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เมื่อเราลมปวย เราไมไดปวยแตกายเทานั้น   
สวนใหญมักปวยใจดวย เชน ขึ้งเครียด วิตกกังวล   
ยิ่งปวยหนัก ก็ยิ่งหวาดกลัว ตื่นตระหนก ความปวยใจ
นี้ เองท่ีทำใหรางกายทรุดลงและเพิ่มพูนความทุกข  
เปนทวีตรีคูณ ในทางตรงขามหากเราตั้งสติได ยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้นไมปฏิเสธผลักไส ความทุกขก็จะ  
ลดลง และหากรูจักทำสมาธิภาวนา ความปวดก็จะ  
ทุเลา นอกจากจะชวยใหอยูกับความทุกขกายโดยใจ  
ไมทุกขแลว ความสงบเย็นในจิตใจยังชวยฟนฟูรางกาย
ใหดีขึ้นดวย 

ปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ชวยใหผูปวยวางใจ
ไดดีขึ้น ก็คือผูเยียวยา อาทิ แพทย พยาบาล รวมทั้ง
ญาติมิตร น้ำใจและความเขาใจของผูเยียวยาสามารถ
เพิ่มพูนกำลังใจของผูปวยได จะทำเชนนั้นได ผูเยียวยา  
ก็ตองรูจักวางใจใหถูกตอง ไมแบกรับความเครียดจน
กลายเปนปญหาตอผูปวย ดังนั้นการมีสติรูทันความ
รูสึกนึกคิดของตน รูจักผอนคลายจิตใจ และมองเห็น
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โลกตามความเปนจริงจึงเปนสิ่งสำคัญที่ไมเพียงชวย  
ผูเยียวยาเทานั้น  แตยังมีคุณคาผูปวยดวย 

หนังสือเลมนี้มีที่มาจากการบรรยายแกสมาชิก
เครือขายมะเร็งโคราชและเครือขายมิตรภาพบำบัด  
โดยการนำของคุณหมอรุจิรา มังคละศิริ ณ อ.โชคชัย 
และ อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตอมาไดตีพิมพ
ในวารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต ๙ ไดทราบวามีหลายทานไดรับ
ประโยชนจากคำบรรยายนี้ และเห็นวาควรตีพิมพ  
เปนรูปเลมเพื่อการเผยแพรใหกวางขวาง จึงไดมอบให
เครือขายพุทธิกาจัดพิมพหนังสือเลมนี้  ทั้ งนี้ขอ
ขอบคุณคุณหมอรุจิรา มังคละศิริ ที่ริเริ่มใหเกิดการ
บรรยายดังกลาวและสนับสนุนการตีพิมพครั้งนี้ 
 
 พระไพศาล  วิสาโล 
 ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ÊÒÃºÑÞ 
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พวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะกังวลใจที่รูวา  
ตัวเองเปนมะเร็ง จริงๆ แลวพวกเราไมไดเปนมะเร็งนะ 
พวกเราแคมีมะเร็งอยูในตัว มันตางกันมาก ระหวาง
ความคิดวา ”ฉันเปนมะเร็ง„ กับความคิดวา ”ฉันมี  
มะเร็งอยูในตัว„ ถาเราคิดวาเราเปนมะเร็ง ก็แสดงวา  
มะเร็งเปนท้ังหมดของเรา แตในความเปนจริง มะเร็ง
ไมใชเปนทั้งหมดของเรา มันเปนแคสวนเส้ียวหนึ่ง  
ของตัวเรา แตถาเราคิดวาเราเปนมะเร็งเมื่อไร ก็แปลวา
มะเร็งคือเรา เราคือมะเร็ง มันไมมีอะไรมากกวานั้น  
แลว แตที่จริงเรามีอะไรอีกเยอะในชีวิตนอกจากมะเร็ง   

ขอใหแยกแยะใหไดวา เราแคมีมะเร็งอยูในตัว  
เราไมใชเปนมะเร็ง ถึงแมเราจะพูดวาฉันเปนมะเร็ง   
ก็ขอใหเปนการพูดโดยโวหาร แตใหตระหนักวาจริงๆ 

ÇÒ§ã¨ÍÂ‹Ò§äÃ 
àÁ×èÍà»š¹ÁÐàÃç§ 
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แลว เราแคมีมะเร็งอยูในตัว มะเร็งไมใชเรา และเรา  
ก็ไมใชมะเร็ง  

อาตมาอยากจะพูดถึงการทำใจในยามประสบ
เหตุราย ซึ่งรวมถึงเวลาพบวามีมะเร็งอยูในตัวดวย 
พุทธศาสนานั้นมองวา คนเราจะสุขหรือทุกข มันไมได
อยูที่วามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แตอยูที่วาเรารูสึกหรือ  
มีปฏิกิริยาอยางไรกับมัน สิ่งไมดีที่เกิดขึ้นกับเรา เชน  
เงินหาย เจ็บปวย ตกงาน อกหัก อุบัติเหตุ สิ่งเหลานี้  
ไมสามารถทำใหเราทุกขได จนกวาใจเราจะยอมทุกข
เพราะมัน แตถาใจเราไมยอมทุกข เราวางจิตวางใจเปน  
สิ่งที่ เกิดขึ้นก็แคกระทบทรัพยสมบัติ หรือกระทบ  
กายของเราเทานั้น แตไมกระเทือนไปถึงใจ มันมี  
หลายดานกวาจะมาถึงใจเราได แตถาเรายอมเปด  
ใหความทุกขเขามาถึงใจ เราก็ตองทุกขแนนอน แต  
ถาใจเราไมยอม เราวางใจถูก วางใจเปน ก็ทุกขแค
ภายนอก  ไมทุกขมาถึงใจ   

พระพุทธเจาเคยตรัสสอนอุบาสกคนหน่ึงชื่อ
นกุลบิดาซึ่งกำลังปวยหนักวา ”แมกายกระสับกระสาย
แตอยาใหใจกระสับกระสาย„ กายทุกขแตวาใจไมทุกข  

นั้นทำได กายทุกขไมไดแปลวาใจจะตองทุกขตาม  
ไปดวย แตสวนใหญปลอยใหใจทุกขดวย ที่ใครๆ บน
กันวาทุกขก็เพราะเหตุนี้  

ความทุกขที่แทมันอยูที่ใจ และใจจะทุกขหรือไม
ขึ้นอยูวาเราวางใจอยางไร เรามองเหตุการณนั้นอยางไร 
ถาเรามองวามะเร็งคือคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต 
เราก็หมดอาลัยตายอยาก เราก็ทอแท แตถาเราคิดวา
มะเร็งเปนเหตุการณหนึ่งในชีวิตท่ีเราสามารถเรียนรู
จากมันได เราก็ไมทุกข มันเหมือนกับเวลาเราเจอ  
แดด ถาเราวางใจไมเปนใจก็ทุกข แตถาวางใจเปนก็  
ไมทุกขถึงใจ  

มีคนหนึ่งเลาใหฟงวา บายวันหนึ่งอากาศรอน
มาก เขาเลยนั่งเลนอยูในบานเปดแอรเต็มที่ ไมนาน  
เขาไดยินเสียงไปรษณียกดกริ่งท่ีหนาบานใหมารับ
จดหมาย เขาหงุดหงิดมากเพราะไมอยากออกไปเจอ
ความรอนขางนอก เขาก็เลยนั่งอยู เฉยๆ แตบุรุษ
ไปรษณียรูวาในบานมีคนอยู เพราะมีรถจอดอยูและ
ประตูบานขางในก็เปดอยู เขาก็เลยรอคนมารับจดหมาย 
แตเขาไมไดรอเปลาๆ รองเพลงดวย รองเพลงลูกทุง  
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อยูนานเลย รองจนเจาของบานอยูเฉยไมไดตองเดิน
ออกมารับ พอรับจดหมายเสร็จเขาก็ถามบุรุษไปรษณีย
วา อากาศรอนอยางนี้คุณยังมีอารมณรองเพลงอีกหรือ  

บุรุษไปรษณียตอบไดดีมาก เขาตอบวา ”ถา  
โลกรอน แตใจเราเย็น มันก็เย็นครับ รองเพลงเปน
ความสุขของผมอยางหนึ่ง สงไปรองไป„ วาแลวเขา  
ก็ขับรถไปสงจดหมายที่บานอื่นตอ 

อากาศรอน แตใจบุรุษไปรษณียคนนี้ไมได  
รอนตามไปดวย เขารูวิธีทำใจใหเย็น เห็นไหมวา   
จริงๆ แลว คนเราเลือกไดวาจะสุขหรือทุกข ถึงแม  
เราเลือกไมไดวาจะตองมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเราตลอด
เวลา แตเราเลือกไดวาจะยอมใหสิ่งเหลานั้นมีอิทธิพล
ตอเราแคไหน เราไมสามารถบงการใหมีแตสิ่งดีๆ  
เกิดขึ้นกับเรา แตเราสามารถเลือกไดวาจะสุขหรือ  
ทุกข ตรงน้ีสำคัญมากนะ เราเลือกไมไดวา ชีวิตนี้จะ  
มีแตลูกนองที่ถูกใจ จะมีแตเจานายท่ีดีๆ จะมีโชคลาภ
เสมอๆ บางครั้ ง เราก็ตอง เจอสิ่ งที่ ไมถูกใจ แต  
แมกระน้ันเราก็เลือกไดวาจะวางใจอยางไร เราเลือกได
วาจะสุขหรือทุกขเพราะมันหรือเปลา  

มีเด็กไตหวันคนหน่ึงช่ือ โจว ตา กวน อายุ   
๑๐ ขวบ เขาเปนมะเร็งที่ตนขา ทำเคมีบำบัด ๗ ครั้ง   
ฉายแสง ๓๐ ครั้ง ในที่สุดตองผาขา เขาเขียนบทกวี  
ไวเลมหนึ่ง เปนหนังสือชื่อวา ”ฉันยังมีขาอีกขางหน่ึง„ 
แปลเปนภาษาไทยแลว ขอใหสังเกตวา เขาไมไดเขียน
วา ฉันเสียขาไปขางหน่ึง แตเขียนวา ฉันยังมีขาอีก  
ขางหน่ึง แตกตางกันมากนะ ระหวางฉันเสียขาไป  
ขางหนึ่ง กับฉันยังมีขาอีกขางหนึ่ง คนที่คิดวาฉัน  
เสียขาไปขางหนึ่งจะทุกขมาก แตคนท่ีมองวาฉันยัง  
มีขาอีกขางหนึ่ง จะรูสึกวาฉันยังโชคดีที่ไมเสียขาไป  
ทั้งสองขาง นี่เปนการมองแงบวก มองแงลบคือวา  
ฉันเสียขาไปขางหนึ่ง มองแงบวกคือวาฉันยังมีขาอีก
ขางหนึ่ง  และฉันโชคดีที่ยังไมเสียขาสองขาง  

มีตอนหนึ่งในหนังสือเลมนี้ที่นาสนใจมาก เขา
เขียนงายๆ แบบเด็กๆ วา  
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ÇÑ¹·Õè ñù ¾ÄÉÀÒ¤Á ñùùö   
¾‹ÍáÁ‹»ÃÐ¤Í§©Ñ¹à¢ŒÒËŒÍ§¼‹ÒμÑ´  
à´ç¡ªÒÂÊ§ºà»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹©Ñ¹  
à´ç¡ËÞÔ§ÇÔμ¡à»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹©Ñ¹  
©Ñ¹àÅ×Í¡à´ç¡ªÒÂÊ§ºà»š¹à¾×èÍ¹ 

ตอมาอีกเดือนหนึ่งเขาเขียนวา 

¾‹ÍÍØŒÁ©Ñ¹à¢ŒÒËŒÍ§¼‹ÒμÑ´ 
©Ñ¹ÁÕÅØ§ÁÑè¹¤§à»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹ 
©Ñ¹ÁÕ»‡Ò¡Ñ§ÇÅà»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹ 
©Ñ¹àÅ×Í¡ÅØ§ÁÑè¹¤§à»š¹à¾×èÍ¹  

ตอมาอีกหนึ่งป  

©Ñ¹¢ÕèËÅÑ§¾‹Íà¢ŒÒËŒÍ§¼‹ÒμÑ´ 
¤Ø³¤ÇÒÁμÒÂà»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹ 
¤Ø³ÍÂÙ‹ÃÍ´à»š¹à¾×èÍ¹ºŒÒ¹©Ñ¹ 
©Ñ¹àÅ×Í¡¤Ø³ÍÂÙ‹ÃÍ´à»š¹à¾×èÍ¹ 

คนเรามักจะกลัวและกังวลเวลาเขาหองผาตัด 
แตเด็กคนนี้เลือกที่จะทำใจใหสงบและม่ันคงเม่ือเขา
หองผาตัด เด็กคนนี้กำลังบอกวาเราเลือกไดระหวาง
ความสงบกับความวิตก ระหวางความม่ันคงกับความ
วิตกกังวล เราเลือกได มันอยูที่ใจเรา ใจเราสำคัญมาก 
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ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ 
อยางที่พูดไวแลว เมื่อประสบเหตุราย เราเลือก

ที่จะไมทุกขก็ได ถาวางใจใหเปน ทีนี้จะวางใจอยางไร 
อยางแรกที่ควรทำก็คือการยอมรับความจริง เมื่อเกิด
อะไรขึ้นแลว ปวยการที่เราจะไปตีโพยตีพายวาทำไม  
ถึงตองเปนฉัน ปวยการที่จะไปโทษชะตากรรม หรือ
โทษคนนั้นคนนี้ ยิ่งตีโพยตีพายหรือย่ิงปฏิเสธความ
จริง  เราก็ยิ่งทุกข 

แตอะไรละที่ทำใหเรายอมรับความจริงไดยาก  
สวนหน่ึงก็เพราะเราหวนคิดถึงอดีตท่ีสวยงาม เมื่อเรา
ตองสูญเสียอะไรสักอยาง หรือประสบกับเหตุราย เรา
จะรูสึกแยทันทีเมื่อหวนนึกถึงตอนที่เรายังมีสิ่งนั้น   
หรือยังสุขสบายดี ความอาลัย ความเสียดาย จะทำให
เราไมสามารถยอมรับความจริงที่เปนอยูตอนนี้ได  

นอกจากหวนคิดถึงอดีตที่สวยงามแลว เรายัง
มักกังวลกับอนาคตดวยวาตอไปน้ีฉันจะอยูอยางไร 
ใครจะดูแลฉัน บางทีก็นึกถึงภาพตัวเองตอนปวยหนัก  
หรือคิดไปถึงความตายโนนเลย คิดแคนี้ก็ทำใหทรุด

แลว มีคนหนึ่งเดินขึ้นบันได ๓ ชั้นไปหาหมอ พอ
หมอบอกวาคุณเปนมะเร็ง เทานี้ก็เขาออน ทรุดเลย 
กลับไปบานก็กินไมได นอนไมหลับ ที่ เขาลมทรุด  
ไมใชเพราะรางกายออนแอ แตเปนเพราะใจที่กังวล  
ปรุงแตงจนเครียด ทำใหยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  
ไมได 

คนเราไมสามารถยอมรับความจริงในปจจุบันได
ก็เพราะเรามัวอาลัยกับอดีต หรือกังวลกับอนาคต มี  
แคสองอยางนี้เทานั้น แตถาเราพาจิตกลับมาอยูกับ
ปจจุบัน เห็นวาอดีตผานไปแลว อยาไปอาลัยถึงมัน  
สวนอนาคตก็ยังมาไมถึง อยาเพิ่งไปกังวลกับมันมาก  
ปวยการที่จะบนหรือตีโพยตีพาย ใหเรามาเริ่มตนที่
ปจจุบัน  เราก็จะยอมรับความจริงได  
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มีคนหน่ึงพูดไวนาสนใจวา ชีวิตเหมือนกับการ
เลนไพ บางครั้งเราจั่วไพไดใบท่ีไมดีมา ปวยการที่จะ
บนวาทำไมฉันไดไพใบนี้มา ไมมีประโยชนเพราะคุณ  
ไมสามารถเปลี่ยนไพที่จั่วมาได สิ่งที่คุณควรทำคือ   
เลนไพในมือใหดีที่สุด นี่คือการยอมรับความจริง เมื่อ
ยอมรับความจริงแลวเราจึงจะสามารถคิดตอไปไดวา  
ตอแตนี้ ไปฉันจะใชชีวิตอยางไร จะทำอยางไรกับ  
โรคภัยไขเจ็บ แตถาเราเอาแตบนวาทำไมถึงตองเปน  
ฉัน ฉันอุตสาหทำบุญใหทานมาตลอดชีวิต ทำไมถึง  
เปนมะเร็ง ถามัวแตบนอยางนี้เราจะไมมีปญญาคิดอาน
ทำอะไรเลย อยาลืมวา คนเกง แมจั่วไดไพใบท่ีไมดี   
เขาก็ยังสามารถเลนจนชนะได นั่นเพราะเขาไมมัวบน  
วาโชคไมดี 

ในทำนองเดียวกันแมครัวท่ีมีฝมือ แมมีเครื่อง
ปรุงไมครบ แตเขาไมเสียเวลามาโวยวายวาทำไมถึง  
ไมมีเครื่องปรุงดีๆ แตเขาจะใชเคร่ืองปรุงท่ีมีอยูนั้น  
ใหดีที่สุด แลวเขาสามารถปรุงอาหารใหอรอย และ  
อาจอรอยกวาคนที่มีเครื่องปรุงครบทุกอยางเสียอีก 
เพราะอาหารจะอรอยหรือไม ไมไดขึ้นกับอุปกรณหรือ

วัตถุดิบเทานั้นแตอยูที่ฝมือดวย แตถามัวแตตีโพย  
ตีพาย ใจเราก็ทุกข พอทุกข ปญญาก็เลยไมเกิด ไม
สามารถเปลี่ยนรายใหกลายเปนดีได 

ถาเรามัวแตตีโพยตีพายวาทำไมตองเปนมะเร็ง 
ทำไมตองเปนฉัน ก็จะไมสามารถใชชีวิตใหมีความสุข  
ได และนั่นคือการสรางความทุกขใหแกตัวเอง คือ  
ทุกขกายไมพอ ยังเอาความทุกขใจมาทับถมตัวเอง  
ดวย ทุกขใจคืออะไร ก็คือการบน การตีโพยตีพาย  
บางทีเราก็บนโวยวายบอกวา ไมเปนธรรมเลย มี  
หลายคนคิดแบบนี้ แตไมมีประโยชนที่ เราจะคิด  
อยางนั้น เพราะวาตอนนี้โรคภัยไขเจ็บเกิดข้ึนแลว เรา  
ก็ตองทำส่ิงที่มีอยูใหดีที่สุด ทุกขกายอยางเดียวก็
พอแลว  อยาไปทุกขใจเพิ่มอีก 

เมื่อสองเดือนที่แลว อาตมาไปอภิปรายกับ  
หลวงพอพยอม กัลยาโณ ทานเลาถึงรายการหนึ่งที่  
ทานประทับใจ คือรายการพลเมืองเด็ก ของชอง  
ทีวีไทย ในรายการนี้เขาเอาเด็กมาทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน คลายๆ เรียลลิตี้โชว มีตอนหนึ่งเขาให  
เด็กสามคนขนของข้ึนรถไฟ เด็กก็ตองรีบขนเพราะวา
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รถไฟมีเวลาออกที่แนนอน แตวาบายวันนั้นมีการ  
ถายทอดสดการชกมวยของสมจิตร จงจอหอ นักชก
เหรียญทองโอลิมปก เด็กสองคนเปนผูชายอายุ ๑๒-
๑๓ ก็ทิ้งงานไปดูสมจิตรชกมวยท่ีรานกาแฟขางสถานี 
ปลอยใหเพื่อนซึ่งเปนผูหญิงขนคนเดียว  

พิธีกรจึงไปถามเด็กผูหญิงวาคิดอยางไรกับ
เพื่อนอีกสองคนที่ทิ้งงานไป เธอตอบวา เห็นใจเขา
เพราะเขาอยากดูมวย นานๆ เขาจะไดดู พิธีกรก็ถาม
แหยตอไปวา เธอไมโกรธไมคิดจะไปดาวาเด็กสองคนน้ี
หรือที่ทิ้งงานใหทำคนเดียว เธอตอบนาสนใจมากวา 
”หนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอยางเดียว แตถาหนู
โกรธหรือไปดาวาเขา หนูก็เหนื่อยสองอยาง„ เด็กคนนี้   
ฉลาดพอที่จะเลือกเหนื่อยอยางเดียว แตผูใหญจำนวน
ไมนอยเลือกเหนื่อยสองอยางใชไหม 

เวลาเราเจ็บเราปวย เราเลือกปวยอยางเดียว 
หรือเลือกปวยสองอยาง ถาปวยแคกายเราทุกขแค
อยางเดียว แตถาเราบนวาทำไมถึงปวย หรือกังวล  
กับอนาคต เราก็จะปวยสองอยาง คือปวยทั้งกายปวย
ทั้งใจ เราควรเอาเด็กคนนี้เปนแบบอยาง เธอฉลาด   
ไมมัวโมโหที่ เพื่อนทิ้งงาน ในเมื่อเธอตองทำงาน  
คนเดียว เธอก็ยอมรับความจริงและทำงานนี้ใหดีที่สุด 
ไมมาเสียเวลาหรือเสียอารมณ ทำใหทุกขใจเปลาๆ   
อันนี้ก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เราไมควรเอาทุกข
มาทับถมตน แตคนเรามักจะเอาทุกขมาทับถมตน   
ปวยกายไมพอ ยังปรุงแตงจนปวยใจ เหนื่อยกาย  
ไมพอ  ยังเอาความโกรธมาซ้ำเติมจนปวยใจ 
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ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
ประการตอมาก็คือ การอยูอยางมีความสุข 

หมายความวาเราควรรูจักเก็บเกี่ยวความสุขที่อยูรอบตัว  
ความจริงเรามีความสุขอยูแลว แตเมื่อใดก็ตามท่ีเรา  
บน โวยวาย โศกเศราเสียใจกับเคราะหกรรม กลุมใจ  
ที่ตองเปนมะเร็ง ที่ตองสูญเสียคนรัก หรือเพราะถูก  
คนโกง มันก็จะทำใหเราไมสามารถเปดรับความสุขที่  
อยูในปจจุบันได อยางที่บอกไวตั้งแตตอนตนแลววา  
เรามีสิ่งดีๆ ในชีวิตมากมาย มะเร็งเปนแคสวนหนึ่ง  
ในชีวิต อยาใหมันมาบดบังขวางกั้นความสุขที่มีอยู  
ใครที่เศราโศกเสียใจกับการเปนมะเร็งจะไมสามารถ
สัมผัสหรือชื่นชมความสุขท่ีมีอยูไดเลย แตถาไมมา  
มัวโศกเศราเสียใจ ก็สามารถเก็บเกี่ยวความสุขท่ีมีอยู
รอบตัวได 

มีผูหญิงคนหนึ่งเปนธาลัสซีเมียตั้งแตเกิด เปน
โรคเลือดที่สามารถทำใหตายตั้งแตยังเล็กได หมอ  
บอกวาเธอจะมีอายุไมถึง ๒๐ ป แตตอนน้ีเธออายุ   
๓๐ แลว เธอไมรูจักคำวาสุขภาพดีมาตั้งแตเกิด และ  
ก็ไมรูวาจะตายเมื่อไร คนอยางเธอนาจะมีความทุกข  

แตเธอพูดไวดีมากวา ”เลือดเราอาจจะจาง จะแยหนอย 
แตเราก็ยังมีตาเอาไวมองสิ่งที่สวยๆ มีจมูกไวดมกลิ่น
หอมๆ มีปากไวกินอาหารอรอยๆ แลวก็มีรางกายที่ยัง
พอทำอะไรไดอีกหลายอยาง แคนี้ก็เพียงพอแลวที่เรา
จะมีความสุข„ 

เธอไมมัวเสียใจทำไมฉันตองมาเปนอยางนี้  
เพราะเธอรูวาชีวิตนี้ยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมายใหชื่นชม   
มีตาไวมองสิ่งสวยๆ งามๆ มีจมูกไวดมดอกไมหอม   
มีปากไวกินของอรอยๆ แมวานี่เปนความสุขแบบพื้นๆ 
แตเราก็ไมควรปฏิเสธความสุขแบบนี้ เราควรเก็บเกี่ยว
ความสุขแบบนี้ซึ่งมีอยูมากในชีวิตประจำวัน แตถา  
เราเอาแตเศราโศกเสียใจ เราก็จะละเลยส่ิงเหลานี้ไป   
ถึงแมจะปวยเพราะมะเร็ง แตเรายังมีสิ่งดีๆ ในชีวิต   
เรามีรางกายท่ีเดินเหิรไปไหนมาไหนได เรามีใจที่
สามารถสงบเย็นดวยการทำสมาธิภาวนาได เรายังมี
โอกาสดีๆ ที่จะเก็บเกี่ยวความสุขไดมากมาย เพราะ
ฉะนั้นอยามัวเศราโศก เสียใจ หรือกลัดกลุม ขอให  
เปดใจกวางเสมอเพื่อรับความสุข  
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เธอยังพูดนาสนใจอีกวา ”อยาปลอยใหความ
เศราหมองบดบังทุกสิ่งทุกอยาง เหมือนเวลาท่ีเรา
รองไห น้ำตาจะทำใหเรานัยนตาเราเลือน มองอะไร  
ก็พรามัวไปหมด„ อันนี้ก็ตรงกับที่คนหนึ่งพูดวา ”อยา  
รองไหเมื่อพระอาทิตยตกดิน เพราะวาน้ำตาจะทำให  
เรามองไมเห็นดวงดาวที่สวยงาม„ ดวงอาทิตยลับฟา  
แลวก็จริง แตก็ยังมีดวงดาวอยูบนทองฟา ใหเราชื่นชม  
ถาเรามัวแตเสียดายดวงอาทิตย เราจะไมมีโอกาสรับรู
ความสวยงามของดวงดาวยามค่ำคืน ทั้งหมดน้ีเตือน  
ใหเรากลับมามาอยูกับปจจุบัน แลวเราจะพบวามีความสุข
อีกมากมายที่รอเราอยู   

การอยูอยางมีความสุข คือการรูจักเก็บเก่ียว
ความสุขที่มีอยูรอบตัวในปจจุบัน หมายถึงการชื่นชม
สิ่งดีๆ ที่มีอยู เราจะไปเสียใจทำไมกับเงินพันบาทท่ี  
หายไป ในเม่ือเรายังมีบาน รถ และเงินในธนาคารเปน
แสนๆ หรือเปนลานดวยซ้ำ เรายังมีพี่นองพอแมคนรัก
และลูกหลาน น่ีเปนส่ิงดีๆ ที่เราควรชื่นชมและรูจัก  
เก็บเกี่ยวความสุขจากส่ิงนั้นๆ แตถาเรามาเสียใจเพราะ

ประสบเหตุราย เราจะไมมีโอกาสสัมผัสกับความสุข  
ในปจจุบัน 

ความสุขไมใชสิ่งที่ตองไขวควาหามา เพราะ
ความสุขมีอยูกับเราแลว เพียงแตเราจะเห็นหรือไม 
อาตมาขอย้ำวา ความสุขมีอยูกับเราแลว ไมตองไปหา
ที่ไหน มันมีอยูกับเราแลวทุกขณะ อยูที่วาเราจะเห็น  
มันหรือไม การที่ เรามีตามองเห็น มีจมูกดมกลิ่น   
มีลิ้นพูดได เปนความสุขที่คนพิการจำนวนมากไมรูจัก 
คนตาบอดไมมีความสุขอยางท่ีเรามีตอนนี้ คนหูหนวก
ไมมีความสุขอยางท่ีเรามีตอนนี้ คนใบก็ไมมีความสุข
อยางท่ีเรามีตอนนี้ ปญหาคือวาเราเห็นความสุขที่เรา  
มีอยูตอนนี้หรือไม ถาเราเห็นก็ควรช่ืนชมส่ิงเหลานี้ 
พระพุทธเจาตรัสวา นอกจากเราไมควรเอาทุกขทับถม
ตนแลว  ก็ไมพึงปฏิเสธความสุขที่ไดมาโดยชอบธรรม  
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พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธความสุข ความสุข  
อะไรที่เราไดมาโดยชอบธรรมเราควรเก็บเก่ียวเอามา
บำรุงเลี้ยงชีวิตจิตใจ และไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา  
แคไหน ใหระลึกวาเราสามารถสัมผัสความสุขไดตลอด
เวลา ตราบใดที่เรายังมีหัวใจ ยังมีลมหายใจ ยังมีสติ
ปญญาอยู มีคนๆ หนึ่งพิการหนักมาก คือไมมีแขน  
ไมมีขา มีแตหัว เปนชาวญี่ปุนชื่อ โอโตทาเกะ เขา  
เขียนหนังสือเรื่อง ”ไมครบหา„ ไปไหนมาไหนดวย  
รถเลื่อนไฟฟา แตเขาเปนคนท่ีมีความสุขคนหนึ่ง มี
ตอนหนึ่งเขาเขียนวา ”ผมเกิดมาพิการแตผมมีความสุข
และสนุกทุกวัน„ คนพิการก็มีสิทธิ์เปนสุขได เขาชวย  
ตัวเองได หลายอยาง รวมท้ังเลนบาสเกตบอลก็ได 
สวนหนึ่งเปนเพราะพอแมเลี้ยงมาดี ไมใหเขาสมเพช  
ตัวเอง พอแมสอนใหเขาพึ่งตัวเอง และใชสิ่งที่มีอยู  
ทุกอยางใหเปนประโยชน เขาเปรียบเหมือนคนท่ีจั่วไพ
ไดไมดี แตเลนไพไดดีมากเลย ท้ังๆ ที่ไพในมือเขามี  
ไมกี่ใบที่ดี 

การอยูอยางมีความสุขได สรุปก็คือ หนึ่งตอง
รูจักเก็บเกี่ยวความสุขรอบตัว สองชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู 
สำหรับขอสามก็คือ เลือกสุข อยาปลอยใจใหจมทุกข  

ตอนตนอาตมาไดพูดถึงโจว ตากวน เมื่อเขาเขาหอง
ผาตัด เขาเลือกความสงบและความม่ันคงเปนเพื่อน 
ขณะท่ีคนสวนใหญมักจะเลือกความวิตกและความ
กังวล ที่จริงไมไดเลือกดวยซ้ำแตปลอยใจใหจมปลัก
อยูในความวิตกกังวล ที่จริงเราทุกคนสามารถเลือก  
ที่จะสงบและมั่นคงได นั่นคือ เลือกสุขไมปลอยใจจม
กับความทุกข  

ในชีวิตจริงของคนเราตองเจอท้ังสุขและทุกข   
อยูที่วาเราจะเลือกอะไร ถาเราเลือกเปน เราก็ได  
ความสุข ถาเราเลือกไมเปนเราก็ถลำเขาไปในความ  
ทุกข แตถาเราเริ่มตนจากการยอมรับสภาพความจริง 
เราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวความสุขจากปจจุบันได 
อาตมาอยากจะย้ำวา ยอมรับความจริงไมไดแปลวา 
ยอมจำนน มันตางกัน ยอมรับความจริงคือยอมรับวา
มันไดเกิดขึ้นแลว ถอยหลังไมได อยูที่วาจะเดินหนา
อยางไร ในเมื่อเปนมะเร็งแลว จะปฏิเสธมันก็ไมควร  
สิ่งที่ควรทำคือจะจัดการกับมันอยางไร ยอมรับความ
จริง ไมไดแปลวายอมแพ มีปญหาก็ตองแกกันไป ไม  
ตีโพยตีพาย  และไมงอมืองอเทา 
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การยอมรับความจริงก็ดี การอยูอยางมีความสุข

ก็ดี เปนผลจากการท่ี เรารูจักอยูกับปจจุบัน คน  
สวนใหญอยูกับปจจุบันไมเปน ตัวอยูตรงนี้ แตใจ  
ไมรูอยูไหน ไปอยูกับอดีตบาง ไปอยูกับอนาคตบาง   
ถาเราอยูกับปจจุบันเปน เราก็จะยอมรับปจจุบัน ถา  
เรายอมรับปจจุบันเปนแลว เราก็สามารถหาความสุข
จากปจจุบันได ไมตองรอความสุขจากอนาคต เพราะ
ความสุขในปจจุบันมีอยูแลว แตถาใจไมอยูกับปจจุบัน
ก็จะไมมีทางเห็นความสุขได คนเรานอกจากจะไมมี
ความสุขเพราะมัวอาลัยอดีตหรือกังวลอนาคตแลว   
ยังเปนเพราะเราชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น พอ  
เปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยไมพอใจสิ่งท่ีตัวเองมี แต

เมื่อใดก็ตามท่ีเราไมเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเรา  
รูวาเรามีสิ่งที่ดีอยูแลว เราก็จะไมทุกข แตถาเผลอ
เปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อไร แมไดสิ่งดีๆ มาก็ยัง  
เปนทุกข 

มีคนหนึ่งในหมูบานอาตมา แทงหวย ๑๕ บาท 
ปรากฏวาถูกไดเงินมา ๖๐๐ บาท เขาดีใจมาก แตพอ  
ไปเจอเพ่ือนอีกคนหนึ่งซึ่งแทงเบอรเดียวกัน แตเขา  
แทงมากกวาเลยไดมา ๒,๐๐๐ บาท พอรูวาเพ่ือนได 
๒,๐๐๐ บาท เทานั้นแหละแกซึมไปเลย คงคลายๆ กับ
ขาราชการที่พอรูวาไดเลื่อนหนึ่งข้ันก็ดีใจ แตพอรูวา
เพื่อนอีกคนไดสองขั้น ก็เศราเลย ถึงแมคุณจะได  
โชคลาภมาเทาไรก็ตาม แตถาไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน
ตลอดเวลา คุณจะไมมีความสุขเลย เพราะคุณจะรูสึก
วาคุณไดนอยกวา  

มีเรื่องหน่ึงใหขอคิดที่ดีมาก คนเลาเปนนักเลน
หุน วันหนึ่งเขาพบคุณปาผูหนึ่งที่ตลาดหุน คุณปาคนนี้
เลาวาเมื่อสองวันกอนขายหุนไปไดกำไร ๑๐ ลานบาท  
เขาก็เลยพูดวาขอแสดงความยินดีดวยครับ คุณปาเลย
ตอบวา ยินดีอะไรเลา ถาฉันขายวันนี้ฉันก็ไดกำไรแลว 
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๒๐ ล าน วัน รุ งขึ้ น เขาไม เห็นคุณป า ท่ีตลาดหุน  
เหมือนเคย ก็เลยถามโบรกเกอรวาแกหายไปไหน ได
คำตอบวาคุณปาเขาโรงพยาบาลเพราะเครียด คุณปา
เครียดเพราะไดแค ๑๐ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ไมใช  
เงินจำนวนเล็กนอย เปนลาภกอนใหญที่แกนาจะดีใจ  
ที่ไดมา แตพอคิดวาฉันนาจะได ๒๐ ลาน แคนี้แหละ
แกก็ทุกขทันที 

คนเราเปนทุกขมากเพราะคำวา ”นาจะ„ พวกเรา  
เปนอยางนี้หรือเปลา ไปซ้ือของติดราคา ๕๐๐ บาท   
ตอได ๓๐๐ บาท กลับไปบานดวยความดีใจ แตพอ  
พบวาเพื่อนซื้อของช้ินเดียวกันในราคา ๒๐๐ บาท   
รูสึกอยางไร เสียใจใชไหม นักช็อปปงจะเปนทุกข  

เพราะเหตุการณแบบนี้อยู เปนประจำ เพราะชอบ  
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน เพราะคิดวาฉันนาจะซื้อได  
ถูกกวานี้ นี่เรียกวาไมอยูกับปจจุบัน และไมรูจักช่ืนชม
สิ่งที่มีอยู    

เวลาเราปวยไขอยาไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนมาก 
เพราะถาเราเปรียบเทียบแลวเราจะไมพอใจสิ่งที่เรามี 
อยางโอโตทาเกะแมไมมีแขนไมมีขา แตเนื่องจากเขา
พอใจสิ่งที่เขามีเขาเลยไมทุกข แตถาเขาถูกสอนมาให
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน เขาจะไมมีความสุขในชีวิตเลย  
การอยูอยางมีความสุขเกิดจากที่เรารูจักอยูกับปจจุบัน
เปน การรูจักอยูกับปจจุบันรวมไปถึงการไมอาลัยอดีต
หรือกังวลกับอนาคต  ไมไปเปรียบเทียบกับใครมาก 
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