ลก
ใจว่ัา “จริื่งห้ร่ื่อทุ่าน! เพิรื่าะพิวักเข้าไม่เคยคิดีว่ัาสิ�งเห้ล่านี�
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การให้อภัยและความกรุณา

เป็็นการื่ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อด้ีวัยเช่ื่นกัน แต่อาตมาร้้ื่ส่กว่ัามัน
ใช่ื่ และรื่วัมไป็ถ่งการื่ให้้อภััยและการื่ไม่พิกพิาควัามขุ่้นเค่อง
ไว้ัในใจ การื่ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อทีุ�เกี�ยวัข้้องกับ่การื่ให้้เวัลา การื่
ให้้ควัามใส่ใจ ทัุ�งห้มดีนี�เป็็นส่วันทีุ�มีควัามสำาคัญมากในการื่
ป็ฏิิบั่ติข้องเรื่า และช่ื่วัยสนับ่สนุนให้้เรื่าดีำารื่งชีื่วิัตอย่้ในโลก
ได้ีด้ีวัยธรื่รื่ม

การให้อภัยและการเจริญกรุณา

การื่ให้้อภััยสัมพัินธ์โดียตรื่งกับ่กรุื่ณา การื่เกิดีควัามร้้ื่ส่ก 
อ่อนโยน เห็้นอกเห็้นใจผ้้อ่�น จะทุำาให้้เกิดีการื่อภััย ควัามเข้้าใจ 
ทีุ�มองเห็้นว่ัา การื่กรื่ะทุำาข้องเรื่านั�น ไม่ใช่ื่ เรื่า ไม่ใช่ื่ตัวัตน
ทัุ�งห้มดีข้องเรื่า 

จะข้อยกตัวัอย่างเม่�อพิรื่ะพิุทุธองค์ได้ีทุรื่งพิบ่กับ่
องคุลีมาล ผ้้ซ่ึ่�งได้ีฆ่าคนมามากมาย เป็็นทัุ�งโจรื่และนักฆ่า 
และแม้ว่ัาองคุลีมาลเองไดี้พิยายามทีุ�จะเอาชื่ีวิัตพิรื่ะองค์ 
พิรื่ะพุิทุธองค์ก็มิได้ีทุรื่งให้้ควัามสำาคัญกับ่เร่ื่�องนี� ห้ร่ื่อต่อ
เร่ื่�องทีุ�องคุลีมาลได้ีฆ่าคนมาแล้วัจำานวันถ่ง ๙๙๙ คน โดียมี
นิ�วัข้องเห้ย่�อทีุ�ถ้กฆ่าร้ื่อยเป็็นพิวังห้้อยอย่้ทีุ�คอ พิรื่ะพุิทุธองค์
มิได้ีทุรื่งให้้ควัามสนพิรื่ะทัุยต่อเร่ื่�องเห้ล่านี�เลย แต่พิรื่ะองค์
กลับ่ทุรื่งเล็งเห็้นถ่งคุณสมบั่ติอันป็รื่ะเสริื่ฐในควัามเป็็นมนุษย์
ทีุ�มีในองคุลีมาล พิรื่ะองค์มิได้ีทุรื่งป็ฏิิเสธควัามจริื่งทีุ�ว่ัา 
องคุลีมาลเป็็นโจรื่และเป็็นฆาตกรื่ พิรื่ะองค์ทุรื่งตรื่ะห้นัก
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คอร์ื่สคนจะถามเชื่่นนี�และสงสัยว่ัา “ทุุกอย่างรื่าบ่ร่ื่�นดีีมาก
เพิรื่าะไม่มีใครื่พ้ิดีคุยกัน ทุุกคนมีตารื่างการื่ทุำางาน เม่�อคน
ห้น่�งกำาลังเตรีื่ยมอาห้ารื่ อีกคนล้างทุำาควัามสะอาดี และ
บ่รื่รื่ยากาศก็เก่�อห้นุนกันดีี แต่ผมจะสามารื่ถเอาการื่เจริื่ญ
ภัาวันาออกไป็ใช้ื่ต่อกับ่ชีื่วิัตข้้างนอกได้ีอย่างไรื่” 

ในสถานทีุ�ต่าง ๆ  และในกลุ่มคนทีุ�ห้ลากห้ลาย คนมัก
พ้ิดีถ่งสิ�งนานัป็การื่ทีุ�เรื่าสามารื่ถทุำาได้ี ไม่ว่ัาจะเป็็นการื่นั�ง
สมาธิทุุกวััน และการื่รัื่กษาศีล และในบ่รื่รื่ดีาสิ�งต่าง ๆ  เห้ล่านี� 
มักจะมีการื่ให้้ทุานรื่วัมอย่้ด้ีวัย สิ�งทีุ�อาตมามักจะทุำาเวัลาพ้ิดี
ถ่งการื่ให้้ทุานค่ออาตมาจะพ้ิดีว่ัา “เกี�ยวักับ่การื่ให้้ทุานห้ร่ื่อ
ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อ พิวักทุ่านก็ร้้ื่ดีีว่ัาอมรื่าวัดีีเป็็นวััดีให้ญ่ มีค่า 
ใช้ื่จ่ายส้งมาก ดัีงนั�น การื่ให้้อามิสทั้านเป็็นสิ�งทีุ�พิวักเรื่า
ยินดีีรัื่บ่ เพิรื่าะมันทุำาให้้เรื่าสามารื่ถมีไฟฟ้าใช้ื่และช่ื่วัยให้้
เรื่าสามารื่ถบ่ำารุื่งรัื่กษาสภัาพิวััดีให้้ดีีอย่้ได้ี” อย่างไรื่ก็ตาม 
อาตมามักจะพ้ิดีเสมอว่ัา สิ�งทีุ�สำาคัญกว่ัาการื่มีใจเอ่�อเฟ้�อ 
ด้ีานวััตถุสิ�งข้องทีุ�มีต่อครื่อบ่ครื่ัวั ต่อเพิ่�อน ต่อคนทีุ�อย่้ใกล้
เรื่า ก็ค่อการื่มคีวัามพิรื่อ้มทีุ�จะให้้เวัลาแกพ่ิวักเข้า เวัลามคีน
พ้ิดีกับ่เรื่า เรื่าจะไม่มองห้าทุางทีุ�จะเดิีนห้นีไป็ เรื่ากำาลังสนใจ 
กำาลังให้้ควัามใส่ใจ กำาลังให้้เวัลา เรื่าไม่ได้ีกำาลังยุ่งเกินไป็ทีุ�
จะพ้ิดีด้ีวัย ยุ่งเกินไป็ทีุ�จะให้้ควัามช่ื่วัยเห้ล่อ 

บ่่อยครัื่�งทีุ�เม่�ออาตมาพ้ิดีเร่ื่�องเช่ื่นนี� คนมักจะแป็ลก
ใจว่ัา “จริื่งห้ร่ื่อทุ่าน! เพิรื่าะพิวักเข้าไม่เคยคิดีว่ัาสิ�งเห้ล่านี�
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เป็็นการื่ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อด้ีวัยเช่ื่นกัน แต่อาตมาร้้ื่ส่กว่ัามัน
ใช่ื่ และรื่วัมไป็ถ่งการื่ให้้อภััยและการื่ไม่พิกพิาควัามขุ่้นเค่อง
ไว้ัในใจ การื่ให้้ควัามเอ่�อเฟ้�อทีุ�เกี�ยวัข้้องกับ่การื่ให้้เวัลา การื่
ให้้ควัามใส่ใจ ทัุ�งห้มดีนี�เป็็นส่วันทีุ�มีควัามสำาคัญมากในการื่
ป็ฏิิบั่ติข้องเรื่า และช่ื่วัยสนับ่สนุนให้้เรื่าดีำารื่งชีื่วิัตอย่้ในโลก
ได้ีด้ีวัยธรื่รื่ม

การให้อภัยและการเจริญกรุณา

การื่ให้้อภััยสัมพัินธ์โดียตรื่งกับ่กรุื่ณา การื่เกิดีควัามร้้ื่ส่ก 
อ่อนโยน เห็้นอกเห็้นใจผ้้อ่�น จะทุำาให้้เกิดีการื่อภััย ควัามเข้้าใจ 
ทีุ�มองเห็้นว่ัา การื่กรื่ะทุำาข้องเรื่านั�น ไม่ใช่ื่ เรื่า ไม่ใช่ื่ตัวัตน
ทัุ�งห้มดีข้องเรื่า 

จะข้อยกตัวัอย่างเม่�อพิรื่ะพิุทุธองค์ได้ีทุรื่งพิบ่กับ่
องคุลีมาล ผ้้ซ่ึ่�งได้ีฆ่าคนมามากมาย เป็็นทัุ�งโจรื่และนักฆ่า 
และแม้ว่ัาองคุลีมาลเองไดี้พิยายามทีุ�จะเอาชื่ีวิัตพิรื่ะองค์ 
พิรื่ะพุิทุธองค์ก็มิได้ีทุรื่งให้้ควัามสำาคัญกับ่เร่ื่�องนี� ห้ร่ื่อต่อ
เร่ื่�องทีุ�องคุลีมาลได้ีฆ่าคนมาแล้วัจำานวันถ่ง ๙๙๙ คน โดียมี
นิ�วัข้องเห้ย่�อทีุ�ถ้กฆ่าร้ื่อยเป็็นพิวังห้้อยอย่้ทีุ�คอ พิรื่ะพุิทุธองค์
มิได้ีทุรื่งให้้ควัามสนพิรื่ะทัุยต่อเร่ื่�องเห้ล่านี�เลย แต่พิรื่ะองค์
กลับ่ทุรื่งเล็งเห็้นถ่งคุณสมบั่ติอันป็รื่ะเสริื่ฐในควัามเป็็นมนุษย์
ทีุ�มีในองคุลีมาล พิรื่ะองค์มิได้ีทุรื่งป็ฏิิเสธควัามจริื่งทีุ�ว่ัา 
องคุลีมาลเป็็นโจรื่และเป็็นฆาตกรื่ พิรื่ะองค์ทุรื่งตรื่ะห้นัก
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ดีีถ่งเร่ื่�องนี� แต่พิรื่ะองค์มิไดี้ทุรื่งป็ล่อยให้้เร่ื่�องรื่าวัเห้ล่านั�น 
มากำาห้นดีควัามเป็็นองคุลีมาล พิรื่ะองค์ได้ีทุรื่งส่�อให้้เห็้นว่ัา  
“องคุลีมาลค่อฆาตกรื่ม่อเป้็�อนเล่อดีและเป็็นนักฆ่า แต่นั�นก็
ไม่ใช่ื่องคุลีมาล ไม่เป็็นทัุ�งห้มดีข้ององคุลีมาล”

กรุื่ณามีควัามห้มายได้ีห้ลายอย่างห้ลายแง่ เม่�อเรื่า
พิิจารื่ณาคำานี� จะพิบ่สิ�งสำาคัญอย่างห้น่�ง ค่อคำาว่ัา compassion 
ในภัาษาอังกฤษมีควัามห้มายไม่ตรื่งนักกับ่คุณสมบั่ติข้อง 
คำาว่ัา “กรุณา” ในภัาษาบ่าลี คำาว่ัา “empathy คว่ามเห็นอก
เห็นใจั” น่าจะมีควัามใกล้เคียงกับ่กรุื่ณามากกว่ัา ทัุ�งนี�เพิรื่าะ
คำาว่ัา “compassion” แป็ลตรื่งตัวัได้ีว่ัา “เป็็นทุุกข้์ร่ื่วัมกัน 
ร่ื่วัมทุุกข้์ด้ีวัยกัน” มาจากรื่ากศัพิท์ุภัาษาลาตินว่ัา “com” 
(แป็ลว่ัา “ด้ีวัย กับ่”)  “passio” (แป็ลว่ัา “เป็็นทุุกข์้”) เห้ม่อน
ทีุ�ป็รื่ากฏิอย่้ในคำาว่ัา “the passion of Christ การื่ทุนทุุกข์้
ข้องพิรื่ะเยซ้ึ่ ห้ร่ื่อการื่ทุรื่มานข้องพิรื่ะเยซ้ึ่” ทีุ�ไม่ได้ีแป็ลวั่า
พิรื่ะเยซ้ึ่ห้ลงให้ลอะไรื่บ่างอย่าง แต่คำานี�กลับ่ห้มายถ่ง “การื่
ทุนทุุกข์้ข้องพิรื่ะเยซ้ึ่” ดัีงนั�นคำาว่ัา “compassion” จ่งมีควัาม
ห้มายว่ัา “ร่ื่วัมทุุกข์้ไป็กับ่”

อย่างไรื่ก็ตาม คำาว่ัา “กรุณา” ซ่ึ่�งมักจะแป็ลกันเป็็น
ภัาษาอังกฤษว่ัา “compassion” ไม่ใชื่่สภัาพิจิตทีุ�เป็็นทุุกข้์ 
ในทุางจิตวิัทุยาข้องพุิทุธ กรุณาเป็็นควัามสว่ัางไสวัข้องจิต ซ่ึ่�ง
เป็็นธรื่รื่มห้น่�งในพึรหมว่หิาร ทีุ�แป็ลวัา่ธรื่รื่มเป็็นเคร่ื่�องอย่้อนั
ป็รื่ะเสรื่ฐิ เป็็นควัามสวัา่งแจม่ใสอยา่งยิ�ง เป็็นควัามกว้ัางไกล 
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ไร้ื่ข้อบ่เข้ตข้องจิต ดัีงนั�น ควัามไม่มีข้อบ่เข้ต ไม่มีทีุ�สุดี ไม่มี
ป็รื่ะมาณ ค่อคำาอธิบ่ายข้ยายควัามข้องคำานี�

ดัีงนั�นกรุณาจ่งไม่ใช่ื่สภัาพิทีุ�เป็็นทุุกข้ ์ในพิรื่ะธรื่รื่มคำา
สอนได้ีกล่าวัถ่งเร่ื่�องนี�ไว้ัว่ัา ถ้าเรื่าเป็็นทุุกข์้ไป็ด้ีวัยกับ่ควัาม
ทุุกข์้ข้องผ้้อ่�น นั�นไม่ใช่ื่กรุณาทีุ�แทุ้จริื่ง แต่เป็็นกรุณาทีุ�ถ้ก
บิ่ดีเบ่่อนไป็ ถ้กเข้้าใจผิดีไป็ ไม่ใช่ื่กรุณาทีุ�แทุ้ 

ยังมีศัพิท์ุภัาษาบ่าลีอีกคำาห้น่�ง ซ่ึ่�งใช้ื่ในควัามห้มาย
เดีียวักับ่ “กรุื่ณา”ค่อคำาว่ัา “อนุก้มปะ” เม่�อมีการื่สวัดีอารื่าธนา
พิรื่ะธรื่รื่มเทุศนาทีุ�มีคำาว่ัา “อนุกมฺปิมำ ปชื้ำ” มีควัามห้มาย 
ว่ัา “ข้อพิรื่ะองค์ได้ีโป็รื่ดีแสดีงธรื่รื่มอนุเครื่าะห์้ด้ีวัยเถิดี” 

“อนุกมฺป” แป็ลตามศัพิท์ุว่ัา “สะทุ้อนกลับ่ห้ร่ื่อก้อง
กังวัาน” ห้ร่ื่อ “มีควัามใส่ใจต่อควัามสุข้สบ่ายข้องผ้้อ่�น” 
บ่างครัื่�งยังมีควัามห้มายว่ัา “ธรื่รื่มชื่าติทุำาให้้จิตห้วัั�นไห้วั
ต่อสวััสดิีภัาพิข้องทุุกชีื่วิัต” ซ่ึ่�งฟังด้ีคล้าย ๆ กับ่ว่ัามีควัาม
กรื่ะวันกรื่ะวัายอย่้ แต่คำานี�ไม่ได้ีห้มายถ่งเช่ื่นนั�น แต่กลับ่
ห้มายถ่งควัามกรื่ะต่อร่ื่อร้ื่น ควัามใส่ใจจริื่งจังต่อควัามสุข้
และควัามสบ่ายข้องผ้้อ่�น เป็็นควัามร้้ื่ส่กเห็้นอกเห็้นใจใน
ควัามทุุกข์้ข้องผ้้อ่�นโดียทีุ�ไม่ได้ีทุุกข์้ตามไป็ด้ีวัย 

อาตมาคิดีว่ัาเป็็นเร่ื่�องสำาคัญทีุ�เรื่าจะต้องทุำาควัาม
เข้้าใจและพิิจารื่ณาคำาว่ัา กรุื่ณา ในแง่คิดีเช่ื่นนี� การื่จะกรุื่ณา
อย่างบ่ริื่สุทุธิ�ใจในศาสนาพิุทุธไม่ได้ีห้มายถ่งว่ัา เรื่ามีควัาม
กังวัลใจต่อใครื่ ๆ  ทุุกคน เพิรื่าะนั�นเป็็นกรุื่ณาทีุ�ถ้กบิ่ดีเบ่่อน 
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ดีีถ่งเร่ื่�องนี� แต่พิรื่ะองค์มิไดี้ทุรื่งป็ล่อยให้้เร่ื่�องรื่าวัเห้ล่านั�น 
มากำาห้นดีควัามเป็็นองคุลีมาล พิรื่ะองค์ได้ีทุรื่งส่�อให้้เห็้นว่ัา  
“องคุลีมาลค่อฆาตกรื่ม่อเป้็�อนเล่อดีและเป็็นนักฆ่า แต่นั�นก็
ไม่ใช่ื่องคุลีมาล ไม่เป็็นทัุ�งห้มดีข้ององคุลีมาล”

กรุื่ณามีควัามห้มายได้ีห้ลายอย่างห้ลายแง่ เม่�อเรื่า
พิิจารื่ณาคำานี� จะพิบ่สิ�งสำาคัญอย่างห้น่�ง ค่อคำาว่ัา compassion 
ในภัาษาอังกฤษมีควัามห้มายไม่ตรื่งนักกับ่คุณสมบั่ติข้อง 
คำาว่ัา “กรุณา” ในภัาษาบ่าลี คำาว่ัา “empathy คว่ามเห็นอก
เห็นใจั” น่าจะมีควัามใกล้เคียงกับ่กรุื่ณามากกว่ัา ทัุ�งนี�เพิรื่าะ
คำาว่ัา “compassion” แป็ลตรื่งตัวัได้ีว่ัา “เป็็นทุุกข้์ร่ื่วัมกัน 
ร่ื่วัมทุุกข้์ด้ีวัยกัน” มาจากรื่ากศัพิท์ุภัาษาลาตินว่ัา “com” 
(แป็ลว่ัา “ด้ีวัย กับ่”)  “passio” (แป็ลว่ัา “เป็็นทุุกข์้”) เห้ม่อน
ทีุ�ป็รื่ากฏิอย่้ในคำาว่ัา “the passion of Christ การื่ทุนทุุกข์้
ข้องพิรื่ะเยซ้ึ่ ห้ร่ื่อการื่ทุรื่มานข้องพิรื่ะเยซ้ึ่” ทีุ�ไม่ได้ีแป็ลวั่า
พิรื่ะเยซ้ึ่ห้ลงให้ลอะไรื่บ่างอย่าง แต่คำานี�กลับ่ห้มายถ่ง “การื่
ทุนทุุกข์้ข้องพิรื่ะเยซ้ึ่” ดัีงนั�นคำาว่ัา “compassion” จ่งมีควัาม
ห้มายว่ัา “ร่ื่วัมทุุกข์้ไป็กับ่”

อย่างไรื่ก็ตาม คำาว่ัา “กรุณา” ซ่ึ่�งมักจะแป็ลกันเป็็น
ภัาษาอังกฤษว่ัา “compassion” ไม่ใชื่่สภัาพิจิตทีุ�เป็็นทุุกข้์ 
ในทุางจิตวิัทุยาข้องพุิทุธ กรุณาเป็็นควัามสว่ัางไสวัข้องจิต ซ่ึ่�ง
เป็็นธรื่รื่มห้น่�งในพึรหมว่หิาร ทีุ�แป็ลวัา่ธรื่รื่มเป็็นเคร่ื่�องอย่้อนั
ป็รื่ะเสรื่ฐิ เป็็นควัามสวัา่งแจม่ใสอยา่งยิ�ง เป็็นควัามกว้ัางไกล 
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ดัีงนั�นกรุณาจ่งไม่ใช่ื่สภัาพิทีุ�เป็็นทุุกข้ ์ในพิรื่ะธรื่รื่มคำา
สอนได้ีกล่าวัถ่งเร่ื่�องนี�ไว้ัว่ัา ถ้าเรื่าเป็็นทุุกข์้ไป็ด้ีวัยกับ่ควัาม
ทุุกข์้ข้องผ้้อ่�น นั�นไม่ใช่ื่กรุณาทีุ�แทุ้จริื่ง แต่เป็็นกรุณาทีุ�ถ้ก
บิ่ดีเบ่่อนไป็ ถ้กเข้้าใจผิดีไป็ ไม่ใช่ื่กรุณาทีุ�แทุ้ 

ยังมีศัพิท์ุภัาษาบ่าลีอีกคำาห้น่�ง ซ่ึ่�งใช้ื่ในควัามห้มาย
เดีียวักับ่ “กรุื่ณา”ค่อคำาว่ัา “อนุก้มปะ” เม่�อมีการื่สวัดีอารื่าธนา
พิรื่ะธรื่รื่มเทุศนาทีุ�มีคำาว่ัา “อนุกมฺปิมำ ปชื้ำ” มีควัามห้มาย 
ว่ัา “ข้อพิรื่ะองค์ได้ีโป็รื่ดีแสดีงธรื่รื่มอนุเครื่าะห์้ด้ีวัยเถิดี” 

“อนุกมฺป” แป็ลตามศัพิท์ุว่ัา “สะทุ้อนกลับ่ห้ร่ื่อก้อง
กังวัาน” ห้ร่ื่อ “มีควัามใส่ใจต่อควัามสุข้สบ่ายข้องผ้้อ่�น” 
บ่างครัื่�งยังมีควัามห้มายว่ัา “ธรื่รื่มชื่าติทุำาให้้จิตห้วัั�นไห้วั
ต่อสวััสดิีภัาพิข้องทุุกชีื่วิัต” ซ่ึ่�งฟังด้ีคล้าย ๆ กับ่ว่ัามีควัาม
กรื่ะวันกรื่ะวัายอย่้ แต่คำานี�ไม่ได้ีห้มายถ่งเช่ื่นนั�น แต่กลับ่
ห้มายถ่งควัามกรื่ะต่อร่ื่อร้ื่น ควัามใส่ใจจริื่งจังต่อควัามสุข้
และควัามสบ่ายข้องผ้้อ่�น เป็็นควัามร้้ื่ส่กเห็้นอกเห็้นใจใน
ควัามทุุกข์้ข้องผ้้อ่�นโดียทีุ�ไม่ได้ีทุุกข์้ตามไป็ด้ีวัย 

อาตมาคิดีว่ัาเป็็นเร่ื่�องสำาคัญทีุ�เรื่าจะต้องทุำาควัาม
เข้้าใจและพิิจารื่ณาคำาว่ัา กรุื่ณา ในแง่คิดีเช่ื่นนี� การื่จะกรุื่ณา
อย่างบ่ริื่สุทุธิ�ใจในศาสนาพิุทุธไม่ได้ีห้มายถ่งว่ัา เรื่ามีควัาม
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ทุำาให้้เข้้าใจคลาดีเคล่�อน คุณลักษณะทีุ�จำาเป็็นข้องกรืุ่ณา
ในทุางจิตวิัทุยาพุิทุธค่อ การื่ทุำาใจให้้เป็็นห้น่�งเดีียวักับ่ผ้้ฟัง  
ควัามใส่ใจ ควัามเห็้นใจต่อควัามทุุกข์้ข้องผ้้อ่�น และจากนั�น
การื่มีใจทีุ�พิร้ื่อมจะให้้ การื่ให้้ควัามสนใจ การื่ให้้การื่ด้ีแล
เอาใจใส่ก็จะเกิดีข่้�นตามมาจากควัามอ่อนโยน เห็้นอกเห็้นใจนั�น 

“ภัยแฝงขุ่องการเป็็นผู้้้ให้” 

ในสังคมตะวัันตกเรื่าเคยชื่ินทีุ�จะคิดีถ่งคำาว่ัากรุื่ณาใน 
ควัามห้มายข้อง “กิจกรื่รื่มทีุ�ทุำาด้ีวัยกรุื่ณา” เห้ม่อนการื่ทีุ�เรื่า
ออกไป็กรื่ะทุำาการื่ต่าง ๆ เพ่ิ�อช่ื่วัยเห้ล่อผ้้อ่�น ซ่ึ่�งในแง่นี�เป็็น 
เร่ื่�องทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์มากแน่นอน เรื่าเป็็นสังคมทีุ�มีควัามกรุื่ณา
มาก ดัีงจะเห็้นได้ีจากจำานวันข้ององค์กรื่การื่กุศลต่าง ๆ  ทีุ�มี
อย่้อย่างมากมาย จำานวันเงินทีุ�ป็รื่ะชื่ากรื่ในป็รื่ะเทุศนี�บ่ริื่จาค
ในการื่ชื่่วัยเห้ล่อผ้้อ่�นเป็็นสิ�งทีุ�น่าป็รื่ะทุับ่ใจมาก สห้รื่าชื่
อาณาจักรื่เป็็นชื่าติทีุ�น่าช่ื่�นชื่มยกย่องมากในแง่นี� 

แต่อย่างไรื่ก็ตาม เรื่าไม่ควัรื่ให้้คำาจำากัดีควัามห้ร่ื่อ
จำากัดีข้อบ่เข้ตข้อง “กรุื่ณา” ไว้ัเพีิยงแค่ว่ัาเป็็นการื่ช่ื่วัยเห้ล่อ
ผ้้อ่�น เป็็นการื่ให้้ควัามอนุเครื่าะห์้ด้ีานวััตถุสิ�งข้องแก่ผ้้อ่�น ถ้า
เรื่ามองควัามห้มายข้องกรุื่ณาในมุมแคบ่เพีิยงเทุ่านั�น เรื่าก็
อาจจะพิลาดีจากควัามจริื่งทีุ�ว่ัา บ่างครัื่�งกิจกรื่รื่มทีุ�เรื่าเรีื่ยก
ว่ัาเป็็นควัามกรืุ่ณานั�น เป็็นเพิียงเร่ื่�องทีุ�ทุำาให้้เรื่ารื่้้ส่กดีีต่อ 
ตัวัเอง มากกว่ัาทีุ�จะเป็็นควัามเห้น็ใจต่อผ้้อ่�นอย่างจริื่งจัง ใน
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กรื่ณนีี�สิ�งทีุ�เป็็นแรื่งจ้งใจในการื่ชื่ว่ัยเห้ล่อผ้้อ่�น มักจะเป็็นการื่
ห้าสิ�งทีุ�ทุำาให้้เรื่าสบ่ายใจข่้�น ให้้ใจข้องเรื่าสงบ่ข่้�น เรื่าร้้ื่ส่กว่ัา 
“ถ่งเวัลาทีุ�จะต้องทุำาอะไรื่บัางอย่างแล้วั ต้องลงม่อทุำาตอน
นี�แล้วั เพิรื่าะฉันร้้ื่ส่กไม่ดีีเลย” และเม่�อเรื่าได้ีลงม่อทุำาอะไรื่
สักอย่างทีุ�เป็็นการื่ชื่่วัยเห้ล่อ เม่�อนั�นมันจะทุำาให้้เราร้้ื่ส่กดีี
ข่้�น และแน่นอนว่ัาการื่ทุำาสิ�งดีี ๆ ทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ กำาลังเกิดี
ข่้�นอย่้จริื่ง แต่ก็อาจทุำาให้้การื่กรื่ะทุำานั�นกลับ่กลายเป็็นเร่ื่�อง
ทีุ�เกี�ยวัข้้องกับ่เรื่าและควัามร้้ื่ส่กข้องเรื่า มากกว่ัาทีุ�จะเป็็น
เร่ื่�องข้องผ้้อ่�น ฟังแล้วัร้้ื่ส่กคุ้นๆ กันบ้่างไห้ม

เม่�อห้ลายปี็มาแล้วั มีการื่ทุำาวิัจัยทุางจิตวิัทุยาในห้ม่้
ผ้้ทุำางานสังคมสงเครื่าะห์้นับ่ห้ม่�นคนในภัาคต่าง ๆ ข้องสห้
รื่าชื่อาณาจักรื่ (ในทีุ�นี�อาตมาต้องข้ออภััยนักสังคมสงเครื่าะห์้
ไว้ัล่วังห้น้าทีุ�จะเอ่ยถ่งเร่ื่�องนี� อาตมาไม่ได้ีมีเจตนาจะล่วัง
เกินใครื่) ผลการื่ศ่กษาทีุ�น่าป็รื่ะห้ลาดีใจ แต่เป็็นข้้อม้ลทีุ�ดีี
มากอันห้น่�ง พิบ่ว่ัา ….นักสังคมสงเครื่าะห์้มากมาย อาจจะ
รื่าวั ๆ ๘๕-๙๐% ทีุเดีียวั ทีุ�มีแรื่งผลักดัีนว่ัา ตนต้องเป็็นคน
มีป็รื่ะโยชื่น์ การื่ทุำางานสังคมสงเครื่าะห้์ข้องพิวักเข้า เกิดี
จากแรื่งบี่บ่คั�นห้ร่ื่อการื่ผลักดัีนทีุ�มาจากในใจข้องเข้าเอง ทีุ�
ต้องการื่เป็็นคนทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ พิวักเข้ามีบุ่คลิกบ่างอย่างทีุ�
ต้องการื่คำาช่ื่�นชื่มทีุ�ได้ีรัื่บ่กลับ่มาจากการื่ได้ีช่ื่วัยเห้ล่อ และ 
เม่�อใดีก็ตามทีุ�เข้าไม่สามารื่ถลงม่อช่ื่วัยเห้ล่อไดี้อย่างเต็มทีุ�  
เข้าจะร้้ื่ส่กไม่สบ่ายใจ ไม่พิอใจอย่างมาก อาตมาไม่ได้ี
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ทุำาให้้เข้้าใจคลาดีเคล่�อน คุณลักษณะทีุ�จำาเป็็นข้องกรืุ่ณา
ในทุางจิตวิัทุยาพุิทุธค่อ การื่ทุำาใจให้้เป็็นห้น่�งเดีียวักับ่ผ้้ฟัง  
ควัามใส่ใจ ควัามเห็้นใจต่อควัามทุุกข์้ข้องผ้้อ่�น และจากนั�น
การื่มีใจทีุ�พิร้ื่อมจะให้้ การื่ให้้ควัามสนใจ การื่ให้้การื่ด้ีแล
เอาใจใส่ก็จะเกิดีข่้�นตามมาจากควัามอ่อนโยน เห็้นอกเห็้นใจนั�น 

“ภัยแฝงขุ่องการเป็็นผู้้้ให้” 

ในสังคมตะวัันตกเรื่าเคยชื่ินทีุ�จะคิดีถ่งคำาว่ัากรุื่ณาใน 
ควัามห้มายข้อง “กิจกรื่รื่มทีุ�ทุำาด้ีวัยกรุื่ณา” เห้ม่อนการื่ทีุ�เรื่า
ออกไป็กรื่ะทุำาการื่ต่าง ๆ เพ่ิ�อช่ื่วัยเห้ล่อผ้้อ่�น ซ่ึ่�งในแง่นี�เป็็น 
เร่ื่�องทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์มากแน่นอน เรื่าเป็็นสังคมทีุ�มีควัามกรุื่ณา
มาก ดัีงจะเห็้นได้ีจากจำานวันข้ององค์กรื่การื่กุศลต่าง ๆ  ทีุ�มี
อย่้อย่างมากมาย จำานวันเงินทีุ�ป็รื่ะชื่ากรื่ในป็รื่ะเทุศนี�บ่ริื่จาค
ในการื่ช่ื่วัยเห้ล่อผ้้อ่�นเป็็นสิ�งทีุ�น่าป็รื่ะทุับ่ใจมาก สห้รื่าชื่
อาณาจักรื่เป็็นชื่าติทีุ�น่าช่ื่�นชื่มยกย่องมากในแง่นี� 

แต่อย่างไรื่ก็ตาม เรื่าไม่ควัรื่ให้้คำาจำากัดีควัามห้ร่ื่อ
จำากัดีข้อบ่เข้ตข้อง “กรุื่ณา” ไว้ัเพีิยงแค่ว่ัาเป็็นการื่ช่ื่วัยเห้ล่อ
ผ้้อ่�น เป็็นการื่ให้้ควัามอนุเครื่าะห์้ด้ีานวััตถุสิ�งข้องแก่ผ้้อ่�น ถ้า
เรื่ามองควัามห้มายข้องกรุื่ณาในมุมแคบ่เพีิยงเทุ่านั�น เรื่าก็
อาจจะพิลาดีจากควัามจริื่งทีุ�ว่ัา บ่างครัื่�งกิจกรื่รื่มทีุ�เรื่าเรีื่ยก
ว่ัาเป็็นควัามกรืุ่ณานั�น เป็็นเพิียงเร่ื่�องทีุ�ทุำาให้้เรื่ารื่้้ส่กดีีต่อ 
ตัวัเอง มากกว่ัาทีุ�จะเป็็นควัามเห้น็ใจต่อผ้้อ่�นอย่างจริื่งจัง ใน
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กรื่ณนีี�สิ�งทีุ�เป็็นแรื่งจ้งใจในการื่ชื่ว่ัยเห้ล่อผ้้อ่�น มักจะเป็็นการื่
ห้าสิ�งทีุ�ทุำาให้้เรื่าสบ่ายใจข่้�น ให้้ใจข้องเรื่าสงบ่ข่้�น เรื่าร้้ื่ส่กว่ัา 
“ถ่งเวัลาทีุ�จะต้องทุำาอะไรื่บัางอย่างแล้วั ต้องลงม่อทุำาตอน
นี�แล้วั เพิรื่าะฉันร้้ื่ส่กไม่ดีีเลย” และเม่�อเรื่าได้ีลงม่อทุำาอะไรื่
สักอย่างทีุ�เป็็นการื่ชื่่วัยเห้ล่อ เม่�อนั�นมันจะทุำาให้้เราร้้ื่ส่กดีี
ข่้�น และแน่นอนว่ัาการื่ทุำาสิ�งดีี ๆ ทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ กำาลังเกิดี
ข่้�นอย่้จริื่ง แต่ก็อาจทุำาให้้การื่กรื่ะทุำานั�นกลับ่กลายเป็็นเร่ื่�อง
ทีุ�เกี�ยวัข้้องกับ่เรื่าและควัามร้้ื่ส่กข้องเรื่า มากกว่ัาทีุ�จะเป็็น
เร่ื่�องข้องผ้้อ่�น ฟังแล้วัร้้ื่ส่กคุ้นๆ กันบ้่างไห้ม

เม่�อห้ลายปี็มาแล้วั มีการื่ทุำาวิัจัยทุางจิตวิัทุยาในห้ม่้
ผ้้ทุำางานสังคมสงเครื่าะห์้นับ่ห้ม่�นคนในภัาคต่าง ๆ ข้องสห้
รื่าชื่อาณาจักรื่ (ในทีุ�นี�อาตมาต้องข้ออภััยนักสังคมสงเครื่าะห์้
ไว้ัล่วังห้น้าทีุ�จะเอ่ยถ่งเร่ื่�องนี� อาตมาไม่ได้ีมีเจตนาจะล่วัง
เกินใครื่) ผลการื่ศ่กษาทีุ�น่าป็รื่ะห้ลาดีใจ แต่เป็็นข้้อม้ลทีุ�ดีี
มากอันห้น่�ง พิบ่ว่ัา ….นักสังคมสงเครื่าะห์้มากมาย อาจจะ
รื่าวั ๆ ๘๕-๙๐% ทีุเดีียวั ทีุ�มีแรื่งผลักดัีนว่ัา ตนต้องเป็็นคน
มีป็รื่ะโยชื่น์ การื่ทุำางานสังคมสงเครื่าะห้์ข้องพิวักเข้า เกิดี
จากแรื่งบี่บ่คั�นห้ร่ื่อการื่ผลักดัีนทีุ�มาจากในใจข้องเข้าเอง ทีุ�
ต้องการื่เป็็นคนทีุ�มีป็รื่ะโยชื่น์ พิวักเข้ามีบุ่คลิกบ่างอย่างทีุ�
ต้องการื่คำาช่ื่�นชื่มทีุ�ได้ีรัื่บ่กลับ่มาจากการื่ได้ีช่ื่วัยเห้ล่อ และ 
เม่�อใดีก็ตามทีุ�เข้าไม่สามารื่ถลงม่อช่ื่วัยเห้ล่อไดี้อย่างเต็มทีุ�  
เข้าจะร้้ื่ส่กไม่สบ่ายใจ ไม่พิอใจอย่างมาก อาตมาไม่ได้ี
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ต้องการื่ทีุ�จะวิัพิากษ์วิัจารื่ณ์งานสังคมสงเครื่าะห์้ อย่าได้ี
เข้้าใจผิดีเด็ีดีข้าดี…เพีิยงแต่อยากสะทุ้อนภัาพิให้้เห็้นถ่งการื่
ย่ดีติดีในฉัน เม่�อฉันได้ีร้้ื่ส่กเติมเต็มทีุ�ได้ีช่ื่วัยใครื่สักคน… 
นั�นค่อ การื่ย่ดีติดีใน ฉ้น อย่างเห้นียวัแน่น จากการื่ลงม่อทุำา
ป็รื่ะโยชื่น์ให้้คนอ่�น

สำาคัญทีำ�ทัำศนคติ่

เม่�อเรื่ามองถ่งกรุื่ณา จ่งไม่ใช่ื่เพีิยงแค่การื่กรื่ะทุำา การื่ลงม่อ
ช่ื่วัยเห้ล่อใครื่  แต่สิ�งสำาคัญอย่้ทีุ�ทัุศนคติทีุ�มีต่อการื่กรื่ะทุำา 
นั�น ๆ   ในการื่พิฒันาคุณภัาพิทีุ�แทุจ้ริื่งข้องกรื่ณุา หั้วัใจสำาคัญ
อย่้ทีุ�สภัาวัะข้องการื่ไรื่ค้วัามวัติกกังวัล  เป็็นการื่ทุำาป็รื่ะโยชื่น์ 
ทีุ�ป็รื่าศจากควัามกรื่ะวันกรื่ะวัายใจวั่าต้องกรื่ะทุำา แต่เป็็น
ควัามร้้ื่ส่กทีุ�กลั�นออกมาจากควัามรัื่กทีุ�ไม่ข่้�นกับ่ตัวัตนใดี ๆ  
ทัุ�งสิ�น… ไม่ใช่ื่เร่ื่�องง่ายเลยใช่ื่ไห้ม…ทีุ�จะแป็ลงให้้เป็็นการื่
กรื่ะทุำาในชีื่วิัตจริื่ง

เม่�อเรื่าได้ีพิิจารื่ณาคำาสอนข้องพิรื่ะพุิทุธองค์และ
ศ่กษาคำาแนะนำาข้องพิรื่ะองค์ เรื่าจะพิบ่ว่ัาพิรื่ะพุิทุธองค์
ทุรื่งมีพิรื่ะมห้ากรุื่ณาอันล้นเห้ล่อ นับ่แต่วัันทีุ�ทุรื่งตรัื่สร้้ื่ ทุรื่ง
สั�งสอนพิรื่ะธรื่รื่ม เป็็นเวัลาถ่ง ๔๕ พิรื่รื่ษา พิรื่ะองค์ทุรื่ง
ใส่พิรื่ะทัุยในการื่ให้้ควัามช่ื่วัยเห้ล่อผ้้อ่�นอย่้เสมอมา ในการื่ 
กรื่ะทุำาสิ�งต่าง ๆ ด้ีวัยพิรื่ะเมตตา ทุรื่งป็รื่ะดิีษฐานพิรื่ะ
ธรื่รื่มคำาสอน ทุรื่งสถาป็นาคณะสงฆ์ ทุรื่งแก้ไข้ปั็ญห้าข้้อ
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พิิพิาทุ ทุรื่งให้้คำาแนะนำากับ่ห้ม่้ชื่นทุุกเห้ล่าชัื่�น ทุ่านทุรื่งงาน
ห้นักอย่างน่าอัศจรื่รื่ย์ ในการื่เผยแผ่พิรื่ะธรื่รื่มและในการื่
ให้้ควัามอนุเครื่าะห้์แก่ผ้้อ่�น และงานทีุ�ทุรื่งอุทิุศพิรื่ะองค์
เช่ื่นนี�ก็ได้ีย่นยาวัมาจนถ่งวัันนี�นับ่เป็็นเวัลาถ่ง ๒๖๐๐ กว่ัา
ปี็แล้วั แต่ตลอดีสายข้องการื่เดิีนทุางและการื่สั�งสอนพิรื่ะธรื่รื่ม 
พิรื่ะองค์มิไดี้ทุรื่งทุำาด้ีวัยควัามวัิตกกังวัล มิไดี้ทุรื่งทุำาด้ีวัย
ควัามว้ัาวุ่ันใจ ถ่งแม้ว่ัาพิรื่ะองค์จะทุรื่งงานอย่้ตลอดีเวัลา
เพ่ิ�อควัามสุข้สันติแก่ผ้้อ่�น พิรื่ะองค์ก็มิได้ีเคยทุรื่งมีควัาม
กรื่ะวันกรื่ะวัายใจกับ่สิ�งทีุ�ทุำาและกับ่ผลข้องสิ�งเห้ล่านั�น  
ห้ากพิรื่ะองค์ทุรื่งให้้คำาแนะนำา แล้วัผ้้คนไม่ดีำาเนินรื่อยตาม 
พิรื่ะองค์ก็มิได้ีทุรื่งขุ่้นเค่องพิรื่ะทัุย 

มีเห้ตุการื่ณ์ห้น่�งเกิดีข่้�นข้ณะเม่�อพิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีเสด็ีจ
ดีำาเนินทุางไกลในชื่นบ่ทุ โดียมีพิรื่ะผ้้ติดีตามร้ื่ป็ห้น่�ง ทุ่านอย่้
ในรื่ะห้ว่ัางการื่เดิีนทุางไป็กรุื่งรื่าชื่คฤห์้ และเม่�อได้ีมาถ่งทุาง
สองแพิรื่ง่ พิรื่ะพิทุุธองคไ์ด้ีทุรื่งดีำาเนินไป็ทุางแยกดีา้นข้วัา แต่
พิรื่ะผ้้ติดีตามได้ีกรื่าบ่ทุ้ลว่ัา “ข้้าแต่พิรื่ะองคผ้้์เจริื่ญ ทุางซ้ึ่าย
นี�ค่อทุางไป็ยังรื่าชื่คฤห์้”

พิรื่ะพิุทุธองค์ไดี้ตรื่ัสตอบ่พิรื่้อมทุรื่งชีื่�ทุางทีุ�ทุรื่ง
ดีำาเนินอย่้ว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้”

“ข้อป็รื่ะทุานอนุญาต ข้้าพิรื่ะองค์ทุรื่าบ่ดีีว่ัาพิรื่ะองค์
ทุรื่งเป็็นพิรื่ะสัพิพัิญญู้ แต่นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้ ข้้าพิรื่ะองค์
ร้้ื่จักทุางนี�ดีี”
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ต้องการื่ทีุ�จะวิัพิากษ์วิัจารื่ณ์งานสังคมสงเครื่าะห์้ อย่าได้ี
เข้้าใจผิดีเด็ีดีข้าดี…เพีิยงแต่อยากสะทุ้อนภัาพิให้้เห็้นถ่งการื่
ย่ดีติดีในฉัน เม่�อฉันได้ีร้้ื่ส่กเติมเต็มทีุ�ได้ีช่ื่วัยใครื่สักคน… 
นั�นค่อ การื่ย่ดีติดีใน ฉ้น อย่างเห้นียวัแน่น จากการื่ลงม่อทุำา
ป็รื่ะโยชื่น์ให้้คนอ่�น

สำาคัญทีำ�ทัำศนคติ่

เม่�อเรื่ามองถ่งกรุื่ณา จ่งไม่ใช่ื่เพีิยงแค่การื่กรื่ะทุำา การื่ลงม่อ
ช่ื่วัยเห้ล่อใครื่  แต่สิ�งสำาคัญอย่้ทีุ�ทัุศนคติทีุ�มีต่อการื่กรื่ะทุำา 
นั�น ๆ   ในการื่พิฒันาคุณภัาพิทีุ�แทุจ้ริื่งข้องกรื่ณุา หั้วัใจสำาคัญ
อย่้ทีุ�สภัาวัะข้องการื่ไรื่ค้วัามวัติกกังวัล  เป็็นการื่ทุำาป็รื่ะโยชื่น์ 
ทีุ�ป็รื่าศจากควัามกรื่ะวันกรื่ะวัายใจวั่าต้องกรื่ะทุำา แต่เป็็น
ควัามร้้ื่ส่กทีุ�กลั�นออกมาจากควัามรัื่กทีุ�ไม่ข่้�นกับ่ตัวัตนใดี ๆ  
ทัุ�งสิ�น… ไม่ใช่ื่เร่ื่�องง่ายเลยใช่ื่ไห้ม…ทีุ�จะแป็ลงให้้เป็็นการื่
กรื่ะทุำาในชีื่วิัตจริื่ง

เม่�อเรื่าได้ีพิิจารื่ณาคำาสอนข้องพิรื่ะพุิทุธองค์และ
ศ่กษาคำาแนะนำาข้องพิรื่ะองค์ เรื่าจะพิบ่ว่ัาพิรื่ะพุิทุธองค์
ทุรื่งมีพิรื่ะมห้ากรุื่ณาอันล้นเห้ล่อ นับ่แต่วัันทีุ�ทุรื่งตรัื่สร้้ื่ ทุรื่ง
สั�งสอนพิรื่ะธรื่รื่ม เป็็นเวัลาถ่ง ๔๕ พิรื่รื่ษา พิรื่ะองค์ทุรื่ง
ใส่พิรื่ะทัุยในการื่ให้้ควัามช่ื่วัยเห้ล่อผ้้อ่�นอย่้เสมอมา ในการื่ 
กรื่ะทุำาสิ�งต่าง ๆ ด้ีวัยพิรื่ะเมตตา ทุรื่งป็รื่ะดิีษฐานพิรื่ะ
ธรื่รื่มคำาสอน ทุรื่งสถาป็นาคณะสงฆ์ ทุรื่งแก้ไข้ปั็ญห้าข้้อ
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พิิพิาทุ ทุรื่งให้้คำาแนะนำากับ่ห้ม่้ชื่นทุุกเห้ล่าชัื่�น ทุ่านทุรื่งงาน
ห้นักอย่างน่าอัศจรื่รื่ย์ ในการื่เผยแผ่พิรื่ะธรื่รื่มและในการื่
ให้้ควัามอนุเครื่าะห้์แก่ผ้้อ่�น และงานทีุ�ทุรื่งอุทิุศพิรื่ะองค์
เช่ื่นนี�ก็ได้ีย่นยาวัมาจนถ่งวัันนี�นับ่เป็็นเวัลาถ่ง ๒๖๐๐ กว่ัา
ปี็แล้วั แต่ตลอดีสายข้องการื่เดิีนทุางและการื่สั�งสอนพิรื่ะธรื่รื่ม 
พิรื่ะองค์มิไดี้ทุรื่งทุำาด้ีวัยควัามวัิตกกังวัล มิไดี้ทุรื่งทุำาด้ีวัย
ควัามว้ัาวุ่ันใจ ถ่งแม้ว่ัาพิรื่ะองค์จะทุรื่งงานอย่้ตลอดีเวัลา
เพ่ิ�อควัามสุข้สันติแก่ผ้้อ่�น พิรื่ะองค์ก็มิได้ีเคยทุรื่งมีควัาม
กรื่ะวันกรื่ะวัายใจกับ่สิ�งทีุ�ทุำาและกับ่ผลข้องสิ�งเห้ล่านั�น  
ห้ากพิรื่ะองค์ทุรื่งให้้คำาแนะนำา แล้วัผ้้คนไม่ดีำาเนินรื่อยตาม 
พิรื่ะองค์ก็มิได้ีทุรื่งขุ่้นเค่องพิรื่ะทัุย 

มีเห้ตุการื่ณ์ห้น่�งเกิดีข่้�นข้ณะเม่�อพิรื่ะพุิทุธองค์ได้ีเสด็ีจ
ดีำาเนินทุางไกลในชื่นบ่ทุ โดียมีพิรื่ะผ้้ติดีตามร้ื่ป็ห้น่�ง ทุ่านอย่้
ในรื่ะห้ว่ัางการื่เดิีนทุางไป็กรุื่งรื่าชื่คฤห์้ และเม่�อได้ีมาถ่งทุาง
สองแพิรื่ง่ พิรื่ะพิทุุธองคไ์ด้ีทุรื่งดีำาเนินไป็ทุางแยกดีา้นข้วัา แต่
พิรื่ะผ้้ติดีตามได้ีกรื่าบ่ทุ้ลว่ัา “ข้้าแต่พิรื่ะองคผ้้์เจริื่ญ ทุางซ้ึ่าย
นี�ค่อทุางไป็ยังรื่าชื่คฤห์้”

พิรื่ะพิุทุธองค์ไดี้ตรื่ัสตอบ่พิรื่้อมทุรื่งชีื่�ทุางทีุ�ทุรื่ง
ดีำาเนินอย่้ว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้”

“ข้อป็รื่ะทุานอนุญาต ข้้าพิรื่ะองค์ทุรื่าบ่ดีีว่ัาพิรื่ะองค์
ทุรื่งเป็็นพิรื่ะสัพิพัิญญู้ แต่นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้ ข้้าพิรื่ะองค์
ร้้ื่จักทุางนี�ดีี”
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พิรื่ะพุิทุธองค์ตรัื่สตอบ่ว่ัา “ไม่ใช่ื่ นี�ค่อทุาง”
“ข้อป็รื่ะทุานอนุญาต แต่...”
พิรื่ะส้ตรื่นี� เ ป็็นเ ร่ื่�องทีุ� เกิดียุคพิุทุธกาล ดัีงนั�น

เห้ตุการื่ณ์ทัุ�งห้ลายต้องเกิดีข่้�น ๓ ครัื่�ง เม่�อนั�นพิรื่ะผ้้ติดีตาม
จ่งได้ีกรื่าบ่ทุ้ลเป็็นครัื่�งทีุ� ๓ ว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้” 

และพิรื่ะพุิทุธองค์ก็ได้ีตรัื่สตอบ่ว่ัา “ไม่ น้�ค่อทุางทีุ�เรื่า
จะต้องดีำาเนินไป็เพ่ิ�อให้้ถ่งกรุื่งรื่าชื่คฤห์้”

เม่�อนั�นพิรื่ะผ้ติ้ดีตามไดีก้รื่าบ่ทุ้ลว่ัา “ข้้าแตพ่ิรื่ะองคผ้้์
เจริื่ญ ข้อเชิื่ญเสด็ีจไป็ตามทุางนั�นโดียลำาพัิงเถิดี”

ดัีงนั�นแล้วั พิรื่ะผ้้ติดีตามก็ไดี้วัางบ่าตรื่ข้องพิรื่ะ 
พุิทุธองคที์ุ�ตนไดีถ่้อมาลง และเดีนิเลี�ยวัไป็ตามทุางดีา้นซึ่า้ย 
ข้ณะทีุ�พิรื่ะพุิทุธองค์เสด็ีจดีำาเนินไป็ตามทุางด้ีานข้วัา 

ห้ลังจากเดีนิไป็ตามทุางดีา้นซึ่า้ยไดีไ้มน่านนกั พิรื่ะผ้้
ติดีตามก็พิบ่กับ่กลุ่มโจรื่ ถ้กทุำาร้ื่ายจนบ่าตรื่แตกและผ้าสบ่ง
จีวัรื่ ข้าดีวิั�น ในทีุ�สุดีทุ่านกล้็มลกุคลกุคลานเดีนิทุางตอ่จนไดี้
เข้้าเฝ้ึาพิรื่ะพุิทุธเจ้า ทุ่านร้้ื่ส่กสำาน่กผิดีอย่างมาก 

พิรื่ะพุิทุธองค์เสด็ีจดีำาเนินทุางทีุ�อ้อมไกลกว่ัาเพ่ิ�อ
จะเข้้าถ่งกรุื่งรื่าชื่คฤห์้ เพิรื่าะทุรื่งทุรื่าบ่ดีีว่ัาทีุ�ทุางป็กตินั�นมี
กลุ่มโจรื่ซุ่ึ่มรื่ออย่้ แต่พิรื่ะติดีตามได้ีตัดีสินใจทีุ�จะเดิีนไป็ตาม
ทุางข้องตน และไม่ได้ีคิดีทีุ�จะกรื่าบ่ทุ้ลถามว่ัา เพิรื่าะเห้ตุใดี
พิรื่ะองค์จ่งทุรื่งเล่อกทุางสายนั�น ซ่ึ่�งเป็็นสิ�งทีุ�ป็รื่ะห้ลาดีมาก 
เพิรื่าะทุ่านเองก็ร้้ื่ดีีว่ัาพิรื่ะพุิทุธองค์ทุรื่งเป็็นพิรื่ะสัพิพัิญญู้ 
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ผ้้รื่อบ่รื่้้และมีอิทุธิฤทุธิ�ห้ยั�งร้้ื่ทุุกอย่างไดี้ นอกจากนี�ยังทุรื่ง
รื่อบ่รื่้้อย่างห้ยั�งล่กในวิัถีข้องโลกทีุ�อาจเกิดีข่้�นด้ีวัย สำาห้รัื่บ่
อาตมาแล้วั เร่ื่�องนี�แสดีงให้้เห้็นถ่งพิรื่ะมห้ากรืุ่ณาอันยิ�ง
ข้องพิรื่ะองค์ แต่พิรื่ะองค์ก็ทุรื่งมีควัามพิร้ื่อมทีุ�จะแสดีง
พิรื่ะกรุื่ณาด้ีวัยการื่ป็ล่อยให้้พิรื่ะติดีตามถ้กโจรื่ทุุบ่ตี นี�ค่อ 
บ่ทุเรีื่ยนทีุ�พิรื่ะผ้้นี�จะไม่มีวัันล่มตลอดีไป็ ห้ากว่ัาเรื่าได้ีอย่้
ต่อห้น้าพิรื่ะผ้้ทุรื่งตรัื่สร้้ื่ชื่อบ่ด้ีวัยพิรื่ะองค์เองแล้วั ผ้้ซ่ึ่�งเรื่ามี
ควัามศรัื่ทุธาเล่�อมใสอย่างล้นเห้ล่อ แต่เรื่าก็ยังบั่งอาจพ้ิดีได้ี
ว่ัา “ข้้าพิรื่ะองค์จะไป็ทุางนี� ข้อพิรื่ะองค์จงถ่อบ่าตรื่ข้องทุ่าน
เองเถิดี” เม่�อนั�นปั็ญห้าทีุ�เกิดีข่้�นตามมาก็เป็็นเร่ื่�องข้องเรื่า
แล้วั ซ่ึ่�งมันก็ได้ีส่งผลทีุ�แสนเจ็บ่ป็วัดี อันเกิดีจากการื่ย่ดีมั�น
อย่างเห้นียวัแน่นในควัามคิดีข้องตน ในสิ�งทีุ�เรื่าคิดีว่ัาเรื่าถ้ก 

เม่�อห้ลวังพ่ิอชื่าจะกล่าวัถ่งเร่ื่�องนี�ห้ร่ื่อเร่ื่�องเล่า
คล้ายๆกันนี� ทุ่านมักจะยกคำาตรัื่สข้องพิรื่ะพุิทุธองค์ว่ัา  
“อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็็นเพีิยงผ้้บ่อกทุาง” พิรื่ะพุิทุธ
องค์อาจจะตรัื่สว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้” ทุรื่งชีื่�ทุางให้้ แต่ผ้้
เดิีนจะเดิีนตามห้ร่ื่อไม่ เป็็นการื่ตัดีสินใจข้องแต่ละคน เป็็น
ปั็ญห้าข้องแต่ละคนทีุ�ต้องด้ีแลเอง

ข้ณะทีุ�เรื่าป็ฏิิบั่ติเพ่ิ�อพัิฒนากรุื่ณาให้้เกิดีข่้�น จำาเป็็นจะ
ต้องมีควัามร้้ื่ส่กในใจทีุ�เบ่าสบ่าย ควัามร้้ื่ส่กทีุ�ไม่ย่ดีติดีอย่้กับ่
ผลทีุ�ออกมา เม่�อเช้ื่ามีโยมมาป็ร่ื่กษากับ่อาตมาเร่ื่�องการื่สอบ่
เข้้ามห้าวิัทุยาลัยข้องล้กชื่าย เธอกำาลังกังวัลว่ัาล้กชื่ายอาจไม่
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พิรื่ะพุิทุธองค์ตรัื่สตอบ่ว่ัา “ไม่ใช่ื่ นี�ค่อทุาง”
“ข้อป็รื่ะทุานอนุญาต แต่...”
พิรื่ะส้ตรื่นี� เ ป็็นเ ร่ื่�องทีุ� เกิดียุคพิุทุธกาล ดัีงนั�น

เห้ตุการื่ณ์ทัุ�งห้ลายต้องเกิดีข่้�น ๓ ครัื่�ง เม่�อนั�นพิรื่ะผ้้ติดีตาม
จ่งได้ีกรื่าบ่ทุ้ลเป็็นครัื่�งทีุ� ๓ ว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้” 

และพิรื่ะพุิทุธองค์ก็ได้ีตรัื่สตอบ่ว่ัา “ไม่ น้�ค่อทุางทีุ�เรื่า
จะต้องดีำาเนินไป็เพ่ิ�อให้้ถ่งกรุื่งรื่าชื่คฤห์้”

เม่�อนั�นพิรื่ะผ้ติ้ดีตามไดีก้รื่าบ่ทุ้ลว่ัา “ข้้าแตพ่ิรื่ะองคผ้้์
เจริื่ญ ข้อเชิื่ญเสด็ีจไป็ตามทุางนั�นโดียลำาพัิงเถิดี”

ดัีงนั�นแล้วั พิรื่ะผ้้ติดีตามก็ไดี้วัางบ่าตรื่ข้องพิรื่ะ 
พุิทุธองคที์ุ�ตนไดีถ่้อมาลง และเดีนิเลี�ยวัไป็ตามทุางดีา้นซึ่า้ย 
ข้ณะทีุ�พิรื่ะพุิทุธองค์เสด็ีจดีำาเนินไป็ตามทุางด้ีานข้วัา 

ห้ลังจากเดีนิไป็ตามทุางดีา้นซึ่า้ยไดีไ้มน่านนกั พิรื่ะผ้้
ติดีตามก็พิบ่กับ่กลุ่มโจรื่ ถ้กทุำาร้ื่ายจนบ่าตรื่แตกและผ้าสบ่ง
จีวัรื่ ข้าดีวิั�น ในทีุ�สุดีทุ่านกล้็มลกุคลกุคลานเดีนิทุางตอ่จนไดี้
เข้้าเฝ้ึาพิรื่ะพุิทุธเจ้า ทุ่านร้้ื่ส่กสำาน่กผิดีอย่างมาก 

พิรื่ะพุิทุธองค์เสด็ีจดีำาเนินทุางทีุ�อ้อมไกลกว่ัาเพ่ิ�อ
จะเข้้าถ่งกรุื่งรื่าชื่คฤห์้ เพิรื่าะทุรื่งทุรื่าบ่ดีีว่ัาทีุ�ทุางป็กตินั�นมี
กลุ่มโจรื่ซุ่ึ่มรื่ออย่้ แต่พิรื่ะติดีตามได้ีตัดีสินใจทีุ�จะเดิีนไป็ตาม
ทุางข้องตน และไม่ได้ีคิดีทีุ�จะกรื่าบ่ทุ้ลถามว่ัา เพิรื่าะเห้ตุใดี
พิรื่ะองค์จ่งทุรื่งเล่อกทุางสายนั�น ซ่ึ่�งเป็็นสิ�งทีุ�ป็รื่ะห้ลาดีมาก 
เพิรื่าะทุ่านเองก็ร้้ื่ดีีว่ัาพิรื่ะพุิทุธองค์ทุรื่งเป็็นพิรื่ะสัพิพัิญญู้ 
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ผ้้รื่อบ่รื่้้และมีอิทุธิฤทุธิ�ห้ยั�งร้้ื่ทุุกอย่างไดี้ นอกจากนี�ยังทุรื่ง
รื่อบ่ร้้ื่อย่างห้ยั�งล่กในวิัถีข้องโลกทีุ�อาจเกิดีข่้�นด้ีวัย สำาห้รัื่บ่
อาตมาแล้วั เร่ื่�องนี�แสดีงให้้เห้็นถ่งพิรื่ะมห้ากรืุ่ณาอันยิ�ง
ข้องพิรื่ะองค์ แต่พิรื่ะองค์ก็ทุรื่งมีควัามพิร้ื่อมทีุ�จะแสดีง
พิรื่ะกรุื่ณาด้ีวัยการื่ป็ล่อยให้้พิรื่ะติดีตามถ้กโจรื่ทุุบ่ตี นี�ค่อ 
บ่ทุเรีื่ยนทีุ�พิรื่ะผ้้นี�จะไม่มีวัันล่มตลอดีไป็ ห้ากว่ัาเรื่าได้ีอย่้
ต่อห้น้าพิรื่ะผ้้ทุรื่งตรัื่สร้้ื่ชื่อบ่ด้ีวัยพิรื่ะองค์เองแล้วั ผ้้ซ่ึ่�งเรื่ามี
ควัามศรัื่ทุธาเล่�อมใสอย่างล้นเห้ล่อ แต่เรื่าก็ยังบั่งอาจพ้ิดีได้ี
ว่ัา “ข้้าพิรื่ะองค์จะไป็ทุางนี� ข้อพิรื่ะองค์จงถ่อบ่าตรื่ข้องทุ่าน
เองเถิดี” เม่�อนั�นปั็ญห้าทีุ�เกิดีข่้�นตามมาก็เป็็นเร่ื่�องข้องเรื่า
แล้วั ซ่ึ่�งมันก็ได้ีส่งผลทีุ�แสนเจ็บ่ป็วัดี อันเกิดีจากการื่ย่ดีมั�น
อย่างเห้นียวัแน่นในควัามคิดีข้องตน ในสิ�งทีุ�เรื่าคิดีว่ัาเรื่าถ้ก 

เม่�อห้ลวังพ่ิอชื่าจะกล่าวัถ่งเร่ื่�องนี�ห้ร่ื่อเร่ื่�องเล่า
คล้ายๆกันนี� ทุ่านมักจะยกคำาตรัื่สข้องพิรื่ะพุิทุธองค์ว่ัา  
“อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็็นเพีิยงผ้้บ่อกทุาง” พิรื่ะพุิทุธ
องค์อาจจะตรัื่สว่ัา “นี�ค่อทุางไป็รื่าชื่คฤห์้” ทุรื่งชีื่�ทุางให้้ แต่ผ้้
เดิีนจะเดิีนตามห้ร่ื่อไม่ เป็็นการื่ตัดีสินใจข้องแต่ละคน เป็็น
ปั็ญห้าข้องแต่ละคนทีุ�ต้องด้ีแลเอง

ข้ณะทีุ�เรื่าป็ฏิิบั่ติเพ่ิ�อพัิฒนากรุื่ณาให้้เกิดีข่้�น จำาเป็็นจะ
ต้องมีควัามร้้ื่ส่กในใจทีุ�เบ่าสบ่าย ควัามร้้ื่ส่กทีุ�ไม่ย่ดีติดีอย่้กับ่
ผลทีุ�ออกมา เม่�อเช้ื่ามีโยมมาป็ร่ื่กษากับ่อาตมาเร่ื่�องการื่สอบ่
เข้้ามห้าวิัทุยาลัยข้องล้กชื่าย เธอกำาลังกังวัลว่ัาล้กชื่ายอาจไม่
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ได้ีคะแนนทีุ�ส้งมากพิอ แล้วัเธอจะทุำาอย่างไรื่ ครื่อบ่ครัื่วัข้อง
เธอจะทุำาอย่างไรื่ และอาตมาจะทุำาอย่างไรื่ได้ีบ้่างเกี�ยวักับ่
เร่ื่�องนี� อาตมาจะช่ื่วัยให้้ล้กข้องเธอได้ีคะแนนมากกว่ัานี�ได้ี
อย่างไรื่ ซ่ึ่�งอาตมาได้ีตอบ่ว่ัา “ล้กข้องโยมอาจจะเป็็นคนเก่ง 
ได้ีรัื่บ่การื่ศ่กษาทีุ�ดีี และเป็็นคนทีุ�ฉลาดีมาก แตถ้่าบั่งเอิญเข้า
ได้ีอย่้ในห้้องเรื่ยีนทีุ�มีนักเรื่ยีนอกี ๔๐ คนทีุ�เก่งกว่ัา ไดีรั้ื่บ่การื่
ศ่กษาทีุ�ดีีกว่ัา และเป็็นคนฉลาดีมากกว่ัา ก็จะเป็็นการื่ดีีทีุ�โยม
จะพ่ิงร้้ื่ว่ัาเร่ื่�องนี�อย่้เห้น่อการื่ควับ่คุมข้องโยม

แต่ยังมีสิ�งทีุ�โยมสามารื่ถทุำาได้ี ค่อการื่นำาเอาทัุศนคติ
ข้องควัามไม่กรื่ะวันกรื่ะวัายรุ่ื่มร้ื่อนใจเข้้าไป็ในบ่้าน โยม
สามารื่ถทีุ�จะป็ล่อยวัางควัามกังวัลใจ ป็ล่อยวัางควัามเป็็น
ห่้วัง และการื่ทุำาเช่ื่นนี�จะช่ื่วัยสร้ื่างบ่รื่รื่ยากาศข้องควัามสงบ่
สุข้ข่้�นไดีภ้ัายในบ่า้น ควัามสงบ่สขุ้ในบ่า้นทีุ�ยังมีล้กชื่ายอาศยั
อย่้ด้ีวัย ก็จะเป็็นตัวัช่ื่วัยให้้ล้กชื่ายสามารื่ถพัิฒนาศักยภัาพิ
ข้องเข้าให้้ดีีข่้�นได้ีมาก เทุ่าทีุ�ควัามสามารื่ถข้องมนุษย์จะพ่ิง
ทุำาได้ี แต่ถ้าในบ้่านมีแต่ควัามไม่สงบ่และเต็มไป็ด้ีวัยควัาม
ต่งเครีื่ยดีและควัามบ่บี่คั�น เม่�อนั�นบ่รื่รื่ยากาศในบ่า้นก็จะไม่
สงบ่ ไม่เอ่�อต่อควัามสัมพัินธ์ทีุ�ดีีในครื่อบ่ครัื่วั ดัีงนั�นทัุศนคติ
จ่งค่อทุุกอย่าง”

เม่�อเรื่าตั�งใจจะเจริื่ญกรุื่ณาให้้เกิดีมีข่้�น เรื่าทุำาในสิ�งทีุ�
เรื่าทุำาได้ี แล้วัป็ล่อยให้้เร่ื่�องรื่าวัต่าง ๆ คลี�คลายไป็เอง แต่
ห้ากว่ัาเรื่าย่ดีติดีอย่้กับ่ผลทีุ�จะออกมาดี้วัยควัามคาดีห้วััง 
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เม่�อเรื่าเข้้าไป็ติดีกับ่มันเสียแล้วั เม่�อนั�นเรื่าก็ตกอย่้ในห้้วัง
ควัามทุุกข์้ ณ ทีุ�นั�นเอง ผลป็รื่ากฏิว่ัาโยมผ้้นั�นสามารื่ถเข้้าใจ
ห้ลักทีุ�ว่ัานี�และสามารื่ถเห็้นคล้อยตามกับ่สิ�งทีุ�อาตมาพ้ิดีได้ี

ทัุนทีุทีุ�เรื่าคิดีว่ัา “มันต้องเป็็นอย่างน้�สิ.....ฉันจะต้อง
ช่ื่วัยคนผ้้นี�อย่างน้�....ฉันจะต้องทุำาให้้ผลออกมาเป็็นอย่างน้�....
ถ้ามนัออกมาเป็็นอย่างน้�น จะแยม่ากเลย....” ถ้าเรื่าป็ลอ่ยให้้
ใจย่ดีอย่้กับ่ผลบ่างอย่างเช่ื่นนี� เรื่าก็จะเป็็นอย่างทีุ�คนอเมริื่กัน
มักพ้ิดีว่ัา “you are toast” “พัิงไม่เป็็นทุ่าห้ร่ื่อไป็ต่อไม่ได้ี” 
อาจจะฟังด้ีเป็็นคำาพ้ิดีทีุ�แป็ลก แต่คำานี�ห้มายถ่ง แพ้ิรื่าบ่คาบ่ 
ทุำาอะไรื่ตอ่ไมไ่ดี ้ ควัามทุุกข้จ์ะกลายเป็็นสิ�งทีุ�ห้ลีกเลี�ยงไมไ่ดี้ 

แต่แทุนทีุ�จะเป็็นเช่ื่นนั�น ห้ากเรื่าพิยายามทุำาทุุกอย่าง
ให้้ดีีทีุ�สุดีเทุา่ทีุ�ทุำาไดี ้จะเป็็นการื่ฉลาดีกว่ัา ให้้เรื่าลองป็รื่ะเมนิ
สถานการื่ณใ์ห้้ดีีทีุ�สุดี มั�นใจในควัามใสใ่จทีุ�เรื่ามต่ีอผ้อ่้�น แล้วั
จ่งทุำาในสิ�งทีุ�ทุำาได้ี จากนั�นจ่งป็ล่อยวัางมันลง จงทุำาในสิ�งทีุ�
ทุำาได้ีและถ้าผลออกมาเป็็นอย่างทีุ�เรื่าตั�งใจ ถ่อว่ัาเป็็นควัาม
โชื่คดีี เม่�อนั�นทุุกอย่างก็เป็็นเร่ื่�องดีีทีุ�น่าพิอใจ แต่ถ้าผลไม่ออก
มาอย่างทีุ�ห้วััง ก็ไม่เป็็นไรื่ ลองอย่างอ่�นให้ม่ ห้ร่ื่อไม่ก็ป็ล่อย
ให้้มันเป็็นอย่างทีุ�เป็็น ทุำาในสิ�งทีุ�เรื่าทุำาได้ี แล้วัป็ล่อยให้้โลก
ดีำาเนินข้องมันไป็อย่างทีุ�มันเป็็น

ทัุศนคติแบ่บ่นี�อาจจะฟังด้ีพ่ิ�น ๆ ธรื่รื่มดีา ไม่น่ามี
อะไรื่ให้้ต่�นเต้นไป็สักห้น่อย ซ่ึ่�งอาจข้าดีอรื่รื่ถรื่สข้องอารื่มณ์
แบ่บ่ฝึรัื่�งว่ัา “ถ้าเธอใส่ใจเร่ื่�องนี�จริื่ง เธอจะร้้ื่ส่กโกรื่ธและไม่
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ได้ีคะแนนทีุ�ส้งมากพิอ แล้วัเธอจะทุำาอย่างไรื่ ครื่อบ่ครัื่วัข้อง
เธอจะทุำาอย่างไรื่ และอาตมาจะทุำาอย่างไรื่ได้ีบ้่างเกี�ยวักับ่
เร่ื่�องนี� อาตมาจะช่ื่วัยให้้ล้กข้องเธอได้ีคะแนนมากกว่ัานี�ได้ี
อย่างไรื่ ซ่ึ่�งอาตมาได้ีตอบ่ว่ัา “ล้กข้องโยมอาจจะเป็็นคนเก่ง 
ได้ีรัื่บ่การื่ศ่กษาทีุ�ดีี และเป็็นคนทีุ�ฉลาดีมาก แตถ้่าบั่งเอิญเข้า
ได้ีอย่้ในห้้องเรื่ยีนทีุ�มีนักเรื่ยีนอกี ๔๐ คนทีุ�เก่งกว่ัา ไดีรั้ื่บ่การื่
ศ่กษาทีุ�ดีีกว่ัา และเป็็นคนฉลาดีมากกว่ัา ก็จะเป็็นการื่ดีีทีุ�โยม
จะพ่ิงร้้ื่ว่ัาเร่ื่�องนี�อย่้เห้น่อการื่ควับ่คุมข้องโยม

แต่ยังมีสิ�งทีุ�โยมสามารื่ถทุำาได้ี ค่อการื่นำาเอาทัุศนคติ
ข้องควัามไม่กรื่ะวันกรื่ะวัายรุ่ื่มร้ื่อนใจเข้้าไป็ในบ่้าน โยม
สามารื่ถทีุ�จะป็ล่อยวัางควัามกังวัลใจ ป็ล่อยวัางควัามเป็็น
ห่้วัง และการื่ทุำาเช่ื่นนี�จะช่ื่วัยสร้ื่างบ่รื่รื่ยากาศข้องควัามสงบ่
สุข้ข่้�นไดีภ้ัายในบ่า้น ควัามสงบ่สขุ้ในบ่า้นทีุ�ยังมีล้กชื่ายอาศยั
อย่้ด้ีวัย ก็จะเป็็นตัวัช่ื่วัยให้้ล้กชื่ายสามารื่ถพัิฒนาศักยภัาพิ
ข้องเข้าให้้ดีีข่้�นได้ีมาก เทุ่าทีุ�ควัามสามารื่ถข้องมนุษย์จะพ่ิง
ทุำาได้ี แต่ถ้าในบ้่านมีแต่ควัามไม่สงบ่และเต็มไป็ด้ีวัยควัาม
ต่งเครีื่ยดีและควัามบ่บี่คั�น เม่�อนั�นบ่รื่รื่ยากาศในบ่า้นก็จะไม่
สงบ่ ไม่เอ่�อต่อควัามสัมพัินธ์ทีุ�ดีีในครื่อบ่ครัื่วั ดัีงนั�นทัุศนคติ
จ่งค่อทุุกอย่าง”

เม่�อเรื่าตั�งใจจะเจริื่ญกรุื่ณาให้้เกิดีมีข่้�น เรื่าทุำาในสิ�งทีุ�
เรื่าทุำาได้ี แล้วัป็ล่อยให้้เร่ื่�องรื่าวัต่าง ๆ คลี�คลายไป็เอง แต่
ห้ากว่ัาเรื่าย่ดีติดีอย่้กับ่ผลทีุ�จะออกมาดี้วัยควัามคาดีห้วััง 
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เม่�อเรื่าเข้้าไป็ติดีกับ่มันเสียแล้วั เม่�อนั�นเรื่าก็ตกอย่้ในห้้วัง
ควัามทุุกข์้ ณ ทีุ�นั�นเอง ผลป็รื่ากฏิว่ัาโยมผ้้นั�นสามารื่ถเข้้าใจ
ห้ลักทีุ�ว่ัานี�และสามารื่ถเห็้นคล้อยตามกับ่สิ�งทีุ�อาตมาพ้ิดีได้ี

ทัุนทีุทีุ�เรื่าคิดีว่ัา “มันต้องเป็็นอย่างน้�สิ.....ฉันจะต้อง
ช่ื่วัยคนผ้้นี�อย่างน้�....ฉันจะต้องทุำาให้้ผลออกมาเป็็นอย่างน้�....
ถ้ามนัออกมาเป็็นอย่างน้�น จะแยม่ากเลย....” ถ้าเรื่าป็ลอ่ยให้้
ใจย่ดีอย่้กับ่ผลบ่างอย่างเช่ื่นนี� เรื่าก็จะเป็็นอย่างทีุ�คนอเมริื่กัน
มักพ้ิดีว่ัา “you are toast” “พัิงไม่เป็็นทุ่าห้ร่ื่อไป็ต่อไม่ได้ี” 
อาจจะฟังด้ีเป็็นคำาพ้ิดีทีุ�แป็ลก แต่คำานี�ห้มายถ่ง แพ้ิรื่าบ่คาบ่ 
ทุำาอะไรื่ตอ่ไมไ่ดี ้ ควัามทุุกข้จ์ะกลายเป็็นสิ�งทีุ�ห้ลีกเลี�ยงไมไ่ดี้ 

แต่แทุนทีุ�จะเป็็นเช่ื่นนั�น ห้ากเรื่าพิยายามทุำาทุุกอย่าง
ให้้ดีีทีุ�สุดีเทุา่ทีุ�ทุำาไดี ้จะเป็็นการื่ฉลาดีกว่ัา ให้้เรื่าลองป็รื่ะเมนิ
สถานการื่ณใ์ห้้ดีีทีุ�สุดี มั�นใจในควัามใสใ่จทีุ�เรื่ามต่ีอผ้อ่้�น แล้วั
จ่งทุำาในสิ�งทีุ�ทุำาได้ี จากนั�นจ่งป็ล่อยวัางมันลง จงทุำาในสิ�งทีุ�
ทุำาได้ีและถ้าผลออกมาเป็็นอย่างทีุ�เรื่าตั�งใจ ถ่อว่ัาเป็็นควัาม
โชื่คดีี เม่�อนั�นทุุกอย่างก็เป็็นเร่ื่�องดีีทีุ�น่าพิอใจ แต่ถ้าผลไม่ออก
มาอย่างทีุ�ห้วััง ก็ไม่เป็็นไรื่ ลองอย่างอ่�นให้ม่ ห้ร่ื่อไม่ก็ป็ล่อย
ให้้มันเป็็นอย่างทีุ�เป็็น ทุำาในสิ�งทีุ�เรื่าทุำาได้ี แล้วัป็ล่อยให้้โลก
ดีำาเนินข้องมันไป็อย่างทีุ�มันเป็็น

ทัุศนคติแบ่บ่นี�อาจจะฟังด้ีพ่ิ�น ๆ ธรื่รื่มดีา ไม่น่ามี
อะไรื่ให้้ต่�นเต้นไป็สักห้น่อย ซ่ึ่�งอาจข้าดีอรื่รื่ถรื่สข้องอารื่มณ์
แบ่บ่ฝึรัื่�งว่ัา “ถ้าเธอใส่ใจเร่ื่�องนี�จริื่ง เธอจะร้้ื่ส่กโกรื่ธและไม่
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พิอใจ!” แต่ถ้าเรื่ามองล่กลงไป็ในใจแล้วั จะเห็้นว่ัาการื่ทีุ�เรื่า
มีทัุศนคติทีุ�สงบ่รื่าบ่เรีื่ยบ่เช่ื่นนี� ไม่ได้ีเป็็นเพิรื่าะเรื่าไม่ใส่ใจ
เลย แต่ควัามจริื่งก็ค่อ เป็็นเพิรื่าะเรื่ายอมรัื่บ่ว่ัา ศักยภัาพิ
ข้องเรื่าเองต่างห้ากทีุ�มีขี้ดีจำากัดี เห้ม่อนดัี�งพิรื่ะพุิทุธดีำารัื่สว่ัา 
“ตถาคตเป็็นเพีิยงผ้้บ่อกทุาง”

แม้พิรื่ะพุิทุธองค์เองก็ไม่ทุรื่งสามารื่ถทุำาให้้ใครื่ตรื่ัสร้้ื่
ได้ี พิรื่ะองค์ทุรื่งชีื่�ทุางให้้ได้ี แต่ถ้าคนผ้้นั�นไม่ต้องการื่จะเดิีน
ไป็ ก็เป็็นเร่ื่�องข้องเข้าโดียแทุ้” พิรื่ะผ้้ตดิีตามในพิรื่ะส้ตรื่เร่ื่�อง
นั�นเช่ื่�อมั�นในควัามถ้กต้องข้องตน จ่งได้ีรัื่บ่ผลทีุ�สาสม พิรื่ะ
ตถาคตทุรื่งชีื่�ทุางให้้ แต่บุ่คคลผ้้นั�นเล่อกทีุ�จะไม่เดิีนตามเอง

แก่นสำาคัญ ๓ ป็ระการ 

ทัุศนคติดัีงทีุ�ได้ีอธิบ่ายแล้วันี� เป็็นบ่าทุฐานทีุ�ดีีในการื่สร้ื่าง
กรุื่ณา ในแง่ข้องการื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นกรุื่ณา มีตัวัอย่างทีุ�ดีีทีุ�
อาตมาอยากจะแบ่่งปั็นให้้ผ้้อ่�นได้ีรัื่บ่ร้้ื่ด้ีวัย ข้อกลับ่ไป็เล่าเร่ื่�อง
ทีุ�อเมริื่กาอีกครัื่�ง เพ่ิ�อนข้องเรื่าทีุ�วััดีอภััยคีรีื่คนห้น่�งเป็็นนัก
บ่ำาบั่ดีด้ีวัยการื่นวัดี ซ่ึ่�งเข้าได้ีพัิฒนารื่ะบ่บ่กายภัาพิบ่ำาบั่ดีด้ีวัย
สติ เข้ามีช่ื่�อว่ัา โกณฑััญญะ ซ่ึ่�งเป็็นฆรื่าวัาสคนแรื่กในเม่อง 
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโกทีุ�ข้อช่ื่�อเป็็นภัาษาบ่าลี เข้าจ่งได้ีรื่บั่ช่ื่�อว่ัา โกณ
ฑััญญะ อันเป็็นช่ื่�อข้องพิรื่ะสาวักร้ื่ป็แรื่กข้องพิรื่ะพุิทุธองค์ทีุ�
บ่รื่รื่ลุธรื่รื่ม 
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 โกณฑััญญะมีคลินิกและศ้นย์เล็ก ๆ อย่้ในซึ่าน 
ฟรื่านซึ่ิสโก ซ่ึ่�งเข้าใชื่้เป็็นทีุ�สอนการื่บ่ำาบั่ดีด้ีวัยการื่นวัดี
ตามแบ่บ่ทีุ�เข้าพิัฒนาข่้�น ตลอดีเวัลาห้ลายป็ีเข้ามีล้กศิษย์
มาเรื่ียนดี้วัยมากมาย เม่�ออายุไดี้รื่าวั ๕๐ ปี็เข้าก็ล้มป็่วัย
ด้ีวัยโรื่คมะเร็ื่งลำาไส้ และเสียชีื่วิัตลงในทีุ�สุดี อาตมาอย่้
กับ่เข้าด้ีวัยตอนทีุ�เข้าเสียชีื่วิัตทีุ�สถานพิยาบ่าลแห่้งห้น่�งใน
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโก เรื่าจัดีงานศพิให้้เข้าทีุ�วััดีอภััยคีรีื่ ห้ลังจาก
เผาแล้วั เรื่าได้ีฝัึงอังคารื่ข้องเข้าทีุ�ใต้ต้นโอ๊คในป่็า ในงานศพิ
มีล้กศิษย์มากมายทีุ�มาร่ื่วัมงานเพ่ิ�อกล่าวัคำาอำาลาเป็็นครัื่�ง
สุดีทุ้าย ล้กศิษย์คนห้น่�งช่ื่�อ เรื่เชื่ล สตาร์ื่บั่ค ไม่สามารื่ถมา
ร่ื่วัมงานได้ี เพิรื่าะเธออย่้ทีุ�ไต้ห้วัันในข้ณะนั�น เธอได้ีเขี้ยน
จดีห้มายทีุ�ซึ่าบ่ซ่ึ่�งมากฉบั่บ่ห้น่�ง และได้ีถ้กนำามาอ่านในงาน
นั�น เป็็นจดีห้มายทีุ�มีควัามห้มายมาก อาตมาอยากจะแบ่่งป็นั
จดีห้มายนี�ให้้กับ่ทุุกคน เพิรื่าะเป็็นตัวัอย่างทีุ�ดีีมากเกี�ยวักับ่
การื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นเร่ื่�องข้องกรุื่ณาอย่างเป็็นร้ื่ป็ธรื่รื่ม

“โกณฑััญญะเป็็นคร้ื่ข้องฉัน ฉันโชื่คดีีมากทีุ�ได้ี
เรีื่ยนการื่นวัดีกดีจุดีแบ่บ่ชื่ิอัตส่กับ่เข้า ทีุ�โรื่งเรื่ียนสอนนวัดี
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโก เข้าสอนว่ัาการื่รัื่กษาร่ื่างกายมีควัามสำาคัญ
ไม่น้อยไป็กว่ัาการื่รัื่กษาจิตใจ เข้าบ่อกว่ัา “หั้วัใจข้องงานข้อง
เรื่านั�นค่อการื่ให้้ควัามใส่ใจ ให้้การื่อย่้เป็็นเพ่ิ�อน อย่ากดีแรื่ง
เกินไป็ ให้้ใช้ื่เพีิยงแค่นำ�าห้นักตัวัข้องเรื่า อย่าวิันิจฉัยโรื่ค ข้อ
เพีิยงแค่รัื่บ่ร้้ื่ อย่าพิยายามช่ื่วัย แต่ก็อย่าหั้นห้น้าห้นีด้ีวัยเช่ื่น
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พิอใจ!” แต่ถ้าเรื่ามองล่กลงไป็ในใจแล้วั จะเห็้นว่ัาการื่ทีุ�เรื่า
มีทัุศนคติทีุ�สงบ่รื่าบ่เรีื่ยบ่เช่ื่นนี� ไม่ได้ีเป็็นเพิรื่าะเรื่าไม่ใส่ใจ
เลย แต่ควัามจริื่งก็ค่อ เป็็นเพิรื่าะเรื่ายอมรัื่บ่ว่ัา ศักยภัาพิ
ข้องเรื่าเองต่างห้ากทีุ�มีขี้ดีจำากัดี เห้ม่อนดัี�งพิรื่ะพุิทุธดีำารัื่สว่ัา 
“ตถาคตเป็็นเพีิยงผ้้บ่อกทุาง”

แม้พิรื่ะพุิทุธองค์เองก็ไม่ทุรื่งสามารื่ถทุำาให้้ใครื่ตรื่ัสร้้ื่
ได้ี พิรื่ะองค์ทุรื่งชีื่�ทุางให้้ได้ี แต่ถ้าคนผ้้นั�นไม่ต้องการื่จะเดิีน
ไป็ ก็เป็็นเร่ื่�องข้องเข้าโดียแทุ้” พิรื่ะผ้้ตดิีตามในพิรื่ะส้ตรื่เร่ื่�อง
นั�นเช่ื่�อมั�นในควัามถ้กต้องข้องตน จ่งได้ีรัื่บ่ผลทีุ�สาสม พิรื่ะ
ตถาคตทุรื่งชีื่�ทุางให้้ แต่บุ่คคลผ้้นั�นเล่อกทีุ�จะไม่เดิีนตามเอง

แก่นสำาคัญ ๓ ป็ระการ 

ทัุศนคติดัีงทีุ�ได้ีอธิบ่ายแล้วันี� เป็็นบ่าทุฐานทีุ�ดีีในการื่สร้ื่าง
กรุื่ณา ในแง่ข้องการื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นกรุื่ณา มีตัวัอย่างทีุ�ดีีทีุ�
อาตมาอยากจะแบ่่งปั็นให้้ผ้้อ่�นได้ีรัื่บ่ร้้ื่ด้ีวัย ข้อกลับ่ไป็เล่าเร่ื่�อง
ทีุ�อเมริื่กาอีกครัื่�ง เพ่ิ�อนข้องเรื่าทีุ�วััดีอภััยคีรีื่คนห้น่�งเป็็นนัก
บ่ำาบั่ดีด้ีวัยการื่นวัดี ซ่ึ่�งเข้าได้ีพัิฒนารื่ะบ่บ่กายภัาพิบ่ำาบั่ดีด้ีวัย
สติ เข้ามีช่ื่�อว่ัา โกณฑััญญะ ซ่ึ่�งเป็็นฆรื่าวัาสคนแรื่กในเม่อง 
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโกทีุ�ข้อช่ื่�อเป็็นภัาษาบ่าลี เข้าจ่งได้ีรื่บั่ช่ื่�อว่ัา โกณ
ฑััญญะ อันเป็็นช่ื่�อข้องพิรื่ะสาวักร้ื่ป็แรื่กข้องพิรื่ะพุิทุธองค์ทีุ�
บ่รื่รื่ลุธรื่รื่ม 
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 โกณฑััญญะมีคลินิกและศ้นย์เล็ก ๆ อย่้ในซึ่าน 
ฟรื่านซึ่ิสโก ซ่ึ่�งเข้าใชื่้เป็็นทีุ�สอนการื่บ่ำาบั่ดีด้ีวัยการื่นวัดี
ตามแบ่บ่ทีุ�เข้าพิัฒนาข่้�น ตลอดีเวัลาห้ลายป็ีเข้ามีล้กศิษย์
มาเรื่ียนดี้วัยมากมาย เม่�ออายุไดี้รื่าวั ๕๐ ปี็เข้าก็ล้มป็่วัย
ด้ีวัยโรื่คมะเร็ื่งลำาไส้ และเสียชีื่วิัตลงในทีุ�สุดี อาตมาอย่้
กับ่เข้าด้ีวัยตอนทีุ�เข้าเสียชีื่วิัตทีุ�สถานพิยาบ่าลแห่้งห้น่�งใน
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโก เรื่าจัดีงานศพิให้้เข้าทีุ�วััดีอภััยคีรีื่ ห้ลังจาก
เผาแล้วั เรื่าได้ีฝัึงอังคารื่ข้องเข้าทีุ�ใต้ต้นโอ๊คในป่็า ในงานศพิ
มีล้กศิษย์มากมายทีุ�มาร่ื่วัมงานเพ่ิ�อกล่าวัคำาอำาลาเป็็นครัื่�ง
สุดีทุ้าย ล้กศิษย์คนห้น่�งช่ื่�อ เรื่เชื่ล สตาร์ื่บั่ค ไม่สามารื่ถมา
ร่ื่วัมงานได้ี เพิรื่าะเธออย่้ทีุ�ไต้ห้วัันในข้ณะนั�น เธอได้ีเขี้ยน
จดีห้มายทีุ�ซึ่าบ่ซ่ึ่�งมากฉบั่บ่ห้น่�ง และได้ีถ้กนำามาอ่านในงาน
นั�น เป็็นจดีห้มายทีุ�มีควัามห้มายมาก อาตมาอยากจะแบ่่งป็นั
จดีห้มายนี�ให้้กับ่ทุุกคน เพิรื่าะเป็็นตัวัอย่างทีุ�ดีีมากเกี�ยวักับ่
การื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นเร่ื่�องข้องกรุื่ณาอย่างเป็็นร้ื่ป็ธรื่รื่ม

“โกณฑััญญะเป็็นคร้ื่ข้องฉัน ฉันโชื่คดีีมากทีุ�ได้ี
เรีื่ยนการื่นวัดีกดีจุดีแบ่บ่ชื่ิอัตส่กับ่เข้า ทีุ�โรื่งเรื่ียนสอนนวัดี
ซึ่านฟรื่านซิึ่สโก เข้าสอนว่ัาการื่รัื่กษาร่ื่างกายมีควัามสำาคัญ
ไม่น้อยไป็กว่ัาการื่รัื่กษาจิตใจ เข้าบ่อกว่ัา “หั้วัใจข้องงานข้อง
เรื่านั�นค่อการื่ให้้ควัามใส่ใจ ให้้การื่อย่้เป็็นเพ่ิ�อน อย่ากดีแรื่ง
เกินไป็ ให้้ใช้ื่เพีิยงแค่นำ�าห้นักตัวัข้องเรื่า อย่าวิันิจฉัยโรื่ค ข้อ
เพีิยงแค่รัื่บ่ร้้ื่ อย่าพิยายามช่ื่วัย แต่ก็อย่าหั้นห้น้าห้นีด้ีวัยเช่ื่น
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กัน เพีิยงแคอ่ย่้เป็็นเพิ่�อนเข้าตรื่งนั�น ทัุ�งห้มดีนี�ค่อสิ�งทีุ�เรื่าพ่ิง
ทุำา” และเข้าก็ทุำาในสิ�งทีุ�สอนจริื่ง ๆ พิวักเรื่ารัื่บ่ร้้ื่ในสิ�งทีุ�เข้า
เป็็นได้ีอย่างชัื่ดีเจน เพีิยงแค่มองเข้าเวัลาทุำางานเทุ่านั�น ซ่ึ่�ง
เป็็นสิ�งน่าอัศจรื่รื่ย์และงดีงามยิ�งนัก

เม่�อครัื่�งทีุ�ฉันเข้้าป็ฏิิบั่ติธรื่รื่มแบ่บ่ปิ็ดีวัาจานานห้น่�ง
สัป็ดีาห์้เป็็นครัื่�งแรื่ก ทีุ�ศ้นย์ป็ฏิิบั่ติสปิ็ริื่ต ร็ื่อค (Spirit Rock 
Meditation Center) เข้าก็เข้้าป็ฏิิบั่ติด้ีวัย การื่ป็ฏิิบั่ติครัื่�ง
นั�นไม่ง่ายสำาห้รัื่บ่ฉันเลย และในวัันสุดีทุ้ายฉันร้้ื่ส่กเต็มต่�น
มาก ๆ ฉันไม่สามารื่ถห้ยุดีร้ื่องไห้้ได้ี นำ�าตาไห้ลอาบ่ห้น้า
ตลอดีเวัลา แม้กรื่ะทัุ�งถ่งเวัลาอาห้ารื่กลางวััน ฉันจำาได้ีว่ัาตัวั
เองย่นเข้้าแถวัอย่้ในควิัตักอาห้ารื่ ม่อถ่อจานพิร้ื่อมกบั่ร้ื่องไห้้ 
และร้้ื่ส่กอายทีุ�ร้ื่องไห้้ ฉันร้้ื่ส่กสังเวัชื่ใจตัวัเองยิ�งนัก ฉันเดิีน
ถ่อจานอาห้ารื่ไป็ทีุ�มุมทีุ�ไกลทีุ�สุดี บ่นโต๊ะทีุ�ไกลผ้้คนทีุ�สุดี 
แล้วันั�งลงทีุ�นั�น แต่ฉันร้้ื่ส่กเป็็นทุุกข์้เกินกว่ัาจะรัื่บ่ป็รื่ะทุาน
อาห้ารื่ได้ีลง แต่แล้วัฉันร้้ื่ส่กว่ัามีคนมาลงนั�งข้้างๆ คนนั�นก็
ค่อโกณฑััญญะ เข้าไม่ได้ีพ้ิดีอะไรื่ทัุ�งสิ�น เข้าไม่ได้ีทุำาอะไรื่ทัุ�ง
สิ�น เข้าไมไ่ด้ีแม้แต่จะมองฉนั แตเ่ข้าทุำาในสิ�งทีุ�เข้าเพิยีรื่สอน
พิวักเรื่ามาเสมอ ค่อการื่นั�งอย่้ตรื่งนั�นเพีิยงเทุ่านั�น ค่อยๆรัื่บ่
ป็รื่ะทุานอาห้ารื่อย่างช้ื่า ๆ  อย่้เป็็นเพ่ิ�อนฉันยามฉันมีทุุกข์้ ไม่
ได้ีพิยายามทีุ�จะช่ื่วัย แต่ก็ไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นี มันทุำาให้้ฉันร้้ื่ส่ก
อบ่อุ่นใจอย่างเห้ล่อแสน แม้กรื่ะทัุ�งตอนนี�เพีิยงแค่คิดีถ่ง
เห้ตุการื่ณ์นั�น นำ�าตาข้องฉันยังไห้ลอย่้
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อีกไม่กี�ปี็ถัดีมา น้องสาวัข้องฉันจะให้้กำาเนิดีล้กคน
แรื่กทีุ�บ้่าน และฉันก็อย่้ทีุ�นั�นเพ่ิ�อช่ื่วัยเธอ เพิรื่าะฉันได้ีเรีื่ยน
วิัธีนวัดีให้้แม่ทีุ�อย่้ในรื่ะห้ว่ัางการื่คลอดีบุ่ตรื่มาโดียเฉพิาะ 
ตอนทีุ�กรื่ะบ่วันการื่คลอดีได้ีเริื่�มข่้�น น้องข้องฉันกลับ่ไม่
สามารื่ถทุนให้้ใครื่เข้้าใกล้เธอไดี้ อย่าวั่าแต่จะแตะต้องตัวั
เธอเลย เธอได้ีแต่กรีื่ดีร้ื่องครัื่�งแล้วัครัื่�งเล่า ข้ณะทีุ�พิวักเรื่า
ไม่สามารื่ถทุำาอะไรื่ได้ี และแล้วัฉันก็คิดีถ่งสิ�งทีุ�โกณฑััญญะ
เคยทุำาให้้ฉัน ฉันลงนั�งทีุ�พ่ิ�นข้้าง ๆ เธอ ฉันไม่ได้ีพ้ิดีแม้แต่
คำาเดีียวั ไม่ได้ีมองเธอ ไม่ได้ีแตะต้องตัวัเธอ เพีิยงแค่นั�งอย่้
ตรื่งนั�นเป็็นเพ่ิ�อนเธอ ในข้ณะทีุ�เธอกำาลังเป็็นทุุกข์้กับ่ควัาม
เจ็บ่ป็วัดีจากการื่คลอดีล้ก ฉันไม่ได้ีพิยายามจะช่ื่วัย แต่ฉันก็
ไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นีเช่ื่นกัน ฉันไม่ร้้ื่ห้รื่อกว่ัา เรื่านั�งกันอย่้อย่าง
นั�นนานเทุา่ไห้ร่ื่ แตห่้ลังจากนั�น เม่�อล้กข้องเธอคลอดีออกมา
แล้วั เธอบ่อกกับ่ฉันว่ัา มันทุำาให้้เธอรื่้้ส่กอบ่อุ่นใจอย่างลำ�า
ล่ก เพีิยงแค่การื่ทีุ�ฉันนั�งอย่้ตรื่งนั�นทุำาให้้เธอร้้ื่ส่กผ่อนคลาย
และร้้ื่ส่กกลัวัน้อยลง

และข้ณะนี�โกณฑััญญะก็ได้ีจากพิวักเรื่าไป็แล้วั แต่
สิ�งทีุ�เข้าสอนยังคงอบ่อวัลอย่้ภัายในใจข้องพิวักเรื่า ทีุ�ได้ีเคย
รื่ำ�าเรื่ียนมากับ่เข้า ทุุกครัื่�งทีุ�ฉันเห้็นน้องสาวัข้องฉันอุ้มล้ก
น้อยไว้ัในอ้อมกอดีอย่างเงียบ่ ๆ ห้ลังจากทีุ�เด็ีกน้อยพิบ่กับ่
ฝัึนร้ื่าย เธอไม่ได้ีพิยายามจะช่ื่วัย และไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นี จาก
นั�นฉันเห็้นว่ัาเด็ีกน้อยร้้ื่ส่กอบ่อุ่นใจข่้�น เพิรื่าะร่ื่างกายเล็ก ๆ  
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กัน เพีิยงแคอ่ย่้เป็็นเพิ่�อนเข้าตรื่งนั�น ทัุ�งห้มดีนี�ค่อสิ�งทีุ�เรื่าพ่ิง
ทุำา” และเข้าก็ทุำาในสิ�งทีุ�สอนจริื่ง ๆ พิวักเรื่ารัื่บ่ร้้ื่ในสิ�งทีุ�เข้า
เป็็นได้ีอย่างชัื่ดีเจน เพีิยงแค่มองเข้าเวัลาทุำางานเทุ่านั�น ซ่ึ่�ง
เป็็นสิ�งน่าอัศจรื่รื่ย์และงดีงามยิ�งนัก

เม่�อครัื่�งทีุ�ฉันเข้้าป็ฏิิบั่ติธรื่รื่มแบ่บ่ปิ็ดีวัาจานานห้น่�ง
สัป็ดีาห์้เป็็นครัื่�งแรื่ก ทีุ�ศ้นย์ป็ฏิิบั่ติสปิ็ริื่ต ร็ื่อค (Spirit Rock 
Meditation Center) เข้าก็เข้้าป็ฏิิบั่ติด้ีวัย การื่ป็ฏิิบั่ติครัื่�ง
นั�นไม่ง่ายสำาห้รัื่บ่ฉันเลย และในวัันสุดีทุ้ายฉันร้้ื่ส่กเต็มต่�น
มาก ๆ ฉันไม่สามารื่ถห้ยุดีร้ื่องไห้้ได้ี นำ�าตาไห้ลอาบ่ห้น้า
ตลอดีเวัลา แม้กรื่ะทัุ�งถ่งเวัลาอาห้ารื่กลางวััน ฉันจำาได้ีว่ัาตัวั
เองย่นเข้้าแถวัอย่้ในควิัตักอาห้ารื่ ม่อถ่อจานพิร้ื่อมกบั่ร้ื่องไห้้ 
และร้้ื่ส่กอายทีุ�ร้ื่องไห้้ ฉันร้้ื่ส่กสังเวัชื่ใจตัวัเองยิ�งนัก ฉันเดิีน
ถ่อจานอาห้ารื่ไป็ทีุ�มุมทีุ�ไกลทีุ�สุดี บ่นโต๊ะทีุ�ไกลผ้้คนทีุ�สุดี 
แล้วันั�งลงทีุ�นั�น แต่ฉันร้้ื่ส่กเป็็นทุุกข์้เกินกว่ัาจะรัื่บ่ป็รื่ะทุาน
อาห้ารื่ได้ีลง แต่แล้วัฉันร้้ื่ส่กว่ัามีคนมาลงนั�งข้้างๆ คนนั�นก็
ค่อโกณฑััญญะ เข้าไม่ได้ีพ้ิดีอะไรื่ทัุ�งสิ�น เข้าไม่ได้ีทุำาอะไรื่ทัุ�ง
สิ�น เข้าไมไ่ด้ีแม้แต่จะมองฉนั แตเ่ข้าทุำาในสิ�งทีุ�เข้าเพิยีรื่สอน
พิวักเรื่ามาเสมอ ค่อการื่นั�งอย่้ตรื่งนั�นเพีิยงเทุ่านั�น ค่อยๆรัื่บ่
ป็รื่ะทุานอาห้ารื่อย่างช้ื่า ๆ  อย่้เป็็นเพ่ิ�อนฉันยามฉันมีทุุกข์้ ไม่
ได้ีพิยายามทีุ�จะช่ื่วัย แต่ก็ไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นี มันทุำาให้้ฉันร้้ื่ส่ก
อบ่อุ่นใจอย่างเห้ล่อแสน แม้กรื่ะทัุ�งตอนนี�เพีิยงแค่คิดีถ่ง
เห้ตุการื่ณ์นั�น นำ�าตาข้องฉันยังไห้ลอย่้
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อีกไม่กี�ปี็ถัดีมา น้องสาวัข้องฉันจะให้้กำาเนิดีล้กคน
แรื่กทีุ�บ้่าน และฉันก็อย่้ทีุ�นั�นเพ่ิ�อช่ื่วัยเธอ เพิรื่าะฉันได้ีเรีื่ยน
วิัธีนวัดีให้้แม่ทีุ�อย่้ในรื่ะห้ว่ัางการื่คลอดีบุ่ตรื่มาโดียเฉพิาะ 
ตอนทีุ�กรื่ะบ่วันการื่คลอดีได้ีเริื่�มข่้�น น้องข้องฉันกลับ่ไม่
สามารื่ถทุนให้้ใครื่เข้้าใกล้เธอไดี้ อย่าวั่าแต่จะแตะต้องตัวั
เธอเลย เธอได้ีแต่กรีื่ดีร้ื่องครัื่�งแล้วัครัื่�งเล่า ข้ณะทีุ�พิวักเรื่า
ไม่สามารื่ถทุำาอะไรื่ได้ี และแล้วัฉันก็คิดีถ่งสิ�งทีุ�โกณฑััญญะ
เคยทุำาให้้ฉัน ฉันลงนั�งทีุ�พ่ิ�นข้้าง ๆ เธอ ฉันไม่ได้ีพ้ิดีแม้แต่
คำาเดีียวั ไม่ได้ีมองเธอ ไม่ได้ีแตะต้องตัวัเธอ เพีิยงแค่นั�งอย่้
ตรื่งนั�นเป็็นเพ่ิ�อนเธอ ในข้ณะทีุ�เธอกำาลังเป็็นทุุกข์้กับ่ควัาม
เจ็บ่ป็วัดีจากการื่คลอดีล้ก ฉันไม่ได้ีพิยายามจะช่ื่วัย แต่ฉันก็
ไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นีเช่ื่นกัน ฉันไม่ร้้ื่ห้รื่อกว่ัา เรื่านั�งกันอย่้อย่าง
นั�นนานเทุา่ไห้ร่ื่ แตห่้ลังจากนั�น เม่�อล้กข้องเธอคลอดีออกมา
แล้วั เธอบ่อกกับ่ฉันว่ัา มันทุำาให้้เธอรื่้้ส่กอบ่อุ่นใจอย่างลำ�า
ล่ก เพีิยงแค่การื่ทีุ�ฉันนั�งอย่้ตรื่งนั�นทุำาให้้เธอร้้ื่ส่กผ่อนคลาย
และร้้ื่ส่กกลัวัน้อยลง

และข้ณะนี�โกณฑััญญะก็ได้ีจากพิวักเรื่าไป็แล้วั แต่
สิ�งทีุ�เข้าสอนยังคงอบ่อวัลอย่้ภัายในใจข้องพิวักเรื่า ทีุ�ได้ีเคย
รื่ำ�าเรื่ียนมากับ่เข้า ทุุกครัื่�งทีุ�ฉันเห้็นน้องสาวัข้องฉันอุ้มล้ก
น้อยไว้ัในอ้อมกอดีอย่างเงียบ่ ๆ ห้ลังจากทีุ�เด็ีกน้อยพิบ่กับ่
ฝัึนร้ื่าย เธอไม่ได้ีพิยายามจะช่ื่วัย และไม่ได้ีหั้นห้น้าห้นี จาก
นั�นฉันเห็้นว่ัาเด็ีกน้อยร้้ื่ส่กอบ่อุ่นใจข่้�น เพิรื่าะร่ื่างกายเล็ก ๆ  
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นั�นคอ่ย ๆ  สงบ่ลงและผอ่นคลายข่้�น ข้ณะนั�นฉนัสมัผัสไดีถ่้ง
สิ�งทีุ�โกณฑััญญะได้ีทุำาไว้ั กลับ่มามีชีื่วิัตข่้�นอีกครัื่�ง” 

เม่�อเรื่าได้ีพิิจารื่ณาถ่งควัามสัมพัินธ์รื่ะห้ว่ัางการื่ให้้
อภััยและกรุื่ณา ถ้าเรื่านำาเร่ื่�องทัุ�งสองนี�มารื่วัมเข้้าด้ีวัยกัน 
และพิิจารื่ณาด้ีดีี ๆ  เรื่าจะพิบ่ว่ัานี�ค่อการื่ตรื่ะห้นักร้้ื่ถ่งควัาม
กว้ัางให้ญ่ไพิศาลทีุ�โลกนี�มียิ�งกว่ัาทีุ�เรื่าเคยคิดีมากนัก ยังมีทีุ�
ว่ัางในชื่ีวิัตข้องเรื่ามากกว่ัาทีุ�เรื่าคิดีไว้ั และทีุ�สำาคัญก็ค่อเรื่า
ไม่มีควัามจำาเป็็นใดี ๆ ทีุ�จะต้องเติมทีุ�วั่างนั�นให้้เต็ม ห้ลัก
สำาคัญในการื่สอนข้องโกณฑััญญะค่อ การื่เป็ิดีใจให้้ทีุ�ว่ัาง 
อันอุดีมด้ีวัยพิลังข้องจิตนี� สามารื่ถทุำาห้น้าทีุ�รัื่บ่และตอบ่
สนองต่อสถานการื่ณ์แต่ละอย่าง อย่างเป็็นธรื่รื่มชื่าติข้องจิต
เอง ไม่ว่ัาจะด้ีวัยควัามสงบ่นิ�งห้ร่ื่อด้ีวัยการื่กรื่ะทุำาตามควัาม
เห้มาะสมข้องสถานการื่ณ์นั�น

เรื่าจะพิบ่วั่าตัวัเรื่าเองมักจะวิั�งเข้้าไป็ชื่่วัยทุุกเร่ื่�องไดี้
อย่างงา่ยดีายมาก เพิยีงเพิ่�อเตมิทีุ�ว่ัางให้้เต็ม ด้ีวัยแรื่งกรื่ะตุ้น
ข้องควัามร้้ื่ส่กอยากเป็็นคนให้้ควัามชื่่วัยเห้ล่อ ซ่ึ่�งอาตมาก็
ข้อพ้ิดีจากแง่มุมข้องตัวัเอง ทีุ�มีแรื่งกรื่ะตุ้นทีุ�จะเป็็นคนชื่่วัย
เห้ล่อผ้้อ่�น เป็็นคนทีุ�ให้้คำาอธิบ่ายเร่ื่�องต่าง ๆ และเป็็นคนทีุ�
ช่ื่วัยแก้ไข้เร่ื่�องทัุ�งห้ลาย แต่แทุนทีุ�จะทุำาเช่ื่นนั�น เรื่าพ่ิงห้ยุดี
สักนิดี แล้วัคิดีว่ัา “ห้ยุดีก่อน ช้ื่าก่อน มีอะไรื่จำาเป็็นจะต้อง
พ้ิดีตอนนี�ไห้ม มีอะไรื่จำาเป็็นจะต้องทุำาไห้ม ห้ร่ื่อว่ัามันไม่มี 
แล้วัไม่นานจากนั�น เรื่าจะสังเกตไดี้ถ่งทีุ�ว่ัางอันกว้ัางให้ญ่ทีุ�
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มีอย่้ทัุ�งในชีื่วิัตข้องเรื่า ในควัามสัมพัินธ์ ในการื่ทุำางาน ใน 
ทุุกสิ�งทีุ�เรื่าทุำา ทีุ�ว่ัางทีุ�เป็็นควัามกว้ัางข้วัางนี� มีอย่้มากมาย
เกินกว่ัาทีุ�เรื่าจะคิดีได้ีเสียอีก 

เม่�อเรื่าห้ยุดี แล้วัตั�งคำาถามกับ่ตัวัเอง “ฉันจำาเป็็นจะ
ต้องแบ่กเอาคนผ้้นี�ไว้ัในใจห้ร่ื่อ” ป็ฏิิกิริื่ยาข้องจติอาจจะออก
มาเป็็นว่ัา “อ่อม์ ใช่ื่! คนผ้้นั�นต้องถ้กลงโทุษ ฉันจะไม่ยอมให้้
อภััยเข้าเด็ีดีข้าดี” อย่างไรื่ก็ตาม ด้ีวัยพิลังใจทีุ�เรื่ามีต่อการื่
ให้้อภััยและกรุื่ณา เรื่าจะสามารื่ถถอยห้ลังออกมาก้าวัห้น่�ง 
แล้วัพิิจารื่ณาว่ัา “นี�ค่อควัามร้้ื่ส่กข้องการื่ไม่อยากให้้อภััย นี�
ค่อควัามร้้ื่ส่กข้อง ‘ฉันจะไม่ยอมให้้อภััยเธอเด็ีดีข้าดี!’ ควัาม
ร้้ื่ส่กนี�เป็็นเช่ื่นนี�เอง”

อารื่มณ์ทีุ�ต่อต้านเช่ื่นนี�มีอย่้ แต่กรื่ะนั�นบ่างอย่างในใจ
ก็สามารื่ถรัื่บ่ร้้ื่ได้ีว่ัา “นี�เป็็นแคเ่พิยีงควัามร้้ื่ส่ก มันเกดิีข่้�น มัน
ทุำาห้น้าทีุ�ข้องมัน แล้วัมันก็ดัีบ่ห้ายไป็” มันเป็็นเพีิยงควัามร้้ื่ส่ก
ว่ัา “ฉันจะไม่ยอมให้้อภััยเธอเด็ีดีข้าดี” เทุ่านั�น แต่ควัามร้้ื่ส่ก
นี�เกิดีข่้�นอย่้ภัายในทีุ�ว่ัางอันกว้ัางให้ญ่ อย่้ภัายใต้สถานการื่ณ์
ห้น่�งเทุ่านั�น อาตมาอาจกล่าวัได้ีว่ัาทีุ�ว่ัางอันกว้ัางข้วัางและ
ป็ลอดีโป็ร่ื่งนี�มีอย่้เสมอ ณ ทีุ�นี� เรื่าสามารื่ถทีุ�จะกลับ่มาส่้ทีุ�
ว่ัางทีุ�ว่ัานี� เรื่าสามารื่ถทีุ�จะไว้ัวัางใจมันได้ี และการื่ทีุ�เรื่ารัื่บ่ร้้ื่
ทีุ�ว่ัางนี�ได้ี ก็ค่อหั้วัใจสำาคัญข้องการื่ให้้อภััยและควัามกรุื่ณา

เม่�อเรื่าทุำาควัามเข้้าใจกับ่ห้ลักการื่สำาคัญนี� การื่ใช้ื่
ชีื่วิัตข้องพิรื่ะพุิทุธองค์เป็็นตัวัอย่างศ่กษาจะเป็็นป็รื่ะโยชื่น์
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นั�นคอ่ย ๆ  สงบ่ลงและผอ่นคลายข่้�น ข้ณะนั�นฉนัสมัผัสไดีถ่้ง
สิ�งทีุ�โกณฑััญญะได้ีทุำาไว้ั กลับ่มามีชีื่วิัตข่้�นอีกครัื่�ง” 

เม่�อเรื่าได้ีพิิจารื่ณาถ่งควัามสัมพัินธ์รื่ะห้ว่ัางการื่ให้้
อภััยและกรุื่ณา ถ้าเรื่านำาเร่ื่�องทัุ�งสองนี�มารื่วัมเข้้าด้ีวัยกัน 
และพิิจารื่ณาด้ีดีี ๆ  เรื่าจะพิบ่ว่ัานี�ค่อการื่ตรื่ะห้นักร้้ื่ถ่งควัาม
กว้ัางให้ญ่ไพิศาลทีุ�โลกนี�มียิ�งกว่ัาทีุ�เรื่าเคยคิดีมากนัก ยังมีทีุ�
ว่ัางในชื่ีวิัตข้องเรื่ามากกว่ัาทีุ�เรื่าคิดีไว้ั และทีุ�สำาคัญก็ค่อเรื่า
ไม่มีควัามจำาเป็็นใดี ๆ ทีุ�จะต้องเติมทีุ�วั่างนั�นให้้เต็ม ห้ลัก
สำาคัญในการื่สอนข้องโกณฑััญญะค่อ การื่เป็ิดีใจให้้ทีุ�ว่ัาง 
อันอุดีมด้ีวัยพิลังข้องจิตนี� สามารื่ถทุำาห้น้าทีุ�รัื่บ่และตอบ่
สนองต่อสถานการื่ณ์แต่ละอย่าง อย่างเป็็นธรื่รื่มชื่าติข้องจิต
เอง ไม่ว่ัาจะด้ีวัยควัามสงบ่นิ�งห้ร่ื่อด้ีวัยการื่กรื่ะทุำาตามควัาม
เห้มาะสมข้องสถานการื่ณ์นั�น

เรื่าจะพิบ่วั่าตัวัเรื่าเองมักจะวิั�งเข้้าไป็ชื่่วัยทุุกเร่ื่�องไดี้
อย่างงา่ยดีายมาก เพิยีงเพิ่�อเตมิทีุ�ว่ัางให้้เต็ม ด้ีวัยแรื่งกรื่ะตุ้น
ข้องควัามร้้ื่ส่กอยากเป็็นคนให้้ควัามชื่่วัยเห้ล่อ ซ่ึ่�งอาตมาก็
ข้อพ้ิดีจากแง่มุมข้องตัวัเอง ทีุ�มีแรื่งกรื่ะตุ้นทีุ�จะเป็็นคนชื่่วัย
เห้ล่อผ้้อ่�น เป็็นคนทีุ�ให้้คำาอธิบ่ายเร่ื่�องต่าง ๆ และเป็็นคนทีุ�
ช่ื่วัยแก้ไข้เร่ื่�องทัุ�งห้ลาย แต่แทุนทีุ�จะทุำาเช่ื่นนั�น เรื่าพ่ิงห้ยุดี
สักนิดี แล้วัคิดีว่ัา “ห้ยุดีก่อน ช้ื่าก่อน มีอะไรื่จำาเป็็นจะต้อง
พ้ิดีตอนนี�ไห้ม มีอะไรื่จำาเป็็นจะต้องทุำาไห้ม ห้ร่ื่อว่ัามันไม่มี 
แล้วัไม่นานจากนั�น เรื่าจะสังเกตไดี้ถ่งทีุ�ว่ัางอันกว้ัางให้ญ่ทีุ�
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มีอย่้ทัุ�งในชีื่วิัตข้องเรื่า ในควัามสัมพัินธ์ ในการื่ทุำางาน ใน 
ทุุกสิ�งทีุ�เรื่าทุำา ทีุ�ว่ัางทีุ�เป็็นควัามกว้ัางข้วัางนี� มีอย่้มากมาย
เกินกว่ัาทีุ�เรื่าจะคิดีได้ีเสียอีก 

เม่�อเรื่าห้ยุดี แล้วัตั�งคำาถามกับ่ตัวัเอง “ฉันจำาเป็็นจะ
ต้องแบ่กเอาคนผ้้นี�ไว้ัในใจห้ร่ื่อ” ป็ฏิิกิริื่ยาข้องจติอาจจะออก
มาเป็็นว่ัา “อ่อม์ ใช่ื่! คนผ้้นั�นต้องถ้กลงโทุษ ฉันจะไม่ยอมให้้
อภััยเข้าเด็ีดีข้าดี” อย่างไรื่ก็ตาม ด้ีวัยพิลังใจทีุ�เรื่ามีต่อการื่
ให้้อภััยและกรุื่ณา เรื่าจะสามารื่ถถอยห้ลังออกมาก้าวัห้น่�ง 
แล้วัพิิจารื่ณาว่ัา “นี�ค่อควัามร้้ื่ส่กข้องการื่ไม่อยากให้้อภััย นี�
ค่อควัามร้้ื่ส่กข้อง ‘ฉันจะไม่ยอมให้้อภััยเธอเด็ีดีข้าดี!’ ควัาม
ร้้ื่ส่กนี�เป็็นเช่ื่นนี�เอง”

อารื่มณ์ทีุ�ต่อต้านเช่ื่นนี�มีอย่้ แต่กรื่ะนั�นบ่างอย่างในใจ
ก็สามารื่ถรัื่บ่ร้้ื่ได้ีว่ัา “นี�เป็็นแคเ่พิยีงควัามร้้ื่ส่ก มันเกดิีข่้�น มัน
ทุำาห้น้าทีุ�ข้องมัน แล้วัมันก็ดัีบ่ห้ายไป็” มันเป็็นเพีิยงควัามร้้ื่ส่ก
ว่ัา “ฉันจะไม่ยอมให้้อภััยเธอเด็ีดีข้าดี” เทุ่านั�น แต่ควัามร้้ื่ส่ก
นี�เกิดีข่้�นอย่้ภัายในทีุ�ว่ัางอันกว้ัางให้ญ่ อย่้ภัายใต้สถานการื่ณ์
ห้น่�งเทุ่านั�น อาตมาอาจกล่าวัได้ีว่ัาทีุ�ว่ัางอันกว้ัางข้วัางและ
ป็ลอดีโป็ร่ื่งนี�มีอย่้เสมอ ณ ทีุ�นี� เรื่าสามารื่ถทีุ�จะกลับ่มาส่้ทีุ�
ว่ัางทีุ�ว่ัานี� เรื่าสามารื่ถทีุ�จะไว้ัวัางใจมันได้ี และการื่ทีุ�เรื่ารัื่บ่ร้้ื่
ทีุ�ว่ัางนี�ได้ี ก็ค่อหั้วัใจสำาคัญข้องการื่ให้้อภััยและควัามกรุื่ณา

เม่�อเรื่าทุำาควัามเข้้าใจกับ่ห้ลักการื่สำาคัญนี� การื่ใช้ื่
ชีื่วิัตข้องพิรื่ะพุิทุธองค์เป็็นตัวัอย่างศ่กษาจะเป็็นป็รื่ะโยชื่น์
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มาก ถ้าเรื่าคิดีว่ัาชีื่วิัตข้องเรื่าช่ื่างทุ้าทุายและยากลำาบ่าก
นัก ลองใช้ื่เวัลาสักนิดีห้น่�ง เพ่ิ�อคำาน่งถ่งสิ�งทีุ�พิรื่ะพุิทุธองค์
ต้องทุรื่งพิบ่เจอ พิรื่ะองค์ได้ีทุรื่งพิบ่กับ่คนทีุ�พิยายามป็อง
ร้ื่ายห้ลายต่อห้ลายครัื่�ง ทุ่านทุรื่งมีล้กศิษย์อย่างองคุลีมาล 
ลองจินตนาการื่ด้ีว่ัา เรื่ามีใครื่สักคนห้น่�งทีุ�เคยฆ่าคนมาแล้วั 
๙๙๙ คนมาบ่วัชื่อย่้ทีุ�วััดีอมรื่าวัดีีนี� เรื่าคงมีเร่ื่�องต้องอธิบ่าย
ให้้ใครื่ต่อใครื่ฟังมากทีุเดีียวัละ! อาตมาค่อนข้้างจะมั�นใจว่ัา 
กลุ่มฆรื่าวัาสเก่อบ่ทัุ�งห้มดีคงจะกังวัลใจพิอสมควัรื่ กลุ่ม
พิรื่ะและแม่ชีื่อีกไม่น้อยก็น่าจะเห้ม่อนกัน ลองจินตนาการื่
ด้ีว่ัาสถานการื่ณ์จะเป็็นอย่างไรื่ ถ้ามีใครื่สักคนทีุ�อาศัยอย่้ทีุ�
นี� เคยเป็็นฆาตกรื่ทีุ�ฆ่าคนมามากมาย และได้ีมาบ่วัชื่เป็็น
พิรื่ะ เพิรื่าะพิรื่ะอาจารื่ย์เห็้นว่ัาเป็็นควัามคิดีทีุ�ดีี “แต่อาจารื่ย์
ครัื่บ่ พิวักเรื่าไมค่่อยมั�นใจเทุา่ไห้ร่ื่นะครื่บั่!” พิรื่ะพิทุุธองคเ์อง
ก็ทุรื่งเคยได้ีรัื่บ่คำาตำาห้นิติเตียน และควัามไม่เห็้นด้ีวัยในการื่
ทีุ�ทุรื่งสถาป็นาห้ลักข้องศาสนาทีุ�ทุุกคนมีควัามเทุ่าเทีุยมกัน
ห้มดี ไม่ว่ัาจะเป็็นการื่ก่อตั�งห้ม่้ภิักษุณีและการื่ทีุ�มีคนทีุ�มา
จากชื่นชัื่�นล่างสุดีในสังคมซ่ึ่�งบ่างครัื่�งถ้กตั�งอย่้เห้น่อกว่ัาคน
ทีุ�มาจากชื่นชัื่�นส้งสุดี ห้ากบ่างคนทีุ�เป็็นคนจัณฑัาล (ซ่ึ่�งเป็็น
ชื่นชัื่�นตำ�าสุดีในสังคมอินเดีีย) ไดี้รัื่บ่การื่อุป็สมบ่ทุก่อนคน
วัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ เม่�อนั�นทุ่านก็ได้ีนั�งเห้น่อกว่ัาคนวัรื่รื่ณะ
พิรื่าห้มณ์ พิรื่ะทีุ�มาจากวัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ก็ต้องกรื่าบ่พิรื่ะ
ทีุ�มาจากจัณฑัาล นั�นค่อลำาดัีบ่ขั้�นสำาห้รัื่บ่พิรื่ะสงฆ์ พิวักเรื่า
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จะสามารื่ถจินตนาการื่ได้ีไห้ม ถ่งการื่ป็รัื่บ่เป็ลี�ยนมาตรื่การื่ 
เช่ื่นนี�ในสังคมอินเดีียเม่�อ ๒๖๐๐ กว่ัาป็ีมาแล้วั สิ�งซ่ึ่�งพิรื่ะ 
พุิทุธองค์ได้ีทุรื่งทุำา และทุรื่งได้ีรัื่บ่คำาตำาห้นิและคำาวิัพิากษ์
วิัจารื่ณ์อย่างมากมายตลอดีเวัลา แต่พิรื่ะองค์ทุรื่งรื่้้ส่กสงบ่
สันติกับ่สิ�งทีุ�ทุรื่งทุำานั�น 

การื่ให้้อภััยและกรุื่ณาเอง ก็ตั�งอย่้บ่นพ่ิ�นฐานข้องการื่
มีพ่ิ�นทีุ�อิสรื่ะทีุ�กว้ัางข้วัางอันไพิศาล และข้องควัามเคารื่พิ
ต่อคุณค่าพ่ิ�นฐานข้องควัามเป็็นมนุษย์ ไม่ว่ัาคนผ้้นั�นจะเคย
เป็็นฆาตกรื่ ห้ร่ื่อได้ีเคยทุำาสิ�งทีุ�เป็็นภััยอันตรื่ายแก่เรื่าห้ร่ื่อผ้้
อ่�น เรื่าก็มีควัามเคารื่พิเข้าอย่างทีุ�เข้าเป็็น ค่อในฐานะควัาม
เป็็นมนุษย์ และเข้าจะไม่ถ้กตรื่าห้น้าโดียการื่กรื่ะทุำาในอดีีต
ทีุ�ผ่านมา เรื่าก็จะมีทีุ�ว่ัางให้้อดีีตกรื่รื่มมีทีุ�ย่น และในแง่ข้อง
การื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นกรื่ณุา บ่างครัื่�งเรื่าสามารื่ถจะย่�นม่อเพิ่�อให้้
ควัามช่ื่วัยเห้ล่อได้ี แต่บ่างครัื่�งเรื่าไม่สามารื่ถจะช่ื่วัยอะไรื่ได้ี 
และเม่�อนั�นเรื่าก็ควัรื่ทีุ�จะป็ล่อยวัางเร่ื่�องเห้ล่านั�นลง เห้ม่อน
ทีุ�อาตมาได้ีแนะนำาต่อคุณแม่ทีุ�มีล้กกำาลังจะเข้้ามห้าวิัทุยาลัย
ว่ัา ข้อให้้เพีิยงแค่ทุำาทุุกอย่างให้้ดีีทีุ�สุดี แล้วัป็ล่อยวัางมันลง 
และนั�นก็ค่อวิัธีทีุ�เรื่าจะตอบ่สนองทีุ�เป็็นกรุื่ณามากทีุ�สุดี

การมีกรุณาต่่อต่นเอง และการให้อภัยต่นเอง

เร่ื่�องสุดีทุ้ายทีุ�เรื่าจะได้ีทุำาควัามร้้ื่จักกันค่อ (ซ่ึ่�งบ่างทีุก็ด้ีจะ
เร้ื่นลับ่) ในห้ลาย ๆ ครัื่�งเรื่ากลับ่พิบ่ว่ัา บุ่คคลทีุ�เรื่าให้้อภััย
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มาก ถ้าเรื่าคิดีว่ัาชีื่วิัตข้องเรื่าช่ื่างทุ้าทุายและยากลำาบ่าก
นัก ลองใช้ื่เวัลาสักนิดีห้น่�ง เพ่ิ�อคำาน่งถ่งสิ�งทีุ�พิรื่ะพุิทุธองค์
ต้องทุรื่งพิบ่เจอ พิรื่ะองค์ได้ีทุรื่งพิบ่กับ่คนทีุ�พิยายามป็อง
ร้ื่ายห้ลายต่อห้ลายครัื่�ง ทุ่านทุรื่งมีล้กศิษย์อย่างองคุลีมาล 
ลองจินตนาการื่ด้ีว่ัา เรื่ามีใครื่สักคนห้น่�งทีุ�เคยฆ่าคนมาแล้วั 
๙๙๙ คนมาบ่วัชื่อย่้ทีุ�วััดีอมรื่าวัดีีนี� เรื่าคงมีเร่ื่�องต้องอธิบ่าย
ให้้ใครื่ต่อใครื่ฟังมากทีุเดีียวัละ! อาตมาค่อนข้้างจะมั�นใจว่ัา 
กลุ่มฆรื่าวัาสเก่อบ่ทัุ�งห้มดีคงจะกังวัลใจพิอสมควัรื่ กลุ่ม
พิรื่ะและแม่ชีื่อีกไม่น้อยก็น่าจะเห้ม่อนกัน ลองจินตนาการื่
ด้ีว่ัาสถานการื่ณ์จะเป็็นอย่างไรื่ ถ้ามีใครื่สักคนทีุ�อาศัยอย่้ทีุ�
นี� เคยเป็็นฆาตกรื่ทีุ�ฆ่าคนมามากมาย และได้ีมาบ่วัชื่เป็็น
พิรื่ะ เพิรื่าะพิรื่ะอาจารื่ย์เห็้นว่ัาเป็็นควัามคิดีทีุ�ดีี “แต่อาจารื่ย์
ครัื่บ่ พิวักเรื่าไมค่่อยมั�นใจเทุา่ไห้ร่ื่นะครื่บั่!” พิรื่ะพิทุุธองคเ์อง
ก็ทุรื่งเคยได้ีรัื่บ่คำาตำาห้นิติเตียน และควัามไม่เห็้นด้ีวัยในการื่
ทีุ�ทุรื่งสถาป็นาห้ลักข้องศาสนาทีุ�ทุุกคนมีควัามเทุ่าเทีุยมกัน
ห้มดี ไม่ว่ัาจะเป็็นการื่ก่อตั�งห้ม่้ภิักษุณีและการื่ทีุ�มีคนทีุ�มา
จากชื่นชัื่�นล่างสุดีในสังคมซ่ึ่�งบ่างครัื่�งถ้กตั�งอย่้เห้น่อกว่ัาคน
ทีุ�มาจากชื่นชัื่�นส้งสุดี ห้ากบ่างคนทีุ�เป็็นคนจัณฑัาล (ซ่ึ่�งเป็็น
ชื่นชัื่�นตำ�าสุดีในสังคมอินเดีีย) ไดี้รัื่บ่การื่อุป็สมบ่ทุก่อนคน
วัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ เม่�อนั�นทุ่านก็ได้ีนั�งเห้น่อกว่ัาคนวัรื่รื่ณะ
พิรื่าห้มณ์ พิรื่ะทีุ�มาจากวัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ก็ต้องกรื่าบ่พิรื่ะ
ทีุ�มาจากจัณฑัาล นั�นค่อลำาดัีบ่ขั้�นสำาห้รัื่บ่พิรื่ะสงฆ์ พิวักเรื่า
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จะสามารื่ถจินตนาการื่ได้ีไห้ม ถ่งการื่ป็รัื่บ่เป็ลี�ยนมาตรื่การื่ 
เช่ื่นนี�ในสังคมอินเดีียเม่�อ ๒๖๐๐ กว่ัาป็ีมาแล้วั สิ�งซ่ึ่�งพิรื่ะ 
พุิทุธองค์ได้ีทุรื่งทุำา และทุรื่งได้ีรัื่บ่คำาตำาห้นิและคำาวิัพิากษ์
วิัจารื่ณ์อย่างมากมายตลอดีเวัลา แต่พิรื่ะองค์ทุรื่งรื่้้ส่กสงบ่
สันติกับ่สิ�งทีุ�ทุรื่งทุำานั�น 

การื่ให้้อภััยและกรุื่ณาเอง ก็ตั�งอย่้บ่นพ่ิ�นฐานข้องการื่
มีพ่ิ�นทีุ�อิสรื่ะทีุ�กว้ัางข้วัางอันไพิศาล และข้องควัามเคารื่พิ
ต่อคุณค่าพ่ิ�นฐานข้องควัามเป็็นมนุษย์ ไม่ว่ัาคนผ้้นั�นจะเคย
เป็็นฆาตกรื่ ห้ร่ื่อได้ีเคยทุำาสิ�งทีุ�เป็็นภััยอันตรื่ายแก่เรื่าห้ร่ื่อผ้้
อ่�น เรื่าก็มีควัามเคารื่พิเข้าอย่างทีุ�เข้าเป็็น ค่อในฐานะควัาม
เป็็นมนุษย์ และเข้าจะไม่ถ้กตรื่าห้น้าโดียการื่กรื่ะทุำาในอดีีต
ทีุ�ผ่านมา เรื่าก็จะมีทีุ�ว่ัางให้้อดีีตกรื่รื่มมีทีุ�ย่น และในแง่ข้อง
การื่กรื่ะทุำาทีุ�เป็็นกรื่ณุา บ่างครัื่�งเรื่าสามารื่ถจะย่�นม่อเพิ่�อให้้
ควัามช่ื่วัยเห้ล่อได้ี แต่บ่างครัื่�งเรื่าไม่สามารื่ถจะช่ื่วัยอะไรื่ได้ี 
และเม่�อนั�นเรื่าก็ควัรื่ทีุ�จะป็ล่อยวัางเร่ื่�องเห้ล่านั�นลง เห้ม่อน
ทีุ�อาตมาได้ีแนะนำาต่อคุณแม่ทีุ�มีล้กกำาลังจะเข้้ามห้าวิัทุยาลัย
ว่ัา ข้อให้้เพีิยงแค่ทุำาทุุกอย่างให้้ดีีทีุ�สุดี แล้วัป็ล่อยวัางมันลง 
และนั�นก็ค่อวิัธีทีุ�เรื่าจะตอบ่สนองทีุ�เป็็นกรุื่ณามากทีุ�สุดี

การมีกรุณาต่่อต่นเอง และการให้อภัยต่นเอง

เร่ื่�องสุดีทุ้ายทีุ�เรื่าจะได้ีทุำาควัามร้้ื่จักกันค่อ (ซ่ึ่�งบ่างทีุก็ด้ีจะ
เร้ื่นลับ่) ในห้ลาย ๆ ครัื่�งเรื่ากลับ่พิบ่ว่ัา บุ่คคลทีุ�เรื่าให้้อภััย
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ได้ียากทีุ�สุดี และบุ่คคลทีุ�เรื่ามีปั็ญห้าดี้วัยมากทีุ�จะให้้ควัาม
กรุื่ณาค่อ ตัวัเรื่าเอง เร่ื่�องเห้ล่านี�ไม่ใช่ื่เร่ื่�องแป็ลกอะไรื่ “ฉัน
สามารื่ถให้้อภััยได้ีทุุกคน ยกเว้ันตัวัฉันเอง คนทุุกคนสมควัรื่
จะได้ีรัื่บ่กรุื่ณาจากฉัน ยกเว้ันตัวัฉันเอง ฉันสมควัรื่จะได้ี
รัื่บ่การื่ลงโทุษ ฉันไม่ควัรื่ไดี้รัื่บ่การื่ให้้อภััย ควัามผิดีพิลาดี
ข้องฉัน มันมหั้นต์จนเกินกว่ัาจะให้้อภััยไดี้ ถ้าฉันให้้อภััย 
ตัวัเองก็จะเป็็นการื่ห้ลอกตัวัเองเทุ่านั�น ฉันห้มายถ่งว่ัามัน 
จะเป็็นเร่ื่�องน่าอายมาก!” เรื่าต่างแบ่กภัารื่ะการื่ตีค่าตนเอง
เช่ื่นนี�ไว้ั โดียเฉพิาะอย่างยิ�งในสังคมตะวัันตก

อาตมาจะข้อแนะนำาแบ่บ่ฝึึกหั้ดีสั�น ๆ  อย่างห้น่�ง เพ่ิ�อ
จะให้้เรื่าสามารื่ถทุำาควัามร้้ื่จักกับ่การื่ตัดีสินตีค่าตนเองจน
เป็็นนิสัยเช่ื่นนี� การื่ฝึึกป็ฏิิบั่ติเช่ื่นนี�อาจจะเป็็นป็รื่ะโยชื่น์ต่อ
คนทีุ�ร้้ื่ส่กว่ัา ตนเองเป็็นบุ่คคลผ้้ไม่น่าให้้อภััย (ด้ีตามควัาม
ร้้ื่ส่กข้องแต่ละคนเอง) ห้ร่ื่อเรื่าเป็็นบุ่คคลเดีียวัทีุ�ไม่มีคุณค่า
พิอทีุ�จะได้ีรัื่บ่ควัามกรุื่ณา เพิรื่าะว่ัาเรื่าได้ีทุำาควัามผิดีมหั้นต์ 
และเรื่าก็เป็็นคนผิดีเองด้ีวัย ห้ากเรื่าร้้ื่ส่กว่ัาควัามชัื่�วัช้ื่าข้อง
เรื่าไม่สมควัรื่จะได้ีรัื่บ่การื่ให้้อภััย และไม่สมควัรื่จะได้ีรัื่บ่การื่ 
ยกโทุษ ลองแบ่บ่ฝึึกหั้ดีนี�ดัีงนี�

เริื่�มต้นด้ีวัยการื่คิดีถ่งช่ื่�อตัวัเอง แล้วัใช้ื่คำาวิัพิากษ์วิัจารื่ณ์
ตัวัเองเห้ม่อนทีุ�มีอย่้เป็็นป็รื่ะจำา “อาตมาช่ื่�ออาจารื่ย์
อมโรื่ (ใส่่ช่ื่�อของตวัเองตรงน้�) อาตมาช่ื่�ออาจารื่ย์อมโรื่ 
และอาตมาคิดีว่ัาตัวัเองเป็็นบุ่คคลทีุ�แย่ทีุ�สุดี อาตมา

45

การให้อภัยและความกรุณา

เป็็นคนทีุ�ใช้ื่ไม่ได้ีและเป็็นคนทีุ�แย่มาก และร้้ื่ส่กว่ัา 
ตัวัเองไม่สมควัรื่จะได้ีรัื่บ่การื่ให้้อภััยเลย”
จากนั�นให้้จินตนาการื่ว่ัา เรื่าเดิีนออกจากชื่ีวิัตข้อง 
ตัวัเอง และเรื่าได้ีกลายไป็เป็็น (บุคคลนิรนาม) เพ่ิ�อน
ทีุ�ดีีทีุ�สุดีข้องตัวัเอง 
เม่�อนั�นเพิ่�อนข้องอาตมาทีุ�ช่ื่�ออาจารื่ย์อมโรื่เข้้ามาห้า 
แล้วัพ้ิดีว่ัา “ผมเป็็นคนทีุ�ใช้ื่ไม่ได้ีและเป็็นคนทีุ�แย่มาก 
ผมได้ีเคยทุำาข้้อผิดีพิลาดีมห้ันต์ ผมเป็็นคนอ่อนแอ 
ต่�นเขิ้นและสับ่สน ผมเป็็นคนทีุ�น่ารัื่งเกียจจริื่ง ๆ  และ
ผมกไ็มมี่คุณค่าควัรื่ทีุ�จะไดีรั้ื่บ่มิตรื่ภัาพิทีุ�แทุจ้ริื่งใดี ๆ  
ห้ร่ื่อได้ีรัื่บ่ควัามกรุื่ณาจากใครื่”
อาตมาค่ออาจารื่ย์อมโรื่ แล้วัพ้ิดีอย่างนั�น ป็ฏิิกิริื่ยา
โดียทัุนทีุข้องอาตมาควัรื่จะเป็็นอย่างไรื่ การื่ตอบ่
สนองโดียทัุนทีุข้องอาตมาควัรื่จะเป็็นเช่ื่นไรื่ ถ้าเพ่ิ�อน
ทีุ�ช่ื่�ออมโรื่พ้ิดีว่ัา “ผมเป็็นคนทีุ�แย่มาก ๆ ผมได้ีทุำา 
ควัามผิดีบ่าป็มามากมาย ผมเป็็นคนสบั่ป็ลับ่ ต่�นเข้นิ 
และโง่เง่า”
ถ้าเพ่ิ�อนช่ื่�ออมโรื่พ้ิดีกับ่เรื่าแบ่บ่นี� เสียงแรื่กทีุ�ดัีงออก
มาจากใจข้องเรื่าทัุนทีุค่อ…อภััย…ใช่ื่ไห้ม…โดียไม่ลังเล
เลย ใจข้องเรื่าจะร้้ื่ส่กอ่อนโยน เมตตาและยกโทุษให้้…
คุณไม่ใช่ื่คนทีุ�ร้ื่ายกาจเช่ื่นนั�น อย่าลงโทุษตัวัเองอย่าง
รุื่นแรื่งถ่งขั้�นนี� คุณพ้ิดีเห้ม่อนคุณเป็็นอาชื่ญากรื่ทีุ� 
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และเรื่าก็เป็็นคนผิดีเองด้ีวัย ห้ากเรื่าร้้ื่ส่กว่ัาควัามชัื่�วัช้ื่าข้อง
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เลวัร้ื่ายเกินเยียวัยา คุณไม่ได้ีแย่ข้นาดีนั�น! คุณเป็็น
คนทีุ�ดีีคนห้น่�ง! 
อาตมาได้ีลองใช้ื่แบ่บ่ฝึึกหั้ดีนี�กับ่คนทัุ�วัไป็มานาน

เป็็นเวัลารื่าวั ๓๐ ปี็แล้วั และมันก็ส่งผลดีีทุุกครัื่�งทีุ�ไดี้ลอง 
อาตมายังไม่เคยพิบ่ใครื่ทีุ�ผลออกมาเป็็นว่ัา “จริื่งแล้วั ใช่ื่เลย 
คุณควัรื่ได้ีรัื่บ่การื่ลงโทุษ! ลองคิดีถ่งมันด้ีสิ นี�ค่อรื่ายการื่ข้อง
โทุษทัุณฑ์ัทีุ�คุณควัรื่ได้ีรัื่บ่” 

กรุื่ณาและการื่ให้้อภััยจะเป็็นสิ�งทีุ�เกิดีข่้�นโดียอตัโนมติั
ทุุกครัื่�งเสมอ ถ้าตัวัเรื่าเป็็นคนอ่�นห้ร่ื่อค่อเพ่ิ�อน เชื่่น ถ้า
อาตมาเป็็นทุ่านอมโรื่ เม่�อทุ่านมาห้าแล้วัพ้ิดีว่ัา ผมเป็็นคน
ทีุ�แย่มาก อาตมาจะตอบ่ไป็โดียพิลันว่ัา “มันก็ไม่ได้ีแย่ข้นาดี
นั�น เอางี� ทุ่านไป็ตั�งนำ�าชื่งชื่า แล้วัเรื่าค่อยมาคุยกัน” คำาพ้ิดีนี�
จะเกิดีข่้�นเองโดียอัตโนมัติ โดียไม่ต้องคิดีเลย

ดัีงนั�นอาตมาจะข้อแนะนำาให้้ลองทุำาแบ่บ่ฝึึกหั้ดีนี�กับ่
ตัวัเองด้ีบ้่างเป็็นครัื่�งเป็็นครื่าวั จากนั�นลองตั�งข้้อสังเกตด้ีว่ัา 
การื่ให้้อภััยนั�นเกิดีโดียฉับ่พิลันทัุนทีุข้นาดีไห้น กรุื่ณาเกิดี 
โดียอัตโนมัติข้นาดีไห้น เวัลาทีุ�เรื่ากรุื่ณาคนอ่�น ป็ล่อยให้้
ควัามจริื่งนั�นเข้้ามาในห้วััใจข้องเรื่า ป็ลอ่ยให้้มันซ่ึ่มซึ่าบ่ลงใน
เล่อดีเน่�อข้องเรื่า และป็ล่อยให้้มันได้ีแจกแจงแนวัทุางการื่ให้้
อภััยและกรุื่ณาแก่ตนเองอย่างตรื่งไป็ตรื่งมา เพ่ิ�อชีื่วิัตนี� เพ่ิ�อ
คนผ้้นี�และเพ่ิ�อชีื่วิัตทัุ�งห้ลายทัุ�งป็วัง

อาตมาข้อฝึากเร่ื่�องนี�ไว้ัให้้ทุ่านทัุ�งห้ลายได้ีพิิจารื่ณา

When we consider these related areas of forgiving and 
compassion, if we bring these together and reflect on 
them, it can be seen that it’s a lot about realizing there’s 
more space in the world than we usually presume. 
There is more space in our lives than we had thought 
and, what is more, we don’t have to fill that space up.
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Good afternoon to you all. The theme for the Sunday talk 

this week is ‘Forgiving and Compassion’ so I will offer some 

reflections around these significant areas of our lives.

I will start with forgiving. This is a very important 

aspect of spiritual training and, as a way of life, it is a coun-

terpoint to the attitude of being unforgiving, the attitude 

of wanting revenge, carrying grudges around. It’s about 

working with those attitudes of mind where we are deter-

mined to hang onto our negativity and our hurts, and to 

wear those proudly upon our sleeves – all the wrongs that 

have been done to me, the things that were unforgivable 

– that we are habitually conditioned to carry around and 

make much of. Sometimes people find themselves building 

their entire lives around wanting revenge, or resenting 

something that’s happened to them in their life, there’s 

something in the heart that can’t forgive.

Forgiving and Compassion 

Sunday Talk on the 18th September 2016
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When I speak in this way, in case any of you are 

wondering, I’m not reading anybody’s mind. Oftentimes 

when one starts talking about these themes people think, 

‘How did he know!’ Please be reassured that it’s just  

averages, the law of statistics and how life is for many of 

us. I cannot read people’s minds. 

Forgiveness and the ‘Giving of Fearlessness’

So – forgiving: it’s an interesting word, ‘forgiving’,  

‘forgiveness’. In the Thai language, the word for  

forgiveness is อภััย [pronounced a-pai]. When I lived in the 

United States I helped to found a place in California called 

Abhayagiri Buddhist Monastery. It was named after an 

ancient monastery in Sri Lanka. The reason we chose the 

name was because the land was given to us by the abbot  

of a Buddhist monastery of the Northern Tradition, a  

Chinese monk called Venerable Master Hsuan Hua. He was 

very committed to the idea of bringing the Northern and 

Southern Buddhist traditions together. He wouldn’t even 

talk about ‘Mahāyāna’ and ‘Theravāda’. He often said that, 

when you look at the teachings and the essential practices, 

you can’t really find so much that’s different, so it’s better 

to talk about a division in terms of geography, but not in 
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terms of principle. So, he would only talk about Northern 

and Southern Traditions.

Interestingly, one of the emphatic statements he 

made, many years ago when Luang Por Sumedho was  

invited to their main monastery, The City of Ten Thousand 

Buddhas, Master Hsuan Hua said, ‘It was always the dream 

of my life to bring the Northern and Southern Traditions 

back together again. And I never thought I could do it, until 

I met Sumedho.’ Luang Por Sumedho went a bit pale at that 

point. He felt it was a bit of a daunting responsibility.

Master Hsuan Hua was the kind of person who would 

put his money where his mouth is and so, to help bring 

the traditions closer together, he gave us 120 acres of land 

in California, and that became the substantial seed that  

Abhayagiri Monastery was developed from.

Once we had been given this land I tried to think 

of a name that might reflect that sense of shared purpose 

and respect for different traditions. Many centuries ago, in 

Sri Lanka, there were two main monasteries. There were 

the Mahāvihāra and the Abhayagiri Vihāra. Abhayagiri – 

the name of which means ‘fearless mountain’ – was noted 

for being a place that welcomed practitioners from all 

different Buddhist traditions, from many and various 
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different lineages. Thus the place housed monastics that 

were from Theravāda, Mahāyāna and Vajrayāna origins – 

practitioners from all different lineages were welcomed 

there and seemingly lived harmoniously. The Abhayagiri 

Vihāra faded from prominence about eight hundred years 

ago but I remembered reading that story about the 

principles behind it, and I thought, ‘Well, that would be a 

very good fit: it’s a Pali name, but it’s a Pali name that 

reflects a spirit of ecumenism, a respect for different 

traditions and how they can live harmoniously together.’ 

So that was the reason why we chose the name.

 However, when Thai people came to visit our new 

Abhayagiri, they would ask us, ‘Why did you call it 

“forgiveness mountain”?’ My Thai language skills are very 

rudimentary but the other co-abbot, Ajahn Pasanno, was 

very fluent in the language. He said, ‘The word อภััย comes 

from ‘abhaya’ in Pali, but the word อภััย in Thai means 

“forgiveness”.’ So when the Thai people would hear the 

name Wat Abhayagiri, they’d ask – since ‘giri’ means 

‘mountain’: ‘Why is it called “forgiveness mountain”?’ I’d 

say, ‘It’s not supposed to be “forgiveness mountain”, it’s 

“fearless mountain”!’
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This was an interesting puzzle, this drift of meaning, 

so Ajahn Pasanno and I looked into it. We explored how 

the different shades of meaning had arisen over time, and 

how that word had come to have the meaning that it does 

today in the Thai language. It turned out that there is a 

particular discourse, in the Aṅguttara Nikāya, Book of the 

Eights, Sutta 39 (A 8.39), called ‘Streams of Merit’. In this 

teaching the Buddha says:

There are these five gifts, five great gifts (mahādāna) 

– original, longstanding, traditional, ancient,  

unadulterated, unadulterated from the beginning, 

that are not open to suspicion, will never be open 

to suspicion, and are unfaulted by knowledgeable 

contemplatives and brahmins. Which five?

First, there is the case where a disciple of the noble 

ones, abandoning the taking of life, abstains from 

taking life. In doing so, he gives freedom from 

danger, freedom from animosity, freedom from 

oppression to limitless numbers of beings. In giving  

freedom from danger, freedom from animosity, 

freedom from oppression to limitless numbers of 

beings, he, himself, in turn enjoys limitless freedom 

from danger, freedom from animosity, and freedom 
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from oppression. This is the first gift, the first great 

gift – original, longstanding, traditional, ancient, 

unadulterated, unadulterated from the beginning, 

that is not open to suspicion, will never be open  

to suspicion, and is unfaulted by knowledgeable 

contemplatives and brahmins. 

So too with the other four Precepts for the lay  

community: abandoning stealing, abandoning sexual 

misconduct, abandoning lying, and abandoning the use of  

intoxicants. In the same way these are great gifts, as he says,  

that bring freedom from danger, freedom from animosity  

and freedom from oppression to limitless numbers of  

beings.

This kind of giving is called ‘abhayadāna’, the giving  

of fearlessness: A- ‘not or without’, -bhaya- ‘fear’, -dāna  

‘giving’. Thus ‘abhayadāna’. 

In other teachings the Buddha talks about the  

various types of generosity. Firstly there is the giving of 

material gifts, this is called ‘amisadāna’ – like coming to 

offer food here at Amaravati, or sending a cheque in the 

post, that is ‘amisadāna’. It is the giving of a physical object 

or any other kind of material offering.
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Then he describes ‘abhayadāna’ – the giving of fear-

lessness – and names it as being a kind of giving superior 

to ‘amisadāna’. 

The highest kind, the most refined kind of giving  

is Dhammadāna, the giving of Dhamma. We will leave this 

latter one aside for today as we are mostly exploring the 

area of forgiveness, and why in the Thai language that’s 

related to the giving of fearlessness.

In the English language we do have a clue that these 

areas might be related since, in the word ‘forgive’, there’s 

the word ‘give’ and in ‘forgiving’, there is the word ‘giving’.  

That’s not a coincidence, I would suggest. The Oxford  

English Dictionary assures me that they are etymologically 

related, and on reflection it’s easy to understand why.

If you consider those words from the sutta, if you 

refrain from taking life, if you are committed towards 

harmlessness, to respecting the lives of others, they don’t 

have to worry that you’re going to hurt them. This is why 

you are giving them gift of fearlessness – abhayadāna.

If you are not going to steal anything from some-

body, you’re not going to take sexual advantage of them, 

you’re not going to lie to them, you’re not trying to get 

something from them, you’re not going to hurt them, then 
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they don’t need to be afraid of you. You walk in the room, 

they don’t have to shove their handbag under the chair. 

They don’t have to hide the silver when you come to visit. 

That people don’t need to be afraid of you, that’s a giving 

of fearlessness. People don’t have to worry about you being 

around – you’re not creating a threat – and so it’s a gift. 

I feel it’s very significant and interesting that the 

Buddha said that this is a greater kind of gift than the giving 

of material offerings. It is a very special kind of generosity. 

Usually we don’t think that by keeping the Precepts 

we’re being generous. We think of keeping the Precepts as 

sort of limitation – on our speech, our conduct – it’s thought 

of as a narrowing: ‘Me behaving well rather than freely  

following my impulses.’ But notice what is being presented 

in this statement, in the way the Buddha speaks about it. 

In effect he says, ‘Look! When you are non-violent, 

when you are honest, when you are kind, when you are  

respectful, you are doing a lot of favours to other people. 

You have a good effect on others. You make the lives of 

others better.’ It’s like, to give an everyday example, if you 

are on a motorway and then, when somebody comes from a 

slip road, they hold back and let you go ahead. They restrain 

themselves from screeching out in front of you. So you 
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think, ‘Thank you! Thank you for holding back and letting 

me carry on without interruption.’ Or when two streams 

of traffic are merging, somebody holds back and lets you 

come in front of them, you think, ‘Thank you – there are 

good and polite people in the world!’ That simple gesture 

has had a very positive and beneficial effect on you.

I’ll give you another example, from many years ago 

when I lived in America. It is very common there to have 

tolls on the bridges. In a big city there will be a long string 

of toll booths across the entrance to a bridge. Each car or 

truck would pull up to the toll booth and pay their toll as 

they go through the gate. However, there are usually a 

couple of ‘toll-free’ lanes and, if you have three or more 

people in your car, you don’t have to pay the toll. Those 

toll-free gates would be at one end of the string of twelve 

or fifteen booths. 

One day I was in a car driven by one of our devoted 

laypeople, with a few other monks, and we were approach-

ing the Oakland Bay Bridge in lane Three. Suddenly our 

driver realized, ‘Oh, we’ve got four people in the car – we 

don’t have to pay a toll.’ But the toll-free gates were at lanes 

number Fourteen and Fifteen, and we were only about a 

hundred yards away from the toll booths. So, since she was 
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a confident New Yorker and a very competent driver, and 

knew how to assert herself, she started crossing the ten 

intervening lanes of traffic to get to toll booth Fourteen. 

As we edged forward and squeezed in here and there we 

were getting a few grumpy looks and there was a certain 

amount of honking coming from behind us. 

As it turned out we didn’t quite make it to the toll-

free lanes – we only got across about five lanes before we 

had all arrived at the gates. The people in the car behind 

us were really upset because our trusty driver’s style of 

road etiquette had perhaps been a little over-assertive. The 

people in the car behind were shaking their fists, making 

angry faces at us and were appropriately upset, righteously 

indignant. You could see in the mirrors that they were 

looking very annoyed. Us monks, I think out of trying not 

to give Buddhism a bad reputation, were unconsciously 

sliding down in our seats. 

However, without any prompting, when we got to 

the toll booth and our driver had paid her five dollars, she 

said to the attendant, ‘And here is another five dollars. 

This is to pay for the car behind us.’ That couple in the car  

following then drove up to the booth – we were watching  

in our mirrors – and we could see the person in the toll 
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booth saying to them, ‘The car in front paid for you.’ They 

were astonished. Then, as we were driving across the 

bridge, they pulled along beside us and were waving and 

smiling; suddenly Buddhism had a good reputation again.

Even though it was more than twenty years ago 

that that happened, it’s likely that those people in that car 

still remember the woman that paid for them when they 

crossed the Bay Bridge that day. That kind of an encounter 

tends to hover in the memory with a delightful afterglow. 

So, forgiving, and letting yourself be forgiven, is a presence 

that we can bring into the world. It is a kind of generosity. 

Bearing Grudges

With respect to grudges and resentments, wanting  

vengeance and those sorts of habits, we have particular 

ways and means of dealing with that. First of all, internally, 

in terms of meditation, it is important to be fully conscious 

of what it’s like when someone has hurt your feelings – 

they’ve done you wrong. This is especially if it’s not just 

your paranoia or your projection – someone has indeed 

done you wrong – you know: ‘I’ve got scars to prove it… I 

lost all my money because that person bankrupted me!’ It is 
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not a supposition or projection; you’ve got evidence, names, 

dates. It did happen – you’ve got a reasonable complaint. 

Even if that’s the case, in meditation we can look 

into our heart and reflect, ‘What does it feel like to carry 

that around? What is the feeling in the heart when I think 

of that person’s name? When I bring up the incident of that 

hurt, the damage that was done? What does it feel like in 

the heart?’ This kind of reflection is best carried out with 

as little commentary as possible, and for it to be as free of 

‘shoulds’ and ‘shouldn’ts’ as possible. It is particularly help-

ful not to get lost in thoughts such as, ‘It’s reasonable for 

me to hate them! They deserve it. I would be letting down 

the family honour not to hate them!’

 Instead, simply and directly, when you bring up that 

event or that person, or that feeling of resentment, explore 

it: What is it like? What’s the felt sense of that grudge in 

your heart, the idea of that person who’s done you wrong? 

What does that feel like? 

Let that be fully known, fully conscious, with no 

‘should’ or ‘shouldn’t’ – simply, ‘How does it feel to pick 

this up and to hold it?’

Then ask yourself, ‘Do I want to carry this around? 

This is painful. Do I really want to carry this around? Do I 

61

Forgiving and Compassion

need to carry this around?’ Again, without commentary, 

without ‘shoulds’ and ‘shouldn’ts’ – just feel that, acknowl-

edge that. 

This, in my experience, is the most direct and  

personal way of dealing with forgiveness. This is not a  

matter of being numb, it’s not a matter of trying to  

approve some egregious act or try to convince ourselves 

it’s OK – that we’re quite happy that they bankrupted us 

or that we’ve got scars from the wrongdoing that someone 

else was responsible for. 

Rather we consider, ‘Yes, this was painful. Yes, this 

was awful – but do I need to build my life around this event? 

Do I need to limit myself by this? Do I need to carry this 

burden around? Because not only do I have the pain of that 

wrong having been done to me, but now I’ve got the pain 

of carrying this great pile of psychological luggage around 

with me as well. I’m adding to the suffering that came from 

that particular event.’

When I was growing up I was greatly inspired by my 

grandfather. My mother’s father was a businessman in the 

grain import and export world in London. He had a little 

company, Carl Goldschmidt Ltd., on the Baltic Exchange. 

He was famous for never giving anybody the sack so he had 
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employees who had worked for him for decades. He ran his 

business for a long long time – he started when he was in 

his twenties and he was still running the company when 

he was ninety-five, and blind. 

He was seriously defrauded by his business partners 

twice over in his lifetime. He had been shamelessly ripped 

off but he never complained. For other members of the  

family the name of the worst miscreant, ‘Barnard’, was  

spoken through clenched teeth. (My apologies to any  

Barnards – no offence intended!). My grandfather,  

however, had no bitterness, he had no complaint, he never 

expressed resentment towards that person. He obviously 

wasn’t happy about it – he had had to build his business up 

again – he had lost all his money and he had had start again 

from scratch, as I remember the story. But he just took it 

on the chin and kept going, and didn’t make it into an extra 

form of misery for himself. 

Thus it is important to look at, to feel, the painful-

ness of bearing a grudge. There is also a clue in the term 

itself – ‘bearing a grudge’, you’re bearing it; it’s something 

heavy that you’re carrying around.

Another aspect of this process is that the thinking 

mind is unusually adept at making long lists of really good 
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reasons why you’re right and they’re wrong, or it shouldn’t 

have been this way, it should have been that way. Even 

though there’s a certain satisfaction in that sort of list-

making, it doesn’t come to an end. You can’t think yourself 

to peacefulness, in my experience. The endless conceptual 

proliferation only serves to complicate everything and  

create more tension in the heart.

Thus it’s far more helpful to simply and directly 

know that feeling of hanging on to a grudge, of bearing a 

grudge, and to recognize: ‘This is burdensome, this is pain-

ful.’ And then the letting go of that happens not because: ‘I 

should let go because that’s what a good Buddhist should 

do’ or ‘The Ajahn gave this talk and told me I should let go,’ 

rather, something in the heart knows directly: ‘I don’t need 

to be doing this to myself anymore. What a pointless, tiring 

thing.’ And it is dropped.

The ‘Asking for Forgiveness’ Ceremony

Another aspect of forgiving is a ceremonial one. Probably 

many of you who are familiar with Theravāda traditions 

and practices will know that there is a ceremony that is 

done quite regularly when you have been a group living 

together, say, in a monastery, or you’ve been on a retreat 
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together, or someone’s been living in a monastery and  

then they go traveling. In addition, when it’s some senior 

person’s birthday, there’s a communal asking for forgive-

ness from them as a gesture of gratitude and respect.

When you ask for forgiveness in a formal, ceremonial  

way, you recite in Pali to the person, ‘Whatever I have done, 

through the three doors of body, speech or mind, that 

has been done intentionally or unintentionally, that has  

been painful or obstructive in some way, I ask for your 

forgiveness for that.’

Even if I don’t know that I’ve done something to 

upset or annoy you, I’m assuming that it’s likely that I 

have. Or it’s possible. And so, if that’s the case, I ask for 

your forgiveness. 

In this way we’re humbling ourselves and acknow- 

ledging, ‘Not all my actions are going to be perfect or  

pleasing to everybody all the time.’ No matter how hard 

we try, all of us manage to irritate each other at some time. 

Is there anybody who has never annoyed anybody 

else? If you believe that to be so, I would suggest that 

that is a serious delusion on your part because all of us, 

even the Buddha – who was a totally enlightened being of  

extraordinary wholesomeness and who embodied infinite 
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goodwill – even he still managed to upset and annoy some 

people. Even if you’re a Buddha you can still be irritating.

So, we all annoy each other from time to time and 

this gesture – asking for forgiveness – is a humble recog-

nition that that is the case: ‘Not all my actions are totally 

pleasing all the time so I ask you to be kind enough to  

forgive that.’ The person who is being asked to forgive  

then customarily responds, ‘I forgive you and please forgive 

me also.’ 

Even if you are doing this ceremony with someone 

who has the reputation of being a great and enlightened 

being, whom you might hold in great reverence and think 

is absolutely perfect and flawless, they will still say, ‘Please 

forgive me too.’ They will recognize that even the Buddha  

could annoy and upset people, even without knowing it, 

without intention. And so they say, ‘I forgive you, and 

please forgive me as well.’ 

This is an ancient ceremony, a formal ritual, but it is 

also something that you can employ within your own lives, 

your own homes. I often mention how you can develop this 

as a family practice. One year at a Buddhist family camp in  

the United States I introduced this forgiveness ritual, showing  

how it could be carried out between parents and children. 
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The children would bow to the parents and say, 

‘Whatever I’ve done, by body, speech or mind that’s been 

upsetting, please forgive me.’ The parents would then say, 

‘I forgive you.’ And then the parents would say, ‘Whatever 

I’ve done, by body, speech or mind that’s been upsetting 

for you, please forgive me too.’ 

It was very touching to see a full-grown adult, 

say a bearded Dad and his three-year-old child, with Dad  

solemnly asking for forgiveness from the youngster. 

This kind of process establishes the parent-child 

relationship in a slightly different but beneficial way from 

the customary dynamic. Similarly you can conduct this kind 

of ritual in your work situation – although perhaps your 

co-workers will think you’re a bit cracked if you suggest it.

‘Patience With The Inability To Forgive’

This can be seen to be a very beautiful and helpful  

practice. That said, sometimes when you’re carrying out 

this ceremony (going back to the subject of grudges) it 

can be the case that you don’t want to forgive – that you’re 

determined to carry a grudge about the Ajahn around 

with you; or the Ajahn is carrying around a grudge about 

a particular person. This situation can be very impactful!
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 However, when you conduct the ceremony, it at least  

brings to mind the stuff that you don’t want to forgive. As your  

mouth is saying, ‘By body, speech or mind whatever I have  

done, I forgive you, and please forgive me too,’ meanwhile 

a little inner voice is saying, ‘I’m not going to forgive that 

one! There’s a couple of things I’m not ready to let go of!’ 

It is important to notice those aberrant reactions. 

Because the ceremony isn’t magic – it doesn’t automati-

cally wipe out any negative karma, just like the beliefs of 

bathing in the Ganges River at Benares or suchlike. It isn’t 

superstition. What the ceremony does, in such a case, is 

that it highlights what’s been going on inside us: ‘Look 

– there’s still some attachment there, there’s still that  

little knot, that nugget of grasping that says, “He won’t get 

away with it, you know; I’m not going to let him get away 

with that.”’ And it gives us an opportunity to see that – to 

know, ‘There’s still some knotted up, impacted attachment 

here. And that’s going to need some attention.’ Because the 

longer it’s there, the longer we’ll feel burdened by that.

Many years ago, I think it was actually one of these 

Sunday afternoon talks, Luang Por Sumedho gave a talk 

entitled, ‘Patience With the Inability to Forgive’. The whole 

talk was around not forgiving. 
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The noble mind that says, ‘I should forgive  

everybody’ – that’s one member of the inner committee. 

Another member of the committee is saying, ‘No! Not yet!’ 

And you can’t just blithely overrule that, because the thing 

that’s doing the grasping and the clinging is not the same 

as the thing that’s doing the forgiving. They’re on different  

sides of the table. You cannot simply order the mind to be 

spacious (it reminds me of that statement in The Lord of the 

Rings: ‘One does not simply walk into Mordor!’); you can’t 

just decide, ‘From today on, I’m not going to get angry 

ever again,’ and then have that come about. Have you ever 

tried that? Somebody earlier today said to me, ‘Six times 

last year I determined that I was going to be enlightened. 

I kept failing!’ Because the mind that says, ‘I’m not going 

to rest until I’ve reached full enlightenment,’ that’s one  

member of the committee – very noble and worthy. And 

then another member of the committee says, ‘Yeah, but 

what I really want is more chocolate cake!’ Or, ‘That person 

stole my parking space, how dare they! I’ll show him!’ That’s 

the way that the mind works. 

The most helpful advice on this area, coming from 

Luang Por Chah, is to reflect that: ‘Fifty to seventy percent 

of Dhamma practice is knowing that you should let go but 
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not being able to.’ What a wise and wonderful teaching! And 

transformative, since it is precisely the wisdom that knows 

the ‘should but not able to’ dynamic that is the liberating 

element in the mix.

Giving time and attention

‘Asking for forgiveness’ is a kind of practice whereby we 

are learning to recognize the limitations that we have as  

human beings and being ready to make space for each 

other. It is another kind of giving. Just as is our being ready 

to give time to people, to be patient and to give them the 

space to say what they want to say, to be ready to give our 

attention to someone, no matter whether we’re interested 

in what they’re doing and what they’re saying or not,  

nevertheless we’ll give our time, we’ll give our attention. 

These are all a kind of giving as well as a giving up – we’re 

giving up our pride, we’re giving up our self-righteousness 

and we’re offering an openness instead. 

Oftentimes at the end of a ten-day retreat, people 

ask about, ‘How do I bring Dhamma practice into my daily 

life?’ – it’s a very common question. On virtually every 

retreat people ask about this, wondering, ‘It’s all very well 

when no one’s talking, when we’ve got a fixed routine, 
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The noble mind that says, ‘I should forgive  
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member of the committee – very noble and worthy. And 

then another member of the committee says, ‘Yeah, but 

what I really want is more chocolate cake!’ Or, ‘That person 

stole my parking space, how dare they! I’ll show him!’ That’s 

the way that the mind works. 

The most helpful advice on this area, coming from 

Luang Por Chah, is to reflect that: ‘Fifty to seventy percent 

of Dhamma practice is knowing that you should let go but 
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not being able to.’ What a wise and wonderful teaching! And 
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when other people are doing the cooking and the washing 

up, and the environment is very supportive – but how do 

I carry on the practice of Dhamma in my everyday life?’

In different locations and with varying groups of 

people, one talks about numerous things that can be done, 

like meditating every day, and keeping the Precepts, and 

amongst these is always the  practising of generosity. What 

I like to do, when I talk about practising generosity, is that I 

make a particular point of saying, ‘You know, with respect 

to being generous – Amaravati is a big place, it’s very ex-

pensive to run, so we do appreciate the amisadāna, it keeps 

the electricity on, and helps the place to stay in good shape.’ 

However, I will often say that more important than being 

materially generous – with your family, with your friends, 

with the people that are close to you – is being ready to give 

time. When somebody is talking to you, you’re not looking 

for a means to get away. You are paying attention. You are 

giving your attention. You are giving your time. You’re not 

too busy to talk, not too busy to help. 

Often when I say this kind of thing, people are  

surprised – ‘Oh, really? What!?’  – because they don’t think 

of that as a kind of generosity. But I feel it is and so, along 

with forgiving, as in not carrying grudges around, the 
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kind of generosity involved in the giving of time, giving of  

attention, is a very important part of our practice and helps 

to support us living skillfully in the world.

Forgiveness and the Cultivation of Compassion

Forgiveness relates to compassion in quite a direct way. 

Compassion, and the readiness to empathize, to have a 

fellow-feeling with others, is part of forgiving. It is respect-

ing the fact that we are not our actions – that our actions 

are not all or everything about us. 

For example, when the Buddha met Aṅgulimāla – 

who was a mass murderer, a bandit, a killer – and even 

though Aṅgulimāla had been trying to kill him, the  

Buddha didn’t focus on that or the fact that Aṅgulimāla 

had previously killed 999 other people, with the fingers of 

his victims hanging around his neck. The Buddha did not 

focus upon any of that. Rather he acknowledged the noble 

human qualities that were there. He didn’t negate the  

fact that Aṅgulimāla was a murderer and a bandit. He 

was aware of that but he didn’t let that define the all and  

everything that Aṅgulimāla was. But rather he gave the  

message, ‘Yes, you’re a bloody-handed killer and a murderer,  

but that’s not all of you, that’s not everything.’

�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   70�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   70 7/8/2564   10:08:057/8/2564   10:08:05



71

70

Amaro Bhikkhu

when other people are doing the cooking and the washing 

up, and the environment is very supportive – but how do 

I carry on the practice of Dhamma in my everyday life?’

In different locations and with varying groups of 

people, one talks about numerous things that can be done, 

like meditating every day, and keeping the Precepts, and 

amongst these is always the  practising of generosity. What 

I like to do, when I talk about practising generosity, is that I 

make a particular point of saying, ‘You know, with respect 

to being generous – Amaravati is a big place, it’s very ex-

pensive to run, so we do appreciate the amisadāna, it keeps 

the electricity on, and helps the place to stay in good shape.’ 

However, I will often say that more important than being 

materially generous – with your family, with your friends, 

with the people that are close to you – is being ready to give 

time. When somebody is talking to you, you’re not looking 

for a means to get away. You are paying attention. You are 

giving your attention. You are giving your time. You’re not 

too busy to talk, not too busy to help. 

Often when I say this kind of thing, people are  

surprised – ‘Oh, really? What!?’  – because they don’t think 

of that as a kind of generosity. But I feel it is and so, along 

with forgiving, as in not carrying grudges around, the 

71

Forgiving and Compassion

kind of generosity involved in the giving of time, giving of  

attention, is a very important part of our practice and helps 

to support us living skillfully in the world.

Forgiveness and the Cultivation of Compassion

Forgiveness relates to compassion in quite a direct way. 

Compassion, and the readiness to empathize, to have a 

fellow-feeling with others, is part of forgiving. It is respect-

ing the fact that we are not our actions – that our actions 

are not all or everything about us. 

For example, when the Buddha met Aṅgulimāla – 

who was a mass murderer, a bandit, a killer – and even 

though Aṅgulimāla had been trying to kill him, the  

Buddha didn’t focus on that or the fact that Aṅgulimāla 

had previously killed 999 other people, with the fingers of 

his victims hanging around his neck. The Buddha did not 

focus upon any of that. Rather he acknowledged the noble 

human qualities that were there. He didn’t negate the  

fact that Aṅgulimāla was a murderer and a bandit. He 

was aware of that but he didn’t let that define the all and  

everything that Aṅgulimāla was. But rather he gave the  

message, ‘Yes, you’re a bloody-handed killer and a murderer,  

but that’s not all of you, that’s not everything.’

�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   71�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   71 7/8/2564   10:08:057/8/2564   10:08:05



72

72

Amaro Bhikkhu

Compassion has many different aspects to it. One 

of the important things in terms of reflecting on it is that 

the very word ‘compassion’ in English is not really an  

accurate translation for the quality called ‘karuṇā’ in Pali. 

Perhaps ‘empathy’ is a little bit closer. This is because the 

English word ‘compassion’ literally means ‘to suffer with’. 

It comes from the Latin ‘com’ (meaning ‘with’) and ‘passio’ 

(which means ‘to suffer’) as in the expression ‘the passion of 

Christ’ – this does not mean Jesus getting passionate about 

something. Rather it means ‘the suffering of Christ’. Thus 

‘compassion’ means ‘to suffer with’.

However, the quality of ‘karuṇā’, which is most often 

translated as ‘compassion’, is not a state of suffering. In 

Buddhist psychology karuṇā is a great brightness. It’s one 

of the brahmavihāras – it’s a sublime abiding. It’s a great radi-

ance of the heart, an enormous spaciousness: ‘Abundant, 

exalted, immeasurable’ are the kind of adjectives used to 

describe it.

Thus karuṇā is not a state of suffering. When it’s 

talked about in the teachings, it is said that if you are  

suffering on the account of the suffering of another, that’s 

not true compassion – it’s a distorted or mistaken kind of 

karuṇā. That is not true karuṇā.
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There’s another word in Pali that’s also used for 

‘compassion’, which is ‘anukampā’. When the request for a 

Dhamma talk is made, there are the words, ‘… anukampimaṃ 

pajaṃ.’ Meaning, ‘Please, out of compassion, offer some 

teachings.’ 

‘Anukampā’ literally means ‘to resonate’, or ‘to be 

concerned for the well-being of others’. Sometimes it’s 

translated as ‘trembling for the welfare of all beings’, which 

can make it sound a bit like a kind of anxiety, which is not 

the case. Rather it’s an active, engaged concern for the well-

being of others.  It is an empathizing with the suffering of 

others whilst not suffering on account of that.

I feel it’s important to understand and reflect upon 

compassion in this way. To be truly compassionate in the 

Buddhist sense doesn’t mean that you’re worrying about 

everybody. That would be a distorted or a misguided karuṇā. 

The essential quality of compassion in Buddhist psychol-

ogy is an attunement, a concern, an empathizing with the 

suffering of others. And then a giving of the heart, a giving 

of attention, a giving of care arising from that empathy.

Benefactors Can be Perilous

In the West we customarily think of compassion as meaning 
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‘compassionate activity’, as in going out and doing things 

to help others. Of course that aspect is extremely helpful. 

We’re a very compassionate society in terms of the number 

of charities that exist; the amount of people’s income that 

is spent helping others is very impressive in this country – 

the UK is a very admirable nation in that regard.

However, we don’t need to define or limit ‘com-

passion’ as merely meaning helping other people – to be 

providing material support. If we think of compassion in 

that narrow way we can also miss the fact that, sometimes, 

so-called compassionate activity is more about making 

ourselves feel OK than it is about genuinely empathizing 

with other beings. In this instance the motivation to help 

others is more about finding ease for ourselves, settling  

our own heart. We feel, ‘Something should be done! I’ve got 

to do something, it makes me so upset,’ and as long as we 

feel we’re doing something to help, then it makes us feel 

better. Useful things are still being done, for sure, but it can 

drift into being more about me and my feelings, than about 

the other. Does that sound familiar at all?

Many years ago they did a comprehensive set of 

psychological tests on the tens of thousands of social  

workers active in the various parts of the UK. (Here I  

75

Forgiving and Compassion

should apologize to any social workers in advance of  

mentioning this, I mean no offence). One very surprising 

but informative result of the tests was that they found  

that there was an enormous percentage, something like 

eighty-five or ninety percent of social workers, who had 

an almost compulsive need to be helpful. They were shown 

to have a deep personal need to be appreciated and to be 

helpful. And when they couldn’t be actively helpful, then 

they felt hollow, unsatisfied. I’m not criticizing social work 

in any way whatsoever – perish the thought! – but if I can’t 

feel whole unless I’m helping others, if I need you around 

so that I will feel fulfilled, that’s a dependency in me.

Everything Hinges upon Attitude 

When we talk about compassion, therefore, it’s not just 

about doing. It’s not just about the things that we engage 

in to help others but it’s far more to do with the attitude. In 

developing a genuine quality of compassion it needs to be 

free of anxiety. It needs to be free from worry. It’s a concern 

which is not worried. It’s a caring which is not agitated. It’s 

a love which is not personal. Agreed this is not easy! This 

is not easy to actualize at all.
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When we reflect on the Buddha’s teachings and look 

at his advice, we can see that the Buddha was extraordinar-

ily compassionate. From the time of his enlightenment – 

for the forty-five years of his teaching – he was constantly 

engaged in helping people, in compassionate activity, 

establishing the Dhamma teachings, establishing the Sangha, 

resolving conflicts, giving advice at all different levels of 

society. He was astonishingly active in establishing the 

Dhamma and in helping others – and his dispensation has 

lasted for two thousand six hundred years. But throughout 

the process of travelling and teaching he was never worried. 

He was not agitated. Even though he worked constantly for 

the welfare of others he was never in a state of anxiety over 

what he did and the results of that. If he gave advice and 

people didn’t follow it, he wouldn’t get upset.

There was one particular incident where he was  

travelling through the countryside with an attendant monk; 

they were on their way to Rājagaha and they came to a fork in 

the road. The Buddha headed down the right-hand fork but his  

attendant said, ‘Venerable sir, the left-hand road, this is 

the road to Rājagaha.’

The Buddha replied, indicating the road he was on, 

‘No – this is the road to Rājagaha.’ 
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‘Excuse me Venerable sir, I know that you are the 

Enlightened One, but this is the road to Rājagaha, I know 

it well.’

The Buddha said, ‘No…’.

‘Excuse me Venerable Sir, but…’ 

This being a story in the Buddhist tradition of course 

everything happens three times over. So for the third time 

the attendant monk said, ‘This is the road to Rājagaha.’ 

And the Buddha said, ‘No. This is the way that we 

need to go to get to Rājagaha.’

Then, to his discredit, his attendant monk said, ‘Well, 

Venerable Sir, you’re on your own.’ 

He gave the Buddha his bowl, which he had been 

carrying for him, and he walked off down the left-hand 

path by himself. Meanwhile the Buddha went down the 

right-hand one.

A few miles down the road the attendant was  

attacked by bandits, was beaten up and had his bowl  

broken and his robes torn. Eventually, after scrambling 

back through the countryside, he managed to rejoin the 

Buddha. He was very apologetic.

The Buddha had been going the long way round 

to Rājagaha because he knew there were bandits on the 
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regular road. But the attendant had been determined to 

go his own way and did not think to ask why the Buddha 

was choosing that path – this was ironic especially since he 

knew the Buddha was blessed with all sorts of psychic abili-

ties, as well as having comprehensive worldly knowledge 

into the bargain. 

To me this story shows that the Buddha was very 

compassionate but that he was prepared to exercise his 

compassion by letting his attendant get beaten up. That 

way it was a lesson he was never going to forget; if you can 

go face to face with a fully enlightened Buddha, in whom 

you have great faith, and still you say that, ‘I’m going this 

way, so you’ve got to carry your own bowl,’ then that’s  

your business but it will show you the painful results that 

can come from attaching to your own views, your own 

rightness. 

When Luang Por Chah would quote this or similar 

stories, he would recount the statement of the Buddha: 

‘Akkhātāro tathāgatā – the Tathāgata can only point out the 

way. He might say, “This is the road to Rājagaha,” he can 

point out the way, but whether or not someone follows 

that, it’s their choice, it’s their business.’
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When we are practising to develop compassion there 

needs to be a sense of ease in our heart, a sense of not be-

ing fixated on a particular outcome. Earlier today someone 

was asking me about her son’s university exams. She was 

worried that he wouldn’t get a very high mark and what 

could she do, what could the family do, what could I do 

about that? How could I help her son to get a good mark? I 

said, ‘Well, it may be that your son is brilliant and he’s well-

informed, he’s intelligent, but if he’s in a class with forty 

other people even more brilliant, even more well-informed, 

even more intelligent, it’s good to acknowledge that it’s 

beyond your power to do anything about that. 

‘What you can do, however, is that you can bring 

an attitude of non-anxiety into your home. You can let go 

of worry, let go of concern, and that will help there to be 

greater peace in the household. The greater peace in your 

home, where your son is still living, will then allow his abili-

ties to develop as much as humanly possible. If the home 

is agitated and filled with tension and stress, then that will 

make it a more challenging, a less conducive environment. 

Attitude is everything.’

When we wish to practice compassion, we do what 

we can do and then let things unfold as they will. If we’re 
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regular road. But the attendant had been determined to 
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that, it’s their choice, it’s their business.’
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Attitude is everything.’

When we wish to practice compassion, we do what 

we can do and then let things unfold as they will. If we’re 

�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   79�������_�������_����������������������_145x210mm.indd   79 7/8/2564   10:08:067/8/2564   10:08:06



80

80

Amaro Bhikkhu

fixated on a specific outcome – as soon as we’re locked onto 

that, there’s bound to be suffering, right there. As it turned 

out, this good woman was able to understand this principle 

and could empathize with what I suggested.

As soon as you think, ‘It has got to be this way… 

I’ve got to help this person in this way… I’ve got to get this 

result… If that happens it will be awful...’ if we fix the mind 

on a particular result like this, as they say in the USA ‘you 

are toast’. That might seem like a very strange expression 

but it means you are finished, you’re dead in the water – 

suffering is inescapable.

Instead, it is much wiser if you do the best you can 

– you judge the situation as well as you can, you trust your 

own concern for another and you do what is possible – 

and then you let go. You do what you do and if the result 

comes that is what you would like and it’s fortunate, then, 

all well and good. If that result doesn’t come, then OK, you 

try something else or just leave it alone. You do what you 

can do and let the world make of it what it will.

That attitude might seem a bit lackadaisical – it 

might lack the Euro-anguish of, ‘If you cared you would 

be angry and upset! – but, if you look into your heart you 

see that the evenness of this attitude is not at all because 
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you don’t care. Far from it. It’s because you recognize that 

there are limits to your capacity. As the Buddha said, ‘The 

Tathāgata can only point the way.’ Not even the Buddha 

could enlighten another person. He could point the way 

but if that person didn’t want to go, that was completely 

up to them. The other monk, in that story, was convinced 

of his own rightness and received the appropriate result. 

The Tathāgata pointed out the way but the other person 

chose not to follow it. 

Three Core Principles

The kind of attitude just described is the basis on which 

compassionate action is best formed. In terms of such  

action there’s a good example that I like to share with 

people. A friend of Abhayagiri Monastery, back in the USA, 

was a massage therapist who had developed a system of 

mindful exercises in physiotherapy and suchlike. His name 

was Koṇḍañña – he was the first lay person in the San 

Francisco group to ask for a Pali name so he was given the 

name ‘Koṇḍañña’, who was the first disciple of the Buddha 

to understand the teaching.

Koṇḍañña had a little clinic and centre in San  

Francisco where he used to teach his particular kind of 
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bodywork/massage therapy and he had had many students 

over the years. He contracted bowel cancer when he was in 

his fifties and sadly died from that. I was with him when he 

died in a hospice in San Francisco. We held his funeral at 

Abhayagiri, taking his ashes and interring them under the 

roots of an oak tree in the forest. Many of his students came 

to say their farewells and gathered around for the funeral. 

One of his students, Rachel Starbuck, couldn’t make it as 

she was living in Taiwan. She wrote a very moving letter, 

that was read out at the funeral, that also carries some very 

important meanings. I’d like to share this letter as it is a 

very good example of actualizing compassionate action:  

Koṇḍañña was my teacher. I had the good fortune to 

study shiatsu with him at the San Francisco School 

of Massage. He really did teach bodywork as nothing 

less than a spiritual practice. He said, ‘The heart 

of our work is simply to offer our presence. Don’t 

push – just use the weight of your own body. Don’t 

diagnose – just be aware. Don’t try to help. But also, 

don’t turn away. Just be with the person. That’s all 

you have to do.’ And he really practised what he 

preached. You could see it as clear as day, watching 
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him work. It was an amazing and beautiful thing.

When I attended my first week-long silent retreat at 

Spirit Rock Meditation Center, he was there too. The 

retreat wasn’t easy for me, and on the last day I felt 

quite overwhelmed. I couldn’t stop the tears stream-

ing down my face, even when it was time for lunch. I 

remember standing in line, holding my plate weep-

ing, and embarrassed to be weeping – thoroughly 

miserable. I took my plate to the furthest corner of 

the furthest table and sat down. But I was too upset 

to eat. Then I noticed that someone had come to sit 

beside me. It was Koṇḍañña. He didn’t say anything. 

He didn’t do anything. He didn’t even look at me. He 

did exactly what he always taught us to do – he just 

sat there, slowly eating his lunch, being with me in 

my suffering, neither trying to help, nor turning 

away. It was so profoundly comforting to me. Even 

now, tears come just to think of it.

Some years later, my sister was birthing her first 

child at home, and I was there to assist her. I’d taken  

a special class on massage for birthing mothers, and 

once my sister’s labour had started, she couldn’t 

stand for anyone to get anywhere near her, much 
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less touch her. All she did was scream and scream, 

and there was nothing we could do. Then I remem-

bered what Koṇḍañña had showed me. I sat down 

next to her on the floor. I didn't say anything. I didn’t 

look at her. I didn’t touch her. I just sat there with 

her, while she suffered through her labour pains,  

neither trying to help, nor turning away. I don’t 

know how long we sat together like that, but later, 

after her son was born, she told me how profoundly 

comforting it had been for her. My just sitting there 

had somehow allowed her to relax and feel less 

afraid.

Now Koṇḍañña has died. But what he taught us is 

still moving through those of us who had learned 

from him. Now, when I see my sister quietly holding 

her son after a bad dream, neither trying to help nor 

turning away, and I then see the comfort he feels as 

his little body starts to settle and relax – then I see 

Koṇḍañña’s work, alive.

When we consider these related areas of forgiving 

and compassion, if we bring these together and reflect on 

them, it can be seen that it’s a lot about realizing there’s 
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more space in the world than we usually presume. There 

is more space in our lives than we had thought and, what 

is more, we don’t have to fill that space up. The principles 

embodied in Koṇḍañña’s approach are about allowing that 

fertile space of the heart to receive and respond to each 

situation intuitively, with stillness or action as appropriate.

So easily we find ourselves rushing in to help, filling 

up that space out of our compulsive need to be a helper – 

and I speak as something of compulsive helper, explainer 

and fixer myself. If instead we pause, reflect, ‘Wait a  

minute, wait wait wait – is there something to be said here? 

Is there something to be done? Or is there not? Then, lo  

and behold, it’s remarkable how much more space there 

is – in our lives, in our relationships, in our work, in what 

we do. There’s much more space than we realized. 

When we stop and ask ourselves, ‘Do I have to carry 

this person around?’ The reaction might come, ‘Yes! That 

person should be punished. I don’t want to forgive them.’ 

With this encouragement towards forgiveness and compas-

sion, however, we can take a step back and reflect, ‘This is 

the feeling of not wanting to forgive. This is the “I’m never 

going to forgive you!” feeling. That’s what this is.’
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more space in the world than we usually presume. There 

is more space in our lives than we had thought and, what 

is more, we don’t have to fill that space up. The principles 

embodied in Koṇḍañña’s approach are about allowing that 

fertile space of the heart to receive and respond to each 

situation intuitively, with stillness or action as appropriate.

So easily we find ourselves rushing in to help, filling 

up that space out of our compulsive need to be a helper – 

and I speak as something of compulsive helper, explainer 

and fixer myself. If instead we pause, reflect, ‘Wait a  

minute, wait wait wait – is there something to be said here? 

Is there something to be done? Or is there not? Then, lo  

and behold, it’s remarkable how much more space there 

is – in our lives, in our relationships, in our work, in what 

we do. There’s much more space than we realized. 

When we stop and ask ourselves, ‘Do I have to carry 

this person around?’ The reaction might come, ‘Yes! That 

person should be punished. I don’t want to forgive them.’ 

With this encouragement towards forgiveness and compas-

sion, however, we can take a step back and reflect, ‘This is 

the feeling of not wanting to forgive. This is the “I’m never 

going to forgive you!” feeling. That’s what this is.’
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The reactive emotion is there yet something in the 

heart recognizes, ‘Oh. This is just a feeling. It arises, it does 

its thing, and passes away. Ahhhh.’ It is the ‘I’m never going 

to forgive you’ feeling. But it exists within a space, within a 

context. That fertile space, I would suggest, is always here. 

We can always refer to that, we can always draw upon that, 

and that knowing spaciousness is the essence of forgiveness 

and compassion. 

When exploring this principle it’s useful to look at 

the life of the Buddha as an example. If you think your life 

is challenging and difficult take a moment to ponder what 

he had to deal with. He had numerous attempts made on 

his life. He had disciples like Aṅgulimāla – can you imagine 

having someone who had killed 999 people here as a monk 

at Amaravati? There would be a lot of explaining to do! I’m 

pretty sure most of the lay community would feel a little bit  

concerned, if not quite a lot of the nuns and monks. Imagine  

how it would be if there was someone living here who 

had been a mass murderer, who’s been given the bhikkhu 

precepts because the Ajahn thought it was a good idea: 

‘We’re not sure about this, Ajahn!’ The Buddha also took 

on a massive amount of criticism and projection concern-

ing establishing an egalitarian religion – both establishing 
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an order of nuns and having people who were from the  

lowest strata of society being sometimes senior to those 

from the highest. If somebody who was from the dalit com-

munity (which was the lowest strata of the caste system) 

had taken the Precepts before a brahmin, then they would 

sit above them. The brahmin has to bow to the dalit. That’s 

the order of the Sangha. Can you imagine carrying out  

such a transformation of protocols in Indian society two 

thousand six hundred years ago? The Buddha did, and  

received an incredible amount of complaints and criticism 

along the way, yet he was completely at peace with it all. 

Forgiving and compassion is based on that quality 

of spaciousness and a quality of respect for fundamental 

human values – whether someone has been a murderer, 

or whether they’ve done something that has harmed you 

or others, we respect them for what they are, as a human 

being, and they’re not defined by their past actions. Space 

is given to accommodate past karma. In terms of compas-

sionate action, sometimes we can lend a hand and we can 

help, sometimes there’s nothing to be done and all we can 

do is to leave things alone. As I said to the mother of the 

young man at university, you simply do your best and leave 

it alone, and that’s the most compassionate response.
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Self-compassion, Self-forgiveness

The last thing to explore is how, mysteriously, sometimes  

the most difficult person to forgive, and the person 

that’s most problematic to have compassion for, is  

yourself. This is not an uncommon issue: ‘Everyone else 

can be forgiven except for me. Everyone else is worthy 

of compassion except for me. I deserve to be punished – 

I can’t be forgiven. My wrongs are so awful that I can’t 

be redeemed. It would be cheating to forgive myself, I  

mean, that’s just shameless!’ We easily carry those kinds  

of judgments around, especially in Western society.

To investigate this type of habitual judgement I 

would like to suggest a little exercise. This will probably 

be useful to you if you find that (in your own estimation) 

you are the one person who can’t be forgiven, or you’re 

the one person who’s not worthy of compassion – you’ve 

made such a terrible mistake and it was all your fault – if 

you feel your badness can never be absolved and you are 

unredeemable. The exercise is as follows:

Start by thinking of your own name and repeating 

the usual criticisms. ‘I am Ajahn Amaro [insert your 

own name here]. I’m Ajahn Amaro and I consider 
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myself to be an awful person. I’m really terrible,  

really bad. I feel I can’t be forgiven.’ 

Then you imagine stepping out of your own life and 

that, instead, you are your own [anonymous] best 

friend.

So my friend Ajahn Amaro comes to [anonymous] me, 

 and he says, ‘I’m so awful, I’m so terrible, I’ve made 

such dreadful mistakes. I’m a weak and shallow, con-

fused person. I’m really terrible and I’m not worthy 

of any kind of true friendship or compassion.’

If my friend Ajahn Amaro comes to me and says 

that, what is my immediate reaction? What’s my 

immediate response? If my friend Amaro says, ‘I’m 

such an awful person, I’ve made so many mistakes. 

I’m really deceitful and shallow and stupid.’ If my 

friend Amaro comes to me and says that, what’s the 

first response that comes up in the heart? 

‘Forgive!’ Without question, every time. There is 

no hesitation whatsoever. The heart moves im-

mediately to compassion and forgiveness: ‘You’re 

not that bad! Don’t be so hard on yourself! You talk 

like you are a terrible criminal with no redeeming 

features – that’s nonsense! You are a fine person!’
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Self-compassion, Self-forgiveness

The last thing to explore is how, mysteriously, sometimes  

the most difficult person to forgive, and the person 

that’s most problematic to have compassion for, is  

yourself. This is not an uncommon issue: ‘Everyone else 

can be forgiven except for me. Everyone else is worthy 

of compassion except for me. I deserve to be punished – 

I can’t be forgiven. My wrongs are so awful that I can’t 

be redeemed. It would be cheating to forgive myself, I  

mean, that’s just shameless!’ We easily carry those kinds  

of judgments around, especially in Western society.

To investigate this type of habitual judgement I 

would like to suggest a little exercise. This will probably 

be useful to you if you find that (in your own estimation) 

you are the one person who can’t be forgiven, or you’re 

the one person who’s not worthy of compassion – you’ve 

made such a terrible mistake and it was all your fault – if 

you feel your badness can never be absolved and you are 

unredeemable. The exercise is as follows:

Start by thinking of your own name and repeating 

the usual criticisms. ‘I am Ajahn Amaro [insert your 

own name here]. I’m Ajahn Amaro and I consider 

89

Forgiving and Compassion

myself to be an awful person. I’m really terrible,  

really bad. I feel I can’t be forgiven.’ 

Then you imagine stepping out of your own life and 

that, instead, you are your own [anonymous] best 

friend.

So my friend Ajahn Amaro comes to [anonymous] me, 

 and he says, ‘I’m so awful, I’m so terrible, I’ve made 

such dreadful mistakes. I’m a weak and shallow, con-

fused person. I’m really terrible and I’m not worthy 

of any kind of true friendship or compassion.’

If my friend Ajahn Amaro comes to me and says 

that, what is my immediate reaction? What’s my 

immediate response? If my friend Amaro says, ‘I’m 

such an awful person, I’ve made so many mistakes. 

I’m really deceitful and shallow and stupid.’ If my 

friend Amaro comes to me and says that, what’s the 

first response that comes up in the heart? 

‘Forgive!’ Without question, every time. There is 

no hesitation whatsoever. The heart moves im-

mediately to compassion and forgiveness: ‘You’re 

not that bad! Don’t be so hard on yourself! You talk 

like you are a terrible criminal with no redeeming 

features – that’s nonsense! You are a fine person!’
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I have done this exercise with people for about thirty 

years and it brings a positive result every single time. I’ve 

never known anyone to say that what came up for them 

was, ‘Well actually yes, you should be punished! Come to 

think of it, here’s a list of tortures that you deserve.’

Compassion and forgiveness are instantaneous 

every time. If you were your own friend – if my friend 

Amaro came to me and said, ‘I’m so awful and…’ then my 

immediate response is, ‘That’s not so bad! Put the kettle 

on and let’s talk about it. Don’t be so hard on yourself.’ It’s 

immediate, without a thought. 

So, I suggest carrying out that little exercise for 

yourselves from time to time. And then take note of the 

immediacy of forgiving – how automatic compassion is 

when it’s for the other. Allow that truth into the heart, let 

it sink into your bones, and let that inform a more direct 

forgiving and compassionate attitude for yourselves – for 

this life, for this being as well as for all others.

These thoughts are offered for your consideration.

พระราชพุทำธีิวรคุณ (อมโรภิกขุุ่)
เจ้าอาวัาส วััดีอมรื่าวัดีี ป็รื่ะเทุศอังกฤษ

Venerable Phra Rājbuddhivaraguṇa
(Amaro Bhikkhu)

The Abbot of Amaravati Buddhist Monastery
United Kingdom
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Amaro Bhikkhu

I have done this exercise with people for about thirty 

years and it brings a positive result every single time. I’ve 

never known anyone to say that what came up for them 

was, ‘Well actually yes, you should be punished! Come to 

think of it, here’s a list of tortures that you deserve.’

Compassion and forgiveness are instantaneous 

every time. If you were your own friend – if my friend 

Amaro came to me and said, ‘I’m so awful and…’ then my 

immediate response is, ‘That’s not so bad! Put the kettle 

on and let’s talk about it. Don’t be so hard on yourself.’ It’s 

immediate, without a thought. 

So, I suggest carrying out that little exercise for 

yourselves from time to time. And then take note of the 

immediacy of forgiving – how automatic compassion is 

when it’s for the other. Allow that truth into the heart, let 

it sink into your bones, and let that inform a more direct 

forgiving and compassionate attitude for yourselves – for 

this life, for this being as well as for all others.

These thoughts are offered for your consideration.

พระราชพุทำธีิวรคุณ (อมโรภิกขุุ่)
เจ้าอาวัาส วััดีอมรื่าวัดีี ป็รื่ะเทุศอังกฤษ

Venerable Phra Rājbuddhivaraguṇa
(Amaro Bhikkhu)

The Abbot of Amaravati Buddhist Monastery
United Kingdom
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นามเดิม
เกิดเมื�อ
การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๒๒

พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

เจเรื่มี ชื่ารื่์ลี จ้เลียน ฮัอรื่์เนอรื่์ 
เดี่อนกันยายน พิ.ศ. ๒๔๙๙ ทุี�ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
สำาเรื่็จการื่ศ่กษารื่ะดีับ่ป็รื่ิญญาตรื่ี สาข้าจิตวัิทุยา
และสาข้าสรื่ีรื่วัิทุยา (BSc in Psychology and 
Physiology) จากมห้าวัิทุยาลัยลอนดีอน (University 
of London) ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
มีโอกาสเดีินทุางมายังป็รื่ะเทุศไทุย และเดีินทุางต่อไป็
ทุี�วััดีป็่านานาชื่าติ แล้วัพิักศ่กษาและป็ฏิิบ่ัติธรื่รื่มทุี�นั�น
เดี่อนเมษายน อุป็สมบ่ทุเป็็นภัิกษุในพิรื่ะพิุทุธศาสนา
โดียมีพิรื่ะโพิธิญาณเถรื่ (ห้ลวังพิ่อชื่า สุภัทฺุโทุ)
เป็็นพิรื่ะอุป็ัชื่ฌาย์
เดี่อนตุลาคม เดีินทุางกลับ่ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
เพิ่�อรื่่วัมกับ่ ห้ลวังพิ่อสุเมโธ ก่อสรื่้างวััดีชื่ิทุเฮัิรื่์สทุ์  
(ป็ัจจุบ่ันค่อ วััดีป็่าจิตตวัิเวัก) 
เดีินจารื่ิกธุดีงค์จากวััดีป็่าจิตตวัิเวัก ไป็ยังวััดีสาข้าทุี� 
ก่อตั�งให้ม่ (วััดีอรืุ่ณรื่ัตนคีรื่ี) ดี้วัยรื่ะยะทุาง ๘๓๐ ไมล์  
(ป็รื่ะมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตรื่) และพิำานักอย้่เป็็นเวัลา 
๒ ป็ี เพิ่�อพิัฒนาวััดี
เดี่อนกรื่กฎาคม ย้ายไป็พิำานักป็ฏิิบ่ัติศาสนกิจทุี�
วััดีอมรื่าวัดีี 
รื่ับ่นิมนต์ไป็สอนกรื่รื่มฐานทุี�แคลิฟอรื่์เนีย 
ป็รื่ะเทุศสห้รื่ัฐอเมรื่ิกา ทุุกป็ี 
เดี่อนมิถุนายน ก่อตั�งวััดีป็่าอภััยคีรื่ี และพิำานักป็รื่ะจำา
อย้่ทุี�วััดี
รื่ับ่ตำาแห้น่งเจ้าอาวัาสวััดีป็่าอภััยคีรื่ี รื่่วัมกับ่
พิรื่ะอาจารื่ย์ป็สันโน

Lay name

Born

Education

1978

1979

1983

1985

1990

1996

1997

J.C.J. Horner. 

September 1956, England.

Received BSc in Psychology and Physiology 

with Honours from University of London.

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the 

lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province, 

North-east Thailand. 

April – Ordained as a Bhikkhu (Upasampadā), 

Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Chah Subhaddo) 

was his preceptor. 

October – returned to England to join Ven. Ajahn 

Sumedho at Wat Pah Cittaviveka, a newly founded 

forest monastery in Chithurst, West Sussex. 

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened 

Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri 

Monastery) in Northumberland and spent 2 years 

there.

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by 

Luang Por Sumedho, to help with teaching and 

administration.

Was invited to start coming to the USA, 

spending a few months each year teaching there.

June – established Abhayagiri Monastery. 

Led the community of Abhayagiri Monastery in 

collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots. 
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พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๙
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เจเรื่มี ชื่ารื่์ลี จ้เลียน ฮัอรื่์เนอรื่์ 
เดี่อนกันยายน พิ.ศ. ๒๔๙๙ ทุี�ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
สำาเรื่็จการื่ศ่กษารื่ะดีับ่ป็รื่ิญญาตรื่ี สาข้าจิตวัิทุยา
และสาข้าสรื่ีรื่วัิทุยา (BSc in Psychology and 
Physiology) จากมห้าวัิทุยาลัยลอนดีอน (University 
of London) ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
มีโอกาสเดีินทุางมายังป็รื่ะเทุศไทุย และเดีินทุางต่อไป็
ทุี�วััดีป็่านานาชื่าติ แล้วัพิักศ่กษาและป็ฏิิบ่ัติธรื่รื่มทุี�นั�น
เดี่อนเมษายน อุป็สมบ่ทุเป็็นภัิกษุในพิรื่ะพิุทุธศาสนา
โดียมีพิรื่ะโพิธิญาณเถรื่ (ห้ลวังพิ่อชื่า สุภัทฺุโทุ)
เป็็นพิรื่ะอุป็ัชื่ฌาย์
เดี่อนตุลาคม เดีินทุางกลับ่ป็รื่ะเทุศอังกฤษ
เพิ่�อรื่่วัมกับ่ ห้ลวังพิ่อสุเมโธ ก่อสรื่้างวััดีชื่ิทุเฮัิรื่์สทุ์  
(ป็ัจจุบ่ันค่อ วััดีป็่าจิตตวัิเวัก) 
เดีินจารื่ิกธุดีงค์จากวััดีป็่าจิตตวัิเวัก ไป็ยังวััดีสาข้าทุี� 
ก่อตั�งให้ม่ (วััดีอรืุ่ณรื่ัตนคีรื่ี) ดี้วัยรื่ะยะทุาง ๘๓๐ ไมล์  
(ป็รื่ะมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตรื่) และพิำานักอย้่เป็็นเวัลา 
๒ ป็ี เพิ่�อพิัฒนาวััดี
เดี่อนกรื่กฎาคม ย้ายไป็พิำานักป็ฏิิบ่ัติศาสนกิจทุี�
วััดีอมรื่าวัดีี 
รื่ับ่นิมนต์ไป็สอนกรื่รื่มฐานทุี�แคลิฟอรื่์เนีย 
ป็รื่ะเทุศสห้รื่ัฐอเมรื่ิกา ทุุกป็ี 
เดี่อนมิถุนายน ก่อตั�งวััดีป็่าอภััยคีรื่ี และพิำานักป็รื่ะจำา
อย้่ทุี�วััดี
รื่ับ่ตำาแห้น่งเจ้าอาวัาสวััดีป็่าอภััยคีรื่ี รื่่วัมกับ่
พิรื่ะอาจารื่ย์ป็สันโน

Lay name

Born

Education

1978

1979

1983

1985

1990

1996

1997

J.C.J. Horner. 

September 1956, England.

Received BSc in Psychology and Physiology 

with Honours from University of London.

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the 

lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province, 

North-east Thailand. 

April – Ordained as a Bhikkhu (Upasampadā), 

Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Chah Subhaddo) 

was his preceptor. 

October – returned to England to join Ven. Ajahn 

Sumedho at Wat Pah Cittaviveka, a newly founded 

forest monastery in Chithurst, West Sussex. 

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened 

Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri 

Monastery) in Northumberland and spent 2 years 

there.

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by 

Luang Por Sumedho, to help with teaching and 

administration.

Was invited to start coming to the USA, 

spending a few months each year teaching there.

June – established Abhayagiri Monastery. 

Led the community of Abhayagiri Monastery in 

collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots. 
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พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ลงานการเขุ่ียนหนังสือ
มีผลงานการื่เขี้ยนและเรีื่ยบ่เรีื่ยงห้นังส่อมากกว่ัา ๒๐ เล่ม อาทิุเช่ื่น 
Tudong (เป็็นเร่ื่�องการื่เดีินธุดีงค์จากวััดีป่็าจิตตวิัเวักไป็ยังวััดีอรุื่ณ
รัื่ตนคีรีื่ทีุ�ฮัาร์ื่นัม รื่ะยะทุางป็รื่ะมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตรื่), Small Boat, 
Great Mountain; Rain on the Nile และ The Pilgrim Kamanita 
(นิยายอิงธรื่รื่มะ กามนิตกับ่วัาสิฏิฐี ภัาคภัาษาอังกฤษ) และเขี้ยน
ร่ื่วัมกับ่ทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโนจำานวัน ๕ เล่ม ห้น่�งในนั�นค่อ The  
Island – An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba-na 
ห้นังส่อทีุ�ทุ่านเขี้ยนได้ีรื่ับ่การื่แป็ลเป็็นภัาษาต่างๆ รื่วัม ๙ ภัาษา
ได้ีแก่ ภัาษาไทุย สิงห้ล ฝึรัื่�งเศส สเป็น อิตาลี เยอรื่มัน โป็รื่ตุเกส
จีน และเวีัยดีนาม 

เดีินทุางและพิำานักป็ฏิิบ่ัติธรื่รื่มทุี�ป็รื่ะเทุศอินเดีีย 
เนป็าล และภั้ฏิานเป็็นเวัลา ๑ ป็ี 
รื่ับ่นิมนต์จากห้ลวังพิ่อสุเมโธ (พิรื่ะรื่าชื่สุเมธาจารื่ย์ - 
ป็ัจจุบ่ัน ค่อ พิรื่ะเทุพิญาณวัิเทุศ) เจ้าอาวัาสวััดี
อมรื่าวัดีี ป็รื่ะเทุศอังกฤษ ให้้กลับ่มาป็รื่ะเทุศอังกฤษ
เพิ่�อรื่ับ่ห้น้าทุี�เป็็นเจ้าอาวัาส
วััดีอมรื่าวัดีี ส่บ่ต่อจากทุ่าน 
ไดี้รื่ับ่แต่งตั�งเป็็นพิรื่ะอุป็ัชื่ฌาย์
ไดี้รื่ับ่พิรื่ะรื่าชื่ทุานตั�งสมณศักดีิ�
เป็็นพิรื่ะรื่าชื่าคณะชื่ั�นสามัญ ฝึ่ายวัิป็ัสสนาธุรื่ะ 
ในรื่าชื่ทุินนามทุี� “พิรื่ะวัิเทุศพิุทุธิคุณ”
ไดี้รื่ับ่พิรื่ะรื่าชื่ทุานตั�งสมณศักดีิ�
เป็็นพิรื่ะรื่าชื่าคณะชื่ั�นรื่าชื่ ฝึ่ายวัิป็ัสสนาธุรื่ะ 
ในรื่าชื่ทุินนามทุี� “พิรื่ะรื่าชื่พิุทุธิวัรื่คุณ”

2004

2010

2011

2015

2019

Ajahn Amaro has written or edited more than 20 books, including 

an account of an 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara 

called Tudong, other titles include: Small Boat, Great Mountain; 

Rain on the Nile and The Pilgrim Kamanita; five books were  

co-written with Ajahn Pasanno, one of these is The Island – An  

Anthology of the Buddhaʼs Teachings on Nibbāna. 

His books have been translated to 9 languages; Thai, Sinhala,  

French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and  

Vietnamese.

Spent one year visiting the Buddhist holy places 

in India, Nepal, and Bhutan.

Returned to England and took up the role of abbot 

at Amaravati, on the retirement of the founding 

abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

Was granted permission to be an upajjhāya 

(ordination preceptor). 

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this 

honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’.

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this 

honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.
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พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ลงานการเขุ่ียนหนังสือ
มีผลงานการื่เขี้ยนและเรีื่ยบ่เรีื่ยงห้นังส่อมากกว่ัา ๒๐ เล่ม อาทิุเช่ื่น 
Tudong (เป็็นเร่ื่�องการื่เดีินธุดีงค์จากวััดีป่็าจิตตวิัเวักไป็ยังวััดีอรุื่ณ
รัื่ตนคีรีื่ทีุ�ฮัาร์ื่นัม รื่ะยะทุางป็รื่ะมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตรื่), Small Boat, 
Great Mountain; Rain on the Nile และ The Pilgrim Kamanita 
(นิยายอิงธรื่รื่มะ กามนิตกับ่วัาสิฏิฐี ภัาคภัาษาอังกฤษ) และเขี้ยน
ร่ื่วัมกับ่ทุ่านอาจารื่ย์ป็สันโนจำานวัน ๕ เล่ม ห้น่�งในนั�นค่อ The  
Island – An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba-na 
ห้นังส่อทีุ�ทุ่านเขี้ยนได้ีรื่ับ่การื่แป็ลเป็็นภัาษาต่างๆ รื่วัม ๙ ภัาษา
ได้ีแก่ ภัาษาไทุย สิงห้ล ฝึรัื่�งเศส สเป็น อิตาลี เยอรื่มัน โป็รื่ตุเกส
จีน และเวีัยดีนาม 

เดีินทุางและพิำานักป็ฏิิบ่ัติธรื่รื่มทุี�ป็รื่ะเทุศอินเดีีย 
เนป็าล และภั้ฏิานเป็็นเวัลา ๑ ป็ี 
รื่ับ่นิมนต์จากห้ลวังพิ่อสุเมโธ (พิรื่ะรื่าชื่สุเมธาจารื่ย์ - 
ป็ัจจุบ่ัน ค่อ พิรื่ะเทุพิญาณวัิเทุศ) เจ้าอาวัาสวััดี
อมรื่าวัดีี ป็รื่ะเทุศอังกฤษ ให้้กลับ่มาป็รื่ะเทุศอังกฤษ
เพิ่�อรื่ับ่ห้น้าทุี�เป็็นเจ้าอาวัาส
วััดีอมรื่าวัดีี ส่บ่ต่อจากทุ่าน 
ไดี้รื่ับ่แต่งตั�งเป็็นพิรื่ะอุป็ัชื่ฌาย์
ไดี้รื่ับ่พิรื่ะรื่าชื่ทุานตั�งสมณศักดีิ�
เป็็นพิรื่ะรื่าชื่าคณะชื่ั�นสามัญ ฝึ่ายวัิป็ัสสนาธุรื่ะ 
ในรื่าชื่ทุินนามทุี� “พิรื่ะวัิเทุศพิุทุธิคุณ”
ไดี้รื่ับ่พิรื่ะรื่าชื่ทุานตั�งสมณศักดีิ�
เป็็นพิรื่ะรื่าชื่าคณะชื่ั�นรื่าชื่ ฝึ่ายวัิป็ัสสนาธุรื่ะ 
ในรื่าชื่ทุินนามทุี� “พิรื่ะรื่าชื่พิุทุธิวัรื่คุณ”

2004

2010

2011

2015

2019

Ajahn Amaro has written or edited more than 20 books, including 

an account of an 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara 

called Tudong, other titles include: Small Boat, Great Mountain; 

Rain on the Nile and The Pilgrim Kamanita; five books were  

co-written with Ajahn Pasanno, one of these is The Island – An  

Anthology of the Buddhaʼs Teachings on Nibbāna. 

His books have been translated to 9 languages; Thai, Sinhala,  

French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and  

Vietnamese.

Spent one year visiting the Buddhist holy places 

in India, Nepal, and Bhutan.

Returned to England and took up the role of abbot 

at Amaravati, on the retirement of the founding 

abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

Was granted permission to be an upajjhāya 

(ordination preceptor). 

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this 

honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’.

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this 

honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.
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