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มิตรภาพเปนบอเกิดแหงความสุข  
อยางหน่ึง ผูที่มีมิตรดี ชีวิตยอมมีแตความ
เจริญงอกงาม แตบอยครั้งมิตรภาพก็นำมา
ซึ่ งความทุกข โดยเฉพาะเม่ือเกิดความ  
เขาใจผิดกัน ความบาดหมางสามารถกอให
เกิดแผลลึกในจิตใจ อยางไรก็ตามขึ้นช่ือวา
มิตรภาพแลวยอมประสานกันไดไมยาก  
หากตางฝายระลึกถึงความดีที่เคยมีตอกัน  
แทนที่จะถือเอาความเห็นหรือความรูสึกของ
ตนเองเปนใหญ ก็นึกถึงสุขทุกขของอีกฝาย
เปนที่ตั้ง 

อยาวาแตความขัดแยงระหวางมิตรเลย 
แมกับคนแปลกหนา ความเปนศัตรูยอม
มลายหายไปเมื่ออีกฝายมีน้ำใจไมตรี เขาใจ
ความทุกขของอีกฝาย และพรอมจะขอโทษ
ในความผิดพลาด หรือใหอภัยเม่ือเกิดการ
กระทบกระทั่งกัน คุณธรรมดังกลาวไมเพียง
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๑ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ๗ 
 
๒ เปลี่ยนไดดวยไมตรี ๑๕ 
 
๓ คำขอโทษ ๒๕ 
 
๔ นิ่งไดเมื่อใจปลอยวาง ๓๓ 
 
๕ กาวขามเหตุผล ๔๑  
  
  
 
 
  

ชวยสานและเสริมมิตรภาพเทานั้น หากยัง
ทำใหชีวิตมีความสุขสงบเย็นดวย สาเหตุ  
ที่ผูคนทุกวันนี้หาความสุขสงบไดยาก แม  
มีวัตถุพรั่งพรอม ส่ิงอำนวยความสะดวก
มากมาย ก็เพราะมองขามคุณธรรมดังกลาว 
ชีวิตจึงเต็มไปดวยความขัดแยงและความ  
ราวฉาน ไมวาในครอบครัวหรือในที่ทำงาน 
มี เ งินเทาใดก็ ไมช วยใหปญหาดังกลาว  
ทุเลาลง กลับเลวรายมากข้ึนหากถือเอาเงิน
เปนสรณะ 

บทความทั้งหาในหนังสือเลมเล็กๆ นี้ 
เคยตีพิมพในที่อื่นมากอนแลว ในการพิมพ
ครั้งใหมนี้ไดจัดทำรูปเลมใหนาอานมากข้ึน 
และมีเนื้อหาท่ีสืบเน่ืองเช่ือมโยงกัน หวังวา
หนังสือเลมนี้จะมีสวนชวยใหผูอานมีชีวิต  
ที่เปยมมิตร  มีจิตที่เปยมสุข 
 
 พระไพศาล วิสาโล 
 ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
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นักเรียนวัยรุนคนหนึ่งแสดงความ  
ไมพอใจอยางรุนแรงเมื่อถูกครูซักถามถึง
เหตุผลที่ เขาขาดเรียนเปนประจำ เขา
ตะโกนอยางเกรี้ยวกราด เขวี้ยงหนังสือ
กระแทกขางฝา ผลักโตะเกาอี้ลมลง แถม
ยังพูดจาขมขูครูซึ่งเปนหญิงสาว 
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 ครูตกใจวาเกิดอะไรขึ้น แตแทนท่ี
เธอจะตวาดใสเขา หรือเรียกใครใหมาชวย
จัดการกับนักเรียนคนนี้ เธอกลับนิ่งสงบ
แลวนั่งลง เธอขอใหนักเรียนคนนั้นพูดคุย
กับเธอ เวลาผานไปพักใหญกวาเขาจะหยุด
สงเสียง เขาเลิกอาละวาดแตยังคงหงุดหงิด
งุนงานและเดินไปเดินมาอยูในหอง ครูสาว
ยังคงนิ่งสงบ รอจนกวาเขาจะพรอมคุย
ดวย ในที่สุดเขาก็เดินมาหาเธอ แลวพูดถึง
ชีวิตของตนเองวาเกิดอะไรขึ้นกับเขาใน
ชวงหลายปที่ผานมา พูดถึงความนอยเนื้อ
ต่ำใจ ความโกรธแคนและความส้ินหวัง  
ของเขา    

เขาพรั่งพรูออกมามากมาย นานมาก
แลวที่ไมมีใครรับฟงเขา ทีแรกเขากลาว
โทษคนทั้งโลก แตตอนทายๆ เขาก็พูดถึง
ความเลวรายของตัวเขาและความผิดพลาด
ที่ไมนาใหอภัย ครูสาวฟงโดยไมไดใหคำ
แนะนำใดๆ เธอเพียงแตฟงดวยความใสใจ 
เธอไมสามารถหาทางออกใหแกเขาได แต
เพียงการนั่งฟงความในใจของเขา ก็ชวย  
ใหเขาสบายใจมากข้ึน และเร่ิมมองเห็น  
วาปญหาของเขาอยูที่ไหน และจะแกที่  
ตรงไหน 

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



เมื่อเจอคนอารมณเสีย เอะอะโวยวาย  
ตอวาเราอยางไรเหตุผล เรามักอดไมไดที่
จะตอบโตกลับไปดวยความโมโห แมคำพูด
ของเราจะมีเหตุผล แตอารมณที่แสดงออก
มาก็มักจะกระตุนโทสะของเขาใหเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสงผลใหเรามีอารมณยิ่งกวาเดิม ในที่สุด
ก็กลายเปนการทะเลาะวิวาทกัน ตางฝาย  
ตางระบายอารมณและสงเสียงดังใสกันเพื่อ
เอาชนะซ่ึงกันและกันใหได แตก็มักลงเอย
ดวยความพายแพของทั้งสองฝาย 

บางคร้ังเราอาจมีความปรารถนาดี 
พูดเตือนเขาใหสงบอารมณ แตเขานอกจาก
ไมฟงแลว ยังสาดถอยคำรอนแรงกลับมา  
ผลก็คือเราเปนฝายโมโหเสียเอง ทีนี้ก็  
ไมรั้งรอแลวท่ีจะรวมปะทะคารมกับเขาให
รูหมูรูจากันไปเลย 

เมื่อฝายหนึ่งเกิดโทสะจนลืมตัว ส่ิงที่
เขาตองการคือการเตือนสติ แตการเตือน
สติไมจำเปนตองทำดวยการแนะนำสั่งสอน
จากเรา บอยครั้งการนิ่งสงบของเรากลับ  
ใหผลที่ดีกวา ยิ่งเขาระบายใสเรา แตเรา
กลับนิ่งเงียบ ไมตอบโต เขาก็จะยิ่งเห็น  
ตัวเองไดชัดเจนขึ้นวากำลังหัวเสียเพียงใด  

การนิ่งเงียบของเราจึงเปรียบเสมือน
กระจกเงาที่สะทอนใหเขาเห็นตัวเองอยาง
ชัดแจง และนั่นจะชวยใหสติของเขา  
กลับคืนมาอยางรวดเร็ว แตเราจะนิ่งสงบ
เชนนั้นได เราก็ตองมีสติเชนกัน คือไม  
โมโห ไมเกลียดชัง และไมคิดเอาชนะเขา 
สติของเราจะชวยปลุกสติของเขาใหตื่น  
ขึ้นมา จนทำใหเขากลับมาเปนปกติอีก  
ครั้งหนึ่ง บร
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IMAGE  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

ความนิ่งสงบไมเพียงชวยสะกดอารมณ
ของอีกฝายหนึ่งใหเย็นลงเทาน้ัน หากยัง
ชวยกระตุนใหผูที่ซอนเรนความรูสึกยอม
พร่ังพรูความในใจออกมา ผูคนสวนใหญ  
มีความทรงจำอันเจ็บปวด ทั้งจากการ  
ถูกกระทำ และจากการเปนฝายกระทำ 
ความโกรธแคนและความรูสึกผิดดังกลาว
คอยท่ิมแทงจิตใจอยูเสมอในยามที่นึกถึง 
แตก็ยากจะเลาใหใครฟงได โดยเฉพาะใน
ยุคนี้ที่ผูคนไมคอยมีเวลาใหแกกันและกัน 

แตถาหากมีใครสักคนตั้งใจฟงดวย
ความใสใจ พรอมรับฟงทุกอยางไมวา  
เลวรายเพียงใดก็ตามโดยไมตัดสินวาถูก
หรือผิด ความในใจท่ีเคยเก็บไวก็สามารถ
หลั่ งไหลออกมาไดไมยาก เพราะโดย  
สวนลึกเราก็ตองการเพื่อนที่สามารถรับฟง
เรื่องราวทุกอยางของเราได 

ก า ร รั บฟ ง ด ว ย
ความใสใจ คือการฟง

อยางนิ่งสงบและดวยสติ 
ไมเรงเรา และไมคิดจะ

แนะนำสั่งสอน มีเพียงใจ  
ที่เปดกวาง พรอมที่จะรับรู
ทุกอยางที่ออกมาจากใจ

ของเขา ใจที่เปดกวางของผูฟง ยอมชวย  
ใหผูพูดยอมรับความทรงจำที่เจ็บปวดโดย
ไมผลักไสหรือปฏิเสธ และนั่นคือจุดเริ่มตน
ของการใหอภัยทั้งแกตนเองและผูอื่น 

ความนิ่งสงบอยางมีสตินั้นมีอานุภาพ
ในการเยียวยามาก เปนการ “ไมกระทำ” 
ที่สงผลยิ่งกวาการกระทำหลายเทานัก 
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ครั้งหนึ่งเมื่อไมนานมานี้คนผิวดำใน
สหรัฐอเมริกาไมสามารถกินอาหาร ใช
หองน้ำหรือเรียนรวมกับคนผิวขาวได แต
ตอมาการแบงผิวไดกลายเปนสิ่งผิดกฎหมาย 
แมกระนั้นความรังเกียจเหยียดผิวก็ยังคง
ดำรงอยู คอเร็ตตาเปนนักศึกษาผิวดำ  
คนแรกและคนเดียวของโรงเรียนมัธยม
แหงหนึ่งทางภาคใตของสหรัฐ เธอถูก
กำหนดใหนั่งหนาหอง จึงกลายเปนเปานิ่ง
สำหรับคนขาวที่รังเกียจเธอ ผลไมเชน
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มะเขือเทศขวางมาถูกเธอเปนประจำจน
โดนเต็มหนาก็มี ที่รายกวานั้นบางคร้ัง  
ผลไมที่โยนมายังมีเหล็กยัดไวขางใน ทำให
เธอเจ็บปวดมาก เวลานักเรียนทั้งชั้น
หัวเราะขณะที่ เธอเช็ดคราบผลไมตาม
ใบหนา เธออยากจะคลานออกจากหอง
แลวไมกลับมาอีก  แตเธอก็กลับมา   

เธอต้ังใจมั่นที่จะไมยอมแพแมจะ  
ถูกกระทำเพียงใดก็ตาม ขณะเดียวกันก็
พยายามควบคุมอารมณไวตามท่ีไดรับการ
ฝกฝนมา แตเธอก็เกรงวาการอยูนิ่งๆ จะ
ทำใหวัยรุนคนขาวคิดวาเธอไมมีอารมณ
ความรูสึกเหมือนพวกเขา หรือคิดไปวา  
เธอกลัวคนเหลานั้น 

แลววันหนึ่งเธอก็โดนผลไมขวางใสอีก  
คราวนี้เธอไมยอมนิ่งเฉยแลว เธอกมลง  
เก็บผลไมที่ตกอยูบนพื้น เดินเขาไปหาคน  
ที่ขวางเธอแลววางมันตอหนาเขาดวยทาที
ที่มั่นคงหนักแนน เธอยิ้มใหเขาแลวพูดวา 
“นี่ของคุณใชไหม?” จากนั้นเธอก็กลับไป
นั่งที่เดิม คราวนี้ทั้งชั้นมีเสียงโหฮาข้ึนมา
ทันที แตมิใชโหเธอ หากโหคนที่ขวางเธอ 
ซึ่งรูสึกเสียหนาอยางแรง นับแตวันนั้นก็
ไมมีใครขวางอะไรใสเธออีกตอไป 

คนทั่วไปเมื่อถูกรังแกอยางในเรื่อง  
ขางตน มักจะนึกถึงทางออกเพียงสองทาง 
คือยอมจำนน หรือไมก็ใชความรุนแรง
ตอบโต ถาไมดากลับไปก็หาของที่หนักกวา
เชนกอนหินขวางกลับไป แตที่จริงยังมีทาง
เลือกที่สาม นั่นคือสันติวิธี คอเร็ตตาเลือก
ใชวิธีนี้และสามารถสยบผูที่รังแกเธอได  
ในที่สุด บร
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สันติวิธีนั้นมีพลัง แตไมใชพลังที่เกิด
จากอาวุธหรือพละกำลังที่เหนือกวา หาก
เปนพลังทางใจ ความกลาหาญและใจท่ี  
ใหอภัยนั้นมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลง
จิตใจของอีกฝายหนึ่ งได ทำใหผูที่คิด
ประทุษรายเกิดความละอายใจหรืออับอาย
ในการกระทำของตน หรืออยางนอยก็ขาด
ความชอบธรรมที่จะใชความรุนแรงตอไป  

คนเรามักมีขออางในการใชความรุนแรง
กับผูอื่น เชน เห็นวาอีกฝายหนึ่งเปนคนเลว 
เปนมนุษยชั้นต่ำ หรือมีความเปนมนุษย
นอยกวาตัว แต เ ม่ืออีกฝายแสดงออก  
ซึ่งคุณธรรมที่เหนือกวา สถานการณก็พลิก
กลับ นอกจากขออางหรือความชอบธรรม
ในการทำรายเขาจะหมดไปแลว การไป
ทำรายเขายังเทากับเปนประจานตัวเองวา
เปนคนเลวและต่ำทราม  

สันติวิธีนั้นมีพลังที่สามารถชนะใจ  
คูกรณีได โดยเฉพาะเมื่อมีความปรารถนาดี
และน้ำใจไมตรีเปนพื้นฐาน ที่เปนเชนนั้น  
ก็เพราะคุณธรรมดังกลาวสามารถดึงเอา
ความดีในจิตใจของคูกรณีออกมาจาก  
สวนลึก ความดีดังกลาวหากถูกดึงออกมา
ไดมากพอยอมสามารถสยบความโกรธ 
หรือความชั่วรายในใจเขาจนไมมีพลังพอ  
ที่จะแสดงความรุนแรงออกมาได  

กลาวอีกนัยหนึ่งสันติวิธีชวยใหความดี
ในจิตใจของคูกรณีสามารถเอาชนะความ
ชั่วในใจเขาได ยิ่งเราทำดีกับใครมากเทาไร 
เราก็ชวยเสริมสรางพลังความดีในจิตใจ
ของเขาใหเขมแข็งมากขึ้นจนปดโอกาส  
ไมใหความเลวรายครอบงำใจเขาได จาก
จุดนี้ เองที่ความกาวราวและความเปน
ปฏิปกษจะเปล่ียนมาเปนความเอื้อเฟอ
และความเปนมิตร ดวยเหตุนี้การใช  
สันติวิธีจึงไมเพียงสามารถทำใหอีกฝายยุติ
ความรุนแรงไดเทานั้น หากยังทำใหเขา
กลับมาเปนมิตรกับผูใชสันติวิธีไดดวย 
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ผูโดยสาร ผูคนก็แตกฮือ ในระหวางนั้นเอง
ก็มีชายแกวัยเจ็ดสิบกวักมือเรียกเขาพรอม
กับยิ้มอยางเปนมิตร ชายรางใหญเดินไป
หาชายแกพรอมกับตวาดใส แตชายแกไม
สนใจกลับถามวา “ไปดื่มอะไรมาเหรอ” 
“ฉันไปกินสาเกมา” ชายข้ีเมาตอบแลว
กระแทกเสียงกลับไปวา “แลวมันเรื่อง
อะไรของแกละ”  

ชายแกชวนคุยตอวา “ฉันก็ชอบสาเก
เหมือนกัน” แลวก็เลาวาทุกๆ เย็นเขากับ
ภรรยาจะไปน่ังด่ืมสาเกในสวน ชื่นชม
ธรรมชาติ ระหวางที่พูด 
ชายขี้เมาก็มีทีทาออนลง  
กำปนเริ่มคลายออก  
ถึงตรงนี้ชายแกก็ถามถึง 
ภรรยาของเขา    

ความกาวราวรุนแรงนั้นแมจะเปน  
การใชพละกำลังที่เหนือกวา แตมักออกมา
จากจิตใจท่ีออนแอ ออนแอท้ังในแงที่ไม
สามารถตานทานอารมณดำมืดหรือความ
เลวรายภายในจิตใจได เชน ความโกรธ
เกลียด เคียดแคน หรือความโลภ อีก  
ดานหนึ่งก็ออนแอเพราะถูกความทุกข
ทับถมกดดัน หรืออางวางเปลาเปลี่ยว   
ไมวาจะเปนเพราะอะไรก็ตาม ก็ลวนเปน
เรื่องที่นาเห็นใจและควรใหความชวยเหลือ  

บนรถไฟขบวนหน่ึงชานกรุงโตเกียว 
เมื่อประตูรถเปดรับผู โดยสาร ก็มีชาย  
รางใหญเดินโซซัดโซเซเขามาพรอมกับ  
สงเสียงดังลั่น หญิงแมลูกออนเห็นทาไมดี  
ก็เตรียมจะหลบ แตกลับถูกผลักกระเด็น  
ไปปะทะผัวเมียวัยชราที่กำลังน่ังอยู พอ  
ผู เฒาท้ังสองลุกขึ้นดวยความตระหนก   
ชายผูนั้นก็ยกเทาเตะหลังหญิงแก แตเธอ
เอี้ยวหลบ เม่ือเขาเดินตรงเขาไปในกลุม  บร
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“เมียฉันตายไปแลว” ชายขี้เมาตอบ 
แลวก็เริ่มสะอึกสะอื้น “ฉันไมมีเมีย ไมมี
บาน ไมมีอาชีพอะไรเลย รูสึกอับอาย  
เหลือเกิน” ชายแกชวนเขานั่งลง เขาก็
ทำตามอยางคนวางาย ชายแกพูดปลอบใจ
เขาดวยน้ำเสียงออนโยน สักพักเขาก็เอา
หัวซุกกับตักของชายชรา ไมมีพิษสงใดๆ 
เหลืออยูอีกเลย จากอันธพาลเกเรกลับกลาย
เปนลูกแมวที่แสนเชื่อง 

สาเหตุที่คนเราสรางความทุกขใหแก
กันและกัน สวนใหญก็เพราะแตละคน  
มีความทุกขทวมทนใจ จึงอดไมไดที่จะ
ระบายใสคนอื่น เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนัก
ถึงความจริงขอนี้ ความเห็นใจก็จะเกิดขึ้น
ตามมา เราจะมองเขาอยางเปนมนุษย  
มากขึ้น พรอมกับปฏิบัติกับเขาอยางมนุษย
ดวย คือ มีน้ำใจไมตรี มีความปรารถนาดี 
และเช่ือวาเขามีคุณงามความดีอยูในจิตใจ 
การที่เขามีพฤติกรรมที่เลวราย นั่นก็เพราะ

คุณงามความดีดังกลาวออนแรง ไมใช
เพราะเขาเปนคนชั่วโดยสันดาน เราสามารถ
ชวยเขาไดดวยการเสริมสรางความดีในใจ
เขาใหมีพลังจนสามารถเอาชนะความชั่วได 

สันติวิธี ไม เพียงแตชวยใหความดี
เอาชนะความชั่วไดในใจเขาเทานั้น หากยัง
ชวยใหความดีในจิตใจของเรางอกงามดวย 
ในทางตรงกันขามยิ่งเราใชความรุนแรง
มากเทาไร ความดีและความเปนมนุษย
ของเราก็จะเสื่อมถอยลง จนความชั่วราย
และภาวะอมนุษยครอบงำในที่สุด 

กลาวอยางถึงที่สุดแลวเราจะเปน
มนุษยแคไหนข้ึนอยูวาเราเลือกวิธีอะไร  
ในการแกปญหา 
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