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เมื่อเราได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การให้อภัยและกรุณา ถ้าเรานำ�เรื่องทั้งสองนี้มารวม
เข้าด้วยกันและพิจารณาดูดีๆ เราจะพบว่า นี่คือการ
ตระหนักรู้ถึงความกว้างใหญ่ไพศาลที่โลกนี้มี ยิ่งกว่า
ที่เราเคยคิดมากนัก ยังมีที่ว่างในชีวิตของเรามากกว่า
ที่เราคิดไว้ และที่สำ�คัญก็คือ เราไม่มีความจำ�เป็นใดๆ
ที่จะต้องเติมที่ว่างนั้นให้เต็ม

การให้อภัยและความกรุณา
สวััสดีีตอนบ่่ายทุุก ๆ ท่่าน เรื่่�องที่่�อาตมาจะบรรยายในวัันนี้้�
มีีชื่่�อว่่า “การให้้อภััยและความกรุุณา” ซึ่่�งอาตมาจะได้้นำำ�
เสนอข้้อควรพิิจารณาที่่�เกี่่�ยวกัับหััวข้้อสำำ�คััญนี้้�ในชีีวิิตของ
พวกเราทุุกคน
อาตมาจะขอเริ่่�มที่่�เรื่่�องการให้้อภััยก่่อน เพราะการ
ให้้อภััยเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากในการฝึึกฝนจิิต และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในชีีวิติ มนุุษย์์ สิ่่�งที่่�ตรงกัันข้้ามกัับการให้้อภััยคืือ การไม่่ยอม
ยกโทษ ไม่่ยอมให้้อภััย การคิิดแก้้แค้้น ความขุ่่�นแค้้นขััดเคืือง
ใจ การให้้อภััยคืือการจััดการกัับจิิตใจของเรา ซึ่่�งโดยปกติิ
แล้้วเรามัักจะเก็็บความรู้้�สึึกในแง่่ลบและความเจ็็บปวดเช่่นนี้้�
เอาไว้้ และพกพามัันไปด้้วยทุุกที่่� เรารู้้�สึึกว่่าเราต้้องทนรัับ
ความอยุุติิธรรมมากมาย ต้้องเจอกัับสิ่่�งเลวร้้ายที่่�เราไม่่มีีวััน
อภััยให้้ได้้ ความรู้้�สึึกเชิิงลบเหล่่านี้้�ล้้วนเกิิดจากเงื่่�อนไขที่่�เรา
สร้้างไว้้และนำำ�มาตอกย้ำำ�� อยู่่�บ่่อย ๆ บางครั้้�งมนุุษย์์เราก็็ค้้น
พบว่่าตนเองได้้ปล่อ่ ยให้้ทั้้ง� ชีีวิติ จมปลัักอยู่่�กัับความต้้องการ
จะแก้้แค้้น หรืือขุ่่�นเคืืองใจต่่อสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งก็็คืือความรู้้�สึึก
ของใจที่่�ไม่่สามารถให้้อภััยต่่อสิ่่�งเหล่่านั้้�นได้้นั่่�นเอง
ธรรมบรรยายวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
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ขณะที่่�อาตมากำำ�ลัังแสดงธรรมนี้้�อยู่่� อาจมีีบางคน
สงสััยว่่าอาตมากำำ�ลัังอ่่านใจใครอยู่่� บ่่อยครั้้�งเมื่่�ออาตมาพููด
ถึึงเรื่่อ� งพวกนี้้� ญาติิโยมมัักจะคิิดว่า่ อาตมารู้้ไ� ด้้อย่่างไร โปรด
เข้้าใจด้้วยว่่านี่่�เป็็นเพีียงเรื่่อ� งปกติิธรรมดาหรืือจะเรีียกว่่าเป็็น
เรื่่อ� งของหลัักสถิิติก็ิ ไ็ ด้้ รวมถึึงเป็็นเรื่่อ� งของชีีวิติ คนส่่วนใหญ่่
อาตมารัับรองได้้ว่่าอาตมาอ่่านใจใครไม่่ได้้

การให้้อภััย และ “การให้้ความไม่่มีีภััย”
คำำ�ว่า่ การให้้อภััย เป็็นคำำ�ที่่น่� า่ สนใจมากคำำ�หนึ่ง่� คำำ�นี้้ใ� นภาษา
ไทยใช้้ว่่า อภััย เมื่่�อครั้้�งที่่�อาตมาอยู่่�ในสหรััฐอเมริิกา ได้้ร่ว่ ม
ก่่อตั้้�งวััดแห่่งหนึ่่�งในรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ให้้ชื่�่อวััดว่่า “อภััยคีีรีี”
โดยเป็็นการตั้้�งตามชื่่อ� วััดโบราณแห่่งหนึ่่ง� ในประเทศศรีีลังั กา
เหตุุผลที่่�เราเลืือกชื่่�อนี้้�ก็็เพราะที่่�ดิินที่่�ใช้้สร้้างวััด ได้้
รัับบริิจาคมาจากเจ้้าอาวาสวััดพุุทธนิิกายภาคเหนืือ ท่่าน
เป็็นพระชาวจีีนนามว่่า ท่่านปรมาจารย์์ซวนฮััว ท่่านคิิด
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะประสานความสััมพัันธ์์ของศาสนาพุุทธในภาค
เหนืือและภาคใต้้ เ ข้้ า ด้้ ว ยกัั น ท่่ า นไม่่ ใ ช้้ แ ม้้ ก ระทั่่� ง คำำ�ว่่ า
“มหายาน” และ “เถรวาท” ท่่านมัักจะพููดเสมอว่่า “ถ้้าเรา
มองที่่� พร ะธรรมคำำ� สอนและที่่� หัั ว ใจของการปฏิิ บัั ติิ แ ล้้ ว
เราแทบจะไม่่พบความแตกต่่างอัันใดเลย ดัังนั้้�นเราควร
จะเรีียกว่่าเป็็นความแตกต่่างทางภููมิิศาสตร์์มากกว่่าที่่�จะ
เป็็นแง่่ของหลัักธรรม” ด้้วยเหตุุนี้้�เวลาท่่านพููดถึึงนิิกายทาง
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พุุทธศาสนา ท่่านจะใช้้คำำ�ว่า่ พุุทธนิิกายภาคเหนืือและนิิกาย
ภาคใต้้เท่่านั้้�น ที่่�น่่าสนใจคืือ เมื่่�อหลายปีีก่่อน เมื่่�อครั้้�งที่่�
หลวงพ่่อสุุเมโธได้้รัับนิิมนต์์ไปที่่�วััดนครแห่่งพระพุุทธเจ้้า
หมื่่�นองค์์ (City of Ten Thousand Buddhas) ซึ่่�งเป็็น
วััดหลัักในนิิกายของท่่านซวนฮััว ในครั้้�งนั้้�นท่่านซวนฮััวได้้
กล่่าวสุุนทรพจน์์ที่่�หนัักแน่่นว่่า “ความฝัันอัันสููงสุุดในชีีวิิต
ของอาตมาคืือการนำำ�เอานิิกายภาคเหนืือและภาคใต้้กลัับ
เข้้ามารวมกัันอีีกครั้้�งหนึ่่�ง และอาตมาก็็ไม่่เคยคิิดเลยว่่าจะ
ทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ จวบจนกระทั่่�งอาตมาได้้พบกัับท่่านสุุเมโธ” ซึ่่�ง
นั่่�นทำำ�ให้้หลวงพ่่อสุุเมโธหน้้าซีีดลงเล็็กน้้อย เพราะท่่านรู้้�สึึก
ว่่าเป็็นความรัับผิิดชอบที่่�น่่าหวาดหวั่่�นพอสมควร
ท่่านซวนฮััวเป็็นบุุคคลประเภทที่่�พููดแล้้วทำำ� ดัังนั้้�น
เพื่่อ� ช่่วยให้้นิกิ ายทั้้�งสองมีีความสััมพัันธ์์กันั อย่่างใกล้้ชิดิ ท่่าน
จึึงได้้บริิจาคที่่�ดิินในรััฐแคลิิฟอร์์เนีียจำำ�นวน ๑๒๐ เอเคอร์์
(ประมาณ ๓๐๐ ไร่่ - ผู้้�แปล) และนั่่�นก็็คืือจุุดกำำ�เนิิดที่่�เป็็น
รููปธรรมที่่�ทำำ�ให้้วััดอภััยคีีรีีได้้พััฒนาขึ้้�นมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
เมื่่�อเราได้้รัับบริิจาคที่่�ดิิน ผืืนนั้้�นแล้้ว อาตมาก็็เริ่่�ม
คิิดถึึงชื่่�อที่่�เหมาะสม ที่่�จะสามารถสะท้้อนเจตนารมณ์์ของ
การอยู่่�ร่่วมกัันและความเคารพซึ่่ง� กัันและกัันของนิิกายต่่าง ๆ
ที่่�ประเทศศรีีลัังกา เมื่่�อหลายศตวรรษมาแล้้วมีีวััด
ใหญ่่หลััก ๆ อยู่่� ๒ วััด คืือวััดมหาวิิหาร และวััดอภััยคีีรีีวิิหาร
อภััยคีีรีีซึ่่�งมีีความหมายว่่า ภููเขาแห่่งความไม่่มีีภััย เป็็นชื่่�อที่่�
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ตั้้�งขึ้้�นเพราะความเป็็นสถานที่่�อัันเป็็นที่่�รวมของผู้้�ปฏิิบัติั ิชาว
พุุทธนิิกายต่่าง ๆ จากสำำ�นักั ต่่าง ๆ มากมาย ด้้วยเหตุุนี้้ส� ถาน
ที่่�นี้้จึึ� งเป็็นที่่�อาศััยของนัักบวชที่่�มาจากเถรวาท มหายานและ
วััชรยาน ผู้้�ปฏิิบััติิจากสำำ�นัักสายต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ล้้วนได้้รัับ
การต้้อนรัับอย่่างดีีและใช้้ชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสมััครสมาน
กลมกลืืน วััดอภััยคีีรีีวิิหารที่่�เคยรุ่่�งโรจน์์รุ่่�งเรืืองเริ่่�มร่่วงโรย
ลงเมื่่�อราว ๘๐๐ ปีีมาแล้้ว แต่่อาตมาจำำ�ได้้ว่่าเคยอ่่านเรื่่�อง
ราวเกี่่�ยวกัับหลัักสำำ�คััญอัันเป็็นที่่�มาของชื่่�อนี้้� อาตมาจึึงคิิด
ว่่า “ชื่่�อนี้้�แหละเหมาะสมมาก เพราะเป็็นชื่่�อภาษาบาลีี แต่่
เป็็นคำำ�บาลีีที่่ส� ะท้้อนความมุ่่�งหวัังในการอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นหนึ่่ง�
ความเคารพในนิิกายที่่�แตกต่่าง และในวิิถีีที่่�ทำำ�ให้้ท่่านเหล่่า
นั้้�นสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างสนิิทสนมกลมเกลีียว” และนี่่�
ก็็คืือสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เราเลืือกชื่่�อนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อชาวไทยได้้มาเยี่่�ยมชมวััดใหม่่ที่่�ชื่่�อ
อภััยคีีรีีของเรา พวกเขามัักจะถามว่่า “ทำำ�ไมท่่านถึึงตั้้�งชื่่�อ
วััดว่่า ภููเขาแห่่งการให้้อภััยล่่ะครัับ” ซึ่่�งทัักษะภาษาไทยของ
อาตมาก็็อยู่่�ในขั้้�นพื้้�นฐานมาก ๆ แต่่ท่่านเจ้้าอาวาสร่่วมคืือ
ท่่านอาจารย์์ปสัันโน มีีความรู้้�ภาษาไทยเป็็นอย่่างดีี ท่่าน
กล่่าวว่่า คำำ�ว่่า อภััย มาจาก “อภย” ในภาษาบาลีี แต่่คำ�ว่
ำ ่า
อภััย ในภาษาไทยมีีความหมายว่่า การยกโทษให้้ หรืือการ
ให้้อภััย ดัังนั้้�น เมื่่�อคนไทยได้้ยิินชื่่�อว่่า วััดอภััยคีีรีี ซึ่่�งคำำ�ว่่า
คีีรีีแปลว่่า ภููเขา พวกเขาจึึงมัักจะถามว่่า “ทำำ�ไมวััดนี้้�ถึึงชื่่�อ
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ว่่าภููเขาแห่่งการให้้อภััย” อาตมาก็็มัักจะตอบว่่า “ชื่่�อนี้้�ไม่่ได้้
หมายความว่่า ภููเขาแห่่งการให้้อภััย แต่่หมายถึึง ภููเขาแห่่ง
ความไม่่มีีภััย(อัันตราย)ต่่างหาก”
ความคลาดเคลื่่�อนไปของความหมายเช่่นนี้้�เป็็นเรื่่�อง
ชวนฉงนที่่�น่่าสนใจยิ่่�งนััก ดัังนั้้�นท่่านอาจารย์์ปสัันโนและ
อาตมาจึึงได้้เริ่่ม� ลงมืือค้้นหา เราได้้สืืบเสาะลงไปถึึงลำำ�ดับชั้้
ั น�
ของความหมายที่่�ค่่อยเริ่่�มแตกต่่างกัันออกไปตามกาลเวลา
และในปััจจุุบัันคำำ�นี้้�ในภาษาไทยได้้เปลี่่�ยนความหมายไป
เป็็นเช่่นนี้้�ได้้อย่่างไร แล้้วผลก็็ออกมาเป็็นว่่ามีีพระสููตรหนึ่่�ง
ในอัังคุุตตรนิิกาย สััตตก-อััฏฐก-นวกนิิบาต ชื่่�อว่่า “ห้้วงบุุญ
ห้้วงกุุศล” หรืือปุุญญาภิิสัันทสููตร๑ ในพระสููตรนี้้�พระพุุทธ
องค์์ทรงมีีพระดำำ�รััสว่่า
ดููกรภิิกษุุทั้้�งหลาย ทาน ๕ ประการนี้้� เป็็นมหาทาน
อัันบััณฑิิตพึึงรู้้�ว่่าเป็็นเลิิศ มีีมานาน เป็็นเชื้้�อสายแห่่งพระ
อริิยะ เป็็นของเก่่า ไม่่กระจััดกระจาย ไม่่เคยกระจััดกระจาย
อัันบััณฑิิตไม่่รัังเกีียจอยู่่� จักั ไม่่รัังเกีียจ อัันสมณพราหมณ์์ ผู้้�
เป็็นวิิญญููไม่่เกลีียด ทาน ๕ ประการเป็็นไฉน
๑ ปุญญาภิสันทสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๕๐๗๙-๕๑๒๖ หน้าที่

๒๑๙-๒๒๑ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวก
นิบาต) http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=23&A=5079&Z=5
126&pagebreak=0
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ดููกรภิิกษุุทั้้�งหลาย อริิยสาวกในธรรมวิินััยนี้้� เป็็น ผู้้�
ละปาณาติิบาต งดเว้้นจากปาณาติิบาต ดููกรภิิกษุุทั้้�งหลาย
อริิยสาวกผู้้�งดเว้้นจากปาณาติิบาต ชื่่�อว่่าให้้ความไม่่มีีภััย
ความไม่่มีีเวร ความไม่่เบีียดเบีียน แก่่สััตว์์หาประมาณมิิได้้
ครั้้�นให้้ความไม่่มีีภััย ความไม่่มีีเวร ความไม่่เบีียดเบีียนแก่่
สััตว์์หาประมาณมิิได้้แล้้ว ย่่อมเป็็น ผู้้�มีีส่่วนแห่่งความไม่่มีี
ภััย ความไม่่มีีเวร ความไม่่เบีียดเบีียน หาประมาณมิิได้้ ดููกร
ภิิกษุุทั้ง้� หลาย นี้้เ� ป็็นทานประการที่่� ๑ ที่่�เป็็นมหาทาน บััณฑิิต
พึึงรู้้�ว่่าเป็็นเลิิศ มีีมานาน เป็็นเชื้้�อสายแห่่งพระอริิยะ เป็็น
ของเก่่า ไม่่กระจััดกระจาย ไม่่เคยกระจััดกระจาย อัันบัณ
ั ฑิิต
ไม่่รัังเกีียจ อัันสมณพราหมณ์์ผู้้�เป็็นวิิญญููไม่่เกลีียด
ในพระสููตรกล่่าวถึึงศีีลสำำ�หรัับคฤหััสถ์์อีีก ๔ ข้้อที่่�
เหลืือโดยนััยเดีียวกัันนี้้� คืือการงดเว้้นจากการลัักทรััพย์์ งด
เว้้นจากการประพฤติิผิิดในกาม งดเว้้นจากการพููดเท็็จ และ
งดเว้้นจากการเสพของมึึนเมา ในทำำ�นองเดีียวกััน ข้้องดเว้้น
เหล่่านี้้�ถืือเป็็นมหาทานดัังพระดำำ�รัสั ของพระผู้้�มีีพระภาคว่่า
เป็็นสิ่่�งที่่�นำำ�มาซึ่่�งความเป็็นผู้้�มีีส่่วนแห่่งความไม่่มีีภััย ความ
ไม่่มีีเวร ความไม่่เบีียดเบีียน หาประมาณมิิได้้
การให้้เช่่นนี้้�เรีียกว่่า “อภััยทาน” คืือการให้้ความไม่่มีี
ภััย อ แปลว่่า “ไม่่ หรืือปราศจาก” ภย แปลว่่า “ความกลััว
หรืือความเป็็นอัันตราย” ทาน แปลว่่า “การให้้” เมื่่�อนั้้�นก็็ได้้
ว่่า “อภััยทาน”
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ในพระสููตรอื่่�น ๆ พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสถึึงการให้้
ทานประเภทต่่าง ๆ ไว้้ ประเภทแรกเป็็นการให้้ทานด้้วย
วััตถุุสิ่่�งของ ซึ่่�งเรีียกว่่า “อามิิสทาน” เช่่นที่่�ท่่านทั้้�งหลาย
ได้้มาถวายอาหารที่่�วััดอมราวดีีนี้้� หรืือการส่่งปััจจััยมาทาง
ไปรษณีีย์์ นี่่�ก็็เป็็น “อามิิสทาน” คืือการให้้วััตถุุสิ่่�งของหรืือ
ข้้าวของเครื่่�องใช้้ต่่าง ๆ
จากนั้้�นพระพุุทธองค์์ได้้ทรงอธิิบาย “อภััยทาน” การ
ให้้ความไม่่มีภัี ยั และได้้ตรััสสรรเสริิญว่่าเป็็นการให้้ทานที่่�สููง
กว่่า “อามิิสทาน”
ทานที่่�สููงที่่�สุุด เป็็นเลิิศกว่่าทานทั้้�งปวงคืือ ธรรมทาน
การให้้ธรรมะเป็็นทาน ในวัันนี้้�เราจะพัักเรื่่อ� งนี้้�ไว้้ก่อ่ น เพราะ
วัันนี้้�เราจะมาทำำ�ความรู้้�จักั เรื่่อ� งของการให้้อภััย (หรืือยกโทษ)
และเพราะเหตุุใดในภาษาไทยคำำ�นี้้�จึึงมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ความไม่่มีีภััยหรืือความปราศจากอัันตรายได้้
ในภาษาอัังกฤษเองเราก็็พบความเกี่่�ยวข้้องของคำำ�
สองคำำ�นี้้�เช่่นกััน ในคำำ�ว่่า “forgive” ที่่�แปลว่่าให้้อภััย มีีคำำ�
ว่่า “give” คืือให้้ และในคำำ�ว่่า “forgiving” การให้้อภััย มีีคำำ�
ว่่า “giving” การให้้ ซึ่่�งอาตมาคิิดว่่า นั่่�นก็็ไม่่ใช่่ความบัังเอิิญ
พจนานุุกรมฉบัับออกซฟอร์์ด (The Oxford English Dictionary) ได้้ยืืนยัันว่่าในทางภาษาหรืือนิิรุุกติิศาสตร์์แล้้วมีี
ความเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กััน และเมื่่�อได้้ไตร่่ตรองให้้ดีีแล้้วก็็
ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ยากจะเข้้าใจได้้
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เมื่่อ� เราพิิจารณาคำำ�เหล่่านี้้�ในพระสููตร หากเรางดเว้้น
จากการพรากชีีวิิตสััตว์์ หากเรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีีความไม่่เป็็นภััย
อัันตราย ที่่�จะเคารพต่่อชีีวิติ ของผู้้�อื่น่� เขาเหล่่านั้้�นก็็ไม่่จำำ�เป็็น
จะต้้องวิิตกกัังวลว่่าเราจะไปทำำ�ร้้ายเขา นี่่�แหละคืือการที่่�เรา
เป็็นผู้้ใ� ห้้ความไม่่เป็็นภััยอัันตรายหรืือความไม่่กลััวต่อ่ เขาอยู่่�
ซึ่่�งก็็คืือ “อภััยทาน”
หากเราไม่่คิิดที่่�จะลัักขโมยของจากใคร ไม่่คิิดที่่�จะ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อใคร ไม่่คิิดที่่�จะพููดโกหกหลอกลวง
ไม่่คิิดที่่�จะเอาสิ่่�งของของใคร ไม่่คิิดที่่�จะทำำ�ร้้ายใคร เมื่่�อนั้้�น
เขาทั้้�งหลายก็็ไม่่จำ�ำ เป็็นจะต้้องกลััวเรา เมื่่�อเราเดิินเข้้ามาใน
ห้้อง ไม่่ว่่าใครก็็ไม่่ต้้องรีีบเอากระเป๋๋าไปซ่่อนไว้้ใต้้เก้้าอี้้� ไม่่
ต้้องเอาของมีีค่่าไปเก็็บเมื่่�อเราไปเยี่่�ยมเขาที่่�บ้้าน บรรดาคน
เหล่่านั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีความกลััวต่่อเรา นี่่�คืือการให้้ความ
ไม่่เป็็นภััย ความไม่่กลััว ผู้้�คนจะไม่่มีีความระแวงระวัังหาก
เราอยู่่�ใกล้้ เราไม่่ได้้สร้้างความเป็็นภััยคุุกคาม และนี่่�ก็็คืือ
การให้้อย่่างหนึ่่�ง
อาตมารู้้�สึึกว่่าคำำ�สอนนี้้�ของพระพุุทธองค์์ช่่างเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญและน่่าใส่่ใจยิ่่�งนััก ที่่�ว่่านี้้�คืือการให้้ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ยิ่่�ง
กว่่าการให้้วััตถุุสิ่่�งของ เป็็นความเอื้้�อเฟื้้�อที่่�พิิเศษยิ่่�งนััก
ปกติิแล้้วเราไม่่เคยคิิดว่่าการรัักษาศีีลคืือการมีีใจ
เอื้้�อเฟื้้�อ เรากลัับคิิดว่่าการเป็็นผู้้�มีีศีีลเป็็นความจำำ�กััดอย่่าง
หนึ่่ง� คืือจำำ�กัดท
ั างวาจาและทางความประพฤติิ ซึ่่ง� เป็็นความ
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คิิดที่่�คัับแคบลงเป็็นเพีียงแค่่ว่่า “ฉัันกำำ�ลัังประพฤติิตนดีีเพื่่�อ
ไม่่ปล่่อยให้้วิ่่�งแล่่นไปตามสิ่่�งเร้้า” แต่่ขอให้้ลองสัังเกตสิ่่�งที่่�
พระพุุทธองค์์ได้้ทรงแสดงไว้้ในประโยคเหล่่านี้้� และในวิิธีีที่่�
พระองค์์ได้้ทรงสอนด้้วย
ในความเป็็นจริิงแล้้วพระองค์์ได้้ตรััสว่่า “หากเราเป็็น
ผู้้�ไม่่ใช้้ความรุุนแรง เป็็นคนซื่่�อสััตย์์ เป็็นคนอ่่อนโยน เป็็นผู้้�
มีีความเคารพ เรากำำ�ลัังเป็็น ผู้้�ให้้สิ่่�งที่่�ดีีงามต่่อผู้้�อื่่�นอยู่่� เรา
กำำ�ลัังสร้้างผลที่่�ดีีต่่อผู้้�อื่่�นอยู่่� เรากำำ�ลัังทำำ�ให้้ชีีวิิตของผู้้�อื่่�นดีี
ขึ้้�นอยู่่�” ถ้้าจะยกตััวอย่่างจากวิิถีีชีวิี ิตปััจจุุบััน ก็็เหมืือนกัับว่่า
รถของเรากำำ�ลังั วิ่่ง� อยู่่�บนมอเตอร์์เวย์์ และเมื่่อ� มีีรถที่่�จะเข้้ามา
สู่่�ทางหลััก แล้้วเขาชะลอรถลงเพื่่�อให้้ทางเราได้้ไปก่่อน เขา
ได้้ยัับยั้้�งตััวเองไว้้แทนที่่�จะปรี่่�แซงหน้้าเราเข้้ามา เมื่่�อนั้้�นเรา
คิิดว่า่ “ขอบคุุณ! ขอบคุุณที่่�ชะลอรถแล้้วปล่อ่ ยให้้เราขัับต่อ่ ไป
โดยไม่่ต้้องเบรกกะทัันหััน” หรืือเมื่่�อถนนสองสายมาบรรจบ
กััน แล้้วมีีคนชะลอรถลงเพื่่�อให้้ทางเราไปก่่อน เรามัักคิิดว่่า
“ขอบคุุณ ในโลกนี้้�ยังั มีีคนดีี และมีีความสุุภาพหลงเหลืืออยู่่�!”
เพีียงแค่่การกระทำำ�ที่่�ธรรมดา ๆ เท่่านี้้�กลัับส่่งผลในแง่่บวก
และมีีประโยชน์์อย่่างมากต่่อเรา
อาตมาจะเล่่าตััวอย่่างให้้ฟังั อีีกเรื่่อ� งหนึ่่ง� หลายปีีก่อ่ น
อาตมาอาศััยอยู่่�ในอเมริิกา ที่่�นั่่�นมัักมีีด่่านเก็็บค่่าผ่่านทาง
ก่่อนจะข้้ามสะพานเป็็นเรื่่อ� งปกติิ ในบรรดาเมืืองใหญ่่จะมีีตู้้�
เก็็บค่า่ ผ่่านทางเรีียงรายกัันเป็็นแถวยาวขวางทางขึ้้น� สะพาน
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อยู่่� รถหรืือรถบรรทุุกแต่่ละคัันจะเข้้ามาหยุุดที่่หน้
� า้ ตู้้แ� ละจ่่าย
ค่่าผ่่านทางก่่อนจะขัับผ่่านเข้้าประตููไป อย่่างไรก็็ตาม มััก
จะมีีช่่องที่่�ไม่่ต้้องเสีียค่่าผ่่านทางอยู่่�ราว ๒-๓ ช่่อง ถ้้าในรถ
มีีคนนั่่�งมา ๓ คนหรืือมากกว่่านั้้�น รถคัันนั้้�นก็็ไม่่ต้้องเสีียค่่า
ผ่่านทาง ซึ่่ง� ช่่องที่่�ไม่่ต้อ้ งเสีียค่่าผ่่านทางนี้้�จะอยู่่�ที่่�ริมิ สุุดด้า้ น
ใดด้้านหนึ่่�งของตู้้�เก็็บเงิินทั้้�งหมดที่่�มีรี าว ๑๒ -๑๕ ช่่อง
วัันหนึ่่�งอาตมานั่่�งมาในรถกัับพระอีีก ๒-๓ รููป โดยมีี
ลููกศิิษย์์ที่่�เป็็นฆราวาสเป็็นผู้้�ขัับ และรถของเรากำำ�ลัังเข้้าใกล้้
สะพานโอ๊๊คแลนด์์เบย์์ในเลนที่่� ๓ ทัันใดนั้้�นคนขัับก็็นึึกขึ้้�นมา
ได้้ว่่า “ในรถเรามีีกัันอยู่่� ๔ คน เราไม่่ต้้องจ่่ายค่่าผ่่านทาง”
แต่่ช่่องที่่�ไม่่ต้้องเสีียค่่าผ่่านทางอยู่่�ที่่�เลน ๑๔ กัับ ๑๕ และใน
ขณะนั้้�นเราอยู่่�ห่่างจากด่่านเก็็บค่า่ ผ่่านทางเพีียงแค่่ราวไม่่ถึึง
๑๐๐ เมตรเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นเธอผู้้�เป็็นชาวนิิวยอร์์คที่่�มีคี วามเชื่่อ�
มั่่�นสููงและเป็็นคนขัับรถที่่�มีคี วามสามารถมาก รวมทั้้�งรู้้�ว่า่ จะ
รัักษาสิิทธิ์์ที่่� พึึ� งได้้ของเธอได้้อย่่างไร เธอจึึงเริ่่ม� ข้้ามเลนจราจร
ทั้้�ง ๑๐ เลนเพื่่�อไปยัังด่่านหมายเลข ๑๔ ขณะที่่�เราค่่อย ๆ
คืืบคลานไปข้้างหน้้าและเบีียดทางนั้้�นทีีทางนี้้�ทีี เราก็็ได้้พบ
กัับสีีหน้้าที่่�แสดงความไม่่พอใจบ้้างและเสีียงบีีบแตรจากรถ
ข้้างหลัังบ้้างพอสมควร
และแล้้วก็็ปรากฏว่่าเราไม่่สามารถไปจนถึึงเลนที่่�ไม่่
ต้้องเสีียค่่าผ่่านทางได้้ เมื่่�อไปถึึงด่่านเก็็บเงิินเราข้้ามไปได้้
เพีียงแค่่ ๕ เลนเท่่านั้้�น รถคัันที่่�อยู่่�ข้้างหลัังเราอารมณ์์เสีีย
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อย่่างมาก เพราะมารยาทการขัับรถในแบบคนขัับผู้้�เชื่่�อมั่่�น
ของเธออาจจะดููเรีียกร้้องทวงสิิทธิ์์�อัันพึึงได้้มากไปนิิด คน
ที่่�อยู่่�ในรถคัันหลัังชููกำำ�ปั้้�นไปมา พร้้อมด้้วยใบหน้้าโกรธขึ้้�ง
อย่่างแรง พวกเขารู้้�สึึกทั้้�งสมควรที่่�จะโกรธและมีีสิิทธิ์์�โดย
ชอบธรรมที่่�จะโกรธด้้วย เราเห็็นได้้จากกระจกมองหลัังว่่า
เขาดููหััวเสีียอย่่างหนััก และพวกเราพระสงฆ์์ (ซึ่่�งอาตมาคิิด
ว่่าคงไม่่อยากให้้ศาสนาพุุทธเสื่่�อมเสีีย) ก็็ค่่อย ๆ เลื่่�อนตััว
ต่ำำ��ลงให้้พ้้นพนัักเก้้าอี้้�โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� ไปถึึงตู้้เ� ก็็บเงิินและคนขัับของเราได้้
จ่่าย ๕ ดอลล่่าร์์ เธอบอกกัับคนเก็็บเงิินโดยฉัับพลันั ว่่า “และ
นี่่�อีีก ๕ ดอลล่่าร์์สำำ�หรัับรถคัันข้้างหลััง” ในขณะที่่�เรากำำ�ลััง
มองทางกระจกมองหลััง เราก็็เห็็นว่่าคนในรถคัันนั้้�นขัับเข้้า
มาจอดที่่�ตู้้�เก็็บเงิิน และคนเก็็บเงิินบอกเขาว่่า “รถคัันหน้้า
จ่่ายให้้คุุณแล้้ว” พวกเขาดููมีีท่่าทีีประหลาดใจ และในขณะที่่�
เรากำำ�ลังั ข้้ามสะพานอยู่่� คนคู่่�นั้้น� ก็็ขับั เข้้ามาข้้างรถเราพร้้อม
กัับโบกมืือทัักทายและยิ้้�มให้้ และแล้้วศาสนาพุุทธก็็กลัับมา
มีีชื่่�อเสีียงดีีอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
นัับแต่่วัันนั้้�น แม้้ว่่าเวลาจะผ่่านมาแล้้วถึึงกว่่า ๒๐ ปีี
แต่่คนที่่�อยู่่�ในรถคัันหลัังน่่าจะยัังจำำ�ผู้้�หญิิงที่่�เคยจ่่ายค่่าผ่่าน
ทางให้้ที่่�สะพานเบย์์บริิดจ์์ในวัันนั้้�นได้้ สถานการณ์์ของการ
เผชิิญหน้้าที่่�กลัับจบลงอย่่างงดงามแบบไม่่คาดคิิด มัักจะยััง
วนเวีียนอย่่างมีีความสุุขอยู่่�ในความทรงจำำ�ของผู้้ไ� ด้้รับั ดัังนั้้�น
11

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

การให้้อภััยผู้้�อื่น่� และการให้้อภััยตนเองคืือการมีีอยู่่�ของเราที่่�
เราสามารถมอบให้้ไว้้กัับโลกนี้้� เพราะนี่่�ก็็เป็็นการให้้ความ
เอื้้�อเฟื้้�ออย่่างหนึ่่�ง

การพกพาความขุ่่�นเคืืองใจ
หากจะพููดถึึงความขุ่่�นเคืืองใจและความแค้้ น ใจ ความ
ต้้องการจะแก้้แค้้น รวมทั้้�งลัักษณะนิิสััยทำำ�นองเดีียวกัันนี้้�
ทั้้�งหมด เราก็็มีีวิิธีีที่่�จะจััดการดููแลเรื่่�องเหล่่านี้้�โดยเฉพาะ
ข้้อแรกเลย ในแง่่ของการเจริิญภาวนาหรืือแง่่จิิตใจภายใน
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องมีีคืือ การมีีสติิรู้้�อย่่างสมบููรณ์์ถึึงความรู้้�สึึกที่่�
เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� มีีคนทำำ�ร้า้ ยจิิตใจเรา เขาได้้ทำำ�ผิดต่
ิ อ่ เราจริิง ไม่่ใช่่
เรื่่�องที่่�เราหลอกลวงตััวเองหรืือคิิดไปเอง แต่่มีีคนทำำ�ผิิดคิิด
ร้้ายต่่อเราจริิง “ฉัันอวดรอยแผลเป็็นของฉัันให้้คุุณดููได้้เลย
ฉัันเสีียเงิินจนหมดเนื้้�อหมดตััวก็็เพราะไอ้้นั่่�นมาโกงฉััน!”
มัันไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่ข้อ้ สัันนิิษฐานหรืือรู้้�สึึกไปเองของเรา แต่่
เรามีีหลักั ฐาน มีีชื่อ่� บุุคคลและวัันเวลา มัันเกิิดขึ้้น� จริิง ๆ และ
เราก็็มีีเหตุุผลสมควรที่่�จะคร่ำ���ครวญหรืือบ่่นว่่า
แม้้ว่า่ เหตุุการณ์์จะเป็็นเช่่นนั้้�นจริิง ในการเจริิญสติิเรา
สามารถที่่�จะมองเข้้าไปภายในใจเพื่่�อจะพิิจารณาว่่า “การ
ที่่�เราแบกเอาความรู้้�สึึกเช่่นนี้้�ไว้้ตลอดเวลาทำำ�ให้้เรารู้้�สึึก
อย่่างไร ใจของเรารู้้�สึึกอย่่างไรเมื่่อ� นึึกถึึงชื่่อ� ของคนผู้้�นั้้น� เมื่่อ�
นึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่ส� ร้้างความเจ็็บปวดให้้นั้้น� ถึึงความเสีียหาย
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ที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�น ใจของเรารู้้�สึึกอย่่างไร” การไตร่่ตรอง ใคร่่ครวญ
เช่่นนี้้�จะดีีที่่�สุุด หากทำำ�โดยวิิพากษ์์วิิจารณ์์ให้้น้้อยที่่�สุุด และ
ปราศจากคำำ�ว่า่ “ควร ไม่่ควร” ให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
การที่่�ไม่่หลงไปกัับความคิิดจะเป็็นประโยชน์์มาก เช่่น ความ
คิิดว่่า “ฉัันมีีเหตุุผลที่่�จะเกลีียดพวกเขา พวกเขาสมควรถููก
เกลีียดชััง ถ้้าไม่่เกลีียดชัังเขาอย่่างนี้้�จะทำำ�ให้้เสื่่อ� มเสีียศัักดิ์์�ศรีี
วงศ์์ตระกููลของเราหมด”
แทนที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น เมื่่�อเรานึึกถึึงเหตุุการณ์์ หรืื อ
บุุคคลผู้้�นั้้�นขึ้้�นมา หรืือแม้้กระทั่่�งคิิดถึึงความรู้้�สึึกแค้้นเคืือง
นั้้�น เราเพีียงแค่่สำำ�รวจความรู้้�สึึกอย่่างง่่าย ๆ และตรงไป
ตรงมาว่่า ความรู้้�สึึกนี้้�เป็็นอย่่างไร การที่่�เราแบกเอาความ
รู้้�สึึกเช่่นนี้้�ไว้้ในใจ ความรู้้�สึึกเมื่่อ� คิิดถึึงคนที่่�ทำำ�ให้้เราเจ็็บปวด
ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกอย่่างไร
ให้้สติิเข้้าไปรัับรู้ค้� วามรู้้�สึึกนี้้�อย่่างเต็็มที่่� โดยไม่่มีคำี ำ�ว่า่
“ควร ไม่่ควร” เพีียงแค่่รัับรู้้�ว่่า “เมื่่�อเราหยิิบยกมัันขึ้้�นมาและ
ถืือมัันเอาไว้้ มัันทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง”
จากนั้้�นขอให้้ถามตััวเองว่่า “เราอยากจะแบกมัันไว้้
อย่่างนี้้�หรืือ นี่่�คืือความเจ็็บปวด เราอยากจะแบกมัันไปไหน ๆ
ด้้วยอย่่างนี้้�จริิง ๆ หรืือ เราจำำ�เป็็นจะต้้องแบกมัันเอาไว้้เช่่น
นั้้�นหรืือ” และขอให้้แค่่รู้้�สึึกและรัับรู้้�มัันเท่่านั้้�น โดยไม่่มีีคำำ�
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ใด ๆ ไม่่มีีคำำ�ว่่า “ควร ไม่่ควร”
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ตามประสบการณ์์ของอาตมา วิิธีีนี้้�เป็็นวิิธีีที่่�ตรงที่่�สุดุ
และเป็็นแนวทางเฉพาะตััวของอาตมา ที่่�ไม่่ใช่่การทำำ�เป็็น
เฉยชา ไม่่ใช่่ความพยายามที่่�ต้อ้ งยอมรัับการกระทำำ�ที่่เ� ลวร้้าย
หรืือพยายามที่่�จะบอกตััวเองว่่า มัันโอเค! หรืือบอกว่่า ฉัันมีี
ความสุุขที่่�พวกเขาทำำ�ให้้เราล้้มละลาย หรืือก่่อให้้เกิิดแผลใจ
จากการกระทำำ�ที่่�ผิิดพลาดที่่�คนอื่่�นสร้้างขึ้้�น
เราพึึงพิิจารณาว่่า “นี่่�เป็็นเรื่่�องที่่�เจ็็บปวดมาก เรื่่�อง
นี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�เลวร้้ายมาก แต่่เราจะปล่่อยให้้ชีีวิิตของเราทั้้�ง
ชีีวิิตหมกมุ่่�นอยู่่�กัับเหตุุการณ์์นี้้�เท่่านั้้�นหรืือ เราจะปล่่อยให้้
เหตุุการณ์์นี้้�กำำ�หนดชีีวิิตของเราหรืือ เราจำำ�เป็็นจะต้้องแบก
เอาภาระเหล่่านี้้�ไปด้้วยหรืือ เพราะมัันไม่่เพีียงทำำ�ให้้เราต้้อง
เจ็็บปวดกับสิ่่
ั ง� เลวร้้ายที่่�เกิิดขึ้้น� กัับเราเท่่านั้้�น แต่่ขณะนี้้�เรายััง
มีีความเจ็็บปวดจากการแบกเอาสััมภาระทางใจที่่�หนักั หน่่วง
เช่่นนี้้�ไปกัับเราทุุกที่่�ด้้วย เรากำำ�ลัังเพิ่่�มความทุุกข์์ที่่�เกิิดจาก
เหตุุการณ์์นั้้�นให้้มากขึ้้�นอยู่่�ทุุกขณะด้้วย”
ตอนที่่�อาตมาเป็็นเด็็ก อาตมาได้้รัับแรงบัันดาลใจ
อย่่างมากจากคุุณตาของอาตมา คุุณตาทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ค้้าขายเมล็็ด
พัันธุ์์�พืืช ทั้้�งนำำ�เข้้าและส่่งออกอยู่่�ที่่�ลอนดอน ท่่านมีีบริิษััท
เล็็ก ๆ ชื่่�อ คาร์์ล โกลด์์ชมิิดท์์ จดทะเบีียนในตลาดแลก
เปลี่่�ยนบอลติิค ท่่านเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีว่่าไม่่เคยไล่่ใครออกเลย
เพราะฉะนั้้�นท่่านจึึงมีีลููกจ้้างที่่�ทำำ�งานด้้วยนัับเป็็นสิิบ ๆ ปีี
ท่่านทำำ�ธุุรกิิจนี้้�เป็็นเวลานาน นานมาก ท่่านเริ่่�มธุุรกิิจนี้้�เมื่่�อ
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อายุุราว ๒๐ กว่่าปีี และท่่านก็็ยัังคงทำำ�งานในบริิษััทนี้้�อยู่่�จน
อายุุได้้ ๙๕ ปีี แม้้ว่่าตาของท่่านจะมองไม่่เห็็น
ท่่านเคยถููกหุ้้�นส่่วนโกงอย่่างหนัักในชีีวิิตถึึง ๒ ครั้้�ง
ท่่านถููกหุ้้�นส่่วนปอกลอกเอาธุุรกิจิ ไปอย่่างไม่่มีคี วามละอาย
แต่่ท่่านไม่่เคยบ่่นว่่าตำำ�หนิิใครเลย สำำ�หรัับสมาชิิกคนอื่่�น ๆ
ในบ้้าน บาร์์นาร์์ด จะเป็็นชื่่�อที่่�ถููกเอ่่ยออกมาด้้วยความคัับ
ข้้องใจ จากการกระทำำ�ที่่เ� ลวร้้ายของเขา (ต้้องขออภััยต่่อคนที่่�
ชื่่อ� บาร์์นาร์์ดทุุกคนด้้วย อาตมาไม่่ได้้มีเี จตนาจะให้้ร้า้ ยใคร!)
แต่่คุุณตาของอาตมากลัับไม่่มีีความขมขื่่�นใด ๆ เลย ไม่่มีคำี ำ�
ตำำ�หนิิบ่่นว่่า ท่่านไม่่เคยแสดงความขุ่่�นเคืืองต่่อบุุคคลผู้้�นั้้�น
เลย ท่่านไม่่ได้้มีคี วามสุุขจากเรื่่อ� งนี้้�อย่่างแน่่นอน เพราะท่่าน
ต้้องเริ่่ม� สร้้างธุุรกิจิ ขึ้้น� มาใหม่่ ท่่านสููญเงิินทั้้�งหมดและท่่านก็็
ต้้องเริ่่ม� ต้้นใหม่่หมดจากศููนย์์ นี่่�คืือสิ่่�งที่่�อาตมาจำำ�ได้้จากเรื่่อ� ง
นี้้� แต่่คุุณตาก็็ยอมรัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างกล้้าหาญ แล้้วคงเดิิน
หน้้าต่่อไป และท่่านก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้เรื่่�องนี้้�เป็็นความทุุกข์์ยาก
พิิเศษเพิ่่�มเข้้ามาในชีีวิิตท่่าน
ด้้วยเหตุุนี้้� ความเจ็็บปวดของการแบกความขุ่่�นเคืือง
ไว้้ในใจจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�เราควรทำำ�ความรู้้�จัักและรัับรู้้�ว่่า
มัันทำำ�ให้้รู้้�สึึกอย่่างไร ในคำำ�ว่่า “การพกพาความขุ่่�นเคืืองใจ”
แฝงนััยบางอย่่างในตััวของมัันเอง คืือเรากำำ�ลัังพกพามัันอยู่่�
ซึ่่�งก็็คืือสััมภาระอัันหนัักอึ้้�งที่่�เราแบกไปไหนต่่อไหนด้้วยเอง
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ยัังมีีอีีกแง่่มุุมหนึ่่�งของกระบวนการพกเอาความขุ่่�น
เคืืองเช่่นนี้้�ไว้้ ก็็คืือจิิตของมนุุษย์์นี้้�มีีความชำำ�นาญอย่่างน่่า
ประหลาดในการหาเหตุุผลดีี ๆ อย่่างยาวเหยีียดว่่า ทำำ�ไม
เราถึึงเป็็นฝ่่ายถููกแล้้วเขาเป็็นฝ่่ายผิิด หรืือว่่า มัันไม่่ควรจะ
เป็็นอย่่างนี้้� แต่่มัันควรจะเป็็นอย่่างนั้้�น ถึึงแม้้ว่่ามัันจะก่่อ
ให้้เกิิดความรู้้�สึึกพึึงพอใจในขณะที่่�เราคิิดหาเหตุุผลอย่่างนี้้�
แต่่อย่่างไรเสีียมัันก็็จะไม่่มีีวัันจบสิ้้�นได้้ ตามประสบการณ์์
ของอาตมา เราไม่่มีีวัันพาใจให้้พบถึึงความสงบสัันติิได้้เลย
ความคิิดปรุุงแต่่งที่่�ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุดนี้้�ทำำ�ได้้เพีียงแค่่ ทำำ�ให้้ทุุก
อย่่างยุ่่�งยากขึ้้�น และทำำ�ให้้จิิตใจของเรามีีแต่่ความตึึงเครีียด
มากขึ้้�นเท่่านั้้�น
ดัังนั้้�น จะมีีประโยชน์์มากกว่่าหลายเท่่า ถ้้าเราจะรู้้�
ว่่าตอนนี้้�เรากำำ�ลังั ยึึดติิดกับั ความขุ่่�นเคืือง มีีการพกพาความ
ขุ่่�นเคืืองและที่่�สุุดก็็เข้้าใจว่่า “นี่่�คืือภาระอัันแสนหนััก นี่่�คืือ
ความเจ็็บปวด” จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�อำำ�นวยประโยชน์์ให้้เราได้้มากกว่่า
และเมื่่�อนั้้�นการปล่่อยวางเรื่่�องนี้้�ลงก็็จะเกิิดขึ้้�นได้้ แต่่ไม่่ใช่่
ด้้วยเหตุุผลว่่า “ฉัันควรจะต้้องปล่่อยวางเพราะนั่่�นเป็็นสิ่่�ง
ที่่�ชาวพุุทธที่่�ดีีพึึงกระทำำ�” หรืือ “พระอาจารย์์เทศนาเรื่่�องนี้้�
และบอกว่่าฉัันควรจะปล่่อยวาง” แต่่กลัับเป็็นเพราะในใจ
มีีความรู้้�เกิิดขึ้้�นตรง ๆ ว่่า “เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ร้้ายตััวเอง
เช่่นนี้้�อีกี ต่่อไป มัันช่่างไม่่มีปร
ี ะโยชน์์ ช่่างเป็็นเรื่่อ� งน่่าเหนื่่อ� ย
หน่่ายกระไร” แล้้วเมื่่อ� นั้้�นการปล่่อยวางลงก็็จะเกิิดขึ้้น� แทนที่่�
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การทำำ�พิิธีีขอขมา
อีีกแง่่มุุมหนึ่่�งของการให้้อภััยคืือการทำำ�พิิธีีขอขมา หลาย ๆ
ท่่านที่่�คุ้้�นเคยกัับพุทุ ธเถรวาท และคุ้้�นเคยกัับการปฏิิบัติั ธิ รรม
คงจะรู้้ดี� ว่ี า่ เรามีีพิธีิ อี ย่่างหนึ่่ง� ที่่�มักั ปฏิิบัติั กัิ นั เป็็นประจำำ�เมื่่อ�
เราอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ เช่่น การอยู่่�ร่่วมกัันในวััด หรืือ
หลัังจากที่่�ได้้มีีการปฏิิบััติิธรรมร่่วมกััน หรืือหลัังจากการอยู่่�
ร่่วมกัันในวััดแล้้วผู้้�นั้้�นจะต้้องเดิินทางไปที่่�อื่่�น นอกเหนืือไป
จากนั้้�น เมื่่�อเป็็นวัันคล้้ายวัันเกิิดของพระผู้้�ใหญ่่ จะมีีการ
กราบขอขมาร่่วมกัันทั้้�งหมด เพื่่อ� เป็็นการแสดงความกตััญญูู
กตเวทีี และแสดงความเคารพต่่อท่่าน
ในการทำำ�พิิธีขี อขมาอย่่างเป็็นทางการ เราจะสวดเป็็น
ภาษาบาลีีเพื่่อ� กล่่าวกัับบุคุ คลผู้้�นั้้น� ว่่า “สิ่่�งใดก็็ตามที่่�ข้า้ พเจ้้า
ได้้กระทำำ�แล้้ว โดยทวารทั้้�ง ๓ ทั้้�งทางกาย วาจาหรืือใจ ด้้วย
เจตนาหรืือหาเจตนามิิได้้ อัันเป็็นบาปอกุุศล เป็็นอุุปสรรค
ไม่่ว่่าทางใดทางหนึ่่�ง ขอท่่านจงยกโทษ โปรดอโหสิิกรรมให้้
แก่่ข้้าพเจ้้าด้้วย” ถึึงแม้้เราจะไม่่รู้้�ว่่าได้้กระทำำ�การที่่�ได้้สร้้าง
ความไม่่พอใจหรืือสร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับท่่าน เราก็็ถืือ
เหมืือนหนึ่่�งว่่าเราได้้เคยกระทำำ�แล้้ว หรืืออาจเคยทำำ�แล้้ว
ดัังนั้้�น หากเป็็นเช่่นนั้้�น ขอให้้ท่่านอภััยให้้ด้้วย
ด้้วยวิิธีีนี้้�เรากำำ�ลัังแสดงความอ่่อนน้้อมถ่่อมตนและ
ยอมรัับว่่า “การกระทำำ�ของเราทั้้�งหมดไม่่สามารถจะมีีความ
สมบููรณ์์แบบได้้ หรืือไม่่สามารถทำำ�ให้้ทุุกคนพึึงพอใจได้้
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ทั้้�งหมดทุุกเวลา” ไม่่ว่่าจะพยายามอย่่างไรก็็ตาม เราทุุกคน
ย่่อมเคยกระทำำ�การใดที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดเคืืองต่่อกัันบ้้าง
ในบางเวลา
มีีใครบ้้างที่่�ไม่่เคยทำำ�ให้้คนอื่่�นขััดเคืืองเลย ถ้้าคน
ใดคนหนึ่่�งเชื่่�อว่่าตััวเองเป็็นเช่่นนั้้�นจริิงแล้้ว อาตมาก็็จะขอ
แนะนำำ�ว่่า ผู้้�นั้้�นน่่าจะมีีปััญหาหลอกตััวเองอย่่างแรงแล้้ว
เพราะพวกเราทุุกคน ไม่่เว้้นแม้้แต่่พระพุุทธเจ้้า ผู้้�ทรงเป็็น
พระอรหัันตสััมมาสััมพุุทธเจ้้าอย่่างสมบููรณ์์ พร้้อมด้้วยกุุศล
ธรรมอัันเลิิศ และทรงเป็็นผู้้�ประกอบด้้วยความปรารถนาดีี
ไม่่มีีประมาณ แม้้แต่่พระองค์์เองก็็ยัังเคยทรงสร้้างความไม่่
พอใจและความขุ่่�นเคืืองให้้กัับคนบางคน แม้้แต่่ผู้้�ที่่�ทรงเป็็น
พระพุุทธเจ้้าก็็ยัังสามารถทำำ�ให้้คนอื่่�นขุ่่�นเคืืองใจได้้อยู่่�
ดัังนั้้�น เราทุุกคนสร้้างความขุ่่�นเคืืองใจให้้กัันและกััน
เป็็นบางครั้้�งบางคราว และด้้วยการแสดงออกเช่่นนี้้� กล่่าว
คืือ การขอขมา ก็็เป็็นการยอมรัับอย่่างอ่่อนน้้อมว่่า เราได้้
ทำำ�ความขุ่่�นเคืืองซึ่่�งกัันและกััน “การกระทำำ�ของข้้าพเจ้้า
ย่่อมไม่่เป็็นที่่�พึึงพอใจต่่อท่่านทั้้�งหมดตลอดเวลา ด้้วยเหตุุ
นี้้�ข้้าพเจ้้าจึึงขอให้้ท่่านได้้โปรดอดโทษนั้้�นแก่่ข้้าพเจ้้าด้้วย”
บุุคคลผู้้�ถููกขอขมามัักจะกล่่าวตอบว่่า “ข้้าพเจ้้าให้้อภััยท่่าน
และขอท่่านจงให้้อภััยข้้าพเจ้้าด้้วย”
ถึึงแม้้ว่่าเรากำำ�ลัังทำำ�พิิธีีขอขมานี้้�ต่่อบุุคคลผู้้�เป็็นที่่�รู้้�
กัันดีีว่า่ เป็็นพระอริิยะผู้้เ� ลิิศ เป็็นผู้้�ที่่เ� ราเคารพบููชาด้้วยเกล้้า
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และเป็็นผู้้�ที่่�เปี่่�ยมด้้วยความสมบููรณ์์ ปราศจากมลทิินใด ๆ
กระนั้้�นท่่านยัังกล่่าวว่่า “ขอท่่านจงให้้อภััยข้้าพเจ้้าด้้วย” ท่่าน
เหล่่านั้้�นจะตระหนัักดีีว่า่ แม้้พระพุุทธองค์์ก็ยั็ งั คงสร้้างความ
ขุ่่�นเคืืองและไม่่พอใจให้้ผู้้�อื่น่� ได้้ แม้้ท่า่ นจะไม่่รู้แ้� ละไม่่ได้้ตั้้ง� ใจ
ก็็ตามทีี เมื่่�อนั้้�นท่่านจึึงกล่่าวตอบว่่า “ข้้าพเจ้้าให้้อภััยท่่าน
และขอท่่านจงให้้อภััยข้้าพเจ้้าด้้วย”
พิิธีนี้้ี เ� ป็็นพิิธีกี รรมโบราณที่่�กระทำำ�เป็็นกิิจจะลัักษณะ
แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�พวกเราสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ในชีีวิติ ของเรา ที่่�บ้า้ น
ของเรา อาตมามัักแนะนำำ�ว่่าจะพััฒนาขึ้้�นมาให้้เป็็นการ
ปฏิิ บัั ติิ ใ นครอบครัั ว ได้้ อ ย่่ า งไร ปีี หนึ่่� ง ในกิิ จ กรรมค่่ า ย
ครอบครััวพุุทธที่่�สหรััฐอเมริิกา อาตมาได้้นำำ�พิิธีีการขอขมา
ไปสอนว่่าเราจะสามารถใช้้ในระหว่่างผู้้�ปกครองและลููก
หลานได้้อย่่างไร
เด็็ก ๆ จะก้้มลงกราบพ่่อแม่่พร้้อมกัับพููดว่่า “สิ่่�งใด
ก็็ตามที่่�ลููกได้้กระทำำ�ลงไปด้้วยกาย วาจาหรืือใจ ที่่�เป็็นการ
ล่่วงเกิิน โปรดยกโทษให้้ลููกด้้วย” เมื่่อ� นั้้�นพ่่อแม่่จะกล่่าวตอบ
ว่่า “พ่่อแม่่ให้้อภััยลููก” แล้้วจากนั้้�นพ่่อแม่่ก็็จะกล่่าวต่่อว่่า
“สิ่่�งใดก็็ตามที่่�พ่่อและแม่่ได้้กระทำำ�ลงไปด้้วยกาย วาจาหรืือ
ใจ ที่่�ทำำ�ให้้ลููกขุ่่�นเคืืองใจ ขอให้้ลููกให้้อภััยด้้วย”
เหตุุการณ์์นี้้น่� า่ ประทัับใจมากที่่�ได้้เห็็นภาพผู้้ใ� หญ่่ เช่่น
พ่่อที่่�มีีหนวดเครายาวกัับลููกชายอายุุ ๓ ขวบ โดยผู้้�เป็็นพ่่อ
กล่่าวขอโทษลููกอย่่างตั้้�งใจ
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การกระทำำ�เช่่นนี้้�ก่่อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�
ปกครองกัับลููกหลาน ด้้วยวิิถีที่่ี แ� ตกต่่างไปจากความสััมพัันธ์์
แบบเดิิมบ้้างเล็็กน้้อย แต่่ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์มากมาย ใน
ทำำ�นองเดีียวกัันนี้้� ท่่านทั้้�งหลายก็็สามารถจะนำำ�เอาไปใช้้ได้้
ในแวดวงการทำำ�งานของท่่าน แม้้บางทีีอาจทำำ�ให้้ผู้้�ร่่วมงาน
คิิดว่า่ ท่่านกำำ�ลังั เพี้้�ยนอยู่่�หรืือเปล่่า หากท่่านเอ่่ยเรื่่อ� งนี้้�ขึ้้น� มา

“จงอดทนต่่อความไม่่สามารถที่่�จะให้้อภััย”
การฝึึกขอขมาเป็็นสิ่่�งที่่�งดงามและมีีประโยชน์์ แต่่บางครั้้ง� ใน
ขณะที่่�เรากำำ�ลัังทำำ�พิิธีีขอขมาอยู่่� (อาตมาขอกลัับไปที่่�เรื่่�อง
การพกพาความขุ่่�นเคืือง) เราอาจจะรู้้�สึึกว่่า เราไม่่อยาก
ให้้อภััย เราอาจจะตั้้�งใจที่่�จะพกเอาความขุ่่�นข้้องใจที่่�มีีต่่อ
อาจารย์์ติิดตััวเราไปด้้วย หรืืออาจารย์์เองก็็อาจจะแบกเอา
ความขุ่่�นเคืืองที่่�มีีต่่อใครบางคนไว้้ สถานการณ์์นี้้�อาจจะมีี
ผลกระทบอย่่างแรง!
แม้้ว่า่ ในขณะที่่�เรากำำ�ลังั ทำำ�พิิธีขี อขมาอยู่่� บางครั้้ง� อาจ
จะไปกวนตะกอนบางอย่่างในใจเราที่่�ไม่่อยากให้้อภััยให้้ผุุด
ขึ้้�นมาก็็ได้้ ขณะที่่�ปากของเรากำำ�ลัังว่่า “ด้้วยกาย วาจา ใจ
ที่่�ได้้กระทำำ�แล้้ว ข้้าพเจ้้าอภััยให้้ท่่าน และขอให้้ท่่านจงอภััย
ให้้ข้้าพเจ้้าด้้วย” ขณะนั้้�นอาจมีีเสีียงของความคิิดที่่�แทรกขึ้้�น
มาว่่า “แต่่ฉัันจะไม่่ยกโทษเรื่่�องนั้้�นให้้! มีีเรื่่�องบางเรื่่�องที่่�ฉััน
ยัังไม่่พร้้อมที่่�จะปล่่อยวางได้้!”
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การเฝ้้ า สัั ง เกตปฏิิ กิิ ริิ ย าที่่� เ บี่่� ย งเบนเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ
เพราะพิิธีีกรรมเช่่นนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องของความขลัังที่่�เสกเอาได้้
มัันไม่่สามารถจะลบล้้างเอากรรมชั่่�วออกไปจากใจได้้โดย
อััตโนมััติิ เหมืือนอย่่างความเชื่่�อเรื่่�องการอาบน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��
คงคา เมืืองพาราณสีี หรืือเรื่่�องคล้้าย ๆ กัันนี้้� พิิธีีขอขมาเช่่น
นี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องของไสยศาสตร์์ แต่่สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ ในกรณีีที่่�เรา
ยอมให้้อภััยไม่่ได้้ การขอขมานี้้�จะเปิิดโอกาสให้้เรามองเห็็น
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ภายในใจว่่า “ยัังคงมีีเรื่่�องที่่�เราติิดข้้องอยู่่�ตรง
นั้้�น ยัังคงมีีปมเล็็ก ๆ มีีตะกอนเล็็ก ๆ ที่่�เรายัังคงยึึดติิดมััน
อยู่่� ซึ่่�งเจ้้าปมนี้้�ก็็จะพููดว่่า คนผู้้�นั้้�นจะยัังพ้้นจากเรื่่�องนี้้�ไม่่ได้้
เพราะฉัันจะไม่่ยอมปล่่อยให้้เขาพ้้นไปจากเรื่่อ� งนี้้�ได้้” และนี่่�ก็็
คืือการเปิิดโอกาสให้้เราสามารถเห็็นได้้ รัับรู้้�มัันได้้ว่่า “ยัังคง
มีีปมเล็็ก ๆ อยู่่� มีีความยึึดติิดที่่�มีีผลกระทบต่่อเราอยู่่� และ
ความรู้้�สึึกนี้้�จำำ�เป็็นจะต้้องได้้รัับการดููแลเอาใจใส่่” เพราะยิ่่�ง
มัันอยู่่�กัับเรานานเท่่าไหร่่ ภาระที่่�เราแบกไว้้ก็็ยิ่่�งอยู่่�กัับเรา
นานเท่่านั้้�น”
เมื่่อ� หลายปีีก่อ่ น อาตมาคิิดว่า่ น่่าจะเป็็นการบรรยาย
ธรรมวัันอาทิิตย์์นี่่แ� หละ หลวงพ่่อสุุเมโธได้้ตั้้ง� หััวข้้อว่่า “ความ
อดทนต่่อความไม่่สามารถให้้อภััยได้้” การบรรยายครั้้�งนั้้�น
เป็็นเรื่่�องของการไม่่ให้้อภััย
จิิตที่่�เป็็นกุุศลซึ่่ง� เป็็นหนึ่่ง� ในสมาชิิกของคณะกรรมการ
ในใจเราบอกว่่า “ฉัันควรให้้อภััยต่่อทุุกคน” แต่่กรรมการอีีก
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คนกลัับบอกว่่า “ไม่่! ยัังไม่่ได้้!” และเราก็็ไม่่สามารถเพิิก
เฉยต่่อเสีียงนั้้�นโดยไม่่ไตร่่ตรองได้้ เพราะจิิตส่่วนที่่�ทำำ�หน้า้ ที่่�
ยึึดติิดและยึึดมั่่�นเป็็นจิิตคนละประเภทกัับจิิตที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ให้้
อภััย ทั้้�งสองนั่่�งอยู่่�ที่่�โต๊๊ะคนละข้้างกััน ไม่่ใช่่จู่่� ๆ เราจะมา
สั่่�งจิิตให้้เปิิดกว้้างได้้ (ประโยคนี้้�ทำำ�ให้้อาตมานึึกถึึงคำำ�กล่่าว
ในหนัังสืือเรื่่�อง เดอะลอร์์ดออฟเดอะริิงส์์ที่่�ว่่า “ไม่่มีีใครที่่�
อยู่่�ดีี ๆ ก็็สามารถเดิินเข้้าไปในมอร์์เดอร์์ได้้!”) (เรื่่�องนี้้�แปล
ไทยว่่า อภิินิิหารแหวนครองพิิภพ-ผู้้�แปล) เราไม่่สามารถแค่่
ตััดสินิ ใจอย่่างเด็็ดเดี่่�ยวกัับตััวเองว่่า “นัับจากวัันนี้้�เป็็นต้้นไป
ฉัันจะไม่่โกรธอีีก จะไม่่โกรธอีีกเลย” แล้้วมัันจะเป็็นจริิง....
มีีใครเคยลองบ้้างไหม เมื่่�อเช้้านี้้�มีีคนบอกอาตมาว่่า “ปีีที่่�
แล้้วผมตั้้�งใจถึึง ๖ ครั้้�งว่่าผมจะบรรลุุธรรมให้้ได้้ แล้้วผมก็็
ล้้มเหลวทุุกครั้้�ง” เพราะจิิตที่่�พููดว่่า “ฉัันจะไม่่ยอมหยุุดพััก
เลยจนกว่่าจะได้้บรรลุธุ รรมอย่่างสมบููรณ์์” นั้้�นเป็็นเสีียงของ
หนึ่่�งในสมาชิิกของคณะกรรมการในใจที่่�เป็็นจิิตมหากุุศล
และที่่�น่า่ สรรเสริิญมาก และแล้้วสมาชิิกอีีกคนหนึ่่ง� ของคณะ
กรรมการก็็พููดขึ้้น� ว่่า “อืือดีี แต่่สิ่่ง� ที่่�ฉันั อยากได้้จริิง ๆ คืือเค้้ก
ชอคโกแลตอีีกสัักชิ้้�นหนึ่่�ง” หรืือ “ไอ้้เจ้้าคนนั้้�นแย่่งที่่�จอดรถ
ของฉัันไป กล้้าดีียัังไงนะ เดี๋๋�ยวต้้องสั่่�งสอนซะหน่่อย” และนี่่�
ก็็คืือวิิธีีที่่�จิิตของเราทำำ�งาน
คำำ�แนะนำำ�ที่่มี� ปร
ี ะโยชน์์ที่่สุ� ดสำ
ุ ำ�หรับปร
ั ะเด็็นนี้้�มาจาก
หลวงพ่่อชา ท่่านให้้พิิจารณาว่่า ๕๐-๗๐% ของการปฏิิบััติิ
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ธรรมคืือขณะที่่�เรารู้้�ว่่าควรวางลง แต่่ไม่่สามารถทำำ�ได้้” ช่่าง
เป็็นคำำ�สอนที่่�ชาญฉลาดและเยี่่�ยมยอดอะไรเช่่นนี้้�! การเกิิด
ปััญญาที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ถอนรากถอนโคนคืือ
“การรู้้�ว่่านี่่�คืือสิ่่�งที่่�ควร แต่่ยัังทำำ�ไม่่ได้้” การเห็็นจิิตเช่่นนี้้�
บ่่อย ๆ เป็็นขบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะนำำ�เราไปสู่่�การปล่่อยวาง
การหลุุดพ้้นที่่�แท้้จริิง

การให้้เวลาและความใส่่ใจ
“การขอขมา” เป็็นการปฏิิบััติิที่่�เราเรีียนรู้้�ที่่�จะตระหนัักถึึง
ข้้อจำำ�กััดที่่�มนุุษย์์มีี และมีีความพร้้อมที่่�จะเปิิดโอกาสให้้แก่่
กัันและกััน ซึ่่�งก็็เป็็นการให้้อย่่างหนึ่่�งด้้วยเช่่นกััน เหมืือนกัับ
การมีีความพร้้อมที่่�จะให้้เวลาแก่่ผู้้�อื่น่� มีีความอดทน และให้้
โอกาสเขาได้้พููดในสิ่่�งที่่�เขาอยากพููด มีีความพร้้อมเสมอที่่�จะ
ให้้ความใส่่ใจต่่อใครสัักคน โดยไม่่สำำ�คัญ
ั ว่่าเราจะสนใจในสิ่่�ง
ที่่�เขาทำำ�หรืือพููดไหม ไม่่ว่่าจะอย่่างไร เราจะให้้เวลาแก่่เขา
เราจะให้้ความใส่่ใจต่่อเขา ทั้้�งหมดนี้้�คืือการให้้อย่่างหนึ่่ง� เช่่น
เดีียวกัับที่่เ� ป็็นการสละด้้วย คืือเรากำำ�ลังั สละความหยิ่่�งทะนง
สละความคิิดว่า่ เราเป็็นฝ่่ายถููกเสมอ และเรากำำ�ลังั ให้้โอกาส
ที่่�เปิิดกว้้างเข้้ามาแทนที่่�
บ่่อยครั้้�งที่่�เมื่่�อจบคอร์์สปฏิิบััติิ ๑๐ วัันแล้้ว คนมััก
จะถามว่่า “ผมจะเอาการปฏิิบััติิไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันต่่อ
ได้้อย่่างไร” ซึ่่�งเป็็นคำำ�ถามที่่�พบเป็็นประจำำ� จริิง ๆ แล้้วทุุก
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คอร์์สคนจะถามเช่่นนี้้�และสงสััยว่่า “ทุุกอย่่างราบรื่่�นดีีมาก
เพราะไม่่มีีใครพููดคุุยกััน ทุุกคนมีีตารางการทำำ�งาน เมื่่�อคน
หนึ่่�งกำำ�ลัังเตรีียมอาหาร อีีกคนล้้างทำำ�ความสะอาด และ
บรรยากาศก็็เกื้้�อหนุุนกัันดีี แต่่ผมจะสามารถเอาการเจริิญ
ภาวนาออกไปใช้้ต่่อกัับชีีวิิตข้้างนอกได้้อย่่างไร”
ในสถานที่่�ต่า่ ง ๆ และในกลุ่่�มคนที่่�หลากหลาย คนมััก
พููดถึึงสิ่่�งนานััปการที่่�เราสามารถทำำ�ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นการนั่่�ง
สมาธิิทุกุ วััน และการรัักษาศีีล และในบรรดาสิ่่ง� ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
มัักจะมีีการให้้ทานรวมอยู่่�ด้้วย สิ่่�งที่่�อาตมามัักจะทำำ�เวลาพููด
ถึึงการให้้ทานคืืออาตมาจะพููดว่่า “เกี่่�ยวกัับการให้้ทานหรืือ
ให้้ความเอื้้�อเฟื้้�อ พวกท่่านก็็รู้้�ดีีว่่าอมราวดีีเป็็นวััดใหญ่่ มีีค่่า
ใช้้จ่่ายสููงมาก ดัังนั้้�น การให้้อามิิสทานเป็็นสิ่่�งที่่�พวกเรา
ยิินดีีรัับ เพราะมัันทำำ�ให้้เราสามารถมีีไฟฟ้้าใช้้และช่่วยให้้
เราสามารถบำำ�รุุงรัักษาสภาพวััดให้้ดีีอยู่่�ได้้” อย่่างไรก็็ตาม
อาตมามัักจะพููดเสมอว่่า สิ่่�งที่่�สำำ�คััญกว่่าการมีีใจเอื้้�อเฟื้้�อ
ด้้านวััตถุุสิ่่�งของที่่�มีีต่่อครอบครััว ต่่อเพื่่�อน ต่่อคนที่่�อยู่่�ใกล้้
เรา ก็็คืือการมีีความพร้้อมที่่�จะให้้เวลาแก่่พวกเขา เวลามีีคน
พููดกัับเรา เราจะไม่่มองหาทางที่่�จะเดิินหนีีไป เรากำำ�ลังั สนใจ
กำำ�ลัังให้้ความใส่่ใจ กำำ�ลัังให้้เวลา เราไม่่ได้้กำำ�ลัังยุ่่�งเกิินไปที่่�
จะพููดด้้วย ยุ่่�งเกิินไปที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือ
บ่่อยครั้้�งที่่�เมื่่�ออาตมาพููดเรื่่�องเช่่นนี้้� คนมัักจะแปลก
ใจว่่า “จริิงหรืือท่่าน! เพราะพวกเขาไม่่เคยคิิดว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�
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เป็็นการให้้ความเอื้้�อเฟื้้�อด้้วยเช่่นกััน แต่่อาตมารู้้�สึึกว่่ามััน
ใช่่ และรวมไปถึึงการให้้อภััยและการไม่่พกพาความขุ่่�นเคืือง
ไว้้ในใจ การให้้ความเอื้้�อเฟื้้�อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้เวลา การ
ให้้ความใส่่ใจ ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นส่่วนที่่�มีีความสำำ�คััญมากในการ
ปฏิิบััติิของเรา และช่่วยสนัับสนุุนให้้เราดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในโลก
ได้้ด้้วยธรรม

การให้้อภััยและการเจริิญกรุุณา
การให้้อภััยสััมพัันธ์์โดยตรงกัับกรุุณา การเกิิดความรู้้�สึึก
อ่่อนโยน เห็็นอกเห็็นใจผู้้�อื่น่� จะทำำ�ให้้เกิิดการอภััย ความเข้้าใจ
ที่่�มองเห็็นว่่า การกระทำำ�ของเรานั้้�น ไม่่ใช่่ เรา ไม่่ใช่่ตััวตน
ทั้้�งหมดของเรา
จะขอยกตัั ว อย่่ า งเมื่่� อ พระพุุ ท ธองค์์ ไ ด้้ ทร งพบกัั บ
องคุุลีีมาล ผู้้�ซึ่่�งได้้ฆ่่าคนมามากมาย เป็็นทั้้�งโจรและนัักฆ่่า
และแม้้ว่่าองคุุลีีมาลเองได้้พยายามที่่�จะเอาชีีวิิตพระองค์์
พระพุุทธองค์์ก็็มิิได้้ทรงให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องนี้้� หรืือต่่อ
เรื่่�องที่่�องคุุลีีมาลได้้ฆ่่าคนมาแล้้วจำำ�นวนถึึง ๙๙๙ คน โดยมีี
นิ้้�วของเหยื่่อ� ที่่�ถููกฆ่่าร้้อยเป็็นพวงห้้อยอยู่่�ที่่ค� อ พระพุุทธองค์์
มิิได้้ทรงให้้ความสนพระทััยต่่อเรื่่�องเหล่่านี้้�เลย แต่่พระองค์์
กลัับทรงเล็็งเห็็นถึึงคุุณสมบััติอัิ นั ประเสริิฐในความเป็็นมนุุษย์์
ที่่�มีีในองคุุลีีมาล พระองค์์มิิได้้ทรงปฏิิเสธความจริิงที่่�ว่่า
องคุุลีีมาลเป็็นโจรและเป็็นฆาตกร พระองค์์ทรงตระหนััก
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ดีีถึึงเรื่่�องนี้้� แต่่พระองค์์มิิได้้ทรงปล่่อยให้้เรื่่�องราวเหล่่านั้้�น
มากำำ�หนดความเป็็นองคุุลีีมาล พระองค์์ได้้ทรงสื่่�อให้้เห็็นว่่า
“องคุุลีีมาลคืือฆาตกรมืือเปื้้�อนเลืือดและเป็็นนัักฆ่่า แต่่นั่่�นก็็
ไม่่ใช่่องคุุลีีมาล ไม่่เป็็นทั้้�งหมดขององคุุลีีมาล”
กรุุณามีีความหมายได้้หลายอย่่างหลายแง่่ เมื่่�อเรา
พิิจารณาคำำ�นี้้� จะพบสิ่่�งสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่ง� คืือคำำ�ว่า่ compassion
ในภาษาอัังกฤษมีีความหมายไม่่ตรงนัักกัับคุุณสมบััติิของ
คำำ�ว่่า “กรุุณา” ในภาษาบาลีี คำำ�ว่่า “empathy ความเห็็นอก
เห็็นใจ” น่่าจะมีีความใกล้้เคีียงกัับกรุุณามากกว่่า ทั้้�งนี้้�เพราะ
คำำ�ว่่า “compassion” แปลตรงตััวได้้ว่่า “เป็็นทุุกข์์ร่่วมกััน
ร่่วมทุุกข์์ด้้วยกััน” มาจากรากศััพท์์ภาษาลาติินว่่า “com”
(แปลว่่า “ด้้วย กัับ”) “passio” (แปลว่่า “เป็็นทุุกข์์”) เหมืือน
ที่่�ปรากฏอยู่่�ในคำำ�ว่่า “the passion of Christ การทนทุุกข์์
ของพระเยซูู หรืือการทรมานของพระเยซูู” ที่่�ไม่่ได้้แปลว่่า
พระเยซููหลงใหลอะไรบางอย่่าง แต่่คำำ�นี้้�กลัับหมายถึึง “การ
ทนทุุกข์์ของพระเยซูู” ดัังนั้้�นคำำ�ว่า่ “compassion” จึึงมีีความ
หมายว่่า “ร่่วมทุุกข์์ไปกัับ”
อย่่างไรก็็ตาม คำำ�ว่่า “กรุุณา” ซึ่่�งมัักจะแปลกัันเป็็น
ภาษาอัังกฤษว่่า “compassion” ไม่่ใช่่สภาพจิิตที่่�เป็็นทุุกข์์
ในทางจิิตวิิทยาของพุุทธ กรุุณาเป็็นความสว่่างไสวของจิิต ซึ่่ง�
เป็็นธรรมหนึ่่ง� ในพรหมวิิหาร ที่่�แปลว่่าธรรมเป็็นเครื่่อ� งอยู่่�อััน
ประเสริิฐ เป็็นความสว่่างแจ่่มใสอย่่างยิ่่ง� เป็็นความกว้้างไกล
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ไร้้ขอบเขตของจิิต ดัังนั้้�น ความไม่่มีขี อบเขต ไม่่มีที่่ี �สุดุ ไม่่มีี
ประมาณ คืือคำำ�อธิิบายขยายความของคำำ�นี้้�
ดัังนั้้�นกรุุณาจึึงไม่่ใช่่สภาพที่่�เป็็นทุุกข์์ ในพระธรรมคำำ�
สอนได้้กล่่าวถึึงเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า ถ้้าเราเป็็นทุุกข์์ไปด้้วยกัับความ
ทุุกข์์ของผู้้�อื่่�น นั่่�นไม่่ใช่่กรุุณาที่่�แท้้จริิง แต่่เป็็นกรุุณาที่่�ถููก
บิิดเบืือนไป ถููกเข้้าใจผิิดไป ไม่่ใช่่กรุุณาที่่�แท้้
ยัังมีีศััพท์์ภาษาบาลีีอีีกคำำ�หนึ่่�ง ซึ่่�งใช้้ในความหมาย
เดีียวกัับ “กรุุณา”คืือคำำ�ว่า่ “อนุุกััมปะ” เมื่่อ� มีีการสวดอาราธนา
พระธรรมเทศนาที่่�มีีคำำ�ว่่า “อนุุกมฺฺปิิมํํ ปชํํ” มีีความหมาย
ว่่า “ขอพระองค์์ได้้โปรดแสดงธรรมอนุุเคราะห์์ด้ว้ ยเถิิด”
“อนุุกมฺฺป” แปลตามศััพท์์ว่่า “สะท้้อนกลัับหรืือก้้อง
กัังวาน” หรืือ “มีีความใส่่ใจต่่อความสุุขสบายของผู้้�อื่่�น”
บางครั้้�งยัังมีีความหมายว่่า “ธรรมชาติิทำำ�ให้้จิิตหวั่่�นไหว
ต่่อสวััสดิิภาพของทุุกชีีวิิต” ซึ่่�งฟัังดููคล้้าย ๆ กัับว่่ามีีความ
กระวนกระวายอยู่่� แต่่คำำ�นี้้�ไม่่ได้้หมายถึึงเช่่นนั้้�น แต่่กลัับ
หมายถึึงความกระตืือรืือร้้น ความใส่่ใจจริิงจัังต่่อความสุุข
และความสบายของผู้้�อื่่�น เป็็นความรู้้�สึึกเห็็นอกเห็็นใจใน
ความทุุกข์์ของผู้้�อื่่�นโดยที่่�ไม่่ได้้ทุุกข์์ตามไปด้้วย
อาตมาคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�เราจะต้้องทำำ�ความ
เข้้าใจและพิิจารณาคำำ�ว่า่ กรุุณา ในแง่่คิดิ เช่่นนี้้� การจะกรุุณา
อย่่างบริิสุุทธิ์์�ใจในศาสนาพุุทธไม่่ได้้หมายถึึงว่่า เรามีีความ
กัังวลใจต่่อใคร ๆ ทุุกคน เพราะนั่่�นเป็็นกรุุณาที่่�ถููกบิิดเบืือน
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ทำำ�ให้้เข้้าใจคลาดเคลื่่�อน คุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นของกรุุณา
ในทางจิิตวิิทยาพุุทธคืือ การทำำ�ใจให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับผู้้�ฟััง
ความใส่่ใจ ความเห็็นใจต่่อความทุุกข์์ของผู้้�อื่่�น และจากนั้้�น
การมีีใจที่่�พร้้อมจะให้้ การให้้ความสนใจ การให้้การดููแล
เอาใจใส่่ก็จ็ ะเกิิดขึ้้น� ตามมาจากความอ่่อนโยน เห็็นอกเห็็นใจนั้้น�

“ภััยแฝงของการเป็็นผู้้�ให้้”
ในสัั ง คมตะวัั น ตกเราเคยชิิ น ที่่� จ ะคิิ ดถึึ งคำำ�ว่่ า กรุุ ณ าใน
ความหมายของ “กิิจกรรมที่่�ทำำ�ด้้วยกรุุณา” เหมืือนการที่่�เรา
ออกไปกระทำำ�การต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น ซึ่่�งในแง่่นี้้�เป็็น
เรื่่อ� งที่่�มีีประโยชน์์มากแน่่นอน เราเป็็นสัังคมที่่�มีคี วามกรุุณา
มาก ดัังจะเห็็นได้้จากจำำ�นวนขององค์์กรการกุุศลต่่าง ๆ ที่่�มีี
อยู่่�อย่่างมากมาย จำำ�นวนเงิินที่่�ประชากรในประเทศนี้้�บริจิ าค
ในการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าประทัับใจมาก สหราช
อาณาจัักรเป็็นชาติิที่่�น่่าชื่่�นชมยกย่่องมากในแง่่นี้้�
แต่่อย่่างไรก็็ตาม เราไม่่ควรให้้คำำ�จำำ�กััดความหรืือ
จำำ�กััดขอบเขตของ “กรุุณา” ไว้้เพีียงแค่่ว่่าเป็็นการช่่วยเหลืือ
ผู้้�อื่น่� เป็็นการให้้ความอนุุเคราะห์์ด้า้ นวััตถุุสิ่่ง� ของแก่่ผู้้�อื่น่� ถ้้า
เรามองความหมายของกรุุณาในมุุมแคบเพีียงเท่่านั้้�น เราก็็
อาจจะพลาดจากความจริิงที่่�ว่่า บางครั้้�งกิิจกรรมที่่�เราเรีียก
ว่่าเป็็นความกรุุณานั้้�น เป็็นเพีียงเรื่่�องที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกดีีต่่อ
ตััวเอง มากกว่่าที่่�จะเป็็นความเห็็นใจต่่อผู้้�อื่น่� อย่่างจริิงจััง ใน
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กรณีีนี้้สิ่่� ง� ที่่�เป็็นแรงจููงใจในการช่่วยเหลืือผู้้�อื่น่� มัักจะเป็็นการ
หาสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เราสบายใจขึ้้�น ให้้ใจของเราสงบขึ้้�น เรารู้้�สึึกว่่า
“ถึึงเวลาที่่�จะต้้องทำำ�อะไรบางอย่่างแล้้ว ต้้องลงมืือทำำ�ตอน
นี้้�แล้้ว เพราะฉัันรู้้�สึึกไม่่ดีีเลย” และเมื่่�อเราได้้ลงมืือทำำ�อะไร
สัักอย่่างที่่�เป็็นการช่่วยเหลืือ เมื่่�อนั้้�นมัันจะทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกดีี
ขึ้้�น และแน่่นอนว่่าการทำำ�สิ่่�งดีี ๆ ที่่�มีีประโยชน์์ กำำ�ลัังเกิิด
ขึ้้�นอยู่่�จริิง แต่่ก็็อาจทำำ�ให้้การกระทำำ�นั้้�นกลัับกลายเป็็นเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเราและความรู้้�สึึกของเรา มากกว่่าที่่�จะเป็็น
เรื่่�องของผู้้�อื่่�น ฟัังแล้้วรู้้�สึึกคุ้้�นๆ กัันบ้้างไหม
เมื่่�อหลายปีีมาแล้้ว มีีการทำำ�วิิจััยทางจิิตวิิทยาในหมู่่�
ผู้้�ทำำ�งานสัังคมสงเคราะห์์นัับหมื่่�นคนในภาคต่่าง ๆ ของสห
ราชอาณาจัักร (ในที่่�นี้้อ� าตมาต้้องขออภััยนัักสัังคมสงเคราะห์์
ไว้้ล่่วงหน้้าที่่�จะเอ่่ยถึึงเรื่่�องนี้้� อาตมาไม่่ได้้มีีเจตนาจะล่่วง
เกิินใคร) ผลการศึึกษาที่่�น่่าประหลาดใจ แต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ดีี
มากอัันหนึ่่�ง พบว่่า ….นัักสัังคมสงเคราะห์์มากมาย อาจจะ
ราว ๆ ๘๕-๙๐% ทีีเดีียว ที่่�มีีแรงผลัักดัันว่่า ตนต้้องเป็็นคน
มีีประโยชน์์ การทำำ�งานสัังคมสงเคราะห์์ของพวกเขา เกิิด
จากแรงบีีบคั้้�นหรืือการผลัักดัันที่่�มาจากในใจของเขาเอง ที่่�
ต้้องการเป็็นคนที่่�มีีประโยชน์์ พวกเขามีีบุุคลิิกบางอย่่างที่่�
ต้้องการคำำ�ชื่่�นชมที่่�ได้้รัับกลัับมาจากการได้้ช่่วยเหลืือ และ
เมื่่�อใดก็็ตามที่่�เขาไม่่สามารถลงมืือช่่วยเหลืือได้้อย่่างเต็็มที่่�
เขาจะรู้้�สึึกไม่่สบายใจ ไม่่พอใจอย่่างมาก อาตมาไม่่ได้้
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ต้องการื่ทุี�จะวัิพิากษ์วัิจารื่ณ์งานสังคมสงเครื่าะห้์ อย่าไดี้
เข้้าใจผิดีเดี็ดีข้าดี…เพิียงแต่อยากสะทุ้อนภัาพิให้้เห้็นถ่งการื่
ย่ดีติดีในฉัน เม่�อฉันไดี้รื่้ส่กเติมเต็มทุี�ไดี้ชื่่วัยใครื่สักคน…
นัน� ค่อ การื่ย่ดีติดีใน ฉ้น อย่างเห้นียวัแน่น จากการื่ลงม่อทุำา
ป็รื่ะโยชื่น์ให้้คนอ่�น

สำาคัญทำี�ทำัศนคต่ิ
เม่�อเรื่ามองถ่งกรืุ่ณา จ่งไม่ใชื่่เพิียงแค่การื่กรื่ะทุำา การื่ลงม่อ
ชื่่วัยเห้ล่อใครื่ แต่สิ�งสำาคัญอย้่ทุี�ทุัศนคติทุ�ีมีต่อการื่กรื่ะทุำา
นัน� ๆ ในการื่พิฒ
ั นาคุณภัาพิทุีแ� ทุ้จรื่ิงข้องกรืุ่ณา ห้ัวัใจสำาคัญ
อย้ทุ่ ส�ี ภัาวัะข้องการื่ไรื่้ควัามวัิตกกังวัล เป็็นการื่ทุำาป็รื่ะโยชื่น์
ทุี�ป็รื่าศจากควัามกรื่ะวันกรื่ะวัายใจวั่าต้องกรื่ะทุำา แต่เป็็น
ควัามรื่้้ส่กทุี�กลั�นออกมาจากควัามรื่ักทุี�ไม่ข้่�นกับ่ตัวัตนใดี ๆ
ทุั�งสิ�น… ไม่ใชื่่เรื่่�องง่ายเลยใชื่่ไห้ม…ทุี�จะแป็ลงให้้เป็็นการื่
กรื่ะทุำาในชื่ีวัิตจรื่ิง
เม่�อเรื่าไดี้พิิจารื่ณาคำาสอนข้องพิรื่ะพิุทุธองค์และ
ศ่กษาคำาแนะนำาข้องพิรื่ะองค์ เรื่าจะพิบ่วั่าพิรื่ะพิุทุธองค์
ทุรื่งมีพิรื่ะมห้ากรืุ่ณาอันล้นเห้ล่อ นับ่แต่วัันทุี�ทุรื่งตรื่ัสรื่้้ ทุรื่ง
สั�งสอนพิรื่ะธรื่รื่ม เป็็นเวัลาถ่ง ๔๕ พิรื่รื่ษา พิรื่ะองค์ทุรื่ง
ใส่พิรื่ะทุัยในการื่ให้้ควัามชื่่วัยเห้ล่อผ้้อ่�นอย้่เสมอมา ในการื่
กรื่ะทุำาสิ�งต่าง ๆ ดี้วัยพิรื่ะเมตตา ทุรื่งป็รื่ะดีิษฐานพิรื่ะ
ธรื่รื่มคำาสอน ทุรื่งสถาป็นาคณะสงฆ์ ทุรื่งแก้ไข้ป็ัญห้าข้้อ
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พิิพาท ทรงให้้คำำ�แนะนำำ�กัับหมู่่�ชนทุุกเหล่่าชั้้�น ท่่านทรงงาน
หนัักอย่่างน่่าอััศจรรย์์ ในการเผยแผ่่พระธรรมและในการ
ให้้ความอนุุเคราะห์์แก่่ผู้้�อื่่�น และงานที่่�ทรงอุุทิิศพระองค์์
เช่่นนี้้�ก็็ได้้ยืืนยาวมาจนถึึงวัันนี้้�นัับเป็็นเวลาถึึง ๒๖๐๐ กว่่า
ปีีแล้้ว แต่่ตลอดสายของการเดิินทางและการสั่่�งสอนพระธรรม
พระองค์์มิิได้้ทรงทำำ�ด้้วยความวิิตกกัังวล มิิได้้ทรงทำำ�ด้้วย
ความว้้าวุ่่�นใจ ถึึงแม้้ว่่าพระองค์์จะทรงงานอยู่่�ตลอดเวลา
เพื่่�อความสุุขสัันติิแก่่ผู้้�อื่่�น พระองค์์ก็็มิิได้้เคยทรงมีีความ
กระวนกระวายใจกัั บสิ่่� ง ที่่� ทำำ� และกัั บ ผลของสิ่่� ง เหล่่ า นั้้� น
หากพระองค์์ทรงให้้คำำ�แนะนำำ� แล้้วผู้้�คนไม่่ดำำ�เนิินรอยตาม
พระองค์์ก็็มิิได้้ทรงขุ่่�นเคืืองพระทััย
มีีเหตุุการณ์์หนึ่ง่� เกิิดขึ้้น� ขณะเมื่่อ� พระพุุทธองค์์ได้้เสด็็จ
ดำำ�เนิินทางไกลในชนบท โดยมีีพระผู้้�ติดิ ตามรููปหนึ่่ง� ท่่านอยู่่�
ในระหว่่างการเดิินทางไปกรุุงราชคฤห์์ และเมื่่อ� ได้้มาถึึงทาง
สองแพร่่ง พระพุุทธองค์์ได้้ทรงดำำ�เนิินไปทางแยกด้้านขวา แต่่
พระผู้้�ติดิ ตามได้้กราบทููลว่่า “ข้้าแต่่พระองค์์ผู้เ้� จริิญ ทางซ้้าย
นี้้�คืือทางไปยัังราชคฤห์์”
พระพุุ ท ธองค์์ ไ ด้้ ต รัั ส ตอบพร้้ อ มทรงชี้้� ท างที่่� ทร ง
ดำำ�เนิินอยู่่�ว่่า “นี้้�คืือทางไปราชคฤห์์”
“ขอประทานอนุุญาต ข้้าพระองค์์ทราบดีีว่่าพระองค์์
ทรงเป็็นพระสััพพััญญูู แต่่นี้้�คืือทางไปราชคฤห์์ ข้้าพระองค์์
รู้้�จัักทางนี้้�ดีี”
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พระพุุทธองค์์ตรััสตอบว่่า “ไม่่ใช่่ นี้้�คืือทาง”
“ขอประทานอนุุญาต แต่่...”
พระสููตรนี้้� เ ป็็ น เรื่่� อ งที่่� เ กิิ ดยุุ ค พุุ ท ธกาล ดัั ง นั้้� น
เหตุุการณ์์ทั้้�งหลายต้้องเกิิดขึ้้�น ๓ ครั้้�ง เมื่่�อนั้้�นพระผู้้�ติิดตาม
จึึงได้้กราบทููลเป็็นครั้้�งที่่� ๓ ว่่า “นี้้�คืือทางไปราชคฤห์์”
และพระพุุทธองค์์ก็ไ็ ด้้ตรััสตอบว่่า “ไม่่ นี้้คืื� อทางที่่�เรา
จะต้้องดำำ�เนิินไปเพื่่�อให้้ถึึงกรุุงราชคฤห์์”
เมื่่อ� นั้้�นพระผู้้�ติดิ ตามได้้กราบทููลว่่า “ข้้าแต่่พระองค์์ผู้้�
เจริิญ ขอเชิิญเสด็็จไปตามทางนั้้�นโดยลำำ�พัังเถิิด”
ดัั ง นั้้� น แล้้ ว พระผู้้�ติิ ด ตามก็็ ไ ด้้ ว างบาตรของพระ
พุุทธองค์์ที่่ต� นได้้ถืือมาลง และเดิินเลี้้�ยวไปตามทางด้้านซ้้าย
ขณะที่่�พระพุุทธองค์์เสด็็จดำำ�เนิินไปตามทางด้้านขวา
หลัังจากเดิินไปตามทางด้้านซ้้ายได้้ไม่่นานนััก พระผู้้�
ติิดตามก็็พบกับั กลุ่่�มโจร ถููกทำำ�ร้า้ ยจนบาตรแตกและผ้้าสบง
จีีวร ขาดวิ่่�น ในที่่�สุดท่
ุ า่ นก็็ล้ม้ ลุุกคลุุกคลานเดิินทางต่่อจนได้้
เข้้าเฝ้้าพระพุุทธเจ้้า ท่่านรู้้�สึึกสำำ�นึึกผิิดอย่่างมาก
พระพุุทธองค์์เสด็็จดำำ�เนิินทางที่่�อ้้อมไกลกว่่าเพื่่�อ
จะเข้้าถึึงกรุุงราชคฤห์์ เพราะทรงทราบดีีว่่าที่่�ทางปกติินั้้�นมีี
กลุ่่�มโจรซุ่่�มรออยู่่� แต่่พระติิดตามได้้ตัดสิ
ั นิ ใจที่่�จะเดิินไปตาม
ทางของตน และไม่่ได้้คิิดที่่�จะกราบทููลถามว่่า เพราะเหตุุใด
พระองค์์จึึงทรงเลืือกทางสายนั้้�น ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ประหลาดมาก
เพราะท่่านเองก็็รู้้�ดีีว่่าพระพุุทธองค์์ทรงเป็็นพระสััพพััญญูู
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ผู้้�รอบรู้้�และมีีอิิทธิิฤทธิ์์�หยั่่�งรู้้�ทุุกอย่่างได้้ นอกจากนี้้�ยัังทรง
รอบรู้้�อย่่างหยั่่�งลึึกในวิิถีีของโลกที่่�อาจเกิิดขึ้้�นด้้วย สำำ�หรัับ
อาตมาแล้้ว เรื่่�องนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงพระมหากรุุณาอัันยิ่่�ง
ของพระองค์์ แต่่พระองค์์ก็็ทรงมีีความพร้้อมที่่�จะแสดง
พระกรุุณาด้้วยการปล่่อยให้้พระติิดตามถููกโจรทุุบตีี นี่่�คืือ
บทเรีียนที่่�พระผู้้�นี้้�จะไม่่มีีวัันลืืมตลอดไป หากว่่าเราได้้อยู่่�
ต่่อหน้้าพระผู้้�ทรงตรััสรู้้�ชอบด้้วยพระองค์์เองแล้้ว ผู้้�ซึ่่�งเรามีี
ความศรััทธาเลื่่�อมใสอย่่างล้้นเหลืือ แต่่เราก็็ยัังบัังอาจพููดได้้
ว่่า “ข้้าพระองค์์จะไปทางนี้้� ขอพระองค์์จงถืือบาตรของท่่าน
เองเถิิด” เมื่่�อนั้้�นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาก็็เป็็นเรื่่�องของเรา
แล้้ว ซึ่่�งมัันก็็ได้้ส่่งผลที่่�แสนเจ็็บปวด อัันเกิิดจากการยึึดมั่่�น
อย่่างเหนีียวแน่่นในความคิิดของตน ในสิ่่�งที่่�เราคิิดว่่าเราถููก
เมื่่� อ หลวงพ่่ อ ชาจะกล่่ า วถึึงเรื่่� อ งนี้้� หรืื อเรื่่� อ งเล่่ า
คล้้ า ยๆกัั น นี้้� ท่่ า นมัั ก จะยกคำำ�ตรัั ส ของพระพุุ ท ธองค์์ ว่่ า
“อกฺฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็็นเพีียงผู้้�บอกทาง” พระพุุทธ
องค์์อาจจะตรััสว่่า “นี้้�คืือทางไปราชคฤห์์” ทรงชี้้�ทางให้้ แต่่ผู้้�
เดิินจะเดิินตามหรืือไม่่ เป็็นการตััดสิินใจของแต่่ละคน เป็็น
ปััญหาของแต่่ละคนที่่�ต้้องดููแลเอง
ขณะที่่�เราปฏิิบัติั เิ พื่่อ� พััฒนากรุุณาให้้เกิิดขึ้้น� จำำ�เป็็นจะ
ต้้องมีีความรู้้�สึึกในใจที่่�เบาสบาย ความรู้้�สึึกที่่�ไม่่ยึึดติดิ อยู่่�กัับ
ผลที่่�ออกมา เมื่่อ� เช้้ามีีโยมมาปรึึกษากัับอาตมาเรื่่อ� งการสอบ
เข้้ามหาวิิทยาลััยของลููกชาย เธอกำำ�ลังั กัังวลว่่าลููกชายอาจไม่่
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ได้้คะแนนที่่�สููงมากพอ แล้้วเธอจะทำำ�อย่่างไร ครอบครััวของ
เธอจะทำำ�อย่่างไร และอาตมาจะทำำ�อย่่างไรได้้บ้้างเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องนี้้� อาตมาจะช่่วยให้้ลููกของเธอได้้คะแนนมากกว่่านี้้�ได้้
อย่่างไร ซึ่่�งอาตมาได้้ตอบว่่า “ลููกของโยมอาจจะเป็็นคนเก่่ง
ได้้รับั การศึึกษาที่่�ดีี และเป็็นคนที่่�ฉลาดมาก แต่่ถ้า้ บัังเอิิญเขา
ได้้อยู่่�ในห้้องเรีียนที่่�มีนัี กั เรีียนอีีก ๔๐ คนที่่�เก่่งกว่่า ได้้รับั การ
ศึึกษาที่่�ดีกี ว่่า และเป็็นคนฉลาดมากกว่่า ก็็จะเป็็นการดีีที่่โ� ยม
จะพึึงรู้้�ว่่าเรื่่�องนี้้�อยู่่�เหนืือการควบคุุมของโยม
แต่่ยัังมีีสิ่่�งที่่�โยมสามารถทำำ�ได้้ คืือการนำำ�เอาทััศนคติิ
ของความไม่่กระวนกระวายรุ่่�มร้้อนใจเข้้าไปในบ้้าน โยม
สามารถที่่�จะปล่่อยวางความกัังวลใจ ปล่่อยวางความเป็็น
ห่่วง และการทำำ�เช่่นนี้้�จะช่่วยสร้้างบรรยากาศของความสงบ
สุุขขึ้้น� ได้้ภายในบ้้าน ความสงบสุุขในบ้้านที่่�ยังั มีีลููกชายอาศััย
อยู่่�ด้้วย ก็็จะเป็็นตััวช่่วยให้้ลููกชายสามารถพััฒนาศัักยภาพ
ของเขาให้้ดีขึ้้ี �นได้้มาก เท่่าที่่�ความสามารถของมนุุษย์์จะพึึง
ทำำ�ได้้ แต่่ถ้้าในบ้้านมีีแต่่ความไม่่สงบและเต็็มไปด้้วยความ
ตึึงเครีียดและความบีีบคั้้น� เมื่่อ� นั้้�นบรรยากาศในบ้้านก็็จะไม่่
สงบ ไม่่เอื้้�อต่่อความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในครอบครััว ดัังนั้้�นทััศนคติิ
จึึงคืือทุุกอย่่าง”
เมื่่�อเราตั้้�งใจจะเจริิญกรุุณาให้้เกิิดมีีขึ้้�น เราทำำ�ในสิ่่�งที่่�
เราทำำ�ได้้ แล้้วปล่่อยให้้เรื่่�องราวต่่าง ๆ คลี่่�คลายไปเอง แต่่
หากว่่าเรายึึดติิดอยู่่�กัับผลที่่�จะออกมาด้้วยความคาดหวััง
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เมื่่�อเราเข้้าไปติิดกัับมัันเสีียแล้้ว เมื่่�อนั้้�นเราก็็ตกอยู่่�ในห้้วง
ความทุุกข์์ ณ ที่่�นั้้�นเอง ผลปรากฏว่่าโยมผู้้�นั้้�นสามารถเข้้าใจ
หลัักที่่�ว่่านี้้�และสามารถเห็็นคล้้อยตามกัับสิ่่�งที่่�อาตมาพููดได้้
ทัันทีีที่่�เราคิิดว่่า “มัันต้้องเป็็นอย่่างนี้้�สิิ.....ฉัันจะต้้อง
ช่่วยคนผู้้�นี้้อ� ย่่างนี้้.� ...ฉัันจะต้้องทำำ�ให้้ผลออกมาเป็็นอย่่างนี้้.� ...
ถ้้ามัันออกมาเป็็นอย่่างนั้้น� จะแย่่มากเลย....” ถ้้าเราปล่่อยให้้
ใจยึึดอยู่่�กัับผลบางอย่่างเช่่นนี้้� เราก็็จะเป็็นอย่่างที่่�คนอเมริิกันั
มัักพููดว่่า “you are toast” “พัังไม่่เป็็นท่่าหรืือไปต่่อไม่่ได้้”
อาจจะฟัังดููเป็็นคำำ�พููดที่่�แปลก แต่่คำำ�นี้้�หมายถึึง แพ้้ราบคาบ
ทำำ�อะไรต่่อไม่่ได้้ ความทุุกข์์จะกลายเป็็นสิ่่�งที่่�หลีกี เลี่่�ยงไม่่ได้้
แต่่แทนที่่�จะเป็็นเช่่นนั้้�น หากเราพยายามทำำ�ทุุกอย่่าง
ให้้ดีที่่ี สุ� ดุ เท่่าที่่�ทำำ�ได้้ จะเป็็นการฉลาดกว่่า ให้้เราลองประเมิิน
สถานการณ์์ให้้ดีที่่ี สุ� ดุ มั่่�นใจในความใส่่ใจที่่�เรามีีต่อ่ ผู้้�อื่น่� แล้้ว
จึึงทำำ�ในสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ จากนั้้�นจึึงปล่่อยวางมัันลง จงทำำ�ในสิ่่�งที่่�
ทำำ�ได้้และถ้้าผลออกมาเป็็นอย่่างที่่�เราตั้้�งใจ ถืือว่่าเป็็นความ
โชคดีี เมื่่อ� นั้้�นทุุกอย่่างก็็เป็็นเรื่่อ� งดีีที่่น่� า่ พอใจ แต่่ถ้า้ ผลไม่่ออก
มาอย่่างที่่�หวััง ก็็ไม่่เป็็นไร ลองอย่่างอื่่�นใหม่่ หรืือไม่่ก็็ปล่่อย
ให้้มัันเป็็นอย่่างที่่�เป็็น ทำำ�ในสิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้ แล้้วปล่่อยให้้โลก
ดำำ�เนิินของมัันไปอย่่างที่่�มัันเป็็น
ทััศนคติิแบบนี้้�อาจจะฟัังดููพื้้�น ๆ ธรรมดา ไม่่น่่ามีี
อะไรให้้ตื่่�นเต้้นไปสัักหน่่อย ซึ่่�งอาจขาดอรรถรสของอารมณ์์
แบบฝรั่่�งว่่า “ถ้้าเธอใส่่ใจเรื่่�องนี้้�จริิง เธอจะรู้้�สึึกโกรธและไม่่
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พอใจ!” แต่่ถ้้าเรามองลึึกลงไปในใจแล้้ว จะเห็็นว่่าการที่่�เรา
มีีทััศนคติิที่่�สงบราบเรีียบเช่่นนี้้� ไม่่ได้้เป็็นเพราะเราไม่่ใส่่ใจ
เลย แต่่ความจริิงก็็คืือ เป็็นเพราะเรายอมรัับว่่า ศัักยภาพ
ของเราเองต่่างหากที่่�มีขีี ดจำ
ี ำ�กัดั เหมืือนดั่่�งพระพุุทธดำำ�รัสั ว่่า
“ตถาคตเป็็นเพีียงผู้้�บอกทาง”
แม้้พระพุุทธองค์์เองก็็ไม่่ทรงสามารถทำำ�ให้้ใครตรััสรู้้�
ได้้ พระองค์์ทรงชี้้�ทางให้้ได้้ แต่่ถ้้าคนผู้้�นั้้�นไม่่ต้้องการจะเดิิน
ไป ก็็เป็็นเรื่่อ� งของเขาโดยแท้้” พระผู้้�ติดิ ตามในพระสููตรเรื่่อ� ง
นั้้�นเชื่่�อมั่่�นในความถููกต้้องของตน จึึงได้้รัับผลที่่�สาสม พระ
ตถาคตทรงชี้้�ทางให้้ แต่่บุุคคลผู้้�นั้้�นเลืือกที่่�จะไม่่เดิินตามเอง

แก่่นสำำ�คััญ ๓ ประการ
ทััศนคติิดัังที่่�ได้้อธิิบายแล้้วนี้้� เป็็นบาทฐานที่่�ดีีในการสร้้าง
กรุุณา ในแง่่ของการกระทำำ�ที่่�เป็็นกรุุณา มีีตััวอย่่างที่่�ดีีที่่�
อาตมาอยากจะแบ่่งปัันให้้ผู้้�อื่น่� ได้้รับรู้
ั ้�ด้ว้ ย ขอกลัับไปเล่่าเรื่่อ� ง
ที่่�อเมริิกาอีีกครั้้�ง เพื่่�อนของเราที่่�วััดอภััยคีีรีีคนหนึ่่�งเป็็นนััก
บำำ�บัดด้
ั ว้ ยการนวด ซึ่่ง� เขาได้้พัฒ
ั นาระบบกายภาพบำำ�บัดด้
ั ว้ ย
สติิ เขามีีชื่่�อว่่า โกณฑััญญะ ซึ่่�งเป็็นฆราวาสคนแรกในเมืือง
ซานฟรานซิิสโกที่่�ขอชื่่อ� เป็็นภาษาบาลีี เขาจึึงได้้รับั ชื่่อ� ว่่า โกณ
ฑััญญะ อัันเป็็นชื่่�อของพระสาวกรููปแรกของพระพุุทธองค์์ที่่�
บรรลุุธรรม
36

การให้อภัยและความกรุณา

โกณฑัั ญ ญะมีี ค ลิิ นิิ ก และศููนย์์ เ ล็็ ก ๆ อยู่่�ในซาน
ฟรานซิิ ส โก ซึ่่� ง เขาใช้้ เ ป็็ น ที่่� ส อนการบำำ�บัั ดด้้ ว ยการนวด
ตามแบบที่่�เขาพััฒนาขึ้้�น ตลอดเวลาหลายปีีเขามีีลููกศิิษย์์
มาเรีียนด้้วยมากมาย เมื่่�ออายุุได้้ราว ๕๐ ปีีเขาก็็ล้้มป่่วย
ด้้วยโรคมะเร็็งลำำ�ไส้้ และเสีียชีีวิิตลงในที่่�สุุด อาตมาอยู่่�
กัับเขาด้้วยตอนที่่�เขาเสีียชีีวิิตที่่�สถานพยาบาลแห่่งหนึ่่�งใน
ซานฟรานซิิสโก เราจััดงานศพให้้เขาที่่�วััดอภััยคีีรีี หลัังจาก
เผาแล้้ว เราได้้ฝัังอัังคารของเขาที่่�ใต้้ต้้นโอ๊๊คในป่่า ในงานศพ
มีีลููกศิิษย์์มากมายที่่�มาร่่วมงานเพื่่�อกล่่าวคำำ�อำำ�ลาเป็็นครั้้�ง
สุุดท้้าย ลููกศิิษย์์คนหนึ่่�งชื่่�อ เรเชล สตาร์์บััค ไม่่สามารถมา
ร่่วมงานได้้ เพราะเธออยู่่�ที่่�ไต้้หวัันในขณะนั้้�น เธอได้้เขีียน
จดหมายที่่�ซาบซึ้้�งมากฉบัับหนึ่ง่� และได้้ถููกนำำ�มาอ่่านในงาน
นั้้�น เป็็นจดหมายที่่�มีคี วามหมายมาก อาตมาอยากจะแบ่่งปััน
จดหมายนี้้�ให้้กัับทุุกคน เพราะเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีมากเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�ที่่�เป็็นเรื่่�องของกรุุณาอย่่างเป็็นรููปธรรม
“โกณฑัั ญ ญะเป็็ น ครููของฉัั น ฉัั น โชคดีี ม ากที่่� ไ ด้้
เรีียนการนวดกดจุุดแบบชิิอััตสึึกัับเขา ที่่�โรงเรีียนสอนนวด
ซานฟรานซิิสโก เขาสอนว่่าการรัักษาร่่างกายมีีความสำำ�คััญ
ไม่่น้อ้ ยไปกว่่าการรัักษาจิิตใจ เขาบอกว่่า “หััวใจของงานของ
เรานั้้�นคืือการให้้ความใส่่ใจ ให้้การอยู่่�เป็็นเพื่่�อน อย่่ากดแรง
เกิินไป ให้้ใช้้เพีียงแค่่น้ำำ��หนัักตััวของเรา อย่่าวิินิิจฉััยโรค ขอ
เพีียงแค่่รัับรู้้� อย่่าพยายามช่่วย แต่่ก็็อย่่าหัันหน้้าหนีีด้้วยเช่่น
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กััน เพีียงแค่่อยู่่�เป็็นเพื่่อ� นเขาตรงนั้้�น ทั้้�งหมดนี้้�คืือสิ่่�งที่่�เราพึึง
ทำำ�” และเขาก็็ทำำ�ในสิ่่�งที่่�สอนจริิง ๆ พวกเรารัับรู้�ใ้ นสิ่่�งที่่�เขา
เป็็นได้้อย่่างชััดเจน เพีียงแค่่มองเขาเวลาทำำ�งานเท่่านั้้�น ซึ่่�ง
เป็็นสิ่่�งน่่าอััศจรรย์์และงดงามยิ่่�งนััก
เมื่่�อครั้้�งที่่�ฉัันเข้้าปฏิิบััติิธรรมแบบปิิดวาจานานหนึ่่�ง
สััปดาห์์เป็็นครั้้�งแรก ที่่�ศููนย์์ปฏิิบััติิสปิิริิต ร็็อค (Spirit Rock
Meditation Center) เขาก็็เข้้าปฏิิบััติิด้้วย การปฏิิบััติิครั้้�ง
นั้้�นไม่่ง่่ายสำำ�หรัับฉัันเลย และในวัันสุุดท้้ายฉัันรู้้�สึึกเต็็มตื้้�น
มาก ๆ ฉัันไม่่สามารถหยุุดร้้องไห้้ได้้ น้ำำ��ตาไหลอาบหน้้า
ตลอดเวลา แม้้กระทั่่�งถึึงเวลาอาหารกลางวััน ฉัันจำำ�ได้้ว่า่ ตััว
เองยืืนเข้้าแถวอยู่่�ในคิิวตักั อาหาร มืือถืือจานพร้้อมกัับร้อ้ งไห้้
และรู้้�สึึกอายที่่�ร้้องไห้้ ฉัันรู้้�สึึกสัังเวชใจตััวเองยิ่่�งนััก ฉัันเดิิน
ถืือจานอาหารไปที่่�มุุมที่่�ไกลที่่�สุุด บนโต๊๊ะที่่�ไกลผู้้�คนที่่�สุุด
แล้้วนั่่�งลงที่่�นั่่�น แต่่ฉัันรู้้�สึึกเป็็นทุุกข์์เกิินกว่่าจะรัับประทาน
อาหารได้้ลง แต่่แล้้วฉัันรู้้�สึึกว่่ามีีคนมาลงนั่่�งข้้างๆ คนนั้้�นก็็
คืือโกณฑััญญะ เขาไม่่ได้้พููดอะไรทั้้�งสิ้้�น เขาไม่่ได้้ทำำ�อะไรทั้้�ง
สิ้้�น เขาไม่่ได้้แม้้แต่่จะมองฉััน แต่่เขาทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขาเพีียรสอน
พวกเรามาเสมอ คืือการนั่่�งอยู่่�ตรงนั้้�นเพีียงเท่่านั้้�น ค่่อยๆรัับ
ประทานอาหารอย่่างช้้า ๆ อยู่่�เป็็นเพื่่อ� นฉัันยามฉัันมีีทุกุ ข์์ ไม่่
ได้้พยายามที่่�จะช่่วย แต่่ก็็ไม่่ได้้หัันหน้้าหนีี มัันทำำ�ให้้ฉัันรู้้�สึึก
อบอุ่่�นใจอย่่างเหลืือแสน แม้้กระทั่่�งตอนนี้้�เพีียงแค่่คิิดถึึง
เหตุุการณ์์นั้้�น น้ำำ��ตาของฉัันยัังไหลอยู่่�
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อีีกไม่่กี่่�ปีีถััดมา น้้องสาวของฉัันจะให้้กำำ�เนิิดลููกคน
แรกที่่�บ้้าน และฉัันก็็อยู่่�ที่่�นั่่�นเพื่่�อช่่วยเธอ เพราะฉัันได้้เรีียน
วิิธีีนวดให้้แม่่ที่่�อยู่่�ในระหว่่างการคลอดบุุตรมาโดยเฉพาะ
ตอนที่่�กระบวนการคลอดได้้เริ่่�มขึ้้�น น้้องของฉัันกลัับไม่่
สามารถทนให้้ใครเข้้าใกล้้เธอได้้ อย่่าว่่าแต่่จะแตะต้้องตััว
เธอเลย เธอได้้แต่่กรีีดร้้องครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า ขณะที่่�พวกเรา
ไม่่สามารถทำำ�อะไรได้้ และแล้้วฉัันก็็คิิดถึึงสิ่่�งที่่�โกณฑััญญะ
เคยทำำ�ให้้ฉััน ฉัันลงนั่่�งที่่�พื้้�นข้้าง ๆ เธอ ฉัันไม่่ได้้พููดแม้้แต่่
คำำ�เดีียว ไม่่ได้้มองเธอ ไม่่ได้้แตะต้้องตััวเธอ เพีียงแค่่นั่่�งอยู่่�
ตรงนั้้�นเป็็นเพื่่�อนเธอ ในขณะที่่�เธอกำำ�ลัังเป็็นทุุกข์์กัับความ
เจ็็บปวดจากการคลอดลููก ฉัันไม่่ได้้พยายามจะช่่วย แต่่ฉันั ก็็
ไม่่ได้้หัันหน้้าหนีีเช่่นกััน ฉัันไม่่รู้�หร
้ อกว่่า เรานั่่�งกัันอยู่่�อย่่าง
นั้้�นนานเท่่าไหร่่ แต่่หลังั จากนั้้�น เมื่่อ� ลููกของเธอคลอดออกมา
แล้้ว เธอบอกกัับฉัันว่่า มัันทำำ�ให้้เธอรู้้�สึึกอบอุ่่�นใจอย่่างล้ำำ��
ลึึก เพีียงแค่่การที่่�ฉัันนั่่�งอยู่่�ตรงนั้้�นทำำ�ให้้เธอรู้้�สึึกผ่่อนคลาย
และรู้้�สึึกกลััวน้้อยลง
และขณะนี้้�โกณฑััญญะก็็ได้้จากพวกเราไปแล้้ว แต่่
สิ่่�งที่่�เขาสอนยัังคงอบอวลอยู่่�ภายในใจของพวกเรา ที่่�ได้้เคย
ร่ำ���เรีียนมากัับเขา ทุุกครั้้�งที่่�ฉัันเห็็นน้้องสาวของฉัันอุ้้�มลููก
น้้อยไว้้ในอ้้อมกอดอย่่างเงีียบ ๆ หลัังจากที่่�เด็็กน้้อยพบกัับ
ฝัันร้้าย เธอไม่่ได้้พยายามจะช่่วย และไม่่ได้้หัันหน้้าหนีี จาก
นั้้�นฉัันเห็็นว่่าเด็็กน้้อยรู้้�สึึกอบอุ่่�นใจขึ้้น� เพราะร่่างกายเล็็ก ๆ
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นั้้�นค่่อย ๆ สงบลงและผ่่อนคลายขึ้้น� ขณะนั้้�นฉัันสััมผััสได้้ถึึง
สิ่่�งที่่�โกณฑััญญะได้้ทำำ�ไว้้ กลัับมามีีชีีวิิตขึ้้�นอีีกครั้้�ง”
เมื่่�อเราได้้พิิจารณาถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการให้้
อภััยและกรุุณา ถ้้าเรานำำ�เรื่่�องทั้้�งสองนี้้�มารวมเข้้าด้้วยกััน
และพิิจารณาดููดีี ๆ เราจะพบว่่านี่่�คืือการตระหนัักรู้้�ถึึงความ
กว้้างใหญ่่ไพศาลที่่�โลกนี้้�มีียิ่่�งกว่่าที่่�เราเคยคิิดมากนััก ยัังมีีที่่�
ว่่างในชีีวิิตของเรามากกว่่าที่่�เราคิิดไว้้ และที่่�สำำ�คััญก็็คืือเรา
ไม่่มีีความจำำ�เป็็นใด ๆ ที่่�จะต้้องเติิมที่่�ว่่างนั้้�นให้้เต็็ม หลััก
สำำ�คััญในการสอนของโกณฑััญญะคืือ การเปิิดใจให้้ที่่�ว่่าง
อัันอุุดมด้้วยพลัังของจิิตนี้้� สามารถทำำ�หน้้าที่่�รัับและตอบ
สนองต่่อสถานการณ์์แต่่ละอย่่าง อย่่างเป็็นธรรมชาติิของจิิต
เอง ไม่่ว่า่ จะด้้วยความสงบนิ่่�งหรืือด้้วยการกระทำำ�ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์์นั้้�น
เราจะพบว่่าตััวเราเองมัักจะวิ่่�งเข้้าไปช่่วยทุุกเรื่่�องได้้
อย่่างง่่ายดายมาก เพีียงเพื่่อ� เติิมที่่�ว่า่ งให้้เต็็ม ด้้วยแรงกระตุ้้�น
ของความรู้้�สึึกอยากเป็็นคนให้้ความช่่วยเหลืือ ซึ่่�งอาตมาก็็
ขอพููดจากแง่่มุุมของตััวเอง ที่่�มีีแรงกระตุ้้�นที่่�จะเป็็นคนช่่วย
เหลืือผู้้�อื่่�น เป็็นคนที่่�ให้้คำำ�อธิิบายเรื่่�องต่่าง ๆ และเป็็นคนที่่�
ช่่วยแก้้ไขเรื่่�องทั้้�งหลาย แต่่แทนที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น เราพึึงหยุุด
สัักนิิด แล้้วคิิดว่่า “หยุุดก่่อน ช้้าก่่อน มีีอะไรจำำ�เป็็นจะต้้อง
พููดตอนนี้้�ไหม มีีอะไรจำำ�เป็็นจะต้้องทำำ�ไหม หรืือว่่ามัันไม่่มีี
แล้้วไม่่นานจากนั้้�น เราจะสัังเกตได้้ถึึงที่่�ว่่างอัันกว้้างใหญ่่ที่่�
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มีีอยู่่�ทั้้�งในชีีวิิตของเรา ในความสััมพัันธ์์ ในการทำำ�งาน ใน
ทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ� ที่่�ว่่างที่่�เป็็นความกว้้างขวางนี้้� มีีอยู่่�มากมาย
เกิินกว่่าที่่�เราจะคิิดได้้เสีียอีีก
เมื่่�อเราหยุุด แล้้วตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวเอง “ฉัันจำำ�เป็็นจะ
ต้้องแบกเอาคนผู้้�นี้้ไ� ว้้ในใจหรืือ” ปฏิิกิริิ ยิ าของจิิตอาจจะออก
มาเป็็นว่่า “อืือม์์ ใช่่! คนผู้้�นั้้น� ต้้องถููกลงโทษ ฉัันจะไม่่ยอมให้้
อภััยเขาเด็็ดขาด” อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยพลัังใจที่่�เรามีีต่่อการ
ให้้อภััยและกรุุณา เราจะสามารถถอยหลัังออกมาก้้าวหนึ่่�ง
แล้้วพิิจารณาว่่า “นี่่�คืือความรู้้�สึึกของการไม่่อยากให้้อภััย นี่่�
คืือความรู้้�สึึกของ ‘ฉัันจะไม่่ยอมให้้อภััยเธอเด็็ดขาด!’ ความ
รู้้�สึึกนี้้�เป็็นเช่่นนี้้�เอง”
อารมณ์์ที่่ต่� อ่ ต้้านเช่่นนี้้�มีอี ยู่่� แต่่กระนั้้�นบางอย่่างในใจ
ก็็สามารถรัับรู้ไ้� ด้้ว่า่ “นี่่�เป็็นแค่่เพีียงความรู้้�สึึก มัันเกิิดขึ้้น� มััน
ทำำ�หน้า้ ที่่�ของมััน แล้้วมันั ก็็ดับห
ั ายไป” มัันเป็็นเพีียงความรู้้�สึึก
ว่่า “ฉัันจะไม่่ยอมให้้อภััยเธอเด็็ดขาด” เท่่านั้้�น แต่่ความรู้้�สึึก
นี้้�เกิิดขึ้้น� อยู่่�ภายในที่่�ว่า่ งอัันกว้้างใหญ่่ อยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์
หนึ่่�งเท่่านั้้�น อาตมาอาจกล่่าวได้้ว่่าที่่�ว่่างอัันกว้้างขวางและ
ปลอดโปร่่งนี้้�มีีอยู่่�เสมอ ณ ที่่�นี้้� เราสามารถที่่�จะกลัับมาสู่่�ที่่�
ว่่างที่่�ว่่านี้้� เราสามารถที่่�จะไว้้วางใจมัันได้้ และการที่่�เรารัับรู้้�
ที่่�ว่่างนี้้�ได้้ ก็็คืือหััวใจสำำ�คััญของการให้้อภััยและความกรุุณา
เมื่่�อเราทำำ�ความเข้้าใจกัับหลัักการสำำ�คััญนี้้� การใช้้
ชีีวิิตของพระพุุทธองค์์เป็็นตััวอย่่างศึึกษาจะเป็็นประโยชน์์
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มาก ถ้าเรื่าคิดีวั่าชื่ีวัิตข้องเรื่าชื่่างทุ้าทุายและยากลำาบ่าก
นัก ลองใชื่้เวัลาสักนิดีห้น่�ง เพิ่�อคำาน่งถ่งสิ�งทุี�พิรื่ะพิุทุธองค์
ต้องทุรื่งพิบ่เจอ พิรื่ะองค์ไดี้ทุรื่งพิบ่กับ่คนทุี�พิยายามป็อง
รื่้ายห้ลายต่อห้ลายครื่ั�ง ทุ่านทุรื่งมีล้กศิษย์อย่างองคุลีมาล
ลองจินตนาการื่ดี้วั่า เรื่ามีใครื่สักคนห้น่�งทุี�เคยฆ่าคนมาแล้วั
๙๙๙ คนมาบ่วัชื่อย้่ทุี�วัดีั อมรื่าวัดีีนี� เรื่าคงมีเรื่่�องต้องอธิบ่าย
ให้้ใครื่ต่อใครื่ฟังมากทุีเดีียวัละ! อาตมาค่อนข้้างจะมั�นใจวั่า
กลุ่มฆรื่าวัาสเก่อบ่ทุั�งห้มดีคงจะกังวัลใจพิอสมควัรื่ กลุ่ม
พิรื่ะและแม่ชื่ีอีกไม่น้อยก็น่าจะเห้ม่อนกัน ลองจินตนาการื่
ดี้วั่าสถานการื่ณ์จะเป็็นอย่างไรื่ ถ้ามีใครื่สักคนทุี�อาศัยอย้่ทุ�ี
นี� เคยเป็็นฆาตกรื่ทุี�ฆ่าคนมามากมาย และไดี้มาบ่วัชื่เป็็น
พิรื่ะ เพิรื่าะพิรื่ะอาจารื่ย์เห้็นวั่าเป็็นควัามคิดีทุีดี� ี “แต่อาจารื่ย์
ครื่ับ่ พิวักเรื่าไม่คอ่ ยมัน� ใจเทุ่าไห้รื่่นะครื่ับ่!” พิรื่ะพิุทุธองค์เอง
ก็ทุรื่งเคยไดี้รื่บ่ั คำาตำาห้นิตเิ ตียน และควัามไม่เห้็นดี้วัยในการื่
ทุี�ทุรื่งสถาป็นาห้ลักข้องศาสนาทุี�ทุุกคนมีควัามเทุ่าเทุียมกัน
ห้มดี ไม่วั่าจะเป็็นการื่ก่อตั�งห้ม้่ภัิกษุณีและการื่ทุี�มีคนทุี�มา
จากชื่นชื่ั�นล่างสุดีในสังคมซึ่่�งบ่างครื่ั�งถ้กตั�งอย้่เห้น่อกวั่าคน
ทุี�มาจากชื่นชื่ั�นส้งสุดี ห้ากบ่างคนทุี�เป็็นคนจัณฑัาล (ซึ่่�งเป็็น
ชื่นชื่ั�นตำ�าสุดีในสังคมอินเดีีย) ไดี้รื่ับ่การื่อุป็สมบ่ทุก่อนคน
วัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ เม่�อนั�นทุ่านก็ไดี้นั�งเห้น่อกวั่าคนวัรื่รื่ณะ
พิรื่าห้มณ์ พิรื่ะทุี�มาจากวัรื่รื่ณะพิรื่าห้มณ์ก็ต้องกรื่าบ่พิรื่ะ
ทุี�มาจากจัณฑัาล นั�นค่อลำาดีับ่ข้ั�นสำาห้รื่ับ่พิรื่ะสงฆ์ พิวักเรื่า
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จะสามารถจิินตนาการได้้ไหม ถึึงการปรัับเปลี่่�ยนมาตรการ
เช่่นนี้้�ในสัังคมอิินเดีียเมื่่�อ ๒๖๐๐ กว่่าปีีมาแล้้ว สิ่่�งซึ่่�งพระ
พุุทธองค์์ได้้ทรงทำำ� และทรงได้้รัับคำำ�ตำำ�หนิิและคำำ�วิิพากษ์์
วิิจารณ์์อย่่างมากมายตลอดเวลา แต่่พระองค์์ทรงรู้้�สึึกสงบ
สัันติิกัับสิ่่�งที่่�ทรงทำำ�นั้้�น
การให้้อภััยและกรุุณาเอง ก็็ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
มีีพื้้�นที่่�อิิสระที่่�กว้้างขวางอัันไพศาล และของความเคารพ
ต่่อคุุณค่่าพื้้�นฐานของความเป็็นมนุุษย์์ ไม่่ว่่าคนผู้้�นั้้�นจะเคย
เป็็นฆาตกร หรืือได้้เคยทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็นภััยอัันตรายแก่่เราหรืือผู้้�
อื่่�น เราก็็มีีความเคารพเขาอย่่างที่่�เขาเป็็น คืือในฐานะความ
เป็็นมนุุษย์์ และเขาจะไม่่ถููกตราหน้้าโดยการกระทำำ�ในอดีีต
ที่่�ผ่่านมา เราก็็จะมีีที่่�ว่่างให้้อดีีตกรรมมีีที่่�ยืืน และในแง่่ของ
การกระทำำ�ที่่เ� ป็็นกรุุณา บางครั้้ง� เราสามารถจะยื่่น� มืือเพื่่อ� ให้้
ความช่่วยเหลืือได้้ แต่่บางครั้้�งเราไม่่สามารถจะช่่วยอะไรได้้
และเมื่่�อนั้้�นเราก็็ควรที่่�จะปล่่อยวางเรื่่�องเหล่่านั้้�นลง เหมืือน
ที่่�อาตมาได้้แนะนำำ�ต่อ่ คุุณแม่่ที่่มี� ลููี กกำำ�ลังั จะเข้้ามหาวิิทยาลััย
ว่่า ขอให้้เพีียงแค่่ทำำ�ทุุกอย่่างให้้ดีีที่่�สุุด แล้้วปล่่อยวางมัันลง
และนั่่�นก็็คืือวิิธีีที่่�เราจะตอบสนองที่่�เป็็นกรุุณามากที่่�สุดุ

การมีีกรุุณาต่่อตนเอง และการให้้อภััยตนเอง
เรื่่�องสุุดท้้ายที่่�เราจะได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัันคืือ (ซึ่่�งบางทีีก็็ดููจะ
เร้้นลัับ) ในหลาย ๆ ครั้้�งเรากลัับพบว่่า บุุคคลที่่�เราให้้อภััย
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ไดี้ยากทุี�สุดี และบุ่คคลทุี�เรื่ามีป็ัญห้าดี้วัยมากทุี�จะให้้ควัาม
กรืุ่ณาค่อ ตัวัเรื่าเอง เรื่่�องเห้ล่านี�ไม่ใชื่่เรื่่�องแป็ลกอะไรื่ “ฉัน
สามารื่ถให้้อภััยไดี้ทุกุ คน ยกเวั้นตัวัฉันเอง คนทุุกคนสมควัรื่
จะไดี้รื่ับ่กรืุ่ณาจากฉัน ยกเวั้นตัวัฉันเอง ฉันสมควัรื่จะไดี้
รื่ับ่การื่ลงโทุษ ฉันไม่ควัรื่ไดี้รื่ับ่การื่ให้้อภััย ควัามผิดีพิลาดี
ข้องฉัน มันมห้ันต์จนเกินกวั่าจะให้้อภััยไดี้ ถ้าฉันให้้อภััย
ตัวัเองก็จะเป็็นการื่ห้ลอกตัวัเองเทุ่านั�น ฉันห้มายถ่งวั่ามัน
จะเป็็นเรื่่�องน่าอายมาก!” เรื่าต่างแบ่กภัารื่ะการื่ตีค่าตนเอง
เชื่่นนี�ไวั้ โดียเฉพิาะอย่างยิ�งในสังคมตะวัันตก
อาตมาจะข้อแนะนำาแบ่บ่ฝึึกห้ัดีสัน� ๆ อย่างห้น่ง� เพิ่อ�
จะให้้เรื่าสามารื่ถทุำาควัามรื่้้จักกับ่การื่ตัดีสินตีค่าตนเองจน
เป็็นนิสัยเชื่่นนี� การื่ฝึึกป็ฏิิบ่ัติเชื่่นนี�อาจจะเป็็นป็รื่ะโยชื่น์ต่อ
คนทุี�รื่้ส่กวั่า ตนเองเป็็นบุ่คคลผ้้ไม่น่าให้้อภััย (ดี้ตามควัาม
รื่้้ส่กข้องแต่ละคนเอง) ห้รื่่อเรื่าเป็็นบุ่คคลเดีียวัทุี�ไม่มีคุณค่า
พิอทุีจ� ะไดี้รื่ับ่ควัามกรืุ่ณา เพิรื่าะวั่าเรื่าไดี้ทุำาควัามผิดีมห้ันต์
และเรื่าก็เป็็นคนผิดีเองดี้วัย ห้ากเรื่ารื่้้ส่กวั่าควัามชื่ั�วัชื่้าข้อง
เรื่าไม่สมควัรื่จะไดี้รื่บ่ั การื่ให้้อภััย และไม่สมควัรื่จะไดี้รื่บ่ั การื่
ยกโทุษ ลองแบ่บ่ฝึึกห้ัดีนี�ดีังนี�
เรื่ม�ิ ต้นดี้วัยการื่คดีิ ถ่งชื่่อ� ตัวัเอง แล้วัใชื่้คาำ วัิพิากษ์วัจิ ารื่ณ์
ตัวัเองเห้ม่อนทุี�มีอย้่เป็็นป็รื่ะจำา “อาตมาชื่่�ออาจารื่ย์
อมโรื่ (ใส่่ชื่อ่� ของตัวเองตรงน้)� อาตมาชื่่อ� อาจารื่ยอ์ มโรื่
และอาตมาคิดีวั่าตัวัเองเป็็นบุ่คคลทุี�แย่ทุี�สุดี อาตมา
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เป็็นคนที่่�ใช้้ไม่่ได้้และเป็็นคนที่่�แย่่มาก และรู้้�สึึกว่่า
ตััวเองไม่่สมควรจะได้้รัับการให้้อภััยเลย”
จากนั้้�นให้้จิินตนาการว่่า เราเดิินออกจากชีีวิิตของ
ตััวเอง และเราได้้กลายไปเป็็น (บุุคคลนิิรนาม) เพื่่อ� น
ที่่�ดีีที่่�สุุดของตััวเอง
เมื่่�อนั้้�นเพื่่�อนของอาตมาที่่�ชื่่�ออาจารย์์อมโรเข้้ามาหา
แล้้วพููดว่า่ “ผมเป็็นคนที่่�ใช้้ไม่่ได้้และเป็็นคนที่่�แย่่มาก
ผมได้้เคยทำำ�ข้้อผิิดพลาดมหัันต์์ ผมเป็็นคนอ่่อนแอ
ตื้้�นเขิินและสัับสน ผมเป็็นคนที่่�น่า่ รัังเกีียจจริิง ๆ และ
ผมก็็ไม่่มีคุี ณ
ุ ค่่าควรที่่�จะได้้รับมิ
ั ติ รภาพที่่�แท้้จริิงใด ๆ
หรืือได้้รัับความกรุุณาจากใคร”
อาตมาคืืออาจารย์์อมโร แล้้วพููดอย่่างนั้้�น ปฏิิกิิริิยา
โดยทัันทีีของอาตมาควรจะเป็็นอย่่างไร การตอบ
สนองโดยทัันทีีของอาตมาควรจะเป็็นเช่่นไร ถ้้าเพื่่อ� น
ที่่�ชื่่�ออมโรพููดว่่า “ผมเป็็นคนที่่�แย่่มาก ๆ ผมได้้ทำำ�
ความผิิดบาปมามากมาย ผมเป็็นคนสัับปลับั ตื้้�นเขิิน
และโง่่เง่่า”
ถ้้าเพื่่�อนชื่่�ออมโรพููดกัับเราแบบนี้้� เสีียงแรกที่่�ดัังออก
มาจากใจของเราทัันทีีคืือ…อภััย…ใช่่ไหม…โดยไม่่ลังั เล
เลย ใจของเราจะรู้้�สึึกอ่่อนโยน เมตตาและยกโทษให้้…
คุุณไม่่ใช่่คนที่่�ร้า้ ยกาจเช่่นนั้้�น อย่่าลงโทษตััวเองอย่่าง
รุุนแรงถึึงขั้้�นนี้้� คุุณพููดเหมืือนคุุณเป็็นอาชญากรที่่�
45

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

เลวร้้ายเกิินเยีียวยา คุุณไม่่ได้้แย่่ขนาดนั้้�น! คุุณเป็็น
คนที่่�ดีีคนหนึ่่�ง!
อาตมาได้้ลองใช้้แบบฝึึกหััดนี้้�กัับคนทั่่�วไปมานาน
เป็็นเวลาราว ๓๐ ปีีแล้้ว และมัันก็็ส่่งผลดีีทุุกครั้้�งที่่�ได้้ลอง
อาตมายัังไม่่เคยพบใครที่่�ผลออกมาเป็็นว่่า “จริิงแล้้ว ใช่่เลย
คุุณควรได้้รับั การลงโทษ! ลองคิิดถึึงมัันดููสิิ นี่่�คืือรายการของ
โทษทััณฑ์์ที่่�คุุณควรได้้รัับ”
กรุุณาและการให้้อภััยจะเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น� โดยอััตโนมััติิ
ทุุกครั้้�งเสมอ ถ้้าตััวเราเป็็นคนอื่่�นหรืือคืือเพื่่�อน เช่่น ถ้้า
อาตมาเป็็นท่่านอมโร เมื่่�อท่่านมาหาแล้้วพููดว่่า ผมเป็็นคน
ที่่�แย่่มาก อาตมาจะตอบไปโดยพลัันว่่า “มัันก็็ไม่่ได้้แย่่ขนาด
นั้้�น เอางี้้� ท่่านไปตั้้�งน้ำำ��ชงชา แล้้วเราค่่อยมาคุุยกััน” คำำ�พููดนี้้�
จะเกิิดขึ้้�นเองโดยอััตโนมััติิ โดยไม่่ต้้องคิิดเลย
ดัังนั้้�นอาตมาจะขอแนะนำำ�ให้้ลองทำำ�แบบฝึึกหััดนี้้กั� บั
ตััวเองดููบ้้างเป็็นครั้้�งเป็็นคราว จากนั้้�นลองตั้้�งข้้อสัังเกตดููว่่า
การให้้อภััยนั้้�นเกิิดโดยฉัับพลัันทัันทีีขนาดไหน กรุุณาเกิิด
โดยอััตโนมััติิขนาดไหน เวลาที่่�เรากรุุณาคนอื่่�น ปล่่อยให้้
ความจริิงนั้้�นเข้้ามาในหััวใจของเรา ปล่่อยให้้มันั ซึึมซาบลงใน
เลืือดเนื้้�อของเรา และปล่่อยให้้มันั ได้้แจกแจงแนวทางการให้้
อภััยและกรุุณาแก่่ตนเองอย่่างตรงไปตรงมา เพื่่อ� ชีีวิติ นี้้� เพื่่อ�
คนผู้้�นี้้�และเพื่่�อชีีวิิตทั้้�งหลายทั้้�งปวง
อาตมาขอฝากเรื่่�องนี้้�ไว้้ให้้ท่่านทั้้�งหลายได้้พิิจารณา
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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.

Forgiving and Compassion

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 counterpoint 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 determined 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.
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 fearlessness – 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 somebody, 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
55

Amaro Bhikkhu

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 approaching 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 tollfree 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 helpful 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
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need to carry this around?’ Again, without commentary,
without ‘shoulds’ and ‘shouldn’ts’ – just feel that, acknowledge 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 painfulness 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 listmaking, 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 painful.’ 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 forgiveness 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 acknowledging, ‘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 recognition 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 automatically 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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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 expensive 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 respecting 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.’
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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 radiance 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 wellbeing 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 psychology 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 ‘compassion’ 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
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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 extraordinarily 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 abilities, 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 being 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 wellinformed, 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 abilities 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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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 streaming down my face, even when it was time for lunch. I
remember standing in line, holding my plate weeping, 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 remembered 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 compassion, 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 concerning 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 community (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 compassionate 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, confused 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 immediately 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.
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พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)
เจ้าอาวาส วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
Venerable Phra Rājabuddhivaraguṇa
(Amaro Bhikkhu)
The Abbot of Amaravati Buddhist Monastery
United Kingdom

นามเดิม เจเรมี ชาร์ลี จูเลียน ฮอร์เนอร์
เกิดเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ประเทศอังกฤษ
การศึกษา สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาจิตวิทยา
และสาขาสรีรวิทยา (BSc in Psychology and
Physiology) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (University
of London) ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๑ มีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทย และเดินทางต่อไป
ที่วัดป่านานาชาติ แล้วพักศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นั่น
พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนเมษายน อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา
โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
เป็นพระอุปัชฌาย์
เดือนตุลาคม เดินทางกลับประเทศอังกฤษ
เพื่อร่วมกับ หลวงพ่อสุเมโธ ก่อสร้างวัดชิทเฮิร์สท์
(ปัจจุบันคือ วัดป่าจิตตวิเวก)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เดินจาริกธุดงค์จากวัดป่าจิตตวิเวก ไปยังวัดสาขาที่
ก่อตั้งใหม่ (วัดอรุณรัตนคีรี) ด้วยระยะทาง ๘๓๐ ไมล์
(ประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร) และพำ�นักอยู่เป็นเวลา
๒ ปี เพื่อพัฒนาวัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เดือนกรกฎาคม รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ ไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอมราวดี
พ.ศ. ๒๕๓๓ รับนิมนต์ไปสอนกรรมฐานที่แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกปี ปีละ ๒-๓ เดือน
พ.ศ. ๒๕๓๙ เดือนมิถุนายน ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และพำ�นักประจำ�
อยู่ที่วัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ รับตำ�แหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ร่วมกับพระอาจารย์ปสันโน

Lay name

J.C.J. Horner.

Born

September 1956, England.

Education

Received BSc in Psychology and Physiology
with Honours from University of London.

1978

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the
lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province,
North-east Thailand.

1979

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.

1983

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened
Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri
Monastery) in Northumberland and spent 2 years
there.

1985

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by
Luang Por Sumedho, to help with teaching and
administration.

1990

Was invited to start coming to the USA,
spending a few months each year teaching there.

1996

June – established Abhayagiri Monastery,
California.

1997

Led the community of Abhayagiri Monastery in
collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots.

พ.ศ. ๒๕๔๗ เดินทางและพำ�นักปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย
เนปาล และภูฏานเป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ ผู้ก่อตั้ง และเกษียณ
จากเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ให้กลับ
มาประเทศอังกฤษ เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัด
อมราวดี สืบต่อจากท่าน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่ “พระวิเทศพุทธิคุณ”
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่ “พระราชพุทธิวรคุณ”
ผลงานการเขียนหนังสือ
มีีผลงานการเขีียนและเรีียบเรีียงหนัังสืือมากกว่่า ๓๐ เล่่ม อาทิิเช่่น
Tudong (เป็็นเรื่่�องการเดิินธุุดงค์์จากวััดป่่าจิิตตวิิเวกไปยัังวััดอรุุณ
รััตนคีีรีีที่่�ฮาร์์นัมั ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ กิิโลเมตร), Small Boat,
Great Mountain; Rain on the Nile และ The Pilgrim Kamanita
(นิิยายอิิงธรรมะ กามนิิตกัับวาสิิฏฐีี ภาคภาษาอัังกฤษ) และเขีียน
ร่่วมกัับท่่านอาจารย์์ปสัันโนจำนวน ๕ เล่่ม หนึ่่�งในนั้้�นคืือ The
Island – An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba- na
หนัังสืือที่่�ท่่านเขีียนได้้รัับการแปลเป็็นภาษาต่่างๆ รวม ๙ ภาษา
ได้้แก่่ ภาษาไทย สิิงหล ฝรั่่�งเศส สเปน อิิตาลีี เยอรมััน โปรตุุเกส
จีีน และเวีียดนาม

2004

Spent one year visiting the Buddhist holy places
in India, Nepal, and Bhutan.

2010

Returned to England and took up the role of abbot
at Amaravati, on the retirement of the founding
abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

2011

Was granted permission to be an upajjhāya
(ordination preceptor).

2015

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’.

2019

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’.

Ajahn Amaro has written or edited more than 30 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; 5 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.

