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	 เรามีสองทางเลือกต่อสถานการณ์อันกลืนไม่เข้า 
คายไม่ออกน้ี	 ถ้าเลือกท่ีจะต่อสู้กับส่ิงท่ีเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน	
บีบบังคับให้เป็นไปในแบบของตนเอง	 ก็จะจบลงด้วยการ
รู้สึกแบกภาระ	 เครียด	 และสับสน	 แต่ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยน
โดยการไม่รับรู้	 ทำาเป็นไร้ความรู้สึก	 ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน	
นี่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทางสายกลาง	 ซึ่งเป็น
วิถีทางที่ต่างออกไป	คำาว่า	“ทางสายกลาง”	ไม่ได้หมายความ
ว่าคนละครึ่ง	๕๐	–	๕๐	ครึ่งหนึ่งหมกมุ่นและดิ้นรน	อีกครึ่ง
หนึ่งเฉยชาและมึนเมา	หลายคนใช้ชีวิตแบบนั้น	 แต่มันยังมี
หนทางที่แตกต่างออกไปให้เราอยู่	





หััวข้้อธรรมวันน้� “ทางสายกลาง หัรือ ทางสายฉััน” 
บางคนอาจจะนกึออกวา่หัวัข้อ้น้�ยมืมาจากชื่ื�อเพลงอนัโด่ง่ด่งั 
ข้อง แฟรงค ์ซินิาตรา้ (Frank Sinatra) ซิึ�งประพนัธโ์ด่ย  พอล 
แองก้า (Paul Anka) “My Way” – ทางข้องฉััน เป็นการ
แสด่งออกถึึงความเชื่ื�อมั�นในตนเองอย่างยิ�ง

 “ทุกสิ�งท้�ผ่่านไป สงสัยบางเวลา
รับหัมด่ท้�ผ่่านมา แล้วละมันทิ�งไป
เผ่ชื่ิญหัน้าสรรพสิ�ง ทะนงหัยิ�งในหััวใจ
และทำมันลงไป ในวิถึ้ทางข้องฉัันเอง”
ความเชืื่�อมั�น เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหันึ�งในวถิึข้้องชื่าว

พทุธ การมศ้รทัธา มค้วามเชื่ื�อมั�น และความตั�งใจมั�นเหัลา่น้�
เป็นลักษณะโด่ยรวมข้องชื่าวพุทธ แต่พวกเราบางคนซิึ�งเคย
ใชื่้เวลามากมายท้�จะทำตามเส้ยงเร้ยกร้องข้องความเชืื่�อมั�น
ในตนเอง “ถึึงแม้จะม้การต่อต้านและเป็นเรื�องยากลำบาก 
กพ็ยายามผ่ลกัด่นัและทำตามแนวทางข้องตนเอง” หัรอืเมื�อ
เราอย่ใ่นชื่มุชื่น หัรอือาจมบ้ทบาทในหันา้ท้�ผ่่น้ำ ถึา้เราเลอืก
ท้�จะใชื่้ทัศนคติท้�ว่า “ทำวิธ้ข้องฉัันหัรือไม่ก็ออกไป ถึ้าไม่ทำ
ตามแนวทางท้�ฉันัตอ้งการกไ็ปเสย้...ออกไป” ทศันคตเิชื่น่นั�น
จะนำไปส่่ความเคร้ยด่ ความยุ่งยาก และความข้ัด่แย้ง

ทางสายกลาง
หรือ ทางสายฉัน
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ลองพิจารณาในหััวข้้อท้�พ่ด่น้� “ทางสายกลาง หัรือ
ทางสายฉันั” มนักม็แ้งม่มุท้�เป็นประโยชื่นใ์นด่า้นการมค้วาม
เชื่ื�อมั�นในตนเอง การสร้างความมั�นใจและม้ความมุ่งมั�น แต่
ถึ้าหัากข้าด่ความสมดุ่ล เชื่่น อย่่ในกรอบความคิด่เหั็นข้อง
ตนเอง ใชื่้ความคิด่ข้องตัวเองเป็นศ่นย์กลาง ผ่ลลัพธ์ย่อม
ออกมาในทางท้�ปวด่ร้าว เราอาจจะได่้สิ�งท้�ต้องการ แต่อาจ
มค้วามรา้วฉัานตามมา ความเสย้หัายมากมายก็เกิด่ข้ึ�นตาม
มาด่้วย บางท้พวกเราส่วนมากคงเคยม้สถึานการณ์บางครั�ง
ในชื่วิ้ตท้�เราสรุปตอนจบได้่ว่า “ฉัันได้่สิ�งท้�ฉันัอยากจะได้่แล้ว 
แต่ .... มันคุ้มค่าไหัมนะ” หัรืออาจจะบอกว่า “ก็ไม่ร่้ว่ามัน
จะออกมาเป็นแบบนี้้� ” หัรอื “คิด่วา่มันนา่จะทำให้ัมค้วามสขุ้
มากข้ึ�น ทั�งท้�ฉัันก็ได่้สิ�งท้�ฉัันต้องการแล้ว แต่ว่า .....”

สิ�งท้�นา่จะเป็นประโยชื่น์แก่เราในการพิจารณาธรรมะ
หัวัข้อ้น้� อาตมาคดิ่ว่านา่จะเป็นการด้่ท้�เราจะพิจารณาถึงึการ
ด่ำเนินชื่ว้ติข้องเรา วา่เราเข้า้ไปเก้�ยวข้อ้งกบัการกระทำ การ
ปฏิบิตัติวั การเลือกข้องเราอย่างไร ความตั�งใจกบัการกระทำ
ม้ความสมัพนัธก์นัอยา่งไร เมื�อเราใชื่ค้วามเชื่ื�อมั�นในแนวทาง
เด่ย้วกบัท้� แฟรงค ์ซินิาตรา้ ได่ข้้บัรอ้งออกมา “ฉัันจะทำตาม
แบบของฉัันี้” ถึ้าเราเลือกวิธ้น้�ในการด่ำเนินชื่้วิต เราทำตาม
ความเชื่ื�อมั�นข้องตนเอง เลือกท้�จะด่ึงด่ันใชื่้ความคิด่แบบ
น้�ในการประกอบอาชื่้พ กับบุคคลในครอบครัว หัรือแม้แต่
กับการจราจรบนท้องถึนน หัากเราม้ความคิด่แบบด่ันทุรัง  
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“ฉันัจะตอ้งทำให้ัได่”้ ซิึ�งเป็นการปดิ่กั�นด่ว้ยความคดิ่เห็ันข้อง
ตวัเอง เราจะพบวา่ งานทั�งหัลายลว้นนา่เหันด็่เหันื�อย แม้แต่
ข้ณะท้�เรากำลังฝึึกจิตอย่่ในหั้องปฏิิบัติ แล้วคิด่ว่า “ฉัันจะ
ต้องได่้ฌาน ฉัันจะต้องบรรลุ ต้องเป็นพระโสด่าบัน หัรือไม่
ก็แตกหัักกันไปเลย” แบบน้�รับรองได้่ว่าเป็นทุกข้์แน่ แม้ว่า
จะเป็นงานข้องการฝึึกจิตเพื�อให้ัเข้้าถึึงความสงบ ก็จะเกิด่
ความเคร้ยด่และเหันื�อยล้าได่้ ถึ้าทำด่้วยความยึด่มั�นถึือมั�น
ในความเหั็นข้องตน

ม้สักก้�คนท้�เคยสังเกตว่าชื่่วงเวลาท้�สงบท้�สุด่ข้องการ
ฝึึกทำสมาธิ คือตอนท้�สัญญาณระฆัังหัมด่เวลาด่ังข้ึ�น “อ้า...
ในท้�สดุ่กไ็ด้่พกัเสย้ท”้ และไมใ่ช่ื่เพย้งเพราะเข้า่ได่ป้ลด่ปลอ่ย
จากพันธนาการ ลองสังเกตด่่ว่า พอเส้ยงระฆัังด่ังข้ึ�น เราจะ
ร่้สึกโล่งใจ และผ่่อนคลาย น่าแปลกใชื่่ไหัม นั�นก็เพราะ เมื�อ
ระฆังัด่งัข้ึ�น ฉันัี้ไมต่อ้งทำอะไรแลว้ ม้การปลอ่ยวางความเปน็
ตัวตน ปล่อยวางจากความม้ความเป็น ปล่อยวางจากการ 
กระทำ ในข้ณะท้�ระฆัังด่ังข้ึ�นนั�น ความยึด่มั�นในตัวตน 
ความเป็นเจ้าข้อง และข้้อปฏิิบัติส่วนตัวทุก ๆ อย่างได่้ถึ่ก 
ปลด่ปล่อย อย่างน้อยก็ในช่ื่วงเวลาก่อนท้�เสย้งระฆัังจะเงย้บ
ลง ก่อนท้�เราจะเริ�มทำสิ�งอื�นต่อไป น้�เป็นสิ�งสำคัญท้�ควร
จะด่่ ควรสงัเกต อาตมาอยากจะเรย้กวา่มนัเป็นสภาวะจติใจ 
แบบเด่้ยวกับ “ข้อบคุณพระเจ้า น้�วันศุกร์แล้ว” หัรือจะพ่ด่
อ้กอย่างหันึ�งว่า การรอท้�จะใหั้ภาระทั�งมวลเสรจ็สิ�น “พอทำ
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สมาธิเสร็จแล้ว จะ.... พอกรรมฐานหัมด่แล้ว จะ.... พอหัมด่
อาทิตย์แล้ว จะ.... พอเกษ้ยณแล้ว จะ....” เราไล่ตามความ
สงบ ความพอใจ ความสุข้ เหัมือนด่ั�งเราไล่ตามข้อบฟ้า ไล่
ตามจนสดุ่ชื่ว้ติ มนักห็ันเ้ราไปทกุท ้เราไมอ่าจเด่นิใหัถ้ึงึมนัได่้ 
เพราะไม่วา่เราจะไปได้่ไกลแค่ไหันข้อบฟ้ากถ็ึอยห่ัางออกไป
เสมอ และยังมเ้ข้าอก้ลก่ ข้อบฟา้อก้ชื่ั�น หันทางเดิ่นอก้ระยะ
อย่่เสมอ ๆ น้�ถึือว่าเป็นปรกติวิสัยมาก

วธิท้้�เรามักจะเลือกการลงมือทำ เลือกตวัเลือก เลือก
การทำงาน ถึา้เริ�มด้่วยทัศนคติท้�ว่า “น้�เป็นงานน่าเบื�อ ยุง่ยาก 
ถึ้าฉัันไม่ต้องทำสิ�งน้�ทุกอย่างก็คงจะด่้ ถึ้าฉัันไม่ต้องวุ่นวาย
กับล่ก ๆ ก็คงจะด่้ ถึ้าฉัันไม่ต้องยุ่งกับงานน้� .... ถึ้าเพ้ยงแต่
มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ถึ้าเพ้ยงแต่เป็นวันพักร้อนข้องฉััน  
ถึ้าฉัันได่้เข้้ากรรมฐาน ... ถึ้ากรรมฐานจบลง ถึ้าฉัันได่้เป็น
แม่ชื่้ ... ถึ้าฉัันได่้เป็นพระ .... ถึ้าฉัันได่้เป็นพระเถึระ .... ถึ้า
ฉัันสึกออกมาแล้ว ถึ้า ....แล้วถึ้า,,, และถึ้า ....” มันสภาวะจิต
เด่ย้วกนั ไมว่า่จะเป็นการทำงานท้�เฝึา้รอใหัถ้ึงึวนัศกุร ์ความ
อยากจะได่้บวชื่หัรือความคิด่ท้�อยากจะสึก ความอยากท้�จะ
เริ�มทำสมาธิ ภาวนา หัรือความอยากใหั้การภาวนาจบลง 
ตามความเหัน็ข้องอาตมา ทั�งหัลายทั�งปวงลว้นเป็นกระบวน
การเด่้ยวกัน สภาวะเด่้ยวกัน

ทั�งหัมด่น้�คือการท้�จิตยกเอาการกระทำท้�ยึด่เอา 
ตัวเองเป็นศ่นย์กลาง “ฉัันเป็นคนทำ” ความเป็นฉััน ผ่ลงาน
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ข้องฉันั ใหัม้ามอ้ำนาจครอบงำ ทำใหัร้่ส้กึถึก่ผ่ลกัด่นัด่ว้ยคำสั�ง
ท้�วา่ “ฉันัตอ้ง.... ฉัันควรจะ....” ประเด่น็สำคญัในหัวัข้อ้ท้�จะพด่่
น้�อย่่ในบทท้�เป็นท้�ร่้จักกันด่้ในเรื�อง แฮมเล็ต ตอนท้�แฮมเล็ต 
รำพึงกับตนเองน่าจะเป็นบทท้�ม้ชื่ื�อเส้ยงท้�สุด่ในละครข้อง 
เชื่็คสเปียร์ เมื�อแฮมเล็ตพบว่าอาข้องเข้า คลอด่ิอุส น่าจะ
เป็นคนฆัา่พอ่ข้องเข้าและแต่งงานกบั เกอทร่ด้่ ซิึ�งเป็นแมข่้อง
เข้า เข้าคิด่ไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรด่้ ควรจะลงมือจัด่การ
อะไร หัรอืไมต่อ้งทำอะไรเลย เข้าแน่ใจทเ้ด่ย้วว่าอาท้�อำมหัติ
เป็นคนทำใหั้พ่อท้�แสนด่้ข้องเข้าต้องตายและหัลอกลวงแม่
เข้าอย่างชื่ั�วชื่้าใหั้แต่งงานด่้วย เพื�อจะได่้ข้ึ�นเปน็กษัตริย์ข้อง
เด่นมาร์ก เข้าค่อนข้า้งแน่ใจว่าน้�เป็นเรื�องท้�เกิด่ข้ึ�น แต่กส็งสัย
อย่่ว่าจะจัด่การอย่างไรด่้ เข้าพ่ด่ว่า

     จะอย่่หัรือจะไป นั�นคือข้้อกังข้า
     สิ�งใด่เล่าจักงามสง่า จะอย่่ทนทุกข้์ทรมาน
     ด่้วยคมศรแหั่งชื่ะตาอันกราด่เกร้�ยว
     หัรือจะจับอาวุธฟาด่ฟันปัญหัา
     แล้วยุติลงด่้วยมรณา*
    (แฮมเล็ต  องก์ท้� ๓ ภาค ๑)
ถึา้ใชื่แ้บบภาษาอังกฤษในปัจจบัุน “จะอย่่ทกุข้ท์รมาน 

ด่้วยคมศรแห่ังชื่ะตาอันกราด่เกร้�ยว” หัมายความว่า “จะด่้
กว่าไหัมถ้ึาปล่อยให้ัชื่้วิตเป็นไปตามครรลองข้องสิ�งท้�ทับถึม

* แปลโด่ย ปิยส้โลภิกขุ้
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ลงมา อย่่อย่างไม่ร่้สึกร่้สาอะไร อย่างเฉัยชื่า ปล่อยให้ัมัน
เป็นไป ไม่ต้องทำอะไร” หัรือว่าจะด่้กว่าถึ้า “จับอาวุธฟาด่
ฟันปัญหัา” หัมายถึึงเข้้าไปจัด่การ ทำลายล้าง ลงมือกระทำ 
มันเป็นสถึานการณ์ท้�กลืนไม่เข้้าคายไม่ออก ตามความเหั็น
ข้องเข้า ทำเป็นเฉัยชื่า ปล่อยใหั้ทุกอย่างด่ำเนินต่อไป หัรือ
ควรจะลุกข้ึ�นมาต่อส่้กับสิ�งท้�เป็นอย่่ อย่างไหันจะสมควร

อาจม้ความเป็นไปได่้ว่าเชื่็คสเปียร์ใส่คำพ่ด่นั�นใหั้กับ
แฮมเล็ต เพราะเข้าร่้ด่้ว่าไม่ม้คำตอบไหันท้�แสด่งถึึงความ
ฉัลาด่อย่างม้ปัญญาท้�แท้จริง จากมุมมองข้องพุทธศาสนา 
ไมม้่ความคิด่ด้่านไหันท้�เป็นปัญญาญาณ เพราะทั�งสองความ
คิด่ล้วนยึด่เอาตัวเองเป็นสำคัญ ก่อให้ัเกิด่ข้ั�วความคิด่สอง
ทางวา่ “ฉันัควรจะนิ�งเฉัย” หัรอื “ควรจะลกุข้ึ�นส่”้ แตท่างสาย
กลางไม่ใชื่่เชื่่นนั�น ความสำคัญข้องทางสายกลางคือ “เรี้ยนี้
รี้�ท้ี่�จะปฏิิบัติต่อสิ่ิ�งต่าง ๆ  ตามวิิถี้ที่้�มันี้เป็นี้” เมื�อด่ำเนินตาม
ทางสายกลาง จิตใจจะไม่เฉัื�อยชื่าหัรือขุ้่นเคือง แต่จะเร้ยนร่้
ท้�จะทำตามแนวทางท้�สิ�งต่าง ๆ เป็นอย่่และปฏิิบัติตนโด่ย
ปราศจากอัตตา 

ยิ�งม้ตัวตนเข้้าไปพยายามในสิ�งท้�ทำมากเท่าไร แม้ว่า
จะทำด่้วยใจท้�เป็นกุศล ม้คุณธรรมและม้ประโยชื่น์ ก็ยิ�งเกิด่
ความร้่สกึวา่ตอ้งแบกภาระ เกิด่ความเครย้ด่ข้ึ�นในใจ จนอาจ
จะร่้สึกว่า “งานี้นี้้�ย่่งยากเกินี้ไป จำเป็นี้ต�องเลิิกที่ำ” หัรือคิด่
ว่า “การีที่ำสิ่มาธิิที่ำให้�เกิดควิามเครีย้ด ที่ำให้�เกิดควิามที่่กข์
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อย่างมาก นี้่าจะเลิิกด้กวิ่า” ด่ังนั�น แทนท้�จะทำอะไรตาม 
“ทางข้องฉััน“ หัรือทำแบบท้�ตัวเองชื่อบหัรือต้องการ เรา
กลับไปอย่่ข้้างสุด่โต่งอย่างท้�แฮมเล็ต รำพึงกับตนเอง คือ 
อย่่เฉัย ๆ ไม่ร่้สึกร่้สา เลิกทำ หัยุด่ และพยายามไม่เข้้าไป
ยุ่งเก้�ยวด่้วย 

เวลาท้�เราเครย้ด่หัรอืตอ้งแบกภาระในชื่ว้ติ เรามกัจะ
หัลบเล้�ยงความร่้สึกด่้วยการไม่รับร่้ โด่ยการด่ื�มเหัล้า หัรือ
เสพยา เพื�อหัันเหัจิตใจไม่ใหั้ม้ความร่้สึกนั�น ๆ ด่้วยวิธ้ใด่
วิธ้หันึ�ง ก่อนท้�อาตมาจะบวชื่เป็นพระ เคยด่ื�มอย่างหันัก แต่
มาม้จุด่เปล้�ยน (ชื่่างเป็นเรื�องบังเอิญท้�มันเกิด่ข้ึ�นท้� เฮเมล  
แฮมพ์สเตด่๑) เมื�อจ่่ ๆ ก็สำนึกได่้ว่าเหัตุใด่เราจึงต้องด่ื�ม
หันกั วนันั�นเป็นวนัคล้ายวนัครบรอบวนัเกิด่ ๒๑ ป ีข้องเพื�อน
คนหันึ�ง อาตมาได่้ไปงานเล้�ยงฉัลองข้องเข้า และด่ื�มวิสก้� 
Teacher’s Highland Cream ไปราว ๆ ค่อนข้วด่ ยังเหัลือ
ตดิ่ก้นข้วด่อ้กสกันิ�วหันึ�งได่ ้และตอนนั�นเกดิ่สำนกึข้ึ�นมาได่ว้า่ 
“มันคงไม่ได่้ผ่ลอ้กแล้ว ด่ื�มไปเท่าไหัร่มันก็ไม่สามารถึพาตัว
เองไปอย่่ในท้� ๆ ม้ความร่้สึกด่้ ๆ อ้กได่้ การด่ื�มไม่สามารถึ
ทำใหั้หัมด่ความร่้สึกได่้อ้ก” ท้�จริงแล้วตอนนั�นคิด่ข้ึ�นมาว่า 
“ด่ื�มไปก็เส้ยข้องเปล่าๆ อุตส่าหั์ได่้ด่ื�มเหัล้าสก็อตด่้ ๆ”

ตอนนั�นอาตมาร่แ้ล้วว่า เหัตุท้�ด่ื�มเยอะเพราะไม่อยาก
จะม้ความร่้สึก อยากจะไม่รับร้่ อยากจะลบความร่้สึกไม่

๑ วัด่อมราวด่้ ตั�งอย่่ในเฮเมล แฮมพ์สเตด่
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ปลอด่ภยั เครย้ด่และโด่ด่เด่้�ยวด่ว้ยวธิเ้ด่ย้วท้�ร่จ้กั นั�นคอืการ
ลบมันออกไป แม้ว่าจะร่้สึกเบลอเพราะด่ื�มไปค่อนข้วด่แล้ว 
แตก่ลบัเป็นข้ณะเวลาข้องความตื�นร่อ้ยา่งชัื่ด่เจน (แต่อาตมา
ไม่แนะนำวิธ้น้�นะ) เพราะในท้�สุด่มันทำใหั้เข้้าใจได่้ว่า “เรา
พยายามจะไม่คิด่ ไม่ร่้สึกอะไรแต่มันก็ไม่ได่้ผ่ล” วิธ้น้�ใชื่้ไม่
ได่้อ้กแล้ว อาตมาก็ยังร่้สึกทุก ๆ อย่างอย่่ด่้

ด่ังนั�น ข้องข้วัญวันเกิด่ปีท้� ๒๑ ท้�ได่้มอบใหั้กับตนเอง
คือการเลิกด่ื�ม และตั�งใจท้�จะหัันส่่แนวทางใหัม่ “การทำให้ั
ร่ส้กึมึนชื่า ไมไ่ด่ผ้่ล ลองหัาวธ้ิใหัม ่ๆ  ด่ก้วา่” อาตมาไม่ทราบ
เรื�องราวในชื่ว้ติข้องคนอื�น ๆ  แตค่าด่โด่ยหัลกัการเฉัล้�ยทั�ว ๆ   
ไปว่าในพวกเราน้�มอ้ย่่จำนวนไม่นอ้ยท้�จดั่การกบัปัญหัาชื่วิ้ต
ด่้วยการใช้ื่ความพยายามท้�จะปิด่สวิทช์ื่ หัลบเล้�ยงจากมัน
โด่ยการทำเป็นไม่ร่้สึกร่้สา ลืมมันไปเส้ย เหัมือนท้�เราชื่อบ
พ่ด่เป็นภาษาฝึรั�งเศสว่า “boire pour aublier”  “ด่ื�มเพื�อ
ใหั้ลืม” พวกเราพยายามข้จัด่ความเป็นตัวเองด้่วยการด่ื�ม
เหัล้าหัรือเสพยาเพื�อจะได้่ลืม แต่มันไร้ผ่ล น้�เป็นเหัตุผ่ลท้�
วิธ้ด่ับทุกข้์ข้องพระพุทธเจ้าไม่เก้�ยวข้้องกับการใชื่้ ยากล่อม
ประสาท บาร์บิท่เรต๒ มอร์ฟีน หัรือสุรา เพราะมันไม่ได้่
ผ่ล มันไม่ใชื่่วิธ้ด่ับทุกข้์ท้�แท้จริง คนท้�เคยติด่อะไรสักอย่าง 
แล้วถึอนตัวออกมาได่้ จะร่้ด่้ว่าการข้าด่ยาหัรือข้าด่สิ�งท้�เคย

๒ เป็นยาท้�ส่งผ่ลต่อระบบประสาทส่วนกลาง มักใชื่้เป็นยาระงับประสาท หัรือ 
ยาสลบ ก่อใหั้เกิด่การเสพติด่ยาทั�งทางกายและใจได่้ ลอกและด่ัด่แปลงจาก 
วิก้พ้เด่้ยไทย
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เสพนั�นมันร่้สึกแย่ยิ�งกว่าเด่ิมเส้ยอ้ก ถึ้าใครได่้เคยอย่่กับคน
ท้�กำลังบำบัด่จากการติด่เฮโรอ้น หัรือติด่เหัล้า จะเห็ันว่า 
พวกเข้ามช้ื่วิ้ตท้�เปราะบาง ปวด่ร้าวหัรือทกุข้ท์รมานกวา่ตอน
ท้�ยังไม่ได่้ใชื่้วิธ้เหัล่านั�นในการชื่่วยหัลบหัน้ปัญหัาเส้ยอ้ก

ด่ังนั�นเราม้สองทางเลือกต่อสถึานการณ์อันกลืน 
ไม่เข้้าคายไม่ออกน้� ถึ้าเลือกท้�จะต่อส่้กับสิ�งท้�เป็นข้องมัน
อย่่อย่างนั�น บ้บบังคับใหั้เป็นไปในแบบข้องตนเอง ก็จะจบ
ลงด่้วยการร่้สึกแบกภาระ เคร้ยด่ และสับสน แต่ถึ้าเลือก
ท้�จะเปล้�ยนโด่ยการไม่รับร่้ ทำเป็นไร้ความร่้สึก ก็ไม่ได่้ผ่ล
เชื่่นเด่้ยวกัน น้�เป็นเหัตุท้�พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื�องทาง 
สายกลาง ซิึ�งเป็นวถิึท้างท้�ตา่งออกไป คำวา่ “ทางสายกลาง” 
ไม่ได่้หัมายความว่าคนละครึ�ง ๕๐ – ๕๐ ครึ�งหันึ�งหัมกมุ่น
และด่ิ�นรน อ้กครึ�งหันึ�งเฉัยชื่าและมึนเมา หัลายคนใชื่้ช้ื่วิต
แบบนั�น แต่มันยังม้หันทางท้�แตกต่างออกไปใหั้เราอย่่

ทางสายกลางท้�พระพุทธองค์ทรงชื่้�แนะ เป็นอ้กวิธ้
หันึ�งซิึ�งม้มุมมองท้�ต่างออกไป ถึ้าเราสังเกตจากสถึานการณ์
ท้�แฮมเลต็ประสบอย่น่ั�น จะเหัน็วา่ความคดิ่ข้องเข้ามฐ้านมา
จากการม้อัตตาตัวตน “ตัวฉัันี้ .... ฉัันี้ควรทำไหัม .... ฉัันี้ควร
ไม่ทำไหัม .... ฉัันี้ควรทำอย่างไร .... อันไหันเป็นความถึ่กต้อง
ท้�ฉัันี้ควรทำ” พระพุทธองค์ทรงให้ัเราหัันมาให้ัความใส่ใจ
ต่อสิ�งท้�เร้ยกว่า ผู้้�กรีะที่ำ ใหั้หัันกลับมาใส่ใจกับวิธ้คิด่ท้�ม้ต่อ
การกระทำต่าง ๆ 
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เนื�องจากเรายังม้ชื่้วิตอย่่ เราจึงยังอย่่ในกระบวนการ
ข้องการทำงาน เราม้ชื่้วิต ม้ความร่้สึก ยังเก้�ยวข้้องกับโลก 
เราจะไม่ทำงานไม่ได้่ ร่างกายและจิตใจข้องเราด่ำเนินอย่่
ได่ด้่ว้ยการได้่รบัอาหัาร การปกป้องตัวเองจากสภาพอากาศ 
เราต้องด่่แลตัวเอง เราอย่่ภายใต้ข้้อกำหันด่ตามกฎข้อง
ธรรมชื่าติในการม้ปฏิิสัมพันธ์ ม้ส่วนเก้�ยวข้้องอย่างแท้จริง
ตามความเป็นจริงข้องการด่ำเนินชื่้วิต ซิึ�งรวมทั�งการทำงาน 
การตัด่สินใจ การม้ความปรารถึนาและการร่้จักเลือก

แนวทางท้�พระพุทธองค์ทรงชื่้�แนะในเรื�องน้�ม้จุด่ท้�
น่าสนใจเป็นอย่างยิ�งท้�ข้ึ�นอย่่กับการใช้ื่คำว่า “ความอยาก” 
ท้�แตกต่างกัน  ในพระธรรมคำสอนข้องพระพุทธเจ้าม้คำ
บาล้อย่่ ๒ คำท้�สามารถึแปลว่า “ความอยาก” คำแรกคือ 
“ตัณห้า” หัมายถึึงความอยาก ความหิัวกระหัาย ในภาษา
สนัสกฤตใชื่ค้ำวา่ “ตฤษณา”  ซิึ�งแปลวา่ ความกระหัาย ความ
ทะยานอยาก เนื�องจากคำว่าตัณหัาจะสื�อถึึงความร้อนรน 
กระวนกระวายท้�ม้ตนเองเป็นศ่นย์กลาง เมื�อพระพุทธเจ้า
ตรัสถึึงเหัตุแหั่งที่่กข์ ในอริยสัจ ๔ ม่ลเหัตุข้องความขุ้่นเคือง 
และความไม่พอใจ คือ ตัณหัา ซิึ�งอาจเป็นความกระหัาย
อยากได่้ความสุข้ทางผั่สสะท้�เร้ยกว่า กามตัณห้า มันอาจ
เป็นความร้อนรุ่มจากความอยากได้่อยากม้อยากเป็น เช่ื่น 
อยากเป็นคนท้�ประสบความสำเรจ็ อยากเป็นคนท้�ได่ร้บัการ
ยอมรบั อยากเป็นท้�รกัท้�ชื่ื�นชื่ม เป็นความอยากได่ ้อยากเป็น 
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เรย้กวา่ ภวิตณัห้า ในทางตรงข้า้มคอื วิภิวิตณัห้า ความอยาก
ท้�จะไม่ม้ ไม่เป็น อยากท้�จะไม่ร่้สึก เหัล่าน้�คือ ตัณหัา ท้�ม้
ลักษณะข้องความทะยานอยาก ความกระหัาย ความอยาก
ทั�งหัลายเหัล่าน้�เป็นเหัตุแหั่งความไม่อิ�มไม่พอในใจ เป็น
เหัตุแหั่งทุกข้์ทางใจท้�คำสอนข้องพระพุทธเจ้าได่้สอนวิธ้ท้�
จะรักษามัน  ตัณหัาคือความอยาก ซิึ�งเป็นม่ลเหัตุแหั่งทุกข้์ 
และจะแก้ได่้ด่้วยอริยมรรค

ความอยากอ้กอย่างเร้ยกว่า “ฉัันี้ที่ะ” สามารถึแปล
ได่้ว่า “ความสนใจ” “ความกระตือรือร้น” หัรือแม้แต่จะแปล
ว่า “การจด่จ่อ ทุ่มเท” ก็ได่้ เป็นความสามารถึข้องจิตท้�มุ่ง
มั�นอย่่กับสิ�งใด่สิ�งหันึ�ง ฉัันทะอาจเป็นอกุศลก็ได่้ เชื่่นความ
ตอ้งการท้�จะทำรา้ยผ่่อ้ื�น หัรอืเป็นด่า้นท้�เป็นกศุล เชื่น่ ธรรม
ฉัันทะ ความปรารถึนาท้�จะค้นหัาความจริง หัรือในความ
หัมายท้�เป็นกลาง ๆ ในแง่ศ้ลธรรม เชื่่น อยากไปเด่ินเล่น 
ด่ังนั�น คำว่า “อยาก” ในภาษาอังกฤษใชื่้กับทั�ง ๒ ด่้าน แต่ม้
คุณลักษณะต่างกันมาก

อาตมาจะข้ออ้างถึึงเรื�อง ๒ เรื�องท้�กล่าวถึึงเรื�องน้�
โด่ยตรง เรื�องแรกจากพรีะสิ่ต้รี และอก้เรื�องหันึ�งจากอาจารย์
ชื่า เมื�อพระพุทธองค์ทรงสอนเรื�องฉัันี้ที่ะ ทรงช้ื่�ใหั้เหั็นว่า
ฉัันทะ ไม่เพ้ยงแต่ใหั้ประโยชื่น์เท่านั�น แต่ยังเป็นภาวะท้�
จำเป็นอก้ด้่วย เป็นี้สิ่ิ�งจำเป็นี้ที่้�ขาดไม่ได� ๓เพื�อการบรรลุธรรม 

๓ จากภาษาละติน sine qua non หัมายถึึง something absolutely  
indispensable or essential 
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ถึ้าไม่ม้ ฉัันี้ที่ะ ก็ไม่ม้ทางท้�จิตใจจะเป็นอิสระจากความโลภ 
ความโกรธ และความหัลง การพัฒนาจติไมอ่าจเป็นไปได้่ถึา้
ข้าด่ฉันัทะ ความหัมายท้�แตกตา่งข้องความอยาก ๒ ประเภท
น้�จึงเป็นเรื�องท้�ฟังยุ่งยากสับสน “ความอยากแบบไหันท้�ฉััน
ตอ้งการ แอปเปิลหัรอืซิมัซิงุด่ ้ฉันัตอ้งเลอืกย้�หัอ้ท้�เหัมาะสม
ด่ังนั�นจำเป็นต้องด่่ท้�สเปค๔ข้องมัน” 

เรื�องแรกมาจากสงัยตุตนกิาย เป็นบทสนทนาระหัวา่ง
พระอานนท์ พระสาวกองค์สำคัญ ผ่่้เป็นพระอุปัฏิฐากข้อง
พระพุทธเจ้ากับพราหัมณ์ชื่ื�อ อุณณาภะ บทสนทนาเกิด่ข้ึ�น 
ณ เมืองโกสัมพ้ซิึ�งตั�งอย่่ริมฝึั�งแม่น�ำยมุนา

ข�าพเจ�าได�สิ่ดับมาอย่างนี้้� สิ่มัยห้นี้่�ง พรีะอานี้นี้ที่์
อย้่ ณ โฆสิิ่ตารีาม เขตกรี่งโกสัิ่มพ้ ครีั�งนี้ั�นี้ พรีาห้มณ์ชื่่�อ
อ่ณณาภะเข�าไปห้าพรีะอานี้นี้ที่์ถี่งที่้�อย้่ ได�สิ่นี้ที่นี้าปรีาศรีัย
พอเป็นี้ท้ี่�บนัี้เที่งิใจ พอเป็นี้ที่้�รีะลิก่ถีง่กนัี้แลิ�วิ นี้ั�ง ณ ที่้�สิ่มควิรี 
ได�เรี้ยนี้ถีามพรีะอานี้นี้ที่์ดังน้ี้�วิ่า 

“ที่่านี้พรีะอานี้นี้ที่์ ที่่านี้ปรีะพฤติพรีห้มจรีรีย์ในี้พรีะ
สิ่มณโคดมเพ่�อต�องการีอะไรี” 

พรีะอานี้นี้ที่์ตอบวิ่า “พรีาห้มณ์ เรีาปรีะพฤติ
พรีห้มจรีรีย์ในี้พรีะผู้้�ม้พรีะภาคเพ่�อลิะควิามอยาก” 

๔ Standard Performance Evaluation Corporation – บริษัทท้�ประเมิน
ผ่ลงานท้�ได่้มาตรฐาน
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“ที่่านี้พรีะอานี้นี้ที่์ ม้มรีรีค ม้ปฏิิปที่าเพ่�อลิะควิาม
อยากนี้ั�นี้อย้่ห้รี่อ” 

“พรีาห้มณ์ ม้มรีรีค ม้ปฏิิปที่าเพ่�อลิะฉัันี้ที่ะนี้ั�นี้อย้่” 
“ท่ี่านี้พรีะอานี้นี้ท์ี่ มรีรีค เป็นี้อย่างไรี ปฏิปิที่าเพ่�อลิะ

ฉัันี้ที่ะนี้ั�นี้ เป็นี้อย่างไรี”  
 “พรีาห้มณ์ ภิกษุ่ในี้ธิรีรีมวิินี้ัยนี้้�
เจรีญิอทิี่ธิบิาที่ที่้�ปรีะกอบด�วิยฉันัี้ที่สิ่มาธิปิธิานี้สัิ่งขารี 
เจรีญิอทิี่ธิบิาที่ที่้�ปรีะกอบด�วิยวิริียิสิ่มาธิปิธิานี้สัิ่งขารี 
เจรีญิอทิี่ธิบิาที่ ที่้�ปรีะกอบด�วิยจติตสิ่มาธิปิธิานี้สิ่งัขารี 
เจรีญิอทิี่ธิบิาที่ที่้�ปรีะกอบด�วิยวิิมังสิ่าสิ่มาธิปิธิานี้สัิ่งขารี 
นี้้�แลิค่อมรีรีค นี้้�ค่อปฏิิปที่าเพ่�อลิะฉัันี้ที่ะนี้ั�นี้” 
“ที่่านี้พรีะอานี้นี้ท์ี่ เม่�อเป็นี้เช่ื่นี้น้ี้� ฉัันี้ที่ะนัี้�นี้ยังม้อย้ ่

มิใชื่่ไม่ม้ เป็นี้ไปไม่ได�เลิยที่้� บ่คคลิจักลิะฉัันี้ที่ะด�วิยฉัันี้ที่ะ
นี้ั�นี้เอง”

 
คุณลักษณะส้�อย่างท้�พระอานนท์เร้ยกว่า “คุณธรรม

ท้�ทำใหั้เกิด่ฤทธิ�ทางใจ” ท้�เราร่้จักกันในชื่ื�อ “ธรรมท้�นำไปส่่
ความสำเร็จ” อิที่ธิิบาที่ ๔ ซิึ�งประกอบไปด่้วย 

ฉัันี้ที่ะ - ความปรารถึนา ความสนใจ ความพอใจ 
วิิรีิยะ - ความมุ่งมั�น พากเพ้ยร 
จติตะ - ความใครค่รวญ พิจารณา ตรวจสอบ วางแผ่น 

และ
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วิิมังสิ่า - ความค้นคว้า วิเคราะหั์ วิจัยถึึงผ่ลลัพธ์ 
พราหัมณอ์ณุณาภะกลา่ววา่ “เด่้�ยวก่อนทา่น ทา่นจะ

หัยดุ่ความอยากด้่วยความอยากได้่อยา่งไร มนัเป็นปญัหัาไม่ 
ร่จ้บ มนัเป็นเรื�องท้�ไม่ม้ท้�สิ�นสุด่ ทำให้ัจบไม่ได้่” พระอานนท์
ตอบว่า 

“พรีาห้มณ์ ถี�าอย่างนี้ั�นี้ เรีาจักย�อนี้ถีามที่่านี้ในี้เรี่�อง
นี้้� ที่า่นี้พง่ตอบเรี่�องนี้ั�นี้ ตามที่้�ที่า่นี้พอใจเถีดิ พรีาห้มณ ์ที่า่นี้
จะเข�าใจควิามข�อนี้ั�นี้วิ่าอย่างไรี ในี้เบ่�องต�นี้ที่่านี้ได�ม้ฉัันี้ที่ะ 
(ควิามพอใจ) วิ่า “จักไปอารีาม” เม่�อที่่านี้ไปถี่งอารีามแลิ�วิ 
ฉัันี้ที่ะที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�องต�นี้นี้ั�นี้ ก็รีะงับไปห้รี่อ” 

“อย่างนี้ั�นี้ ที่่านี้ผู้้�เจรีิญ”
“ในี้เบ่�องต�นี้ ที่่านี้ได�ม้ วิิรีิยะ (ควิามเพ้ยรี) วิ่า “จักไป

อารีาม” เม่�อที่่านี้ไปถี่ง อารีามแลิ�วิ วิิรีิยะ ที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�อง
ต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไปห้รี่อ” 

“อย่างนี้ั�นี้ ที่่านี้ผู้้�เจรีิญ” 
“ในี้เบ่�องต�นี้ ที่่านี้ได�ม้ จิตตะ (ควิามใสิ่่ใจ) วิ่า “จักไป

อารีาม” เม่�อที่่านี้ไปถี่ง อารีามแลิ�วิ จิตตะที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�อง
ต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไปห้รี่อ” 

“อย่างนี้ั�นี้ ที่่านี้ผู้้�เจรีิญ” 
“ในี้เบ่�องต�นี้ ที่่านี้ได�ม้ วิิมังสิ่า (ควิามไตรี่ตรีอง) วิ่า 

“จักไปอารีาม” เม่�อที่่านี้ ไปถี่งอารีามแลิ�วิ วิิมังสิ่าที่้�เกิดข่�นี้
ในี้เบ่�องต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไปห้รี่อ” 
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“อย่างนี้ั�นี้ ที่่านี้ผู้้�เจรีิญ” 
“พรีาห้มณ์ อย่างนี้ั�นี้เห้ม่อนี้กันี้ 
ภิกษุ่ใดเป็นี้พรีะอรีห้ันี้ตข้ณาสิ่พ อย้่จบพรีห้มจรีรีย์

แลิ�วิ ที่ำกิจที่้�ควิรีที่ำเสิ่รี็จแลิ�วิ ปลิงภารีะได�แลิ�วิ บรีรีลิ่
ปรีะโยชื่น์ี้ตนี้ โดยลิำดับแลิ�วิ สิิ่�นี้ภวิสัิ่งโยชื่น์ี้แลิ�วิ ห้ลิ่ดพ�นี้
เพรีาะรี้�โดยชื่อบ 

ภิกษุ่นี้ั�นี้ในี้เบ่�องต�นี้ ได�ม้ฉัันี้ที่ะเพ่�อบรีรีลิ่อรีห้ัต เม่�อ
บรีรีลิ่อรีห้ัตแลิ�วิ ฉัันี้ที่ะที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�องต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไป

ในี้เบ่�องต�นี้ได�มวิ้ิริียะเพ่�อบรีรีลิอ่รีหั้ต เม่�อบรีรีลิอ่รีหั้ต
แลิ�วิ วิิรีิยะที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�องต�นี้ นี้ั�นี้ก็รีะงับไป 

ในี้เบ่�องต�นี้ได�มจ้ติตะเพ่�อบรีรีลิอ่รีหั้ต เม่�อบรีรีลิอ่รีหั้ต
แลิ�วิ จิตตะที่้� เกิดข่�นี้ในี้เบ่�องต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไป 

ในี้เบ่�องต�นี้ได�ม้วิิมังสิ่าเพ่�อบรีรีลิ่อรีหั้ต เม่�อบรีรีลิ ่
อรีห้ัตแลิ�วิ วิิมังสิ่าที่้�เกิดข่�นี้ในี้เบ่�องต�นี้นี้ั�นี้ก็รีะงับไป

 พรีาห้มณ์ ที่่านี้จะเข�าใจควิาม ข�อนี้ั�นี้วิ่าอย่างไรี เม่�อ
เป็นี้เชื่่นี้ดังที่้�กล่ิาวิมานี้้� ฉัันี้ที่ะเป็นี้ต�นี้นี้ั�นี้ยังม้อย้่ ห้รี่อมิใชื่่
ไม่ม้” 

ที่่านี้พรีะอานี้นี้ที่์ เม่�อเป็นี้เชื่่นี้นี้้� ฉัันี้ที่ะเป็นี้ต�นี้นี้ั�นี้ยัง
ม้อย้่แนี้่นี้อนี้ มิใชื่่ไม่ม้

“ท่ี่านี้พรีะอานี้นี้ที่์ ภาษุิตของที่่านี้ ชื่ัดเจนี้ไพเรีาะ
ยิ�งนัี้ก .... ที่่านี้พรีะอานี้นี้ท์ี่ ข�าพเจ�านี้้�ขอถี่งที่่านี้พรีะโคดม
พรี�อมทัี่�งพรีะธิรีรีมแลิะพรีะสิ่งฆ์เป็นี้สิ่รีณะ ขอท่ี่านี้จงที่รีง
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จำข�าพเจ�าวิ่าเป็นี้ อ่บาสิ่กผู้้�ถี่งสิ่รีณะ ตั�งแต่วิันี้นี้้�เป็นี้ต�นี้ไป
จนี้ตลิอดชื่้วิิต”

          (อุณณาภพราหัมณส่ตร)๕  
ข้อยกตวัอยา่ง เชื่น่วนัน้�ทกุทา่นมค้วามอยาก (ฉันัี้ที่ะ) 

“อยากไปวัด่อมราวด่้เพื�อฟังธรรมตอนบ่ายวันอาทิตย์” เมื�อ
ท่านมาถึึงแล้วท่านไม่ต้องม้ความอยากนั�นอ้กต่อไป เพราะ
ท่านมาถึึงท้�น้�แล้ว ด่ังนั�น ความคิด่จึงจบลง ม้ใครไหัมท้�ยัง
คิด่ว่า “ฉัันต้องไปวัด่อมราวด่้” ความคิด่น้�ไม่ม้ในปัจจุบัน 
เมื�อมาถึงึท้�น้�แลว้ความคิด่อยากนั�นกห็ัายไป ฉัันทะเช่ื่นน้�คอื
ความอยากท้�เป็นประโยชื่น์ ก่อใหั้เกิด่การกระทำตามความ
มุ่งหัมาย แต่ข้ณะน้�ความมุ่งหัมายนั�นก็ได่้สัมฤทธิ�ผ่ลลงแล้ว 
และมนัก็ตา่งจากตณัหัาตรงท้�ไมส่ง่ผ่ลใหัเ้กดิ่การทำรา้ยหัรอื
ทำลายตามมา

เรื�องจากอาจารยช์ื่ากเ็ป็นเรื�องแนวเด่ย้วกนั จากธรรม
เทศนาเรื�อง “สัมมาปฏิิปทา”๖ 

ปฏิิบัติที่ำไมมันี้ถี่งยากถี่งลิำบาก เพรีาะวิ่ามันี้อยาก 
พอไปนัี้�งสิ่มาธิิป่�บก็ตั�งใจวิา่อยากจะให้�มนัี้สิ่งบ ถี�าไมม่ค้วิาม

๕ อุณณาภพราหัมณส่ตร, (ส.ม. ๑๙/๘๒๗/๔๐๐), พระไตรปิฎกไทย(ฉับับ
มหัาจุฬาฯ), เล่มท้� ๑๙ ข้้อ ๘๒๗ หัน้า ๔๐๐ http://etipitaka.com/read/
thaimc/19/400/
๖ บทแปลด่ัด่แปลงจาก เรื�อง สัมมาปฏิิปทา โด่ย พระโพธิญาณเถึร (ชื่า  
สุภัทโท), วัด่หันองป่าพง
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อยากให้�สิ่งบก็ไม่นี้ั�งไม่ที่ำอะไรี พอเรีาไปนี้ั�งก็อยากให้�มันี้
สิ่งบ เม่�ออยากให้�มันี้สิ่งบตัวิว่่ินี้วิายก็เกิดข่�นี้มาอ้กก็เห็้นี้สิิ่�ง
ที่้�ไม่ต�องการีเกิดข่�นี้มาอ้กมันี้ก็ไม่สิ่บายใจอ้กแลิ�วิ นี้้�มันี้เป็นี้
อย่างน้ี้� ฉัะนี้ั�นี้พรีะพ่ที่ธิเจ�าที่่านี้สิ่อนี้วิ่า “อย่าพ้ดให้�เป็นี้
ตัณห้า อย่าย่นี้ให้�เป็นี้ตัณห้า อย่านี้ั�งให้�เป็นี้ตัณห้า อย่านี้อนี้
ให้�เป็นี้ตัณห้า อย่าเดินี้ให้�เป็นี้ตัณห้า ที่่กปรีะการีนี้ั�นี้อย่าให้�
เป็นี้ตัณห้า” ตัณห้าก็แปลิวิ่าควิามอยาก ถี�าไม่อยากจะที่ำ
อะไรีเรีาก็ไม่ได�ที่ำ อันี้นี้ั�นี้ปัญญาของเรีาไปถี่ง ที่้�นี้้�มันี้ก็เลิย
อ้�เสิ่้ย ปฏิิบัติไป ไม่รี้�จะที่ำอย่างไรี พอไปนี้ั�งสิ่มาธิิป่�บก็ตั�ง
ควิามอยากไวิ�แลิ�วิ…

รี้ปนี้ามห้รี่อสิ่กลิกายเรีานี้้�มันี้จ่งด้ได�ยาก ถี�าห้าก
ไม่ใช่ื่ตัวิไม่ใช่ื่ตนี้ไม่ใช่ื่ของตนี้แลิ�วิมันี้เป็นี้ตัวิของใครี อันี้นี้้�
มันี้ถ่ีงแยกยากมันี้ถ่ีงลิำบากเรีาจะต�องอาศัยปัญญา ดังนัี้�นี้
พรีะผู้้�ม้พรีะภาคเจ�าที่่านี้จ่งสิ่อนี้วิ่าการีกรีะที่ำก็กรีะที่ำด�วิย
การีปล่ิอยวิาง การีกรีะที่ำด�วิยการีปล่ิอยวิางอันี้นี้้�ก็ฟัังยาก
เห้ม่อนี้กันี้ ถี�าจะปลิ่อยวิางก็ไม่ที่ำเที่่านี้ั�นี้เพรีาะที่ำด�วิยการี
ปลิ่อยวิาง...

 
ฟังด่่สับสนและหังุด่หังิด่ใจไหัม ถึ้าฟังแล้วร่้สึกอย่าง

นั�นกใ็ชื่แ่ลว้ เพื�อชื่ว่ยใหัห้ัายงนุงง อาจารยช์ื่าอธบิายตอ่ไปวา่ 

เปรี้ยบง่าย ๆ ให้�ฟััง
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เรีาไปซื้่�อมะพรี�าวิลิ้กห้นี้่�งจากตลิาดแลิ�วิก็เดินี้ห้ิ�วิมา
อ้กคนี้ห้นี้่�งก็ถีาม
“ที่่านี้ซื้่�อมะพรี�าวิมาที่ำไม”
 “ซื้่�อไปกินี้”
 “เปลิ่อกมันี้ต�องกินี้ด�วิยห้รี่อ”
 “เปลิ่า”
 “ไม่เชื่่�อห้รีอก ไม่กินี้แลิ�วิเอาไปที่ำไมเปลิ่อกมันี้”
เอ�าจะวิา่อยา่งไรีล่ิะ เรีาจะตอบปญัห้าเขาอยา่งไรี ที่ำ

ด�วิยควิามอยาก ถี�าไม่อยากเรีาก็ไมไ่ด�ที่ำ ที่ำด�วิยควิามอยาก
มันี้ก็เป็นี้ตัณห้านี้้�ถี่งให้�มันี้ม้ปัญญานี้ะ อย่างมะพรี�าวิลิ้กนี้ั�นี้
เปลิอ่กมนัี้จะเอากนิี้ด�วิยห้รีอ่เปลิา่ ไมก่นิี้เอาไปที่ำไมเปลิอ่ก
มันี้ ก็เพรีาะวิ่ายังไม่ถี่งเวิลิาเอามันี้ที่ิ�ง มันี้ก็ห้่อเนี้่�อในี้มันี้ไป
อย้่อย่างนี้ั�นี้ ถี�าห้ากวิ่าเรีาเอามะพรี�าวิข�างในี้มากินี้แลิ�วิเอา
เปลิ่อกมันี้โยนี้ที่ิ�งไปก็ไม่ม้ปัญห้าอะไรีนี้้�ก็เห้ม่อนี้กันี้

 การีกรีะที่ำควิามเพย้รีก็เป็นี้อย่างนี้ั�นี้ พรีะพท่ี่ธิเจ�าว่ิา 
“อย่าที่ำให้�เป็นี้ตัณห้า อย่าพ้ดให้�เป็นี้ตัณห้า อย่าฉัันี้ให้�เป็นี้
ตัณห้า” ย่นี้อย้่ เดินี้อย้่ นี้ั�งอย้่ นี้อนี้อย้่ ที่่กปรีะการีที่่านี้ไม่
ให้�เป็นี้ตณัห้า คอ่ที่ำด�วิยการีปลิอ่ยวิางเห้ม่อนี้กบัซื้่�อมะพรี�าวิ
มาจากตลิาดนี้ั�นี้แห้ลิะ เรีาไม่ได�เอาเปลิอ่กมันี้มากินี้ห้รีอกแต่
เวิลิานี้ั�นี้ยังไม่ถี่งเวิลิาจะที่ิ�งมันี้เรีาก็ถี่อมันี้ไวิ�ก่อนี้

 การีปรีะพฤติปฏิิบัตินี้้�ก็เห้ม่อนี้กันี้ฉัันี้นี้ั�นี้ สิ่มม่ติ 
วิิม่ตติมันี้ก็ต�องปนี้อย้่อย่างนี้ั�นี้ เห้ม่อนี้กับมะพรี�าวิมันี้จะ
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ปนี้อย้่ที่ั�งเปลิ่อกที่ั�งกะลิาทัี่�งเนี้่�อมันี้ เม่�อเรีาเอามาก็เอามา
ที่ั�งห้มดนี้ั�นี้แห้ลิะ เขาจะห้าวิา่เรีากินี้เปลิอ่กมะพรี�าวิอยา่งไรี
ก็ชื่่างเขาปะไรี เรีารี้�จักของเรีาอย้่เชื่่นี้นี้้� เป็นี้ต�นี้

 อันี้ควิามรี้�ในี้ใจของตวัิเองอยา่งนี้้�เป็นี้ปญัญาที่้�เรีาจะ
ต�องตัดสิ่ินี้เอาเองนี้้�เรี้ยกวิ่าตัวิปัญญา ดังนี้ั�นี้การีปฏิิบัติเพ่�อ
จะเห้็นี้สิ่ิ�งที่ั�งห้ลิายเห้ลิ่านี้้�ไม่เอาเรี็วิแลิะไม่เอาชื่�า ชื่�าก็ไม่ได� 
เรี็วิก็ไม่ได� จะที่ำอย่างไรีด้ไม่ม้ชื่�าไม่ม้เรี็วิ เรี็วิก็ไม่ได�มันี้ไม่ใชื่่
ที่าง ชื่�าก็ไม่ได�มันี้ไม่ใชื่่ที่าง มันี้ก็ไปในี้แบบเด้ยวิกันี้

อิทธิบาท ๔ ธรรมท้�นำไปส่่ความสำเร็จ สามารถึนำ
ไปใชื่้กับกิจกรรมทางโลกได่้ แต่ก็สามารถึใชื่้เพื�อพัฒนาทาง
จิตได่้ด้่วยเหัมือนอย่างท้�พระอานนท์ท่านกล่าวไว้ในพระ
ส่ตร อันด่ับแรกเราต้องม้ความอยากท้�จะเข้้าถึึงซิึ�งความ 
ร่้แจ้ง (ฉัันี้ที่ะ) ต่อมาต้องใชื่้ความพากเพ้ยร (วิิริียะ) ท้�จะ
ลด่ความโลภ โกรธ หัลง และเพิ�มพ่น ศ้ล สมาธิและปัญญา 
หัลงัจากนั�นตอ้งใครค่รวญถึงึสิ�งท้�กำลงัทำ และวธิท้้�จะลงมอื
กระทำอย่างไร (จิตตะ) ข้ั�นตอนสุด่ท้าย พิจารณาว่า “ได่้ผ่ล
หัรอืไมไ่ด่ผ้่ล ความพยายามข้องเรามุง่ไปส่แ่นวทางท้�ถึก่ตอ้ง
ไหัม” (วิิมังสิ่า) ไตร่ตรองว่า “ฉัันมาถึึงอมราวด่้หัรือยัง ฉััน
มาถึงึสวนสาธารณะหัรอืยงั” หัรอืถึา้เป็นกรณก้ารพฒันาจติ
ก็ใคร่ครวญว่า “จิตข้องเราถึึงซิึ�งความสงบหัรือยัง”

พึงระลึกว่าคุณธรรม ๔ ประการน้�จำเป็นมากต่อ
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กิจกรรมใด่ ๆ ก็ตามท้�ต้องการความสำเร็จ เป็นคุณธรรม
ท้�สามารถึนำไปใชื่้เพื�อความร่้แจ้งทางจิต หัรือเพื�อการ
ปล้นธนาคารก็ได่้ หัรือเพื�อการใด่ก็ตาม ด่ังนั�น คุณธรรม 
๔ ประการน้� คือ ฉัันี้ที่ะ วิิรีิยะ จิตตะ วิิมังสิ่า ความพอใจ
สนใจท้�จะทำ ความพากเพ้ยร ความใส่ใจและการใคร่ครวญ
ไตรต่รองเหัล่าน้�มคุ้ณลกัษณะท้�เป็นกลาง อาจถึก่นำไปใชื่ใ้น
การทำสิ�งท้�เป็นกลาง ๆ หัรือเพื�อความด่้งาม แม้กระทั�งทำ
สิ�งท้�ผ่ดิ่ศ้ลธรรมก็ได่ ้เป็นคณุธรรมท้�นำไปใช้ื่ได่ก้บัทกุกิจการ
งานท้�เราต้องทำ

พระพทุธองคต์รสัวา่ หันทางข้องพระองคเ์ป็นหันทาง
แหั่งการประพฤติปฏิิบัติ ไม่ใชื่่หันทางแห่ังการนิ�งเฉัยไม่ทำ
อะไร ด่งันั�นการลงมอืปฏิบิตัแิละกำหันด่ทศิทางใหัจ้ติ จงึเป็น
สิ�งสำคัญยิ�งในวิถึ้ข้องชื่าวพุทธ อย่างไรก็ตาม ยิ�งเราม้ความ
สนใจ ม้พลังและม้การพิจารณา รวมทั�งปัจจัยอื�นๆ ท้�เป็น
ไปเพื�อการปลด่เปลื�องตัวตน (สักกายทิฏิฐิ) มากข้ึ�นเท่าไร 
การกระทำเหัล่าน้�ก็ยิ�งเป็นพื�นฐานใหั้ความม้สติและปัญญา
มากข้ึ�นเท่านั�น และแล้วเมื�อนั�นการกระทำเหัล่าน้�ทั�งหัมด่ก็
ย่อมเป็นการกระทำท้�เป็นกระบวนการข้องความสงบสันติ
มากข้ึ�น ยิ�งไปกว่านั�น การท้�เราจะม้ความเพ้ยรพยายามใน
การกระทำสิ�งต่าง ๆ ท้�เป็นประโยชื่น์แก่ตนเองและแก่ผ่่้อื�น
ก็จะยังม้ความเป็นไปได่้มากข้ึ�นอ้กด่้วย ในทำนองเด่้ยวกัน 
เมื�อเรากระทำสิ�งต่าง ๆ  ด่้วย ฉัันี้ที่ะ คือม้ความอยาก ความ
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พอใจท้�เป็นกุศลแทนท้�จะทำด่้วย ตัณห้า ก็ยิ�งจะเป็นฐานใหั้
เกิด่ สิ่ติแลิะปัญญา และม้ความเป็นไปได่้อย่างยิ�งว่ามันจะ
นำไปส่่ความสงบ 

ในคำอธิบายข้องพระพุทธเจ้าเรื�องมรรคม้องค์แปด่ 
ข้้อหันึ�งในนั�นก็คือ ความเพ้ยรชื่อบ ถึ้าเราพิจารณา จะเหั็น
ได่้ว่า ท่านวางแนวทางไว้ชื่ัด่เจนเพื�อความเจริญงอกงามใน
สิ�งท้�เป็นกุศล ความเพ้ยรชื่อบม้ ๔ ประการ คือ

๑. เพ้ยรระวังปิด่กั�นอกุศลท้�ยังไม่เกิด่ ไม่ใหั้เกิด่ข้ึ�น      
   นั�นก็คือ การไม่ยอมใหั้ความโลภ ความเกล้ยด่   
    ความโกรธ ความหัลง ความเหั็นแก่ตัว ความ 
      อิจฉัารษิยา ฯลฯ เกดิ่ขึ้�น เรย้กว่า สงัวร (สิ่งัวิรีปธิานี้)
๒. ถึ้าอกุศลเกิด่ข้ึ�นแล้ว ถึ้าเราร่้สึกว่าความโกรธ  
    ความไม่พอใจ ความกลัว ความริษยา ความโลภ 
   เกดิ่ข้ึ�นแล้ว เมื�ออกศุลเกิด่ข้ึ�นแล้ว ความเพย้รท้�ต้อง 
    ทำคือพยายามละมนัไป เรย้กว่า ปหัาน (ปห้านี้ปธิานี้)
๓. ส่วนท้�สามข้องความเพ้ยรชื่อบคือเพ้ยรสร้างกุศล  
   สร้างสมาธิ สร้างความเมตตา สติปัญญา ความ 
   ปรารถึนาด่้ ฯลฯ ใหั้เกิด่ม้ข้ึ�น เร้ยกว่า ภาวนา  
    (ภาวินี้าปธิานี้)
๔.  ข้อ้สดุ่ทา้ยคือเพย้รรกัษากศุลธรรมใด่ ๆ  ท้�เกิด่ข้ึ�น 
    แล้ว ก็รักษาใหั้คงอย่่ (ใหั้งอกงามไพบ่ลย์) เร้ยก 
    ว่า อนุรักข้น (อนี้่รีักขนี้าปธิานี้)
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ทั�งหัมด่น้�รวมเร้ยกว่า “ความเพ้ยรชื่อบ ๔ ประการ” 
-  สัมมัปธาน

อยา่งท้�เราเหัน็แลว้ มเ้รื�องท้�ตอ้งปฏิบิตัมิากมาย ความ
เพ้ยรชื่อบเป็นงานท้�ต้องลงมือทำ เป็นเรื�องข้องการควบคุม
จิตใจ เราตระหันักถึึงสิ�งท้�เป็นอกุศล ละทิ�งมัน ร่้จักในสิ�ง
ท้�เป็นกุศล เพ้ยรสร้างและรักษาใหั้คงอย่่ ใหั้เจริญงอกงาม 
เป็นกิจท้�ตอ้งทำตอ่ไป มรรคมอ้งคแ์ปด่ จงึเป็นหันทางท้�ตอ้ง
ลงมือปฏิิบัติ

เมื�อเราฝึึกจิตตามแนวทางข้องความเพ้ยรชื่อบ เราก็
ยงัตอ้งทำงานอยา่งหันกั ตอ้งใชื่ค้วามเพย้รพยายามอยา่งยิ�ง  
แต่เนื�องจากเป็นความพยายามท้�ปราศจากอัตตา ไม่ใชื่่เป็น
เพราะความพยายามท้�มาจากตัณหัา ด่ังนั�น แม้จะใชื่้ความ
เพ้ยรพยายามหันักแค่ไหัน ก็จะไม่เคร้ยด่ ไม่ม้ความคิด่ว่า 
“ฉัันจะด่้ใจมาก ถึ้าไม่ต้องทำงานน้�อ้กต่อไป” ความคิด่ท้�ว่า 
“คงจะด่้ไม่น้อย หัากฉัันไม่ต้องมายุ่งเก้�ยวกับงานน้�” จะไม่ม้
อย่่เลย ตรงกันข้้ามกลับจะม้แต่ความเบิกบาน ผ่่อนคลาย  
ม้ความสบายใจเกิด่ข้ึ�นแม�ในี้ขณะที่้�ต�องใชื่�ควิามเพ้ยรี 
อย่างห้นี้ัก

ด่้วยวัฒนธรรมในการทำงานท้�เราจะม้แรงผ่ลักด่ัน
ลึก ๆ ในใจให้ัมองเห็ันงานว่าเป็นสิ�งท้�เป็นภาระและสร้าง
ความเคร้ยด่ใหั้ คือความร่้สึกท้�ว่า “ข้อบคุณพระเจ้า วันน้� 
วันศุกร์แล้ว” ม้ทัศนคติท้�ว่า “คงด่้ถึ้าฉัันไม่ต้องไปยุ่งกับมัน” 
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หัรอืแม้ความคิด่ท้�วา่ “คงจะวิเศษไปเลยถ้ึาเป็นพระอรหันัต์ จะ
ได่้ไม่ต้องกังวลกับการฝึึกปฏิิบัติเหัล่าน้�อ้ก” บอกได่้เลยว่าน้�
เป็นความเข้า้ใจผิ่ด่อย่างยิ�งว่าการบรรลุธรรมนั�นเป็นอย่างไร  
เป็นความเข้้าใจผิ่ด่ท้�ตั�งอย่่บนพื�นฐานเด่้ยวกับการม้อัตตา 
ตวัตน หัากเราศึกษาพุทธประวัตเิพื�อใช้ื่เป็นแบบอย่าง เราจะ
พบวา่พระองค์ทรงงานหันักตลอด่พระชื่นม์ชื่พ้ หัลงัจากตรัสร่้ 
แลว้ พระองคไ์มไ่ด่แ้คน่ั�งอย่ใ่ตต้้นโพธิ� แลว้ตรสัวา่ “ข้อบคณุ
เทพยด่าทั�งหัลายกับทุก ๆ อย่างท้�ได่้ผ่่านพ้นไป แต่น้�ต่อไป
เราไม่ต้องยุ่งกับอะไร ๆ อ้กแล้ว” พระองค์เสด่็จประทับใต้
ต้นไม้หัลากชื่นิด่ในบริเวณนั�น ได่้ทรงใคร่ครวญถึึงการตรัสร่้
ข้องพระองค์แล้วทรงด่ำริในพระทัยวา่ “คงไม่มใ้ครเข้า้ใจสิ�งน้� 
เป็นไปไมไ่ด่ท้้�จะอธบิายใหัใ้ครเข้า้ใจได่ ้ไมม่ป้ระโยชื่นอ์ะไรท้�
เราจะพยายามสอนใคร” ความคิด่เชื่่นน้�เกิด่ข้ึ�นกับพระองค์ 
แต่แล้วก็ม้พระพรหัมนามว่า สหััมบด่้ ลงมาเข้้าเฝึ้า แล้วท่ล
ข้อว่า “ข้อพระองค์ทรงพระกรุณาแก่ผ่่้ท้�ม้ธุล้ในด่วงตาเพ้ยง
เล็กน้อย ข้อทรงสั�งสอนสิ�งท้�พระองค์ตรัสร่้เถึิด่”

พระองค์ได่้ทรงรับฟังแล้ว จึงแผ่่ข้่ายพระญาณไปทั�ว
แด่น แลว้กไ็ด่ท้รงทราบวา่ “ใชื่แ่ลว้ สหััมบด่พ้ด่่ถึก่ ยงัมบ้คุคล
ท้�มัวเมาอย่างยิ�งอย่่ในความโลภ ความโกรธ ความหัลง แต่
กระนั�นก็ยังม้ผ่่้ท้�ไม่ได่้ลุ่มหัลงมากนัก เป็นผ่่้ม้ธุล้ในด่วงตา
น้อยอย่่ด่้วย เพื�อเหั็นแก่บุคคลเหัล่าน้� เราจะพากเพ้ยรสอน
พวกเข้า” ด่งันั�น ตลอด่เวลา ๔๕ พรรษาตอ่จากนั�น พระองค์
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ได่ท้รงงานอย่างหันัก ซิึ�งสัมฤทธิ�ผ่ลอย่างน่าเหัลือเชืื่�อ ในการ
บัญญัติสิ�งท้�พระองค์ได่้ตรัสร่้ใหั้ประจักษ์แก่โลก

นับจากนั�น เวลาก็ล่วงผ่่านไปมากกว่า ๒๖๐๐ ปีแล้ว 
ถึ้าจะว่าไป ในสมัยท้�พระพุทธองค์ทรงเผ่ยแผ่่พระธรรมอย่่
นั�น คือยุคเหัล็กข้องสถึานท้�แหั่งน้� ท้�ซิึ�งในปัจจุบันเราเร้ยก
ว่า ฮาร์ทฟอร์ด่เชื่้ยร์ (Hertfordshire)๗ ตอนนั�น เป็นชื่่วงต้น
ถึึงช่ื่วงกลางข้องยุคเหัล็ก ซิึ�งเหัล็กยังเป็นสิ�งแปลกใหัม่ข้อง 
ด่ินแด่นแถึบน้� และในสมัยท้�พระพุทธเจ้ายังทรงจาริกเพื�อ
แสด่งพระธรรมคำสอนอย่่นั�น เป็นเวลาก่อนท้�พวกโรมันจะ
มาถึึงตั�ง ๔๕๐ ปี พ่ด่ได่้ว่ามันนานมากเลย สำหัรับอาตมา
แลว้ ไม่นา่เชืื่�อเลยวา่ พวกเราจะได้่มาเป็นทายาท รบัมรด่กคือ 
คำสอนท้�พระองคไ์ด่ต้รสัไว้ หัลงัจากท้�ผ่่านมาหัลายศตวรรษ 
พระธรรมซิึ�งสบืทอด่ผ่า่นมาจากโบราณกาลมาส่พ่วกเราและ
ยังคงใหั้ผ่ลได่้ตราบเท่าทุกวันน้� หัากจะกล่าวก็จะด่่เหัมือน
เป็นเรื�องมหัศัจรรย์ท้�คำสั�งสอนข้องพระองค์ยงัคงยั�งยนืด่ว้ย
ร่ปแบบท้�เป็นอย่่จนบัด่น้� แต่เราควรพิจารณาด้่วยวา่ไม่ใช่ื่เป็น
เพ้ยงเรื�องมหััศจรรย์ แต่เป็นเรื�องข้องเหัตุและผ่ลมากกว่า 
เหัตุท้�ทำให้ัพระธรรมคำสั�งสอนข้องพระองค์ยังยืนยงคงอย่่
ได่้ก็เพราะพระองค์ได่้ทรงงานอย่างหันัก พระองค์ทรงใชื่้
ทั�งจินตนาการและความคิด่สร้างสรรค์ในการสั�งสอน ทรง
ทำงานเชิื่งรุกด่้วยการเสด็่จพระราชื่ด่ำเนินไปทั�วตะวันออก

๗ เมือง ฮาร์ทฟอร์ด่เชื่้ยร์ (Hertfordshire) คือท้�ตั�งข้องวัด่อมราวด่้ในปัจจุบัน
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เฉัย้งเหันือข้องอินเด่ย้ ประทานคำแนะนำและทรงสอนแก่คน
ทุกประเภท ทั�งชื่าวนา ชื่าวบ้าน ข้้าราชื่การ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่
ทั�งหัลาย ตลอด่จนพระราชื่วงศ์ พราหัมณ์ พ่อค้า ประชื่าชื่น 
ทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นผ่่้ใด่หัรือใครก็ตาม

ถึ้าศึกษาคัมภ้ร์ หัรือ พุทธประวัติ จะฉังนว่าพระองค์
ทรงคิด่เชื่่นนั�นได่้อย่างไร ชื่่างเป็นนักคิด่นักสร้างสรรค์ ไม่
ว่าจะเป็นการอุปมาอุปไมยหัลากหัลายท้�ทรงใชื่้ ตลอด่จน 
เรื�องราวและตวัอยา่งท้�ทรงแสด่งอยา่งฉับัพลนัทนัท ้ชื่า่งเป็น
ท้�น่าประทับใจยิ�ง ตัวอย่างเชื่่น ม้พระส่ตรอย่่พระส่ตรหันึ�ง 
ท้�เห็ันได่้ชื่ัด่ว่าพระองค์ตรัสอย่างไม่ได้่เตร้ยมตัวล่วงหัน้ามา
ก่อนถึงึหัลกั ๑๑ ประการในการด่แ่ลววัใหัไ้ด่ด้่ ้จากนั�นก็ตรสั
เปร้ยบเท้ยบกับหัลักสำคัญ ๑๑ ประการในการฝึึกจิต (มหัา
โคปาลส่ตร)๘ ก็ไม่ทราบว่าพระองค์ท้�เคยเป็นเจ้าชื่ายเป็น
นักรบมาก่อน ทรงทราบถึึงเรื�องการเล้�ยงสัตว์เป็นอย่างด่้ได่้
อยา่งไร แต่ทรงสามารถึเปร้ยบเทย้บสิ�งท้�เก้�ยวข้อ้งกับคนทุก
ประเภทท้�ทรงสนทนาด่้วยได่้

พระพุทธเจ้าได้่ทรงงานหันักอย่างยวด่ยิ�ง แต่ไม่ม้
งานไหันท้�ก่อใหั้เกิด่ความเคร้ยด่ (อาจเป็นการไม่สมควรท้�
เอาตัวเราไปเปร้ยบกับพระพุทธเจ้า แต่อาตมาเหั็นว่ามันม้
ประโยชื่น์ท้�จะนำพุทธประวัติมาเป็นแบบอย่าง) มันไม่ใช่ื่

๘  มหัาโคปาลสต่ร, (ม.ม.่ ๑๒/๓๔๖/๓๗๖), พระไตรปฎิกไทย(ฉับบัมหัาจฬุาฯ),  
เล่มท้� ๑๒ ข้้อ ๓๔๖ หัน้า ๓๗๖ http://etipitaka.com/read/thaimc/12/376/
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เพราะงาน ไมใ่ชื่เ่พราะการกระทำท้�เป็นภาระ แตเ่ป็นเพราะ
ทัศนคติต่อการทำงานนั�นต่างหัาก ซิึ�งเป็นส่วนประกอบท้�
แตกตา่งกัน เมื�อเราฝึกึใช้ื่สตแิละปัญญาในการทำงาน เราจะ
เข้้าใจว่าสถึานการณ์อันน่าลำบากใจแบบข้อง แฮมเล็ต เป็น
เรื�องไม่สำคัญ ความแตกต่างระหัว่างความคิด่ท้�ว่า “ฉัันควร
จะต่อต้านสิ�งท้�เป็นอย่่ และพยายามเปล้�ยนใหั้เป็นไปตาม
แบบของฉัันี้หัรือควรจะวางเฉัย ไม่รับร่้และพยายามท้�จะไม่
เก้�ยวข้้องด่้วย” เป็นความคิด่ท้�ตั�งอย่่บนฐานท้�เป็น มิจฉัาทิฐิ 
ทางแหัง่ความสงบไมใ่ชื่ก่ารบบ้บงัคบัใหัเ้ป็นหัรอืการทำเปน็
เฉัยชื่าไม่ร่้ไม่ชื่้� แต่ควรจะเป็นการปรับทุกอย่างให้ัประสาน
สอด่คล้องกัน โด่ยปราศจากความอึด่อัด่คบัข้อ้งใจ ปรับชื่วิ้ต
ใหัเ้ข้า้กบัทกุ ๆ  ชื่วิ้ต ปรบัจติใหัเ้ข้า้กบัทกุ ๆ  ด่วงใจ และใชื่ก้าร 
ปรบันั�นให้ัเป็นเครื�องชื่้�นำในการกระทำ การพด่่และทศันคติ 

สิ�งท้�ชื่้�ให้ัเห็ันว่าเมื�อเราสามารถึหัาทางสายกลางพบ  
จะไม่เพ้ยงแค่ได่้ผ่่อนคลายและสงบสุข้เท่านั�นแต่ยังได่้
ผ่ลลัพธ์ท้�ด่้อ้กด่้วย หัมายถึึงว่าเราสามารถึทำงานได่้เต็ม
ศักยภาพ เต็มความสามารถึ เราสามารถึใชื่้ความคิด่ 
จินตนาการ ความถึนัด่ใหั้เป็นประโยชื่น์ต่อการทำงาน ซิึ�ง
เป็นการใชื่้ความพยายามโด่ยปราศจากความเคร้ยด่

ธรรมชื่าติอ้กประการหันึ�งข้องทางสายกลางก็คือ ถึ้า
ม้ความจำเป็นต้องทุ่มเทความคิด่ ความพากเพ้ยร ความ
สามารถึ เราก็ทำโด่ยไม่ต�องม้ความร่้สึกถึึงคุณค่าข้องตัวตน 
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อาจจะม้พวกเราบางคนในท้�น้� ท้�ได่ร้บัการยอมรบัวา่เป็นคน
ท้�ม้คุณค่าจากผ่ลงานต่างๆ ท้�ได่้ทำมา เชื่่นการได่้ชื่่วยเหัลือ
ผ่่้คน เป็นหัมอ เป็นคร่ เป็นพ่อเป็นแม่ เราร่้สึกภาคภ่มิใจ
กับงานทั�งหัลายท้�ได่้ทำ โด่ยคิด่ว่า “ฉัันได่้ชื่่วยเหัลือคนมา
มากมาย... ฉัันเป็นคนก่อตั�งโรงเร้ยนแห่ังน้�... ฉัันเปิด่คลินิก
นั�น... ฉัันต้พิมพ์หันังสือเหัล่านั�น... ด่่แลวัด่นั�น... ฉัันอบรม
ด่่แลเล้�ยงล่กมาอย่างด่้...” และม้ความร่้สึกภาคภ่มิใจ เป็น
ความสุข้ พอใจกับสิ�งท้�ได้่ทำทั�งหัลายเหัล่าน้� แต่ถึา้เข้า้ไปยึด่
มั�นถึือมั�นว่าความสำเร็จต่าง ๆ นั�นเป็นข้องเรา สิ�งนั�นก็จะ
กลายเป็นต้นตอข้องความทุกข้์ได่้ เชื่่นเมื�อล่ก ๆ ตอบเวลา
ท้�เราอยากเข้้าไปช่ื่วยเข้าว่า “ข้อบคุณมาก แต่ไม่ต้องช่ื่วยด่้
กว่า ข้อทำเอง” หัรือในกรณ้ท้�เราเป็นผ่่้ก่อตั�งคลินิก แต่คณะ
กรรมการคนอื�น ๆ บอกเราว่า “ข้อบคุณท้�ก่อตั�งคลินิกน้�ข้ึ�น
มา แต่ถึึงเวลาท้�คุณต้องวางมือแล้ว เราจะด่ำเนินกิจการได่้
ด้่กว่าถึ้าคุณไม่ยุ่งด่้วย” เมื�อเราไม่ได่้คำตอบรับหัรือเป็นท้�
ยอมรับอย่างท้�เคยเป็นมา เราอาจจะร่้สึกว่าตัวเองไร้ค่าได่้
ง่าย ๆ อาจร่้สึกว่าชื่้วิตข้องเราชื่่างไม่ม้ค่า “ตัวเราน้�ไม่ได่้
ทำอะไรท้�ม้ประโยชื่น์เอาเส้ยเลย” หัรือ “ฉัันไม่ได้่ทำสิ�งท้�ม้
คุณค่าม้ความหัมายใด่ ๆ เลย” น้�คือการใส่ความร่้สึกความ
เป็นตัวตน มอ้ตัตายดึ่ถึอืในกศุลหัรอืความด่ท้้�เราทำ โด่ยไม่ร่้
ตวัวา่กำลังทำให้ัตวัเองตกอย่ใ่นสถึานะท้�ตอ้งการการพึ�งพา
อาศัย ตราบใด่ท้�ยังม้ยาเสพติด่อย่่ (ในกรณ้น้�คือการเป็นท้�
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ยอมรับ) เราก็ร่้สึกด่้ ร่้สึกปลาบปลื�ม แต่เมื�อข้าด่มันไปเราก็
เด่ือด่ร้อน กระวนกระวาย

สมมตุวิา่เราเป็นด่าราเพลงรอ็คผ้่่ร�ำรวยท้�เสพเฮโรอน้
เป็นประจำ ม้แหัล่งท้�หัาซิื�อเฮโรอ้นคุณภาพส่งได่้อย่างไม่ม้
ข้าด่ การติด่นั�นก็ยังไม่ม้ปัญหัาอะไรเพราะเราม้แหัล่งซิื�อยา
ท้�ด่ ้แตว่นัหันึ�งยาเกดิ่ข้าด่ด่ว้ยเหัตผุ่ลอนัใด่ก็ตาม เราจะทกุข้์
ทรมานอย่างบอกไม่ถึ่ก ในทำนองเด่้ยวกัน ถึ้าเราร่้สึกว่า
ความเป็นตวัตนข้องเราและคุณคา่ความเป็นเรามาจากการท้�
ม้ลก่ๆ ท้�ประสบความสำเร็จ หัรอืได้่รบัการยกย่องจากสังคม 
ม้คน “กด่ไลิค์” มากมายในเฟซิบุ�ก หัรือม้คน “ติดตาม” ใน
อนิสตาแกรม เรากำลงัสร้างการเสพตดิ่การพึ�งพาอาศัยชื่นดิ่
เด้่ยวกนัเลยท้เด่ย้ว ทกุวนัน้�ถึา้เราต้พมิพเ์อกสารทางวชิื่าการ
เราก็จะร่้ได่้ว่าม้คนอ่านบทความข้องเราก้�คน สามารถึด่่
คะแนนได่้ว่าม้คนท้�เข้้ามาอ้างอิงถึึงเราจำนวนเท่าไร

หัากเราม้ปัญญาเราก็จะร่้จักว่าสิ�งเหัล่านั�นเป็นการ
เสพติด่ เป็นการท้�ต้องพึ�งพามัน และเราก็จะพบด่้วยว่าเรา
สามารถึท้�จะเป็นอิสระจากสิ�งเหัล่าน้�ได่้ ไม่ว่าจะได่้รับคำ
ชื่ื�นชื่มหัรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะม้อะไรใหั้ต้องทำ หัรือไม่ม้อะไร
จะใหัท้ำ ใจข้องเราก็ยงัสบาย ใจข้องเราก็ยงัปลอด่โปรง่ได่ไ้ม่
ตา่งกัน เพราะฉัะนั�นจงึไม่ตอ้งข้ึ�นอย่่กบัวา่เราจะต�องที่ำอะไรี
เพื�อใหั้ร่้สึกว่าตัวเองม้คุณค่า 

การตระหันักถึงึความสำคัญข้องเรื�องน้� มเ้หัตุผ่ลด้่วย
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กันหัลายประการ อย่างน้อยก็จากท้�ตัวอาตมาเองก็เป็น
ประเภทท้�เรย้กได้่วา่เป็นคนท้�ประสบความสำเร็จคนหันึ�ง อนั
น้�พด่่จากประสบการณ์ ยอมรบัวา่ตัวเองชืื่�นชื่อบการได้่รบัการ
ยอมรับ และการประสบความสำเร็จ ด่ังนั�นม้แนวความคิด่ 
อย่่อย่างหันึ�งท้�อาตมาพบวา่ทรงคณุคา่ท้�สดุ่ กค็อืการท้�ไมต่อ้ง
พึ�งพิงอาศัยอย่่กบัการได้่รับการยอมรบั แต่กลับเป็นการด่ก้วา่ 
“จงทำสิ�งท้�ควรทำ ส่วนชื่าวโลกจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เข้า”  
จะมค้นชื่ื�นชื่มสรรเสรญิหัรอืไม ่หัรอืเข้าอาจไมใ่สใ่จ หัรอือาจ
จะวพิากษ์วจิารณเ์รา เรากย็งัอย่ไ่ด่อ้ยา่งสบาย เราไมจ่ำเป็น
ต้องทำสิ�งใด่เพ้ยงเพราะอยากได่้รับความร่้สึกว่าม้คุณค่า

ในหันงัสอืท้�เข้ย้นโด่ย ซิ.้เอส. ลอ่สิ (C.S. Lewis) เรื�อง
จดห้มายของปีศาจ (The Screwtape Letters) ซิึ�งพวกเรา
บางคนอาจจะคุ้นเคย เป็นชุื่ด่ข้องจด่หัมายในจินตนาการ
จากปีศาจ (ผ้่่เป็นลงุ) เข้ย้นถึงึหัลานชื่าย (ซิึ�งเป็นปีศาจด้่วย) 
ท้�กำลังทำงานอย่่บนโลก และจด่หัมายตอบกลับจากหัลาน
ชื่ายไปถึึงลุงเล่าถึึงความสำเร็จและความล้มเหัลวในการ
พยายามก่อความสบัสนวุ่นวายในหัม่ม่นษุยแ์ละสรา้งปญัหัา
ใหั้แก่โลก ซิ้.เอส. ล่อิส เป็นนักเทววิทยาชื่าวคริสต์ ผ่่้เป็น
ท้�รัก ท้�ร้่จักเป็นอย่างด่้ และเป็นผ่่้เข้้ยนเรื�อง ตำนี้านี้แห่้ง
นี้ารี์เนี้้ย (The Chronicles of Narmia) ด่้วย ในหันังสือ
เรื�องจดห้มายของปศีาจน้� มข้้อ้คดิ่เหัน็หันึ�งท้�สะด่ดุ่ใจอาตมา
มาก คอื ในตอนท้�ผ่่เ้ข้้ยนจด่หัมายได่ก้ลา่วถึงึหัญิงผ่่ห้ันึ�งท้�เข้า
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ทั�งสองเคยพบ ว่า “เธอเป็นคนประเภทท้�ม้ชื่้วิตอย่่เพื�อชื่่วย 
คนอื�น ถึ้าอยากร่้ว่าคนอื�นเป็นใคร แค่ด่่ส้หัน้าข้องคนท้�ถึ่ก
เธอตามล่าก็ร่้แล้ว”

อาตมาไม่ได่้กำลังพยายามจะทำใหั้ใครร่้สึกเข้ินอาย 
เพราะอาตมาไม่เล่นเฟซิบุ�ก ไม่ทราบประวัติทางสังคมข้อง
ใคร จึงไม่ทราบว่าม้ใครท้�เป็นคนประเภทกระตือรือร้นท้�จะ 
“ทำเรื�องด่้ ๆ ” อย่่ไหัม แต่อยากใหั้พวกเราหัันมาไตร่ตรองด่่
วา่การท้�กำลงัพยายามทำสิ�งท้�คดิ่วา่ด่ ้เพราะอยากที่ำเพ่�อให้�
ตัวเองร่้สึกด่้ใชื่่หัรือไม่ ความร่้สึกสุข้ใจข้องเราข้ึ�นอย่่กับสิ�งน้�
ใชื่่หัรือเปล่า คำว่า “ถึ่กล่า” ในจดห้มายของปีศาจ อาจเป็น
คำท้�ฟังด่่แล้วค่อนข้้างจะแรง และในความร่้สึกส่วนตัวเหั็น
ว่าม้เล่หั์เพทุบายมาก “โอ ... ด่่สิ ม้ใครคนหันึ�งท้�ฉัันชื่่วยได่้ 
ไชื่โย” ในนาท้นั�น ท้�น่าข้ัน ก็คือเราได่้ส่ญเส้ยความสัมพันธ์
กบัคน ๆ นั�นไปแล้ว เราไม่ได้่เหัน็คน ๆ นั�นจรงิๆ “โอ ... ด่ซ่ิิ 
ผ่่้คนจำนวนมากมาฟังเทศน์ในบ่ายวันอาทิตย์ เข้าเป็นผ่่้ฟัง
ของฉันัี้” ถึา้คดิ่เชื่น่น้�อาตมาก็ได่ส่้ญเสย้ทกุคนไปแลว้ อาตมา
แยกตัวเองออกจากคนฟัง แม้ว่าเราจะนั�งเผ่ชิื่ญหัน้ากันอย่่
ก็ไม่ม้ความสัมพันธ์ซิึ�งกันและกัน เพราะในทรรศนะข้อง
อาตมาเหั็นว่าทุกคนเป็นเพ้ยงสิ่ิ�งท้�อาตมาต้องการ เพื�อท้�จะ
ได่เ้ติมเต็มการยึด่ถืึอความเป็นตัวตนวา่ “เป็นครส่อนธรรมะ”  
ถึา้น้�คอืสิ�งท้�ตอ้งการ อาตมากจ็ะร่ส้กึข้าด่หัรอืไรค้ณุคา่ถึา้ไม่
ได่้หัรือไม่ม้มัน นั�นคือการพึ�งพิงหัรือการเสพติด่ท้�อาตมาได่้
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ก่อใหั้เกิด่ข้ึ�นในตัวเอง
ม้สิ�งหันึ�งข้องอาจารย์ชื่าท้�น่าประทับใจมาก เมื�อ

ตอนท้�อาตมาไปถึึงประเทศไทยครั�งแรก คือเพ้ยงแค่นั�งด่่
พลังงานและความม้ชื่้วิตชื่้วาข้องท่านในการสอนผ่่้คนหัรือ
การรับแข้ก ฯลฯ ได่้เฝึ้าด่่อากัปกิริยาข้องท่าน สิ�งหันึ�งท้�ทรง
พลังท้�สุด่ก็คือ ถึึงแม้ว่าท่านจะเป็นผ่่้ท้�ปัญญา ม้ไหัวพริบ ม้
เสน่หั์ น่ารัก แต่สังเกตได่้ชื่ัด่เจนว่าท่านไม่ต้องการใหั้ใครมา
รักท่าน ไม่ตอ้งการการยกย่อง ยอมรบัจากใคร เมื�อมใ้ครสัก
คนกลา่วเยินยอ หัรอืหัวัเราะเกนิงามกบัเรื�องชื่วนข้นัสกัเรื�อง
ท้�ท่านเล่า ท่านจะทำหัน้าเย็นชื่า เหัมือนกับท่านจะถึามว่า 
“มันจริงอย่างนั�นรึ?” ท่านไม่ต้องการให้ัใครมาเติมสิ�งนั�น
ใหั ้ทา่นไม่จำเป็นตอ้งได่ร้บัการยอมรบัหัรอืใหัใ้ครมารกัทา่น 
ท่านอย่่เพื�อการสงเคราะห์ั เพื�อสั�งสอนและแสด่งธรรมะให้ั
เหั็นจากการเป็นอย่่ข้องท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องได่้รับการ
สรรเสรญิชื่ื�นชื่อบหัรอืการยอมรบั อาตมาร่ส้กึอศัจรรยใ์จมาก
ท้�ได่้เหั็นสัจธรรมนั�นเกิด่ข้ึ�นในร่ปแบบข้องการกระทำจริง ๆ 
กิริยาท่าทางอย่างนั�นข้องท่าน อาตมาไม่เคยเหั็นอะไรแบบ
นั�นมาก่อนในชื่้วิต

ท่านเป็นผ่่ท้้�ม้อสิระเสรอ้ย่างสมบร่ณ์ ท่านไม่ได้่เยน็ชื่า 
แต่ก็ไม่ได่้ต้องอย่่ได่้ด่้วยคำสรรเสริญเยินยอ ถึ้าม้ใครสักคน
พ่ด่ว่า “หัลวงพ่อเป็นผ่่้ม้ปัญญามาก ยอด่เย้�ยมมาก ยิ�งใหัญ่
มาก เป็นคร่บาอาจารย์ท้�ด่้ท้�สุด่ในโลก” ท่านก็จะม้คำพ่ด่ใน
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แบบข้องท่านท้�สามารถึปัด่ข้้อคิด่เห็ันเหัล่านั�นออกไป อาจ
จะเป็นวิธ้การเล่นกับภาษาข้องคนอ้สานหัรือการเปล่งเส้ยง
ออกมาจากท้อง “ห้่อ? ” ซิึ�งอาจจะหัมายความได่้ว่า “ใชื่่” 
หัรือ “ไม่ใชื่่” หัรือ “ล้อเล่นหัรือเปล่า” หัรือ “จริงหัรือ” หัรือ 
“ข้อคิด่ก่อน” ก็ได่้ จะเป็นความหัมายใด่ก็ได่้ในความหัมาย
เหัล่านั�น ผ่ลลัพธ์จะเหัมือนกันคือ คำยกย่องและตำหันิ 
ติเต้ยน จะเลื�อนไหัลออกจากจิตข้องท่าน เหัมือนน�ำท้�หัยด่
ลงบนหัลังเป็ด่แล้วกลิ�งไหัลออกไป 

ทางสายกลางและข้้อแตกต่างข้องมันกับ “ที่างของ
ฉัันี้” คือ การม้ความพร้อมต่อการม้ส่วนร่วมและการม้ 
ไหัวพริบในแต่ละสถึานการณ์โด่ยไม่ต้องการอะไรจากมัน 
ท่านอาจารย์ชื่าไม่ได่้ต้องการใหั้ใครทำหัรือเป็นอะไรเป็น
พิเศษเพื�อท่าน ถึ้าม้ใครทำอะไรท้�น่าประทับใจ หัรือเป็นท้�
จับใจ ท่านอาจจะร่้สึกยินด่้แต่ท่านจะไม่พ่ด่ทันท้ว่า ”ด่้แล้ว 
ด่้แล้ว ท่านเป็นพระท้�ด้่ท้�สุด่ท้�เราเคยม้” ท่านจะหัาเวลาท้�
เหัมาะสม และพิจารณาแล้วว่าม้ประโยชื่น์ ก่อนจะพ่ด่ว่า 
“สามเณรนิททโร เป็นตัวอย่างท้�ควรทำตาม” และหัลังจาก
นั�นท่านก็จะตามด่่พระหัรือสามเณรท้�ได่้รับคำชื่มว่าเป็น
อยา่งไร และด่่ผ่่ท้้�ไมไ่ด่ร้บัคำชื่มด้่วย... เข้าด่ใ้จจนตัวลอยไหัม 
พวกเข้ามก้ารอิจฉัาไหัม... หัรอืถึา้มใ้ครสกัคนทำสิ�งท้�นา่โมโหั
มากหัรือทำอะไรท้�เซิ่อซิ่าโง่เข้ลา ท่านก็จะไม่พ่ด่อะไรทันท้
เหัมือนกัน แต่ท่านจะนิ�ง ๆ  รอโอกาสท้�เหัมาะสมท่านถึึงจะ
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พ่ด่ว่า “ท่านหัมายความว่าอย่างไรท้�พ่ด่ไปอย่างนั�น ผ่มว่า
มันฟังด่่แปลกพิลึก ม้นัยอะไรแฝึงอย่่หัรือเปล่า” ท่านไม่ใชื่่
คนท้�ด่่วนตัด่สิน ท่านปล่อยให้ัทุกคนท้�ท่านพบเป็นอย่างท้�
เข้าเป็น ท่านไม่ต้องการใหั้พวกเข้าเข้้าใจหัรือเหั็นด่้วยในสิ�ง
ท้�ท่านพ่ด่ ท่านกลับเปิด่กว้างและใชื่้ปฏิิภาณใหั้เข้้ากับเวลา 
สถึานท้� และสถึานการณ์

เมื�อเรามาทบทวนถึึงคำถึามท้�ว่าจะทำงานในโลกได่้
อย่างไร จะทำงานแบบไหันถึึงจะอย่่บนพื�นฐานข้องความ
เพ้ยรชื่อบ และเป็นอสิระจากการยดึ่ถึอือตัตาตวัตน สิ�งสำคญั
ข้องเรื�องน้�กค็อืการปลอ่ยวางความคดิ่ท้�ยดึ่ถึอืเอาตวัเองเป็น
ศ่นย์กลาง การเปิด่ใจใหั้กว้าง ใชื่้ไหัวพริบในการปรับตัวว่า
กำลังอย่่กับใคร และกำลังเกิด่อะไรขึ้�น ม้สิ�งท้�ควรพ่ด่หัรือ
ไม่ อย่าคิด่เพ้ยงว่าเพราะเราอย่่ท้�น้� เราจึงต้องทำอย่างไร
สักอย่าง

กลา่วถึงึสถึานการณ์ลำบากใจข้องแฮมเล็ต  มนัไมใ่ชื่่
เรื�องข้องความใชื่่หัรือไม่ใชื่่ ทำหัรือไม่ทำ ถึ้าใจได่้ด่ำเนินอย่่
บนทางสายกลาง เมื�อถึึงเวลาท้�จะต้องทำ เราก็ทำ เมื�อถึึง
เวลาท้�ต้องลงมือ “จับอาวุธฟาด่ฟันปัญหัา” เราก็ลงมือทำ 
เมื�อถึงึเวลาท้�จำตอ้งเง้ยบและ “ทนทกุข้ด์่ว้ยคมศรแหัง่ชื่ะตา
อันกราด่เกร้�ยว” เราก็เง้ยบ เมื�อถึึงเวลาท้�จะต้องเง้ยบเราก็
อย่่ได่้อย่างสบายอกสบายใจกับการอย่่เง้ยบ ๆ นั�น เมื�อถึึง
เวลาท้�ต้องพ่ด่ เราก็พ่ด่  ไม่จำเป็นต้องใหั้ใครเหั็นด่้วยกับคำ
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พ่ด่ข้องเรา  ไม่ตอ้งร่สึ้กวา่เราออ่นแอหัรือข้าด่อะไรไปถึา้เรา
เงย้บนิ�งอย่ ่ทางสายกลางคือการสนองตอบต่อเวลา สถึานท้�  
และเหัตุการณ์อย่างถึ่กต้องเหัมาะสม

เมื�อการกระทำและทัศนคติข้องเราถึ่กช้ื่�นำด้่วยวิธ้น้� 
จะเกิด่ประโยชื่น์มากมายแก่ตนเองและผ่่้อื�น และในแง่ข้อง
งานท้�เราทำ บางคนอาจชื่ื�นชื่อบและยอมรับ บางคนอาจไม่
ชื่อบ ไม่เหั็นด่้วย และอ้กหัลายคนท้�ไม่ได่้สังเกตเหั็นด่้วยซิ�ำ 
หัรือเปล้�ยนใจในเวลาต่อมา ในข้ณะเด่้ยวกัน ความสุข้ข้อง
เราไม่ได่้ข้ึ�นอย่่กับการท้�ม้คนชื่อบ ม้คนเหั็นหัรือคนไม่สนใจ 
แตเ่รากลับเชืื่�อมั�นในการปรับตัวให้ัเหัมาะสมกับสถึานการณ์
เพิ�มมากข้ึ�นทุกท้ และปฏิิบัติตามนั�นโด่ยใชื่้หัลักข้อง วิิมังสิ่า 
“ใคร่ครวญถึึงผ่ลท้�ตามมา ถึ้าน้�คือวิธ้ท้�เราปฏิิบัติ ละทิ�ง
ความม้ตัวตน และปรับจิตใจใหั้สอด่คล้องกับเวลา สถึานท้�
และเหัตุการณ์ แล้วผ่ลออกมาเป็นอย่างไร” การปรับอย่าง
สอด่คล้องนั�นจะนำความสุข้ ความเข้้าใจท้�ลึกซิึ�งข้องจิตท้�
ประสานกลมกลืนกับความเป็นจริง ธรรมะปลุกให้ัตื�นร่้ถึึง
ธรรมชื่าติข้องมัน

ตัวอย่างสุด่ท้ายข้องหัลักการข้้อน้� อย่่ในการสนทนา
ท้�เกิด่ข้ึ�นท้�ศาลาในวดั่อมราวด่น้้�เอง หัลายปีท้�ผ่า่นมาอาตมา
หัมกมุน่อย่ก่บัการเป็นท้�ยอมรบัและพยายามทำทกุอยา่งเพื�อ
ใหัทุ้กคนพอใจอย่ต่ลอด่เวลา เป็นคนท้� “ต้องทำด่”้ ประตห้่ัอง
ข้องอาตมาเปดิ่อย่ต่ลอด่ ถึา้ใครตอ้งการอะไรทกุคนสามารถึ
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เร้ยกหัาได้่ตลอด่เวลา และอาสาทำทุก ๆ หัน้าท้� เมื�อถึึง
เวลาล้างจานก็จะเป็นคนแรกเสมอท้�ไปถึึงอ่างล้างจานและ
เป็นคนสุด่ท้ายท้�เลิก ไม่เพย้งแค่ทำความสะอาด่อ่างล้างจาน
เทา่นั�น แตท่ำความสะอาด่ถัึงข้ยะด่ว้ย อาตมาหัมกมุน่อย่กั่บ
การท้�จะต้องเป็นคนท้�ทำแต่สิ�งด่้ ๆ และชื่ื�นชื่อบคำชื่มเชื่ยท้�
ได่้รับจากการกระทำนั�น ๆ อย่างไรก็ตาม ในท้�สุด่อาตมาก็
เริ�มสงัเกตเหัน็วา่ตวัเองตดิ่อย่ก่บัการได่ร้บัการยอมรบั การท้�
ม้คนชื่ื�นชื่อบ การเป็นคนด่้ การเป็นคนม้ประโยชื่น์ มากจน
เกินไป ด่ังนั�นจึงได่้ตัด่สินใจท้�จะแก้ไข้เรื�องน้�ใหัม่ และส่วน
หันึ�งข้องความพยายามนั�นคือการตั�งใจท้�จะหัยุด่ทำตัวเป็น
คนม้ประโยชื่น์

อาตมาไม่ได้่ต่อส่้กับอะไร เพ้ยงแต่เปล้�ยนนิสัยข้อง 
ตวัเอง แค่จงใจปล่อยใหัม้นัสกปรก ถึงึเวลาล้างจาน เมื�อลา้ง
ไปได้่สกัหัน่อยอาตมาก็เลกิก่อน  ถึา้เจอข้ยะตกอย่่บนพื�น ก็
ไมเ่ก็บมนั ไปห้ัองน�ำแล้วเห็ันอ่างล้างหัน้าสกปรกก็ปล่อยให้ั
มันเป็นอย่างนั�น แล้วเด่ินหัน้เส้ย การท้�ต้องปล่อยสิ�งต่าง ๆ  
ทิ�งอย่่อย่างนั�นต้องใช้ื่ความพยายามส่งมาก อาตมาฝึึก 
ตัวเองท้�จะเด่ินผ่่านเศษกระด่าษทิชื่ชื่่ท้�วางทิ�งอย่างไม่เป็นท้� 
เป็นทาง แทนท้�จะหัยิบมันทิ�งอย่างอัตโนมัติเหัมือนก่อน 
ทั�งหัมด่น้�ทำด่ว้ยเจตนาเพื�อท้�จะไมแ่สวงหัาการเปน็ท้�ยอมรบั

เมื�อเปล้�ยนแนวข้องตัวเองไปได่้สักพักใหัญ่ ก็ม้
เพื�อนพระร่ปหันึ�งเข้้ามาบอกโด่ยไม่ม้ท่าท้ว่าท่านจะตั�งแง่
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หัรือกล่าวหัาอะไร ท่านพ่ด่แบบเป็นกันเองอย่างซิื�อ ๆ ว่า 
“ท่านเป็นคนท้�อย่่ด่้วยง่ายข้ึ�นกว่าเมื�อก่อนเยอะ ตั�งแต่ท่าน
หัยุด่พยายามเป็นคนด่้สมบ่รณ์แบบ” อาตมาก็ไม่แน่ใจว่า
น้�เป็นการประชื่ด่ประชัื่นหัรือชื่ื�นชื่ม แต่ถึือว่าเป็นคำพ่ด่ท้�ม้
ประโยชื่น์มาก การท้� “อาตมา” พยายามเอาใจทุกคน และ
เป็นคนสมบร่ณแ์บบ เป็นพอ่คณุคนด่ ้ไลล่า่หัาสิ�งด่ ้ๆ  มาทำ 
เพื�อหัล่อเล้�ยงแรงผ่ลักด่ันภายในข้องตนเอง... ในการทำ
ทั�งหัมด่นั�นมันม้ความบ้บคั�นบางอย่างท้�แบกติด่ตัวไปด่้วย 
ทกุท้� นั�นคืออารมณ์เครย้ด่ แต่พอได้่หัยุด่การกระทำท้�เป็นไป
ในทางท้�ผ่ลักด่นัตวัเอง และหัยุด่อิงอย่กั่บการกระทำและการ
ได่ร้บัการเป็นท้�ยอมรบั แต่ทำโด่ยสญัชื่าตญาณในข้ณะนั�น ๆ   
ใหั้มากข้ึ�น มันกลับม้ความสงบเกิด่ข้ึ�นมา มันชื่่างน่าทึ�งท้�ว่า 
กลบัเป็นท้�พอใจข้องเพื�อนพระท้�อย่ด่่ว้ยกนัมากกวา่ท้�ตอ้งอย่่
ใกล้ ๆ คน “สมบ่รณ์แบบตลอด่เวลา” เส้ยอ้ก และความ
สบาย ความสงบ ก็เกิด่ม้มากข้ึ�นกับตัวข้องอาตมาเองด่้วย

อาตมาได่้เร้ยนร่้ว่า ทำไปถึ้าม้เรื�องใหั้ทำ และไม่ต้อง
ทำถ้ึาไม่ม้อะไรจะให้ัทำ และทั�งสองอย่างนั�นม้คุณค่าเสมอ
กันในบริบทข้องทางสายกลาง คือ การเร้ยนร่้วิธ้ท้�จะปฏิิบัติ
ตามแนวทางท้�สิ�งทั�งหัลายเป็นอย่่

ด่ังนั�น จึงข้อฝึากข้้อคิด่น้�ใหั้ท่านทั�งหัลายนำไป
พิจารณา ฯ

      วัด่อมราวด่้, ๒๐ สิงหัาคม ๒๕๖๐



We have the two horns of this particular dilemma. 
That if you try to contend against the way things are, 
force it to go your way, you end up being burdened, 
stressed and frustrated. And if you try to switch off, 
not feel, that doesn’t work either. So this is why the 
Buddha taught the Middle Way. This is a different  
path, and by ‘Middle’ it doesn’t mean 50:50 – half  
the time of obsessive and driven, and half the time 
passive and drunk – many of us have lived our life 
that way but there is a different path available to us.





The theme for this Dhamma talk is ‘My way or the Middle 

Way?’ As people might recognize, the title was borrowed 

from the famous Frank Sinatra song, written by Paul Anka, 

‘My Way’, which is the supreme anthem of self-confidence: 

‘Through it all, when there was doubt, 

I ate it up and spit it out. 

I faced it all and I stood tall, 

And did it my way!’  

Confidence is definitely a part of the Buddhist path; 

having faith, having confidence and resolution, these are 

all aspects of it. But any of us who have spent much time in 

life trying to follow that voice of self-assurance, of, ‘Even 

though there is resistance and it is difficult, I’m just going  

to keep pushing. I will do it my way.’ Or when we are  

living in a community, or we are in a role of leadership, if 

we adopt the attitude of, ‘My way or the highway. Either 

you do it the way I want or you’re on your bike, you are 

kicked out’ – that leads to stress and difficulty and conflict. 

My Way
or the Middle Way?
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Reflecting on this theme, ‘My way or the Middle 

Way’, there are certainly beneficial aspects to the quality 

of self-confidence, self-assurance and resolution, but if that 

is out of balance, if that is wrapped up in self-view and self-

centred thinking, then necessarily the results are going to 

be painful. You might get what you want but then there 

might be a lot of wreckage as well, considerable damage 

created along the way. Probably most of us have had some 

situations in life where we have come to the conclusion, 

‘Well, I got what I wanted, but was it really worth it?’ or ‘I 

didn’t realize it was going to be like this.’ Or ‘I thought this 

was going to make me happier. I got what I wanted but ugh!’

In terms of this theme and what would be useful 

for us to look at, I feel that it is good to consider the way 

that we work in life – how we relate to doing, to acting, to 

choosing, how intentions and actions work together. When 

we use the kind of confidence expressed by Frank Sinatra, 

‘I am going to do it my way!’ if we take that approach in 

life and we act from a place of self-assertion and we just 

keep pushing – whether this is with our occupation, or 

working with our family, or working with the rest of the 

traffic on the road – if we have that kind of contentious 

attitude, ‘I am going to make this happen,’ since that is 
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wrapped up with self-view, then any kind of work becomes  

exhausting. Even when we are working with our minds in 

the meditation hall, thinking, ‘I am going to get jhāna. I am 

going to make the Breakthrough, it’s Stream Entry or bust!’ 

This is a guaranteed way to create suffering. Even the work 

of training our mind to be peaceful can be stressful and 

exhausting if that work is based on self-view. 

How many of us have noticed that the most peace-

ful moment of the meditation is when the bell goes at the 

end? ‘Aaah, finally I can relax.’ And it’s not just because 

your knees have been released from their prison; if you 

notice, when the bell goes there is a sense of relief and 

ease. Isn’t that curious? It is because, when the bell goes, I 

don’t have to do something. There is a letting go if I-ness, 

a letting go of having and being, and a letting go of doing. 

In that moment of the bell going, self-identity, ownership 

and personal action are all emptied out, at least for the time 

it takes for the bell to finish ringing, before we get on to 

the next thing. This is important to look at. It is what I like 

to call the ‘Thank God it’s Friday’ mentality, that is to say, 

waiting for it all to be over: ‘When this meditation is over 

then… When this retreat is over, then… When the week is 

over, then… When I am retired, then…’. We pursue peace 
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and contentment, happiness, as if we were pursuing the 

horizon which, lo and behold, keeps retreating. We can’t 

walk to get to the horizon because no matter how far we  

walk the horizon always retreats. There is always  

another hill, another layer, another distance. This is a very 

common habit. 

The way that we tend to pick up action, choice and 

work is that we create the attitude of, ‘This is a chore, this 

is difficult, if I didn’t have to do this, then everything would 

be fine. If I didn’t have to deal with my children, it would 

be fine. If I didn’t have to deal with this job… If only it was 

the weekend… If only it was my holiday… If only I was on 

a retreat… If only the retreat was over… If only I could  

become a nun… If only I could become a monk… if only 

I was a senior monk… if only I wasn’t a monk anymore…  

And then and then and then and then…’. It is the same 

mentality; whether it is working in a grim job waiting for 

Friday, or trying to get into the monastic life, or out of the 

monastic life or longing for the retreat to begin or longing 

for the retreat to end – it all runs according to the same 

process. It is the same condition, I would suggest. 

All this is the mind picking up action in a self-

centred way, ‘me doing’ and the me-ness the doing-ness 
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and the thing-ness predominates. The sense of compulsion 

is in command, ‘I have to... I should…’. The theme of this 

talk is also contained within the famous soliloquy from 

Hamlet, which is probably the most famous passage in 

Shakespeare. It occurs when Hamlet has discovered that 

his uncle Claudius has probably killed his father and then 

has married his mother, Gertrude. He is wondering what 

to do; if he should take action or not. He is pretty sure that 

his evil uncle has done his good father to death and then 

has cruelly seduced and married his mother, in order to 

become King of Denmark. He is pretty sure this is what has 

happened, but he is wondering what to do. What he says is:

To be, or not to be; that is the question:

Whether ’tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles,

And, by opposing, end them. 

     (Hamlet, Act 3, Scene 1)

To put this into more modern English: ‘to suffer the 

slings and arrows of outrageous fortune’ means, ‘Is it better 

just to let life dump on you, to be numb, to be passive, to 

just to let it happen, to do nothing?’  Or is it better, ‘To take 

arms against a sea of troubles’? This means to rise up and 
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to contend, to attack, to take action. This is his dilemma, 

as he sees it: to be numb and passive, to do nothing and 

submit to the way things are; or to take action, to contend 

against the way things are. What is the right thing to do? 

It is possible that Shakespeare put those words into 

Hamlet’s mouth because he realized that neither of the 

two positions embodies true wisdom. From the Buddhist 

perspective neither of the positions is truly wise because 

they are both based on self-view; they are creating the 

polarity of ‘me being passive in relationship to the way 

things are’ or ‘me contending against the way things are’  

but the Middle Way is something else. The Middle Way is  

essentially ‘learning how to work with the way things are’. 

When following the Middle Way the mind is neither being 

passive, nor being contentious, but rather learning how to 

work with the way things are and to do that work from a 

place of selflessness. 

The more that there is me trying to do something, 

even if it is me trying to do something very wholesome, 

noble and useful, the more it creates a kind of emburdened-

ness, a stressfulness in the heart. So that we might then  

feel, ‘This work is too difficult, I need to quit,’ or, ‘This  

meditation is making me stressed, I am suffering a lot 



45

My Way or the Middle Way?

maybe I should just stop meditating.’ Then, instead of  

trying to follow ‘my way’ and push to get things to go the 

way that we would like, to force things to a conclusion  

that we want, instead we drift to the other extreme of 

Hamlet’s soliloquy, that of being passive – we go numb. We 

give up, switch off and try to not engage. 

When we get stressed and burdened by life, the way 

we often get away from those feelings is to switch off by 

drinking alcohol or taking drugs – distracting the mind 

somehow in order to not feel. Before I was a monk, I drank 

a lot of alcohol but I had a kind of epiphany, (incidentally it 

was here in Hemel Hempstead) when I came to the realiza-

tion of why I was drinking so much. It was at a friend’s 21st 

birthday party. I was nursing a bottle of Teacher’s Highland 

Cream whisky; having consumed the first seven or eight 

inches of the Scotch I was about an inch from the bottom 

of the bottle. I had the realization, ‘It’s not working any 

more. I can’t drink enough to get to the place where I feel 

good. It won’t go numb.’ Actually I had the thought, ‘This 

is a waste of good Scotch.’

I realized that the reason why I was drinking so 

much was to not feel. I wanted to switch off. The only way I 

knew how to deal with the feelings of insecurity, frustration 
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and disconnection was to try and blot it all out. Even though 

I was a little bit blurry, having drunk a pint of Scotch, it was 

quite an insightful moment (not that I would recommend 

this method!) because it led me, eventually, to understand 

that, ‘I am trying to not feel. I am trying to switch off and 

this is not the way to go’ – that way did not work anymore, 

I could still feel everything.

So my 21st birthday present to myself was to stop 

drinking. I deliberately turned in the other direction, 

‘Numbing is not working, so let’s try something else.’ I don’t 

know your life stories but I would suspect, just by the law 

of averages, that quite a few of us have tried dealing with 

life’s difficulties by trying to switch off. To be distracted, 

to not feel, to forget, as they say – ‘boire pour oublier’, I 

believe they put it in French, ‘to drink to forget’. You try 

to lose yourself in drink or drugs to forget. But it doesn’t 

work. This is why the Buddha’s path to the end of suffering  

doesn’t involve barbiturates, or morphine or alcohol –  

because it doesn’t work. This is not the way that we  

genuinely end suffering. Any of you who have been  

addicted to things and then come off them, you realize  

that when you haven’t got your supply of your drug of 

choice it can be even worse than it ever was before. If 
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you have ever been with someone who is a recovering 

heroin addict or recovering alcoholic, life can be even more  

tender, even more painful, there can be even more suffering 

than before the person had started to use that particular 

kind of escape. 

So we have the two horns of this particular dilemma. 

That if you try to contend against the way things are, force 

it to go your way, you end up being burdened, stressed and 

frustrated. And if you try to switch off, not feel, that doesn’t 

work either. So this is why the Buddha taught the Middle 

Way. This is a different path, and by ‘Middle’ it doesn’t mean 

50:50 – half the time of obsessive and driven, and half the 

time passive and drunk – many of us have lived our life that 

way but there is a different path available to us. 

The Middle Way that the Buddha’s teaching points 

to is approaching things with a different perspective. 

If you notice, the dilemma that Hamlet was in was very 

much based around self-view: ‘I…  should I do something?… 

Should I do nothing?... What should I do? What is the 

right thing for me to do?’ The Buddha had the approach of  

turning the attention back onto the so-called doer,  

turning the attention back onto the attitude with which 

the heart engages in any kind of activity.
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Since we are alive we are in a process of work. We 

are living, we are feeling, we are engaged with the world. In 

a sense, we can’t not work. Our bodies, our minds function 

in such a way that we have to feed ourselves, we have to 

protect ourselves from the weather. We have to look after 

ourselves. We are required by the laws of nature to engage; 

we are intrinsically involved by the fact of living, which 

includes work and decision-making, desire and choice. 

The approach that the Buddha takes to this area 

interestingly hinges around the different usages of the 

word ‘desire’. In Buddha-Dhamma there are two distinct 

Pali words that we can validly translate as ‘desire’ in Eng-

lish. The first is ‘taṇhā’ which literally means ‘thirst’. The 

Sanskrit for that is ‘tṛishṇā’. This word is better translated 

into English as ‘craving’ since ‘taṇhā’ always has an agitated, 

self-centred quality to it. When the Buddha talks about the 

cause of dukkha in the Four Noble Truths, the cause, the root 

cause of dissatisfaction and discontent is taṇhā. This can be 

the craving for sense pleasure, called kāma-taṇhā; it can be 

the craving to become, for example becoming successful, 

becoming approved of or becoming loved and appreciated. 

It is the sense of identified being. That is called bhava-

taṇhā, the desire to be something, someone. And then its 
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opposite vibhava-taṇhā, the desire to not feel, to not be, to 

switch off. These are all kinds of taṇhā, these are all aspects 

of craving. These are the kinds of desire that necessarily 

will cause dissatisfaction. That’s the cause of the spiritual 

malaise that the Buddha’s teaching seeks to cure. Taṇhā is 

the desire that is the root of dukkha and that is resolved by 

the Eightfold Path. 

The other kind of desire is called ‘chanda’ – it can be 

translated as ‘interest’, ‘enthusiasm’ or even ‘zeal’. It is the 

mind’s capacity to direct its energy towards a particular 

object. Chanda can be unwholesome, like the desire to hurt 

someone; it also can be extremely wholesome, for example 

Dhamma-chanda, the desire for reality; or it can be morally 

neutral, like the desire to go for a walk. So there are these 

two kinds of desire; in English the word ‘desire’ works for 

both of them but they are very different qualities. 

I would like to quote a couple of passages, one from 

the suttas and one from Ajahn Chah, where exactly this 

subject is talked about. When the Buddha was teaching 

about chanda, he pointed out that it is not just useful, rather 

it is a necessary condition, a sine qua non, for liberation. If 

there is no chanda there is no way the heart can be freed 

from greed, hatred and delusion. Spiritual development 
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is impossible without that kind of desire. That distinction 

of the two kinds of desire shows why it is a tricky issue, 

‘Which kind of desire do I want? Should it be the Apple or 

the Samsung? I’ve got to choose the right brand here so it 

is important to look at the specs.’ 

The first passage is from the Saṁyutta Nikāya and 

is a dialogue between the Venerable Ānanda, the Buddha’s 

attendant and one of his chief disciples, and a brahmin 

called Uṇṇāba. The conversation took place in Kosambi, a 

city on what is now called the River Yamuna: 

Thus have I heard, on one occasion Venerable 

Ānanda was dwelling at Kosambi in Ghositsa’s Park. 

And then the brahmin Uṇṇāba approached the  

Venerable Ānanda and exchanged greetings with 

him. When they had concluded their greetings 

and cordial talk, he sat down to one side, and 

said to the Venerable Ānanda, ‘For what purpose 

Master Ānanda is the holy life lived under the  

ascetic Gotama?’ 

‘It is for the sake of abandoning desire, brah-

min, that the holy life is lived under the blessed one.’

‘But Master Ānanda is there a path, is there a 

way for the abandoning of this desire?’
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‘There is a path, brahmin, there is a way for 

the abandoning of this desire.’

‘But Master Ānanda, what is the path, what is 

the way for the abandoning of this desire?’ 

‘Here, brahmin, a bhikkhu develops the basis 

for spiritual power that possesses concentration 

due to desire and volitional formations of striving. 

He develops the basis for spiritual power … due to 

energy, … due to mind, … due to investigation and 

volitional formations of striving. This, brahmin, is 

the path. This is the way for the abandoning of this 

desire.’ 

‘Such being the case Master Ānanda the 

situation is interminable, not terminable. It is  

impossible that one can abandon desire by means 

of desire itself.’

These four qualities that Ānanda calls ‘the bases 

for spiritual power’ are also known as ‘The Four Bases of 

Success’ the iddhipāda, they are: chanda – desire, interest, 

zeal; viriya – energy or persistence; citta – consideration,  

examination, planning; and vimaṁsa – investigation, review 

and reflection on results. Uṇṇāba was saying, ‘Hang on 
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a minute, how can you get to the end of desire by using 

desire? This is a circular argument. It is interminable not 

terminable.’ The Venerable Ānanda responds:

‘Well then brahmin, I will question you about this 

matter. Answer as you see fit. What do you think, 

brahmin, did you earlier have the desire (chanda), 

“I will go to Ghositsa’s Park”? And after you went 

to the park did the corresponding desire subside?’

‘Yes sir.’

‘Did you earlier arouse energy (viriya), think-

ing, “I will go to the park” and after you went to the 

park did the corresponding energy subside?’

‘Yes sir.’

‘Did you earlier make up your mind (citta), “I 

will go to the park” and after you went to the park, 

did the corresponding resolution subside?’

‘Yes sir.’

‘Did you earlier make an investigation 

(vimaṁsa), ‘Did I succeed in going to the park?” and 

after you went to the park did the corresponding 

investigation subside?’ 

‘Yes sir.’ 

‘It is exactly the same, brahmin, with a bhikkhu 
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who is an Arahant, with his taints destroyed, who 

has lived the holy life, done what had to be done, laid 

down the burden and reached his own goal, utterly 

destroyed the fetters of existence and is completely  

liberated through final knowledge. He earlier had 

the desire for attainment of arahantship and when 

he attained arahantship the corresponding desire  

subsided. He earlier had aroused energy for the 

attainment of arahantship and when he attained 

arahantship, the corresponding energy subsided. 

He earlier had made up his mind to attain arahantship  

and when he attained arahantship the corre-

sponding resolution subsided. He earlier made the  

investigation for the attainment of arahantship, and 

when he attained arahantship, the corresponding 

investigation subsided. What do you think, brahmin, 

such being the case is the situation terminable or 

interminable?’

‘Surely, Master Ānanda, such being the case, 

the situation is terminable, not interminable. 

‘Magnificent, Master Ānanda! Magnificent! 

From today let Master Ānanda remember me as a lay 

follower who has gone for Refuge for life.’ (S 51.15)
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To make this a present day example: all of you had 

the desire (chanda), ‘I will go to Amaravati today to listen to 

the Sunday afternoon talk.’ Once you had arrived here you 

didn’t need that desire anymore. Because you had arrived 

in this place. Now that you are here, how many of you are  

thinking, ‘I must go to Amaravati’? That thought is not  

present because you are here. Therefore the thought is 

gone. It was useful, a practical desire – it served its purpose 

– but now the purpose has been fulfilled and, unlike with 

taṇhā, there is no intrinsic destructive consequence.

The passage from Ajahn Chah covers the same area; 

it is from a talk entitled ‘Steady Practice’:

Why is the practice so difficult and arduous? Because 

of desires. As soon as we sit down to meditate we 

want to become peaceful. If we didn’t want to find 

peace, we wouldn’t sit, we wouldn’t practise. As soon 

as we sit down, we want peace to be right there, but 

wanting the mind to be calm makes for confusion,  

and we feel restless. This is how it goes. So the  

Buddha says, ‘Don’t speak out of desire, don’t sit  

out of desire, don’t walk out of desire. Whatever you 

do, don’t do it with desire.’ Desiring means wanting. 

If you don’t want to do something you won’t do it. 
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If our practice reaches this point, we can get quite 

discouraged. How can we practise? As soon as we sit 

down there is desire in the mind. 

It’s because of this that the body and mind 

are difficult to observe. If they are not the self nor 

belonging to self, then who do they belong to?  

Because it is difficult to resolve these things, we must 

rely on wisdom. The Buddha said we have to practise 

with ‘letting go’. But if we let go, then we just don’t 

practice, right? Because we’ve let go. 

Does that sound confusing and frustrating? If you 

are feeling confused and frustrated by hearing that, you are 

right on the mark! Helpfully, Ajahn Chah goes on to explain:

Suppose we went to buy some coconuts from the 

market, and while we were carrying them back 

someone asked, ‘What did you buy those coconuts 

for?’ 

‘I bought them to eat.’ 

‘Are you going to eat the shells as well?’ 

‘No.’ 

‘I don’t believe you. If you are not going to eat 

the shells, then why did you buy them also?’ 
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Well, what do you say? How are you going to 

answer their question? We practise with desire. If 

we didn’t have desire we wouldn’t practise. ... Con-

templating in this way can give rise to wisdom you 

know. For example these coconuts: Are you going to 

eat the shells as well? Of course not. Then why did 

you take them? Because the time hasn’t yet come for 

you to throw them away. They are useful for wrap-

ping up the coconut in. If, after eating the coconut, 

you throw the shells away, then there is no problem. 

Our practice is like this. The Buddha said, 

‘Don’t act on desire. Don’t speak from desire. 

Don’t eat with desire.’ Standing, walking sitting or  

reclining, whatever you do, don’t do it with desire. 

This means to do it with detachment. It’s just like 

buying the coconuts from the market. We’re not 

going to eat the shells but it is not yet time to throw 

them away. We keep them first. 

This is how the practice is. Concept (samutti) 

and transcendence (vimutti) are co-existent, just 

like the coconut. The flesh, the husk and the shell 

are all together. When we buy a coconut we buy the 

whole lot. If somebody wants to accuse us of eating 
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coconut shells, that’s their business. We know what 

we’re doing. 

Wisdom is something each of us finds for one-

self. To see it we must go neither fast nor slow. What 

should we do? Go to where there is neither fast nor 

slow. Going fast or slow is not the way. 

The Four Bases of Success can be used to describe 

mundane activity but they can also be used to describe 

spiritual development, as Venerable Ānanda outlined in 

the sutta. Firstly you have to want to realize enlightenment 

(chanda). You then have to put forth the energy (viriya) in 

order to reduce greed, hatred and delusion and to increase 

virtue, concentration and wisdom. You then have to think 

about what you are doing and how you need to do it (citta). 

Lastly you have to consider, ‘Is this working or is this not 

working? Are my efforts heading in the right direction?’ 

Vimaṁsa, that reflection or reviewing means, ‘Did I get to 

Amaravati? Did I get to the park?’ Or in the case of spiritual 

development, ‘Has the mind arrived at peacefulness?’ 

Note that these four qualities are described as 

necessary for any activity to succeed. This can be for 

spiritual realization or for robbing a bank, or for anything  
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in-between. So these four qualities – chanda, viriya, citta, 

vimaṁsa, interest, energy, consideration and then review 

– are morally neutral in themselves. They can be applied 

to things that are neutral, virtuous or things that are very 

immoral; they apply to all tasks that we wish to undertake. 

The Buddha said his path is a path of action, a path of 

doing, it is not a path of passivity. Therefore, working with 

the mind and giving it direction is a very significant part 

of the Buddhist path. However, the more that our interest 

and energy and reflection and so forth are divested of self-

view (sakkāya-diṭṭhi), the more that they are grounded in 

mindfulness and wisdom, then the more that that activity is 

going to be a peaceful process. In addition, the more likely 

it is that we will be putting forth effort into things that 

will be beneficial for ourselves and others. Similarly, when 

we base our actions on chanda, on that wholesome kind of 

desiring and interest instead of on taṇhā, then the more 

they will be grounded in mindfulness and wisdom (sati- 

paññā) and the more likely that they are going to lead to peace.

In the Buddha’s descriptions of the Eightfold Path, 

one of the elements of it is Right Effort. When we look at 

Right Effort there is a very clear schema for it that the 

Buddha lays out, describing how to bring about this kind 
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of wholesome development. Right Effort also has four  

aspects. These are: 

(1) To restrain the unwholesome from arising – that 

is to work at not allowing greed, hatred, anger or delusion, 

selfishness and jealousy and so forth to arise. This is called 

saṁvara.

 (2) If the unwholesome has arisen – if you are al-

ready experiencing anger or irritation or fear or jealousy, 

greed or craving – if the unwholesome has arisen, the effort 

is to let it go. This is called pahāna.

(3) The third part of Right Effort is to cultivate the 

wholesome. To cultivate concentration, loving-kindness, 

wisdom, compassion and so forth. This is called bhāvanā.

(4) The last one is to sustain any wholesome qualities 

that have already arisen. To maintain them in being. This 

is called anurakkhana. All of these together are called ‘The 

Four Right Efforts’ – Sammapadhāna.

As one can see, there is a lot of doing there. Right 

Effort involves work. It’s a steering of the mind. You are 

recognizing the unwholesome, letting it go, recognizing 

the wholesome and feeding it, maintaining it, keeping it 

in being – there is work going on. The Eightfold Path is a 

path of action.
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When we are working with the mind in a way that 

is based on Right Effort, we can still be working really 

hard, we can be putting forth a great deal of energy and 

effort, but because that effort is free of self-view, because 

it is not based on craving, then even if there might be a 

large amount of effort being expended, it is not stressful. 

There is not the, ‘I’ll be really glad when I don’t have to 

do this anymore’; the attitude of, ‘Won’t it be nice when I 

don’t have to bother’ is not there at all. Rather there is a 

joyfulness and an ease, a kind of comfort that is there, even  

whilst the effort is being expended. 

As a culture we have a strong impulse to regard work 

as intrinsically burdensome and stressful – the ‘Thank God 

it’s Friday’ mentality. The attitude of, ‘Wouldn’t it be nice 

if I didn’t have to bother.’ Or even, ‘Wouldn’t it be great to 

be an Arahant, then I wouldn’t have to bother with all this 

practice.’ I would say that this is a grievous misunderstand-

ing of what enlightenment is, a misunderstanding based 

on that same kind of self-view. However, if we look at the 

life of the Buddha as an example, we find he worked really 

hard throughout his life. After his enlightenment he didn’t 

just sit under the Bodhi Tree and say, ‘Thank the gods that’s 

all over, now I don’t have to bother with anything.’ He sat 
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under various different trees in the area contemplating 

his enlightenment. The thought passed through his mind, 

‘No one is ever going to understand this. It is going to be 

impossible for me to explain this to anybody so there is 

really not going to be any point in me trying to convey 

this to anyone.’ That thought did cross his mind. But then 

the brahma god Sahampati appeared and said, ‘Please, for 

the sake of those who have only a little dust in their eyes, 

please share the understanding that you have.’

 The Buddha listened to that, then cast his vision 

around the world and realized, ‘Why yes, Sahampati is 

absolutely right. There are beings who are truly lost and 

caught up in greed, hatred and delusion but there are some 

who are not so caught up, who have just a little dust in their 

eyes. For the sake of them I will make the effort to teach.’ So 

then for the next 45 years he worked hard, and incredibly 

effectively, establishing his understanding in the world. 

Since then more than 2600 years have gone by. I 

would like to point out, when the Buddha was teaching, 

it was the Iron Age here in what is now Hertfordshire. It 

was the early to middle Iron Age; iron was a new thing in 

this country when the Buddha was teaching. It was 450 

years before the Romans arrived. It was a long time ago, 
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relatively speaking. To me it is incredible that we are the 

inheritors, all these centuries later, of these words that the 

Buddha spoke. Words that have come down through the 

ages to us and are still effective today. That said, it can seem 

somewhat miraculous that the teachings have sustained 

themselves in this form but we can also consider that it is 

not a miracle but rather a matter of cause and effect. The 

reason why the Dhamma teachings have survived is because 

the Buddha worked really hard. He was imaginative and 

inventive in his teaching, and he was proactive in walking 

all over North-East India, giving guidance and instruction 

to all kinds of people – to farmers, villagers and government 

ministers, to mothers and fathers, to royals and brahmin 

priests, to merchants – to anybody and everybody. 

If you look at the scriptures or if you study the life 

of the Buddha it is staggering to discover how imaginative  

he was. What a creative thinker! The great variety of  

similes he came up with, and the stories and the examples 

that he spontaneously produced, are very impressive. For ex-

ample there is a sutta where he, apparently off the cuff, talks 

about the eleven things you need to do to look after cows 

successfully. And then he talks about eleven comparable 

 things that are essential in spiritual training (M 33). How 
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he, formerly a warrior noble prince, knew so much about 

animal husbandry I do not know but he could draw this type 

of analogy with seemingly anybody that he was talking to.

The Buddha worked extremely hard yet none of that 

work was stressful (maybe it is not a good idea to compare 

ourselves to the Buddha but I think it is helpful to take his 

life as an example) it is not the work, it is not the doing 

that is the burden, it is the attitude towards it. That’s the 

different ingredient. When we learn to work with a heart of 

mindfulness and wisdom we realize that Hamlet’s dilemma 

was unnecessary. The dichotomy of, ‘Should I contend 

against the way things are and try to make it go my way, 

or should I switch off, not feel and try to disconnect?’ is 

based on Wrong View. The way of peace is not the way 

of forceful will or a way of numbing disengagement, but 

rather a way of total attunement yet without entanglement.  

Attunement of this life to all life – attunement of this mind 

to all minds and then letting that attunement guide action, 

speech and attitude.

 What this points to is that when we are able to find 

the Middle Way it is not only restful and peaceful but it is 

also very productive. It means that we are able to use the 

capacities, the abilities that we have to the fullest extent. 
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We can use our imagination, our aptitudes and be helpful 

yet that work, that effort is free of stress. 

Another aspect of the nature of the Middle Way is 

that if there is a need for us to engage or to use our imagi-

nation, our energy, our capacity, then we do, but we don’t 

have to do that in order to feel a sense of value. Probably  

a few of us here derive a lot of affirmation, a sense of 

self-worth, from all of the good works that we do such as 

helping people, being a doctor or a teacher or a parent. We 

feel a lot of gratification because of all the work we have  

done, thinking, ‘I have been able to help so many people… 

I started this school… I ran that clinic… I published those 

books… ran that monastery… I brought my children up in 

a good way…’. And there is a feeling of pride or gladness, 

satisfaction on account of having done all that. But then, 

if we grasp those good achievements with self-view, then 

they become a source of suffering. For example, when your 

child says to your offer to help them, ‘Thanks very much but 

no thanks. Leave me alone.’ Or perhaps you’re the founder 

of a clinic, and then the other members of the board of 

directors say, ‘Thank you very much, you’re our founder, 

now please, off you go. We will run the place much more 

efficiently without you.’ When we haven’t got those sources 
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of feedback or affirmation, then we can easily feel useless.  

We can feel our life is worthless, ‘I’m not doing anything 

worthwhile,’ or ‘I am not doing anything meaningful.’ 

We can be feeding our sense of identity, feeding self-view 

with those wholesome objects while not realizing that we 

are creating a dependency. As long as the supply of drug  

(affirmation, in this case) is available, we feel good, we feel 

great but when it runs out we are in trouble. 

Just as, if you were an extremely rich rock star with 

a heroin habit and you had a reliable supply of medical 

grade heroin, your habit is not a problem because you’ve 

got a good supply of the drug. But when the supply is cut 

off for some reason, then there is untold misery. Similarly, 

if your sense of being, your sense of worth is fed by having 

successful children, or by having so much social approval, 

so many people ‘liking’ you on Facebook or ‘following’ 

you on Instagram – you are creating exactly that kind of 

addiction and dependency. Nowadays when you publish 

an academic paper you can tell how many people have  

been reading your paper. You can look at your scores, how 

many people have cited you… 

If we are wise then we will recognize those kinds of 

addictions, those kinds of dependencies, and we will find 
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that we are able to free the heart from them. So whether 

there is affirmation or not. Whether there is something to 

do or nothing to do, our heart is equally at ease, our heart 

is equally free. So that we don’t depend upon some kind of 

doing in order to feel a sense of worth. 

I see this as a very important issue to appreciate 

for a number of reasons, not least of which is that I am an 

‘achiever’ type myself – I am speaking from experience. I 

like approval, I admit, I like success, so one of the attitudes 

that I have found to be most valuable is to not be dependent 

on that approval. Rather it is more skilful to, ‘Just do what 

you do and let the world make of it what it will.’ Whether 

people praise you, or they don’t, or they ignore you or they 

criticise you. You can be at ease, you don’t have to be doing 

something in order to be of value. 

The C.S. Lewis book The Screwtape Letters, which 

some of you might be familiar with,  is a series of imaginary  

letters from a devil to his nephew who is at work in the 

world and the nephew’s letters back to his uncle about his 

successes and failures in trying to confuse humanity and 

cause trouble in the world. C.S. Lewis was quite a well-

known, well-loved Christian theologian as well as being the 

writer of The Chronicles of Narnia. Anyway, in The Screwtape 
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Letters there is a particular comment that struck me, where 

the writer of the letters is talking about a particular person 

they have met: ‘She’s the sort of woman who lives for others 

– you can always tell the others by their hunted expression.’ 

I am not trying to make anyone feel embarrassed. I 

don’t go on Facebook so I don’t know your social profiles. 

I don’t know if there are any hyperactive ‘good works’ 

types here but I encourage you to investigate, is your 

doing of good things something that you have to do in  

order to feel good yourself? Is that something that your 

heart’s delight depends upon? The words about the ‘hunted’ 

in The Screwtape Letters are a somewhat cruel comment but 

also, I feel, very astute, ‘Oh look, someone I can help, yes!’ 

And in that moment, ironically, you have actually lost  

contact with that person. You don’t really see them. ‘Oh 

look, it’s the Sunday afternoon Dhamma talk crowd! You 

are my audience!’ If I am thinking like that then I have lost 

you. I am separate from you even though we are sitting 

face to face There is no connection between us because  

my attitude has turned you into some thing that I need 

in order to fulfil my grasped at identity of ‘being a  

Dhamma teacher’. If that is some thing that I need, and I 

feel depleted, incomplete or without value if I haven’t got 
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that, then there is a dependency, an addiction that I have 

built up in myself. 

One of the things that was really impressive about 

Ajahn Chah when I first went to Thailand – just watching 

the dynamic of him teaching a group of people or receiving 

visitors and so forth, watching him in action – one of the 

most powerful things was that, although he was very wise 

and could be charming and engaging, there was the distinct 

feeling that he didn’t need anybody to love him. He didn’t 

need to have anyone’s approval. When somebody would 

say something that was particularly flattering, or laughed 

extra self-consciously at one of Ajahn Chah’s jokes, a stone 

cold look would often pass across his face. Like, ‘Really?’ He 

didn’t need to feed on that. He didn’t need to be approved 

of or loved. He was there to serve, to embody the Dhamma, 

to teach the Dhamma. He didn’t need to be praised or liked 

or approved. It was amazing to me to see that in action; I 

had never witnessed anything like it in my life.

He was someone who was completely independent. 

He wasn’t cold, but he wouldn’t feed on flattery or praise. 

If someone said, ‘Luang Por you are so wise, you are so 

wonderful, you are so great, you are the best teacher in the 

world,’ he had a catalogue of ways he could brush off those 



69

My Way or the Middle Way?

kind of comments. It might be some kind of North-East Thai 

wise crack, or grunt from the belly, ‘Huh?!’ Which can mean 

‘Yes’, or ‘No’, or ‘Are you kidding?’ or ‘Really?’ or ‘Let me 

think about it…’. It can mean anything within that range. 

The result would always be the same – praise and criticism 

rolled off his citta like water off a duck’s back.

The Middle Way and its contrast with ‘my way’ is 

thus that quality of being totally ready to engage and at-

tune to a situation but not needing anything from it. Ajahn 

Chah didn’t need people to be any particular way for him. 

Someone could do something that was very impressive 

or inspiring and he might feel gladdened by that, but he 

wouldn’t immediately say, ‘Well done, well done – you 

are the best monk we have ever had.’ He would choose a  

moment to say, ‘Sāmaṇera Niddaro, his example is the one 

to follow,’ if that was going to be useful. He would then be 

on the lookout to see later on how the praised monk or 

novice related that… and the not-praised ones… Did he get 

inflated? Did they get jealous?... Or if someone did some-

thing that was completely outrageous or foolish, again he 

wouldn’t speak reactively. Rather he would take it in and, 

at an appropriate moment, he would say, ‘What did you 

really mean when you said that? To me it sounded pretty 
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crazy. What was behind that?’ He wasn’t one who made 

rash judgements. He left space around the people that he 

met. He didn’t need them to understand or to approve of 

what he said, instead he relied completely on openness and 

attunement to the time, the place and the situation. 

When we are considering this question of how to 

work in the world, how to work from the basis of Right 

Effort and freedom from self-view, the essential quality 

of it is a letting go of self-centred thinking and an open-

ness, an attunement to who is here and what is going on: 

Is there something to say? Is there nothing to say? Don’t 

feel as though, just because you are here, you have got to 

do something. 

In terms of Hamlet’s dilemma it is thus not a  

matter of being or not being, doing or not doing. If the heart 

is embodying the Middle Way, then when it is time to do, 

you will do, when it is time to take action, ‘to take arms 

against the sea of troubles’, you will. When it is time to be 

quiet, and ‘to suffer the slings and arrows of outrageous 

fortune’, you will. When it’s time to be quiet, you are totally 

at home and at ease with being quiet. When it is time to say 

something, you will say something. You don’t need people 

to approve what you say. You don’t need to feel that you 
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are weak or lacking in anything if you are keeping quiet. 

The Middle Way is essentially a responsivity to the time, 

the place and the situation.

When our actions and our attitudes are guided this 

way, then we can be of most benefit to ourselves and others. 

Then, concerning the work that we do, some people will 

like it and approve, other people will dislike it, disapprove 

and a lot will not even notice, or will change their minds 

later on. Meanwhile, our happiness does not depend on 

being liked or being noticed, or being left alone. Instead, 

over and over again, we trust in that quality of attunement. 

And then, having acted in that way, we apply the quality 

vimaṁsa, reviewing, ‘What is the result? If this is the way 

that we operate – we let go of self-view and attune the heart 

to the time, the place, the situation – what is the result of 

that?’ That, in turn, brings the comprehensive happiness 

of a heart in tune with reality – the Dhamma awake to its 

own nature.

A final example of this principle was contained in 

an exchange that occurred right here in the sālā at Amara-

vati. Many years ago I was obsessed with being approved 

of and with trying to please everybody all the time. I was 

a compulsive good guy. My door was always open; I was 
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always available to anyone who needed something, and 

I would volunteer for every chore. When it was time to 

do the washing up I was always the first one to the tubs 

and the last one to finish. I would not only clean the sinks 

at the end, I would clean the rubbish bins too. I was an  

obsessive do-gooder and I liked the praise that I got from 

being that way. However, eventually, I began to notice I was 

really attached to being approved of, being liked, being the 

good guy, being the helpful one. So I decided to consciously 

work on this and part of this effort was that I deliberately 

stopped being helpful. 

 I didn’t start any fights but I changed my habits – I 

deliberately left things unclean. With the washing up, when 

the minimum was done, I walked off. If there was rubbish 

on the ground I wouldn’t pick it up. If I walked into the 

bathroom and the sinks were dirty, I would leave them 

dirty and I would walk out again. That leaving of things 

alone took a lot of effort! If I was reaching automatically 

for a piece of thrown-away tissue that shouldn’t be there, 

I trained myself to walk past it. This was all consciously to 

not be seeking approval. 

I followed this change of mode for quite some time 

and then one of my fellow monks here, without trying to 
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be pointed or accusing in anyway, it was quite a sincere 

and friendly remark, said, ‘You are a lot easier to live with 

since you stopped trying to be perfect.’ I wasn’t quite sure 

whether to be insulted or flattered. But it was a very use-

ful comment. That me trying to please everyone and be 

perfect… The do-gooder... Hunting for good things to do 

to feed my compulsions... In all of that there was a kind 

of tension that was being carried around, a stressing. But 

when I stopped acting in a compulsive way, and stopped 

depending on the doing-ness and approval, and operated 

from a more intuitive sense of the moment, then there 

was peacefulness. It was really striking that that was more 

pleasant for my fellow monk to live with than having to 

be around the ‘always perfect’ one, and it was much more 

pleasant and peaceful from my side too. 

I learnt to do if there was something to do, and to not 

do if there was nothing to do, and that both of these were 

of equal value in the context of the Middle Way – learning 

how to work with the way things are.

So I offer these thoughts for your reflection.

    

        Amaravati, 20th August, 2017
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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.

Spent one year visiting the Buddhist holy places 

in India, Nepal, and Bhutan.

Returned to England and took up the role of abbot 

at Amaravati, on the retirement of the founding 

abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

Was granted permission to be an upajjhāya 

(ordination preceptor). 

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this 

honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’.

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this 

honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.







เรามีสองทางเลือกต่อสถานการณ์อันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ 
ถ้าเลือกท่ีจะต่อสู้กับสิ่งท่ีเป็นของมันอยู่อย่างนั้น บีบบังคับให้
เป็นไปในแบบของตนเอง ก็จะจบลงด้วยการรู้สึกแบกภาระ 
เครยีด และสบัสน แต่ถ้าเลือกท่ีจะเปล่ียนโดยการไมร่บัรู ้ทําเปน็
ไร้ความรู้สึก ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน นี่เป็นเหตุท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงสอนเรื่องทางสายกลาง ซึ่งเปน็วิถีทางท่ีต่างออกไป คําว่า 
“ทางสายกลาง” ไมไ่ด้หมายความว่าคนละครึ่ง ๕๐ – ๕๐ คร่ึง
หนึ่งหมกมุน่และด้ินรน อีกครึ่งหนึ่งเฉยชาและมนึเมา หลายคน
ใชช้วิีตแบบนั้น แต่มนัยงัมหีนทางท่ีแตกต่างออกไปใหเ้ราอยู ่

We have the two horns of this particular dilemma. 
That if you try to contend against the way things are, 
force it to go your way, you end up being burdened, 
stressed and frustrated. And if you try to switch o�, 
not feel, that doesn’t work either. So this is why the 
Buddha taught the Middle Way. This is a di�erent path, 
and by ‘Middle’ it doesn’t mean 50:50 – half the time 
of obsessive and driven, and half the time passive and 
drunk – many of us have lived our life that way but 
there is a di�erent path available to us.
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