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งานเขียนรางวลัธรรมวรรณศิลป์ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ หวัขอ้ ความทุกขก์บัชีวติของฉนั 

 

 

‘ความทุกข์’ เพือ่นแท้ของข้าพเจ้า 

 

 หากมีใครสักคนถามขา้พเจา้วา่ใครเป็นเพื่อนแทข้องขา้พเจา้ ในวนัน้ีขา้พเจา้สามารถตอบไดอ้ยา่งเตม็

ปากเตม็ค าวา่ ‘ความทุกขคื์อเพื่อนแทข้องขา้พเจา้’ 

 อยา่เพิ่งเป็นกงัวลไปเสีย ขอเชิญเขา้มาก่อนเถิด ขา้พเจา้จะแนะน าเพื่อนคนน้ีใหทุ้กท่านรู้จกั อนัท่ีจริง

ขา้พเจา้เดาวา่ทุกท่านคงเคยพบกบัเจา้ ‘ความทุกข’์  คนน้ีมาบา้งไม่มากก็นอ้ยตลอดชีวิตของพวกท่านท่ีผา่นมา 

ในความจริงแลว้ ‘เขา’ เป็นคนท่ีน่ารักมากทีเดียวหากวา่ไดรู้้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของเขา 

 ก่อนอ่ืนขา้พเจา้ขอใหนิ้ยามของค าวา่ ‘เพื่อนแท’้ สักหน่อย เพื่อนแทใ้นท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้รู้จกัตวัเราดี

ยิง่กวา่ตวัเราเอง ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อชีวติของเราเป็นอยา่งมากจนเราคาดไม่ถึง ผูท่ี้อยูก่บัเราเสมอไม่วา่เราจะไปท่ีไหน 

คนท่ีห่วงใยเรามากจนไม่กลา้จากเราไป คนท่ีอยูก่บัเราตลอดเวลาแมว้า่เราจะไม่เคยรู้ก็ตามที ถึงแมว้า่เราไม่ตอ้งการ

เขามากเพียงใด เขาก็ยงัคงอยูก่บัเราไม่ห่างกาย 

 

 -อดีต- 

 ขา้พเจา้ขอเล่ายอ้นถึงช่วงเวลาก่อนท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นตวัตนจริงๆ ของเพื่อนแทค้นน้ีสักเล็กนอ้ย ก่อนหนา้

น้ีขา้พเจา้เคยสนิทสนมกบั ‘ความสุข’  เป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้จ  าไดว้า่เรารักกนัมาก ความสุขชอบใหแ้ต่ส่ิงท่ี

ขา้พเจา้พอใจ ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ความสบายใจ ขา้พเจา้เองก็มกับ ารุงรักษาความสุขใหเ้ติบใหญ่อยูเ่สมอ ราว

กบัเป็นดินแดนในความฝันทวา่สัมผสัจบัตอ้งไดจ้ริงทั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ขา้พเจา้เคยปรารถนาท่ีจะ

ครอบครองความสุขไปจนชัว่นิรันดร์ แต่เน่ืองจากอนิจจงัคือความไม่เท่ียงแทแ้น่นอนอนัเป็นสามญัลกัษณะของ
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โลก แมน้วา่ขา้พเจา้ปรารถนาครอบครองความสุขมากเพียงใด ความปรารถนาอนัรุนแรงนัน่เองท่ีพุง่กลบัมาท าร้าย

ขา้พเจา้ 

 เพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่งทฤษฎีกบตม้ท่ีนกัวทิยาศาสตร์ท่าน

หน่ึงไดท้  าการทดลองมาเล่าฝากไว ้ เร่ืองมีอยูว่า่ เขาไดท้  าการทดลองโดยน ากบมาใส่ในหมอ้น ้าสองใบ หมอ้แรก

เป็นน ้าร้อนท่ีก าลงัเดือดพล่าน กบตวันอ้ยกระโดดออกจากหมอ้น ้าร้อนในทนัที อีกหมอ้หน่ึงเป็นหมอ้น ้าเยน็ซ่ึงจะ

ค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิทีละนอ้ยจนเจา้กบไม่ทนัไดรู้้ตวั เน่ืองจากกบเป็นสัตวเ์ลือดเยน็ท่ีร่างกายจะปรับอุณหภูมิตาม

สภาพแวดลอ้มรอบๆ  ดงันั้นความร้อนท่ีเพิ่มข้ึนจึงไม่ท าใหเ้จา้กบรู้สึกเดือดร้อนสักเท่าไร กวา่กบนอ้ยจะรู้ตวัวา่ตก

อยูใ่นอนัตราย ก็อยูใ่นเง้ือมมือพญายมราชเสียแลว้ 

 เฉกเช่นเดียวกบัความสุข บางคร้ังเรามกัรังเกียจความทุกขด์งัเจา้กบกระโดดหนีออกจากหมอ้น ้าร้อน 

ความสุขอาจดูเหมือนน ้าเยน็ ยามท่ีเราเผลอไผลหลงคลอ้ยตามเขา หายนะจะมาเยอืนในทนัที ความสุขเขาช่างมี

เสน่ห์และมายาดึงดูดใจเราใหห้ลงใหลไดง่้ายดายยิง่นกั พอเรามวัเมาไดท่ี้เขาก็แอบยอ่งมาแทงขา้งหลงัทะลุถึงหวัใจ 

  ความสุขท่ีขา้พเจา้หลงนึกวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นความจริงและไม่เปล่ียนแปลงก็ยงัตกอยูใ่ตก้ฎแห่งความ

ธรรมดาของโลก ความยดึมัน่ถือมัน่ในความสุขยิง่มีมากเท่าใด ความเสียใจและผดิหวงัท่ีไม่ไดด้ัง่ใจยอ่มรุนแรงมาก

เท่านั้น ความสุขท่ีขา้พเจา้เห็นวา่มีรสหอมหวานแสนอร่อยกลบัแปรเปล่ียนเป็นรสขมสีด าแห่งความทรมานของ

ความทุกขไ์ปเสียได ้ ใช่แลว้! ความสุขเป็นเพียงของฉาบทาภายนอก แต่เน้ือแทข้องมนัคือความทุกขท์รมานอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 ในยามท่ีถูกความหวงัเพียงหน่ึงเดียวทรยศ ขา้พเจา้ก็รู้ตวัไดใ้นทนัทีวา่เผลอเล้ียงงูเห่ามาโดยตลอด พอถึง

เวลาประจวบเหมาะก็ยอ้นกลบัมาท าร้ายเราไดอ้ยา่งเจบ็แสบ น่ีคือผลจากการหลงยนิดีในส่ิงท่ีเรียกวา่มายา เม่ือ

รู้สึกตวัอีกคร้ังก็ไม่พบส่ิงใดท่ีควรค่าแก่การเรียกวา่ความสุขเลย  

 หากวา่เพื่อนแทคื้อคนท่ีอยูก่บัเราในยามท่ีเราไม่เหลือใครเลย ผูท่ี้จะปรากฏตวัข้ึนเป็นคนแรกยอ่มเป็น

ความทุกขโ์ดยไม่ตอ้งสงสัย ยามน้ีขา้พเจา้จึงเร่ิมสนิทสนมกบัความทุกขแ์ละไดท้  าความรู้จกัเขาเสียใหม่ อาจ

เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่ไดพ้บหนา้ความสุขมากเหมือนเม่ือก่อนประกอบกบัเวลาช่วยใหข้า้พเจา้ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม

ความเป็นจริง ไม่น าอารมณ์ของตนเขา้ไปรับรู้อีก เม่ือไม่รู้สึกยนิดีหรือยนิร้ายกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาก็

สามารถท าใหม้องเห็นความจริงชดัเจนมากข้ึน ความจริงนั้นจะเป็นส่ิงใดเล่าถา้ไม่ใช่ความธรรมดาของโลกท่ีมีทั้งสี

ขาวและด า สีด าตรงขา้มกบัสีขาวแต่เป็นคู่กนัฉนัใด ส่ิงท่ีไม่น่าอภิรมยก์บัส่ิงท่ีน่าอภิรมยก์็ยอ่มเกิดคู่กนัฉนันั้น ดงัค า
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กล่าววา่ ไดล้าภ เสียลาภ ไดย้ศ เสียยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข ์รวมกนัเป็นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกท่ีทุกผู ้

ทุกคนตอ้งประสบพบเจออยา่งแน่นอน 

 ความชอบและความชงัเกิดจากความรู้สึกของเราเอง ยามพบส่ิงท่ีก่อเกิดสุขเวทนา เรายอ่มพอใจในส่ิง

นั้น แต่ยามพบส่ิงท่ีก่อเกิดทุกขเวทนา เรายอ่มชิงชงัส่ิงนั้นใช่หรือไม่? จากนั้นเราก็จะแบ่งส่ิงต่างๆ เป็นสองประเภท

คือชอบและไม่ชอบ ตามธรรมดาบุคคลทัว่ไปก็พอใจในการแสวงหาส่ิงท่ีชอบและหลีกเล่ียงผลกัไสส่ิงท่ีไม่ชอบ ซ่ึง

แทท่ี้จริงแลว้ความชอบยอ่มข้ึนอยูก่บัใจของบุคคลผูน้ั้น เขาเป็นคนก าหนดส่ิงท่ีเขาชอบและไม่ชอบดว้ยจิตของ

ตนเอง สุดทา้ยส่ิงท่ีเขาชอบใจก็ท าใหเ้ขามีความสุข ส่ิงท่ีเขาไม่ชอบใจก็สร้างความทุกขใ์หแ้ก่ตวัของเขาผูน้ั้น หาก

สามารถก าหนดความชอบไดด้ว้ยจิตแลว้ไซร้ เหตุใดจึงตอ้งสร้างส่ิงท่ีก่อเกิดความทุกขด์ว้ยเล่า?  

 เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของขา้พเจา้ปรากฏข้ึนเป็นมโนภาพ ระลึกไดโ้ดยจิต ทบทวนไล่เรียงล าดบั

เหตุการณ์ตั้งแต่ตน้จนจบ แลว้ไล่ยอ้นจากจุดจบไปหาจุดเร่ิมตน้ พิจารณาความเป็นไปของชีวติจึงพบวา่การยดึติดใน

ส่ิงท่ีรักท่ีพอใจท าใหเ้กิดความทุกขใ์นภายหลงั ก็เพราะเรารักเราหวงแหนมิใช่หรือ จึงก่อเกิดความโศกเศร้าเม่ือพลดั

พรากจากกนั ขา้พเจา้มองเห็นภาพในอดีตแลว้พบแต่ความทุกขซ่ึ์งเกิดจากการประสบส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรัก การพลดั

พรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก และการปรารถนาส่ิงใดไม่ไดแ้ลว้ส่ิงนั้นลว้นเป็นความทุกขท์ั้งส้ิน การอยากมีความสุขเป็น

บ่อเกิดของความทุกขจ์ริงๆ สมดงัค ากล่าวขององคพ์ระศาสดาท่ีวา่ ‘ความพอใจเป็นสาเหตุแห่งความทุกข’์ 

 

 -ปัจจุบนั- 

 นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาขา้พเจา้จึงตดัสินใจคบเจา้ความทุกขน่ี์เป็นเพื่อน ก็ในเม่ือทุกส่ิงในโลกน้ีท่ียงัอยู่

ภายใตก้ฎเกณฑข์องเวลายอ่มประสบกบัการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทุกส่ิงในโลกน้ีไม่จีรังย ัง่ยนืจึงเรียกไดว้า่เป็น

ความทุกข ์ แลว้เรามีเหตุผลใดเล่าท่ีจะเกลียดหรือไม่ชอบเจา้ความทุกข?์ เขาอยูร่อบๆ พวกเราเสมอ ในบา้น ใน

โรงเรียน ในชุมชน ในประเทศชาติ เขาเท่ียววนเวยีนไปมาไม่ขาดหาย อยูใ่นความรัก อยูใ่นความโกรธ อยูใ่นความ

อาลยัอาวรณ์ ขา้พเจา้รู้วา่เขาอยูก่บัขา้พเจา้ตลอดเวลาจึงเลิกเกลียดเขาโดยส้ินเชิงเพราะตวัตนของทุกขก์็คือความจริง

นัน่เอง ขา้พเจา้รักความจริงมากยิง่กวา่ความสุขเสียอีก 

 ความทุกขเ์ป็นผูมี้พระคุณของขา้พเจา้ก็วา่ไดเ้พราะเขาสอนใหไ้ดพ้บพานกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้ใฝ่หามานาน

แสนนาน ขา้พเจา้เท่ียวหาความจริงของชีวติและธรรมชาติ ความจริงท่ีไม่มีวนัเปล่ียนแปลง ขา้พเจา้เห็นโทษภยัของ

ความสุขเพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ตอนน้ีขา้พเจา้รู้ซ้ึงถึงประโยชน์แห่งความทุกขเ์พราะรู้แน่แก่ใจแลว้วา่
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ความทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง ความทุกขไ์ม่มีทางหายไปไดห้ากวา่เรายงัมีตวัตนอยู ่ เราเกิดมาพร้อมกบัความทุกข ์

เติบโตพร้อมกบัความทุกข ์และจกัตอ้งตายไปกบัความทุกขด์ว้ย เวน้เสียแต่วา่จะหาทางไม่ใหม้าเกิดไดอี้ก 

 มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาลว้นโชคดีอยา่งมหาศาลท่ียคุสมยัน้ีมีมหาบุรุษผูห้น่ึงผูซ่ึ้งคน้พบความจริงท่ีท าให้

รู้จกัหนทางท่ีจะท าใหไ้ม่ตอ้งพบพานความทุกขอี์กเลย ความจริงอนัประเสริฐท่ีพระพุทธองคท์รงตรัสรู้และสั่งสอน

เหล่าเวไนยสัตวเ์พื่อจุดมุ่งหมายอนัสูงสุดคือการดบัทุกขโ์ดยส้ินเชิงมีทั้งหมดส่ีประการ ขา้พเจา้จะขอกล่าวถึง

ประการท่ีหน่ึงซ่ึงก็คือทุกขน์ัน่เอง  

 

 -ความทุกข-์ 

 ต าราพิชยัสงครามโบราณเล่มหน่ึงกล่าววา่ ‘รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง’ 

 ถา้หากวา่เป้าหมายสูงสุดคือการดบัทุกขโ์ดยส้ินเชิงแลว้ไซร้ จะมีหนทางใดทรงประสิทธิผลมากไปกวา่

การท าความรู้จกัความทุกขเ์ล่า? เม่ือใดท่ีเรารู้ทุกขอ์ยา่งทะลุปรุโปร่ง เม่ือนั้นเราก็ก าราบความทุกขใ์หห้มดส้ินไปได้

เช่นเดียวกนั 

 หากเปรียบเทียบโลกเป็นโรงละครโรงใหญ่ท่ีมีตวัละครหลากหลายคละเคลา้กนัไป ความทุกขเ์หมือนวา่

จะข้ึนแท่นรับบท ‘จอมวายร้าย’  มาโดยตลอด สังเกตจากการท่ีทุกคนรังเกียจและหวาดกลวัเขาเป็นอยา่งมาก 

ตวัละครทุกตวัใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะไม่ตอ้งพบเจอกบัความทุกข ์ บางคนก็แกลง้ท าเป็นไม่รับรู้การมีอยูข่อง

ความทุกข ์ หรือแมแ้ต่คนท่ีมีความสุขท่ีสุดก็ยงัพร้อมจะวิง่หนีเม่ือความทุกขม์าเยอืน โดยหารู้ไม่วา่จริงๆ แลว้ความ

ทุกขก์็ยงัคงแสดงไปตามบทบาทท่ีไดรั้บในโรงละครโรงใหญ่แห่งเดียวกนัน้ี 

 แต่ความทุกขเ์ป็นจอมวายร้ายท่ีแทจ้ริงหรือเปล่า? เขาก็เป็นเพียงตวัละครหน่ึงท่ีตอ้งแสดงไปตาม

บทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายเหมือนกบันกัแสดงคนอ่ืนๆ เช่น ความรัก ความสงบ ความเกลียด ความกลวั  ลว้นแต่

แสดงตวัออกมาตามบทบาทของแต่ละคน เม่ือการแสดงของตนจบลงในแต่ละฉากก็ตอ้งลงจากเวที ใหน้กัแสดงคน

อ่ืนออกไปแสดงตามบทบาทของแต่ละคน บางคร้ังนกัแสดงบางคนยงัไม่ทนัไดพ้กัให้หายเหน่ือยก็ตอ้งข้ึนเวทีแสดง

ต่ออีกแลว้ ใครกนัแน่ท่ีท าใหต้วัละครเหล่าน้ีตอ้งเล่นไปตามบทบาทและบงัคบับญัชาพวกเขาใหแ้สดงตามบทละคร

ท่ีถูกเขียนข้ึนมา 

 บทละครเร่ืองน้ีมีช่ือสวยหรูวา่ ‘สังสารวฏั’  ซ่ึงมีความหมายวา่การหมุนวนในการท่องเท่ียวไป 

และคนท่ีสามารถสรรสร้างบทละครเร่ืองน้ีมีแค่คนเดียวก็คือผูก้  ากบั แต่ผูก้  ากบัคนน้ีใจร้ายไม่ใช่เล่นเพราะเขาไม่
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เพียงแต่สร้างละครท่ีซบัซอ้นแถมยงัยุง่เหยงิวุน่วาย ใชน้กัแสดงคนแลว้คนเล่าซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ไม่มีความเห็นใจ

นกัแสดงเลยแมแ้ต่นิดเดียว เขายงัสามารถสร้างสรรคล์ะครไดเ้ป็นร้อยเป็นพนัเร่ือง วางแผนร้อยเรียงเร่ืองราวและ

สร้างบทบาทใหน้กัแสดงทุกคนออกมาประชนัฝีมือและบทบาทเดิมๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เร่ืองแลว้เร่ืองเล่าเป็นเวลานาน

แสนนานจนเหมือนเป็นวงจรท่ีไม่มีวนัส้ินสุด คิดไปคิดมาก็ไม่เห็นวา่ผูก้  ากบัคนน้ีจะเก่งกาจตรงไหน กลบัเห็นวา่

เขาช่างโหดร้ายส้ินดี! เขาไม่เหลือความเมตตาใดให้นกัแสดงตาด าๆ ซ่ึงถูกใชง้านอยา่งหนกัหน่วงจนหมดส้ิน

เร่ียวแรง แถมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บก็ไม่เคยท าใหรู้้สึกเป็นอิสระจากเง้ือมมือผูก้  ากบัจอมโหดคนน้ีสักที น่าเสียดายท่ี

นอ้ยคนจะรู้จกัหนา้ค่าตาและช่ือเสียงเรียงนามของผูก้  ากบัคนน้ี พวกเขาจึงยอมตกอยูใ่ตอ้  านาจบงการของเขาดว้ย

ความไม่รู้ตลอดมา 

 จากเร่ืองท่ียกตวัอยา่งมาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ความทุกขไ์ม่ใช่ตวัละครแสนร้ายกาจท่ีควรถูกเกลียดชงั

แมแ้ต่นอ้ย เน่ืองจากตวัละครทุกตวัถูกผูก้  ากบัจอมโหดชกัใยอยูเ่บ้ืองหลงั ตวัละครทุกตวัจึงไดรั้บบทบาทท่ีแตกต่าง

กนัไป โดยเฉพาะเจา้ความทุกขซ่ึ์งถูกผูก้  ากบัจอมโหดเพง่เล็งมุ่งใส่ร้ายป้ายสีจึงไดแ้สดงบทบาทท่ีโหดร้ายท่ีสุด น่า

ชิงชงัท่ีสุด ทรมานท่ีสุด และเป็นความจริงมากท่ีสุดอยูเ่สมอ ตวัละครธรรมดาท่ีทุกคนชอบเมินอยา่งความทุกขถู์ก

มองวา่เป็นตวัร้ายโดยตลอดท่ีแทจ้ริงแลว้เป็นตวัละครท่ีกุมความลบัและปริศนาของเร่ืองราวทั้งหมดทั้งมวลไว ้ ผูใ้ด

ท่ีสามารถไขปริศนาของความทุกขไ์ดจ้ะพบวา่โลกแห่งโรงละครใบใหญ่ใบน้ีมิใช่อะไรอ่ืนนอกเสียจากเป็นการ

บงัคบัและบงการชกัใยของผูก้  ากบัจอมโหด นอ้ยคนนกัท่ีรู้ความลบัน้ีเน่ืองจากยงัหลงเพลิดเพลินไปกบัโลกมายา

และการแสดงจอมปลอมในโรงละครแห่งน้ี ผูก้  ากบัจอมโหดมกัจะยืน่บทบาทท่ีน่ารังเกียจท่ีสุดแก่ความทุกขจ์ะได้

ไม่มีใครสนใจความลบัท่ีเขาเก็บซ่อนไว ้

 ความทุกขไ์ม่ใช่จอมวายร้ายอยา่งแน่นอนหากแต่เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าวา่จอมวายร้ายก็วา่ได ้ เพราะ

ท่ีจริงแลว้เขาเป็นพระเอกของงาน แต่ไม่ใช่งานแสดงละครของผูก้  ากบัจอมโหดหรอกนะ เขาเป็นพระเอกของงานท่ี

ยิง่ใหญ่กวา่นั้นมากมายนกั งานนั้นก็คือการหาทางหนีผูก้  ากบัจอมโหด การท่ีไม่ยอมตกอยูใ่ตอ้  านาจของผูก้  ากบัน้ี

อีกต่อไป ยงัมีคนส่วนหน่ึงท่ีเบ่ือหน่ายบทละครท่ีผูก้  ากบัยืน่ใหแ้สดง เหน่ือยท่ีไม่มีอิสรภาพอนัจริงแท ้เหน่ือยท่ีตอ้ง

พบกบัชะตากรรมเดิมๆ และเหน่ือยท่ีตอ้งทนอยูก่บัความไม่รู้จริงในโลกแห่งการหลอกลวง 

 ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีการรวมกลุ่มของผูเ้สาะหาความจริงโดยมีความทุกขเ์ป็นหวัเรือใหญ่คนแรก ความ

ทุกขบ์อกเสมอวา่ ‘น่ีคือความจริงของชีวติ’ เขาสอนใหฝึ้กยอมรับในทุกขท่ี์เกิดข้ึนมา ใหย้อมรับในทุกอยา่งท่ี

ทุกขเ์ป็น ไม่ตอ้งผลกัไสหรือพะวา้พะวงหรือหวาดกลวัเขาแต่อยา่งใด ใหฝึ้กรู้เน้ือรู้ตวั รู้เท่าทนัในทุกส่ิงทุกอยา่งวา่ 

‘น่ีเป็นเร่ืองธรรมดา ความธรรมดาของความทุกข์’  เพราะตราบใดท่ียงัตกอยูใ่ตอ้  านาจของผูก้  ากบัจอมโหด 
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ความไม่รู้จริงก็ยงัมีอยูเ่สมอ วธีิไขปริศนาแห่งความจริงจะตอ้งฝึกรู้เท่าทนัในความทุกขแ์ละเรียนรู้จากความทุกขใ์ห้

มากเขา้ไว ้เก็บสะสมความรู้ไวเ้ป็นเสบียงเหมือนดัง่ส านวน ‘รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง’ 

 ขา้พเจา้อาศยัความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการเขา้ไปท าความรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของความทุกขจ์นกลายเป็น

ความสนิทสนมชิดเช้ือ ขา้พเจา้ยอมรับในความทุกขแ์ละความทุกขก์็มอบบทเรียนท่ีล ้าค่าแก่ขา้พเจา้อนัเป็นไปเพื่อ

ความดบัทุกขโ์ดยส้ินเชิง แมว้า่เป้าหมายสูงสุดคือการมีชยัอยูเ่หนือความทุกขท์ั้งปวงผา่นกระบวนการเรียนรู้จาก

ทุกขช์นิดต่างๆ ซ่ึงหมายความวา่เม่ือบรรลุจุดหมายไดส้ าเร็จก็จะไม่สามารถพบ ‘เพื่อนแท’้  ผูน้ี้ไดอี้ก แต่

ขา้พเจา้รู้ซ้ึงถึงความหวงัดีอนัสูงสุดท่ีเพื่อนคนหน่ึงสามารถมอบใหเ้ราได ้ ส่ิงนั้นคือการยดึอ านาจของผูก้  ากบัจอม

โหด ไม่ยอมใหม้นัควบคุมชีวติของเราไดอี้กต่อไป การพบเจอกบัอิสระท่ีแทจ้ริง ความสงบเยน็อนัถาวร ไม่มีส่ิงใด

ท่ีจะก่อความเปล่ียนแปลงใดๆ ไดอี้ก ความโชคดีอยา่งมหาศาลคือเราทุกคนสามารถท าส่ิงน้ีใหเ้กิดข้ึนดว้ยตวัเองได้

และไม่จ  าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากใคร นอกเสียจากการฝึกฝนให้รับรู้แต่ความจริง เหมือนท่ีเจา้กบนอ้ย

กระโดดออกจากหมอ้น ้าในทนัทีเม่ือรู้วา่น ้าร้อนนั้นอนัตรายถึงชีวติ 

 ความทุกขคื์อเพื่อนแทข้องขา้พเจา้ ความทุกขย์งัสามารถเป็นครูผูส้อนในฐานะท่ีท าใหไ้ดเ้รียนรู้และรับรู้

ทุกขทุ์กอยา่งตามความเป็นจริงเช่นเดียวกนั ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย ความทุกขเ์ปิดทางใหม้องเห็นความจริงได ้ เม่ือ

มองเห็นความจริงจึงรู้วา่ทุกส่ิงยอ่มเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ เปล่ียนแปลงแลว้ดบัไปตามเหตุของมนั ทุกส่ิงท่ีมีความ

เปล่ียนแปลงยอ่มเป็นความทุกข ์ ดงันั้นจึงไม่มีส่ิงใดท่ีไม่เป็นทุกขเ์ลย ขา้พเจา้หวงัเพียงใหทุ้กคนสามารถช่วยเหลือ

ตนเองไดโ้ดยไม่หวาดกลวัต่อเพื่อนคนน้ี  ภายหนา้จึงมีความสุขไดโ้ดยอาศยัความรู้จกัรู้แจง้ในความทุกข์  ขา้พเจา้

กล่าวไดแ้ค่เพียงวา่ ‘ขอใหเ้ปิดใจเรียนรู้จากความทุกขเ์ถิด เขาไม่ไดน่้ากลวัอยา่งท่ีคิดหากวา่เราเอาใจใส่เขามาก

พอ ในอีกนยัยะหน่ึง ความทุกขไ์ม่เคยท าใหใ้ครเดือดร้อนสักเท่าไร’ 

 

 ขอมอบบทความนีแ้ด่ความทุกข์ ผู้ เป็นเพ่ือนแท้และอยู่ข้างเคียงข้าพเจ้ามาโดยตลอด  

 

พุทธทาสี  ผูเ้ขียน 
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คอลมัน ์ลมหายใจจบัปากกา 

โดย ’ เลิศ  อนุรักษ ์

___________________________________________________________________________________ 

 

“ทักทายแขกเรือนใจ” 

 

 เปิดใจกาย ตอ้นรับลมหายใจหล่อเล้ียงชีวติ เขาคือแขกผูม้าเยอืน  มอบของขวญัมีค่าคือการด ารงอยูก่บั

ปัจจุบนั  หายใจออก  ส่งแขกออกจากบา้น  ก่อนตอ้นรับผูม้าใหม่  ร่วมเติมเตม็ลมหายใจ 

 

 หวัใจเรา มีแขกมาเยอืนมากมายในแต่ละวนั และคืน 

 พวกเขามาสู่ใจเราพร้อมความสุขบา้ง ความพอใจบา้ง  ความหงุดหงิดก็มี ความโศกเศร้าก็มี  งุนงง  เฉย

ชา  เหม่อมอง  หลากหลายแขก  พวกเขามาเยอืนใจเราและท าใหบ้า้นเราเปล่ียนไป แขกดีอาจช่วยเติมความสดช่ืน

เบิกบาน  แขกร้ายอาจน าเมฆด ามาสู่ 

 ทา้ยสุดแลว้เม่ือถึงเวลา  เราก็ตอ้งส่งพวกเขาออกจากธรณีประตูและร้ัวเรือนใจ  ไม่มีแขกใดจะอยูใ่น

บา้นเราตลอดกาล 

 

 หายใจเขา้  ในยามน้ีแขกใดมาเยอืนเรา  พวกเขาน าส่ิงใดมาใหแ้ก่หวัใจนอ้ยๆ นิดน้ี 

 หายใจออก  ยามแขกจากลา  พวกเขาทิ้งร่องรอยใดบา้งแก่เรือนหวัใจ  สกปรกเลอะเทอะหรือไม่  หรือ

สะอาดเอ่ียมอ่องเสียจริง  เราผูเ้ป็นเจา้ของบา้นจะดูแลเรือนใจยามแขกแต่ละรายอ าลาอยา่งไร บางทีเราอาจเหน่ือย

เสียหน่อยกบัการเก็บกวาดเช็ดถู  บางแขกมาอยา่งยิม้เริงร่าพายนิดี  แต่ทิ้งไวด้ว้ยกองขยะและความยุง่เหยงิ  บางแขก

มาดร้ายไม่น่าคบหา  แต่กลบัพาบา้นสงบเงียบ  แขกบางรายแต่งตวัดี  น าอาหารไร้ประโยชน์มาฝาก  แขกอีกราย

แต่งตวัซอมซ่อ  น าหนงัสือบ่มปัญญามาฝากชั้นวาง 
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๑๐ 

 ชีวติแต่ละวนั และคืน เราตอ้งตอ้นรับแขกคนแลว้คนเล่า  หลายคร้ังคราเราเผลอลืมตวัไปวา่  พวกเขา

เป็นเพียงแขก หาใช่เจา้ของบา้นไม่  บางคร้ังเราโดนแขกมวัเมาจนเผลอไผลยกบา้นให้พวกเขาไป  รู้ตวัอีกทีเม่ือ

เรือนใจเงียบงนัดว้ยแขกร้างลา  ทิ้งความเปล่ียวเหงาและบา้นสกปรกไวใ้ห ้

 

 ทุกลมหายใจเขา้  เราตอ้นรับแขกคนน้ีเขา้มาในออ้มกาย  ผูรู้้จกัดูแลแขกมาเยอืน  ยอ่มไม่เสียทีและได้

ประโยชน์จากพวกเขามากท่ีสุด  เม่ือเราดูแลลมหายใจเขา้  เรายอ่มพาเขาเขา้มาเติบพลงัชีวติไดอ้ยา่งเตม็เป่ียม  ขณะ

เจา้ของเรือนกายอีกมาก ปล่อยปละใหเ้ขายอ่งยา่งเขา้มาเพียงริมประตู  ไม่ไดต้อ้นรับดว้ยไมตรีจิต  คุณลมหายใจผู ้

เป็นแขกจึงไม่ไดเ้ขา้มาหล่อเล้ียงร่างกายอยา่งเตม็ท่ี 

 มิวา่ความสุขหรือความทุกข ์ แขกผูม้าเยอืนลว้นมีของฝากล ้าค่ามาดว้ยเสมอ  เม่ือเราทกัทายและตอ้นรับ

ดูแลเป็นอยา่งดี  แขกยอ่มพึงพอใจและมอบของขวญัเป็นการตอบแทน 

 เรามีแนวโนม้วา่จะผลกัไสคุณความทุกขมิ์ใหย้า่งเขา้ธรณีประตู  แต่กลบัปล่อยปละใหแ้ขกหนา้ตาดี

อยา่งความสุขเขา้มาตามอ าเภอใจ  เรากลวัวา่แขกหนา้ตาไม่หล่อเหลาอยา่งคุณความทุกขจ์ะท าร้ายและยดึครองบา้น

เรา  แต่เรากลบัปล่อยใหแ้ขกความสุขปกครองเรือนใจเสียจนลืมตวั  กวา่รู้ตนแขกหนา้ตาดีคนนั้นอาจหยบิอาวธุข้ึน

จ้ีปลน้ 

 ลองยิม้ใหก้บัเขา  แขกท่ีเราไม่ไดต้อ้นรับ  คุณความทุกขรู์ปร่างโทรม อาจเรียกร้องบางอยา่งกบัเราอยา่ง

น่าร าคาญ  แต่ภายใตรู้ปลกัษณ์น่ารังเกียจนั้น เขายอ่มมาพร้อมขมุทรัพยห์รือลายแทงสู่ขมุทรัพย ์

 

 หายใจเขา้และออกผอ่นคลาย  แบบชวนบนัทึกเพื่อใคร่ครวญชีวติฉบบัน้ี  เราลองบนัทึกอยา่งอิสระและ

เปิดกวา้งต่อทุกความคิดและความรู้สึกท่ีเขา้มาในหวัและใจเวลาน้ี  เพียงเฝ้าดูเฝ้าฟัง ตอ้นรับแขกอกัษรและความคิด

นึกทั้งปวงมาสู่หนา้กระดาษ 

 สวสัดี  เจา้เรือนใจลองกล่าวตอ้นรับแขกทั้งหลายดว้ยไมตรีจิต  ชีวิตหรือหวัใจยามน้ีมีแขกใดมาเยอืนแก่

เรา  เราจะดูแลพวกเขาดว้ยลมหายใจและการเขียน 

 หากเราสะดวกเอ่ยถาม ลองถามไถ่พวกเขาบนหนา้กระดาษและลึกลงในเรือนใจวา่ เธอหรือเขามาเยือน

ฉนัเพื่อมอบส่ิงใด  อยากใหฉ้นัดูแลเธอหรือเขาอยา่งไร 
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๑๑ 

 หายใจเขา้ ทกัทายลมหายใจท่ีประตูจมูกเรา  ทุกๆ แขกมาเยอืนเราเพื่อจากไป 

 หายใจออก ส่งแขกผูแ้สนดี ทุกๆ แขกมาเยอืนเราเพื่อมอบส่ิงล ้าค่าก่อนอ าลา 

 ดว้ยลมหายใจน้ี  เราจะดูแลแขกของเราดว้ยสติและปัญญา  ไม่เลือกผลกัไสหรือปิดกั้นแขกใดใด เพียง

ทกัทายและพร้อมอ าลาอยูเ่ช่นนั้น 
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คอลมัน ์ธรรมะคือคุณากร 

โดย คุณชัญ ์

___________________________________________________________________________________ 

 

“ปฏิจจสมุปบาท” 

 

ปุจฉา  

 ปฏิจจสมุปบาทมีความส าคญัอยา่งไรท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจพระธรรม? 

 

วสัิชนา  

 ปฏิจจสมุปบาท (อ่านวา่ ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด) อธิบายถึง การเกิดข้ึนพร้อมแห่งธรรม

ทั้งหลายเพราะอาศยักนั, การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดมีข้ึน หรือเรียกง่ายๆ ไดว้า่ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ลว้นมีเหตุมีผลท่ีมาท่ีไป ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาฟรีๆ ไม่มีอยูจ่ริง เม่ือมีเหตุท่ีท าใหเ้กิดกต็อ้งเกิด เม่ือหมดเหตุท่ี

ท าใหเ้กิดกต็อ้งดบัไปตามเหตุนั้นๆ  

 ธรรมะมีหนา้ท่ีคุม้ครองผูป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิจจสมุปบาท เพราะความ

เกิดข้ึนของส่ิงน้ี, ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน ธรรมะแห่งองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้มุ่งเนน้เร่ืองความดบัไม่เหลือเช้ือ

แห่งกองทุกขท์ั้งหลาย ซ่ึงผูต้ ั้งใจศึกษาสามารถกระท าไวใ้นใจโดยแยบคายเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

และความพอใจท่ีจะด าเนินวถีิชีวติตามท่ีพระองคไ์ดช้ี้แนะไวดี้แลว้ พระธรรมแห่งพระองคส์อนเร่ือง

เหตุท่ีท าใหด้บัสนิทนัน่เอง เพราะส่ิงนั้นสามารถสร้างเหตุไดเ้ช่นเดียวกบัส่ิงอ่ืนๆ ดงัเช่นกฎอิทปัปัจจย-

ตา (อ่านวา่ อิ-ทบั-ปัด-จะ-ยะ-ตา) 
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๑๓ 

 ดงันั้น ธรรมชาติดั้งเดิมแทจึ้งมีกฎอิทปัปัจจยตาเป็นหลกัใหญ่ใจความ ทุกส่ิงเป็นไปตามเหตุ

ปัจจยัตามธรรมดา ผูใ้ดตระหนกัถึงความจริงน้ียอ่มนอ้มเขา้สู่มรรคาแห่งพระพุทธองคโ์ดยแท ้“ผูใ้ด

เห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ั้นช่ือวา่เห็นธรรม” เพราะเหตุวา่ความจริงยอ่มเท่ียงแทไ้ม่แปรผนัตาม

กาลเวลา 
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๑๔ 

คอลมัน์ ธรรมกวี 

___________________________________________________________________________________ 

 

ค่ามีที่ตรงไหน 

 

ค่ากระดาษ แผน่หน่ึง ไม่ถึงสตางค ์

พอวาดวาง ดว้ยอกัษร ประเสริฐศรี 

มีเน้ือหา แห่งพระธรรม ค าดี ๆ 

มนักลบัมี ค่าอนนัต ์เหลือพรรณนา 

 

เพียงกระดาษ ลายเซ็น เป็นท่ีระลึก 

คนโง่ยกึ แยง่กนั ซ้ือสรรหา 

ส่วนผูฉ้ลาด มาตร์ใหญ่ ใฝ่ธรรมา 

แผน่กระดาษ สูงค่า มาเพราะธรรม 

 

แมก้ระดาษ ห่อของ ตรองดูเถิด 

ค่ามนัเกิด เพราะอะไร ไยมิข า 

แมก้ายเน่า ท่ีคู่เคลา้ เฝ้าลูบคล า 

เม่ือมีธรรม ก็หมดเน่า ไม่เศร้าเอย 

พุทธทาสภิกข ุ
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{ คุณค่าแทไ้ม่สามารถวดัไดเ้พียงตดัสินจากรูปลกัษณ์ภายนอก ผูฉ้ลาดจะไม่มองส่ิงของเพียงผวิเผนิ  

เพราะคุณค่าท่ีแทจ้ริงนั้นอยูลึ่กลงไปภายใน และทรงอยูไ่ดด้ว้ยธรรมะ } 


