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คํ า ป ร า ร ภ
“ของขวัญแห่งชีวิต” เป็นหัวข้อบรรยายที่ข้าพเจ้าได้รับ
อาราธนาจากชมรมกัลยาณธรรมในงานแสดงธรรมและปฏิบัติ
ธรรมครั้งที่ ๒๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ ต่อมาชมรม
กัลยาณธรรมเห็นว่าการบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ น่าพิมพ์
เผยแพร่ในโอกาสขึน้ ปีใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะ
แก่การจัดพิมพ์
ของขวัญอันประเสริฐยิง่ นัน้ ไม่มใี ครสามารถมอบให้แก่
เราได้ แท้จริงเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วกับเรา แต่จะมีความหมายอย่าง
แท้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ประโยชน์หรือต่อยอดให้เกิดความ
ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป หาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดูเหมือนไร้ค่าหรือ
ถูกมองข้ามไป ขณะที่ทรัพย์ ยศ อ�ำนาจ หรือสิ่งที่ฉาบฉวย
ผิวเผินทั้งหลาย กลับเป็นที่หมายปองหรือถูกยกให้มีความ
ส�ำคัญขึ้นมาแทน
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ของขวัญอันประเสริฐของชีวิตนั้นได้แก่อะไร ค�ำตอบมี
อยูแ่ ล้วในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เมือ่ ได้อา่ นแล้ว ท่านย่อมมองเห็น
ได้เองว่า ไม่ว่ายากดีมีจนอยู่ในสถานะใด เราแต่ละคนล้วนมี
สิ่งทรงคุณค่าไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่มีใครต�่ำต้อยกว่าใคร
กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว ชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากหรือน้อย
ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ของขวัญที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์เพียงใด
ต่างหาก
ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรม ซึง่ มีกศุ ลฉันทะในการ
เผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการจัดบรรยาย
และจัดพิมพ์หนังสือ มีผลงานมากมายอันเปี่ยมด้วยคุณภาพ
ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี หวังว่าหนังสือเล่มเล็กๆ นี้จะมีส่วน
สมทบในการเสริมสร้างสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ เอื้อให้
ทุกท่านมีชวี ติ ทีผ่ าสุก สงบเย็น และเข้าถึงประโยชน์สงู สุดแห่ง
ความเป็นมนุษย์
				    วันมหาปวารณา
				  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

คํ า นํ า
ของ

ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม
หนังสือเรือ่ ง ของขวัญแห่งชีวติ เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจาก
การแสดงธรรมในชือ่ เรือ่ งเดียวกัน ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
จากงานแสดงธรรมเป็นธรรมทาน ครัง้ ที่ ๒๖ ของชมรมกัลยาณธรรม
ตามที่พระอาจารย์ได้อ้างถึงในค�ำอนุโมทนาไว้แล้ว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กว้างขวางแก่สาธุชนผู้ใฝ่ธรรม จึงกราบขออนุญาตพระ
อาจารย์จัดพิมพ์เป็นหนังสือ เป็นของขวัญรับศักราชใหม่ ๒๕๕๗
ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงนี้ ซึง่ ท่านมีเมตตาตรวจทานและปรับปรุงต้นฉบับ
ให้เหมาะสมแก่การจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ด้วยเสน่หแ์ ห่งการถ่ายทอดธรรมทีอ่ า่ นเข้าใจง่าย ไม่มศี พั ท์
บาลีหรือปมความหมายนัยยะทีเ่ ข้าใจยาก ท�ำให้หนังสือธรรมของ
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล สามารถเป็นทางเลือกทีร่ นื่ รมย์และเปีย่ ม
ด้วยอรรถรสสาระแห่งธรรม ชวนศึกษา ท�ำความเข้าใจ น่าใคร่ครวญ
น้อมน�ำมาปฏิบัติ แม้คนที่ไกลวัดก็ไม่กลัวหนังสือธรรมะอีกต่อไป
เนือ่ งด้วยท่านพระอาจารย์สามารถใช้ภาษาง่ายๆ ใสๆ ตรงไปตรงมา
และตรงประเด็น พร้อมด้วยตัวอย่างและสถานการณ์ที่ทันสมัย
น�ำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในหลากหลายมิติของชีวิตจริงได้
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทุกท่านย่อมเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า
“ของขวัญแห่งชีวิต” ที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม แต่อยู่ที่
กายใจของแต่ละท่าน ณ ปัจจุบนั ขณะนีเ้ อง ทุกท่านมีโอกาส มีสทิ ธิ
มีอ�ำนาจ เท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในการได้รับ
ของขวัญทีย่ งิ่ ใหญ่ แม้จนกระทัง่ สิง่ สูงสุดในระดับ “อริยโลกุตตรธรรม” อันบริสทุ ธิห์ มดจดผ่องแผ้ว ก็ไม่เกินขอบเขตแห่งศักยภาพ
ของมนุษย์ทกุ คนทีจ่ ะเป็นผูส้ มควรได้รบั ของขวัญอันประเสริฐสุดนี้
ต่อแต่นไี้ ป เมือ่ เราเข้าใจถึงของขวัญทีแ่ ท้จริงแล้ว เราย่อม
มีจิตใจเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกได้มากขึ้นตามล�ำดับ และมา
สร้างสรรค์ของขวัญที่มีอยู่แล้ว ในกายใจของเราเอง ให้มีมูลค่า
เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นสิง่ พืน้ ฐาน เช่น สภาวะของความเป็น
มนุษย์ การมีลมหายใจเข้าออก การอยูใ่ นปัจจุบนั ขณะ และแม้แต่
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สิ่งต่างๆ รอบตัว เราก็จะมีมุมมองใหม่ ที่จะได้รับโอกาสในการ
เพิ่มพูนของขวัญให้ชีวิตเราได้มากขึ้น ต่อนี้ไป ในคราวที่เรา
ประสบทุกข์จากความพลัดพราก ความไม่สมปรารถนา หรือความ
ผันผวนต่างๆ ของโลกตามอ�ำนาจแห่งโลกธรรม เราก็จะมองเห็น
ความทุกข์ยาก ไม่สมปรารถนาเหล่านี้ เป็น “เทพธิดาจ�ำแลง” ที่
แปลงกายมาเพื่อมอบสิ่งที่มีค่าให้เราในท้ายที่สุด หากเราใช้
สติ-ปัญญาต้อนรับเขาอย่างเป็นมิตร ตามที่มีค�ำกล่าวว่า “เพราะ
ประสบทุกข์ จึงได้เห็นธรรม” นั่นเอง
ชมรมกัลยาณธรรมหวังอย่างยิ่งว่า “ของขวัญแห่งชีวิต” ที่
มอบให้ทุกท่านด้วยรักและปรารถนาดีนี้ จะเป็นสิ่งจรรโลงใจและ
จุดประกาย ให้ทกุ ท่านได้รบั ความสุขความเจริญในชีวติ ก้าวหน้า
ในธรรม เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต ยิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

ส า ร บั ญ
ของขวัญคือ ความเป็นมนุษย์  ๑๓
ของขวัญคือ ลมหายใจ  ๒๑
ของขวัญคือ โลกรอบตัว  ๒๕
ของขวัญคือ ปัจจุบนั ขณะ  ๒๙
ของขวัญคือ ความทุกข์  ๔๓
ของขวัญคือ อริยโลกุตตรธรรม  ๕๙
    ประวัตพิ ระไพศาล วิสาโล  ๖๒

เวลาพูดถึงของขวัญ เรามักจะหมายถึงสิ่งที่คนอื่นให้
แก่เรา โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆ แต่จะว่าไปแล้ว
ของขวัญเหล่านัน้ ไม่ได้ประเสริฐไปกว่าของขวัญทีเ่ รามี
อยูแ่ ล้วกับตัว เราแต่ละคนมีของขวัญ มีของประเสริฐ
ที่อยู่กับตัวแล้วทั้งนั้น แต่มักจะมองข้ามไป เราก็เลย
ไปจดจ่อ ไปให้ความส�ำคัญกับของขวัญที่คนอื่นจะ
มอบให้แก่เราในเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นวัตถุ
รูปธรรม

ข อ ง ข วั ญ คื อ

ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์

ข

องขวัญอันประเสริฐทีเ่ รามีอยูแ่ ล้วกับตัวประการแรกก็คอื
ความเป็นมนุษย์

ความเป็นมนุษย์หมายถึงการมีร่างกายอย่างมนุษย์และ
มีจิตใจที่สามารถคิดได้ รับรู้ ใคร่ครวญ รวมทั้งมีสติ มีความ
รูส้ กึ ตัว มีปญั ญา น้อยคนจะตระหนักว่าความเป็นมนุษย์ของเรา
นั้นเป็นสิ่งประเสริฐ อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอยู่กับเราตั้งแต่
เกิดแล้ว เราก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ บางคนเกิดมา
เป็นมนุษย์แล้วก็ยังอยากจะไปเกิดเป็นเทวดา มีนอ้ ยคนทีเ่ คย
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ได้ยนิ พุทธพจน์ทวี่ า่ “ภิกษุทงั้ หลาย ความเป็นมนุษย์นแี่ ล นับว่า
เป็นการไปสุคติของเทพทัง้ หลาย” หมายความว่า เทวดาทัง้ หลาย
ปรารถนาทีจ่ ะมาเกิดเป็นมนุษย์ เมือ่ เทวดาองค์ใดจะจุติ (หรือ
ดับ) เพือ่ นเทวดาก็จะพากันอวยพรว่า ขอให้ไปเกิดในหมูม่ นุษย์
ในขณะทีผ่ คู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยอยากไปเกิดเป็นเทวดา แต่
ท�ำไมเทวดาจึงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เพราะว่าการเป็นมนุษย์
นั้นหมายถึงการมีโอกาสท�ำคุณงามความดีงามต่างๆ รวมทั้ง
ประพฤติธรรมได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบมนุษย์กบั
เทวดาชั้นดาวดึงส์ว่า มนุษย์มีความกล้าหาญกว่า มีสติดีกว่า
อีกทั้งมีการประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงการไม่มีคู่ แต่หมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรคซึ่ง
ท�ำให้เกิดปัญญา สามารถเข้าใจสัจธรรมจนหลุดพ้นออกจาก
ความทุกข์ได้
เทวดาทัง้ หลายยังหมุนเวียนอยูใ่ นสังสารวัฏฏ์ แต่มนุษย์
มีความสามารถพิเศษที่จะเข้าถึงวิวัฏฏะ คือหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ทัง้ นีเ้ พราะการปฏิบตั ติ ามอริยมรรค เพราะฉะนัน้ ความ
เป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งล�้ำค่าอย่างหนึ่งที่เรามี เมื่อเราเกิดเป็น
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ร่างกายนี้ไม่เที่ยง
เมื่อปราศจากวิญญาณ
ก็ล้มกองนอนทับแผ่นดิน
ประดุจท่อนไม้ หาประโยชน์มิได้

มนุษย์ แม้จะมีอวัยวะไม่ครบ ๓๒ แต่ตราบใดทีเ่ รายังมีจติ ใจ
ที่สามารถคิดนึกและรู้สึกได้ ความสุขตลอดจนความสามารถ
ในการรูธ้ รรมก็สามารถเกิดขึน้ กับเราได้ มีคนพิการจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ที่ไม่มีแขนไม่มีขา แต่สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
มีชาวญีป่ นุ่ คนหนึง่ ชือ่ โอโตทาเกะ
มีหัวกับตัว แต่ไม่มีแขน ไม่มีขา เขา
เขียนหนังสือเรื่อง ไม่ครบห้า มีแปลเป็น
ไทยมาหลายปีมาแล้ว เป็นหนังสือที่ขาย
ดี ม ากในญี่ ปุ ่ น ชี วิ ต ของบุ ค คลคนนี้
น่าสนใจเพราะเขาเป็นคนที่มีความสุข
คนหนึ่งแม้ร่างกายไม่สมบูรณ์ มีประโยค
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หนึ่ ง ที่ เ ขาเขี ย นในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ว ่ า “ผมเกิ ด มาพิ ก ารแต่ มี
ความสุขและสนุกทุกวัน” ทั้งที่พิการและพร่องหลายอย่าง แต่
ถ้าใจยังมีความคิด ยังมีสติปัญญา ความสุขหรือความดีงาม
ทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นได้
อาจารย์กำ� พล ทองบุญนุม่ ซึง่ เป็นผูท้ พี่ กิ ารตัง้ แต่คอลงมา
เนือ่ งจากประสบอุบตั เิ หตุจากการสอนนักเรียนว่ายน�้ำเมือ่ เกือบ
๓๐ ปีทแี่ ล้ว ทุกวันนีเ้ ป็นอาจารย์ทางธรรมทีไ่ ด้รบั ความนับถือ
อย่างมากจากผูค้ น นีเ้ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของบุคคลซึง่ มีความสุข
เพราะได้คน้ พบธรรมะจากการปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง แม้เดินจงกรม
ไม่ได้ แม้ยกมือสร้างจังหวะเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน
สอนไม่ได้ แม้ท�ำอะไรไม่ได้อย่างที่พวกเราสามารถท�ำได้ แต่
ท่านก็สามารถเห็นธรรมจนประจักษ์อย่างแจ่มแจ้งว่า ความ
พิการที่เกิดขึ้นกับตนนั้น เป็นแค่ความพิการทางกาย
แต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วย
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แต่ก่อนท่านเคยทุกข์เพราะรู้สึกตลอดเวลาว่า ฉันพิการ
ฉันพิการ ความคิดแบบนีท้ ำ� ให้ใจพลอยพิการไปด้วย แต่พอได้
เห็นความจริงเกี่ยวกับรูปนามว่า กายก็อันหนึ่ง ใจก็อันหนึ่ง
จึงเห็นชัดเลยว่าความพิการเกิดขึ้นกับกายเท่านั้น แต่ว่าใจ
ไม่ได้พิการด้วย จิตจึงออกจากความพิการทันที พบกับความ
สงบเย็น แม้ว่าต้องนั่งรถเข็นหรือนอนเตียงเป็นส่วนใหญ่
ไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ แต่ท่านก็มี
ความสุขและความสงบเย็น จนกระทัง่ บางคนถึงกับพูดว่า ถ้าหาก
เขาสามารถมีความสุขเหมือนกับอาจารย์ก�ำพล เขาก็พร้อมที่
จะพิการอย่างอาจารย์กำ� พล คือพร้อมจะแลกร่างกายทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อจะได้มีความสุขอย่างอาจารย์ก�ำพล
แต่เราย่อมทราบดีว่าของแบบนี้แลกกันไม่ได้ และก็
ไม่จ�ำเป็นต้องแลก เพราะว่าผู้พูดท่านนั้นสามารถจะเข้าถึง
สิง่ ทีอ่ าจารย์กำ� พลเข้าถึง หรืออาจจะท�ำได้ยงิ่ กว่าก็ได้ เพราะว่า
ความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนมีนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพอันไม่มี
ประมาณ ไม่เพียงคนพิการเท่านั้น แม้แต่คนที่เจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายไม่วา่ โรคใดก็ตาม ก็สามารถเข้าถึงความสุขความสงบ
เย็นและเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งอย่างที่เทวดายากจะเข้าถึงได้
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มีตัวอย่างมากมายของคนที่ประสบความเจ็บป่วยซึ่งแม้
บั่นทอนร่างกายให้เป็นทุกข์ แต่สติปัญญาที่มีนั้นก็สามารถ
ยกจิตออกจากความทุกข์ได้ อย่างพระติสสเถระในสมัยพุทธกาล ท่านป่วยด้วยโรคร้ายซึ่งสังคมรังเกียจ แม้แต่พระด้วยกัน
ก็ไม่อยากมารักษาพยาบาล เนื่องจากท่านมีแผลพุพองเต็มตัว
ส่งกลิน่ เหม็น พอไม่มใี ครมาดูแล ท่านก็นอนจมอุจจาระปัสสาวะ
เป็นที่รังเกียจของผู้คนหนักขึ้น จนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้
เสด็จมาดูแล พระองค์ไม่ได้พยาบาลอะไรมากนอกจากเช็ด
เนือ้ เช็ดตัว เอาจีวรของท่านไปซักไปต้ม ท�ำให้ทา่ นมีความรูส้ กึ
ผ่องใส สบายใจขึ้น แต่ทุกขเวทนายังมีอยู่และบีบคั้นอย่าง
แรงกล้า ครั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสั้นๆ ว่า “ร่างกายนี้
ไม่เ ที่ ย ง เมื่ อ ปราศจากวิญญาณก็ล้มกองนอนทั บ แผ่ น ดิ น
ประดุจท่อนไม้ หาประโยชน์มไิ ด้” เพียงเท่านีพ้ ระติสสะก็บรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาอย่าง
ชัดเจนว่า สังขารนีเ้ ป็นทุกข์มาก ไม่นา่ ยึดถือเลย แต่กอ่ นเคย
รักเคยหวงเคยแหนสังขารร่างกายนี้ แต่พอเจ็บป่วยก็รู้เลย
ว่าสังขารนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่ง จิตก็ปล่อยวาง ไม่ยึดถือสังขาร
อีกต่อไป ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวินาทีเดียวกับที่ท่าน
สิ้นลม
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มีตวั อย่างคนทีบ่ รรลุธรรมท่ามกลางความเจ็บป่วย หรือ
ถึงแม้จะไม่บรรลุธรรม แต่พบกับความสงบทัง้ ๆ ทีท่ กุ ขเวทนา
บีบคัน้ เช่น เป็นโรคมะเร็ง หลายคนบอกว่าขอบคุณทีเ่ ป็นมะเร็ง
เพราะว่าท�ำให้ได้พบความสงบเย็นในจิตใจ ท�ำให้ปล่อยวาง
สิ่งต่างๆ ที่เคยยึดติดถือมั่นเอาไว้ เมื่อความตายใกล้เข้ามา
อีกทั้งยังเห็นชัดว่า สังขารร่างกายนี้ไม่สามารถพึ่งพาได้ เช่น
เดียวกับสิง่ ทัง้ ปวงทีส่ ะสมมาก็ไม่สามารถเอาไปได้ จึงปล่อยวาง
เกิดความเบาสบายและสงบเย็นมาแทนที่
ทั้งหมดนี้ชี้ว่าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ แม้พิการ
หรือเจ็บป่วย เราก็ยงั สามารถเข้าถึงสิง่ ทีป่ ระเสริฐดีงามได้เสมอ
ไม่ว่าการท�ำความดี การเห็นความจริงและการเข้าถึงความสุข
สงบเย็น

ข อ ง ข วั ญ คื อ

ลมหายใจ

ข

องขวัญแห่งชีวติ ประการต่อมา คือ ลมหายใจ เป็นเพราะ
เรามีลมหายใจ เราจึงมีทกุ อย่างอย่างทีเ่ รามีอยูใ่ นขณะนี้
และสามารถทีจ่ ะมียงิ่ กว่านีด้ ว้ ย ไม่วา่ ความส�ำเร็จทางโลก หรือ
ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม
ทุกวันนีผ้ คู้ นมักมองข้ามลมหายใจ หลายคนไม่ได้ตระหนัก
เลยว่า การทีต่ วั เองมีลมหายใจนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐ เป็น
ของขวัญล�ำ้ ค่าทีค่ วรทะนุถนอม หลายคนคิดถึงแต่การแสวงหา
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ลมหายใจยังสามารถท�ำให้เรา
เห็นความจริงของชีวิต
เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์
ลมหายใจสามารถเป็นอุปกรณ์
ที่พาเราเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้ง
ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ

ทรัพย์สมบัติและอ�ำนาจวาสนาเพราะคิดว่าต่อเมื่อมีสิ่งนั้นแล้ว
ตัวเองจึงจะมีความสุข แต่ความจริงแล้วลมหายใจนีแ่ หละส�ำคัญ
ที่สุด ถ้าเราไม่มีลมหายใจเสียอย่างเดียว สิ่งที่เราเคยมีก็
สูญหมด อีกทั้งสิ่งที่เราสามารถจะมีได้ก็หมดโอกาสที่จะมี
เช่นเดียวกัน
ลมหายใจยังช่วยให้เราเข้าถึงความสงบเย็น หากเรา
น้อมใจมาอยูท่ ลี่ มหายใจ มีสติรลู้ มหายใจเข้าออกอย่างต่อเนือ่ ง
จิตใจเราจะเบาสบาย ที่รุ่มร้อนก็เย็นลง ที่เคยว้าวุ่นก็นิ่งสงบ

พระไพศาล
วิ ส า โ ล

23

อะไรที่ท�ำให้หนักอกหนักใจก็ถูกปัดเป่าไปจนรู้สึกโปร่งเบา
ลมหายใจจึงไม่เพียงเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเราเท่านั้น
หากยังสามารถน�ำความสงบเย็นและความสุขมาช่วยหล่อเลี้ยง
จิตใจเราได้ด้วย
ลมหายใจยังสามารถท�ำให้เราเห็นความจริงของชีวิต
เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ ลมหายใจสามารถเป็นอุปกรณ์ที่พาเรา
เข้าถึงธรรมอันลึกซึง้ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงค้นพบ แม้พระพุทธองค์
ตรัสรู้แล้ว ก็ยังอาศัยลมหายใจเป็นวิหารธรรม ดังมีกล่าวใน
พระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงประทับจ�ำพรรษาด้วยอานาปานสติ
เป็นส่วนมาก
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นเพราะยังมีลมหายใจอยู่ เราจึง
สามารถท�ำความดี มีความสุข และเข้าถึงประโยชน์สูงสุดที่
ธรรมชาติจะมีให้ได้

ข อ ง ข วั ญ คื อ

โ ล ก ร อ บ ตั ว

ไ

ม่ใช่แต่ลมหายใจเท่านัน้ แม้กระทัง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูร่ อบตัว
เราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นของขวัญอันประเสริฐส�ำหรับ
เรา เพราะถ้าไม่มธี รรมชาติรอบตัว สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่าตัวเราก็เกิดขึน้
ไม่ได้ เป็นเพราะมีโลกรอบตัว มีนำ�้ มีอากาศ มีปจั จัยสี่ จึงมีเรา
ขึน้ มาได้ นีเ้ ป็นอีกสิง่ ทีผ่ คู้ นไม่คอ่ ยตระหนัก เราจึงไม่คอ่ ยเห็น
ความส�ำคัญของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าใกล้หรือไกล
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พุทธศาสนาสอนให้เราเห็นความส�ำคัญของสรรพสิง่ รอบ
ตัว เพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีเรา ไม่ใช่แค่พ่อแม่ครูบา
อาจารย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงธรรมชาติรอบตัว เวลาชาวพุทธ
สวดมนต์บททีเ่ รียกว่า กรวดน�้ำตอนเย็น ทีข่ นึ้ ต้นด้วยข้อความ
ว่า “อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ” เราจะน้อมใจระลึกถึงคุณค่าของ
สิ่งต่างๆ ด้วยความขอบคุณแล้วแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศล
ไปให้ ตัง้ แต่อปุ ชั ฌาย์อาจารย์ พ่อแม่ ไปจนถึงพระจันทร์และ
พระอาทิตย์ พระจันทร์และพระอาทิตย์กค็ อื ตัวแทนของธรรมชาติ
ที่มีบุญคุณต่อเรา
ท่านติช นัท ฮันห์ ได้ย�้ำเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่า
ของสิง่ ต่างๆ ทีด่ เู หมือนสามัญจนเรามองข้ามไป เช่น เวลาเรา
ก�ำลังล้างหน้าหรือก�ำลังล้างมือ ท่านได้เขียนบทภาวนาให้เรา
พิจารณาว่า
น�้ำจากต้นธารแห่งยอดเขาสูง
น�้ำจากใจกลางแห่งแผ่นดินอันลึกซึ้ง
น�้ำไหลหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างมหัศจรรย์
ส�ำนึกคุณด้วยใจอันเต็มเปี่ยม
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เราเคยตระหนักหรือไม่วา่ น�ำ้ ทีเ่ ราใช้ เป็นของขวัญล�ำ้ ค่า
ทีธ่ รรมชาติมอบให้แก่เรา อาหารทีเ่ รากิน เราเคยตระหนักไหม
ว่า นั่นคือของขวัญที่มีค่าส�ำหรับชีวิตเรา ท่านติช นัท ฮันห์
ได้เขียนค�ำภาวนาส�ำหรับพิจารณาเวลากินอาหารเช่นกันว่า
ในอาหารนี้
ฉันมองเห็นอย่างชัดเจนถึงจักรวาลและสรรพสิ่ง
ที่ช่วยเกื้อกูลให้ฉันด�ำรงชีวิตอยู่ได้
ส�ำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่ง
หากเราส�ำนึกในคุณค่าของอากาศ ของน�้ำและอาหาร
ตลอดจนปัจจัยเครือ่ งใช้สอยต่างๆ เราจะตระหนักว่าเราเป็นผูท้ ี่
โชคดีอย่างยิ่งที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวอย่างพรั่งพร้อมบริบูรณ์
และเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพ ด้วยความทะนุถนอม
พยายามอนุรกั ษ์สงิ่ เหล่านีเ้ อาไว้ รวมทัง้ พยายามใช้ชวี ติ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อโลก ต่อธรรมชาติ และต่อสรรพสิ่ง
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ข อ ง ข วั ญ คื อ

ปั จ จุ บั น ข ณ ะ

ปั

จจุบันขณะ คือของขวัญแห่งชีวิตอย่างหนึ่งที่เรามักจะ
มองข้ามไปเช่นกัน เราเคยตระหนักหรือไม่ว่า เมื่อมี
ปัจจุบนั ขณะก็แสดงว่าเรายังมีชวี ติ อยู่ คนตายเขาไม่มปี จั จุบนั ขณะ
แล้ว เขามีแต่อดีต แต่ถงึ แม้ยงั มีลมหายใจ แต่ถา้ ใจไม่รบั รูถ้ งึ
ปัจจุบันขณะเลย ก็อาจมีชีวิตไม่ต่างจากคนตาย มีคนจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยทีม่ ชี วี ติ เหมือนตายแล้วเพราะเขาจมอยูก่ บั อดีตทีไ่ ม่อาจ
หวนกลับมาได้
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มีภรรยาคนหนึ่งสูญเสียสามี สามีเป็นคนที่ดีมาก รัก
ครอบครัว สุภาพอ่อนโยน และใส่ใจภรรยา แล้ววันหนึ่งเขาก็
เจ็บป่วยด้วยมะเร็ง โรคร้ายลุกลามอย่างรวดเร็วจนตายหลังจาก
นัน้ ไม่กเี่ ดือน ภรรยารูส้ กึ ช็อค ยอมรับความตายของสามีไม่ได้
ผ่านไปหนึง่ ปีแล้วเธอก็ยงั ท�ำอาหารให้สามีกนิ ทุกเช้า วางอาหาร
ไว้บนโต๊ะที่สามีเคยนั่ง และโทรศัพท์เข้าเบอร์ของสามีทุกวัน
ราวกับว่าสามียงั มีชวี ติ อยู่ จิตใจของเธอจมอยูก่ บั อดีต ใช้ชวี ติ
โดยไม่รบั รูป้ จั จุบนั เธอมีลกู สาวแต่ไม่สนใจลูกสาวเลย เพราะ
คิดถึงแต่สามีซึ่งตายไปแล้ว อย่างนี้เราจะเรียกว่าเธอมีชีวิต
อย่างแท้จริงได้ไหม ในเมื่อเธออยู่อย่างไร้ชีวิตชีวา
บางคนพอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งก็หมดอาลัย
ตายอยาก ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง จมอยู่กับความกังวล คิดถึงแต่
ความตาย พะวงแต่เรือ่ งอนาคต กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่รบั รู้
ปัจจุบันเลย อย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็น หรือว่าอยู่
เหมือนตาย
อันนีเ้ ป็นตัวอย่างของคนทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ คนที่
อยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นจึงจะรู้สึกตื่นและมีชีวิตชีวา ถ้าหลง
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เข้าไปในอดีตเมื่อไหร่ ก็จะจมอยู่ในความเศร้า ถ้าหมกมุน่ กับ
อนาคต ก็จะถูกความกังวลครอบง�ำ เต็มไปด้วยความหนักอก
หนักใจ ไม่ต่างจากคนหลงละเมอหรือติดอยู่ในฝันร้าย
ท่านติช นัท ฮันห์ เคยพูดไว้วา่ “ปัจจุบนั คือเวลาประเสริฐ
สุด” เพราะปัจจุบันคือโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราสามารถท�ำสิ่งดี
ให้เกิดขึน้ ได้ ถ้าเราต้องการความส�ำเร็จ เราต้องท�ำเสียแต่เดีย๋ วนี้
ถ้าต้องการความสุข เราก็ตอ้ งรูจ้ กั เป็นสุขเสียแต่เดีย๋ วนี้ ตราบใด
ทีย่ งั ไม่รจู้ กั เป็นสุข ณ วินาทีนี้ ก็ยากทีจ่ ะมีความสุขในอนาคต
เราไม่ควรคาดหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีความสุขหากยังปล่อยให้
ปัจจุบันขณะผ่านเลยไป
ปัจจุบันขณะคือโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะท�ำ
สิง่ ดีๆ ให้เกิดขึน้ ได้ และปัจจุบนั ขณะเท่านั้นคือโอกาสที่สิ่งดีๆ
มากมายจะเกิดขึ้นกับเรา
อาตมาขออ้างท่านติช นัท ฮันห์ อีกครั้งหนึ่ง อาตมา
เคยไปเยี่ยมท่านที่ปากช่องเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนที่
จะลากลับท่านได้มอบคติธรรมที่เขียนด้วยลายมือของท่าน
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เป็นภาษาอังกฤษ เป็นลายพูก่ นั ข้อความว่า “This moment
is full of wonders” แปลเป็นไทยว่า “เวลาขณะนีเ้ ต็มไปด้วย
ความอัศจรรย์” ความอัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเดินดิน
บินบนอากาศได้ ไม่ได้อยู่ที่การทายจิตทายใจผู้คนได้ ไม่ได้
อยูท่ กี่ ารเห็นอดีตหรืออนาคต แต่อยูท่ กี่ ารพบเห็นสิง่ มหัศจรรย์
มากมายในปัจจุบนั ขณะ จะเห็นเช่นนัน้ ได้ เราต้องอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะให้เป็น แล้วเราจะพบสิง่ วิเศษต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น
ความสุข ความงดงาม ความสงบเย็น หรือแม้กระทั่งนิพพาน
ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ในปัจจุบัน
ถ้าเราต้องการมีความสุขก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เป็น
ไม่ตอ้ งรอสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต แล้วก็ไม่จำ� เป็นต้องหวนไป
นึกถึงอดีต เพราะปัจจุบันขณะสามารถจะมอบความสุขให้
กับเราได้ หากว่าเรารู้จักเปิดใจรับปัจจุบันขณะ
เพือ่ นอาตมาคนหนึง่ เป็นคนทีข่ ยันท�ำงานมาก วันๆ ก็วนุ่
กับการท�ำงาน เรียกว่าท�ำงานตลอดวันหรือตลอดปีเลย ส่วนใหญ่
เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด วันหนึ่งพบว่าตนเองเป็นไส้เลื่อน
เมื่อผ่าตัดไส้เลื่อนเสร็จก็ต้องมาพักฟื้นที่บ้านซึ่งอยู่ชานเมือง
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เป็นเวลาหลายวัน นัน่ เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาวางงานทุกอย่าง เพราะ
ท�ำงานไม่สะดวก วันๆ ก็ได้แต่นั่งหรือนอนพักผ่อน วันหนึ่ง
ประมาณบ่ายสามเขามานั่งเล่นที่ระเบียง สักพักก็ได้ยินเสียง
นกเขาร้อง ทีแรกก็ตวั หนึง่ ต่อมาก็สองตัว สามตัว สีต่ วั แล้ว
นกชนิดอื่นก็ร้องขับขานประสานเสียง ราวกับบรรเลงดนตรี
เขาน้อมใจฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่ไพเราะมาก ไพเราะจนเขา
ถึงกับน�ำ้ ตาไหล ขณะนัน้ เองเขาฉุกคิดขึน้ มาว่าเขาอยูบ่ า้ นนีม้ า
๒๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ลูกสาวยังเล็ก ตอนนี้ลูกเรียนเกือบจบมหาวิทยาลัยแล้ว ท�ำไมเขาเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องเป็นครั้งแรก
ถามว่านกเพิ่งร้องหรือเปล่า นกไม่ได้ร้องแค่วันนี้ นก
ร้องมานานแล้ว แต่เขาไม่ได้ยนิ เอง ท�ำไมเขาไม่ได้ยนิ ก็เพราะ
ใจเขาวุน่ อยูก่ บั งานการ วุน่ อยูก่ บั อดีตบ้าง อนาคตบ้าง คิดนัน่
คิดนี่ตลอดเวลา ใจเขาไม่เคยว่างที่จะรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันเลย
ตอนนั้นเองที่เขาตระหนักว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหน
เลย อยู่รอบตัวเขาตลอดเวลา
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ปัจจุบันขณะเต็มไปด้วยความสุขและความงดงามที่จิต
เราสามารถรับรูไ้ ด้ แต่สว่ นใหญ่แล้วเราไม่คอ่ ยรับรูค้ วามสุขและ
ความงดงามเหล่านั้นซึ่งไหลหลั่งพรั่งพรูมาหาเราตลอดเวลา
เพราะเรานึกถึงแต่อนาคต เรานึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีหรืออยู่
ข้างหน้า เช่น ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง ความส�ำเร็จ หรือไม่ก็
นึกถึงสิ่งที่เราเคยมีแต่สูญเสียไป เช่น คนรัก เงินทอง หน้าที่
การงาน ผูค้ นมักโหยหาความสุขจากอนาคตหรือจากอดีต แต่
ไม่เคยตระหนักเลยว่าปัจจุบันขณะนั้นมีความสุขที่เราสามารถ
สัมผัสได้ตลอดเวลา จะว่าไปแล้วช่วงเวลาที่เราสามารถจะ
เป็นสุขอย่างแท้จริงก็คือขณะนี้หรือปัจจุบันขณะเท่านั้น
เคยมีพิธีก รรายการโทรทัศน์ถามท่านทะไลลามะว่า
พระองค์จะทรงเล่าให้ผู้ชมฟังถึงช่วงเวลาที่พระองค์มีความสุข
ที่สุดในชีวิตได้หรือไม่ องค์ทะไลลามะคิด
สักพักแล้วก็ตอบว่า “ก็ขณะนี้ไงล่ะ”
การที่คนเราจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่า
ของปัจจุบันขณะได้สิ่งส�ำคัญก็คือใจ ใจที่อยู่
กับปัจจุบนั ใจทีร่ สู้ กึ ตัวอยูเ่ สมอ ถ้าหากว่าเรา
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มีความรูส้ กึ ตัว เราก็จะสามารถรับรูส้ งิ่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบัน
ได้ไม่ใช่เฉพาะความสุขเท่านัน้ แม้กระทัง่ ธรรมะ หรือความจริง
อันลึกซึ้งก็สามารถปรากฏแก่จิตของเราได้ ถ้าหากว่าเรารู้จัก
อยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็น พระอริยเจ้าทั้งหลายบรรลุธรรมได้
ก็เพราะใจอยู่กับปัจจุบัน รับรู้และพิจารณาสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
ไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายและใจของท่าน หรือที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ของท่าน
สิ่งที่เกิดกับกายกับใจในปัจจุบันขณะ ล้วนแสดงธรรม
ให้แก่ใจของเราทั้งนั้น แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความปวด
ความเจ็บก็ตาม อยู่ที่ว่าใจเราจะเปิดรับหรือไม่ เมื่อสักครู่
อาตมาได้เล่าถึงพระติสสะทีไ่ ด้อาศัยทุกขเวทนาในร่างกายเป็น
ตัวจุดประกายให้เกิดปัญญาเห็นถึงความไม่เทีย่ ง ความเป็นทุกข์
และความไม่ใช่ตัวตนของสังขาร จนกระทั่งจิตของท่านปล่อย
วางและบรรลุอรหัตตผล
พระนางสามาวดี มเหสีของพระเจ้าอุเทนก็เช่นกัน นาง
ถูกไฟคลอกและสิ้นชีวิตในกองไฟเช่นเดียวกับบริษัทบริวาร
ทั้งนี้เนื่องจากถูกพระนางมาคันทิยากลั่นแกล้ง เมื่อมีคนไปทูล
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ถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าการตายของ
นางรวมทั้งบริษัทบริวารเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่า คือเป็นการ
ตายทีด่ ี เนือ่ งจากทัง้ หมดได้บรรลุธรรมขัน้ สูง พระนางสามาวดี
นั้นเดิมเป็นพระโสดาบันอยู่แล้ว แต่จากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้
บรรลุธรรมขั้นสูงกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะว่าตอนที่ไฟลุกท่วมตัว
เกิดทุกขเวทนาแรงกล้านัน้ นอกจากพระนางสามาวดีจะให้อภัย
แก่พระนางมาคันทิยาแล้ว ยังเจริญกรรมฐาน คือเอาเวทนาเป็น
อารมณ์ คือพิจารณาทุกขเวทนาที่ก�ำลังเกิดขึ้น ดูความปวด
โดยทีใ่ จไม่เป็นผูป้ วด อันนีเ้ รียกว่าเวทนานุปสั สนา พิจารณาจน
เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มาก ไม่นา่ ยึดถือเลย จึงบรรลุธรรมขัน้ สูง
ทุกขเวทนานัน้ หากก�ำลังเกิดขึน้ กับเรา ก็ถอื ว่าเป็นอารมณ์
ปัจจุบนั เช่นกัน หากรูจ้ กั พิจารณาอย่างมีสติกส็ ามารถเห็นธรรม
จากทุกขเวทนานัน้ จนเกิดปัญญาได้ นีก้ เ็ ช่นเดียวกับพระรูปหนึง่
ซึง่ เดินธุดงค์ในป่าลึก ปรากฏว่าโดนเสือกัด เกิดความเจ็บปวด
หรือทุกขเวทนาแรงกล้า แต่ท่านใช้วิธีการเดียวกันกับพระนาง
สามาวดี ก็คือภาวนาโดยเอาเวทนาเป็นอารมณ์ ใช้สติดูความ
ปวดก็เกิดปัญญาเห็นชัดว่า สังขารเป็นทุกข์มาก ไม่น่ายึดถือ
เลย ก็ปล่อยวาง ไม่ยดึ ถือในสังขารอีกต่อไป จึงบรรลุธรรมเป็น
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พระอรหันต์คาปากเสือ นี่เป็นเพราะการที่ท่านเห็นธรรมใน
ปัจจุบันขณะ
ปัจจุบนั ขณะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ สามารถน�ำสิง่ ดีๆ
มาให้แก่เราได้ ถ้าหากว่าใจเราเปิดรับ คือมีสติ มีความรูส้ กึ ตัว
ไม่ถกู ครอบง�ำด้วยความคิดฟุง้ ซ่านหรืออารมณ์ตา่ งๆ นอกจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจแล้ว แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็
สามารถแสดงธรรมให้ใจรับรู้ได้จนเกิดความหลุดพ้น แม้ว่า
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้าอาจจะเป็นสิง่ ทีย่ วั่ ยุหรือเร้ากิเลสด้วยซ�ำ้
พระนาคสมาลเถระเป็นพระรูปหนึง่ สมัยพุทธกาล วันหนึง่
ท่านบิณฑบาตเข้าไปในเมือง ปรากฏว่าได้เห็นหญิงสาวคนหนึง่
แต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าทีส่ วยงาม ทัดทรงดอกไม้ ก�ำลังฟ้อนร�ำอยู่
กลางถนนท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลง ภาพอย่างนี้สามารถ
กระตุน้ ราคะหรือท�ำให้คนหลง แต่พระนาคสมาลกลับมองเห็นว่า
นี้คอื บ่วงหรือกับดักของมัจจุราช แทนทีจ่ ะหลงใหล ท่านกลับ
เห็นโทษของมัน จึงเกิดความหน่าย ทันใดนัน้ เองจิตก็หลุดพ้น
จากกิเลส บรรลุวชิ ชาสาม พ้นจากความทุกข์ เป็นพระอรหันต์
หมดกิจที่ต้องท�ำอีกต่อไป
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สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้านัน้ แม้จะชวนให้ลมุ่ หลง แต่เมือ่
มีสติ โยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้น ปัญญาก็ตามมา จิตหลุดพ้น
นี้คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันขณะ
เช่นเดียวกับพระสุนทรสมุทรซึ่งถูกหญิงแพศยาเล้าโลม
หญิงสาวผูน้ แี้ ต่งตัวสวยงาม ลูบไล้ดว้ ยเครือ่ งหอม หลอกล่อว่า
ท่านยังหนุ่มแน่น ตอนนี้ควรสึกมาบริโภคกามก่อน ต่อเมื่อแก่
เฒ่าจึงค่อยไปถือศีลบ�ำเพ็ญพรหมจรรย์ เรียกว่าได้รบั ประโยชน์
จากโลกทั้งสอง แต่ท่านไม่ได้ใจอ่อนด้วย เมื่อได้ยินนางพูด
เช่นนั้น ท่านเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมา เห็นโทษของสังขาร
อย่างแจ่มชัด จึงเกิดความเบื่อหน่าย จิตจึงหลุดพ้นจากกิเลส
บรรลุวิชชาสาม เป็นพระอรหันต์ต่อหน้าหญิงผู้นั้น
ความหลุดพ้นหรือการเข้าถึงธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ได้
เกิดขึ้นเพราะหลีกเร้นอยู่ป่า  แต่เกิดขึ้นเมื่อใจเปิดรับธรรมที่
ปรากฏแสดงในปัจจุบนั ขณะ จะท�ำเช่นนัน้ ได้ตอ้ งมีสติ ต้องมี
ความรูส้ กึ ตัว เพราะจะท�ำให้เกิดโยนิโสมนสิการ คือการรูจ้ กั คิด
คิดเป็น หรือคิดแยบคาย ท�ำให้สามารถเห็นธรรมที่ปรากฏใน
ปัจจุบนั ขณะ ด้วยเหตุนพี้ ระพุทธเจ้าจึงตรัสเน้นถึงความส�ำคัญ
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ของปัจจุบันธรรม
ในบทสวดทีช่ อื่ ภัทเทกรัตตคาถา ซึง่ ชาววัดคุน้ เคยกันดี
มีตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าในทีน่ นั้ ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอ่ นแง่นคลอนแคลน เขาควร
พอกพูนอาการเช่นนัน้ ไว้” ธรรมะทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้าในทีน่ นั้ ๆ
ก็คือปัจจุบันธรรม
ปัจจุบนั ธรรม คือ สิง่ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ปรากฏต่อกายและ
ใจ หรือปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ถ้าหากว่าจิตรับรู้ปัจจุบันธรรม
อย่างซื่อตรง อย่างมีสติ มีความรู้สึกตัว ก็สามารถเห็นธรรม
หรือเข้าถึงสัจธรรมที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าได้
ดังนั้นเราจึงควรตระหนักว่า ปัจจุบันขณะและปัจจุบัน
ธรรมเป็นของขวัญที่มีค่ามาก โดยเฉพาะส�ำหรับผูท้ ี่หวังความ
เจริญก้าวหน้าในธรรม ปัจจุบนั ธรรมนัน้ ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ทีป่ รากฏ
เบื้องหน้าเรา หรือเกิดกับกายและใจในปัจจุบันขณะก็ตาม
รวมทั้งสิ่งที่เราก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบัน เราควรให้ความสนใจ
เมือ่ ท�ำอะไร อยูใ่ นอิรยิ าบถใด ใจก็อยูก่ บั สิง่ นัน้ มีความรูส้ กึ ตัว
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ในทุกอิริยาบถที่เกิดขึ้น ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหรือย�้ำ
พระภิกษุวา่ ให้มคี วามรูส้ กึ ตัวไม่วา่ เดินไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
แลหน้าหรือเหลียวหลัง คูข้ าหรือเหยียดขา ทรงจีวร บิณฑบาต
กิน ดื่ม ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน
กิน ดื่ม ก็มีความรู้สึกตัว คือมีสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ
นี่เป็นตัวอย่างของการอยู่กับปัจจุบันให้เป็น ไม่ใช่ว่าท�ำอะไร
ใจกลับลอยหรือไหลไปที่อื่น อย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่เวลาอยูใ่ นอิรยิ าบถใด ไม่รสู้ กึ เลยว่าปัจจุบนั
ขณะนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ ไม่ได้ตระหนักเลยว่าปัจจุบันขณะนั้น
เป็นเวลาประเสริฐสุด แทนทีใ่ จจะอยูก่ บั ปัจจุบนั อยูก่ บั อิรยิ าบถ
ที่ท�ำในขณะนั้นๆ กลับลอยไปอดีต ลอยไปอนาคต หรือไม่ก็
ใจก็ไหลไปหาลูก ไหลไปที่ท�ำงาน ไหลไปที่ห้างสรรพสินค้า
พอลอยไปไหลไปซักพักใจก็จม คือจมอยู่ในอารมณ์ ไม่ว่า
โลภะ โทสะ หรือโมหะ ความเศร้า ความเสียใจ ความหดหู่
ท้อแท้ เป็นต้น คนทีอ่ ยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่เป็น ใจจะวนอยูใ่ นอาการ
แค่สามอย่างนี้ คือ ใจลอย ใจไหล แล้วใจก็จม จมไปในความ
ทุกข์ เสร็จแล้วก็ร�่ำร้องเรียกหาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าเงินทอง ทรัพย์
สมบัติ หรือสิง่ เสพ เพือ่ คลายทุกข์หรือให้ความสุขทางตา ทางหู
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ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเป็น
ใจอยูก่ บั ทุกอิรยิ าบถทีก่ ำ� ลังท�ำก็จะพบความสงบ ความโปร่งเบา
ได้ง่าย
ถ้าหากว่าใจเราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่ามีอะไรปรากฏอยู่
ต่อหน้าเรา สิ่งนั้นๆ ก็สามารถสอนธรรมให้แก่เราได้ อย่างที่
หลวงปูม่ นั่ เคยพูดกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) สมเด็จ
ท่านนีเ้ ป็นผูร้ ใู้ นทางปริยตั ธิ รรม จบประโยค ๖ ท่านมีความคิด
ว่า คนเราจะมีความรู้ทางธรรมได้ต้องเรียนปริยัติธรรมมากๆ
แต่หลวงปู่มั่นจบแค่นักธรรม ไม่มีความรู้ด้านบาลี เอาแต่เดิน
ธุดงค์ในป่า แต่กลับสอนธรรมะได้ลกึ ซึง้ ตัวท่านเองยังมีความรู้
ทางธรรมไม่เท่าหลวงปู่มั่น ดังนั้นเมื่อได้พบหลวงปู่มั่น ท่าน
จึงถามหลวงปู่มั่น ท่านเรียนรู้ธรรมจนสอนพระและญาติโยม
ได้อย่างไร หลวงปูม่ นั่ ตอบสัน้ ๆ ว่า  “ธรรมะนัน้ มีอยูท่ กุ หย่อม
หญ้าส�ำหรับผู้มีปัญญา” หมายความว่าทุกสิ่งที่ปรากฏแก่เรา
เฉพาะหน้า  ล้วนสามารถสอนธรรมให้แก่เราได้ทั้งนั้น
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จจุบันธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญที่เราควรใส่ใจ ไม่ว่าเป็นสิ่งที่
อยูเ่ บือ้ งหน้าเรา หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับกายและใจ จะเป็น
บวกหรือลบก็ตาม เช่น อาจเป็นทุกขเวทนา หรือสิง่ ทีไ่ ม่งามก็ได้
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของดีที่ทำ� ให้เราเห็นธรรมหรือเกิดปัญญาได้
อันนี้รวมถึงสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าเคราะห์กรรม ใครๆ ก็อยากหนี
ไม่อยากเจอมัน แต่ทจี่ ริงแล้วมันมีคณุ ค่าอย่างมาก เรียกได้วา่
เป็นโชคอ�ำพราง และนี้คือของขวัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับเรา
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คนเรามักอ้าแขนต้อนรับความสุข แต่ปฏิเสธความทุกข์
พยายามหนีความทุกข์ให้ไกลทีส่ ดุ แต่มคี วามทุกข์หลายอย่างที่
ไม่ว่าเราจะพยายามหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น ในที่สุดก็ต้องเจอ
แต่ถา้ เจอแล้วเรายังปฏิเสธมัน ไม่ยอมรับมัน มันก็จะบีบคัน้ เรา
ให้ทกุ ข์หนักขึน้ ไม่ใช่แค่ทกุ ข์กายเท่านัน้ แต่ทกุ ข์ใจด้วย ท�ำให้
พลัดหลงเข้าไปในโมหะ ในอวิชชามากขึ้น
ความทุกข์นั้นเป็นของขวัญหรือโชคอ�ำพรางตรงที่มัน
สามารถผลักให้เราเข้าหาธรรมและพบสิง่ ดีงามในชีวติ ได้ ไม่วา่
ความทุกข์นั้นจะเป็นความเจ็บป่วย อกหัก ล้มละลาย หรือ
เสียคนรักก็ตาม
ท่านโกเอ็นก้าซึง่ เป็นวิปสั สนาจารย์คนส�ำคัญทีโ่ ลกรูจ้ กั ดี
เดิมท่านเป็นนักธุรกิจซึ่งประสบความส�ำเร็จตั้งแต่ยังอายุ ๓๐
ต้นๆ นอกจากความส�ำเร็จทางธุรกิจแล้ว ยังได้รับการยกย่อง
เป็นผู้น�ำของนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียในพม่า ท่านเป็นนายก
หอการค้าและนายกสมาคมต่างๆ มากมาย แต่ท�ำไมท่าน
กลายมาเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มีศูนย์วิปัสสนา
กว่า ๑๖๐ แห่งในหลายสิบประเทศ และเป็นผู้ที่ท�ำให้ฝรั่ง
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เข้าใจค�ำว่า “วิปัสสนา” โดยที่ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ฝรั่งพอได้ยินค�ำนี้ก็รู้แล้วว่าหมายถึงการท�ำสมาธิภาวนาแบบ
พุทธ ท่านโกเอ็นก้ามาสนใจธรรมไม่ใช่เพราะอะไรอื่น แต่
เพราะว่าท่านเป็นไมเกรนอย่างแรงถึงขัน้ ต้องใช้มอร์ฟนี บรรเทา
แม้กระนั้นไมเกรนก็ไม่หาย แถมติดมอร์ฟีนเข้าไปอีก ท่าน
ต้องไปรักษาที่ยุโรปและอเมริกา อาการก็ไม่ดีขึ้น แค่จะท�ำให้
ท่านเลิกมอร์ฟีนก็ไม่มีหมอคนไหนช่วยได้ ยังไม่ต้องพูดถึง
การรักษาไมเกรน
ความทุกข์นั้นเป็นของขวัญหรือโชคอ�ำพราง
ตรงที่มันสามารถผลักให้เรา
เข้าหาธรรมและพบสิ่งดีงามในชีวิตได้
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ที่ท่านมาสนใจธรรมะก็เพราะมีคนแนะน�ำว่าถ้าท�ำสมาธิ
แล้วไมเกรนจะหาย ปรากฏว่าพอท่านไปเรียนสมาธิภาวนาจาก
ท่านอูบาขิน่ ซึง่ เป็นวิปสั สนาจารย์คนส�ำคัญของพม่า ไมเกรนก็
หายไปจริงๆ ท่านจึงสนใจการท�ำสมาธิแบบพุทธอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งๆ ที่ท่านเป็นชาวฮินดู ภายหลังก็กลายเป็นผู้ช่วยอาจารย์
แล้วเป็นวิปัสสนาจารย์เสียเอง
ถ้าท่านโกเอ็นก้าไม่เป็นไมเกรน ถ้าท่านมีสขุ ภาพดีเหมือน
พวกเราหลายคนในที่นี้ก็คงไม่หันมาหาธรรมะ ยังคงเพลิด
เพลินในความส�ำเร็จทางธุรกิจของตน เห็นไหมว่าความเจ็บป่วย
หรือความทุกข์สามารถผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้
หลายคนล้มละลายจากเหตุการณ์วิกฤติปี ๔๐ ไม่มี
ทางออกไม่มที างไป สุดท้ายก็ตอ้ งเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม แล้วก็ได้
พบว่า ธรรมะต่างหากทีเ่ ป็นค�ำตอบของชีวติ อย่างแท้จริง ไม่ใช่
เงินทอง ไม่ใช่ความส�ำเร็จ หลายคนอกหักจนต้องเข้าวัดแล้วก็
พบว่า ธรรมะต่างหากทีส่ ามารถเป็นทีพ่ งึ่ ของใจได้อย่างแท้จริง
ท�ำให้เขารูจ้ กั รักตัวเองอย่างถูกต้อง ไม่ใช่คาดหวังความรักจาก
คนอื่น เมื่อรักตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็ไม่แคร์แล้วว่าใคร
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จะรักฉันหรือไม่ก็ตาม
มีแม่คนหนึ่งเศร้าโศกเพราะเสียลูกจนเสียศูนย์ ไม่มี
ทางไปก็เลยมาปฏิบัติธรรม ในที่สุดธรรมก็สอนให้ตระหนักว่า
ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวติ คนบางคนอายุยนื บางคน
อายุสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนได้ท�ำไว้ เมื่อเห็นความจริง
เช่นนี้เธอก็ท�ำใจได้ แล้วยิง่ ได้มาปฏิบัตธิ รรม ได้พบความสงบ
ในจิตใจ เป็นความสงบทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ท�ำให้จติ ใจเป็นสุข
ยิง่ กว่าตอนทีย่ งั ไม่เสียลูกซะอีก เธอถึงกับพูดว่า ขอบคุณความ
ตายของลูก ความตายของลูกนับว่าเป็นสิ่งคุ้มค่ามากเพราะ
ท�ำให้แม่ได้มาพบธรรมะ คงมีแม่ไม่กี่คนที่จะกล้าพูดแบบนี้
เพราะความตายของลูกใหญ่หลวงเสมอส�ำหรับแม่ทุกคน ไม่มี
อะไรเทียบได้ แต่เมือ่ ได้มาพบธรรมเพราะความตายของลูกเป็น
แรงผลักดันก็อดขอบคุณลูกไม่ได้ นี่เป็นตัวอย่างของคนที่พบ
ธรรมเพราะความทุกข์ ถ้าไม่เจอทุกข์ ไม่พลัดพรากสูญเสีย ก็
คงจะไม่พบสิ่งประเสริฐของชีวิต
อย่าว่าแต่ธรรมเลย แม้กระทั่งความส�ำเร็จทางโลก ก็
ไม่อาจจะแยกจากความล้มเหลวได้ พวกเราหลายคนคงรู้จัก
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สตีฟ จ็อบส์ ครั้งหนึ่งเขาประสบวิกฤติในชีวิตเพราะว่าถูก
ไล่ออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งคือบริษัทแอปเปิ้ล เขาก่อตั้ง
บริษัทนี้ขึ้นมากับเพื่อนโดยเริ่มจากศูนย์ จนกลายเป็นบริษัท
ใหญ่ แล้ววันดีคืนดีเขาก็ถูกไล่ออกมาหลังจากที่แอปเปิ้ลได้
กลายเป็นบริษทั มหาชน เขาเป็นทุกข์มากจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้
แต่หลายปีผ่านไปเขาบอกว่า “การถูกไล่ออกจากแอปเปิ้ล
กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดกับผมได้” เพราะเหตุการณ์
ครั้งนั้นผลักให้เขาไปทดลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในบริษัท
พิกซาร์และเน็กซ์ ซึ่งท�ำ ให้เขามีประสบการณ์ในเรื่องการ
ท�ำธุรกิจมากขึ้น ตอนหลังเขาถูกเรียกตัวกลับไปเป็น CEO
ของแอปเปิ้ล คราวนี้เขาท�ำให้แอปเปิ้ลยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะ
สามารถสร้างสรรค์สินค้าตัวใหม่ๆ ที่ปฏิวัติวงการ เช่น iPod,
iPhone และ iPad เขาประสบความส�ำเร็จมากมายทั้งใน
การท�ำงานและในชีวิต เขาเคยกล่าวว่า สิ่งดีๆ เหล่านี้จะ
ไม่เกิดขึ้นกับเขาเลย ถ้าแอปเปิ้ลไม่ไล่เขาออก
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ไม่มีใครอยากถูกไล่ออก แต่ในที่สุดการถูกไล่ออกกลับ
กลายเป็นของดีสำ� หรับ สตีฟ จ็อบส์ เขาบอกว่าช่วงทีเ่ ขาหลุด
จากแอปเปิ้ลไปนั้น เป็นช่วงที่เขามีความสร้างสรรค์มากที่สุด
ช่วงหนึง่ ของชีวติ ดังนัน้ ใครทีถ่ กู ไล่ออกก็อย่าเสียใจ เพราะว่า
นั่นอาจจะเป็นโชคอ�ำพราง หรือเป็นของขวัญที่น�ำสิ่งดีๆ มา
ให้แก่เราก็ได้
มีนักธุรกิจคนหนึ่งตกใจมากเมื่อรู้ว่าเป็นโรคหัวใจ เขา
รู้สึกว่านี่เป็นเคราะห์ซ�้ำกรรมซัดเพราะเพิ่งหย่ากับภรรยาได้
ไม่นาน พอรู้ว่าเป็นโรคร้ายเขาก็พยายามออกก�ำลังกายเป็น
ประจ�ำ กินอาหารสุขภาพ ลดเนื้อและไขมัน แต่ปรากฏว่า
อาการดีขึ้นไม่มากจึงรู้สึกกังวลมาก วันหนึ่งเขาอ่านพบงาน
วิจัยที่ระบุว่า คนที่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างหรือหดหู่ซึมเศร้า มี
โอกาสที่จะตายเพราะโรคหัวใจภายใน ๖ เดือน มากกว่า
คนปกติถึง ๔ เท่า เขาอ่านแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาเอง
ก็มีสภาพดังกล่าวคือ ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว เก็บตัวเงียบ
ไม่สุงสิงกับใคร ยิ่งหย่าจากภรรยาด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกอ้างว้าง
ความกลัวตายท�ำให้เขาพยายามออกไปพบปะผูค้ น ท�ำกิจกรรม
ต่างๆ กับเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นจิตอาสา ปรากฏว่านอกจาก
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สุขภาพกายเขาจะดีขึ้นแล้ว สุขภาพใจเขาก็ดีขึ้นด้วย เพราะ
พอได้ พ บปะผู ้ ค น ได้ผูกสัมพันธ์กับผู้อื่น จิตใจก็ แ ช่ ม ชื่ น
เบิกบาน
เขาพูดเหมือนกับที่ สตีฟ จอบส์ พูดเลยว่า การทีเ่ ขาเป็น
โรคหัวใจเป็นสิ่งดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขา เพราะว่า
มันท�ำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เห็นไหมว่า
ความทุกข์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราไปในทางที่ดีได้
อีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่มาจากครอบครัวร�่ ำรวยมี
ชื่อเสียง จึงมีนิสัยค่อนข้างหยิ่งถือเนื้อถือตัว เพื่อนๆ ไม่ค่อย
อยากคบเพราะเขาเอาแต่ใจตัว แล้ววันหนึ่งเขาเป็นเส้นเลือด
ในสมองตีบ ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ เคลื่อนไหวได้แค่ครึ่งเดียว
เขาเป็นทุกข์มาก เพราะรู้สึกว่าตายไปครึ่งตัวแล้ว พยายาม
รักษาเท่าไหร่ๆ ก็ไม่หาย ทีแรกก็ใจหาย แต่ในที่สุดก็ปลงว่า
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้เองไม่นานก็ต้องตาย ถึงจะไม่อยากตาย
ก็หนีไม่พ้นเพราะบังคับไม่ได้ แล้วก็เห็นต่อไปว่า เมื่อตายแล้ว
ที่ดินหลายร้อยไร่ บ้านใหญ่โต เงินทองในธนาคาร ก็ไม่มี
ความหมายเลย เพราะมันจะไม่เป็นของเราอีกต่อไป ยิง่ เสียดาย
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ยิ่งยึดถือไว้ก็ยิ่งเป็นทุกข์ ในท�ำนองเดียวกันร่างกายนี้จะหาย
หรือไม่หาย เราก็บังคับไม่ได้ ยิ่งพยายามบังคับให้เป็นไป
ตามใจอยากก็ยิ่งเป็นทุกข์

เวลาเราเจอความทุกข์
มันก�ำลังบอกให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเรา
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอ
รวมทั้งสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง

เขาคิดเช่นนี้อยู่หลายปี จนในที่สุดก็ได้คิดว่า ในเมื่อ
ร่างกายไม่มีหวังว่าจะหาย ก็ควรท�ำใจให้เป็นสุขดีกว่า ถามว่า
ใจจะเป็นสุขได้อย่างไร ก็ได้คำ� ตอบว่าต้องปล่อยวาง เวลาหมอ
สัง่ ให้เขาท�ำอะไร เขาก็ทำ� ตามหมอทุกอย่าง โดยไม่เถียงไม่บน่
และไม่คิดมาก ไม่คาดหวังด้วยซ�้ำว่าจะหายหรือไม่ ปล่อย
ทุกอย่าง ปรากฏว่าอาการเขาดีขนึ้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ปาฏิหาริย์
ก็เกิดขึ้น ร่างกายกลับมาเป็นปกติ ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
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ที่ส�ำคัญก็คือนิสัยเขาก็เปลี่ยนไปด้วย กลายเป็นคนที่ไม่เอาแต่
ใจตัว ไม่อวดเบ่ง กลายเป็นคนง่ายๆ ปล่อยวางได้ทกุ เรือ่ งราว
จนเพื่อนๆ แปลกใจ
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความทุกข์นั้นสามารถ
เปลีย่ นคนเราให้กลายเป็นคนใหม่ทมี่ คี วามสุขกว่าเดิม จึงไม่ผดิ
ถ้าจะพูดว่า ความทุกข์นั้นเป็นโชคอ�ำพราง หรือเป็นของขวัญ
แห่งชีวิตอย่างหนึ่ง
ดังนั้นเวลาเราเจอความทุกข์ แทนที่เราจะตื่นตกใจหรือ
ก่นด่าชะตากรรม ลองตั้งสติและพยายามมองว่า ความทุกข์
ทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็นสิง่ ดีๆ อย่างหนึง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ กับชีวติ ของเรา
ก็ได้ มันก�ำลังบอกให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเรา เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวติ เปลีย่ นแปลงนิสยั ใจคอ รวมทัง้ สอนให้เรารูจ้ กั ปล่อยวาง
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ทุ ก ข์ ส อ น ธ ร ร ม

ทุ

กข์สามารถสอนธรรมให้แก่เราได้มากมายทีเดียว นาง
ปฏาจาราก็ดี นางกีสาโคตมีกด็ ี บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหลังจากสูญเสียคนรัก นางกีสาโคตมีเสียลูก นาง
ปฏาจาราเสียทั้งลูก เสียทั้งสามี เสียทั้งพ่อและแม่ เป็นความ
ทุกข์ที่ใหญ่หลวงมาก แต่ความทุกข์เหล่านั้นเองที่ท�ำให้ทั้งสอง
ท่านเกิดดวงตาเห็นธรรม เพราะประจักษ์แก่ใจว่าสังขารไม่เทีย่ ง

ข อ ง ข วั ญ
แ ห่ ง ชี วิ ต

54

เต็มไปด้วยทุกข์ อย่างนางกีสาโคตมี ทีแรกยอมรับไม่ได้วา่ ลูก
ตาย ใครพูดอย่างไรๆ ก็ไม่เชือ่ ยังคิดว่าลูกของตนจะฟืน้ ขึน้ มา
ได้ จึงมาหาพระพุทธเจ้าเพือ่ ขอให้ชว่ ย พระองค์ตอบว่า พระองค์
สามารถช่วยนางได้หากนางหาเม็ดผักกาดจากบ้านทีไ่ ม่มคี นตาย
มาให้พระองค์
นางได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ดใี จ อุม้ ศพลูกเข้าไปในหมูบ่ า้ น ทุกบ้าน
ล้วนมีเม็ดผักกาด แต่พอเธอถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหม
ทุกบ้านก็ตอบว่ามีคนตายทัง้ นัน้ บางบ้านเสียลูก บางบ้านเสีย
พ่อแม่ บางบ้านเสียสามี ทีละน้อย ทีละน้อย เธอก็ยอมรับ
ได้วา่ ความตายนัน้ เกิดขึน้ กับทุกครอบครัว ความสูญเสียเกิดขึน้
กับทุกคนไม่มียกเว้น ในที่สุดนางก็ยอมรับได้ว่าลูกของนาง
ตายแล้วจึงเอาลูกไปเผา เสร็จแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์
แสดงธรรมแค่ไม่กปี่ ระโยคนางก็บรรลุธรรมเลย คือแสดงธรรม
ว่า “มฤตยูยอ่ มพาชีวติ ของผูท้ ยี่ ดึ ติดมัวเมาในบุตรและทรัพย์สนิ
ไป เช่นเดียวกับกระแสน�้ำหลากที่พัดพาเอาชีวิตของผู้ที่นอน
หลับใหลไป” นางได้ยินเช่นนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
ทันที ทั้งๆ ที่เมื่อชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่แล้ว นางยังเหมือน
กับคนที่ขาดสติอยู่เลย
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ความทุกข์สามารถสอนธรรมให้แก่เราได้มากมาย โดย
เฉพาะเรือ่ งไตรลักษณ์ อย่างทีอ่ าตมาได้พดู ถึงพระทีถ่ กู เสือกัด
หรือพระติสสะที่ป่วยด้วยโรคร้าย ท่านเหล่านั้นเห็นไตรลักษณ์
อย่างแจ่มแจ้งจากความทุกข์ทเี่ กิดกับท่านเฉพาะหน้า จึงบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอความทุกข์ เรา
ไม่ควรปฏิเสธความทุกข์ ไม่ควรต่อต้านผลักไสความทุกข์ แต่
ควรใช้ความทุกข์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เป็นประโยชน์ในการสอนธรรมแก่เรา
ความทุกข์ทงั้ หลายสามารถสอนธรรมให้แก่เราได้ตลอด
เวลา เวลาเงินหาย รถหาย ถูกโกง เหตุการณ์เหล่านีส้ ามารถ
สอนธรรมให้แก่เราว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลย
มีผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่นครสวรรค์ ถูกน�้ำท่วมหนักเมื่อ ๒ ปี
ก่อน ทรัพย์สินเสียหายไปมากมาย เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้
หลายคนเสียใจจนคุม้ คลัง่ บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย แต่ส�ำหรับ
เธอคนนีก้ ลับได้ก�ำไร เพราะเธอได้เรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ครัง้ นัน้
ว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นของเราเลย มันอยูก่ บั เราเพียงชัว่ คราวเท่านัน้
ไม่นานก็ต้องแยกจากกัน อย่างนี้เรียกว่าเสียทรัพย์แต่ได้ธรรม
เมือ่ ชัง่ น�ำ้ หนักดูแล้วต้องเรียกว่าก�ำไร เพราะทรัพย์นนั้ หาใหม่ได้
ส่วนธรรมนัน้ มีเงินเท่าไหร่กซ็ อื้ ไม่ได้ อย่างนีเ้ รียกว่าทุกข์ สอน

ข อ ง ข วั ญ
แ ห่ ง ชี วิ ต

56

ธรรมให้แก่เธอ และยังสามารถสอนธรรมให้กับเราทุกคนได้
เพราะฉะนั้นเราจึงควรมองทุกข์ในมุมใหม่
ความทุกข์สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ จะเรียกว่า
ความทุกข์เป็นประตูสู่ธรรมก็ได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเอา
เรื่องทุกข์มาเป็นข้อแรกในอริยสัจสี่ เพราะถ้าหากว่าเราผ่าน
ตรงนีไ้ ม่ได้ ก็ไม่อาจเข้าใจอริยสัจสามข้อทีเ่ หลือได้ การละสมุทยั
ท�ำมรรคให้เจริญ จนเข้าถึงนิโรธ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึง
ต้องเข้าใจทุกข์กอ่ นเป็นประการแรก พระองค์จงึ ตรัสว่า “ทุกข์
เป็นสิ่งที่ต้องรู้” คือต้องเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง บางแห่งก็
แปลว่า “ก�ำหนดรู”้ แต่กำ� หนดรูท้ วี่ า่ นีค้ วามหมายอาจจะไม่ตรง
กับที่หลายคนเข้าใจกัน ก�ำหนดรู้ในที่นี้หมายถึง รู้อย่างทั่วถึง
ภาษาบาลีท่านใช้ค�ำว่า “ปริญญา”
ทุกข์ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งหนี ไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งหลบเลีย่ ง แต่
เป็นสิ่งที่ต้องท�ำความเข้าใจ เมื่อรู้ทุกข์จึงจะเข้าถึงหรือเข้าใจ
อริยสัจอีก ๓ ประการที่เหลือได้ ดังนั้นใครที่หนีทุกข์ก็จะไม่มี
ทางพบธรรมได้เลย สิ่งส�ำคัญก็คือ เมื่อเจอทุกข์แล้วเราอย่า
เป็นทุกข์ แต่ควรเห็นทุกข์หรือรู้ทุกข์ อย่าลืมว่า ทุกข์เป็นสิ่ง
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ที่ต้องรู้หรือเห็นไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็น ที่เรามีปัญหากับความทุกข์
เพราะเราเป็นทุกข์ แทนที่จะรู้ทุกข์หรือเห็นทุกข์ เมื่อเจอทุกข์
แล้วต้องระวังอย่าเป็นทุกข์ แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นรู้ทุกข์หรือเห็น
ทุกข์แทน ถ้าท�ำเช่นนัน้ ได้ ทุกข์จะกลายเป็นสิง่ มีประโยชน์ แต่
ถ้าเป็นทุกข์เมื่อไหร่ ทุกข์จะบั่นทอนจิตใจ จนอาจโงหัวไม่ขึ้น
เลย เว้นแต่ว่ามีกัลยาณมิตรมาชี้แนะ อย่างที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงชี้แนะแก่นางกีสาโคตมีหรือนางปฏาจารา หรือดังที่ครูบา
อาจารย์หลายท่านได้ชแี้ นะคนทีอ่ กหักหรือพลัดพรากจากคนรัก
ของรัก จนเข้าใจธรรมะและปล่อยวางได้
ถ้าเป็นทุกข์แล้ว ทุกข์จะไม่มปี ระโยชน์เลยจนกว่าเราจะ
มีสติ ถึงตอนนั้นทุกข์จึงจะมีประโยชน์ ท�ำให้เราเห็นธรรม
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราควรมีท่าทีที่ถูกต้องต่อทุกข์ จะมองว่า
ทุกข์เป็นของขวัญแห่งชีวติ อย่างหนึง่ ด้วยก็ได้ เพราะมันสามารถ
เปิดใจเราให้เห็นธรรมจนพ้นทุกข์ได้

ข อ ง ข วั ญ คื อ

อริยโลกุตตรธรรม

ทั้

งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามนุษย์เรามีความสามารถ
ในการพ้นทุกข์ ความสามารถดังกล่าวคือของขวัญล�ำ้ ค่า
อันประเสริฐสุดทีเ่ รามีกนั ทุกคน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจ�ำตัวของทุกคน” อริยโลกุตตรธรรม คือ
สภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะเห็นแจ้งในไตรลักษณ์
จนกระทัง่ รูว้ า่ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะยึดถือได้ และไม่มอี ะไรน่ายึดถือด้วย
ความสามารถในการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราทุกคน แม้ว่า
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เราทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องพลัดพรากสูญเสีย และต้องตาย
แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า เมือ่ มันเกิดขึน้ แล้วใจเราจะต้องเป็นทุกข์
เสมอไป เราทุกคนมีความสามารถทีจ่ ะยกจิตให้เหนือความแก่
ความเจ็บ ความตาย และความพลัดพรากสูญเสีย คือแม้ตอ้ ง
แก่ เจ็บ ตาย หรือพลัดพรากสูญเสีย แต่ใจไม่เป็นทุกข์
นี้คือเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ความเป็นมนุษย์เป็นสุคติของ
เทวดา เพราะการที่มนุษย์เราต้องเจอทุกข์นั้นเป็นสิ่งดี ท�ำให้
เราเห็นธรรมได้ ถ้าเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ก็เจอแต่สุข ยิ่งอยู่
ในชั้นพรหมแล้วแทบจะไม่เจอทุกข์เลย จึงไม่มีสิ่งจุดประกาย
แห่งปัญญาให้ดวงตาเห็นธรรมได้
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มนุษย์เราทุกคนจ�ำเป็นต้องเจอความทุกข์เพือ่ ปลูกปัญญา
ให้เกิดขึ้น แต่ในขณะที่เรายังไม่มีความทุกข์มารบกวนจิตใจ
หรือร่างกายมากมายนัก เราควรเตรียมจิตเตรียมใจอยู่เสมอ
เพื่อพร้อมรับมือกับความทุกข์ เช่น ท�ำความดี หมั่นให้ทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนาเป็นนิจ การสร้างความรู้สึกตัวให้
เกิดขึ้นเป็นสิ่งส�ำคัญมาก จะว่าไปแล้วถ้าไม่มีความรู้สึกตัว
ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา การเห็นธรรมและการพ้นทุกข์ก็เป็นไป
ไม่ได้เลย แต่เป็นเพราะเรามีสติ มีปญั ญา มีความรูส้ กึ ตัว เรา
จึงสามารถรู้ธรรม สามารถเห็นทุกข์หรือรู้ทุกข์ได้โดยไม่เป็น
ผูท้ กุ ข์ ท�ำให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้ นีแ้ หละคือสิง่ ทีเ่ ราควรจะ
หันกลับมาเห็นคุณค่า  โดยถือว่าเป็นของขวัญล�ำ้ ค่าทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
อย่างหนึ่งที่มีอยู่กับตัวเราแล้วทุกคน

ป ร ะ วั ติ  

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ เป็นชาว
กรุงเทพฯ เกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และส�ำเร็จการศึกษาชั้นอุดม
ศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยเป็นนักเรียน เริ่มสนใจปัญหาสังคม จึงเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ เมือ่ อายุ ๑๕ ปี
ท่านได้อ่านงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ จึงได้ปลูกฝัง
ความเป็นพุทธแต่นั้นมา ทั้งยังสนใจงานหนังสือ โดยเริ่มจากการ
เขียนบทความตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม ทั้งในระหว่างที่ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นสาราณียกรวารสารปาจารยสาร
อยู่ถึง ๑ ปีเต็ม
มีความสนใจด้านการเมือง ได้เข้าร่วมประท้วงในเหตุการณ์
๑๔ ตุลาฯ ๒๕๑๖ ต่อมาช่วง ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙ เคยไปร่วมอดอาหาร
ประท้วงในแนวทางอหิงสา จนกระทั่งถูกล้อมปราบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกคุมขังเป็นเวลา ๓ วัน เมือ่ ออกจากคุก
แล้วได้มาท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
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ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ เน้นงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังด้วยสาเหตุทางการเมือง ซึ่ง
สามารถด�ำเนินการประสบผลส�ำเร็จ เมือ่ รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมผูต้ อ้ งหา กรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน
พระไพศาล วิสาโล อุปสมบทเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๖ ณ
วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน
จิตตฺสโุ ภ วัดสนามใน ก่อนไปจ�ำพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อ�ำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรมกับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ
แต่แรกท่านตัง้ ใจจะบวชเพียง ๓ เดือน แต่เมือ่ การปฏิบตั ธิ รรมเกิด
ความก้าวหน้า จึงบวชต่อเรือ่ ยมา จนครบรอบ ๓๑ พรรษาในต้นปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้
ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่ส่วนใหญ่จะจ�ำ
พรรษาอยูท่ วี่ ดั ป่ามหาวัน (ภูหลง) เพือ่ รักษาธรรมชาติและอนุรกั ษ์ปา่
นอกจากการจัดอบรมปฏิบตั ธิ รรม พัฒนาจริยธรรมและอบรมโครงการ
เผชิญความตายอย่างสงบต่อเนือ่ งตลอดมาแล้ว ท่านยังเป็นประธาน
เครือข่ายพุทธิกา กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง กรรมการสถาบัน
สันติศึกษา กรรมการมูลนิธิสันติวิถี และกรรมการสภาสถาบัน
อาศรมศิลป์ เป็นก�ำลังส�ำคัญในเครือข่ายสันติวธิ ี ล่าสุดยังเป็นหนึง่ ใน
คณะกรรมการปฏิรูป
พระไพศาล วิสาโล ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรม นักคิด
นักเขียน และนักรณรงค์หวั ก้าวหน้าทีน่ ำ� ธรรมะมาสร้างสันติ เชือ่ มโยง
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ความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคม
ในบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่างเข้าใจง่าย ชัดเจนเป็นรูปธรรม มี
ทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เห็นเป็นเรื่องง่าย
นอกจากเผยแผ่ธรรมผ่านการเทศนาแล้ว ท่านยังมีงานเขียนต่อเนือ่ ง
สม�ำ่ เสมอ ทัง้ หนังสือ งานแปลและบทความ ปัจจุบนั มีผลงานหนังสือ
ของท่านมากกว่าร้อยเล่ม นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือ
หลายฉบับ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ท่านได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์
ในสาขาศาสนาและปรัชญา จากผลงานหนังสือ พุทธศาสนาไทย
ในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต อีกเกียรติประวัตสิ �ำคัญ
คือ ท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกทีไ่ ด้รบั รางวัลศรีบรู พา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๓ โดยมติเอกฉันท์ และล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ท่านได้รับรางวัลนักเขียนอมตะประจ�ำปี ๒๕๕๓ โดยมติ
เอกฉันท์จากมูลนิธิอมตะ ซึ่งท่านได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดจ�ำนวน
๑ ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิโกมลคีมทอง
แม้จะมีผลงานช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการปฏิบตั ภิ าวนาหลากหลายรูปแบบจนแทบไม่มเี วลาพัก
แต่ทงั้ หมดทัง้ ปวงทีก่ ล่าวมาแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยังคงยืนยันว่า
“ชีวติ อาตมา เป็นแค่พระอย่างเดียว ก็เป็นเกียรติ และประเสริฐสุด
ในชีวิตแล้ว ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน”

