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ขั้นบันได
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในบทสวดของฉันบทที่แล้ว ลูกเขียนถึงเพื่อนที่เข้าถึงหลักธรรมของศาสนาตนเอง ถึงเพื่อนที่คอยยก
บทพระไตรปิ ฎกมาให้ลกู ฟั ง เมื่อลูกอ้างถึงพระวาจาบทนัน้ บทนีเ้ กี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่า มีอะไรที่ใกล้เคียงกันในการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมของศาสนาแต่ละคน และถึงเพื่อนคนที่ convert จากคาทอลิกไปเป็ นมุสลิม ซึ่งก็อา้ งอิงถึงบทพระคัมภีรอ์ ลั กุ
รอานทุกครัง้ โดยที่ลกู ก็ฟังด้วยความสนใจ แล้วลูกก็ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับความเชื่อของปั จเจก ที่เป็ นสิ่งอัศจรรย์มากสาหรับมนุษย์
ว่า ความเชื่อช่างมีพลังเหลือเกิน ในการหล่อหลอมให้มนุษย์คนนัน้ คนนีป้ ฏิบตั ิตนในแบบฉบับที่เขาเป็ นอยู่
ลูกมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็ นคนดีมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ลกู เห็นผูค้ นในสังคมไทย เขาผูน้ ีเ้ ป็ นผูท้ ่ีให้โอกาสแก่ลกู ใ นการ
พิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของตัวเอง จนลูกสามารถโผล่ขนึ ้ มาเหนือพืน้ ดินและกลับมามีชีวิตใหม่ได้ จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ เป็ นเวลาเกือบ
3 ทศวรรษแล้ว อายุเขาแก่เกินกว่าจะเป็ นลูกของลูกได้ เราจึงรู ส้ ึกเหมือนเป็ นพี่นอ้ งกัน เขารักและนับถือลูกมากตัง้ แต่คดีจบ
และเขาเห็นลูกค่อยๆ จุ่มตัวลึกซึง้ ในศาสนาคริสต์ ตลอดจนเห็นเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ กับชีวิตของลูกด้วยพลังความเชื่อความ
ศรัทธาของลูก เขาถึงกับพูดว่า “ไม่มีใครที่รูจ้ กั เรื่องราวชีวิตของพี่แล้วจะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า!”
แต่ ... เขาสารภาพกับลูกว่า เขาเป็ นคนไม่ใช่ศาสนาจ๋ า เขามักจะล้อลูกเล่นว่า ลูกน่ะศาสนาจ๋าทางคริสต์ ในขณะที่
ลูกน้องเก่าของลูกคนหนึ่ง ซึง่ ลูกจะเลีย้ งข้าวด้วยกันทุกปี ศาสนาจ๋าทางพุทธ แต่เ ขาบอกว่าแม้ลกู จะศาสนาจ๋า แต่ลกู ก็จ๋ าแบบ
practical คือไม่งมงาย ดังนัน้ เขาจึงชอบฟั งเวลาลูกพูดถึงหลักศาสนาคริสต์ ในขณะที่ลกู น้องเก่าของลูกคนนัน้ ศาสนาจ๋าแบบ
เบียร์แตะริมฝี ปากก็บาปแล้ว
ที่ลกู กาลังเขียนถึงเพื่อนคนนีเ้ พราะแม้เขาจะสารภาพว่า เขาไม่ลกึ ซึง้ ในศาสนา แต่วิธีท่ีเขาดารงชีวิตนัน้ ลูกศึกษาแล้ว
น่าทึ่งมากทีเดียว 
เขาใช้ตรรกะ เหตุและผลในการวิเคราะห์คน วิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ เมื่อเห็นชัดแล้ว เขาก็สามารถมองข้าม
หลายๆ เรื่องที่คนทั่วไปอาจจะรับยาก ยกตัวอย่างเช่น
ผูท้ ่ีจะทาอะไรต่อมิอะไรให้เราต่อเมื่อเขาได้รบั ผลประโยชน์เท่านัน้ เหตุผลคือ นั่นคือคุณสมบัติของคนเห็นแก่ตวั
ผูท้ ่ีรบั ความเห็นของผูอ้ ่นื ไม่ได้ เพราะนั่นคือ คุณสมบัติของผูท้ ่ีมี ego สูงคิดว่าตัวเองต้องดีกว่า เก่งกว่าคนอื่นเสมอ
ผูท้ ่ีอยู่ในตาแหน่งที่มีผคู้ นนาของไปให้อยู่เสมอๆ เป็ นเนืองนิตย์ จะเป็ นผูใ้ ห้ไม่เป็ น เพราะรับเป็ นอย่างเดียว
คนดีไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนเก่ง คนเก่งไม่ใช่คนดีเสมอไป เป็ นต้น
เขาพูดว่า ถ้าเราเข้าใจถึงเหตุและผลว่า ทาไมคนบางคนถึงปฏิ บตั ิตน แบบนัน้ แบบนีแ้ ล้ว เราก็ไม่ตอ้ งไปเสียใจ ไปหัว
เสีย เพราะเขาเป็ นคนเช่นนัน้ เอง

โอ้โฮ! ฟั งดูง่ายดายมาก ลูกเองในการให้อภัยผูท้ ่ีทาร้ายลูก ฯลฯ ยังต้องอาศัยการสวดภาวนา การอ่านพระวาจา และ
การขอพระหรรษทานจากพระเจ้ากว่าจะทาได้!
ในช่วงที่ลกู กาลังก่อตัง้ มูลนิธิวีวี แชร์ เพื่อนาอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ ายให้แก่ผยู้ ากไร้และประสบปั ญหา
มากมายรอบด้านนัน้ เพื่อนคนนีส้ ง่ คลิปๆ หนึ่งให้ลกู ลูกดูจนจบ 3 นาทีเศษ ดูซา้ แล้วซา้ อีก และเก็บคลิปนัน้ ไว้เลย
เป็ นคลิปของพระภิกษุรูปหนึ่ง ยืนอยู่ตรงเชิงบันไดและพูดให้ฟังว่า มองเห็นขัน้ บันได ก็ทาให้คิดถึงการยกระดับจิตใจให้
สูงขึน้ ๆ เราต้องออกแรงเยอะนะกว่าจะก้าวขึน้ ไปถึงบันไดขัน้ สูงสุดได้ การก้าวขึน้ ขัน้ บันไดแต่ละขัน้ ๆ นัน้ ต้องใช้แรงเยอะ ไม่ว่า
จะเป็ นเหตุการณ์หรือเป็ นบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวก้องกับชีวิตของเราก็ตาม ทุกคนมีส่วนทาให้เราสามารถยกระดับจิตให้สงู ขึน้ หนึ่ง
เหตุการณ์เปรียบเหมือนหนึ่งขัน้ บันได เหตุการณ์หรื อคนๆ นี ้ ทาให้เราไม่พอใจมากเลย แต่เราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ ด้วย
การมีสติ ด้วยปั ญญา และไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปั ญหา ยกระดับขึน้ ไปได้อีกขัน้ หนึ่ง คนที่เข้ามาในชีวิต เรา ทาให้เราโกรธ เรา
ให้อภัยเขาได้ ให้อโหสิกรรมเขาได้ ก็เท่ากับเราสามารถยกระดับจิตใจได้ขนึ ้ ไปอีกขัน้ หนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ผูท้ ่ีเข้ามาในชีวิตเรา
โดยมาดีกับเรา ให้อุปการะเรา ก็ ทาให้เราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึน้ เพราะเขาจะมากระตุน้ ในเราทาความดีมากขึน้ ๆ
เรื่อยๆ ทัง้ คนที่มาดี คนที่มาร้าย เหตุการณ์ท่ีดี เหตุการณ์ท่ีรา้ ย ล้วนสามารถยกระดับจิตใจเราให้สงู ขึน้ ได้ นั่นคือเรามีทกั ษะใน
การดารงตนได้ดีขนึ ้ แต่แต่ละก้าว ล้วนต้องใช้ความพยายามมาก การให้อภัยผูท้ ่ีทาร้ายเรา ทาให้เราโกรธ ต้องออกแรงเหลือเกิน
สรุ ปทุกเหตุการณ์ ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ว่าในทางดีหรือไม่ดี ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยที่ทาให้เราสามารถยก
จิตใจให้สงู ขึน้ ได้ แต่เราต้องใช้ความเพียรพยายามในการก้าวขึน้ บันไดอีกขัน้ หนึ่งให้ได้ ทัง้ หมดนีข้ นึ ้ อยู่กบั เราว่าจะสามารถสร้าง
บารมีให้กบั ตัวเองในการก้าวขึน้ ไปถึงขัน้ บันไดสูงสุดได้หรือไม่ หรือบันไดแต่ละขัน้ มันสูงเกินไป เหนื่อยแล้ว ขึน้ ต่อไม่ไหวแล้ว
ทัง้ หมดนีข้ นึ ้ อยู่กบั ตัวเราทัง้ สิน้
ลูกดูคลิปนี เ้ ป็ นสิบครัง้ และคิดถึงสิ่งที่ บิชอปองค์ท่ี ลูกเคารพรักได้เคยสอนลูกไว้ ตรงกันว่าในการรับใช้พระเจ้านั้น
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ลกู ได้ผ่านมา จะเป็ นเสมือนขัน้ บันไดที่ลูกจะต้องไต่ขนึ ้ เพื่อพบกับเหตุการณ์ท่ีหนักและลึกซึง้ กว่าเดิม ให้
ลูกเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดี
ไม่ว่าจะเป็ นความเชื่ อทางศาสนาหรือจากผูท้ ่ี ไม่ศาสนาจ๋า ก็มีส่วนเหมือนกัน ได้ในหลักการยกระดับจิ ตใจตนเอง
เหมือนกับการก้าวขึน้ ขัน้ บันได
แต่สาหรับลูกแล้ว ทุกย่างก้าวของชีวิต ลูกขอกอดพระบาทของพระองค์ไว้ให้ทรงนาตลอดชีวิตที่เหลือของลูก
พระเจ้าข้า
“ข้ าพเจ้ าพึง่ พระองค์ตัง้ แต่เกิดมาแล้ ว” สดุดี 22:10

อาแมน
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