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ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ 
ไดแก ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และ
ความดีงาม พลังดังกลาวไมเพียงนำความสุข
มาหลอเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิต
ของเราใหกาวขามความทุกขและอุปสรรค
นานัปการ พลังแหงความดีงามแมไมสามารถ
เปลี่ยนโลกภายนอกไดเหมือนพลังแหง
กลามเนื้อ แตก็สามารถกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงที่สำคัญอยางยิ่ง   
นั่นคือเปล่ียนศัตรูใหกลายเปนมิตร เปลี่ยน
ความบาดหมางใหกลายเปนการคืนดี 

เปนเพราะผูคนไมตระหนักถึงพลัง  
ดังกลาว จึงปลอยใหความโกรธเกลียด  
ขับเคลื่อนจิตใจ เมื่อถูกกระทำก็ตอบโต  
ดวยกำลัง พยายามเอาชนะผูอื่นดวยอำนาจ
หรือความรุนแรง ผลก็คือ อยูรอนนอนทุกข
เพราะถูกความโกรธเกลียดเผาลนใจ ขณะ
เดียวกันความขัดแยงก็ลุกลามบานปลาย  
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เกิดการจองเวรเปนวัฏจักรไมรูจบ โลก  
ทั้งโลกรอนรุมก็เพราะเหตุนี้ 

เมื่อใดก็ตามท่ีเรานำพลังแหงความดี
ออกมา ปาฏิหาริยจะบังเกิด ความบาดหมาง
จะแปรเปลี่ยนเปนมิตรภาพ ความสูญเสีย  
จะกลายเปนพลังสรางสรรค เปนปาฏิหาริย
ที่สานใจผูคนใหเปนหนึ่งเดียว อีกทั้งสานใจ
ตนเองมิใหแตกราวเพราะความอาฆาต
พยาบาท 

บทความทั้งส่ีในหนังสือเลมเล็กๆ นี้  
เคยตีพิมพในที่อื่นมากอนแลว ในการพิมพ
ครั้งใหมนี้ไดจัดทำรูปเลมใหนาอานมากข้ึน 
และมีเนื้อหาท่ีสืบเน่ืองเช่ือมโยงกัน หวังวา
หนังสือเลมนี้จะมีสวนชวยใหผูอานไดพบกับ
ปาฏิหาริยที่เราทุกคนสามารถบันดาลให  
เกิดขึ้นได 
 
 พระไพศาล  วิสาโล 
 ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๗ 
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มีเรื่องเลาวา ชายผูหนึ่งเดินคอตกอยู
บนสะพานสูง เมื่อถึงกลางสะพานเขาก็หยุด 
แลวกมลงมองสายน้ำเชี่ยวเบื้องลาง ขณะที่
กำลังครุนคิดอยูพักใหญ ก็สังเกตเห็น  
หญิงสาวผูหนึ่งเดินรองหมรองไหแลวมายืน
เกาะราวสะพานไมไกลจากเขาเทาไร พอ
เธอทำทาจะปนข้ึนราวสะพาน เขาก็รีบว่ิง
ไปฉุดตัวเธอเอาไว  
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หญิงผูนี้ตั้งใจจะฆาตัวตาย เธอเพิ่งถูก
ชายคนรักท้ิงไปหลังจากรูวาเธอตั้งครรภได 
๒ เดือน เขาจึงปลอบใจเธอวา ชีวิตนี้  
ยังมีหวัง คนเราถาไมยอทอตอชีวิต ยอม
พบกับความสมหวังในที่สุด ไมมีใครที่จะ  
ลมเหลวไปไดตลอด 

เธอฟงแลวก็กลับมีกำลังใจอีกครั้ง 
เธอขอบคุณเขามากที่ทำให เธอไดคิด   
จากนั้นก็เดินหายลับไป 

ชายผูนั้นกลับมายืนนิ่งอยูกลางสะพาน
อีกครั้ง เขาเหมอลอยอยูพักใหญ จากนั้น
เหตุการณก็เกิดขึ้นเร็วกวาที่ใครจะคาดคิด  
เขาปนราวสะพานแลวทิ้งรางจมหายไปใน
สายน้ำเชี่ยว   

มีผูพบจดหมายลาตายของเขาใน  
บานพัก เขาขอโทษพอแมและภรรยาที่
ตัดสินใจคิดส้ัน อนาคตของเขาหมดส้ิน
แลวเพราะธุรกิจลมละลาย เปนหนี้หลาย
สิบลาน อยูไปก็ไรประโยชน 

เรื่องนี้ เปนเรื่องเลา แตก็สะทอน  
ความจริงบางอยางของมนุษย เมื่อเห็นใคร
ประสบปญหาชีวิต เราสามารถแนะนำเขา
ไดวาควรทำใจอยางไร แตหากปญหาน้ัน
เกิดขึ้นกับเราเอง เรากลับชวยตัวเองไมได
เลย เชนเดียวกับชายในเรื่องที่พูดเตือนใจ
ใหหญิงสาวมีความหวังกับชีวิตจนเลิก  
ฆาตัวตาย แตเขาเองกลับไมสามารถทำ
เชนนั้นกับตัวเองได 
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อยาวาแตเรื่องหนักหนาสาหัสจนคิด
ฆาตัวตายเลย แมแตเรื่องที่เบากวานั้นก็
เหมือนกัน เวลาลูกทำเงินหายไมกี่รอยบาท  
เราสามารถปลอบใจลูกไดวา เงินทองเปน
ของนอกกาย ดีที่ไมหายมากกวานั้น ฯลฯ  
แตพอเงินของเราหายเอง กลับเสียดาย
และเสียใจเปนวันๆ เวลาเพื่อนเศราโศก
เสียใจเพราะสูญเสียคนรัก เราแนะนำ
เพื่อนไดทันทีวา ทำใจเถิด ชีวิตนี้ไมเท่ียง 
ทุกคนเกิดมาแลวก็ตองตาย เขาไปดีแลว ฯลฯ 
แตพอเราสูญเสียคนรักบาง กลับเศราซึม  
ไมเปนอันกินอันนอน 

เหตุใดเมื่อประสบปญหากับตัวเอง 
เราจึงไมสามารถสอนตัวเองได ทั้งๆ ที่รูวา
จะแนะนำคนอื่นไดอยางไรหากประสบ
ปญหาอยางเดียวกัน คำตอบนาจะเปน
เพราะวาอารมณตางๆ ครอบงำใจเราจน  
ไมสามารถคิดอะไรออกได คนเราน้ันจะมี
ปญญาตอเมื่อจิตใจแจมใส สามารถคิด
หาเหตุผลดีๆ ได แตเมื่อใดที่จิตใจนั้น  
ถูกอารมณฝายลบ เชน ความโกรธ ความ
เศรา ความหดหูครอบงำ ก็จะตกอยูใน
ภาวะ “มืดแปดดาน” คือคิดอะไรไมออก  
ใชแตเทานั้นบอยครั้งยังไมสามารถรับฟง
คำแนะนำที่มี เหตุผลจากใครๆ ได เลย  
เปรียบเสมือนแกวที่ เต็มไปดวยน้ำขุน  
เติมน้ำใสเขาไปก็ลนออกมาหมด 
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ดังนั้นคิดเกงหรือรูมากอยางเดียวยอม
ไมพอ แตจะตองรูจักเทาทันอารมณของตัว
ดวย ไมเชนนั้นก็จะถูกอารมณเหลานั้น
ครอบงำจนคิดไมออก หรือเอาความรูที่มี
อยูมาใชแกปญหาของตัวเองไมได เขา
ทำนอง “ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด” 

นอยคนนักท่ีจะรูเทาทันอารมณของ
ตัว เพราะคนสวนใหญมักสนใจสิ่งนอกตัว
มากกวาจะรูใจตนเอง ดังนั้นการมีเพื่อนท่ี
คอยแนะนำ ใหกำลังใจ หรือเรียกสติของ
เรากลับคืนมาเปนส่ิงสำคัญ บอยครั้งเราก็
ไมไดตองการคำแนะนำที่ฉลาดหลักแหลม  
แคความเขาใจจากเพ่ือนก็มีความหมาย
อยางยิ่งแลว 

ขอเพียงแคความเขาใจหรือความ
เห็นใจกันเทานั้น ปาฏิหาริยก็สามารถ  
เกิดข้ึนได หรืออยางนอยก็ทำใหเรื่องจริง
จบลงอยางงดงามยิ่งกวาเรื่องเลาขางบน  

เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา หนุม
รัสเซียผูหนึ่งตัดสินใจฆาตัวตาย หลังจาก
สูญเสียแฟนสาวเนื่องจากอุบัติเหตุ แต
ขณะที่เขากำลังจะกระโดดสะพาน ก็เห็น
หญิงสาวผูหนึ่งเตรียมจะทำอยางเดียวกัน  
เธอหมดหวังกับชีวิตเพราะนอกจากทอง
ไมมีพอแลวยังถูกครอบครัวขับไล ชายหนุม
จึงเขาไปหามหญิงสาว หลังจากปลอบโยน
และใหกำลังใจตลอดค่ำคืน ทั้งคูก็ตกหลุมรัก
และปลงใจแตงงานกัน 

การไดเห็นความทุกขของกันและกัน 
สามารถเปดใจใหเราเห็นใจกัน จนสามารถ
ขับไลความหดหูสิ้นหวังไปจากใจได ตราบใด
ที่ไมปลอยใจใหอารมณครอบงำจนมืดมิด 
ชีวิตยอมมีทางออกไดในที่สุด บร
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ถาคุณเจอคนขี้โกง คุณจะทำอยางไร
หากเขามาขอเงินคุณหรือคิดจะหาประโยชน
จากคุณอยูเสมอ 

เปนธรรมดาที่คุณจะตอบปฏิเสธหรือ
บายเบี่ยง เร่ืองอะไรจะยอมใหเขาโกงคุณ  
เอาเงินไปชวยเหลือคนที่เดือดรอนยังจะ  
ดีเสียกวา 

แต “พรชัย” คิดอีกแบบหนึ่ง   

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



วันหนึ่งเพื่อนมาขอสินคาราคารวมหม่ืน
จากรานของเขาไปขาย พรอมกับยืนยันวา
พรุงนี้จะเอาเงินมาจาย เขารูดีวาเพื่อน  
คนนี้นิสัยไมซื่อ แตก็ยอมใหสินคาแกเขาไป  
แลวเขาก็หายตัวไปอยางที่คาดไว 

หนึ่งเดือนตอมา พรชัยพบเพื่อนคนนี้
โดยบังเอิญ เขาตกใจมาก ขอโทษที่ผิดนัด 
พรอมกับแกตัววา เขากำลังมีปญหาการ
เงินเนื่องจากบิดาปวยหนัก แทนที่พรชัย  
จะคาดคั้นกลับตอบวา “ไมเปนไรหรอก 
เราเขาใจคุณดี ถาคุณมีคุณก็คงเอามา  
จายคืนเราแลวหละ คนอยางคุณเปนคน  
มีศักดิ์ศรี เงินแคนี้ไมโกงเราหรอก” แลว
พรชัยก็ถามถึงอาการของบิดาของเขา   
จากนั้นก็ควักเงินพันบาทยัดใสมือ พรอมกับ
บอกวาฝากใหชวยซื้อผลไมและสิ่งจำเปน
ใหแกบิดาของเขาดวย 

คืนนั้นเขามาหาพรชัย ไมไดมาเพื่อ  
คืนเงิน แตมาขอเบิกสินคาจากรานของเขา
อีก พรอมกับยืนยันมั่นเหมาะวาจะเอา  
เงินมาสงในวันรุงขึ้น แตก็ไมไดมาตามนัด  
เชนเคย เขาดู เหมือนจะได ใจเพราะ  
หลังจากนั้นก็ยังทำเชนนี้อีกสามครั้ง แต  
พรชัยก็ใหของแกเขาไปทุกครั้ง โดยไมเคย
บนหรือดาเขา แถมยังฝากเงินไปใหบิดา
เขาอีก 

ครั้งสุดทายที่มาเบิกของ เขาถึงกับอึ้ง 
มองหนาพรชัยดวยความซาบซึ้งใจ แลว
บอกพรชัยวา “คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิต
ของผม” แลวเขาก็จากไป หลังจากนั้น  
ไมนานเขาก็พากเพียรหาเงินมาจายพรชัย
จนครบ ใชแตเทานั้นยังหาลูกคามาใหเขา
อีกมากมาย กลายเปนวาเขาไดผลตอบแทน
กลับคืนมามากกวาที่เสียไป พรชัยเลาวา
นับแตนั้นเขาไมเคยถูกเพื่อนคนนี้คดโกง  
อีกเลย บร
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คนที่มีนิสัยคดโกงยอมรูสึกกระหยิ่มใจ
หากสามารถหลอกคนไดสำเร็จ เขาอาจ
ไมรูสึกผิดเพราะคิดวานี้เปนเรื่องการชิงไหว
ชิงพริบ แตความรูสึกของเขาจะเปลี่ยนไป
เมื่อเจอคนที่มีน้ำใจกับเขา ไวเนื้อเชื่อใจเขา   
สิ่งที่พรชัยทำกับเพ่ือนผูคดโกง ดูเหมือน  
จะทำใหฝายหลังไดใจ แตในที่สุดพรชัย  
ตางหากที่เปนฝาย “ไดใจ” ของเพื่อน   

หลังจากที่หลอกลวงมาไดหลายครั้ง 
ในที่สุดเขาก็แพความดีของพรชัย แตถา
มองใหลึกลงไป ชัยชนะไดเกิดขึ้นแลวใน
จิตใจของเขา เขาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไดก็เพราะความดีในใจเขาสามารถเอาชนะ
ความช่ัวรายภายในได คนทุกคนยอมมี

ความดีอยูในจิตใจ แตสาเหตุที่บางคน
ทำความชั่ว ก็เพราะความดีนั้นไมมีพลัง
เพียงพอ ความชั่วรายซึ่งมีพลังเหนือกวา 
จึงสามารถบงการใหเขาทำสิ่งที่ไมถูกตอง   
แตเมื่อใดก็ตามที่ความดีในใจนั้นมีพลังก็
สามารถกำราบความชั่วราย สงผลใหเขา
เปลี่ยนมาทำความดีได 

จะวาไปสิ่งที่พรชัยทำก็คือการปลุก
กระตุนความดีในใจเพื่อนใหกลับมามีพลัง 
จนสามารถมีชัยเหนือความเห็นแกตัวในใจ
เขาได แตแทนที่จะเปนการกระตุนดวย  
คำพูด พรชัยกระตุนดวยการทำความดี  
มีน้ำใจกับเขาอยางไมยอทอ บร
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จะทำอยางพรชัยไดตองมีศรัทธาใน
ความดี ทั้ งความดีที่ทำตอผู อื่นอยาง
บริสุทธิ์ใจ และความดีที่มีอยูในใจของผูนั้น 
ขณะเดียวกันก็ตอง “ใจถึง” ดวย คือไม
เสียดายเงินที่สูญเสียไป พูดอีกอยางคือ
กลาที่จะเปนฝายเสียเปรียบ 

มิใชแตคนคดโกงเทานั้น แมแตคนท่ี
มุงราย ก็ยังออนไหวตอความดีที่ไดรับจาก
อีกฝาย 

ไมกี่วันหลังจากเกิดเหตุการณนองเลือด 
๑๙ พฤษภา คนเสื้อแดงกลุมหนึ่งไดตอบโต
ดวยการพยายามเขาไปบุกเผาชุมชนแหงหนึ่ง
ในจังหวัดยโสธรซึ่งมีความใกลชิดกับสันติ-
อโศก ดวยความเขาใจวาเปนพวกเสื้อเหลือง   

ชาวบานในชุมชนนั้นแทนที่จะแจง
ตำรวจหรือระดมคนมาตรึงตานผูบุกรุก  
กลับเขาไปพูดคุยดวย แลวสอบถามวา   
“นี่มากันเยอะแยะ กินอะไรมาหรือยัง 
คงจะเหนื่อย รอสักครูนะ จะทำกวยเตี๋ยว
เล้ียง” จากนั้นก็ทำกวยเต๋ียวเล้ียงเปน  
การใหญ   

กลุมคนเส้ือแดงนึกไมถึงวาจะเจอการ
ตอนรับแบบนี้ จึงชะงัก แทนที่จะบุกเผา  
ก็รอกินกวยเตี๋ยวแทน เมื่อกินเสร็จ ก็  
แยกยายกลับไป ชุมชนแหงนั้นจึงรอดพน
จากการถูกเผาทำลาย 

เวลาคิดจะเอาชนะผูอื่น ผูคนสวนใหญ
มักนึกถึงการใชกำลังที่เหนือกวา ดีกวานั้น
ก็คือเอาชนะดวยเหตุผล แตไมมีชัยชนะใด
ที่ยั่งยืนและประเสริฐกวาการชนะใจดวย
ความดี 
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คุณ เป นคนหนึ่ ง ใ ช ไหมที่ เ คยทำ
กระเปาเงินหาย จำไดหรือไมวากี่ครั้งที่คุณ
ไดกระเปาเงินคืน สำหรับคนที่อยากไดคืน
มากๆ มีวิธีหนึ่งที่ชวยใหคุณมีโอกาสไดคืน
มากกวาเดิม นั่นคือใสภาพทารกกำลังยิ้ม
นารักไวในกระเปานั้นดวย เห็นชัดมากเทาไร
ก็ยิ่งดีมากเทานั้น ในบางประเทศพบวา 
หากทำเชนนั้น เจาของมีโอกาสไดกระเปา
คืนเพิ่มขึ้นถึง ๓๐ เปอรเซ็นต ดูเหมือนวา
ยังไมเคยมีการทดลองดังกลาวในประเทศ
ไทย แตก็เชื่อวาภาพทารกยิ้มหวานจะชวย
ใหคุณมีโอกาสไดคืนมากกวาเดิมอยาง
แนนอน บร
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ทำไมถึงเปนเชนน้ัน? เหตุผลอาจจะ
เปนเพราะวาคนท่ีเก็บกระเปาเงินได เม่ือ
เห็นภาพเด็กทารกนารัก ก็อดคิดไมไดวา 
เจาของกระเปาเปนคนรักลูกรักครอบครัว 
ดังนั้นจึงเกิดความรูสึกดีตอเจาของกระเปา 
ทำใหเกิดความเห็นใจ และอยากชวยเหลือ
เจาของกระเปา แมจะตองเสียเวลาหาทาง
สงกระเปาคืนใหแกเจาของก็ยอมทำ 

แต เหตุผลที่ สำคัญกวานาจะเปน
เพราะวา ภาพนั้นมีผลโดยตรงตออารมณ
ความรูสึกของผูพบกระเปา โดยไมเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของเจาของกระเปาเลย ภาพ 
ทารกนารักและยิ้มหวานนั้น ใครเห็นก็  
รูสึกดี เพราะมันไดกระตุนหรือดึงเอาความ
รูสึกเอ้ืออาทรออกมาจากจิตใจของเขา  
สำหรับหลายคน ความรูสึกดีที่เกิดขึ้นนั้น  
มีพลังมากพอที่จะบดบังหรือเอาชนะความ
เห็นแกตัวในใจเขาได ความคิดที่จะเก็บ
เปนสมบัติของตัว จึงเปลี่ยนเปนความ
ปรารถนาที่จะสงคืนเจาของ 
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คนเราน้ันไมไดมีแตความเห็นแกตัว
เทานั้น หากยังมีความเอื้ออาทร ปรารถนาดี 
และเห็นอกเห็นใจผูอื่นดวย จะเรียกวาเรา
มีทั้งความเห็นแกตัวและคุณธรรมอยูเคียงคู
กันก็ได การที่ใครสักคนทำความดีนั้น ไมใช
เพราะเขาไมมีความเห็นแกตัว แตเปน
เพราะคุณธรรมในใจเขามีพลังมากกวา ใน
ทางตรงขามคนที่ทำความชั่ว ก็ไมใชเพราะ
เขาไมมีความดีอยูในตัวเลย หากเปนเพราะ
ความดีนั้นไมมีพลังมาก จึงถูกความเห็นแกตัว
หรืออารมณอกุศลครอบงำ อยางนอยก็  
ในชั่วขณะนั้น มองในแงนี้เราทุกคนจึงมี
โอกาสท่ีจะทำส่ิงดีงามหรือความเลวรายได
เสมอ อยูที่วาขณะน้ันอะไรมีพลังมากกวา
กันระหวางความเห็นแกตัวกับคุณธรรม 

ความเห็นแกตัว กับ คุณธรรม อะไร  
มีพลังมากกวากัน ขึ้นอยูกับวา เราบมเพาะ
หรือหลอเลี้ยงอะไรมากกวา หากเรานึกถึง
แตตัวเอง จะทำอะไรก็คิดแตวา “ทำแลว
ฉันจะไดอะไร” ความเห็นแกตัวยอมเติบใหญ
และครอบงำจิตจนกลายเปนนิสัย แตหาก
นึกถึงผูอื่นหรือสวนรวมอยูเปนนิจ จะทำ
อะไรก็ใครครวญกอนวา “ทำแลวจะเกิดผล  
อยางไรตอสวนรวม” คุณธรรมโดยเฉพาะ
ความเสียสละและความรับผิดชอบสวนรวม
ก็เจริญงอกงามในใจ บร
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