
	 	 		

	

	 	 	 	 		

	

	 	

ต
ัว
อ
ย
่าง



ปณิธานธรรม

	 อัญเชิญอักขระแก้ว	 แก่นสรวง

รจเรขธรรมดวง	 เด่นไว้

เป็นประทีปทะลวง	 ใจโลก

กายจากฝากงานให้	 ห่มฟ้าดินหอม

	 ตังวายชีวิตสู้	 ศึกษา

ตรีปิฎกหยกปัญญา	 ยอดแก้ว

แปดหมื่นสี่พันอา	 วุธเอก

เรียนท่องลองทำาแล้ว	 หลากล้นบำาเรอสมัย

	 ใครใคร่อ่านอ่านเอื้อ	 อารมณ์

ใครใคร่เรียนเรียนรมย์	 ระลึกรู้

ใครใคร่จิตสิกขาพรม	 ภาวิต

ใครใคร่ปฏิบัติสู้	 กิเลสสิ้นกลีสลาย

	 อัญเชิญอักขระแก้ว	 แก่นสรวง

ประกาศปณิธานดวง	 ดนุไว้

ตัวตายหากธรรมปวง	 ปานทิพย์

ยังเทศน์ยังทอให้	 ห่มห้องหทัยสยาม

ว.วชิรเมธี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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เคยได้อ่านประวัติของ	 เจ.	 เค.	 โรว์ล่ิง	 ผู้เขียนหนังสือ	 “แฮร์ร่ี	

พอตเตอร”์	 อนัลอืลัน่หรอืไม	่ ตอนนี	้ ผูห้ญงิคนนี	้ ไดร้บัการยกยอ่ง

ให้เป็นหนึ่งในห้าของสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ก่อน

หน้านั้นเธอคือคนที่	 “จนมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่จะจนได้ในเกาะ

อังกฤษ”	 (คำาพูดของเธอเอง	 ดูรายละเอียดในหนังสือ	 “วิชาสุดท้าย	

เล่ม	 ๒”)	 เพราะเธอคือแม่ม่ายลูกติด	 ตกงาน	 อดมื้อกินมื้อ	 ต้อง

ฝากชีวิตไว้กับญาติพี่น้อง	 แต่ท่ามกลางความสิ้นหวัง	 มองไม่เห็น

อนาคต	 เธอยังคงมีความหวังลึก	ๆ	 อยู่ในใจว่า	 สักวันหนึ่งวันของ

เธอเองจะต้องมาถึง	

สิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตทำาให้เธอยังคงดำารงอยู่วันต่อวันแบบ	

มีความหวังก็คือ	 ต้นฉบับนวนิยายที่เธอกำาลังลงมือเขียนอยู่ในขณะ

แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยการเดินทาง
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นั้น	 ไม่ว่าชีวิตจะทุกข์ตรมขมไหม้เพียงไร	 แต่มันเผาไหม้ได้เฉพาะ

ภายนอก	 ทว่าภายในของเธอยังคงสดชื่นอยู่เสมอด้วยน้ำาหล่อเลี้ยง

ทีช่ือ่	 “ความหวงั”	 เปน็ความหวงัทีอ่ยากจะเหน็ตน้ฉบบัทีต่วัเองเขยีน

ได้รับการตีพิมพ์	

เธอส่งต้นฉบับไปให้สำานักพิมพ์ต่าง	ๆ	 พิจารณา	 แต่ต้นฉบับ

ถกูตกีลบัครัง้แลว้ครัง้เลา่กวา่สบิครัง้	 และโดยมากมกัมคีำาเหนบ็แนม

ตามตน้ฉบบัมาดว้ยทกุครัง้	 มอียูค่รัง้หนึง่สำานกัพมิพแ์หง่หนึง่ประชด

กลับมาว่า	 “นี่มัน ค.ศ. ๒๐๐๐ แล้วนะแม่คุณ มัวมานั่งเขียนเรื่อง

พ่อมดอยู่ได้ นิยายอย่างนี้ สมัยนี้ใครเขาอยากอ่านกันบ้างล่ะ”	 ถ้า

เป็นเรา	ๆ	 ท่าน	ๆ	 ถูกแดกดันขนาดน้ี	 คงล้มเลิกแผนการ	 คงปล่อยวาง

ความหวังไปแล้ว	 แต่สำาหรับแม่ม่ายลูกติดผู้มีธาตุทรหดคนนี้แล้ว

ไม่ใช่	 เธอยังคงสู้ต่อไป	

แล้วในที่สุดวันแห่งความหวังก็มาถึง	 สำานักพิมพ์แห่งหนึ่ง

ตดัสนิใจพมิพง์านของเธอ	 และทนัททีีห่นงัสอืวางแผง	 ปาฏหิารยิแ์หง่

พ่อมดก็เกิดขึ้นจริง	ๆ	 หนังสือของเธอกลายเป็นหนังสือขายดีระดับ

ประเทศ	 และระดับโลก	 ท่ีมีผู้คนรออ่านอย่างมหาศาล	 กระท่ังในท่ีสุด

ก็กลายเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ประสบความสำาเร็จอย่างเหลือเชื่อ	

เวลานี้หนังสือของเธอได้รับการแปลและตีพิมพ์ไปแล้วหลายสิบล้าน	

เล่ม	 เธอเองก็กลายเป็นเศรษฐินีที่ลือกันว่ามีทรัพย์สินมากกว่า
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ควีนอลิซาเบธ	 ซ้ำายังกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก	 เดินทางไป

ที่ไหน	 ไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองระดับรัฐบุรุษ	

งานเขียนของเธอ	 สุนทรพจน์ของเธอ	 แม้แต่ที่ที่เคยนั่งเขียน

ต้นฉบับ	 รวมทั้งตัวละครสำาคัญ	ๆ	 ในหนังสือของเธอถูกถอดรหัส

มาทำาเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ	 มากมาย	 มีหนังสือที่เขียน

เกี่ยวกับชีวประวัติของเธอเกิดขึ้นเกินร้อยเล่มในภาษาต่าง	ๆ	 ทั่วโลก	

ทัง้เธอและหนงัสอืของเธอกลายเปน็ปรากฏการณแ์หง่ศตวรรษไปอยา่ง	

ไม่น่าเชื่อ

เจ.	 เค.	 โรว์ลิ่ง	 ผ่านคืนวันที่สิ้นหวังเหล่านั้นมาได้	 เพราะเธอ

มั่นใจในสุภาษิตที่ว่า	

“สิ่งด	ีๆ ยังจะต้องมีมา”

ในวันที่อ่อนล้า	 ในวันที่สิ้นหวัง	 หากเรายังคงหมดกำาลังใจ

ที่จะลุกขึ้นมาทำาอะไรใหม่	ๆ	 ลองบอกตัวเองว่า	 “สิ่งดี	 ๆ	 ยังจะต้อง

มีมา”	 วันนั้นมันยังไม่มา	 แต่ไม่นานสิ่งนั้นจะต้องมา	 เจ.	 เค.	 โรว์ลิ่ง	

เธออดทนและรอคอยอย่างไม่สิ้นหวัง	 เมื่อเธอไม่เคยสิ้นหวัง	 และ

ยังคงก้มหน้าทำางานของตนต่อไปอย่างเงียบ	ๆ	 ในที่สุดอุปสรรคก็

ยอมแพ้ต่อความมุ่งมั่นของเธอ

ความหดหู่	 ท้อแท้	 สิ้นหวัง	 เกิดขึ้นที่ใจ	 และที่ใจนี่เองที่เรา

จะสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ได้	 หวังว่าเรื่องราวของ	 เจ.	 เค.	 โรว์ลิ่ง	
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คงจะช่วยให้เรามีความหวังและกำาลังใจ	 พร้อมที่ก้าวเดินครั้งต่อไป

อย่างมีชีวิตชีวา

	

คนทีรู่ส้กึไมม่คีวามหวงัในการใชช้วีติอกีตอ่ไป	 แสดงวา่	 ชวีติ

คงจะผา่นอะไรมาหนกัหนาสาหสัถงึทีส่ดุ	 ถงึขัน้ทีท่ำาให	้ “หมดศรทัธา

ในชีวิต”	

อาการ	 “หมดศรัทธาในชีวิต”	 นี้	 ถ้าหาทางออกไม่ด	ี ก็อาจมี

ผลในทางลบ	 ทำาให้ไม่อยากอยู่เป็นคนอีกต่อไป	 หรืออาจทำาให้รู้สึก

อยากทำาร้ายตัวเอง	 หรือถ้าไม่ถึงขั้นนั้น	 ก็อาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	

ที่มีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว	

แต่ถ้าหาทางออกให้ดี	 ก็จะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีได้เหมือนกัน	

เหมือนที่ผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่า	 “ยามที่มืดที่สุด	 อาจเป็นสัญญาณ

บอกว่า	 เวลาที่ใกล้สว่างกำาลังจะมาถึง”

สมมุติว่า	 เรากำาลังรู้สึกว่าไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตอีกต่อไป	

เราลองจินตนาการในลักษณะต่อไปนี้ดู

๑.	 กวา่ทีเ่ราจะเกดิมาเปน็คนนัน้	 ชา่งเปน็ไปไดแ้สนยาก	 ยาก

อภิมหายากเลยก็ว่าได้	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 สิ่งที่เป็นไปได้แสนยาก

ในโลกนี้มีอยู่	 ๔	 ประการ	 คือ

	 ๑)	 ยากเหลือแสน	 กว่าจะได้เกิดเป็นคน
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	 ๒)	 ยากเหลือแสน	 กว่าจะดำารงชีวิตรอด

	 ๓)	 ยากเหลือแสน	 กว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติ

	 ๔)	 ยากเหลือแสน	 กว่าจะได้ฟังสัจธรรม

ทรงให้อุปมาไว้ว่า	 เปรียบเหมือนในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

ไพศาล	 ใตก้น้บึง้มหาสมทุรนัน้มเีตา่อยูต่วัหนึง่	 ซ้ำายงัเปน็เตา่ตาบอด	

บนผวิน้ำาเหนอืมหาสมทุรนัน้มหีว่งยางอยูอ่นัหนึง่	 ลอยฟอ่งไปทกุทศิ	

ร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำาครั้งหนึ่ง	 โอกาสที่

เต่าตาบอดจะเอาหัวมาสวมเข้ากับห่วงยางนั้นอย่างพอเหมาะพอด	ี มี

เพียงหนึ่งในล้านล้านเปอร์เซ็นต์เท่านั้น	 โอกาสเช่นนี้เป็นไปได้ยาก

แสนยาก	 แต่ตรัสว่า	 โอกาสในการได้เกิดมาเป็นคนยากยิ่งกว่านั้น

อีกไม่รู้กี่เท่า

แม้การเกิดเป็นคนจะเป็นไปได้แสนยาก	 แต่ถึงกระนั้น	 เรา

กไ็ดอ้ตัภาพมาเกดิเปน็คนกบัเขาจนได้	 ดงันัน้	 เราจงึเปน็ผูโ้ชคดเีสยี

ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสักล้านครั้ง	 ในเอกภพของเรานี้	 มีสิ่งมีชีวิต

มากมายนับจำานวนไม่ได้	 ที่รอวิวัฒนาการขึ้นมาสู่ความเป็นคน	 สิ่งมี

ชีวิตจำานวนมากเหล่าน้ัน	 ต่างก็กำาลังพยายามอย่างเต็มขีดแห่งศักยภาพ

ของตนที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาให้จิตและกายมีวิวัฒนาการสูงสุด	

เหมือนมนุษยชาติ	 แต่กว่าจะทำาเช่นนั้นได้	 ก็คงต้องใช้เวลาอีกนาน

นับหลายกัปหลายกัลป์	
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แตส่ำาหรบัเรา	 เราไม่ตอ้งพยายามอะไรเลย	 เพราะตอนนี	้ เรา

เป็นมนุษย์	 ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาถึงจุดสูงสุดอยู่แล้ว

เรามาถึงจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้ว	 คำาถาม

ก็คือ	 เราจะใช้ร่างกาย	 จิตใจที่มีวิวัฒนาการสูงสุดนี้อย่างไรให้เกิด

ประโยชน์สุงสุด

๒.	 รู้ไหมว่า	 ถ้าเราวิวัฒนาการมาจนถึงจุดสูงสุดขนาดนี้แล้ว	

แต่เรากลับไม่รักในชีวิต	 ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นอยู่	 แล้วเพียร

ทำาลายชวีตินีเ้สยี	 นัน่เทา่กบับอกเปน็นยัวา่	 เราไมย่นิดกีบัสภาพชวีติ

ของตัวเอง	 ขณะที่เรากำาลังทำาชีวิตให้แย่ลง	ๆ	 อยู่นั้น	 สภาพจิต

ของเราก็จะตกต่ำาลงเรื่อย	ๆ	 และจะดำาดิ่งลงไปอย่างถึงที่สุด	 ถ้าเรา

ทำาร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตาย	 หลังจากนั้น	 จิตของเราก็จะวน

กลับไปสู่จุดที่ต่ำาที่สุด	 มืดที่สุด	 กว่าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนอีก

ครั้งหนึ่ง	 ก็ต้องไปผ่านกระบวนการวิวัฒน์ในสภาพชีวิตต่าง	ๆ	 เช่น	

เกิดเป็นหนอน	 เป็นอะมีบา	 แบคทีเรีย	 ไส้เดือน	 ตุ๊กแก	 ผีเสื้อ	

สุนัข	 วัว	 ควาย	 ฯลฯ	 กว่าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนอีกทีหนึ่ง	

คงต้องผ่านการแตกสลายของโลกอีกนับครั้งไม่ถ้วน	

กวา่จติและกายนีจ้ะววิฒันาการมาถงึจดุทีเ่ปน็มนษุยอ์ยูน่ี้	 กนิ

เวลาหลายกัปหลายกัลป์	 ถ้าเราปฏิเสธจิตและกายน้ี	 เราก็จะเสียโอกาส
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ที่ดีที่สุดนี้ไปอย่างน่าเศร้าที่สุด	 คงไม่มีอะไรจะเศร้ายิ่งไปกว่าคนที่

มีโอกาสเกิดเป็นคนแต่ไม่รักความเป็นคนของตนเป็นไม่มีอีกแล้ว

๓.	 ถ้าหากเรารู้สึกแย่	 หมดหวังกับชีวิต	 ก็ขอแนะนำาให้เรา

ลองออกเดินทางดูบ้าง	 แล้วเราจะค้นพบว่า	 ชีวิตยังมีอะไรใหม่	 ๆ	

ใหเ้ราสมัผสัอกีมากมายนกั	 หลวงวจิติรวาทการ	 ปราชญค์นหนึง่ของ

ประเทศไทยท่านเล่าว่า	 เมื่อท่านเขียนนิยายไม่ออก	 ท่านจะเดินทาง

ไปตามที่ต่าง	ๆ	 ในลักษณะไม่ตั้งเป้าหมาย	 ท่านเพียงแค่เดินทาง	

แล้วรื่นรมย์	 และเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบข้างเท่านั้น	 ยิ่งทำาตัวให้

เปน็เดก็	 พรอ้มจะเรยีนรูม้ากเพยีงไร	 ทา่นกลบัพบวา่	 ชวีติยิง่มอีะไร

ให้เรียนรู้อีกมากมายเหลือเกิน	 ทุกครั้งที่ท่านเบื่อ	ๆ	 ชีวิต	 รู้สึกว่า	

กำาลังตีบตันในเรื่องงาน	 ท่านมักออกเดินทาง	 และท่านมักได้รับ

แรงบันดาลใจด	ีๆ	 กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไป

๔.	 จมิส ์ แครร์ยี ์ ดาราซเูปอรส์ตารค์นหนึง่ของฮอลลวีดู	 เคย

รู้สึกแย่กับชีวิตถึงขนาดอยากหนีความเป็นคน	 แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง	

เขาขับรถขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งที่รัฐแคลิฟอเนียร์	 แล้วหยิบ

ปากกาออกมาเขียนเช็คให้ตัวเองนัยว่าเป็นการ	 “ตั้งเป้าหมาย”	 หรือ

เปน็การตัง้	 “โปรแกรมจติ”	 ใหต้วัเองใหม	่ หลงัจากนัน้	 เขากเ็ริม่ตน้

ต
ัว
อ
ย
่าง



12 หนักเป็นเบา เมื่อเราไม่แบก

ดำาเนินชีวิตใหม่	 ปรากฏว่า	 ปีต่อมาเขาได้เล่นหนัง	 และคราวนี้เขา

ดังไปท่ัวโลกจากหนังเร่ืองใหม่มาจนทุกวันน้ี	 เม่ือเขาหยิบเช็คปลอม	ๆ	

ของเขาออกมาดูจำานวนเงินที่เขาเขียนให้ตัวเอง	 ปรากฏว่า	 เขามีเงิน

จริง	ๆ	 มากกว่านั้นหลายต่อหลายเท่าอย่างไม่น่าเชื่อ	

จากกรณีนี้	 อาจเป็นไปได้ว่า	 อาการเบื่อโลก	 เบื่อชีวิต	 อาจ

เกิดขึ้นเพราะเรากำาลังรู้สึกว่า	 ชีวิตหมดความท้าทาย	 หรือชีวิตไม่มี

อะไรหลงเหลือให้พิชิต	 ดังนั้น	 ลองตั้งเป้าหมายใหม่	 ๆ	 ให้ตัวเอง

พิชิต	 ก็จะพบว่า	 ชีวิตยังมีอะไรให้ต้องทำาอีกต่อไป

๕.	 ลองทำาความเขา้ใจธรรมชาตจิติใจของตวัเองดใูหด้กีจ็ะพบ

ว่า	 อาการไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตนั้น	 เป็นเพียง	 “ความรู้สึก”	

(เวทนา)	 ชนิดหนึ่งเท่านั้น	 เจ้าเวทนานี้	 มีความไม่เที่ยง	 เกิดขึ้น	

ดำารงอยูช่ัว่คราว	 แลว้กจ็ะเปลีย่นแปลงไปเปน็ธรรมดา	 มนัเกดิขึน้มา

ทำาให้เรารู้สึกเบื่อ	ๆ	 อยาก	ๆ	 แต่เชื่อเถอะ	 วันต่อไป	 อาทิตย์ต่อไป	

เดือนต่อไป	 หรือปีต่อไป	 มันก็จะหายไปเอง	 แล้วความรู้สึกใหม่	ๆ	

ก็จะเกิดขึ้นมาอีก	 เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อย	ๆ	 เพราะฉะนั้น	 อย่าเพิ่งเชื่อ

ความรู้สึกของตัวเองมากเกินไป	 วันนี้รู้สึกอย่างนี้	 วันต่อไปอาจรู้สึก

อีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้	

ต
ัว
อ
ย
่าง


	หนักเป็นเบา เมื่อเราไม่แบก
	สารบัญ
	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7



