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เรามี ส องทางเลื อ กต่ อ สถานการณ์ อั น กลื น ไม่ เ ข้ า
คายไม่ออกนี้ ถ้าเลือกทีจ่ ะต่อสูก้ บั สิง่ ทีเ่ ป็นของมันอยูอ่ ย่างนัน้
บีบบังคับให้เป็นไปในแบบของตนเอง ก็จะจบลงด้วยการ
รู้สึกแบกภาระ เครียด และสับสน แต่ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยน
โดยการไม่รับรู้ ทำ�เป็นไร้ความรู้สึก ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน
นี่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทางสายกลาง ซึ่งเป็น
วิถีทางที่ต่างออกไป คำ�ว่า “ทางสายกลาง” ไม่ได้หมายความ
ว่าคนละครึ่ง ๕๐ – ๕๐ ครึ่งหนึ่งหมกมุ่นและดิ้นรน อีกครึ่ง
หนึ่งเฉยชาและมึนเมา หลายคนใช้ชีวิตแบบนั้น แต่มันยังมี
หนทางที่แตกต่างออกไปให้เราอยู่

ทางสายกลาง
หรือ ทางสายฉัน
หััวข้้อธรรมวัันนี้้� “ทางสายกลาง หรืือ ทางสายฉััน”
บางคนอาจจะนึึกออกว่่าหััวข้้อนี้้ยื� มื มาจากชื่่อ� เพลงอัันโด่่งดััง
ของ แฟรงค์์ ซิินาตร้้า (Frank Sinatra) ซึ่่ง� ประพัันธ์์โดย พอล
แองก้้า (Paul Anka) “My Way” – ทางของฉััน เป็็นการ
แสดงออกถึึงความเชื่่�อมั่่�นในตนเองอย่่างยิ่่�ง
“ทุุกสิ่่�งที่่�ผ่่านไป
สงสััยบางเวลา
รัับหมดที่่�ผ่่านมา
แล้้วละมัันทิ้้�งไป
เผชิิญหน้้าสรรพสิ่่�ง ทะนงหยิ่่�งในหััวใจ
และทำมัันลงไป
ในวิิถีีทางของฉัันเอง”
ความเชื่อ่� มั่่�น เป็็นปััจจััยสำคััญส่่วนหนึ่่�งในวิิถีีของชาว
พุุทธ การมีีศรััทธา มีีความเชื่อ่� มั่่�น และความตั้้�งใจมั่่�นเหล่่านี้้�
เป็็นลัักษณะโดยรวมของชาวพุุทธ แต่่พวกเราบางคนซึ่่�งเคย
ใช้้เวลามากมายที่่�จะทำตามเสีียงเรีียกร้้องของความเชื่่�อมั่่�น
ในตนเอง “ถึึงแม้้จะมีีการต่่อต้้านและเป็็นเรื่่�องยากลำบาก
ก็็พยายามผลัักดัันและทำตามแนวทางของตนเอง” หรืือเมื่่�อ
เราอยู่่ใ� นชุุมชน หรืืออาจมีีบทบาทในหน้้าที่่�ผู้้�นำ ถ้้าเราเลืือก
ที่่�จะใช้้ทััศนคติิที่่�ว่่า “ทำวิิธีีของฉัันหรืือไม่่ก็อ็ อกไป ถ้้าไม่่ทำ
ตามแนวทางที่่�ฉันั ต้้องการก็็ไปเสีีย...ออกไป” ทััศนคติิเช่่นนั้้�น
จะนำไปสู่่�ความเครีียด ความยุ่่�งยาก และความขััดแย้้ง
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ลองพิิจารณาในหััวข้้อที่่�พููดนี้้� “ทางสายกลาง หรืือ
ทางสายฉััน” มัันก็็มีีแง่่มุมุ ที่่�เป็็นประโยชน์์ในด้้านการมีีความ
เชื่่�อมั่่�นในตนเอง การสร้้างความมั่่�นใจและมีีความมุ่่�งมั่่�น แต่่
ถ้้าหากขาดความสมดุุล เช่่น อยู่่�ในกรอบความคิิดเห็็นของ
ตนเอง ใช้้ความคิิดของตััวเองเป็็นศููนย์์กลาง ผลลััพธ์์ย่่อม
ออกมาในทางที่่�ปวดร้้าว เราอาจจะได้้สิ่่�งที่่�ต้้องการ แต่่อาจ
มีีความร้้าวฉานตามมา ความเสีียหายมากมายก็็เกิิดขึ้้น� ตาม
มาด้้วย บางทีีพวกเราส่่วนมากคงเคยมีีสถานการณ์์บางครั้้�ง
ในชีีวิิตที่่�เราสรุุปตอนจบได้้ว่า่ “ฉัันได้้สิ่่ง� ที่่�ฉันั อยากจะได้้แล้้ว
แต่่ .... มัันคุ้้�มค่่าไหมนะ” หรืืออาจจะบอกว่่า “ก็็ไม่่รู้้�ว่่ามััน
จะออกมาเป็็นแบบนี้้� ” หรืือ “คิิดว่า่ มัันน่่าจะทำให้้มีีความสุุข
มากขึ้้�น ทั้้�งที่่�ฉัันก็็ได้้สิ่่�งที่่�ฉัันต้้องการแล้้ว แต่่ว่่า .....”
สิ่่�งที่่�น่า่ จะเป็็นประโยชน์์แก่่เราในการพิิจารณาธรรมะ
หััวข้้อนี้้� อาตมาคิิดว่า่ น่่าจะเป็็นการดีีที่่�เราจะพิิจารณาถึึงการ
ดำเนิินชีีวิิตของเรา ว่่าเราเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำ การ
ปฏิิบัติั ตัิ วั การเลืือกของเราอย่่างไร ความตั้้�งใจกัับการกระทำ
มีีความสััมพัันธ์์กันั อย่่างไร เมื่่�อเราใช้้ความเชื่อ่� มั่่�นในแนวทาง
เดีียวกัับที่่� แฟรงค์์ ซิินาตร้้า ได้้ขับั ร้้องออกมา “ฉัันจะทำตาม
แบบของฉััน” ถ้้าเราเลืือกวิิธีีนี้้�ในการดำเนิินชีีวิิต เราทำตาม
ความเชื่่�อมั่่�นของตนเอง เลืือกที่่�จะดึึงดัันใช้้ความคิิดแบบ
นี้้�ในการประกอบอาชีีพ กัับบุุคคลในครอบครััว หรืือแม้้แต่่
กัับการจราจรบนท้้องถนน หากเรามีีความคิิดแบบดัันทุุรััง
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“ฉัันจะต้้องทำให้้ได้้” ซึ่่ง� เป็็นการปิิดกั้้น� ด้้วยความคิิดเห็็นของ
ตััวเอง เราจะพบว่่า งานทั้้�งหลายล้้วนน่่าเหน็็ดเหนื่่�อย แม้้แต่่
ขณะที่่�เรากำลัังฝึึกจิิตอยู่่�ในห้้องปฏิิบััติิ แล้้วคิิดว่่า “ฉัันจะ
ต้้องได้้ฌาน ฉัันจะต้้องบรรลุุ ต้้องเป็็นพระโสดาบััน หรืือไม่่
ก็็แตกหัักกัันไปเลย” แบบนี้้�รัับรองได้้ว่่าเป็็นทุุกข์์แน่่ แม้้ว่่า
จะเป็็นงานของการฝึึกจิิตเพื่่�อให้้เข้้าถึึงความสงบ ก็็จะเกิิด
ความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าได้้ ถ้้าทำด้้วยความยึึดมั่่�นถืือมั่่�น
ในความเห็็นของตน
มีีสัักกี่่�คนที่่�เคยสัังเกตว่่าช่่วงเวลาที่่�สงบที่่�สุุดของการ
ฝึึกทำสมาธิิ คืือตอนที่่�สััญญาณระฆัังหมดเวลาดัังขึ้้�น “อ้้า...
ในที่่�สุดก็
ุ ไ็ ด้้พักั เสีียทีี” และไม่่ใช่่เพีียงเพราะเข่่าได้้ปลดปล่่อย
จากพัันธนาการ ลองสัังเกตดููว่่า พอเสีียงระฆัังดัังขึ้้�น เราจะ
รู้้�สึึกโล่่งใจ และผ่่อนคลาย น่่าแปลกใช่่ไหม นั่่�นก็็เพราะ เมื่่�อ
ระฆัังดัังขึ้้น� ฉัันไม่่ต้อ้ งทำอะไรแล้้ว มีีการปล่่อยวางความเป็็น
ตััวตน ปล่่อยวางจากความมีีความเป็็น ปล่่อยวางจากการ
กระทำ ในขณะที่่� ร ะฆัั ง ดัั ง ขึ้้� น นั้้� น ความยึึ ดมั่่� น ในตัั ว ตน
ความเป็็นเจ้้าของ และข้้อปฏิิบััติิส่่วนตััวทุุก ๆ อย่่างได้้ถููก
ปลดปล่่อย อย่่างน้้อยก็็ในช่่วงเวลาก่่อนที่่�เสีียงระฆัังจะเงีียบ
ลง ก่่อนที่่�เราจะเริ่่�มทำสิ่่�งอื่่�นต่่อไป นี่่�เป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�ควร
จะดูู ควรสัังเกต อาตมาอยากจะเรีียกว่่ามัันเป็็นสภาวะจิิตใจ
แบบเดีียวกัับ “ขอบคุุณพระเจ้้า นี่่�วัันศุุกร์์แล้้ว” หรืือจะพููด
อีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า การรอที่่�จะให้้ภาระทั้้�งมวลเสร็็จสิ้้�น “พอทำ
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สมาธิิเสร็็จแล้้ว จะ.... พอกรรมฐานหมดแล้้ว จะ.... พอหมด
อาทิิตย์์แล้้ว จะ.... พอเกษีียณแล้้ว จะ....” เราไล่่ตามความ
สงบ ความพอใจ ความสุุข เหมืือนดั่่�งเราไล่่ตามขอบฟ้้า ไล่่
ตามจนสุุดชีีวิติ มัันก็็หนีีเราไปทุุกทีี เราไม่่อาจเดิินให้้ถึงึ มัันได้้
เพราะไม่่ว่า่ เราจะไปได้้ไกลแค่่ไหนขอบฟ้้าก็็ถอยห่่างออกไป
เสมอ และยัังมีีเขาอีีกลููก ขอบฟ้้าอีีกชั้้น� หนทางเดิินอีีกระยะ
อยู่่�เสมอ ๆ นี่่�ถืือว่่าเป็็นปรกติิวิิสััยมาก
วิิธีีที่่เ� รามัักจะเลืือกการลงมืือทำ เลืือกตััวเลืือก เลืือก
การทำงาน ถ้้าเริ่่ม� ด้้วยทััศนคติิที่่ว่� า่ “นี่่�เป็็นงานน่่าเบื่่�อ ยุ่่�งยาก
ถ้้าฉัันไม่่ต้้องทำสิ่่�งนี้้�ทุุกอย่่างก็็คงจะดีี ถ้้าฉัันไม่่ต้้องวุ่่�นวาย
กัับลููก ๆ ก็็คงจะดีี ถ้้าฉัันไม่่ต้้องยุ่่�งกัับงานนี้้� .... ถ้้าเพีียงแต่่
มัันเป็็นวัันเสาร์์อาทิิตย์์ ถ้้าเพีียงแต่่เป็็นวัันพัักร้้อนของฉััน
ถ้้าฉัันได้้เข้้ากรรมฐาน ... ถ้้ากรรมฐานจบลง ถ้้าฉัันได้้เป็็น
แม่่ชีี ... ถ้้าฉัันได้้เป็็นพระ .... ถ้้าฉัันได้้เป็็นพระเถระ .... ถ้้า
ฉัันสึึกออกมาแล้้ว ถ้้า ....แล้้วถ้้า,,, และถ้้า ....” มัันสภาวะจิิต
เดีียวกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นการทำงานที่่�เฝ้้ารอให้้ถึงึ วัันศุุกร์์ ความ
อยากจะได้้บวชหรืือความคิิดที่่�อยากจะสึึก ความอยากที่่�จะ
เริ่่�มทำสมาธิิ ภาวนา หรืือความอยากให้้การภาวนาจบลง
ตามความเห็็นของอาตมา ทั้้�งหลายทั้้�งปวงล้้วนเป็็นกระบวน
การเดีียวกััน สภาวะเดีียวกััน
ทั้้� ง หมดนี้้� คืื อ การที่่� จิิ ต ยกเอาการกระทำที่่� ยึึ ด เอา
ตััวเองเป็็นศููนย์์กลาง “ฉัันเป็็นคนทำ” ความเป็็นฉััน ผลงาน
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ของฉััน ให้้มามีีอำนาจครอบงำ ทำให้้รู้้�สึกึ ถููกผลัักดัันด้้วยคำสั่่�ง
ที่่�ว่า่ “ฉัันต้้อง.... ฉัันควรจะ....” ประเด็็นสำคััญในหััวข้้อที่่�จะพููด
นี้้�อยู่่�ในบทที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีในเรื่่�อง แฮมเล็็ต ตอนที่่�แฮมเล็็ต
รำพึึงกัับตนเองน่่าจะเป็็นบทที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดในละครของ
เช็็คสเปีียร์์ เมื่่�อแฮมเล็็ตพบว่่าอาของเขา คลอดิิอุุส น่่าจะ
เป็็นคนฆ่่าพ่่อของเขาและแต่่งงานกัับ เกอทรู้้�ด ซึ่่ง� เป็็นแม่่ของ
เขา เขาคิิดไม่่ตกว่่าควรจะทำอย่่างไรดีี ควรจะลงมืือจััดการ
อะไร หรืือไม่่ต้อ้ งทำอะไรเลย เขาแน่่ใจทีีเดีียวว่่าอาที่่�อำมหิิต
เป็็นคนทำให้้พ่่อที่่�แสนดีีของเขาต้้องตายและหลอกลวงแม่่
เขาอย่่างชั่่�วช้้าให้้แต่่งงานด้้วย เพื่่�อจะได้้ขึ้้�นเป็็นกษััตริิย์์ของ
เดนมาร์์ก เขาค่่อนข้้างแน่่ใจว่่านี่่�เป็็นเรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้น� แต่่ก็ส็ งสััย
อยู่่�ว่่าจะจััดการอย่่างไรดีี เขาพููดว่่า
จะอยู่่�หรืือจะไป นั่่�นคืือข้้อกัังขา
สิ่่�งใดเล่่าจัักงามสง่่า จะอยู่่�ทนทุุกข์์ทรมาน
ด้้วยคมศรแห่่งชะตาอัันกราดเกรี้้�ยว
หรืือจะจัับอาวุุธฟาดฟัันปััญหา
แล้้วยุุติิลงด้้วยมรณา*
			
(แฮมเล็็ต องก์์ที่่� ๓ ภาค ๑)
ถ้้าใช้้แบบภาษาอัังกฤษในปััจจุุบันั “จะอยู่่�ทุกุ ข์์ทรมาน
ด้้วยคมศรแห่่งชะตาอัันกราดเกรี้้�ยว” หมายความว่่า “จะดีี
กว่่าไหมถ้้าปล่่อยให้้ชีีวิิตเป็็นไปตามครรลองของสิ่่�งที่่�ทัับถม
* แปลโดย ปิยสีโลภิกขุ
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ลงมา อยู่่�อย่่างไม่่รู้้�สึึกรู้้�สาอะไร อย่่างเฉยชา ปล่่อยให้้มััน
เป็็นไป ไม่่ต้้องทำอะไร” หรืือว่่าจะดีีกว่่าถ้้า “จัับอาวุุธฟาด
ฟัันปััญหา” หมายถึึงเข้้าไปจััดการ ทำลายล้้าง ลงมืือกระทำ
มัันเป็็นสถานการณ์์ที่่�กลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออก ตามความเห็็น
ของเขา ทำเป็็นเฉยชา ปล่่อยให้้ทุุกอย่่างดำเนิินต่่อไป หรืือ
ควรจะลุุกขึ้้�นมาต่่อสู้้�กัับสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่� อย่่างไหนจะสมควร
อาจมีีความเป็็นไปได้้ว่่าเช็็คสเปีียร์์ใส่่คำพููดนั้้�นให้้กัับ
แฮมเล็็ต เพราะเขารู้้�ดีีว่่าไม่่มีีคำตอบไหนที่่�แสดงถึึงความ
ฉลาดอย่่างมีีปััญญาที่่�แท้้จริิง จากมุุมมองของพุุทธศาสนา
ไม่่มีีความคิิดด้า้ นไหนที่่�เป็็นปััญญาญาณ เพราะทั้้�งสองความ
คิิดล้้วนยึึดเอาตััวเองเป็็นสำคััญ ก่่อให้้เกิิดขั้้�วความคิิดสอง
ทางว่่า “ฉัันควรจะนิ่่�งเฉย” หรืือ “ควรจะลุุกขึ้้น� สู้้�” แต่่ทางสาย
กลางไม่่ใช่่เช่่นนั้้�น ความสำคััญของทางสายกลางคืือ “เรีียน
รู้้�ที่จ่� ะปฏิิบััติิต่่อสิ่่�งต่่าง ๆ ตามวิิถีีที่่�มัันเป็็น” เมื่่�อดำเนิินตาม
ทางสายกลาง จิิตใจจะไม่่เฉื่่�อยชาหรืือขุ่่�นเคืือง แต่่จะเรีียนรู้้�
ที่่�จะทำตามแนวทางที่่�สิ่่�งต่่าง ๆ เป็็นอยู่่�และปฏิิบััติิตนโดย
ปราศจากอััตตา
ยิ่่�งมีีตััวตนเข้้าไปพยายามในสิ่่�งที่่�ทำมากเท่่าไร แม้้ว่่า
จะทำด้้วยใจที่่�เป็็นกุุศล มีีคุุณธรรมและมีีประโยชน์์ ก็็ยิ่่�งเกิิด
ความรู้้�สึึกว่่าต้้องแบกภาระ เกิิดความเครีียดขึ้้�นในใจ จนอาจ
จะรู้้�สึึกว่่า “งานนี้้�ยุ่่�งยากเกิินไป จำเป็็นต้้องเลิิกทำ” หรืือคิิด
ว่่า “การทำสมาธิิทำให้้เกิิดความเครีียด ทำให้้เกิิดความทุุกข์์
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อย่่างมาก น่่าจะเลิิกดีีกว่่า” ดัังนั้้�น แทนที่่�จะทำอะไรตาม
“ทางของฉััน“ หรืือทำแบบที่่�ตััวเองชอบหรืือต้้องการ เรา
กลัับไปอยู่่�ข้้างสุุดโต่่งอย่่างที่่�แฮมเล็็ต รำพึึงกัับตนเอง คืือ
อยู่่�เฉย ๆ ไม่่รู้้�สึึกรู้้�สา เลิิกทำ หยุุด และพยายามไม่่เข้้าไป
ยุ่่�งเกี่่�ยวด้้วย
เวลาที่่�เราเครีียดหรืือต้้องแบกภาระในชีีวิิต เรามัักจะ
หลบเลี่่�ยงความรู้้�สึึกด้้วยการไม่่รัับรู้้� โดยการดื่่�มเหล้้า หรืือ
เสพยา เพื่่�อหัันเหจิิตใจไม่่ให้้มีีความรู้้�สึึกนั้้�น ๆ ด้้วยวิิธีีใด
วิิธีีหนึ่่�ง ก่่อนที่่�อาตมาจะบวชเป็็นพระ เคยดื่่�มอย่่างหนััก แต่่
มามีีจุุดเปลี่่�ยน (ช่่างเป็็นเรื่่�องบัังเอิิญที่่�มัันเกิิดขึ้้�นที่่� เฮเมล
แฮมพ์์สเตด๑) เมื่่�อจู่่� ๆ ก็็สำนึึกได้้ว่่าเหตุุใดเราจึึงต้้องดื่่�ม
หนััก วัันนั้้�นเป็็นวัันคล้้ายวัันครบรอบวัันเกิิด ๒๑ ปีี ของเพื่่�อน
คนหนึ่่�ง อาตมาได้้ไปงานเลี้้�ยงฉลองของเขา และดื่่�มวิิสกี้้�
Teacher’s Highland Cream ไปราว ๆ ค่่อนขวด ยัังเหลืือ
ติิดก้น้ ขวดอีีกสัักนิ้้�วหนึ่่�งได้้ และตอนนั้้�นเกิิดสำนึึกขึ้้น� มาได้้ว่า่
“มัันคงไม่่ได้้ผลอีีกแล้้ว ดื่่�มไปเท่่าไหร่่มัันก็็ไม่่สามารถพาตััว
เองไปอยู่่�ในที่่� ๆ มีีความรู้้�สึึกดีี ๆ อีีกได้้ การดื่่�มไม่่สามารถ
ทำให้้หมดความรู้้�สึึกได้้อีีก” ที่่�จริิงแล้้วตอนนั้้�นคิิดขึ้้�นมาว่่า
“ดื่่�มไปก็็เสีียของเปล่่าๆ อุุตส่่าห์์ได้้ดื่่�มเหล้้าสก็็อตดีี ๆ”
ตอนนั้้�นอาตมารู้้�แล้้วว่่า เหตุุที่่ดื่่� ม� เยอะเพราะไม่่อยาก
จะมีีความรู้้�สึึก อยากจะไม่่รัับรู้้� อยากจะลบความรู้้�สึึกไม่่
๑ วัดอมราวดี ตั้งอยู่ในเฮเมล แฮมพ์สเตด
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ปลอดภััย เครีียดและโดดเดี่่�ยวด้้วยวิิธีีเดีียวที่่�รู้้�จักั นั่่�นคืือการ
ลบมัันออกไป แม้้ว่่าจะรู้้�สึึกเบลอเพราะดื่่�มไปค่่อนขวดแล้้ว
แต่่กลัับเป็็นขณะเวลาของความตื่่�นรู้้�อย่่างชััดเจน (แต่่อาตมา
ไม่่แนะนำวิิธีีนี้้�นะ) เพราะในที่่�สุุดมัันทำให้้เข้้าใจได้้ว่่า “เรา
พยายามจะไม่่คิิด ไม่่รู้้�สึึกอะไรแต่่มัันก็็ไม่่ได้้ผล” วิิธีีนี้้�ใช้้ไม่่
ได้้อีีกแล้้ว อาตมาก็็ยัังรู้้�สึึกทุุก ๆ อย่่างอยู่่�ดีี
ดัังนั้้�น ของขวััญวัันเกิิดปีีที่่� ๒๑ ที่่�ได้้มอบให้้กัับตนเอง
คืือการเลิิกดื่่�ม และตั้้�งใจที่่�จะหัันสู่่�แนวทางใหม่่ “การทำให้้
รู้้�สึึกมึึนชา ไม่่ได้้ผล ลองหาวิิธีีใหม่่ ๆ ดีีกว่่า” อาตมาไม่่ทราบ
เรื่่อ� งราวในชีีวิิตของคนอื่่�น ๆ แต่่คาดโดยหลัักการเฉลี่่�ยทั่่�ว ๆ
ไปว่่าในพวกเรานี้้มีี� อยู่่จ� ำนวนไม่่น้อ้ ยที่่�จัดั การกัับปััญหาชีีวิิต
ด้้วยการใช้้ความพยายามที่่�จะปิิดสวิิทช์์ หลบเลี่่�ยงจากมััน
โดยการทำเป็็นไม่่รู้้�สึึกรู้้�สา ลืืมมัันไปเสีีย เหมืือนที่่�เราชอบ
พููดเป็็นภาษาฝรั่่�งเศสว่่า “boire pour aublier” “ดื่่�มเพื่่�อ
ให้้ลืืม” พวกเราพยายามขจััดความเป็็นตััวเองด้้วยการดื่่�ม
เหล้้าหรืือเสพยาเพื่่�อจะได้้ลืืม แต่่มัันไร้้ผล นี่่�เป็็นเหตุุผลที่่�
วิิธีีดัับทุุกข์์ของพระพุุทธเจ้้าไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ ยากล่่อม
ประสาท บาร์์บิิทููเรต๒ มอร์์ฟีีน หรืือสุุรา เพราะมัันไม่่ได้้
ผล มัันไม่่ใช่่วิิธีีดัับทุุกข์์ที่่�แท้้จริิง คนที่่�เคยติิดอะไรสัักอย่่าง
แล้้วถอนตััวออกมาได้้ จะรู้้�ดีีว่่าการขาดยาหรืือขาดสิ่่�งที่่�เคย
๒ เป็นยาที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง มักใช้เป็นยาระงับประสาท หรือ

ยาสลบ ก่อให้เกิดการเสพติดยาทั้งทางกายและใจได้ ลอกและดัดแปลงจาก
วิกีพีเดียไทย
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เสพนั้้�นมัันรู้้�สึึกแย่่ยิ่่�งกว่่าเดิิมเสีียอีีก ถ้้าใครได้้เคยอยู่่�กัับคน
ที่่�กำลัังบำบััดจากการติิดเฮโรอีีน หรืือติิดเหล้้า จะเห็็นว่่า
พวกเขามีีชีีวิิตที่่�เปราะบาง ปวดร้้าวหรืือทุุกข์์ทรมานกว่่าตอน
ที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้วิิธีีเหล่่านั้้�นในการช่่วยหลบหนีีปััญหาเสีียอีีก
ดัั ง นั้้� น เรามีีสองทางเลืื อ กต่่ อ สถานการณ์์ อัั น กลืื น
ไม่่เข้้าคายไม่่ออกนี้้� ถ้้าเลืือกที่่�จะต่่อสู้้�กัับสิ่่�งที่่�เป็็นของมััน
อยู่่�อย่่างนั้้�น บีีบบัังคัับให้้เป็็นไปในแบบของตนเอง ก็็จะจบ
ลงด้้วยการรู้้�สึึกแบกภาระ เครีียด และสัับสน แต่่ถ้้าเลืือก
ที่่�จะเปลี่่�ยนโดยการไม่่รัับรู้้� ทำเป็็นไร้้ความรู้้�สึึก ก็็ไม่่ได้้ผล
เช่่นเดีียวกััน นี่่�เป็็นเหตุุที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงสอนเรื่่�องทาง
สายกลาง ซึ่่ง� เป็็นวิิถีีทางที่่�ต่า่ งออกไป คำว่่า “ทางสายกลาง”
ไม่่ได้้หมายความว่่าคนละครึ่่�ง ๕๐ – ๕๐ ครึ่่�งหนึ่่�งหมกมุ่่�น
และดิ้้�นรน อีีกครึ่่�งหนึ่่�งเฉยชาและมึึนเมา หลายคนใช้้ชีีวิิต
แบบนั้้�น แต่่มัันยัังมีีหนทางที่่�แตกต่่างออกไปให้้เราอยู่่�
ทางสายกลางที่่�พระพุุทธองค์์ทรงชี้้�แนะ เป็็นอีีกวิิธีี
หนึ่่�งซึ่่�งมีีมุุมมองที่่�ต่่างออกไป ถ้้าเราสัังเกตจากสถานการณ์์
ที่่�แฮมเล็็ตประสบอยู่่�นั้้น� จะเห็็นว่่าความคิิดของเขามีีฐานมา
จากการมีีอััตตาตััวตน “ตััวฉััน .... ฉัันควรทำไหม .... ฉัันควร
ไม่่ทำไหม .... ฉัันควรทำอย่่างไร .... อัันไหนเป็็นความถููกต้้อง
ที่่�ฉัันควรทำ” พระพุุทธองค์์ทรงให้้เราหัันมาให้้ความใส่่ใจ
ต่่อสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ผู้้�กระทำ ให้้หัันกลัับมาใส่่ใจกัับวิิธีีคิิดที่่�มีีต่่อ
การกระทำต่่าง ๆ
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เนื่่�องจากเรายัังมีีชีีวิิตอยู่่� เราจึึงยัังอยู่่�ในกระบวนการ
ของการทำงาน เรามีีชีีวิิต มีีความรู้้�สึึก ยัังเกี่่�ยวข้้องกัับโลก
เราจะไม่่ทำงานไม่่ได้้ ร่่างกายและจิิตใจของเราดำเนิินอยู่่�
ได้้ด้ว้ ยการได้้รับั อาหาร การปกป้้องตััวเองจากสภาพอากาศ
เราต้้องดููแลตััวเอง เราอยู่่�ภายใต้้ข้้อกำหนดตามกฎของ
ธรรมชาติิในการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างแท้้จริิง
ตามความเป็็นจริิงของการดำเนิินชีีวิิต ซึ่่�งรวมทั้้�งการทำงาน
การตััดสิินใจ การมีีความปรารถนาและการรู้้�จัักเลืือก
แนวทางที่่�พระพุุทธองค์์ทรงชี้้�แนะในเรื่่�องนี้้�มีีจุุดที่่�
น่่าสนใจเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้คำว่่า “ความอยาก”
ที่่�แตกต่่างกััน ในพระธรรมคำสอนของพระพุุทธเจ้้ามีีคำ
บาลีีอยู่่� ๒ คำที่่�สามารถแปลว่่า “ความอยาก” คำแรกคืือ
“ตััณหา” หมายถึึงความอยาก ความหิิวกระหาย ในภาษา
สัันสกฤตใช้้คำว่่า “ตฤษณา” ซึ่่ง� แปลว่่า ความกระหาย ความ
ทะยานอยาก เนื่่�องจากคำว่่าตััณหาจะสื่่�อถึึงความร้้อนรน
กระวนกระวายที่่�มีีตนเองเป็็นศููนย์์กลาง เมื่่�อพระพุุทธเจ้้า
ตรััสถึึงเหตุุแห่่งทุุกข์์ ในอริิยสััจ ๔ มููลเหตุุของความขุ่่�นเคืือง
และความไม่่พอใจ คืือ ตััณหา ซึ่่�งอาจเป็็นความกระหาย
อยากได้้ความสุุขทางผััสสะที่่�เรีียกว่่า กามตััณหา มัันอาจ
เป็็นความร้้อนรุ่่�มจากความอยากได้้อยากมีีอยากเป็็น เช่่น
อยากเป็็นคนที่่�ประสบความสำเร็็จ อยากเป็็นคนที่่�ได้้รับั การ
ยอมรัับ อยากเป็็นที่่�รักั ที่่�ชื่น่� ชม เป็็นความอยากได้้ อยากเป็็น
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เรีียกว่่า ภวตััณหา ในทางตรงข้้ามคืือ วิิภวตััณหา ความอยาก
ที่่�จะไม่่มีี ไม่่เป็็น อยากที่่�จะไม่่รู้้�สึึก เหล่่านี้้�คืือ ตััณหา ที่่�มีี
ลัักษณะของความทะยานอยาก ความกระหาย ความอยาก
ทั้้�งหลายเหล่่านี้้�เป็็นเหตุุแห่่งความไม่่อิ่่�มไม่่พอในใจ เป็็น
เหตุุแห่่งทุุกข์์ทางใจที่่�คำสอนของพระพุุทธเจ้้าได้้สอนวิิธีีที่่�
จะรัักษามััน ตััณหาคืือความอยาก ซึ่่�งเป็็นมููลเหตุุแห่่งทุุกข์์
และจะแก้้ได้้ด้้วยอริิยมรรค
ความอยากอีีกอย่่างเรีียกว่่า “ฉัันทะ” สามารถแปล
ได้้ว่่า “ความสนใจ” “ความกระตืือรืือร้้น” หรืือแม้้แต่่จะแปล
ว่่า “การจดจ่่อ ทุ่่�มเท” ก็็ได้้ เป็็นความสามารถของจิิตที่่�มุ่่�ง
มั่่�นอยู่่�กัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง ฉัันทะอาจเป็็นอกุุศลก็็ได้้ เช่่นความ
ต้้องการที่่�จะทำร้้ายผู้้�อื่่น� หรืือเป็็นด้้านที่่�เป็็นกุุศล เช่่น ธรรม
ฉัันทะ ความปรารถนาที่่�จะค้้นหาความจริิง หรืือในความ
หมายที่่�เป็็นกลาง ๆ ในแง่่ศีีลธรรม เช่่น อยากไปเดิินเล่่น
ดัังนั้้�น คำว่่า “อยาก” ในภาษาอัังกฤษใช้้กัับทั้้�ง ๒ ด้้าน แต่่มีี
คุุณลัักษณะต่่างกัันมาก
อาตมาจะขออ้้างถึึงเรื่่�อง ๒ เรื่่�องที่่�กล่่าวถึึงเรื่่�องนี้้�
โดยตรง เรื่่อ� งแรกจากพระสููตร และอีีกเรื่่อ� งหนึ่่�งจากอาจารย์์
ชา เมื่่�อพระพุุทธองค์์ทรงสอนเรื่่�องฉัันทะ ทรงชี้้�ให้้เห็็นว่่า
ฉัันทะ ไม่่เพีียงแต่่ให้้ประโยชน์์เท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นภาวะที่่�
จำเป็็นอีีกด้้วย เป็็นสิ่ง่� จำเป็็นที่ข่� าดไม่่ได้้ ๓เพื่่�อการบรรลุุธรรม
๓ จากภาษาละติน sine qua non หมายถึง something absolutely

indispensable or essential
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ถ้้าไม่่มีี ฉัันทะ ก็็ไม่่มีีทางที่่�จิิตใจจะเป็็นอิิสระจากความโลภ
ความโกรธ และความหลง การพััฒนาจิิตไม่่อาจเป็็นไปได้้ถ้า้
ขาดฉัันทะ ความหมายที่่�แตกต่่างของความอยาก ๒ ประเภท
นี้้�จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ฟัังยุ่่�งยากสัับสน “ความอยากแบบไหนที่่�ฉััน
ต้้องการ แอปเปิิลหรืือซััมซุุงดีี ฉัันต้้องเลืือกยี่่ห้� อ้ ที่่�เหมาะสม
ดัังนั้้�นจำเป็็นต้้องดููที่่�สเปค๔ของมััน”
เรื่่อ� งแรกมาจากสัังยุุตตนิิกาย เป็็นบทสนทนาระหว่่าง
พระอานนท์์ พระสาวกองค์์สำคััญ ผู้้�เป็็นพระอุุปััฏฐากของ
พระพุุทธเจ้้ากัับพราหมณ์์ชื่่�อ อุุณณาภะ บทสนทนาเกิิดขึ้้�น
ณ เมืืองโกสััมพีีซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้้ำยมุุนา
ข้้าพเจ้้าได้้สดัับมาอย่่างนี้้� สมััยหนึ่่�ง พระอานนท์์
อยู่่� ณ โฆสิิตาราม เขตกรุุงโกสััมพีี ครั้้�งนั้้�น พราหมณ์์ชื่่�อ
อุุณณาภะเข้้าไปหาพระอานนท์์ถึึงที่่�อยู่่� ได้้สนทนาปราศรััย
พอเป็็นที่บั่� นั เทิิงใจ พอเป็็นที่ร่� ะลึึกถึึงกัันแล้้ว นั่่�ง ณ ที่่ส� มควร
ได้้เรีียนถามพระอานนท์์ดัังนี้้ว่� ่า
“ท่่านพระอานนท์์ ท่่านประพฤติิพรหมจรรย์์ในพระ
สมณโคดมเพื่่�อต้้องการอะไร”
พระอานนท์์ ต อบว่่ า “พราหมณ์์ เราประพฤติิ
พรหมจรรย์์ในพระผู้้�มีีพระภาคเพื่่�อละความอยาก”
๔ Standard Performance Evaluation Corporation – บริษัทที่ประเมิน

ผลงานที่ได้มาตรฐาน
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“ท่่านพระอานนท์์ มีีมรรค มีีปฏิิปทาเพื่่�อละความ
อยากนั้้�นอยู่่�หรืือ”
“พราหมณ์ มีมรรค มีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นอยู่”
“ท่่านพระอานนท์์ มรรค เป็็นอย่่างไร ปฏิิปทาเพื่่อ� ละ
ฉัันทะนั้้�น เป็็นอย่่างไร”
“พราหมณ์์ ภิิกษุุในธรรมวิินััยนี้้�
เจริิญอิิทธิิบาทที่ป่� ระกอบด้้วยฉัันทสมาธิิปธานสัังขาร
เจริิญอิิทธิิบาทที่ป่� ระกอบด้้วยวิิริยิ สมาธิิปธานสัังขาร
เจริิญอิิทธิิบาท ที่ป่� ระกอบด้้วยจิิตตสมาธิิปธานสัังขาร
เจริิญอิิทธิิบาทที่่ป� ระกอบด้้วยวิิมังั สาสมาธิิปธานสัังขาร
นี้้�แลคืือมรรค นี้้�คืือปฏิิปทาเพื่่�อละฉัันทะนั้้�น”
“ท่่านพระอานนท์์ เมื่่�อเป็็นเช่่นนี้้� ฉัันทะนั้้�นยัังมีีอยู่่�
มิิใช่่ไม่่มีี เป็็นไปไม่่ได้้เลยที่่� บุุคคลจัักละฉัันทะด้้วยฉัันทะ
นั่่�นเอง”
คุุณลัักษณะสี่่�อย่่างที่่�พระอานนท์์เรีียกว่่า “คุุณธรรม
ที่่�ทำให้้เกิิดฤทธิ์์�ทางใจ” ที่่�เรารู้้�จัักกัันในชื่่�อ “ธรรมที่่�นำไปสู่่�
ความสำเร็็จ” อิิทธิิบาท ๔ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
ฉัันทะ - ความปรารถนา ความสนใจ ความพอใจ
วิิริิยะ - ความมุ่่�งมั่่�น พากเพีียร
จิิตตะ - ความใคร่่ครวญ พิิจารณา ตรวจสอบ วางแผน
และ
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วิิมัังสา - ความค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ วิิจััยถึึงผลลััพธ์์
พราหมณ์์อุณ
ุ ณาภะกล่่าวว่่า “เดี๋๋�ยวก่่อนท่่าน ท่่านจะ
หยุุดความอยากด้้วยความอยากได้้อย่่างไร มัันเป็็นปััญหาไม่่
รู้้�จบ มัันเป็็นเรื่่อ� งที่่�ไม่่มีีที่่สิ้้� น� สุุด ทำให้้จบไม่่ได้้” พระอานนท์์
ตอบว่่า
“พราหมณ์์ ถ้้าอย่่างนั้้�น เราจัักย้้อนถามท่่านในเรื่่�อง
นี้้� ท่่านพึึงตอบเรื่่อ� งนั้้�น ตามที่ท่่� า่ นพอใจเถิิด พราหมณ์์ ท่่าน
จะเข้้าใจความข้้อนั้้�นว่่าอย่่างไร ในเบื้้�องต้้นท่่านได้้มีีฉัันทะ
(ความพอใจ) ว่่า “จัักไปอาราม” เมื่่�อท่่านไปถึึงอารามแล้้ว
ฉัันทะที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�องต้้นนั้้�น ก็็ระงัับไปหรืือ”
“อย่่างนั้้�น ท่่านผู้้�เจริิญ”
“ในเบื้้�องต้้น ท่่านได้้มีี วิิริิยะ (ความเพีียร) ว่่า “จัักไป
อาราม” เมื่่�อท่่านไปถึึง อารามแล้้ว วิิริิยะ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�อง
ต้้นนั้้�นก็็ระงัับไปหรืือ”
“อย่่างนั้้�น ท่่านผู้้�เจริิญ”
“ในเบื้้�องต้้น ท่่านได้้มีี จิิตตะ (ความใส่่ใจ) ว่่า “จัักไป
อาราม” เมื่่�อท่่านไปถึึง อารามแล้้ว จิิตตะที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�อง
ต้้นนั้้�นก็็ระงัับไปหรืือ”
“อย่่างนั้้�น ท่่านผู้้�เจริิญ”
“ในเบื้้�องต้้น ท่่านได้้มีี วิิมัังสา (ความไตร่่ตรอง) ว่่า
“จัักไปอาราม” เมื่่�อท่่าน ไปถึึงอารามแล้้ว วิิมัังสาที่่�เกิิดขึ้้�น
ในเบื้้�องต้้นนั้้�นก็็ระงัับไปหรืือ”
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“อย่่างนั้้�น ท่่านผู้้�เจริิญ”
“พราหมณ์์ อย่่างนั้้�นเหมืือนกััน
ภิิกษุุใดเป็็นพระอรหัันตขีีณาสพ อยู่่�จบพรหมจรรย์์
แล้้ว ทำกิิ จ ที่่� ค วรทำเสร็็ จ แล้้ว ปลงภาระได้้แล้้ว บรรลุุ
ประโยชน์์ตน โดยลำดัับแล้้ว สิ้้�นภวสัังโยชน์์แล้้ว หลุุดพ้้น
เพราะรู้้�โดยชอบ
ภิิกษุุนั้้�นในเบื้้�องต้้น ได้้มีีฉัันทะเพื่่�อบรรลุุอรหััต เมื่่�อ
บรรลุุอรหััตแล้้ว ฉัันทะที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�องต้้นนั้้�นก็็ระงัับไป
ในเบื้้�องต้้นได้้มีีวิิริยิ ะเพื่่อ� บรรลุุอรหััต เมื่่อ� บรรลุุอรหััต
แล้้ว วิิริิยะที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�องต้้น นั้้�นก็็ระงัับไป
ในเบื้้�องต้้นได้้มีีจิิตตะเพื่่อ� บรรลุุอรหััต เมื่่อ� บรรลุุอรหััต
แล้้ว จิิตตะที่่� เกิิดขึ้้�นในเบื้้�องต้้นนั้้�นก็็ระงัับไป
ในเบื้้�องต้้นได้้มีีวิิมัังสาเพื่่�อบรรลุุอรหััต เมื่่�อบรรลุุ
อรหััตแล้้ว วิิมัังสาที่่�เกิิดขึ้้�นในเบื้้�องต้้นนั้้�นก็็ระงัับไป
พราหมณ์์ ท่่านจะเข้้าใจความ ข้้อนั้้�นว่่าอย่่างไร เมื่่�อ
เป็็นเช่่นดัังที่่�กล่่าวมานี้้� ฉัันทะเป็็นต้้นนั้้�นยัังมีีอยู่่� หรืือมิิใช่่
ไม่่มีี”
ท่่านพระอานนท์์ เมื่่�อเป็็นเช่่นนี้้� ฉัันทะเป็็นต้้นนั้้�นยััง
มีีอยู่่�แน่่นอน มิิใช่่ไม่่มีี
“ท่่านพระอานนท์์ ภาษิิตของท่่าน ชััดเจนไพเราะ
ยิ่่�งนััก .... ท่่านพระอานนท์์ ข้้าพเจ้้านี้้�ขอถึึงท่่านพระโคดม
พร้้อมทั้้�งพระธรรมและพระสงฆ์์เป็็นสรณะ ขอท่่านจงทรง
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จำข้้าพเจ้้าว่่าเป็็น อุุบาสกผู้้�ถึึงสรณะ ตั้้�งแต่่วัันนี้้�เป็็นต้้นไป
จนตลอดชีีวิิต”
		
(อุุณณาภพราหมณสููตร)๕
ขอยกตััวอย่่าง เช่่นวัันนี้้ทุ� กุ ท่่านมีีความอยาก (ฉัันทะ)
“อยากไปวััดอมราวดีีเพื่่�อฟัังธรรมตอนบ่่ายวัันอาทิิตย์์” เมื่่�อ
ท่่านมาถึึงแล้้วท่่านไม่่ต้้องมีีความอยากนั้้�นอีีกต่่อไป เพราะ
ท่่านมาถึึงที่่�นี่่�แล้้ว ดัังนั้้�น ความคิิดจึึงจบลง มีีใครไหมที่่�ยััง
คิิดว่่า “ฉัันต้้องไปวััดอมราวดีี” ความคิิดนี้้�ไม่่มีีในปััจจุุบััน
เมื่่�อมาถึึงที่่�นี่่แ� ล้้วความคิิดอยากนั้้�นก็็หายไป ฉัันทะเช่่นนี้้คื� อื
ความอยากที่่�เป็็นประโยชน์์ ก่่อให้้เกิิดการกระทำตามความ
มุ่่�งหมาย แต่่ขณะนี้้�ความมุ่่�งหมายนั้้�นก็็ได้้สััมฤทธิ์์�ผลลงแล้้ว
และมัันก็็ต่า่ งจากตััณหาตรงที่่�ไม่่ส่ง่ ผลให้้เกิิดการทำร้้ายหรืือ
ทำลายตามมา
เรื่่อ� งจากอาจารย์์ชาก็็เป็็นเรื่่อ� งแนวเดีียวกััน จากธรรม
เทศนาเรื่่�อง “สััมมาปฏิิปทา”๖
ปฏิิบััติิทำไมมัันถึึงยากถึึงลำบาก เพราะว่่ามัันอยาก
พอไปนั่่�งสมาธิิปุ๊๊บ� ก็็ตั้้ง� ใจว่่าอยากจะให้้มัันสงบ ถ้้าไม่่มีีความ
๕ อุณณาภพราหมณสูตร, (ส.ม. ๑๙/๘๒๗/๔๐๐), พระไตรปิฎกไทย(ฉบับ

มหาจุฬาฯ), เล่มที่ ๑๙ ข้อ ๘๒๗ หน้า ๔๐๐ http://etipitaka.com/read/
thaimc/19/400/
๖ บทแปลดัดแปลงจาก เรื่อง สัมมาปฏิปทา โดย พระโพธิญาณเถร (ชา
สุภัทโท), วัดหนองป่าพง
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อยากให้้สงบก็็ไม่่นั่่�งไม่่ทำอะไร พอเราไปนั่่�งก็็อยากให้้มััน
สงบ เมื่่�ออยากให้้มัันสงบตััววุ่่�นวายก็็เกิิดขึ้้�นมาอีีกก็็เห็็นสิ่่�ง
ที่่�ไม่่ต้้องการเกิิดขึ้้�นมาอีีกมัันก็็ไม่่สบายใจอีีกแล้้ว นี่่�มัันเป็็น
อย่่างนี้้� ฉะนั้้�นพระพุุทธเจ้้าท่่านสอนว่่า “อย่่าพููดให้้เป็็น
ตััณหา อย่่ายืืนให้้เป็็นตััณหา อย่่านั่่�งให้้เป็็นตััณหา อย่่านอน
ให้้เป็็นตััณหา อย่่าเดิินให้้เป็็นตััณหา ทุุกประการนั้้�นอย่่าให้้
เป็็นตััณหา” ตััณหาก็็แปลว่่าความอยาก ถ้้าไม่่อยากจะทำ
อะไรเราก็็ไม่่ได้้ทำ อัันนั้้�นปััญญาของเราไปถึึง ที่่�นี้้�มัันก็็เลย
อู้้�เสีีย ปฏิิบััติิไป ไม่่รู้้�จะทำอย่่างไร พอไปนั่่�งสมาธิิปุ๊๊�บก็็ตั้้�ง
ความอยากไว้้แล้้ว…
รููปนามหรืือสกลกายเรานี้้�มัันจึึงดููได้้ยาก ถ้้าหาก
ไม่่ใช่่ตััวไม่่ใช่่ตนไม่่ใช่่ของตนแล้้วมัันเป็็นตััวของใคร อัันนี้้�
มัันถึึงแยกยากมัันถึึงลำบากเราจะต้้องอาศััยปััญญา ดัังนั้้�น
พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าท่่านจึึงสอนว่่าการกระทำก็็กระทำด้้วย
การปล่่อยวาง การกระทำด้้วยการปล่่อยวางอัันนี้้�ก็็ฟัังยาก
เหมืือนกััน ถ้้าจะปล่่อยวางก็็ไม่่ทำเท่่านั้้�นเพราะทำด้้วยการ
ปล่่อยวาง...
ฟัังดููสัับสนและหงุุดหงิิดใจไหม ถ้้าฟัังแล้้วรู้้�สึึกอย่่าง
นั้้�นก็็ใช่่แล้้ว เพื่่�อช่่วยให้้หายงุุนงง อาจารย์์ชาอธิิบายต่่อไปว่่า
เปรีียบง่่าย ๆ ให้้ฟััง
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เราไปซื้้�อมะพร้้าวลููกหนึ่่�งจากตลาดแล้้วก็็เดิินหิ้้�วมา
อีีกคนหนึ่่�งก็็ถาม
“ท่่านซื้้�อมะพร้้าวมาทำไม”
“ซื้้�อไปกิิน”
“เปลืือกมัันต้้องกิินด้้วยหรืือ”
“เปล่่า”
“ไม่่เชื่่�อหรอก ไม่่กิินแล้้วเอาไปทำไมเปลืือกมััน”
เอ้้าจะว่่าอย่่างไรล่่ะ เราจะตอบปััญหาเขาอย่่างไร ทำ
ด้้วยความอยาก ถ้้าไม่่อยากเราก็็ไม่่ได้้ทำ ทำด้้วยความอยาก
มัันก็็เป็็นตััณหานี่่�ถึึงให้้มัันมีีปััญญานะ อย่่างมะพร้้าวลููกนั้้�น
เปลืือกมัันจะเอากิินด้้วยหรืือเปล่่า ไม่่กินิ เอาไปทำไมเปลืือก
มััน ก็็เพราะว่่ายัังไม่่ถึึงเวลาเอามัันทิ้้�ง มัันก็็ห่่อเนื้้�อในมัันไป
อยู่่�อย่่างนั้้�น ถ้้าหากว่่าเราเอามะพร้้าวข้้างในมากิินแล้้วเอา
เปลืือกมัันโยนทิ้้�งไปก็็ไม่่มีีปััญหาอะไรนี่่�ก็็เหมืือนกััน
การกระทำความเพีียรก็็เป็็นอย่่างนั้้�น พระพุุทธเจ้้าว่่า
“อย่่าทำให้้เป็็นตััณหา อย่่าพููดให้้เป็็นตััณหา อย่่าฉัันให้้เป็็น
ตััณหา” ยืืนอยู่่� เดิินอยู่่� นั่่�งอยู่่� นอนอยู่่� ทุุกประการท่่านไม่่
ให้เ้ ป็็นตัณ
ั หา คืือทำด้้วยการปล่่อยวางเหมืือนกัับซื้อ้� มะพร้้าว
มาจากตลาดนั่่�นแหละ เราไม่่ได้้เอาเปลืือกมัันมากิินหรอกแต่่
เวลานั้้�นยัังไม่่ถึึงเวลาจะทิ้้�งมัันเราก็็ถืือมัันไว้้ก่่อน
การประพฤติิ ป ฏิิ บัั ติินี้้� ก็็ เ หมืือนกัั น ฉัั นนั้้� น สมมุุติิ
วิิมุุตติิมัันก็็ต้้องปนอยู่่�อย่่างนั้้�น เหมืือนกัับมะพร้้าวมัันจะ
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ปนอยู่่�ทั้้�งเปลืือกทั้้�งกะลาทั้้�งเนื้้�อมััน เมื่่�อเราเอามาก็็เอามา
ทั้้�งหมดนั่่�นแหละ เขาจะหาว่่าเรากิินเปลืือกมะพร้้าวอย่่างไร
ก็็ช่่างเขาปะไร เรารู้้�จัักของเราอยู่่�เช่่นนี้้� เป็็นต้้น
	อัันความรู้้ใ� นใจของตััวเองอย่่างนี้้เ� ป็็นปัญ
ั ญาที่เ่� ราจะ
ต้้องตััดสิินเอาเองนี้้�เรีียกว่่าตััวปััญญา ดัังนั้้�นการปฏิิบััติิเพื่่�อ
จะเห็็นสิ่่�งทั้้�งหลายเหล่่านี้้�ไม่่เอาเร็็วและไม่่เอาช้้า ช้้าก็็ไม่่ได้้
เร็็วก็็ไม่่ได้้ จะทำอย่่างไรดีีไม่่มีีช้้าไม่่มีีเร็็ว เร็็วก็็ไม่่ได้้มัันไม่่ใช่่
ทาง ช้้าก็็ไม่่ได้้มัันไม่่ใช่่ทาง มัันก็็ไปในแบบเดีียวกััน
อิิทธิิบาท ๔ ธรรมที่่�นำไปสู่่�ความสำเร็็จ สามารถนำ
ไปใช้้กัับกิิจกรรมทางโลกได้้ แต่่ก็็สามารถใช้้เพื่่�อพััฒนาทาง
จิิตได้้ด้้วยเหมืือนอย่่างที่่�พระอานนท์์ท่่านกล่่าวไว้้ในพระ
สููตร อัันดัับแรกเราต้้องมีีความอยากที่่�จะเข้้าถึึงซึ่่�งความ
รู้้�แจ้้ง (ฉัันทะ) ต่่อมาต้้องใช้้ความพากเพีียร (วิิริิยะ) ที่่�จะ
ลดความโลภ โกรธ หลง และเพิ่่�มพููน ศีีล สมาธิิและปััญญา
หลัังจากนั้้�นต้้องใคร่่ครวญถึึงสิ่่�งที่่�กำลัังทำ และวิิธีีที่่จ� ะลงมืือ
กระทำอย่่างไร (จิิตตะ) ขั้้�นตอนสุุดท้้าย พิิจารณาว่่า “ได้้ผล
หรืือไม่่ได้้ผล ความพยายามของเรามุ่่�งไปสู่่แ� นวทางที่่�ถููกต้้อง
ไหม” (วิิมัังสา) ไตร่่ตรองว่่า “ฉัันมาถึึงอมราวดีีหรืือยััง ฉััน
มาถึึงสวนสาธารณะหรืือยััง” หรืือถ้้าเป็็นกรณีีการพััฒนาจิิต
ก็็ใคร่่ครวญว่่า “จิิตของเราถึึงซึ่่�งความสงบหรืือยััง”
พึึงระลึึกว่่าคุุณธรรม ๔ ประการนี้้�จำเป็็นมากต่่อ
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กิิจกรรมใด ๆ ก็็ตามที่่�ต้้องการความสำเร็็จ เป็็นคุุณธรรม
ที่่� ส ามารถนำไปใช้้ เ พื่่� อ ความรู้้� แ จ้้ ง ทางจิิ ต หรืื อ เพื่่� อ การ
ปล้้นธนาคารก็็ได้้ หรืือเพื่่�อการใดก็็ตาม ดัังนั้้�น คุุณธรรม
๔ ประการนี้้� คืือ ฉัันทะ วิิริิยะ จิิตตะ วิิมัังสา ความพอใจ
สนใจที่่�จะทำ ความพากเพีียร ความใส่่ใจและการใคร่่ครวญ
ไตร่่ตรองเหล่่านี้้มีีคุ
� ณ
ุ ลัักษณะที่่�เป็็นกลาง อาจถููกนำไปใช้้ใน
การทำสิ่่�งที่่�เป็็นกลาง ๆ หรืือเพื่่�อความดีีงาม แม้้กระทั่่�งทำ
สิ่่�งที่่�ผิดศีี
ิ ลธรรมก็็ได้้ เป็็นคุุณธรรมที่่�นำไปใช้้ได้้กับั ทุุกกิิจการ
งานที่่�เราต้้องทำ
พระพุุทธองค์์ตรััสว่่า หนทางของพระองค์์เป็็นหนทาง
แห่่งการประพฤติิปฏิิบััติิ ไม่่ใช่่หนทางแห่่งการนิ่่�งเฉยไม่่ทำ
อะไร ดัังนั้้�นการลงมืือปฏิิบัติั แิ ละกำหนดทิิศทางให้้จิติ จึึงเป็็น
สิ่่�งสำคััญยิ่่�งในวิิถีีของชาวพุุทธ อย่่างไรก็็ตาม ยิ่่�งเรามีีความ
สนใจ มีีพลัังและมีีการพิิจารณา รวมทั้้�งปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เป็็น
ไปเพื่่�อการปลดเปลื้้�องตััวตน (สัักกายทิิฏฐิิ) มากขึ้้�นเท่่าไร
การกระทำเหล่่านี้้�ก็็ยิ่่�งเป็็นพื้้�นฐานให้้ความมีีสติิและปััญญา
มากขึ้้�นเท่่านั้้�น และแล้้วเมื่่�อนั้้�นการกระทำเหล่่านี้้�ทั้้�งหมดก็็
ย่่อมเป็็นการกระทำที่่�เป็็นกระบวนการของความสงบสัันติิ
มากขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การที่่�เราจะมีีความเพีียรพยายามใน
การกระทำสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ตนเองและแก่่ผู้้�อื่่�น
ก็็จะยัังมีีความเป็็นไปได้้มากขึ้้�นอีีกด้้วย ในทำนองเดีียวกััน
เมื่่�อเรากระทำสิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วย ฉัันทะ คืือมีีความอยาก ความ
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พอใจที่่�เป็็นกุุศลแทนที่่�จะทำด้้วย ตััณหา ก็็ยิ่่�งจะเป็็นฐานให้้
เกิิด สติิและปััญญา และมีีความเป็็นไปได้้อย่่างยิ่่�งว่่ามัันจะ
นำไปสู่่�ความสงบ
ในคำอธิิบายของพระพุุทธเจ้้าเรื่่�องมรรคมีีองค์์แปด
ข้้อหนึ่่�งในนั้้�นก็็คืือ ความเพีียรชอบ ถ้้าเราพิิจารณา จะเห็็น
ได้้ว่่า ท่่านวางแนวทางไว้้ชััดเจนเพื่่�อความเจริิญงอกงามใน
สิ่่�งที่่�เป็็นกุุศล ความเพีียรชอบมีี ๔ ประการ คืือ
๑. เพีียรระวัังปิิดกั้้�นอกุุศลที่่�ยัังไม่่เกิิด ไม่่ให้้เกิิดขึ้้�น
นั่่�นก็็คืือ การไม่่ยอมให้้ความโลภ ความเกลีียด
ความโกรธ ความหลง ความเห็็ น แก่่ตััว ความ
อิิจฉาริิษยา ฯลฯ เกิิดขึ้้น� เรีียกว่่า สัังวร (สัังวรปธาน)
๒. ถ้้าอกุุศลเกิิดขึ้้�นแล้้ว ถ้้าเรารู้้�สึึกว่่าความโกรธ
ความไม่่พอใจ ความกลััว ความริิษยา ความโลภ
เกิิดขึ้้น� แล้้ว เมื่่�ออกุุศลเกิิดขึ้้น� แล้้ว ความเพีียรที่่�ต้อ้ ง
ทำคืือพยายามละมัันไป เรีียกว่่า ปหาน (ปหานปธาน)
๓. ส่่วนที่่�สามของความเพีียรชอบคืือเพีียรสร้้างกุุศล
สร้้างสมาธิิ สร้้างความเมตตา สติิปััญญา ความ
ปรารถนาดีี ฯลฯ ให้้เกิิดมีีขึ้้�น เรีียกว่่า ภาวนา
(ภาวนาปธาน)
๔. ข้้อสุุดท้า้ ยคืือเพีียรรัักษากุุศลธรรมใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
แล้้ว ก็็รัักษาให้้คงอยู่่� (ให้้งอกงามไพบููลย์์) เรีียก
ว่่า อนุุรัักขน (อนุุรัักขนาปธาน)
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ทั้้�งหมดนี้้�รวมเรีียกว่่า “ความเพีียรชอบ ๔ ประการ”
- สััมมััปธาน
อย่่างที่่�เราเห็็นแล้้ว มีีเรื่่อ� งที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั มิ ากมาย ความ
เพีียรชอบเป็็นงานที่่�ต้้องลงมืือทำ เป็็นเรื่่�องของการควบคุุม
จิิตใจ เราตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่�เป็็นอกุุศล ละทิ้้�งมััน รู้้�จัักในสิ่่�ง
ที่่�เป็็นกุุศล เพีียรสร้้างและรัักษาให้้คงอยู่่� ให้้เจริิญงอกงาม
เป็็นกิิจที่่�ต้อ้ งทำต่่อไป มรรคมีีองค์์แปด จึึงเป็็นหนทางที่่�ต้อ้ ง
ลงมืือปฏิิบััติิ
เมื่่�อเราฝึึกจิิตตามแนวทางของความเพีียรชอบ เราก็็
ยัังต้้องทำงานอย่่างหนััก ต้้องใช้้ความเพีียรพยายามอย่่างยิ่่ง�
แต่่เนื่่�องจากเป็็นความพยายามที่่�ปราศจากอััตตา ไม่่ใช่่เป็็น
เพราะความพยายามที่่�มาจากตััณหา ดัังนั้้�น แม้้จะใช้้ความ
เพีียรพยายามหนัักแค่่ไหน ก็็จะไม่่เครีียด ไม่่มีีความคิิดว่่า
“ฉัันจะดีีใจมาก ถ้้าไม่่ต้้องทำงานนี้้�อีีกต่่อไป” ความคิิดที่่�ว่่า
“คงจะดีีไม่่น้้อย หากฉัันไม่่ต้้องมายุ่่�งเกี่่�ยวกัับงานนี้้�” จะไม่่มีี
อยู่่�เลย ตรงกัันข้้ามกลัับจะมีีแต่่ความเบิิกบาน ผ่่อนคลาย
มีีความสบายใจเกิิ ดขึ้้� น แม้้ในขณะที่่� ต้้ องใช้้ความเพีียร
อย่่างหนััก
ด้้วยวััฒนธรรมในการทำงานที่่�เราจะมีีแรงผลัักดััน
ลึึก ๆ ในใจให้้มองเห็็นงานว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นภาระและสร้้าง
ความเครีียดให้้ คืือความรู้้�สึึกที่่�ว่่า “ขอบคุุณพระเจ้้า วัันนี้้�
วัันศุุกร์์แล้้ว” มีีทััศนคติิที่่�ว่่า “คงดีีถ้้าฉัันไม่่ต้้องไปยุ่่�งกัับมััน”
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หรืือแม้้ความคิิดที่่ว่� า่ “คงจะวิิเศษไปเลยถ้้าเป็็นพระอรหัันต์์ จะ
ได้้ไม่่ต้้องกัังวลกัับการฝึึกปฏิิบััติิเหล่่านี้้�อีีก” บอกได้้เลยว่่านี่่�
เป็็นความเข้้าใจผิิดอย่่างยิ่่ง� ว่่าการบรรลุุธรรมนั้้�นเป็็นอย่่างไร
เป็็นความเข้้าใจผิิดที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานเดีียวกัับการมีีอััตตา
ตััวตน หากเราศึึกษาพุุทธประวััติเิ พื่่�อใช้้เป็็นแบบอย่่าง เราจะ
พบว่่าพระองค์์ทรงงานหนัักตลอดพระชนม์์ชีีพ หลัังจากตรััสรู้้�
แล้้ว พระองค์์ไม่่ได้้แค่่นั่่ง� อยู่่ใ� ต้้ต้น้ โพธิ์์� แล้้วตรััสว่่า “ขอบคุุณ
เทพยดาทั้้�งหลายกัับทุุก ๆ อย่่างที่่�ได้้ผ่่านพ้้นไป แต่่นี้้�ต่่อไป
เราไม่่ต้้องยุ่่�งกัับอะไร ๆ อีีกแล้้ว” พระองค์์เสด็็จประทัับใต้้
ต้้นไม้้หลากชนิิดในบริิเวณนั้้�น ได้้ทรงใคร่่ครวญถึึงการตรััสรู้้�
ของพระองค์์แล้้วทรงดำริิในพระทััยว่่า “คงไม่่มีีใครเข้้าใจสิ่่�งนี้้�
เป็็นไปไม่่ได้้ที่่จ� ะอธิิบายให้้ใครเข้้าใจได้้ ไม่่มีีประโยชน์์อะไรที่่�
เราจะพยายามสอนใคร” ความคิิดเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นกัับพระองค์์
แต่่แล้้วก็็มีีพระพรหมนามว่่า สหััมบดีี ลงมาเข้้าเฝ้้า แล้้วทููล
ขอว่่า “ขอพระองค์์ทรงพระกรุุณาแก่่ผู้้�ที่่�มีีธุุลีีในดวงตาเพีียง
เล็็กน้้อย ขอทรงสั่่�งสอนสิ่่�งที่่�พระองค์์ตรััสรู้้�เถิิด”
พระองค์์ได้้ทรงรัับฟัังแล้้ว จึึงแผ่่ข่่ายพระญาณไปทั่่�ว
แดน แล้้วก็็ได้้ทรงทราบว่่า “ใช่่แล้้ว สหััมบดีีพููดถููก ยัังมีีบุุคคล
ที่่�มััวเมาอย่่างยิ่่�งอยู่่�ในความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่่
กระนั้้�นก็็ยัังมีีผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ลุ่่�มหลงมากนััก เป็็น ผู้้�มีีธุุลีีในดวงตา
น้้อยอยู่่�ด้้วย เพื่่�อเห็็นแก่่บุุคคลเหล่่านี้้� เราจะพากเพีียรสอน
พวกเขา” ดัังนั้้�น ตลอดเวลา ๔๕ พรรษาต่่อจากนั้้�น พระองค์์
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ได้้ทรงงานอย่่างหนััก ซึ่่ง� สััมฤทธิ์์ผ� ลอย่่างน่่าเหลืือเชื่อ่� ในการ
บััญญััติิสิ่่�งที่่�พระองค์์ได้้ตรััสรู้้�ให้้ประจัักษ์์แก่่โลก
นัับจากนั้้�น เวลาก็็ล่่วงผ่่านไปมากกว่่า ๒๖๐๐ ปีีแล้้ว
ถ้้าจะว่่าไป ในสมััยที่่�พระพุุทธองค์์ทรงเผยแผ่่พระธรรมอยู่่�
นั้้�น คืือยุุคเหล็็กของสถานที่่�แห่่งนี้้� ที่่�ซึ่่�งในปััจจุุบัันเราเรีียก
ว่่า ฮาร์์ทฟอร์์ดเชีียร์์ (Hertfordshire)๗ ตอนนั้้�น เป็็นช่่วงต้้น
ถึึงช่่วงกลางของยุุคเหล็็ก ซึ่่�งเหล็็กยัังเป็็นสิ่่�งแปลกใหม่่ของ
ดิินแดนแถบนี้้� และในสมััยที่่�พระพุุทธเจ้้ายัังทรงจาริิกเพื่่�อ
แสดงพระธรรมคำสอนอยู่่�นั้้�น เป็็นเวลาก่่อนที่่�พวกโรมัันจะ
มาถึึงตั้้�ง ๔๕๐ ปีี พููดได้้ว่่ามัันนานมากเลย สำหรัับอาตมา
แล้้ว ไม่่น่า่ เชื่่อ� เลยว่่า พวกเราจะได้้มาเป็็นทายาท รัับมรดกคืือ
คำสอนที่่�พระองค์์ได้้ตรััสไว้้ หลัังจากที่่�ผ่า่ นมาหลายศตวรรษ
พระธรรมซึ่่ง� สืืบทอดผ่่านมาจากโบราณกาลมาสู่่พ� วกเราและ
ยัังคงให้้ผลได้้ตราบเท่่าทุุกวัันนี้้� หากจะกล่่าวก็็จะดููเหมืือน
เป็็นเรื่่อ� งมหััศจรรย์์ที่่ค� ำสั่่�งสอนของพระองค์์ยังั คงยั่่ง� ยืืนด้้วย
รููปแบบที่่�เป็็นอยู่่จ� นบััดนี้้� แต่่เราควรพิิจารณาด้้วยว่่าไม่่ใช่่เป็็น
เพีียงเรื่่�องมหััศจรรย์์ แต่่เป็็นเรื่่�องของเหตุุและผลมากกว่่า
เหตุุที่่�ทำให้้พระธรรมคำสั่่�งสอนของพระองค์์ยัังยืืนยงคงอยู่่�
ได้้ก็็เพราะพระองค์์ได้้ทรงงานอย่่างหนััก พระองค์์ทรงใช้้
ทั้้�งจิินตนาการและความคิิดสร้้างสรรค์์ในการสั่่�งสอน ทรง
ทำงานเชิิงรุุกด้้วยการเสด็็จพระราชดำเนิินไปทั่่�วตะวัันออก
๗ เมือง ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ (Hertfordshire) คือที่ตั้งของวัดอมราวดีในปัจจุบัน
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เฉีียงเหนืือของอิินเดีีย ประทานคำแนะนำและทรงสอนแก่่คน
ทุุกประเภท ทั้้�งชาวนา ชาวบ้้าน ข้้าราชการ คนรุ่่�นพ่่อรุ่่�นแม่่
ทั้้�งหลาย ตลอดจนพระราชวงศ์์ พราหมณ์์ พ่่อค้้า ประชาชน
ทุุก ๆ คนไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ใดหรืือใครก็็ตาม
ถ้้าศึึกษาคััมภีีร์์ หรืือ พุุทธประวััติิ จะฉงนว่่าพระองค์์
ทรงคิิดเช่่นนั้้�นได้้อย่่างไร ช่่างเป็็นนัักคิิดนัักสร้้างสรรค์์ ไม่่
ว่่าจะเป็็นการอุุปมาอุุปไมยหลากหลายที่่�ทรงใช้้ ตลอดจน
เรื่่อ� งราวและตััวอย่่างที่่�ทรงแสดงอย่่างฉัับพลัันทัันทีี ช่่างเป็็น
ที่่�น่่าประทัับใจยิ่่�ง ตััวอย่่างเช่่น มีีพระสููตรอยู่่�พระสููตรหนึ่่�ง
ที่่�เห็็นได้้ชััดว่่าพระองค์์ตรััสอย่่างไม่่ได้้เตรีียมตััวล่่วงหน้้ามา
ก่่อนถึึงหลััก ๑๑ ประการในการดููแลวััวให้้ได้้ดีี จากนั้้�นก็็ตรััส
เปรีียบเทีียบกัับหลัักสำคััญ ๑๑ ประการในการฝึึกจิิต (มหา
โคปาลสููตร)๘ ก็็ไม่่ทราบว่่าพระองค์์ที่่�เคยเป็็นเจ้้าชายเป็็น
นัักรบมาก่่อน ทรงทราบถึึงเรื่่�องการเลี้้�ยงสััตว์์เป็็นอย่่างดีีได้้
อย่่างไร แต่่ทรงสามารถเปรีียบเทีียบสิ่่ง� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนทุุก
ประเภทที่่�ทรงสนทนาด้้วยได้้
พระพุุทธเจ้้าได้้ทรงงานหนัักอย่่างยวดยิ่่�ง แต่่ไม่่มีี
งานไหนที่่�ก่่อให้้เกิิดความเครีียด (อาจเป็็นการไม่่สมควรที่่�
เอาตััวเราไปเปรีียบกัับพระพุุทธเจ้้า แต่่อาตมาเห็็นว่่ามัันมีี
ประโยชน์์ที่่�จะนำพุุทธประวััติิมาเป็็นแบบอย่่าง) มัันไม่่ใช่่
๘ มหาโคปาลสตู ร, (ม.ม.ู ๑๒/๓๔๖/๓๗๖), พระไตรปิฎกไทย(ฉบับมหาจุฬาฯ),

เล่มที่ ๑๒ ข้อ ๓๔๖ หน้า ๓๗๖ http://etipitaka.com/read/thaimc/12/376/
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เพราะงาน ไม่่ใช่่เพราะการกระทำที่่�เป็็นภาระ แต่่เป็็นเพราะ
ทััศนคติิต่่อการทำงานนั่่�นต่่างหาก ซึ่่�งเป็็นส่่วนประกอบที่่�
แตกต่่างกััน เมื่่�อเราฝึึกใช้้สติิและปััญญาในการทำงาน เราจะ
เข้้าใจว่่าสถานการณ์์อัันน่่าลำบากใจแบบของ แฮมเล็็ต เป็็น
เรื่่�องไม่่สำคััญ ความแตกต่่างระหว่่างความคิิดที่่�ว่่า “ฉัันควร
จะต่่อต้้านสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่� และพยายามเปลี่่�ยนให้้เป็็นไปตาม
แบบของฉัันหรืือควรจะวางเฉย ไม่่รัับรู้้�และพยายามที่่�จะไม่่
เกี่่�ยวข้้องด้้วย” เป็็นความคิิดที่่�ตั้้�งอยู่่�บนฐานที่่�เป็็น มิิจฉาทิิฐิิ
ทางแห่่งความสงบไม่่ใช่่การบีีบบัังคัับให้้เป็็นหรืือการทำเป็็น
เฉยชาไม่่รู้้�ไม่่ชี้้� แต่่ควรจะเป็็นการปรัับทุุกอย่่างให้้ประสาน
สอดคล้้องกััน โดยปราศจากความอึึดอัดคั
ั บั ข้้องใจ ปรัับชีีวิิต
ให้้เข้้ากัับทุุก ๆ ชีีวิิต ปรัับจิิตให้้เข้้ากัับทุุก ๆ ดวงใจ และใช้้การ
ปรัับนั้้�นให้้เป็็นเครื่่อ� งชี้้น� ำในการกระทำ การพููดและทััศนคติิ
สิ่่�งที่่�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าเมื่่�อเราสามารถหาทางสายกลางพบ
จะไม่่ เ พีียงแค่่ ไ ด้้ ผ่่ อ นคลายและสงบสุุ ข เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ได้้
ผลลััพธ์์ที่่�ดีีอีีกด้้วย หมายถึึงว่่าเราสามารถทำงานได้้เต็็ม
ศัั ก ยภาพ เต็็ ม ความสามารถ เราสามารถใช้้ ค วามคิิ ด
จิินตนาการ ความถนััดให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อการทำงาน ซึ่่�ง
เป็็นการใช้้ความพยายามโดยปราศจากความเครีียด
ธรรมชาติิอีีกประการหนึ่่�งของทางสายกลางก็็คืือ ถ้้า
มีีความจำเป็็นต้้องทุ่่�มเทความคิิด ความพากเพีียร ความ
สามารถ เราก็็ทำโดยไม่่ต้้องมีีความรู้้�สึึกถึึงคุุณค่่าของตััวตน
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อาจจะมีีพวกเราบางคนในที่่�นี้้� ที่่�ได้้รับั การยอมรัับว่่าเป็็นคน
ที่่�มีีคุุณค่่าจากผลงานต่่างๆ ที่่�ได้้ทำมา เช่่นการได้้ช่่วยเหลืือ
ผู้้�คน เป็็นหมอ เป็็นครูู เป็็นพ่่อเป็็นแม่่ เรารู้้�สึึกภาคภููมิิใจ
กัับงานทั้้�งหลายที่่�ได้้ทำ โดยคิิดว่่า “ฉัันได้้ช่่วยเหลืือคนมา
มากมาย... ฉัันเป็็นคนก่่อตั้้�งโรงเรีียนแห่่งนี้้�... ฉัันเปิิดคลิินิิก
นั่่�น... ฉัันตีีพิิมพ์์หนัังสืือเหล่่านั้้�น... ดููแลวััดนั้้�น... ฉัันอบรม
ดููแลเลี้้�ยงลููกมาอย่่างดีี...” และมีีความรู้้�สึึกภาคภููมิิใจ เป็็น
ความสุุข พอใจกัับสิ่่�งที่่�ได้้ทำทั้้�งหลายเหล่่านี้้� แต่่ถ้า้ เข้้าไปยึึด
มั่่�นถืือมั่่�นว่่าความสำเร็็จต่่าง ๆ นั้้�นเป็็นของเรา สิ่่�งนั้้�นก็็จะ
กลายเป็็นต้้นตอของความทุุกข์์ได้้ เช่่นเมื่่�อลููก ๆ ตอบเวลา
ที่่�เราอยากเข้้าไปช่่วยเขาว่่า “ขอบคุุณมาก แต่่ไม่่ต้้องช่่วยดีี
กว่่า ขอทำเอง” หรืือในกรณีีที่่�เราเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งคลิินิิก แต่่คณะ
กรรมการคนอื่่�น ๆ บอกเราว่่า “ขอบคุุณที่่�ก่อ่ ตั้้�งคลิินิิกนี้้�ขึ้้�น
มา แต่่ถึึงเวลาที่่�คุุณต้้องวางมืือแล้้ว เราจะดำเนิินกิิจการได้้
ดีีกว่่าถ้้าคุุณไม่่ยุ่่�งด้้วย” เมื่่�อเราไม่่ได้้คำตอบรัับหรืือเป็็นที่่�
ยอมรัับอย่่างที่่�เคยเป็็นมา เราอาจจะรู้้�สึึกว่่าตััวเองไร้้ค่่าได้้
ง่่าย ๆ อาจรู้้�สึึกว่่าชีีวิิตของเราช่่างไม่่มีีค่่า “ตััวเรานี้้�ไม่่ได้้
ทำอะไรที่่�มีีประโยชน์์เอาเสีียเลย” หรืือ “ฉัันไม่่ได้้ทำสิ่่�งที่่�มีี
คุุณค่่ามีีความหมายใด ๆ เลย” นี่่�คืือการใส่่ความรู้้�สึึกความ
เป็็นตััวตน มีีอััตตายึึดถือื ในกุุศลหรืือความดีีที่่�เราทำ โดยไม่่รู้้�
ตััวว่่ากำลัังทำให้้ตัวั เองตกอยู่่ใ� นสถานะที่่�ต้อ้ งการการพึ่่�งพา
อาศััย ตราบใดที่่�ยัังมีียาเสพติิดอยู่่� (ในกรณีีนี้้�คืือการเป็็นที่่�
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ยอมรัับ) เราก็็รู้้�สึึกดีี รู้้�สึึกปลาบปลื้้�ม แต่่เมื่่�อขาดมัันไปเราก็็
เดืือดร้้อน กระวนกระวาย
สมมุุติว่ิ า่ เราเป็็นดาราเพลงร็็อคผู้้�ร่่ำรวยที่่�เสพเฮโรอีีน
เป็็นประจำ มีีแหล่่งที่่�หาซื้้�อเฮโรอีีนคุุณภาพสููงได้้อย่่างไม่่มีี
ขาด การติิดนั้้�นก็็ยัังไม่่มีีปััญหาอะไรเพราะเรามีีแหล่่งซื้้�อยา
ที่่�ดีี แต่่วันั หนึ่่�งยาเกิิดขาดด้้วยเหตุุผลอัันใดก็็ตาม เราจะทุุกข์์
ทรมานอย่่างบอกไม่่ถููก ในทำนองเดีียวกััน ถ้้าเรารู้้�สึึกว่่า
ความเป็็นตััวตนของเราและคุุณค่่าความเป็็นเรามาจากการที่่�
มีีลููกๆ ที่่�ประสบความสำเร็็จ หรืือได้้รับั การยกย่่องจากสัังคม
มีีคน “กดไลค์์” มากมายในเฟซบุ๊๊�ก หรืือมีีคน “ติิดตาม” ใน
อิินสตาแกรม เรากำลัังสร้้างการเสพติิดการพึ่่�งพาอาศััยชนิิด
เดีียวกัันเลยทีีเดีียว ทุุกวัันนี้้ถ้� า้ เราตีีพิิมพ์์เอกสารทางวิิชาการ
เราก็็จะรู้้�ได้้ว่่ามีีคนอ่่านบทความของเรากี่่�คน สามารถดูู
คะแนนได้้ว่่ามีีคนที่่�เข้้ามาอ้้างอิิงถึึงเราจำนวนเท่่าไร
หากเรามีีปััญญาเราก็็จะรู้้�จัักว่่าสิ่่�งเหล่่านั้้�นเป็็นการ
เสพติิด เป็็นการที่่�ต้้องพึ่่�งพามััน และเราก็็จะพบด้้วยว่่าเรา
สามารถที่่�จะเป็็นอิิสระจากสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้ ไม่่ว่่าจะได้้รัับคำ
ชื่่�นชมหรืือไม่่ก็ต็ าม ไม่่ว่่าจะมีีอะไรให้้ต้้องทำ หรืือไม่่มีีอะไร
จะให้้ทำ ใจของเราก็็ยังั สบาย ใจของเราก็็ยังั ปลอดโปร่่งได้้ไม่่
ต่่างกััน เพราะฉะนั้้�นจึึงไม่่ต้อ้ งขึ้้น� อยู่่�กับั ว่่าเราจะต้้องทำอะไร
เพื่่�อให้้รู้้�สึึกว่่าตััวเองมีีคุุณค่่า
การตระหนัักถึึงความสำคััญของเรื่่อ� งนี้้� มีีเหตุุผลด้้วย
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กัันหลายประการ อย่่างน้้อยก็็จากที่่�ตััวอาตมาเองก็็เป็็น
ประเภทที่่�เรีียกได้้ว่า่ เป็็นคนที่่�ประสบความสำเร็็จคนหนึ่่�ง อััน
นี้้พููด
� จากประสบการณ์์ ยอมรัับว่่าตััวเองชื่่น� ชอบการได้้รับั การ
ยอมรัับ และการประสบความสำเร็็จ ดัังนั้้�นมีีแนวความคิิด
อยู่่อ� ย่่างหนึ่่�งที่่�อาตมาพบว่่าทรงคุุณค่่าที่่�สุดุ ก็็คือื การที่่�ไม่่ต้อ้ ง
พึ่่�งพิิงอาศััยอยู่่�กับั การได้้รับั การยอมรัับ แต่่กลัับเป็็นการดีีกว่่า
“จงทำสิ่่�งที่่�ควรทำ ส่่วนชาวโลกจะว่่าอย่่างไรก็็แล้้วแต่่เขา”
จะมีีคนชื่น่� ชมสรรเสริิญหรืือไม่่ หรืือเขาอาจไม่่ใส่่ใจ หรืืออาจ
จะวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์เรา เราก็็ยังั อยู่่ไ� ด้้อย่่างสบาย เราไม่่จำเป็็น
ต้้องทำสิ่่�งใดเพีียงเพราะอยากได้้รัับความรู้้�สึึกว่่ามีีคุุณค่่า
ในหนัังสืือที่่�เขีียนโดย ซีี.เอส. ลููอิิส (C.S. Lewis) เรื่่อ� ง
จดหมายของปีีศาจ (The Screwtape Letters) ซึ่่�งพวกเรา
บางคนอาจจะคุ้้�นเคย เป็็นชุุดของจดหมายในจิินตนาการ
จากปีีศาจ (ผู้้�เป็็นลุุง) เขีียนถึึงหลานชาย (ซึ่่ง� เป็็นปีีศาจด้้วย)
ที่่�กำลัังทำงานอยู่่�บนโลก และจดหมายตอบกลัับจากหลาน
ชายไปถึึงลุุงเล่่าถึึงความสำเร็็จและความล้้มเหลวในการ
พยายามก่่อความสัับสนวุ่่�นวายในหมู่่ม� นุุษย์์และสร้้างปััญหา
ให้้แก่่โลก ซีี.เอส. ลููอิิส เป็็นนัักเทววิิทยาชาวคริิสต์์ ผู้้�เป็็น
ที่่�รััก ที่่�รู้้�จัักเป็็นอย่่างดีี และเป็็น ผู้้�เขีียนเรื่่�อง ตำนานแห่่ง
นาร์์เนีีย (The Chronicles of Narmia) ด้้วย ในหนัังสืือ
เรื่่อ� งจดหมายของปีีศาจนี้้� มีีข้้อคิิดเห็็นหนึ่่�งที่่�สะดุุดใจอาตมา
มาก คืือ ในตอนที่่�ผู้้�เขีียนจดหมายได้้กล่่าวถึึงหญิิงผู้้�หนึ่่�งที่่�เขา
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ทั้้�งสองเคยพบ ว่่า “เธอเป็็นคนประเภทที่่�มีีชีีวิิตอยู่่�เพื่่�อช่่วย
คนอื่่�น ถ้้าอยากรู้้�ว่่าคนอื่่�นเป็็นใคร แค่่ดููสีีหน้้าของคนที่่�ถููก
เธอตามล่่าก็็รู้้�แล้้ว”
อาตมาไม่่ได้้กำลัังพยายามจะทำให้้ใครรู้้�สึึกเขิินอาย
เพราะอาตมาไม่่เล่่นเฟซบุ๊๊�ก ไม่่ทราบประวััติิทางสัังคมของ
ใคร จึึงไม่่ทราบว่่ามีีใครที่่�เป็็นคนประเภทกระตืือรืือร้้นที่่�จะ
“ทำเรื่่�องดีี ๆ” อยู่่�ไหม แต่่อยากให้้พวกเราหัันมาไตร่่ตรองดูู
ว่่าการที่่�กำลัังพยายามทำสิ่่�งที่่�คิดว่
ิ า่ ดีี เพราะอยากทำเพื่่อ� ให้้
ตััวเองรู้้�สึึกดีีใช่่หรืือไม่่ ความรู้้�สึึกสุุขใจของเราขึ้้�นอยู่่�กัับสิ่่�งนี้้�
ใช่่หรืือเปล่่า คำว่่า “ถููกล่่า” ในจดหมายของปีีศาจ อาจเป็็น
คำที่่�ฟัังดููแล้้วค่่อนข้้างจะแรง และในความรู้้�สึึกส่่วนตััวเห็็น
ว่่ามีีเล่่ห์์เพทุุบายมาก “โอ ... ดููสิิ มีีใครคนหนึ่่�งที่่�ฉัันช่่วยได้้
ไชโย” ในนาทีีนั้้�น ที่่�น่่าขััน ก็็คืือเราได้้สููญเสีียความสััมพัันธ์์
กัับคน ๆ นั้้�นไปแล้้ว เราไม่่ได้้เห็็นคน ๆ นั้้�นจริิงๆ “โอ ... ดููซิิ
ผู้้�คนจำนวนมากมาฟัังเทศน์์ในบ่่ายวัันอาทิิตย์์ เขาเป็็นผู้้�ฟััง
ของฉััน” ถ้้าคิิดเช่่นนี้้อ� าตมาก็็ได้้สููญเสีียทุุกคนไปแล้้ว อาตมา
แยกตััวเองออกจากคนฟััง แม้้ว่่าเราจะนั่่�งเผชิิญหน้้ากัันอยู่่�
ก็็ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ซึ่่�งกัันและกััน เพราะในทรรศนะของ
อาตมาเห็็นว่่าทุุกคนเป็็นเพีียงสิ่่�งที่่�อาตมาต้้องการ เพื่่�อที่่�จะ
ได้้เติิมเต็็มการยึึดถือื ความเป็็นตััวตนว่่า “เป็็นครููสอนธรรมะ”
ถ้้านี่่�คือื สิ่่�งที่่�ต้อ้ งการ อาตมาก็็จะรู้้�สึึกขาดหรืือไร้้คุณ
ุ ค่่าถ้้าไม่่
ได้้หรืือไม่่มีีมััน นั่่�นคืือการพึ่่�งพิิงหรืือการเสพติิดที่่�อาตมาได้้
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ก่่อให้้เกิิดขึ้้�นในตััวเอง
มีีสิ่่� ง หนึ่่� ง ของอาจารย์์ ช าที่่� น่่ า ประทัั บ ใจมาก เมื่่� อ
ตอนที่่�อาตมาไปถึึงประเทศไทยครั้้�งแรก คืือเพีียงแค่่นั่่�งดูู
พลัังงานและความมีีชีีวิิตชีีวาของท่่านในการสอนผู้้�คนหรืือ
การรัับแขก ฯลฯ ได้้เฝ้้าดููอากััปกิิริิยาของท่่าน สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ทรง
พลัังที่่�สุุดก็็คืือ ถึึงแม้้ว่่าท่่านจะเป็็นผู้้�ที่่�ปััญญา มีีไหวพริิบ มีี
เสน่่ห์์ น่่ารััก แต่่สัังเกตได้้ชััดเจนว่่าท่่านไม่่ต้้องการให้้ใครมา
รัักท่่าน ไม่่ต้อ้ งการการยกย่่อง ยอมรัับจากใคร เมื่่�อมีีใครสััก
คนกล่่าวเยิินยอ หรืือหััวเราะเกิินงามกัับเรื่่อ� งชวนขัันสัักเรื่่อ� ง
ที่่�ท่่านเล่่า ท่่านจะทำหน้้าเย็็นชา เหมืือนกัับท่่านจะถามว่่า
“มัันจริิงอย่่างนั้้�นรึึ?” ท่่านไม่่ต้้องการให้้ใครมาเติิมสิ่่�งนั้้�น
ให้้ ท่่านไม่่จำเป็็นต้้องได้้รับั การยอมรัับหรืือให้้ใครมารัักท่่าน
ท่่านอยู่่�เพื่่�อการสงเคราะห์์ เพื่่�อสั่่�งสอนและแสดงธรรมะให้้
เห็็นจากการเป็็นอยู่่�ของท่่าน ท่่านไม่่จำเป็็นต้้องได้้รัับการ
สรรเสริิญชื่น่� ชอบหรืือการยอมรัับ อาตมารู้้�สึึกอััศจรรย์์ใจมาก
ที่่�ได้้เห็็นสััจธรรมนั้้�นเกิิดขึ้้�นในรููปแบบของการกระทำจริิง ๆ
กิิริิยาท่่าทางอย่่างนั้้�นของท่่าน อาตมาไม่่เคยเห็็นอะไรแบบ
นั้้�นมาก่่อนในชีีวิิต
ท่่านเป็็นผู้้�ที่่มีีอิ
� สิ ระเสรีีอย่่างสมบููรณ์์ ท่่านไม่่ได้้เย็็นชา
แต่่ก็็ไม่่ได้้ต้้องอยู่่�ได้้ด้้วยคำสรรเสริิญเยิินยอ ถ้้ามีีใครสัักคน
พููดว่่า “หลวงพ่่อเป็็นผู้้�มีีปััญญามาก ยอดเยี่่�ยมมาก ยิ่่�งใหญ่่
มาก เป็็นครููบาอาจารย์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก” ท่่านก็็จะมีีคำพููดใน
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แบบของท่่านที่่�สามารถปััดข้้อคิิดเห็็นเหล่่านั้้�นออกไป อาจ
จะเป็็นวิิธีีการเล่่นกัับภาษาของคนอีีสานหรืือการเปล่่งเสีียง
ออกมาจากท้้อง “หืือ? ” ซึ่่�งอาจจะหมายความได้้ว่่า “ใช่่”
หรืือ “ไม่่ใช่่” หรืือ “ล้้อเล่่นหรืือเปล่่า” หรืือ “จริิงหรืือ” หรืือ
“ขอคิิดก่อ่ น” ก็็ได้้ จะเป็็นความหมายใดก็็ได้้ในความหมาย
เหล่่านั้้�น ผลลััพธ์์จะเหมืือนกัันคืือ คำยกย่่องและตำหนิิ
ติิเตีียน จะเลื่่�อนไหลออกจากจิิตของท่่าน เหมืือนน้้ำที่่�หยด
ลงบนหลัังเป็็ดแล้้วกลิ้้�งไหลออกไป
ทางสายกลางและข้้อแตกต่่างของมัันกัับ “ทางของ
ฉััน” คืือ การมีีความพร้้อมต่่อการมีีส่่วนร่่วมและการมีี
ไหวพริิบในแต่่ละสถานการณ์์โดยไม่่ต้้องการอะไรจากมััน
ท่่านอาจารย์์ชาไม่่ได้้ต้้องการให้้ใครทำหรืือเป็็นอะไรเป็็น
พิิเศษเพื่่�อท่่าน ถ้้ามีีใครทำอะไรที่่�น่่าประทัับใจ หรืือเป็็นที่่�
จัับใจ ท่่านอาจจะรู้้�สึึกยิินดีีแต่่ท่่านจะไม่่พููดทัันทีีว่่า ”ดีีแล้้ว
ดีีแล้้ว ท่่านเป็็นพระที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�เราเคยมีี” ท่่านจะหาเวลาที่่�
เหมาะสม และพิิจารณาแล้้วว่่ามีีประโยชน์์ ก่่อนจะพููดว่่า
“สามเณรนิิททโร เป็็นตััวอย่่างที่่�ควรทำตาม” และหลัังจาก
นั้้�นท่่านก็็จะตามดููพระหรืือสามเณรที่่�ได้้รัับคำชมว่่าเป็็น
อย่่างไร และดููผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รับั คำชมด้้วย... เขาดีีใจจนตััวลอยไหม
พวกเขามีีการอิิจฉาไหม... หรืือถ้้ามีีใครสัักคนทำสิ่่�งที่่�น่า่ โมโห
มากหรืือทำอะไรที่่�เซ่่อซ่่าโง่่เขลา ท่่านก็็จะไม่่พููดอะไรทัันทีี
เหมืือนกััน แต่่ท่่านจะนิ่่�ง ๆ รอโอกาสที่่�เหมาะสมท่่านถึึงจะ
32

ทางสายกลาง หรือ ทางสายฉัน

พููดว่่า “ท่่านหมายความว่่าอย่่างไรที่่�พููดไปอย่่างนั้้�น ผมว่่า
มัันฟัังดููแปลกพิิลึึก มีีนััยอะไรแฝงอยู่่�หรืือเปล่่า” ท่่านไม่่ใช่่
คนที่่�ด่่วนตััดสิิน ท่่านปล่่อยให้้ทุุกคนที่่�ท่่านพบเป็็นอย่่างที่่�
เขาเป็็น ท่่านไม่่ต้้องการให้้พวกเขาเข้้าใจหรืือเห็็นด้้วยในสิ่่�ง
ที่่�ท่่านพููด ท่่านกลัับเปิิดกว้้างและใช้้ปฏิิภาณให้้เข้้ากัับเวลา
สถานที่่� และสถานการณ์์
เมื่่�อเรามาทบทวนถึึงคำถามที่่�ว่่าจะทำงานในโลกได้้
อย่่างไร จะทำงานแบบไหนถึึงจะอยู่่�บนพื้้�นฐานของความ
เพีียรชอบ และเป็็นอิิสระจากการยึึดถือื อััตตาตััวตน สิ่่�งสำคััญ
ของเรื่่อ� งนี้้ก็� คื็ อื การปล่่อยวางความคิิดที่่ยึ� ดถื
ึ อื เอาตััวเองเป็็น
ศููนย์์กลาง การเปิิดใจให้้กว้้าง ใช้้ไหวพริิบในการปรัับตััวว่่า
กำลัังอยู่่�กัับใคร และกำลัังเกิิดอะไรขึ้้�น มีีสิ่่�งที่่�ควรพููดหรืือ
ไม่่ อย่่าคิิดเพีียงว่่าเพราะเราอยู่่�ที่่�นี่่� เราจึึงต้้องทำอย่่างไร
สัักอย่่าง
กล่่าวถึึงสถานการณ์์ลำบากใจของแฮมเล็็ต มัันไม่่ใช่่
เรื่่�องของความใช่่หรืือไม่่ใช่่ ทำหรืือไม่่ทำ ถ้้าใจได้้ดำเนิินอยู่่�
บนทางสายกลาง เมื่่�อถึึงเวลาที่่�จะต้้องทำ เราก็็ทำ เมื่่�อถึึง
เวลาที่่�ต้้องลงมืือ “จัับอาวุุธฟาดฟัันปััญหา” เราก็็ลงมืือทำ
เมื่่�อถึึงเวลาที่่�จำต้้องเงีียบและ “ทนทุุกข์์ด้ว้ ยคมศรแห่่งชะตา
อัันกราดเกรี้้�ยว” เราก็็เงีียบ เมื่่�อถึึงเวลาที่่�จะต้้องเงีียบเราก็็
อยู่่�ได้้อย่่างสบายอกสบายใจกัับการอยู่่�เงีียบ ๆ นั้้�น เมื่่�อถึึง
เวลาที่่�ต้้องพููด เราก็็พููด ไม่่จำเป็็นต้้องให้้ใครเห็็นด้้วยกัับคำ
33

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

พููดของเรา ไม่่ต้อ้ งรู้้�สึึกว่่าเราอ่่อนแอหรืือขาดอะไรไปถ้้าเรา
เงีียบนิ่่�งอยู่่� ทางสายกลางคืือการสนองตอบต่่อเวลา สถานที่่�
และเหตุุการณ์์อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
เมื่่�อการกระทำและทััศนคติิของเราถููกชี้้�นำด้้วยวิิธีีนี้้�
จะเกิิดประโยชน์์มากมายแก่่ตนเองและผู้้�อื่่�น และในแง่่ของ
งานที่่�เราทำ บางคนอาจชื่่�นชอบและยอมรัับ บางคนอาจไม่่
ชอบ ไม่่เห็็นด้้วย และอีีกหลายคนที่่�ไม่่ได้้สัังเกตเห็็นด้้วยซ้้ำ
หรืือเปลี่่�ยนใจในเวลาต่่อมา ในขณะเดีียวกััน ความสุุขของ
เราไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการที่่�มีีคนชอบ มีีคนเห็็นหรืือคนไม่่สนใจ
แต่่เรากลัับเชื่อ่� มั่่�นในการปรัับตััวให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
เพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกทีี และปฏิิบััติิตามนั้้�นโดยใช้้หลัักของ วิิมัังสา
“ใคร่่ครวญถึึงผลที่่�ตามมา ถ้้านี่่�คืือวิิธีีที่่�เราปฏิิบััติิ ละทิ้้�ง
ความมีีตััวตน และปรัับจิิตใจให้้สอดคล้้องกัับเวลา สถานที่่�
และเหตุุการณ์์ แล้้วผลออกมาเป็็นอย่่างไร” การปรัับอย่่าง
สอดคล้้องนั้้�นจะนำความสุุข ความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�งของจิิตที่่�
ประสานกลมกลืืนกัับความเป็็นจริิง ธรรมะปลุุกให้้ตื่่�นรู้้�ถึึง
ธรรมชาติิของมััน
ตััวอย่่างสุุดท้้ายของหลัักการข้้อนี้้� อยู่่�ในการสนทนา
ที่่�เกิิดขึ้้น� ที่่�ศาลาในวััดอมราวดีีนี่่�เอง หลายปีีที่่ผ่� า่ นมาอาตมา
หมกมุ่่�นอยู่่�กับั การเป็็นที่่�ยอมรัับและพยายามทำทุุกอย่่างเพื่่�อ
ให้้ทุกุ คนพอใจอยู่่ต� ลอดเวลา เป็็นคนที่่� “ต้้องทำดีี” ประตููห้้อง
ของอาตมาเปิิดอยู่่ต� ลอด ถ้้าใครต้้องการอะไรทุุกคนสามารถ
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เรีียกหาได้้ตลอดเวลา และอาสาทำทุุก ๆ หน้้าที่่� เมื่่�อถึึง
เวลาล้้างจานก็็จะเป็็นคนแรกเสมอที่่�ไปถึึงอ่่างล้้างจานและ
เป็็นคนสุุดท้า้ ยที่่�เลิิก ไม่่เพีียงแค่่ทำความสะอาดอ่่างล้้างจาน
เท่่านั้้�น แต่่ทำความสะอาดถัังขยะด้้วย อาตมาหมกมุ่่�นอยู่่�กับั
การที่่�จะต้้องเป็็นคนที่่�ทำแต่่สิ่่�งดีี ๆ และชื่่�นชอบคำชมเชยที่่�
ได้้รัับจากการกระทำนั้้�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม ในที่่�สุุดอาตมาก็็
เริ่่ม� สัังเกตเห็็นว่่าตััวเองติิดอยู่่�กับั การได้้รับั การยอมรัับ การที่่�
มีีคนชื่่�นชอบ การเป็็นคนดีี การเป็็นคนมีีประโยชน์์ มากจน
เกิินไป ดัังนั้้�นจึึงได้้ตััดสิินใจที่่�จะแก้้ไขเรื่่�องนี้้�ใหม่่ และส่่วน
หนึ่่�งของความพยายามนั้้�นคืือการตั้้�งใจที่่�จะหยุุดทำตััวเป็็น
คนมีีประโยชน์์
อาตมาไม่่ได้้ต่่อสู้้�กัับอะไร เพีียงแต่่เปลี่่�ยนนิิสััยของ
ตััวเอง แค่่จงใจปล่่อยให้้มันั สกปรก ถึึงเวลาล้้างจาน เมื่่�อล้้าง
ไปได้้สักั หน่่อยอาตมาก็็เลิิกก่่อน ถ้้าเจอขยะตกอยู่่บ� นพื้้�น ก็็
ไม่่เก็็บมััน ไปห้้องน้้ำแล้้วเห็็นอ่่างล้้างหน้้าสกปรกก็็ปล่่อยให้้
มัันเป็็นอย่่างนั้้�น แล้้วเดิินหนีีเสีีย การที่่�ต้้องปล่่อยสิ่่�งต่่าง ๆ
ทิ้้� ง อยู่่� อ ย่่ า งนั้้� น ต้้ อ งใช้้ ค วามพยายามสููงมาก อาตมาฝึึ ก
ตััวเองที่่�จะเดิินผ่่านเศษกระดาษทิิชชููที่่�วางทิ้้�งอย่่างไม่่เป็็นที่่�
เป็็นทาง แทนที่่�จะหยิิบมัันทิ้้�งอย่่างอััตโนมััติิเหมืือนก่่อน
ทั้้�งหมดนี้้ท� ำด้้วยเจตนาเพื่่�อที่่�จะไม่่แสวงหาการเป็็นที่่�ยอมรัับ
เมื่่� อ เปลี่่� ย นแนวของตัั ว เองไปได้้ สัั ก พัั ก ใหญ่่ ก็็ มีี
เพื่่�อนพระรููปหนึ่่�งเข้้ามาบอกโดยไม่่มีีท่่าทีีว่่าท่่านจะตั้้�งแง่่
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หรืือกล่่าวหาอะไร ท่่านพููดแบบเป็็นกัันเองอย่่างซื่่�อ ๆ ว่่า
“ท่่านเป็็นคนที่่�อยู่่�ด้้วยง่่ายขึ้้�นกว่่าเมื่่�อก่่อนเยอะ ตั้้�งแต่่ท่่าน
หยุุดพยายามเป็็นคนดีีสมบููรณ์์แบบ” อาตมาก็็ไม่่แน่่ใจว่่า
นี่่�เป็็นการประชดประชัันหรืือชื่่�นชม แต่่ถืือว่่าเป็็นคำพููดที่่�มีี
ประโยชน์์มาก การที่่� “อาตมา” พยายามเอาใจทุุกคน และ
เป็็นคนสมบููรณ์์แบบ เป็็นพ่่อคุุณคนดีี ไล่่ล่า่ หาสิ่่�งดีี ๆ มาทำ
เพื่่�อหล่่อเลี้้�ยงแรงผลัักดัันภายในของตนเอง... ในการทำ
ทั้้�งหมดนั้้�นมัันมีีความบีีบคั้้�นบางอย่่างที่่�แบกติิดตััวไปด้้วย
ทุุกที่่� นั่่�นคืืออารมณ์์เครีียด แต่่พอได้้หยุดุ การกระทำที่่�เป็็นไป
ในทางที่่�ผลักั ดัันตััวเอง และหยุุดอิงิ อยู่่�กับั การกระทำและการ
ได้้รับั การเป็็นที่่�ยอมรัับ แต่่ทำโดยสััญชาตญาณในขณะนั้้�น ๆ
ให้้มากขึ้้�น มัันกลัับมีีความสงบเกิิดขึ้้�นมา มัันช่่างน่่าทึ่่�งที่่�ว่่า
กลัับเป็็นที่่�พอใจของเพื่่�อนพระที่่�อยู่่�ด้ว้ ยกัันมากกว่่าที่่�ต้อ้ งอยู่่�
ใกล้้ ๆ คน “สมบููรณ์์แบบตลอดเวลา” เสีียอีีก และความ
สบาย ความสงบ ก็็เกิิดมีีมากขึ้้�นกัับตััวของอาตมาเองด้้วย
อาตมาได้้เรีียนรู้้�ว่่า ทำไปถ้้ามีีเรื่่�องให้้ทำ และไม่่ต้้อง
ทำถ้้าไม่่มีีอะไรจะให้้ทำ และทั้้�งสองอย่่างนั้้�นมีีคุุณค่่าเสมอ
กัันในบริิบทของทางสายกลาง คืือ การเรีียนรู้้�วิิธีีที่่จ� ะปฏิิบััติิ
ตามแนวทางที่่�สิ่่�งทั้้�งหลายเป็็นอยู่่�
ดัั ง นั้้� น จึึ ง ขอฝากข้้ อ คิิ ดนี้้� ใ ห้้ ท่่ า นทั้้� ง หลายนำไป
พิิจารณา ฯ
			
วััดอมราวดีี, ๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๐
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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.

My Way
or the Middle Way?
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.
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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 selfcentred 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 peaceful 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 selfcentred 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 emburdenedness, 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
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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 realization 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 English. 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 bhavataṇhā, 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, brahmin, 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), thinking, “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 corresponding 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. ... Contemplating 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 wrapping 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 oneself. 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 selfview (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 (satipaññā) 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 already 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 misunderstanding 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 example 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 imagination, 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 wellknown, 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
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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 attune 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 something 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 openness, 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 Amaravati. 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 useful 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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พ.ศ. ๒๕๒๘ เดือนกรกฎาคม รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ ไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอมราวดี
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Lay name

J.C.J. Horner.

Born

September 1956, England.

Education

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

1978

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

1979

April – Ordained as a bhikkhu (Upasampadā),
Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Chah Subhaddo)
was his preceptor.
October – returned to England to join Ven. Ajahn
Sumedho at Wat Pah Cittaviveka, a newly founded
forest monastery in Chithurst, West Sussex.

1983

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

1985

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

1990

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

1996

June – established Abhayagiri Monastery,
California.

1997

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

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

2004

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

2010

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

2011

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

2015

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was
honoured by the King of Thailand with the
ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this
honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’.

2019

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was
honoured by the King of Thailand with the
ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this
honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.

Ajahn Amaro has written or edited more than 30 books, including
an account of an 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara
called Tudong, other titles include: Small Boat, Great Mountain;

Rain on the Nile and The Pilgrim Kamanita; 5 books were
co-written with Ajahn Pasanno, one of these is The Island - An

Anthology of the Buddhaʼs Teachings on Nibbāna.
His books have been translated to 9 languages; Thai, Sinhala,
French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and
Vietnamese.

เรามีสองทางเลื อกต่ อสถานการณ์อันกลื นไม่เข้าคายไม่ออกนี้
ถ้าเลือกที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นของมันอยู่อย่างนั้น บีบบังคับให้
เป็นไปในแบบของตนเอง

ก็ จะจบลงด้ วยการรู้สึกแบกภาระ

เครียด และสับสน แต่ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนโดยการไม่รบ
ั รู้ ทําเป็น
ไร้ความรู้สึก ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน นี่เป็นเหตุท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงสอนเรื่องทางสายกลาง ซึ่งเป็นวิถีทางที่ต่างออกไป คําว่า

“ทางสายกลาง” ไม่ได้หมายความว่าคนละครึ่ง ๕๐ – ๕๐ ครึ่ง

หนึ่งหมกมุน
่ และดิ้นรน อีกครึ่งหนึ่งเฉยชาและมึนเมา หลายคน
ใช้ชว
ี ิตแบบนั้น แต่มน
ั ยังมีหนทางที่แตกต่างออกไปให้เราอยู่

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.

