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บทนํา
ทานติช นัท ฮันห เกิดในปพ.ศ. ๒๔๖๙ จังหวัดกวางสี ภาคกลางของประเทศเวียดนาม
มีนามเดิมวา เหงียน ซวน เปา (Nguyen Xuan bau) พ.ศ. ๒๔๘๕ อายุ ๑๖ ป ไดบรรพชาเปน
สามเณรในพระพุทธศาสนา ณ วัดตื่อฮิ้ว (To Hieu) พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุ ๒๓ ป อุปสมบทเปน
พระภิกษุ เดินทางไปไซงอนเพื่อฟนฟูพุทธศาสนาและเขียนบทความ ทําใหถูกตอตานจากผูนํา
องคกรชาวพุทธและรัฐบาลในขณะนั้น ในปพ.ศ. ๒๕๐๕ ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยพรินซตัน
สหรัฐอเมริกา ศึกษาสาขาศาสนาเปรียบเทียบ จากนั้น ๑ ป ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
แตทานตัดสินใจกลับไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อสานตอแนวคิดพุทธศาสนาใหเปนสวนหนึ่ง
ของชี วิ ต ประจํ า วั น โดยก อ ตั้ ง โรงเรี ย นคนหนุม สาวรั บ ใช สั งคม เยี ย วยาความเสี ย หายจาก
สงคราม
พ.ศ. ๒๕๐๙ มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King,Jr) เสนอชื่อทาน
ติช นัท ฮันห เขารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ รัฐบาลเวียดนามปฏิเสธการกลับประเทศของ
ท า น จึ ง ต อ งลี้ ภั ย อย า งเป น ทางการไปพํ า นั ก ที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส โดยเป น อาจารย ส อน
ประวัติศาสตรในมหาวิทยาลัย สรางอาศรมนอกเมืองปารีสเพื่อเขียนหนังสือและปลูกพืชไร ทาน
ยังคงทํางานเพื่อสันติภาพ และเพื่อผูลี้ภัยอยางสม่ําเสมอ
๑

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
๒
อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม
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พ.ศ. ๒๕๒๕ มีผูมาปฏิบัติธรรมที่อาศรมของทานทวีจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ทานจึงเริ่ม
กอตั้งชุมชนทางตะวันตกเฉียงใตของฝรั่งเศสตั้งชื่อวา หมูบานพลัม (Plum Village) ซึ่งถือเปน
บานของทาน และเปนชุมชนการปฏิบัติใชชีวิตอยางมีสติของพุทธบริษัท ๔ ปจจุบัน มีสถาน
ปฏิบัตธรรมหมูบานพลัมกระจายอยูในหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ฮองกง และไทย มีนักบวชกวา ๖๐๐ รูป จาก ๒๐ ประเทศทั่วโลก มีกลุมปฏิบัติธรรมตาม
แนวทางหมูบานพลัมหรือ “ สังฆะ” เกือบ ๑๐๐๐ กลุม กระจายอยู ๓๑ ประเทศ
ทานติช นัท ฮันห พระภิกษุชาวเวียดนาม ผูนําเสนอความคิดพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตประจําวัน และพุทธธรรมเปนสิ่งที่สามารถประยุกตใชใหเขากับวิถียุคปจจุบัน ทานเปน
ที่รูจักในฐานะพระเถระชั้นผูใหญ พระอาจารยเซน พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน พระ
วิปสสนาจารย ภาวนา กวี นักเขียน นักตอสูเพื่อสันติภาพ ปจจุบันทานพํานักที่หมูบานพลัม
ประเทศฝรั่งเศส
สันติสุขทุกลมหายใจฯ งานเขียนของทานติช นัท ฮันหเลมนี้ ทานกลาววาเปนงาน
ที่สืบเนื่องมาจาก (ปาฏิหาริยแหงการตื่นอยูเสมอ (The Miracle of Mindfulness) ตีพิมพครั้ง
แรกเมื่ อป ๑๙๗๔ เพื่ อเป น คู มือสํ า หรั บ ปฏิบัติภ าวนาแกส มาชิกโรงเรีย นคนหนุมสาว และ
สันติภาพทุกอยางกาว (Peace Is Every Step) ตีพิมพป ๑๙๙๑ ๓ เปนบทสั้น ๆ เกี่ยวกับการนํา
สติ แ ละสั น ติ ภ าพมาใช ใ นมิ ติ ต า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ) สํ า หรั บ สั น ติ สุ ข ทุ ก ลมหายใจ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอาน ผูปฏิบัติไดสัมผัสกับสันติภาพและความเบิกบานที่แทจริง ไดวันละ
หลาย ๆ ครั้ง ทานกลาววา แมเธอจะมีชีวิตอยูกับตารางงานที่อัดแนนก็ตามขอเพียงมีหนังสือ
เลมนี้เปนคูชีพและมีชีวิตที่มีความสุขยิ่งกวาเดิม (หนา ๑๙) ดวยปณิธานที่เรียกวา “พุทธศาสนา
ในวิถีชีวิตประจําวัน”ที่จะสามารถชวยเหลือผูคนใหมีความทุกขนอยลง ใหมีความเบิกบานและ
ความสงบเพียงพอที่จะใชชีวิตอยางมีความสุข

โครงสรางเนื้อหา

สันติสุขทุกลมหายใจ เลมนี้เปนงานเขียนที่ทานติช นัท ฮันห ไดทําใหพุทธศาสนาอยู
ในวิถีชีวิตประจําวัน เนื้อหาแบงออกเปนบทสั้น ๆ มากถึง ๔๒ บทแตละบทไดกลาวถึงวิถีแหง
ชีวิ ต ของผูคนทั้งหมดเริ่ มตั้ งแต ตื่ นนอนยามเชา เปดกอกน้ํา ลางใบหนา แปรงฟน อาบน้ํา
แตงตัว นั่งและหายใจ เตรียมอาหารเชา รับมือนิสัยไมดี ทลายหองขังแหงอดีต เดินในวิถีแหงสติ
การเข าที่ พึ่งแท เปรี ยบดอกไม ที่แยมบาน ไรการเกิดและการตาย พิจ ารณาความไมมุงหวัง
ความรักอันไรขอบเขต ฟงอยางลึกซึ้งดวยความกรุณา เปนตน
๓

ติช นัท ฮันห, แปลโดย จิตร ตัณฑเสถียร, สันติสุขทุกลมหายใจ PEACE IS EVERY BREATH,
(กรุงเทพฯ: ฟรีมายด พับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๑๙.

๒๒๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ท า น ติ ช นั ท ฮั น ห กล า วไว ในบทนํ า ว า เราทุกคนจําเปน ตองมีมิติทางจิตวิญ ญาณ
ในชีวิต เราตองการการฝกฝนทางจิตวิญญาณ หากการฝกฝนเราสม่ําเสมอและมั่นคง เราจะ
สามารถแปรเปลี่ยนความกลัว ความโกรธและความสิ้นหวังที่อยูภายในตัวเราได นับเปนขาวดี
คือการฝกฝนทางจิตวิญญาณหรือการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทําไดทั้งวัน ไมวาเธอจะทําสิ่งใด
เธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกทําสิ่งนั้น ๆ ดวยรางกายและจิตใจทั้งหมดของเธอดวย “สติและสมาธิ ”
ทุกกิจกรรมสามารถกลายเปนการปฏิบัติธรรมของเรา ไมวาจะอยูที่ไหน ขอเพียงตระหนักรูถึง
รางกายของเธอ เธอไมอาจกลาวไดวา “ฉันยุงเกินไป ฉันไมมีเวลาสําหรับภาวนา”
ติช นัท ฮันห มองวา ทุก ๆ ขณะ คือของขวัญแหงชีวิต เมื่อเธอตื่นนอน เธอสามารถยิ้ม
ไดทันที นั่นคือรอยยิ้มแหงการตรัสรู ชีวิตกําลังมอบ ๒๔ ชั่วโมงที่สดใหมใหดํารงชีพ และนั่นคือ
ของขวัญอันล้ําคาที่สุด ๔ ทานสอนใหภาวนา วา “ตื่นขึ้น รอยยิ้มผลิบาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงแหงวัน
ใหม ปณิธานใชชีวิตเต็มเปยมทุกขณะ มองสรรพชีวิตดวยสายตาแหงความรัก” (หนา ๒๗)
เธอสามารถสัมผัสกับความสุขมากมายไดในระหวางลางหนา แปรงฟน หวีผม โกนหนวดและ
อาบน้ํา เมื่อเธอรูจักที่จะฉายแสงแหงความตระหนักรูลงบนทุกการกระทํา การเจริญสติคือการ
ใสใจ (หนา ๒๘) ในแตละวันเธอมีเวลา ๑-๒ นาที สําหรับการแปรงฟน ขอใหรวบรวมสมาธิ
ทั้งหมดอยูกับการแปรงฟน เธอตองแปรงฟนดวยความสบายและมีความสุขตลอดเวลา ๑-๒
นาทีที่เธอแปรงฟน ถาเธอทําได ถือวาเธอประสบความสําเร็จแลว นี่แหละคือภาวนา (หนา ๓๐)
ทานบอกวาเราอาบน้ําแตงตัว เรามอบความใสใจทั้งหมดของเราใหกับสิ่งที่กําลังทําอยู เราทํา
ทุกอยางดวยความผอนคลาย เบาสบาย เราทําสิ่งเหลานั้น คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราตองทําใน
ชีวิตอยาปลอยความคิดที่คุนเคยเปนพลังนิสัยลากจูงเธอไปสูเรื่องราวตาง ๆ ในอดีต หรืออนาคต
หรื อจองจํ า เธอไว กั บความกัง วล ความเสี ย ใจ และความโกรธ กลั บ มาอยู กั บ ป จ จุ บั น ขณะ
(หนา๓๒) การนั่งและหายใจ ทานติช นัท ฮันห สอนวา ฉันขอใหเธอนั่งสัก ๒ -๓ นาทีเทานั้น
หลังจากนั้นหากเธอรูสึกวาการนั่งสมาธินั้นเบิกบานเกินกวาจะหยุดได เธอคอยนั่งตอไปนาน
เทาที่ตองการ ทานแนะนําวาดวยการหาที่นั่งใหเหมาะกับตัวเอง การจัดทานั่ง การจุดธูปดวยสติ
และสมาธิ แล ว รั บ รู อยู กับ ลมหายใจที่ เ คลื่ อนเขาและออกผา นทองและหนาอก หายใจเข า
ฉันรูสึกดี หายใจออกฉันรูสึกเบาสบาย (หนา ๓๔) ทานสอนวา การเตรียมอาหารเชาก็เปนการ
ปฏิบัติภาวนาดวยเชนกัน คือทําไดอยางมีสติ การทําสิ่งใด ๆ อยางมีสติ คือการตระหนักรูอยาง
ชัดเจน รู ถึ งสิ่ ง ที่ กํ า ลั ง เกิ ดขึ้ น สติ ช ว ยให เ ราดํ า รงอยูใ นทุ ก ๆ ขณะ ของชีวิ ตได อย างลึ กซึ้ ง
การเตรียมอาหารเชากลายเปนการภาวนาที่แสนเบิกบาน (หนา ๓๕) รับประทานอาหารเชา
ทานติช นัท ฮันห ไดใหความสําคัญถึงการฝก ทานเห็นวา เปนชวงเวลาแหงการผอนคลาย
๔

Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness, (Kandy, Buddhist Publication
Society, (1976,1983), p 13 -15.
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ความสุขอันเงียบสงบ งดการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน มองทุกคนที่นั่งรวมโตะ หายใจ ยิ้ม
ดวยความรับรู ซาบซึ้งกับการดํารงอยูของผูรวมรับประทานอาหารทุกคน ทานบอกวา เราอาจ
ทักทายและพูดคุยผูที่นั่งรวมโตะดวยถอยคําที่ไพเราะ เปนการแสดงความรับรูถึงการดํารงอยูอัน
ล้ําคาของคนที่เธอรัก (หนา ๓๖) สอดคลองกับที่ทานกลาวไวในหนังสือปาฏิหาริยแหงการตื่นรู
วาเมื่อเราเอาใจใสตอกิจกรรมทุกอยางในชีวิตประจําวันดวยการมีสติตื่นรูในทุกขณะ คอย ๆ
ทําทีละนอย ถามีความสุขก็คอยพัฒนาทําตอไปเรื่อยๆ ทําใหบอยๆ ยิ้มดวยความรับรูซาบซึ้งกับ
ชีวิตทุกลมหายใจ ๕ การรับมือนิสัยที่ไมดี ทานบอกวา เรามีพลังนิสัยเชิงลบของจิตใจที่เกิดขึ้น
ครั้งแลวครั้งเลา ที่พึงระวังที่สุดคือการปลอยใหใจโลดแลนไปสูอนาคตอยูเสมอ สิ่งที่เธอตองฝก
ภาวนาในเวลานี้คือ นอมจิตของเธอกลับมาสูปจจุบันขณะ ตระหนักรูถึงพลังนิสัยนั้นในทุก ๆ
ครั้งที่มันลากจูงเธอไป (หนา ๓๗)
ท า นติ ช นั ท ฮั น ห กล า วถึ ง ภาพอดี ตที่ ห ลอกหลอนเรา ขัด ขวางเรา มี อิท ธิพ ลต อ
พฤติ กรรมของเราในป จจุ บัน เป นเหตุใหเราพูด ทําในสิ่งที่เราไมไดปรารถนา เราไดสูญ เสีย
อิสรภาพไป วิธีปฏิบัติคือ การหายใจอยางมีสติชวยใหเราเห็นไดอยางชัดเจนวา ความเจ็บปวดที่
เราตองอดทนในอดีตนั้น ไมไดกําลังเกิดขึ้นกับเราอยูในตอนนี้ หายใจเขาอยางมีสติ เมื่อระลึกได
พลังที่จะทําใหใจเราปนปวนถูกถอดถอนแลว (หนา ๔๐) การเดินอยางมีสติเปนการปฏิบัติอัน
วิเศษ ที่จะชวยใหเรากลับมาอยูกับปจจุบันไดในทุกขณะ ปจจุบันขณะเทานั้นที่เปนของจริง
อดี ตและอนาคตนั้น เปนเพีย งปศาจที่ล ากเราไปสูความเสีย ใจ ถาทุกกาวเดิน ของเธอนําเธอ
กลับมาสูปจจุบันขณะ ปศาจทั้งหลายจะไมมีอํานาจใด ๆ เหนือเธอไดอีกตอไป ดวยบทภาวนา
วา “ ฉันกลับมาแลว ถึงบานแลว ณ ที่นี่ ในขณะนี้ ฉันมั่นคง ฉันเปนอิสระ ในความเปนจริง
อันสูงสุด ฉันดํารงอยู” (หนา ๔๕)
การเขาพึ่งที่แทจริง ทานติช นัท ฮันห ไดยกคําสอนของพระพุทธองควา มีสถานที่ที่
ปลอดภัยมากอยูแหงหนึ่ง เราสามารถกลับมาพักพิงสถานที่นี้ไดทุกเมื่อที่เราตองการไมวาจะอยู
ที่ใด สถานที่แหงนี้คือเกาะภายในตัวเราเอง เมื่อใดที่เธอตระหนักรูลมหายใจ เธอไดพบที่พึ่งใน
ลมหายใจของตนเอง การปรากฏขึ้ น ของสติ คื อ การปรากฏขึ้ น ของพระพุ ท ธเจ า พลั ง แห ง
พระพุทธเจ า พระธรรมและสังฆะจะดํารงอยูกับเราอยางแทจริง แมถึงคราวที่ตองเผชิญกับ
ความตาย เราก็สามารถตายไดอยางสงบสุข (หนา ๕๑) การที่เราจะมีความสุขไดนั้น เราจําเปน
จะต องมีความสดชื่ น ระดั บ หนึ่ งเสี ย ก อน การสรางความสงบ ความผอนคลาย ความสดชื่น
ถือเปนการฝกฝน “การหยุด”ในการภาวนาวิถีเซน เราเปนดอกไมไดจริง ๆ ดอกไมในสวนแหง
มนุษยชาติ เราเปรียบเหมือนดอกไมที่แยมบาน สดชื่นเหมือนน้ําคางพรางพราย (หนา ๕๓)
๕

ติช นัท ฮันห, ปาฏิหาริยของการตื่นอยูเสมอ The Miracle of Being Awake, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ มูลนิธิ โกมลคึมทอง, ๒๕๕๓), หนา ๑๘.

๒๓๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
มั่นคงดังขุนเขา ทานติช นัท ฮันห สอนวา เราไมอาจสงบและมีความสุขไดหากขาด
ความมั่นคง เมื่อรางกายและจิตใจไมมั่นคง เราจะรูสึกกระวนกระวายปนปวนใจ เมื่อหายใจดวย
ความตระหนักรู นั่งดวยความสงบ เธอจะสรางความหนักแนนภายในใหกลับคืนมาอีกครั้ง
“หายใจเขา ฉันเห็นตัวฉันเปน ดั่งภูผา หายใจออก ฉันรูสึกมั่นคงและหนักแนน” (หนา ๕๖)
ดั่งผื นน้ําสะท อนผา ภาพเงาสะทอนบนผืน น้ําเปรีย บไดกับจิตใจที่เงียบสงบ เมื่อจิตใจไมถูก
รบกวนโดยจิตปรุงแตงตาง ๆ เมื่อจิตใจเราสงบ จิตของเราจะสะทอนภาพความเปนจริงไดอยาง
ถูกตอง หายใจออก ฉันทําจิตปรุงแตงตาง ๆ ใหสงบ (หนา ๕๗) ดูแลพายุอารมณ ทานกลาววา
บางครั้ ง หนุ ม สาวก็ ไ ม ส ามารถรั บ มื อ กั บ พายุ อ ารมณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในใจ มี วิ ธี คื อ ก อ นอื่ น เธอ
จําเปนตองรูวาอารมณก็เปนเพียงแคอารมณ ไมวามันจะยิ่งใหญหรือรุนแรงเพียงใด เธอยิ่งใหญ
กวาอารมณนั้นมากมายนัก อารมณนั้นเกิดขึ้น คงอยูสักครู แลวจากไป แลวเหตุใดเราจึงตอง
ยอมตายกับอารมณ (หนา ๕๙) พื้นที่วางคือตัวแทนของความอิสระและผอนคลาย หากไมมี
อิสระเราจะมีความสุขไดอยางไร ทานติช นัท ฮันห สอนวา เธออยากประสบความสําเร็จใน
ทุก ๆ ดาน ซึ่งไมไดผิดอะไร แตเธอตองรูจักจัดสรรชีวิตเพื่อใหการทํางานสามารถสรางความสุข
ไดอยางแทจริงในทุกวัน ของขวัญล้ําคาที่สุดที่เธอสามารถมอบใหกับคนที่เธอรักนั้นคือพื้นที่วาง
ที่มีใหแก กันทั้ งภายนอกและภายใน อยาปลอยใหปญ หา พรากเธอจากชีวิตจริงของเธอเอง
“ฉันหายใจเขา ฉันเห็นตัวฉันเปนดั่งพื้นที่วาง หายใจออก ฉันเปนอิสระ” (หนา ๖๓)

สาระสําคัญบางประเด็นที่นาสนใจ

ทานติช นัท ฮันห มีทัศนะตอความเขาใจและความรักวา หากเรารับรูและเขาใจความ
ทุกขของตนเอง เราจะรับรูและเขาใจความทุกขของคนอื่นไดอยางงายดาย การฝกไดอยางนี้คือ
การฝกมองอยางลึกซึ้งในขอ ๑ และขอ ๒ ของอริยสัจ ๔ แลวจะพบทางออกสูความหลุดพนใน
ขอ ๔ ความสิ้นทุกขที่ลุลวงไดดวยทางนั้น คือขอ ๓ (หนา ๖๔) คุณพอคุณแมในตัวฉัน คุณแมใน
ตัวฉัน คนมากมายที่มีความสัมพันธที่ไมราบรื่นและนาเจ็บปวดกับพอแมของตนเอง ทานสอนให
มองวา แทจริงแลวเธอและคุณพอของเธอมิใชบุคคลสองคนโดยแยกขาด และก็มิไดเปนบุคคล
คนเดียวกันดวย เธอและคุณแมของเธอก็เปนเชนนั้น เราเรียกปญญาอันประเสริฐนี้วา “ไมเปน
หนึ่งและไมเปนสอง” การเขาใจความทุกขและตนเหตุแหงความทุกขอยางลึกซึ้งกอใหเกิดการ
ยอมรั บและความรัก (หน า ๖๘) ทุกสิ่งที่เราเห็น ไดยิน คิดนึก หรือไดป ระสบพบเจอ จะถูก
บั น ทึ ก ทั น ที ใ นส ว นลึ ก ของจิ ต วิ ญ ญาณของเรา พระพุ ท ธองค เ รี ย กจิ ต วิ ญ ญาณนี้ ว า
“คลังวิญญาณ” ชาวตะวันตกเรียกวา จิตใตสํานึก ทานบอกวาเราไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
คลังวิญญาณที่เก็บอารมณตาง ๆ ไวมีเพียงการฝกเดินและหายใจอยางมีสติชวยใหเราดํารงอยู
ในโลกแหงความจริง (หนา ๗๑) สติที่ถูกตองคือพลังงานที่นําเรากลับมาสูปจจุบันขณะ สติที่ไม
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ถูกตอง คือพลังงานที่ฉุดเราใหอยูกับอดีตเจ็บปวดที่เปนวัตถุมีพิษทั้งหลายในคลังวิญญาณ (หนา
๗๙) คนที่ ไ ม ส ามารถทิ้ ง อดี ต ที่ เ จ็ บ ปวดไว ข า งหลั ง เพื่ อ ใช ชี วิ ต อย า งอิ ส ระและผ อ นคลาย
ทามกลางความมหัศจรรยแหงชีวิตในปจจุบัน เสรีภาพหมายถึงการหลุดพนจากคุกแหงอดีตของ
ตนเอง มี คํ า พั ง เพยของเวี ย ดนามว า “เรากลั บ มาว ายน้ํ า ในสระเดิ ม ๆ เสมอ” วิ ธี คื อ เรา
จําเปนตองฝกตนเองใหมีสติอยางถูกตอง (หนา ๗๔) หลวงปูสอนใหใช “การใสใจ” คือกําหนด
ใจใหไปรับรูอารมณใดอารมณหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง ๖ วาเราควรใสใจของเราใหรับรูอารมณ
ที่เชื่อมเราเขากับขอมูลที่จะผลิตจิตปรุงแตงเชิงบวก ความรักการใสใจเชนนี้ เรียกวา “ การใสใจ
ที่สมควร”(หนา ๗๖) บริโภคอยางมีสติ หมายถึงการเลือกบริโภคสิ่งที่จะนําความสงบสุขมาสู
รางกายและจิตใจของเรา คนเอเชียกลาวา “ความเจ็บปวยผานมาทางปาก” คนฝรั่งเศสกลาววา
“เราขุดหลุมฝงศพดวยฟนเราเอง” เมื่อเรารับประทานและดื่มอยางมีสติเราจะไมรับสิ่งใหโทษ
เขาสูรางกายเพียงเพราะความอรอย (หนา ๗๙) ทานสอนวา สติคือสิ่งที่มีคาที่สุดที่เราพึงได สติ
ไมมีขายตามรานคา ถึงแมเราจะยินดีจายดวยเงินมากมายสักเพียงใดก็ตาม เราตองเจริญสติดวย
ตนเอง สติชวยใหเราตระหนักรูวาสิ่งใดที่เราจําเปนตองมีจริง ๆ และสิ่งใดที่ไมจําเปนตอชีวิต
ยิ่งฝกฝนมากยิ่งเรายิ่งตระหนักรูไดอยางชัดเจน (หนา ๘๕) การดํารงอยูอยางเปนสุขในปจจุบัน
คือการหายใจและการเดินดวยความตระหนักรู กอใหเกิดพลังแหงสติ พระพุทธองคตรัสสอนวา
เราทุกคนอยูอยางเปนสุขได ณ ที่นี่ ในเวลานี้ และดินแดนแหงสุขาวดี ของพระพุทธองคอยูที่นี่
ตรงนี้ เราควรฝ กฝนที่ จะเบิ กบานกั บอาณาจักรในทุกยางกาวที่เราเดิน เราควรเบิกบานกับ
ความสุขเดี๋ยวนี้ในวันนี้ เพราะพรุงนี้อาจสายเกินไป การภาวนาคือการดํารงอยูอยางลึกซึ้งในทุก
ขณะของชีวิตประจําวัน สติ สมาธิ ปญญารูจริง คือแกนแทของภาวนา (หนา ๘๙)
ทานผูเขียนมีทัศนะตอ ความรักอันไรขอบเขตวา ในพุทธศาสนาเรารูวาความเขาใจ
กอใหเกิดรักแท เมื่อเราไมเขาใจผูที่เรากําลังมอบสิ่งที่เราเรียกวาความรัก ยิ่งเรารักเขามากเทาไร
เราก็ยิ่งทําใหเขาเจ็บไดมากเทานั้น เราควรถามตนเองวา “ฉันเขาใจความยากลําบากและความ
ทุกขของเขาแลวหรือยัง ฉันไดเห็นตนเหตุของความทุกขนั้นแลวหรือยัง” เมื่อเราเห็นถึงตนเหตุ
แหงทุกขไดแลว เราจะเห็นหนทางที่จะแปรเปลี่ยน พุทธศาสนายังสอนอีกวา เราตองรักตัวเรา
เองใหไดกอน เราจึงจะสามารถรักผูอื่นไดอยางแทจริง (หนา ๑๐๕) รักแทนําพาความเบิกบาน
ซึ่ ง เป น ความรู สึ ก ป ติ ยิ น ดี และอิ่ ม เอมใจ เมื่ อ ฝก สติ เราสามารถตระหนั ก รูไ ด ถึ งป จ จัย แห ง
ความสุ ขทั้ งปวงที่มีอยู อุ เบกขา หมายถึ งการไมขีดแบง ไมเลือกขาง ไมแบงแยก ไมปฏิเสธ
รักแทตองเปนแบบนั้น (หนา ๑๐๗)
ท า นติ ช นั ท ฮั น ห เห็ น ว า การฟ ง อย า งลึ ก ซึ้ ง เป น การปฏิ บั ติ ภ าวนาที่ จ ะนํ า มาซึ่ ง
ปาฏิหาริย ในการบําบัดเยียวยา เราสามารถเปนพระโพธิสัตว คือบุคคลที่มีชีวิตอยูดวยความ
เมตตาอันยิ่งใหญตอทุกสรรพชีวิตสามารถนั่งและรับฟงอยางลึกซึ้งเพื่อบรรเทาความทุกขของ
ผูอื่นได การรับฟงอยางลึกซึ้งดวยทั้งหมดของหัวใจของเรา ดวยความเมตตาและกรุณาทั้งหมดที่

๒๓๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
เรามี (หน า ๑๐๘) ซึ่ งลั กษณะดั งกล า วนี้ เปน ลักษณะของพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนา
มหายานตามหลักของปรัชญามหายาน ที่ความเมตตาจะตองประกอบไปดว ยกุศลจิตและมี
ความบริสุทธิ์ ๖ ทานบอกวา การใชวาจาแหงความรักก็เปนการปฏิบัติอยางหนึ่ง การฝกใชวาจา
แห ง ความรั ก ร ว มกั บ ฝ ก การฟ ง อย า งลึ ก ซึ้ ง มี อ านิ ส งส ใ นการฟ น ฟู ก ารสื่ อ สารระหว า งกั น
(หนา ๑๑๙) ทุกลมหายใจของเธอ ในขณะที่เธอหายใจเขา กาวเทาสักสองสามกาว ในชวงนาที
นั้ น เธอจะสั ง เกตเห็ น ว า ตั ว เองมี ชี วิ ต เธอสามารถเบิ ก บานกั บ ปาฏิ ห าริ ย ไ ด ใ นขณะที่ เ ดิ น
เธอสามารถสัมผัสกับปาฏิหาริยของชีวิต เบิกบานและมีความสุขไดในทุกขณะ ไมวาจะอยูที่ไหน
(หนา ๑๑๗)
ทายเลม เปนคาถาสําหรับการปฏิบัติประจําวัน ซึ่งเปนบทคาถาสั้น ๆ ที่หมูบานพลัม
ใชทองระหว างกิจ วัตรประจําวัน วัตถุประสงคก็คือเพื่อชวยใหกลับมาอยูปจจุบันขณะ ทาน
ติช นัท ฮันห บอกวา การใชคาถามีมากวา ๒๐๐๐ ป ในขณะที่ทานเปนสามเณรที่วัดตื่อฮิ้ว
ที่เวียดนาม ทานมีหนังสือคาถาสําหรับการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รวบรวมโดยพระอาจารยตูถี่
พระสังฆปรินายกชาวจีน หนังสือ ๕๐ คาถา เขียนขึ้นเพื่อพระภิกษุ และภิกษุณี สามเณรและ
สามเณรี ไดใชฝกปฏิบัติ ที่หมูบานพลัมฝรั่งเศส ที่ทานพํานักอยู สวดคาถา เมื่อตื่นนอน เขาหอง
ปฏิ บั ติ ธ รรม ระหว า งมื้ อ อาหาร เช น คาถาเมื่ อ ตั ก ข า ว “ในอาหารนี้ ฉั น เห็ น อย า งแจ ม ชั ด
สรรพสิ่งในจักรวาล ชวยบํารุงเลี้ยงฉัน” และแบบฝกอบรมสติจํานวน ๕ ขอ มีการปกปองชีวิต
ความสุขอันแทจริง ความรักที่แทจริง วาจาแหงความรักและการฟงอยางลึกซึ้ง การบํารุงหลอ
เลี้ยงและเยียวยา
สัน ติ สุขทุ กลมหายใจ เล มนี้ ป กหน าไดนํารูป ของทานติช นัท ฮัน ห มือซายมีร ะฆัง
ใบเล็ก บนฝามือ ดวยทานั่งอันสงบ ใบหนาสงบเย็นมีความสุข โทนสีบอกถึงความสงบใจ รูปเลม
กะทัดรัดพิมพดวยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทางวิถีของ
หมูบานพลัม งานเขียนเลมนี้ทาน มุงเนน เปนแนวในการประพฤติปฏิบัติเปนวิถีประจําวันของ
ชาวพุทธมหายาน โดยมีวิถีเซนที่เนนการใช สติ สมาธิ ปญญาในขณะปจจุบัน และวิถีชีวิตนี้
กําลังไดรับความสนใจและ มีผูเขารวมภาวนามากมายทั่วโลก ทุกชาติ ทุกศาสนา บางคนเปน
คริสตแตเลือกใชชีวิตแบบวิถีพุทธมหายานแนวเซน บางเปนมุสลิม แตชื่นชอบวิถีมหายานแนว
เซน ที่ใหคําตอบของชีวิตทุกกระบวนความ ในยุคที่จังหวะชีวิตของผูคนรวดเร็วและเรงรีบยิ่ง
กวาเคย เนื้อหาหนังสือนี้ชี้ใหเห็นวา ทุกสิ่งที่เราไดกระทํา ไดพบเจอ ไดสัมผัส ในทุก ๆ ขณะ
ลวนเปน “เครื่องเจริญสติ” ที่สามารถสราง “สันติสุข” ใหกับชีวิตได ชี้ใหใชภาวนากับทุก ๆ
อยางที่ไดสัมผัสอยางมีความสุข
๖

เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, (กรุงเทพฯ : เวิ้งนครเกษม, ๒๕๒๒), หนา ๙.
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สันติสุขทุกลมหายใจ เปนงานเขียนที่ละเมียดละไม สุขุม ลึกซึ้ง โดยทานติช นัท ฮันห
ไดยอย มรรค มีองค ๘ และอริยสัจ ๔ มาอธิบายใหงายตอการเขาใจ เขาถึง และนําไปพัฒนา
วิถีชีวิตแบบพุทธในชีวิตประจําวันอยางไดผล โดยมีฐานคือสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา เปนตัว
รองรับ พรอมดวยสติ สัมปชัญญะ ลงไปผนวกกับวิถีชีวิตประจําวัน นับแตตื่นนอน การทํางาน
การกิน การคบเพื่ อน การสื่ อสาร และวาระสุดทายของชีวิต พุทธมหายานแนวเซนไดอยาง
งดงาม มีเนื้อหาที่เปนบทอานสั้น ๆ แตอัดแนนดวยสาระขอคิดที่ลึกซึ้ง ดวยภาษาสํานวนการ
เขียนที่กินใจ ประทับใจ ซึ้งใจตอคนอาน และถอยคําเหลานั้นสามารถเปนแรงบันดาลใจ ทําให
หลาย ๆ คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกครบทั้ง ๓ ทวาร คือมโนทวาร วจี
ทวารและกายทวาร โดยเฉพาะคนหนุมสาวทั่วโลกที่แสวงหาคําตอบของชีวิต ไดทยอยเขารวม
กิจกรรมภาวนาแหงการตื่นรูของหมูบานพลัม แนนทุก ๆ ครั้งที่จัด นอกจากหนังสือเลมนี้จะเต็ม
เปยมไปดวยตัวอักษรอันลึกซึ้งแลว ยังมีความสมบูรณดวย “ภาพลายพูกัน” อันทรงคุณคามี
ความหมายตอการดําเนินชีวิตถึง ๑๒ ภาพ บทคาถา ๕๒ คาถา ถือวาเปนจุดเดนของหนังสือ
เลมนี้ประการหนึ่ง ที่ชวยเตือนใจใหเรากลับมามีสติ ชักนําจิตสูแนวทางสติที่ถูกตอง
ทานติช นัท ฮันห เปนทั้งพระ นักเขียน กวี วิปสสนาจารยคนสําคัญของโลก งานเขียน
ของทานเลมนี้เต็มไปดวยความลุมลึก เปยมไปดวยแรงบันดาลใจ “สันติสุขทุกลมหายใจ Peace
is every breath” จะแปร เปลี่ยนชีวิตของผูคนในยุคนี้ ให “หยุดมอง” ดวยความลึกซึ้งไดมาก
ทีเดียว หนังสือเลมนี้จะใหคําตอบสําหรับคนที่กําลังแสวงหาคําตอบของชีวิต คําตอบที่เปนวิถี
แนวทางของพระพุทธศาสนาที่อานงายที่สุด เขาใจไดงายที่สุด ปฏิบัติไดงายที่สุด และบรรลุได
งายที่สุดเมื่องานจบ

๒๓๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
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