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ท�ำไมต้องปฏิบัติธรรม
◌

เมื่อครั้งหลวงพ่อชา สุภทฺโท ยังมีชีวิตอยู่ มีพระเซนจากญี่ปุ่นมา
กราบนมัสการท่าน พอพบท่านก็ตั้งค�ำถามท่านเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมเลยว่า “ปฏิบตั ไิ ปท�ำไม ปฏิบตั เิ พือ่ อะไร ท�ำไมจึงต้องปฏิบตั ิ
ด้วย ปฏิบตั แิ ล้วได้อะไร” หลวงพ่อชาไม่ได้ตอบตรง ๆ แต่ถามกลับ
ไปว่า “กินข้าวไปท�ำไม กินข้าวเพื่ออะไร ท�ำไมจึงต้องกินข้าว กิน
ข้าวแล้วได้อะไร” ปรากฏว่าพระเซนรูปนั้นพอใจมากกับค�ำตอบ
ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่ค�ำตอบ แต่เป็นการถามกลับ
สาเหตุทพี่ ระญีป่ นุ่ พอใจในค�ำตอบของหลวงพ่อชา ก็เพราะ
ท่านชีใ้ ห้เห็นว่าการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ไม่ตา่ งจากการกินข้าว เพียงแต่
ว่าการกินข้าวเป็นการบ�ำรุงร่างกาย ส่วนการปฏิบตั ธิ รรมเป็นการ
บ�ำรุงจิตใจ ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับชีวติ ไม่นอ้ ยไปกว่าการกินข้าว
ใคร ๆ คงไม่คาดคิดว่าหลวงพ่อชาจะถามกลับว่า กินข้าวไปท�ำไม
พระไพศาล วิสาโล
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ท�ำไมถึงกินข้าว ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราท�ำทุกวันจนลืม
ถามตัวเองว่ากินข้าวไปท�ำไม ทีจ่ ริงไม่ใช่เฉพาะกินข้าวอย่างเดียว
มีกิจวัตรอีกมากมายที่เราท�ำในชีวิตประจ�ำวันโดยไม่เคยถามเลย
ว่าท�ำไปท�ำไม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยได้ไตร่ตรองในเรื่องที่
ส�ำคัญเท่าไร แต่พอพูดถึงการปฏิบตั ธิ รรม กลับตัง้ ค�ำถามมากมาย
จริง ๆ แล้วการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ส�ำคัญพอ ๆ กับการกินข้าว เพียงแต่
คนเราไม่ได้ตระหนัก เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ส่งผลหรือเห็น
อานิสงส์ทนั ทีเหมือนการกินข้าว แต่การปฏิบตั ธิ รรมก็สำ� คัญพอ ๆ
กับการกินข้าว เพราะถ้าขาดการปฏิบัติธรรมเมื่อไร ชีวิตก็เป็น
ทุกข์ไม่ต่างจากการไม่มีข้าวกิน หากเราไม่สนใจการปฏิบัติธรรม
เวลามีอะไรมากระทบกับชีวติ จะท�ำให้เสียศูนย์ จิตใจจะเกิดทุกข์
และส่งผลร้ายกับเรา ท�ำให้เป็นบ้าได้
มีผู้คนมากมายพอไฟไหม้บ้าน ธุรกิจล้มละลาย หรือคู่รัก
ตีจาก ก็เสียศูนย์จนคลุ้มคลั่ง ที่เป็นบ้าไปเลยก็มี บางคนถึงกับฆ่า
ตัวตาย นัน่ เป็นเพราะใจย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเอง คนเราทุกวันนี้
ไม่คอ่ ยมีความทุกข์กายเท่าไร เพราะเราอยูใ่ นยุคทีม่ คี วามสุขสบาย
เกือบทุกอย่าง บางคนแทบจะไม่รู้จกั ความหิวโหย ชีวิตประจ�ำวัน
แทบจะไม่มีเหงื่อออก เพราะไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงท�ำมาหากิน
ไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายาย ที่ต้องออกแรงท�ำงานทั้งวัน แต่ถึง
แม้ไม่ค่อยมีความทุกข์กาย แต่คนสมัยนี้มีความทุกข์ใจเยอะมาก
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แล้วความทุกข์ใจก็บั่นทอนสุขภาพเรา ท�ำลายความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ
หลายคนตั้งค�ำถาม ท�ำไมต้องปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็สุข
สบายดีอยูแ่ ล้ว เขาพูดแบบนีเ้ พราะมักเห็นคนทีเ่ ข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
มักเป็นคนที่มีปัญหา เช่น ป่วย เป็นมะเร็ง ครอบครัวล้มเหลว
ธุรกิจล้มละลาย เป็นเพราะเข้าใจแบบนี้ จึงอยู่ในความประมาท
หลายคนทีพ่ ดู ว่า ท�ำไมต้องปฏิบตั ธิ รรมในเมือ่ ทุกวันนีฉ้ นั ก็สบายดี
อยู่แล้ว อาตมาอยากจะถามกลับว่า คนที่พูดเช่นนี้มีความสุขจริง
หรือเปล่า อาตมาสังเกตดู หลาย ๆ คน เวลาท�ำงานก็เครียด กลับบ้าน
ก็กงั วล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะห่วงงาน ห่วงลูก ห่วงทรัพย์สมบัติ
หลายคนถึงกับกินยานอนหลับ หรือกินยาลดความเครียด
ทีนี้สมมุติว่าเขามีความสุขจริง ๆ ธุรกิจรุ่งโรจน์ ครอบครัว
อบอุ่น กินได้นอนหลับ ค�ำถามก็คือ คนเหล่านี้ไม่ต้องปฏิบัติธรรม
แล้วใช่ไหม อาตมาไม่แน่ใจ เพราะคนที่มีความสุขในวันนี้ ไม่ได้
หมายความว่า พรุ่งนี้จะมีความสุขด้วย วันนี้มีครอบครัวอบอุ่น
ราบรื่น ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ชีวิตจะยังคงราบรื่น อบอุ่น วันนี้มี
ความสุข แต่แน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นมะเร็ง หากพรุ่งนี้
เขาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะที่ ๓ เขาจะยังคงมีความสุขอยูไ่ หม
วันนี้มีลมหายใจ ใช่ว่าพรุ่งนี้จะยังคงมีลมหายใจอยู่ มีภาษิตธิเบต
กล่าวว่า “ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่า อะไรจะ
มาก่อน”
พระไพศาล วิสาโล
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บางคนมีชีวิตราบรื่น ตั้งแต่เล็กจนโต ครอบครัวก็มีความ
สุข วันหนึ่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลามไปถึงกระดูก ทั้งวันเอาแต่
บ่นว่าอยากตาย อีกครอบครัวหนึ่ง สามีดูแลภรรยาและลูกดีมาก
ครอบครัวก็อบอุ่น วันหนึ่งสามีเป็นมะเร็ง ไม่กี่เดือนต่อมาก็ตาย
ภรรยารับไม่ได้ เสียศูนย์ไปเลย แม้จะกลับมาเป็นผูเ้ ป็นคนได้กต็ อ้ ง
ใช้เวลาเป็นปี แต่ทกุ เช้าก็ยงั ท�ำอาหารให้สามีทาน โดยเอาอาหาร
มาวางบนโต๊ะทีม่ แี ต่เก้าอีท้ วี่ า่ งเปล่า ทุกวันก็จะโทรศัพท์ไปทีเ่ บอร์
ของสามี เพื่อจะได้ฟังเสียงของสามี ทั้งนี้เป็นเพราะเธอยอมรับ
ไม่ได้ว่าสามีตายไปแล้ว จึงยังคงท�ำเสมือนว่าสามียังมีชีวิตอยู่
ลูกสาวมีความทุกข์มาก เพราะแม่เอาแต่คดิ ถึงพ่อ จนลืมลูกไปเลย
เป็นเพราะไม่มีอะไรแน่นอน ความสุขวันนี้อาจกลายเป็น
ความทุกข์วันหน้า ดังนั้นเราจึงควรหันมาปฏิบัติธรรม ให้มีสติ
สัมปชัญญะ และปัญญาเอาไว้รับมือกับความผันผวนปรวนแปรที่
อาจเกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารักไม่วันใดก็วันหนึ่ง
อย่าประมาทหรือชะล่าใจว่าฉันมีความสุขแล้ว จะปฏิบัติ
ธรรมไปท�ำไม มันไม่มหี ลักประกันเลยว่าพรุง่ นีเ้ ราจะยังมีความสุข
เราจะยังมีชวี ติ อยู่ เคยคิดเคยเผือ่ ใจไว้บา้ งไหม ว่าสักวันหนึง่ เราอาจ
เป็นมะเร็ง สามี ภรรยา ลูก อาจมีอนั เป็นไป ทรัพย์สนิ เงินทองอาจ
สูญเสีย ถูกท�ำลาย มันไม่แน่ใช่ไหม เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗
ที่ภูเก็ต พังงา เช้าวันนั้น แดดใส ฟ้าสวย ไม่มีใครคิดเลยว่าอีกไม่
กี่นาทีนรกจะแตกเพราะสึนามิซัดกระหน�่ำ
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ถ้าเราตระหนักว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เราจ�ำต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิต ส�ำหรับ
คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วตอนนี้ ก็ยิ่งต้องรีบปฏิบัติธรรม เวลาเรา
ทุกข์ เรามักโทษคนอื่น แต่เราเคยหันมามองตัวเองไหมว่า ที่ทุกข์
นี่อาจเป็นเพราะใจของเราเปิดรับเอาความทุกข์เข้ามา
มีเรือ่ งเล่าว่า มีภรรยาคนหนึง่ ตืน่ เช้าก็ลกุ ขึน้ มาบริหารกาย
ในห้องนอน มองผ่านหน้าต่าง ก็เห็นราวตากผ้าของเพือ่ นบ้าน จึง
พูดขึน้ มาให้สามีทกี่ ำ� ลังนอนอยูฟ่ งั ว่า “คุณดูสิ บ้านนีซ้ กั เสือ้ ผ้าไม่
สะอาดเลย ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน มีรอยด่าง บ้านก็รวย แต่ทำ� ไม
ไม่ซักให้สะอาด” สามีฟังก็ไม่ว่าอะไร รุ่งขึ้นเธอก็บ่นเหมือนเดิม
วันที่สามตื่นขึ้นมาเธอก็ท�ำเหมือนเดิม มองไปนอกหน้าต่าง แต่
คราวนีเ้ ธอแปลกใจว่า ท�ำไมเสือ้ ผ้าของบ้านนัน้ สะอาดแล้ว จึงถาม
สามีว่า “คุณไปบอกบ้านนั้นหรือว่าซักผ้าไม่สะอาด” สามีตอบว่า
“เปล่าหรอก ผมไม่ได้บอกเขา ผมเพียงแต่เช็ดกระจกหน้าต่างบ้าน
ของเราให้สะอาดเท่านั้น”
ภรรยานั้นเห็นว่าเสื้อผ้าของเพื่อนบ้านไม่สะอาด แต่ความ
จริงแล้วไม่ใช่ แต่เป็นเพราะกระจกบ้านของตัวเองต่างหากที่ไม่
สะอาด เรือ่ งนีส้ อนเราว่า เวลาเรามองว่าใครมีปญ
ั หานัน้ บางครัง้
ปัญหาอาจอยูท่ ตี่ วั เราเอง แต่เรามักมองไม่คอ่ ยเห็น พอใจเราเป็น
ลบ เราก็มองคนอืน่ เป็นลบ แน่นอนบางครัง้ คนอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา
พระไพศาล วิสาโล
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เช่น เจ้านาย สามี เพื่อนร่วมงาน ก็มีส่วนเป็นปัญหาด้วย แต่ถ้า
เราไม่เปิดใจรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทิ่มแทงใจเรา เราก็ไม่ทุกข์
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “มือที่ไม่มีแผล จับต้องยาพิษก็ไม่
อันตราย” แต่ถ้ามีแผลเมื่อไร แล้วไปถูกต้องยาพิษเข้า อันตราย
ก็เกิดกับตัว ใจเราก็เช่นกัน ถ้าใจเรามีแผล อะไรต่ออะไรแม้เล็ก
น้อยมากระทบก็เจ็บ เวลามือมีแผล แม้แต่ยอดหญ้ามาถูกต้องเรา
ยังรู้สึกเจ็บเลยใช่ไหม
ทีจ่ ริงเวลาใครต่อว่าด่าทอเรา ถ้าเราไม่เอาใจไปรับ ก็ไม่เจ็บ
สมมุติว่าเราเดินเล่นในสวนมะพร้าว มีลิงเกเรตัวหนึ่งขว้าง
มะพร้าวใส่เรา ถ้าเราเห็น เราจะเอาตัวเข้าไปรับไหม คนทีม่ สี ติดกี ็
ต้องพยายามหลบลูกมะพร้าวทัง้ นัน้ แต่เวลามีคนสาดค�ำด่าใส่เรา
ท�ำไมเราไม่หลบ ท�ำไมจึงเอาใจไปรับ
หลวงพ่อชาเคยกล่าวว่า เวลามีใครด่าเราว่าเป็นหมูเป็น
หมา ก่อนจะโกรธให้เราคล�ำดูทกี่ น้ ก่อนว่ามีหางงอกออกมาหรือไม่
ถ้าไม่มีหางก็อย่าไปโกรธเขา ถ้าโกรธแสดงว่าเรายอมรับว่าเป็น
อย่างที่เขาว่าจริง ๆ
ถ้าลิงขว้างมะพร้าวใส่เรา แทนทีเ่ ราจะหลบ กลับเอาตัวเข้า
ไปรับแล้วเจ็บ อย่างนี้จะโทษใคร ค�ำด่าที่พุ่งมาหาเรา ถ้าเรา
หลบหลีก ไม่เอาใจไปรับ เราก็ไม่ทกุ ข์ ค�ำด่าว่านัน้ เหมือนจดหมาย
ถ้าเอาไปหย่อนในตู้ไปรษณีย์แล้วไม่มีผู้รับ สุดท้ายจดหมายนั้นก็
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จะตีกลับมายังผูส้ ง่ หรือเจ้าของ ฉันใดก็ฉนั นัน้ ค�ำด่าถ้าเราไม่รบั ไว้
มันก็จะกลับไปหาคนด่า ดังนั้นเราอย่าไปรับเอามาทิ่มแทงใจเรา
ท่านอาจารย์ชยสาโรเคยกล่าวว่า “โลกนี้ไม่มีสิ่งใด ไม่มี
คนใด จะบังคับให้เราทุกข์ได้ มีแต่สิ่งที่ชวนให้เราทุกข์ ชวนให้เรา
พอใจ ชวนให้เราไม่พอใจ มันมาเชิญเรา เราจะรับเชิญหรือไม่รบั เชิญ
มันเป็นเรื่องของเรา เขาบังคับไม่ได้” เมื่อมีอะไรมาชวนให้ทุกข์
เราเลือกได้ว่าจะรับค�ำชวนหรือไม่ เราไม่รับก็ได้ เป็นสิทธิของเรา
จึงพูดได้ว่าคนเราทุกข์เพราะใจเรามีส่วนร่วมมือด้วย ความเจ็บ
ความป่วยก็เช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บท�ำให้กายป่วย แต่ที่ทุกข์ใจด้วย
ก็เพราะใจไปผสมโรงด้วย
คุณป้าคนหนึง่ ไม่สบายไปหาหมอหลายครัง้ ไม่รวู้ า่ เป็นอะไร
วันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะ อยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน
ป้าตกใจมาก กลับบ้านก็กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ ทัง้ ตืน่ ตระหนกและ
หมดอาลัยตายอยากในชีวติ อยูไ่ ด้แค่ ๑๒ วันก็ตาย อย่างนีเ้ รียกว่า
ตายเร็วเพราะวิตกกังวลสารพัด บางคนป่วยเป็นมะเร็ง หมอบอก
ว่าอยู่ได้ ๓ เดือน แต่อยู่ได้ ๓-๕ ปีก็มี ดังนั้นความเจ็บป่วยนั้นมัน
ไม่ใช่เรือ่ งของกายอย่างเดียว ใจก็สำ� คัญด้วย หากวิตกกังวลแทนที่
จะมีสติ ปล่อยให้ใจฟุง้ ซ่านไปต่าง ๆ นานา ก็จะตายเร็ว ถ้าไม่อยาก
ตายเร็วก็ควรหันมาปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งก็เพื่อฝึกจิตเพื่อให้มีสติและ
ปัญญา ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิต ดูแลใจไม่ให้ปรุงแต่ง ไม่เผลอ
พระไพศาล วิสาโล
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รับค�ำเชิญของสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ าชวนให้เป็นทุกข์ กายป่วยแต่ใจไม่ปว่ ย
ก็ได้ ทรัพย์สมบัติสูญเสียไป ใจไม่เสียศูนย์ก็ได้ คนรักตายจากไป
แต่ใจเป็นปกติก็ท�ำได้เช่นกัน ถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญา
แม้มสี งิ่ ร้าย ๆ มากระทบ เราไม่เพียงปกติเท่านัน้ แต่กลับจะเข้มแข็ง
กว่าเดิมด้วย
มีคณ
ุ แม่ทา่ นหนึง่ เล่าว่า หลายปีกอ่ น ลูกชายขอไปเรียนต่อ
ที่อินเดีย เขาเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบสูง แม่จึงอนุญาตให้ไป
แต่ไปอินเดียได้ไม่กเี่ ดือนลูกก็เกิดอุบตั เิ หตุจมน�ำ้ ตาย แม่เศร้าโศก
เสียใจมาก และรูส้ กึ ผิดด้วย เอาแต่โทษตนเองว่าท�ำให้ลกู ตาย เธอ
เสียศูนย์มาก ท�ำการท�ำงานไม่ได้เลย แทบไม่เป็นผูเ้ ป็นคน ต่อมามี
คนชวนให้เธอไปปฏิบัติธรรม เมื่อได้มีโอกาสฟังธรรม จึงเข้าใจว่า
แต่ละคนมีกรรมเป็นของตน และได้ตระหนักว่า ความตายและการ
สูญเสียพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดา ท�ำให้คลายความเศร้า ขณะ
เดียวกันเมือ่ ได้เจริญสติ เวลามีความรูส้ กึ ผิดเกิดขึน้ ก็ดมู นั ไม่กดข่ม
ผลักไสมัน ในที่สุดความรู้สึกผิดก็ไม่มารบกวนจิตใจอีกต่อไป
ท�ำให้จิตใจมีความสงบเย็น เป็นความสุขที่ไม่เคยประสบมาก่อน
การปฏิบัติธรรมท�ำให้คุณแม่ท่านนี้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็น
ปกติ เข้มแข็งและมีความสุขกว่าเดิม เธอบอกว่าขอบคุณความตาย
ของลูกที่ท�ำให้แม่เห็นธรรมะ อย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายมา
เป็นดี จะท�ำอย่างนั้นได้ต้องอาศัยธรรมะ หลายคนเข้าหาธรรมะ
เพราะเป็นมะเร็ง เพราะกลัวตาย แต่พอมาสนใจธรรมะ จึงรู้ว่า
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ความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป อีกทั้งสมาธิภาวนายังท�ำให้
พบความสุขสงบเย็นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน
การปฏิบตั ธิ รรมหรือการท�ำบุญ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเรา
จะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เจอความพลัดพราก สูญเสีย บางคนท�ำบุญ
สม�ำ่ เสมอมาตลอด วันหนึง่ เป็นมะเร็ง ก็ตดั พ้อต่อว่า ท�ำไมฉันเป็น
มะเร็ง ทั้งที่ท�ำบุญมาตลอดชีวิต
การรักษาศีลและท�ำบุญ ท�ำให้เกิดสุขก็จริง แต่ก็ป้องกัน
ความทุกข์ได้ระดับหนึง่ ไม่ถงึ กับป้องกันได้ทงั้ หมด ถ้าเราถือศีล ๕
ไม่กินเหล้า เรามีสติสัมปชัญญะ ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุกับเราง่าย ๆ
โอกาสทีจ่ ะขับรถชนต้นไม้หรือแหกโค้งจนพิการมีนอ้ ยมาก แต่บาง
ครั้งอาจจะมีรถคันอื่นแล่นมาชนรถเราได้เหมือนกัน
ประมาณ ๔๐ ปีก่อน เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่กลางเมืองสุรินทร์
ผูค้ นสิน้ เนือ้ ประดาตัวนับพัน บางคนตัดพ้อว่าท�ำบุญมามาก ท�ำไม
บุญไม่รักษา ธรรมไม่คุ้มครอง บางคนเสื่อมศรัทธาในการท�ำบุญ
ท�ำทานไปเลย ถึงกับบอกว่าจะไม่เข้าวัดแล้ว หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ซึง่ อยูก่ ลางเมืองสุรนิ ทร์ ได้ยนิ จึงพูดเตือน
สติวา่ “ไฟมันท�ำตามหน้าทีข่ องมัน ธรรมะไม่ได้ชว่ ยใครในลักษณะ
นั้น หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย
ความพลัดพรากจากกัน สิง่ เหล่านีม้ นั มีประจ�ำโลกอยูแ่ ล้ว ทีนผี้ มู้ ี
ธรรมะ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมะ เมือ่ ประสบกับภาวะเช่นนัน้ แล้ว จะวางใจ
พระไพศาล วิสาโล
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อย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์ อย่างนีต้ า่ งหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่
ให้ตาย ไม่ให้หิว ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนั้น”
คนที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมจะไม่คาดหวังว่าเหตุร้าย
เหล่านีจ้ ะไม่เกิดขึน้ กับตน เพราะเขารูว้ า่ มันเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่
เขาจะสนใจว่า ท�ำอย่างไรใจจึงจะไม่เป็นทุกข์เมื่อเกิดเหตุการณ์
เหล่านี้ขึ้น
การเจริญสติ ท�ำสมาธิภาวนา มีประโยชน์มากมาย อาทิ
๑. ท�ำให้เราปล่อยวางได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และไม่กังวล
กับเรื่องในอนาคต
๒. ท�ำให้เห็นความจริงของชีวิตว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น
ธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้นได้
๓. เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ มีความ
สูญเสียเป็นธรรมดา
๔. เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์
๕. เห็นความส�ำคัญของการเตรียมตัวเตรียมใจสร้างความดี
๖. เห็นทุกสิง่ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท�ำให้ลดความยึดมัน่
ถือมั่นลงไปได้
การปฏิบตั ธิ รรมท�ำให้เห็นจริงว่า ทุกอย่างเป็นทุกข์ ถ้าหวัง
สุขจากอะไรก็ตาม เราจะผิดหวังในที่สุด ถ่านที่ก�ำลังติดไฟย่อม
ร้อนเป็นธรรมดา ถ้าเราก�ำมันไว้ เราก็เป็นทุกข์ใช่ไหม เศษแก้วบน
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ถนน ถ้าเราเดินไปเหยียบแล้วเจ็บ เราจะโทษเศษแก้วหรือควรโทษ
ตัวเอง ก้อนหินใหญ่ ถ้าเราแบกไว้มนั ก็หนัก จะบอกให้มนั อย่าหนัก
เราท�ำได้ไหม สิ่งเดียวที่เราท�ำได้ ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ ก็คือวาง
มันลง โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่อาจควบคุมบังคับให้ถูกใจ
เราได้ เราเปลีย่ นโลกไม่ได้ แต่เราปรับใจเราได้ คือปรับใจไม่ให้ยดึ ติด
ถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ เห็นถ่านร้อน ๆ ก็ไม่ก�ำมันเอาไว้ เห็นเศษแก้ว
บนถนน ก็ไม่เดินเตะมัน เห็นก้อนหินใหญ่ ก็ไม่แบกมัน ด้วยวิธีนี้
เท่านั้นเราจึงจะไม่ทุกข์ เรียกว่า ตัวอยู่ในโลก แต่ใจอยู่เหนือโลก
ถ้าถามว่าจะปฏิบตั ธิ รรมอย่างไร อันทีจ่ ริงทาน ศีล ภาวนา
ก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ พูดให้แคบลง การปฏิบตั ธิ รรม
คือการฝึกจิตฝึกใจ หมัน่ มองตน รูก้ ายและใจ ด้วยสติ มีความรูส้ กึ
ตัวอยู่เสมอ มองอะไรก็เห็นเป็นธรรม
เมื่อมองตนก็รู้กายรู้ใจ เมื่อมองโลกภายนอกก็เห็นธรรม
มองตนด้วยสติ มองโลกภายนอกให้เป็นก็เกิดปัญญา
เวลามองตนเพื่อให้รู้กายใจ ต้องใช้สติ
เมื่อกายเคลื่อนไหว ก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหว เดินก็รู้ว่าเดิน
เมื่อใจคิดนึก ก็รู้ว่าใจคิดนึก
เมื่อรู้แล้ว ก็ปล่อยวาง
ตัวอยูท่ ไี่ หน ใจก็อยูต่ รงนัน้ คืออยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่ใช่วา่ เวลา
ท�ำงานก็คิดถึงลูก แต่เวลาอยู่กับลูกก็คิดถึงงาน แต่ถ้ามีสติ เวลา
พระไพศาล วิสาโล
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ท�ำงานใจก็อยู่กับงาน แต่ก็ไม่ลืมตัวหลงอยู่ในงาน ยังมีความรู้สึก
ตัวอยู่ เวลากลับบ้าน คุยกับลูก ใจก็อยู่กับลูก ไม่คิดเรื่องอื่น
การอยูก่ บั ปัจจุบนั นัน้ ไม่ได้หมายความว่าห้ามคิดเรือ่ งอดีต
คิดได้แต่ให้คิดอย่างมีสติ ไม่ปล่อยให้อดีตมาทิ่มแทงใจ
การปฏิบตั ธิ รรม ไม่ปฏิเสธการมองออกนอกตัว แต่ตอ้ งมอง
ด้วยปัญญา มีการคิดอย่างแยบคาย
ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรม เราจะสามารถมองเห็นธรรมจากทุกสิง่ ได้
ในสมัยพุทธกาล มีสามเณรรูปหนึ่ง เดินตามพระสารีบุตร
ไปบิณฑบาตตอนเช้า ระหว่างทางผ่านทุ่งนา เห็นชาวนาก�ำลังไข
น�ำ้ เข้านา เมือ่ เข้าไปในหมูบ่ า้ น เห็นช่างไม้กำ� ลังถากท่อนไม้ทำ� ด้าม
จอบ เสียม เดินต่อไปเห็นช่างธนูก�ำลังดัดคันธนูอยู่ ท่านได้คิดว่า
แม้แต่สงิ่ ทีไ่ ม่มจี ติ ใจ เช่น น�ำ้ ไม้ เรายังสามารถดัดแปลงให้เกิดเป็น
ประโยชน์ได้ แล้วคนเราซึ่งมีจิตใจ ท�ำไมจะฝึกให้ประเสริฐไม่ได้
สามเณรยังมองต่อไปว่า ชาวนา ชาวไร่ ช่างไม้ มุง่ ดัดแปลงควบคุม
สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูน่ อกตัวให้เกิดประโยชน์ได้ แล้วบัณฑิตควรจะท�ำอะไร
ก็ได้ค�ำตอบว่า หน้าที่ของบัณฑิตคือเปลี่ยนแปลงหรือฝึกฝนตน
เมือ่ คิดได้อย่างนัน้ สามเณรก็เกิดแรงบันดาลใจ อยากฝึกตน
จึงขอพระสารีบตุ รกลับไปวัดเพือ่ บ�ำเพ็ญภาวนาในวิหาร จนบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ในเช้าวันนั้น
ขอให้สงั เกตว่าท่านไม่ได้คติธรรมจากใคร แต่ได้จากชาวนา
ช่างไม้ ช่างธนู ได้จากเหตุการณ์ที่แสนธรรมดาสามัญ เรื่องนี้ชี้ว่า
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ทุกอย่างสอนธรรมได้ทั้งนั้น บางท่านบรรลุธรรมจากการได้เห็น
ดอกบัวที่ร่วงโรย จนเห็นไตรลักษณ์
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต เคยกล่าวว่า “ธรรมะนัน้ มีอยูท่ กุ หย่อม
หญ้าส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั ญา” ค�ำพูดนีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งจากสมเด็จพระมหา
วีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) สงสัยว่าหลวงปู่มั่นเรียนปริยัติธรรมน้อย
เอาแต่อยู่ป่า แต่ท�ำไมจึงรู้ธรรมได้ลึกซึ้ง
สมเด็จองค์นี้สมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี
ท่านเห็นว่าปริยัติธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่พระต้องเรียน ตัวท่าน
เองก็เรียนถึงประโยค ๕ ตอนนั้นท่านไม่ชอบพระป่าเอามาก ๆ
โดยเฉพาะพระป่าสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม เพราะ
พระเหล่านี้ไม่ยอมเรียนหนังสือ และไม่อยู่วัดเป็นหลักเป็นแหล่ง
ธุดงค์จาริกในป่าเป็นอาจิณ คราวหนึ่งหลวงปู่สิงห์กับคณะธุดงค์
มาถึงอ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะมณฑลจึงสัง่
เจ้าคณะอ�ำเภอ ให้บอกชาวบ้านว่า ขับไล่คณะพระธุดงค์กลุ่มนี้
ออกไปจากอ�ำเภอ แต่ชาวบ้านไม่ท�ำ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์แต่เดิมท่านไม่เห็นว่าการท�ำสมาธิ
ภาวนามีประโยชน์อะไร กระทัง่ วันหนึง่ ท่านล้มป่วย รักษาเท่าไรก็
ไม่หาย ต่อมาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร และพระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ช่วยรักษาท่านให้หายจากโรค โดย
ใช้สมาธิภาวนาและสมุนไพร ปรากฏว่าท่านหายอย่างอัศจรรย์
จึงแปลกใจและประทับใจมาก ท่านถึงกับกล่าวว่า “ตลอดชีวิต
พระไพศาล วิสาโล
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ของเรา เราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า สมาธิภาวนาจะมีประโยชน์
ถึงเพียงนี้”
น่าคิดนะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระผูใ้ หญ่ มีความรูส้ งู
ด้านปริยตั ธิ รรม แต่ไม่เคยเชือ่ เลยว่า สมาธิภาวนาจะมีคณ
ุ ค่ามาก
เมือ่ เห็นประโยชน์ของสมาธิภาวนาด้วยตนเอง ท่านจึงเริม่ ท�ำสมาธิ
ภาวนา และมีศรัทธาในหลวงปู่ม่ัน ต่อมาเมื่อได้เจอหลวงปู่มั่น
ท่านจึงถามหลวงปู่มั่นว่า ในเมื่อหลวงปู่มั่นไม่ได้เรียนหนังสือมา
มาก ท�ำไมจึงสอนธรรมะได้ลึกซึ้ง หลวงปู่มั่นจึงตอบว่า “ธรรมะ
นั้นมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าส�ำหรับผู้มีปัญญา”
เราสามารถเห็นธรรมได้จากทุกสิง่ เมือ่ เราเปิดใจรับรูท้ กุ สิง่
อย่างมีโยนิโสมนสิการ ถ้าเราครองตนด้วยสติ ก็จะเห็นกายและใจ
ตามที่เป็นจริง และเมื่อเรามองโลก เราก็จะเกิดปัญญาเห็นธรรม
เราจะเห็นกายและใจตามจริงได้อย่างไร ก็เริ่มจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งมีหลายวิธี หลักใหญ่ ๆ คือ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่
กายานุปัสสนา คือ เห็นกายในกาย
เวทนานุปัสสนา คือ เห็นเวทนาในเวทนา
จิตตานุปัสสนา คือ เห็นจิตในจิต
ธัมมานุปัสสนา คือ เห็นธรรมในธรรม
อธิบายสัน้ ๆ คือ เห็นกายว่าเป็นกาย ไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเรา
เวลาเราเดิน หากเดินอย่างมีสติจะเห็นว่ากายเดิน ไม่ใช่ “ฉัน” เดิน
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เวทนาเกิด ก็เห็นเป็นเวทนา ไม่ใช่เห็นว่าฉันปวด คนเรา
เวลาปวดก็จะรู้สึกว่าฉันปวด ๆ แต่ที่จริงเมื่อเจริญสติก็จะเห็นว่า
การปวดเป็นอาการปวด ไม่ใช่ฉันปวด เวลาโกรธก็เห็นว่ามีความ
โกรธเกิดขึ้น ไม่ใช่ฉันโกรธ
ปฏิบัติธรรมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเห็นสีหรือแสงข้างนอก
ถ้าเป็นการภาวนาที่แท้จริงเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ วิธีการก็
คือเห็นกายและใจตามที่เป็นจริง ด้วยการเจริญสติ ซึ่งจะน�ำไปสู่
การเกิดปัญญา ถ้าเราเกีย่ วข้องกับโลกภายนอก ตาดู หูฟงั เมือ่ เกิด
โยนิโสมนสิการ ก็เกิดปัญญา
การปฏิบัติธรรมนั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี มีรูปแบบการ
ปฏิบตั ิ เช่น ตามลมหายใจ เดินจงกรม ยกมือเคลือ่ นไหว ดูทอ้ งพอง
ยุบ หรือไม่มีรูปแบบก็ได้ เป็นการปฏิบัติที่กลืนกับชีวิตประจ�ำวัน
เป็นการเกีย่ วข้องโลกภายนอกอย่างมีสติ มีปญ
ั ญา ทัง้ สองวิธลี ว้ น
มีความส�ำคัญ บางคนไปเข้าใจว่าการปฏิบตั ธิ รรมหมายถึงการเดิน
จงกรม นั่งสมาธิ ตามลมหายใจเท่านั้น ท�ำอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า
เป็นการปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด
หลวงพ่อชาเล่าว่า ท่านเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินรี
หลวงพ่อชาตั้งใจปฏิบัติมาก เดินจงกรม และนั่งสมาธิทั้งวัน แต่ก็
อดแปลกใจไม่ได้ว่า หลวงปู่กินรีวัน ๆ ไม่ค่อยเดินจงกรม ไม่ค่อย
นั่งสมาธิเลย ท�ำโน่นท�ำนี่ เกือบตลอดเวลา แล้วท่านจะเห็นอะไร
แต่หลังจากที่ได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่นาน ๆ และได้ฟังธรรมอัน
พระไพศาล วิสาโล
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ลุม่ ลึกจากท่าน หลวงพ่อชาก็รวู้ า่ เป็นความเขลาของท่านเองทีค่ ดิ
เช่นนั้น ท่านพูดถึงบทเรียนที่ท่านได้จากประสบการณ์ครั้งนั้นว่า
“เรามันคิดผิด หลวงปู่ท่านรู้อะไร ๆ มากกว่าเราเสียอีก
ค�ำเตือนของท่านสัน้ ๆ และไม่คอ่ ยมีให้ฟงั บ่อยนัก เป็นสิง่ ทีล่ มุ่ ลึก
แฝงไว้ดว้ ยปัญญาอันแยบคาย ความคิดของครูบาอาจารย์กว้างไกล
เกินปัญญาเราเป็นไหน ๆ ตัวแท้ของการปฏิบตั คิ อื ความพากเพียร
ก�ำจัดอาสวกิเลสภายในใจ ไม่ใช่ถือเอากิริยาอาการภายนอกของ
ครูบาอาจารย์เป็นเกณฑ์”
ท่านมาได้ตระหนักชัดอีกครั้งว่า การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้
อยูท่ รี่ ปู แบบ แต่อยูท่ กี่ ารวางใจให้ถกู ต้อง ไม่วา่ ท�ำอะไร ก็สามารถ
เป็นการภาวนาได้
คราวหนึ่งท่านนั่งปะชุนจีวรที่ขาดวิ่น ใจนั้นนึกถึงการ
ภาวนาอยู่ตลอดเวลา อยากรีบปะชุนให้เสร็จเร็ว ๆ เพื่อจะได้ไป
ภาวนาต่อ ขณะนั้นเองหลวงปู่กินรีเดินผ่านมา สังเกตเห็นอาการ
ของพระหนุ่ม จึงพูดขึ้นมาว่า
“ท่านชา จะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า”
“ผมอยากให้เสร็จเร็ว ๆ ครับหลวงปู่”
“เสร็จแล้วท่านจะท�ำอะไรล่ะ”
“จะไปท�ำอันนั้นอีก”
“ถ้าเสร็จอันนั้นแล้ว ท่านจะท�ำอะไรอีกล่ะ”
“ผมก็จะท�ำอย่างอื่นอีก”
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“เมื่อท�ำอย่างอื่นเสร็จแล้ว ท่านจะไปท�ำอะไรอีกเล่า”
เมือ่ เห็นว่าใจของหลวงพ่อชาไม่ได้อยูก่ บั งานทีก่ ำ� ลังท�ำ แต่
คิดถึงงานชิ้นอื่น ๆ ที่อยู่ข้างหน้า และรีบร้อนจะท�ำให้เสร็จไว ๆ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปภาวนาต่อ หลวงปู่กินรีจึงเตือนว่า
“ท่านชา ท่านรู้ไหม นั่งเย็บผ้าผืนนี้ก็ภาวนาได้ ท่านดูจิต
ตัวเองสิวา่ เป็นอย่างไร แล้วก็แก้ไขมัน ท่านจะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า
ท�ำอย่างนีเ้ สียหายหมด ความอยากมันเกิดขึน้ ท่วมหัว ท่านยังไม่รู้
เรื่องของตนอีก”
ค�ำพูดของหลวงปู่กินรีกระตุกใจของหลวงพ่อชาอย่างแรง
ท�ำให้ท่านได้สติ และเกิดความเข้าใจชัดเจนว่า ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ท�ำ
อะไร ก็ภาวนาได้ทั้งนั้น ขอให้หมั่นดูใจของตนอย่างต่อเนื่อง จน
เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม นี้เป็นบทเรียนที่ประทับใจท่านมาก
และถือเป็นหลักปฏิบัติของท่านตลอดมา
เมื่อท่านไปตั้งส�ำนักปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพง จึงท�ำให้มี
กิจกรรมหลาย ๆ อย่าง และมีเรือ่ งเล่าว่า ตอนนัน้ หลวงพ่อชาอายุ
มากแล้ว มีเด็กหนุม่ มาถามท่านว่า “ท�ำไมพระจึงไม่นงั่ สมาธิ” พอ
หลวงพ่อชาได้ฟงั น�ำ้ เสียงแล้วรูว้ า่ ไม่ได้ถามเพราะต้องการค�ำตอบ
ที่แท้จริง ท่านจึงตอบว่า “นั่งอย่างเดียวมันถ่ายไม่ออกว่ะ จะนั่ง
อย่างเดียวก็ไม่ได้ มันต้องปฏิบัติกับการท�ำงานด้วย” และท่านก็
บอกว่า “การปฏิบัติธรรมมันต้องมาดูกายและใจ” ไม่ว่าท�ำอะไร
พระไพศาล วิสาโล
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ต้องให้รู้ทันกายและใจ ท�ำงานก่อสร้างก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้
อันนีส้ ำ� คัญมาก เดีย๋ วนีน้ กั ปฏิบตั ธิ รรมจ�ำนวนมากคิดอย่างเดียวว่า
เวลาปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าวัด จะต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คน โดยไม่
คิดว่าการอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้
อยูบ่ นท้องถนน รถติดก็กำ� หนดลมหายใจไปด้วย หรือเวลา
เจอไฟแดง หงุดหงิดขึน้ มาก็ปฏิบตั ธิ รรมได้ ถามว่าเวลารถติดท�ำไม
ถึงหงุดหงิด นัน่ ก็เพราะใจมันไปอยูท่ จี่ ดุ หมายปลายทางแล้ว ใจมัน
อยู่ข้างหน้าแล้ว ใจไม่อยู่กับปัจจุบัน จึงกลัวไปไม่ทัน กลัวไม่ทัน
ประชุม เป็นต้น ดังนั้นให้พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จะตามลม
หายใจด้วยก็ได้ การปฏิบัติธรรมก็คือ ติดไฟแดงท�ำอย่างไรจะไม่
หงุดหงิด ท�ำอย่างไรเวลาถูกต่อว่าจะไม่หงุดหงิด เวลาเสียเงินจะ
ไม่โมโห เวลาเงินหายก็หายแต่เงิน แต่ใจไม่หาย ถ้าท�ำได้อย่างนี้ก็
เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้ว
มีโยมคนหนึ่ง ปรารถนาดีกับพระรูปหนึ่ง เพราะเห็นสีกา
คนหนึ่งมาอยู่กับพระรูปนี้ เธอจึงไปกระซิบบอกพระรูปนี้ว่า ไม่ดี
นะทีอ่ ยูก่ บั สีกาสองต่อสอง พระรูปนีก้ ไ็ ปบอกใครต่อใครว่าผูห้ ญิง
คนที่มาเตือนท่านนั้น ชอบท่านแต่ท่านไม่ชอบด้วย ก็เลยหาเรื่อง
มาต่อว่าท่าน ผู้หญิงคนนั้นโกรธมาก มาปรึกษาอาตมา อาตมา
จึงตอบไปว่า นั่นแหละคือสิ่งที่มาฝึกใจเรา การรับมือกับความ
เข้าใจผิดคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ค�ำพูดของพระรูปนี้เป็น
เพียงโลกธรรมอย่างหนึง่ ในเมือ่ คุณไม่ได้ทำ� ผิดหรือไม่ได้ทำ� อย่างที่
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เขาว่า แล้วคุณจะทุกข์ไปท�ำไม ปล่อยวางเสีย เมือ่ คุณหวังดี แต่ทา่ น
ไม่เข้าใจ กลับมาว่าร้ายคุณ ก็ให้ถือว่าเป็นโลกธรรมที่ไม่ควรใส่ใจ
โยมคนนีช้ อบปฏิบตั ธิ รรมมาก แต่การปฏิบตั ธิ รรมของเธอ
ติดที่รูปแบบ อาตมาจึงบอกว่า ค�ำต่อว่านินทา หากเราตระหนัก
ว่าเป็นธรรมดาโลก เป็นโลกธรรม ก็ถอื ว่าเป็นการปฏิบตั ธิ รรมแล้ว
เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ธิ รรม ไม่ใช่การนัง่ หลับตา ไม่ใช่วา่ ต้อง
เดินจงกรมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่หมายถึงการวางใจถูกต้องไม่
ว่ามีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรมากระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เราก็ปล่อยวางได้ เห็นว่าเป็นธรรมดาโลก ถ้าวางใจเป็น มีอะไร
มากระทบ ใจเราไม่ทุกข์
ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบ หรือนอกรูปแบบ ถ้าท�ำ
แล้วความเห็นแก่ตัวไม่ลดลง ต้องสันนิษฐานว่า ปฏิบัติธรรมผิด
นักปฏิบัติธรรมจ�ำนวนไม่น้อย เมื่อปฏิบัติธรรมไปนาน ๆ ก็กลาย
เป็นคนไม่มีน�้ำใจ เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ตนเอง ไม่คิดถึงส่วนรวม นี่
แสดงว่าปฏิบัติธรรมผิด
ถ้าไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั แล้วไม่ชว่ ยงานในวัดเลย เพราะกลัว
ว่าใจจะไม่สงบ แสดงว่าปฏิบตั ธิ รรมไม่ถกู เพราะหากปฏิบตั ธิ รรม
ถูกต้อง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือท�ำอะไร ใจก็จะเป็นปกติได้ ไม่ใช่ว่าจะ
สงบเมื่ออยู่ในกุฏิ คนที่ใจสงบเมื่ออยู่ในกุฏิ ถึงไม่ปฏิบัติธรรมก็
ท�ำได้ มีบางคนมาวัดด้วยความจ�ำเป็น อยูไ่ ป ๆ รูส้ กึ สงบดี ทัง้ ๆ ที่
ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย นั่นเป็นเพราะธรรมชาติช่วยกล่อมเกลา
พระไพศาล วิสาโล
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แต่การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ จุดมุง่ หมายก็เพือ่ อยูก่ บั โลกทีว่ นุ่ วาย
ได้โดยใจไม่ทุกข์ แถมยังได้ธรรมด้วย เพราะเกิดปัญญาจากทุกสิ่ง
ที่มากระทบด้วย
ถ้าปฏิบัติธรรมถูก อะไรมากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน เสียง
ดังขนาดไหนใจก็ไม่หงุดหงิด แม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเสียงดัง
รอบตัวขนาดไหนเขาก็อยูไ่ ด้เป็นปกติ แต่ทำ� ไมนักปฏิบตั ธิ รรม เมือ่
เกิดเสียงดังจึงหงุดหงิด ว้าวุ่นใจ กลายเป็นคนอ่อนแอไป อ่อนแอ
กว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเสียอีก ปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องเข้มแข็งขึ้น
มีอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือน
ตัวบ่งชี้ว่าปฏิบัติธรรมผิดคือ ๑) ความเห็นแก่ตัวไม่ลดลง
๒) ไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอย่างถูกต้อง
มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด วันหนึ่ง
พยาบาลได้โทรศัพท์ถงึ เธอ บอกว่าน้องชายของเธอป่วยหนัก จริง ๆ
น้องชายของเธอป่วยมานานแล้ว เป็นมะเร็งที่คอ นั่งไม่ได้ ต้อง
นอนคุยกัน พยาบาลก็ดูแลอย่างดี กระทั่งเขากลับบ้านได้ แต่ไม่มี
ใครดูแล แฟนสาวก็มาดูแลผู้ชายคนนี้ พี่สาวก็ไล่ไป บอกว่ายัง
ไม่ได้แต่งงานกัน มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไร บอกว่าผิดศีลข้อที่ ๓
พยาบาลจึงบอกว่า “งั้นพี่สาวมาดูแลได้ไหม” พี่สาวก็บอกว่าไม่
หรอก เพราะเขาท�ำกรรมของเขา เขาต้องใช้กรรมของเขาเอง ฉัน
ไม่ไปช่วยเขาหรอก ฉันจะปฏิบัติธรรมของฉันต่อไป
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ถามว่าปฏิบัติธรรมแบบนี้ถูกต้องไหม จริง ๆ แล้วการดูแล
น้องชายก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมอย่างหนึง่ ปฏิบตั ธิ รรมทัง้ การเจริญ
สติ และเจริญเมตตากรุณา แต่ปฏิบตั ธิ รรมในความเข้าใจของพีส่ าว
คนนี้คือ ปฏิบัติในวัดเท่านั้น แถมเป็นการหนีปัญหาหลบเลี่ยง
หน้าทีด่ ว้ ยซ�ำ้ เดีย๋ วนีม้ คี นคิดแบบนีก้ นั เยอะ อย่างนีเ้ รียกว่าปฏิบตั ิ
ธรรมแบบไม่มีน�้ำใจ แม้กระทั่งกับน้องชายของตนเอง
นักปฏิบัติธรรมต้องฉลาด และต้องมั่นใจในธรรมะที่เรา
ปฏิบัติ บางคนบอกว่าฉันไม่กล้าช่วยใครหรอก เพราะถ้าช่วยแล้ว
เจ้ากรรมนายเวรของคน ๆ นัน้ จะมาเล่นงานฉันแทน คิดแบบนีก้ ม็ ี
ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วคิดแบบนี้ จิตใจก็ไม่เจริญงอกงาม บ้านเมืองก็
ไม่ดขี นึ้ นักปฏิบตั ธิ รรมต้องมัน่ ใจว่า “ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติ
ธรรม”
ผูห้ ญิงคนหนึง่ ท�ำธุรกิจแบตเตอรี่ มีเพือ่ นค้าขายขาดทุนจน
ล้มละลาย เธอก็ไปแนะน�ำช่วยเหลือเขา และชวนเขาท�ำบุญ ต่อมา
ธุรกิจแบตเตอรี่ของเธอรายได้ลดลงเรื่อย ๆ เธอสงสัยมาถาม
อาตมาว่าเป็นเพราะเธอไปช่วยเหลือเขาหรือเปล่า กรรมของเขา
ก็เลยมาตกอยู่กับเธอ ค�ำถามแบบนี้คงอยู่ในใจหลายคนตอนนี้
ถ้าหากมีคนคิดแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปผู้คนก็จะไม่
ช่วยเหลือเจือจานกัน เพือ่ นจะเป็นอย่างไรฉันไม่สนใจ เพราะกลัวว่า
กรรมของเขาจะมาตกที่ฉัน อันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้ว กลายเป็น
พระไพศาล วิสาโล
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ปฏิบตั อิ ธรรมไป เราต้องมัน่ ใจว่า “ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติธรรม”
ไม่ใช่ในความหมายว่าจะไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ล�ำบาก แต่หมายถึง
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจก็ไม่ทุกข์ ปล่อยวางได้ เปลี่ยนร้ายให้
กลายเป็นดีได้ ถ้าเราเชือ่ แบบนี้ จิตใจก็จะมัน่ คง องอาจ เบิกบาน
ในธรรม และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจ เพื่อลดละความเห็นแก่ตัว เพิ่มพูนเมตตากรุณาให้
มากขึ้น
พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้เพราะพระองค์ได้บ�ำเพ็ญธรรมมาตลอด ๕๐๐ ชาติ หรือ
มากกว่านัน้ สิง่ ทีพ่ ระองค์ทำ� ล้วนแต่เป็นการบ�ำเพ็ญเมตตากรุณา
ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ พูดอีกอย่างคือ เป็นการขัดเกลากิเลส ลดละ
ความเห็นแก่ตัว จนกระทั่งเป็นปัจจัยให้พระองค์บรรลุธรรมเป็น
พระพุทธเจ้าได้ ถ้าเราทุกคนสามารถด�ำเนินชีวิตเช่นนี้ได้ ก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าในธรรมได้เช่นเดียวกัน
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วิธีฝึกปฏิบัติ
(ใช้เวลาฝึกประมาณ ๒๐ นาที)

“การปฏิบัติสมาธิภาวนา”
◌

นัง่ ในท่าทีส่ บาย หลับตาพริม้ ยิม้ น้อย ๆ ให้ความผ่อนคลาย
ได้เกิดขึ้นกับกาย ท�ำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นทั่วร่างกาย ไล่ความ
รูส้ กึ ผ่อนคลายลงมาตัง้ แต่ใบหน้า ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ทุกส่วนบน
ใบหน้า คงเหลือแต่เพียงรอยยิม้ น้อย ๆ ไล่ความรูส้ กึ ผ่อนคลายลง
มาตัง้ แต่หน้าอก คอ หัวไหล่ แขน และมือทัง้ สองข้าง ให้ความผ่อน
คลายเกิดขึน้ ทีช่ อ่ งท้อง ต้นขา น่อง และปลายเท้า หายใจสบาย ๆ
น้อมจิตมาทีล่ มหายใจ รับรูล้ มหายใจอย่างสบายเหมือนกับสัมผัส
มือของเพื่อนเราเบา ๆ ท�ำจิตให้แนบแน่นกับลมหายใจ ไม่ถึงกับ
บังคับ เพราะจะท�ำให้รู้สึกอึดอัดได้
วางความนึกคิดต่าง ๆ ลงชั่วคราว เรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ยิน
ได้ฟงั มาเมือ่ ครู่ ขอให้วางเอาไว้ สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำค�ำ่ คืนนี้ ไม่วา่ ทีบ่ า้ น
หรือที่ไหนก็ตาม วางไว้เช่นกัน น้อมใจมาอยู่ที่ลมหายใจ รับรู้ถึง
พระไพศาล วิสาโล
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กายทีก่ ำ� ลังนัง่ อยู่ รับรูว้ า่ ก�ำลังมีลมเคลือ่ นเข้าและออก หรือจะรับ
รู้ที่ปลายจมูกก็ได้ เมื่อมีลมมาสัมผัสทั้งเข้าและออก
ขอให้ชว่ งเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ไม่อนุญาตให้เรือ่ ง
ทัง้ ในอดีตและอนาคต เข้ามาล่วงล�ำ้ ดึงความสนใจของจิตออกไป
นอกตัว ให้ช่วงเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่าที่เราได้อยู่กับปัจจุบัน ได้อยู่กับตัวเราเอง
รับรูก้ ายและใจอย่างทีเ่ ป็นจริง รับรูถ้ งึ ลมหายใจเข้า ออก บางครัง้
ใจอาจลอยไปคิดถึงสิง่ อืน่ คิดถึงอดีตบ้าง อนาคตบ้าง รูต้ วั ว่าเผลอ
เมื่อไร ก็พาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจ รับรู้ลมหายใจ ให้จิตอยู่
เคียงข้างลมหายใจ เสมือนมิตรที่อยู่เคียงข้างกัน เดินเคียงกันไป
บนเส้นทางที่ยาวไกล
ลมหายใจนั้นคือมิตรที่ประเสริฐสุดของเรา เป็นมิตรที่เกิด
มาพร้อมกับวินาทีแรกทีเ่ ราเกิดมาดูโลก และจะจากไปในวินาทีที่
เราละโลกนี้ไป ลมหายใจนี้อยู่กับเรามาตลอด ไม่ว่ายามหลับ ตื่น
สุข ทุกข์ ส�ำเร็จลุล่วง รุ่งโรจน์ ล้มเหลว ร่วงโรย อยู่กับเราตั้งแต่
เด็ก เป็นหนุม่ สาว จนถึงวัยชรา จนกว่าจะจากโลกนี้ไป ลมหายใจ
ท�ำให้เรามีทุกอย่าง ไม่ว่าพ่อแม่ พี่น้อง ทรัพย์สินเงินทอง คู่ครอง
ความส�ำเร็จ ถ้าไม่มีลมหายใจ ก็ไม่มีสิ่งใด ๆ สักอย่างแม้กระทั่ง
ชีวิต ดังนั้นขอให้เราใส่ใจกับลมหายใจนี้ เสมือนที่เราใส่ใจเพื่อน
ที่ประเสริฐสุดของเรา
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ให้เรารับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกอย่างสบาย ๆ เหมือน
กับเดินเคียงข้างเพื่อนของเรา ไม่ถึงกับผูกติดกันเอาไว้ แต่เดินไป
ด้วยกัน เคียงข้างกัน ท�ำเช่นนัน้ กับลมหายใจของเรา แม้วา่ ระหว่าง
เดินเคียงข้างเพือ่ นเรา เราเผลอแวบไปสนใจดอกไม้รมิ ทาง ตืน่ เต้น
กับสิ่งของข้างทาง รู้ตัวเมื่อไรก็กลับมาเดินเคียงข้างกับเพื่อนของ
เรา กลับมาอยูก่ บั ลมหายใจเบา ๆ แม้จะมีความคิดนึกต่าง ๆ ดึงจิต
ออกไปจากลมหายใจ ก็อย่าไปโกรธ ไม่ต้องถึงกับกดข่มใจไม่ให้
คิดหรือผลักไสความคิดออกไปจากใจ เพียงแค่รู้แล้วกลับมาที่
ลมหายใจ
อย่าลืมให้ความรู้สึกผ่อนคลายเกิดขึ้น ใบหน้ามีรอยยิ้ม
น้อย ๆ ไม่เม้มริมฝีปาก ไม่กัดฟัน มือก็คลาย คลายทุกส่วน
ผูกฉันทะให้เกิดขึน้ ในใจ ให้เรามีฉนั ทะทีจ่ ะอยูก่ บั ลมหายใจ
แม้จะมีสิ่งดึงดูดใจให้ออกไปนอกตัว สู่อดีตหรืออนาคต รู้ทันแล้ว
ก็วาง นี่คือเวลาที่เราจะได้พักใจ เป็นเวลาที่เราจะน�ำเอาความสุข
ความปกติ โปร่งโล่ง กลับคืนจิตใจของเรา แม้ว่าใจจะยังไม่ยอม
หยุดนิ่ง ยังแส่ส่ายก็ไม่เป็นไร อย่าไปโกรธ อย่าหงุดหงิด แค่รับรู้
ดูใจทีแ่ ส่สา่ ยนัน้ ใช้ความอ่อนโยน กล่อมเกลาจิตใจ ใช้ความอดทน
เพื่อให้จิตใจได้กลับมาเป็นปกติ หายใจเข้า ออก ก็รู้สึกตัว ไม่ต้อง
เพ่งลมหายใจ และไม่ตอ้ งไปเฝ้าดักฟังความคิด คิดดีกช็ า่ ง คิดไม่ดี
ก็ช่าง คิดอะไรก็ตาม ก็รู้เฉย ๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง และกลับมาสู่
ลมหายใจ
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ให้เราลองส�ำรวจ กายและใจของเราเป็นระยะ ๆ ด้วย ถ้ากาย
เกร็ง หน้านิว่ คิว้ ขมวด หรือว่ากัดฟันเม้มริมฝีปาก ก็ให้คลาย หากว่า
ลมหายใจถี่ สั้น ก็หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สัก ๔-๕ ครั้ง
กายที่ ผ ่ อ นคลายจะท�ำ ให้ ใ จผ่ อ นคลาย ขณะเดี ย วกั น
ก็ละวางความอยากให้จิตสงบ วางความอยาก วางความคาดหวัง
ทัง้ หลาย เพียงแต่รบั รูอ้ ยูก่ บั ปัจจุบนั ปัจจุบนั คือ กายและใจ ทีก่ ำ� ลัง
เป็นไป แม้ใจจะฟุ้ง ปรุงแต่งก็เพียงแต่รู้ทัน เมื่อรู้แล้ว สติก็จะพา
จิตกลับมาสู่กายเอง
การเจริญสติ คือ การรู้กายที่เคลื่อนไหว เช่น ลมหายใจ
และรู้ใจที่คิดนึก เมื่อรู้แล้วสติก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
ความรูส้ กึ ตัวก็เกิดขึน้ จิตอยูก่ บั เนือ้ กับตัวเมือ่ ไร สติกเ็ กิดขึน้ ทันที
สังเกตว่าใจของเราอยูก่ บั เนือ้ กับตัวไหม มันโลดแล่นไปสูอ่ ดีตบ้าง
สูอ่ นาคตบ้าง ออกไปนอกตัว ออกจากปัจจุบนั ไป ท�ำให้ลมื ตัว และ
นี่แหละคือที่มาแห่งความทุกข์
เมื่อจิตออกไปข้างนอก ก็จะไปเอาความทุกข์จากสิ่งที่เป็น
อดีตบ้าง อนาคตบ้าง เอาสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกตัวกลับมาท�ำร้ายจิตใจ ท�ำให้
ใจเป็นทุกข์ แค่ให้ใจอยูก่ บั ปัจจุบนั และรับรูล้ มหายใจทีเ่ คลือ่ นไหว
แค่นี้ก็เพียงพอ รู้เฉย ๆ คือรู้กายและใจตามที่เป็นจริง ไม่ต้องท�ำ
อะไรมากกว่านัน้ รูเ้ ฉย ๆ เวลามีเวทนาเกิดขึน้ เช่น ความปวด ความ
เมือ่ ย ก็ดเู วทนานัน้ ดูเฉย ๆ ไม่ถงึ กับจ้องมัน เพียงรับรู้ และสังเกต
ดูว่าใจเรารู้สึกอย่างไร ขัดเคือง กระเพื่อมหรือไม่ ถ้าใจเข้าไปอยู่
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กับเวทนาโดยไม่รตู้ วั ก็จะยิง่ เป็นทุกข์มากขึน้ ไม่เพียงแต่ทกุ ข์กาย
แต่จะทุกข์ใจด้วย เพียงแค่ดูใจ ให้ใจกลับมาเป็นปกติ ความทุกข์
จะลดลง กายปวด กายเมือ่ ย แต่ใจไม่ปวดไม่เมือ่ ยด้วย มีแต่ความ
ปวดความเมื่อย แต่ไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อย เมื่อเรามีสติ
ลองฝึกดู ใหม่ ๆ อาจจะยังตามดูรทู้ นั เวทนาไม่ได้ ก็ให้รทู้ นั ใจ
รูท้ นั ความโกรธ ความขุน่ เคือง ความหงุดหงิด ความกระสับกระส่าย
ของใจก่อนก็ได้ เมือ่ ใจเป็นปกติ เวทนาก็จะเบาบางลง ให้เรารูท้ นั
ความฟุ้งที่เกิดขึ้นกับใจ ความฟุ้งนั้นไม่เป็นปัญหา แต่เป็นปัญหา
เมือ่ เรารูส้ กึ ลบกับความฟุง้ นัน้ อยากจะผลักไส อยากจะกดข่ม ให้
เราดู ให้ใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านั้น ยอมรับใจของเราอย่างที่เป็น
ไม่รู้สึกว่าอยากจะผลักไส กดข่ม ความฟุ้งมันก็สักแต่ว่าเกิดขึ้น
ไม่นานมันก็เลือนหายไป เหมือนกับเมฆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
เหมือนกับลมทีพ่ ดั เข้ามาทางหน้าต่างบานหนึง่ แล้วก็พดั ออกไปทาง
หน้าต่างอีกบานหนึง่ ท�ำใจของเราให้โล่ง เหมือนบ้านทีม่ หี น้าต่าง
เปิดรับลมที่พัดมาจากทุกทิศทุกทาง แต่ไม่เก็บกักลมนั้นไว้
อารมณ์ต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าบวกหรือลบ ไม่ว่าอะไร
เกิดขึ้นกับใจ มันไม่เป็นปัญหา ไม่ท�ำความทุกข์ให้เรา ถ้าหากเรา
เห็นว่ามันเป็นธรรมดา หรือว่ามีใจเป็นกลางกับสิ่งนั้น ไม่ผลักไส
หรือไม่ไขว่คว้าอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ความฟุ้งซ่านก็ดี ความ
ง่วงเหงาหาวนอนก็ดี หรือแม้แต่ความขัดเคืองใจ มันไม่ได้อยูน่ าน
เลย มันมาแล้วก็ผา่ นไป มีแต่ใจเราเท่านัน้ ทีย่ ดึ ติดมันเอาไว้ เพราะ
พระไพศาล วิสาโล

39

อยากผลักไสก็ดี เพราะอยากไขว่คว้าก็ดี มันจึงคงอยู่ อ้อยอิง่ หรือ
รบกวนจิตใจของเรามากขึ้น
ลองท�ำใจให้เป็นกลาง หรือเป็นมิตรกับทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับใจ
ไม่มองเห็นเป็นศัตรู แม้เป็นนิวรณ์กต็ าม เพียงแค่เห็นอย่างทีม่ นั เป็น
ใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติ และปัญญาที่เกิดขึ้นจากการ
เห็นความจริงของกายและใจ ก็จะเพิม่ พูนมากขึน้ จนน�ำไปสูค่ วาม
แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในที่สุด
ยอมรับทุกสิ่งไม่ว่าบวกหรือลบ แต่ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจของ
มัน ไม่ผลักไสและไม่ไขว่คว้า เพียงแค่เห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริง
แล้วปล่อยวาง กลับมาสู่ลมหายใจ เอากายเป็นฐาน เมื่อตั้งอยู่บน
ฐานรู้ ไม่วา่ รูก้ ายหรือรูใ้ จ ก็จะกอบกูใ้ จจากอารมณ์ทเี่ ป็นอกุศลได้
ขอให้วางจิตตัง้ จิตอยูบ่ นฐานรูเ้ อาไว้ ก็จะปลอดพ้นจากความทุกข์
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เตรียมใจรับความไม่เที่ยง

สู่สุขสุดท้ายที่ปลายทาง
◌

การมางานศพนอกจากเราจะมาบ�ำเพ็ญกุศลให้แก่ผทู้ ลี่ ว่ งลับแล้ว
ยังเป็นโอกาสทีเ่ ราจะได้ทำ� บุญให้แก่ตวั เองด้วย บุญทีว่ า่ นีม้ ใิ ช่บญ
ุ
ที่เกิดจากการให้ทาน เช่น การเลี้ยงพระเท่านั้น ที่ส�ำคัญคือการ
เปิดใจรับรู้ถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต เพราะในชีวิตประจ�ำวัน
ของเราน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้พบเหตุการณ์ที่เตือนใจให้
ตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต โดยเฉพาะข้อที่ว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยง
ไม่ว่าคนเราจะมีชีวิตยืนยาวเพียงใดสุดท้ายก็มีวันสิ้นสุด
ชีวติ ของเราทุกคนล้วนตกอยูภ่ ายใต้กฎอนิจจังหรือความไม่
เทีย่ ง อนิจจังนัน้ ปรากฏแก่เราหลายลักษณะ แต่ไม่มอี ะไรทีช่ ดั เจน
แจ่มแจ้งและเตือนใจเราได้ดเี ท่ากับความตายของผูค้ นโดยเฉพาะ
คนที่เรารัก เคารพ และนับถือ
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การมางานศพ ถ้าหากว่าเราได้มาเรียนรู้สัจธรรมของชีวิต
โดยเปิดใจให้กว้าง ก็จะเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก สัจธรรมของ
ชีวิตอันได้แก่ความไม่เที่ยงของชีวิตนั้นไม่มีใครในที่นี้ที่แสดงได้
ชัดเจนเท่ากับคุณวาณี แม้อาตมาจะพูดถึงเรือ่ งนีม้ ากมายเพียงใด
ก็ไม่ชัดเจนประจักษ์แก่ใจของเราได้ดีเท่ากับคุณวาณีที่บัดนี้ได้
ทอดกายอยู่ในหีบเบื้องหน้าของเรา ครั้งหนึ่งคุณวาณีเคยมีเลือด
มีเนื้อ มีลมหายใจ และมีชีวิตเหมือนกับพวกเรา เดินเหิน หัวเราะ
ยิ้มแย้ม และสังสรรค์สนทนากับเรา แต่วันนี้ท่านเหลือแต่ร่าง
ซึ่งเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนไหวติงเพราะ
ปราศจากชีวิต ครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเหมือนพวกเราในวันนี้ ส่วน
เราในวันนีก้ จ็ ะเป็นเหมือนกับท่านหรือเดินตามท่านไปในวันหน้า
ซึง่ ไม่มใี ครรูว้ า่ จะเป็นเมือ่ ไร อาจจะเป็น ๑๐ ปีขา้ งหน้า ๒๐ ปีขา้ ง
หน้า หรือวันพรุ่งนี้ แม้กระทั่งวันนี้ก็ได้ เพราะความตายแม้เป็น
สัจธรรมที่แน่นอน แต่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน กล่าวคือจะ
เกิดกับเราเมื่อไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เลือกเวลา
อย่าคิดว่าในเมื่อเรามีลมหายใจวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะยัง
มีลมหายใจอย่างแน่นอน ถ้าคิดเช่นนัน้ ก็นบั ว่าเป็นความประมาท
อย่างยิง่ เพราะความตายนัน้ สามารถเกิดขึน้ กับเราได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
มีสภุ าษิตธิเบตกล่าวไว้วา่ “ไม่มใี ครรูว้ า่ พรุง่ นีห้ รือชาติหน้า อะไรจะ
มาก่อน” อย่าคิดว่ามีพรุง่ นีก้ อ่ นถึงจะมีชาติหน้า มีคนไทยประมาณ
หนึ่งพันสามร้อยคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขา ในท�ำนอง
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เดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง โลกมี ค นประมาณหนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น คนที่ วั น นี้
เป็นวันสุดท้ายของเขา พ้นจากวันนีไ้ ปก็ชาติหน้าเลย ไม่มวี นั พรุง่ นี้
อีกแล้ว และเราเองบอกไม่ได้วา่ เราเป็นคนหนึง่ ในจ�ำนวนหนึง่ แสน
ห้าหมื่นคนหรือเปล่าที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย แม้แต่ตัวอาตมาเอง
ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีชีวิตรอดไปถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่า เพราะ
ความตายนั้นบางครั้งก็มาอย่างกะทันหัน
เราควรเปิดใจรับรู้สัจธรรมของชีวิตดังกล่าวเพื่อประโยชน์
อะไร การที่เรามาเปิดใจรับรู้สัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตเป็นสิ่งที่
ไม่แน่นอน ความตายเป็นสิ่งแน่นอน ก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่
ประมาทและเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตาย
เมื่อเวลานั้นมาถึง ในเมื่อความตายเป็นสิ่งแน่นอน การที่เราจะ
หันหลังให้มันหรือหลอกตัวเองว่ามันไม่มีอยู่จริง นับเป็นความ
ประมาทอย่างยิง่ จะดีกว่าถ้าหากว่าเรามาเตรียมตัวเตรียมใจเพือ่
รับมือกับความตายในขณะที่เรายังมีเวลา
อันที่จริง แม้แต่ภัยอันตรายที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เราก็
ยังอุตส่าห์เตรียมตัวรับมือกับมัน เวลาเราขึน้ เครือ่ งบิน ทุกเทีย่ วบิน
จะมีการแนะน�ำซักซ้อมว่าเราควรจะท�ำอย่างไรหากเครื่องบิน
เกิดอุบัติเหตุ จะต้องรู้จักใช้หน้ากากออกซิเจนหากเครื่องบินมี
ปัญหา รูจ้ กั ใช้เสือ้ ชูชพี หากเครือ่ งบินเกิดร่อนลงฉุกเฉิน เทีย่ วแล้ว
เทีย่ วเล่า พนักงานจะแนะน�ำเราเพือ่ เตรียมรับมือกรณีทเี่ ครือ่ งบิน
ตก ทัง้ ๆ ทีเ่ ราขึน้ เครือ่ งบินมาไม่รกู้ ค่ี รัง้ แต่ไม่เคยเจอเครือ่ งบินตก
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หรืออุบัติเหตุกลางอากาศแม้แต่ครั้งเดียว อีกทั้งโอกาสที่จะเกิด
เหตุดังกล่าวก็น้อยมาก แม้กระนั้นการซักซ้อมตระเตรียมเช่นนี้ก็
ถือว่าเป็นความจ�ำเป็น เวลาเราอยู่บนตึกสูง มักจะมีการซ้อมเพื่อ
หนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ ๆ ทีต่ กึ ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดไฟไหม้ บางตึก
สร้างมา ๔๐ ปี ก็ไม่เคยมีปญ
ั หานี้ แต่ทำ� ไมคนทีอ่ ยูใ่ นตึกนีต้ อ้ งซ้อม
หนีไฟเป็นประจ�ำ การซ้อมดังกล่าวก็เพือ่ ความไม่ประมาท เพราะถ้า
มันเกิดขึ้น เราจะได้รับมือกับมันได้ถูกต้อง
ขนาดเหตุร้ายที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เรายังซ้อมยัง
ตระเตรียมอยูส่ ม�ำ่ เสมอ ท�ำไมเหตุรา้ ยซึง่ เกิดขึน้ อย่างแน่นอน ไม่มี
ทางทีจ่ ะหนีพน้ ได้ เราจึงไม่ตระเตรียม ความตายเป็นสิง่ ทีแ่ น่นอน
ยิ่งกว่าเครื่องบินตกหรือไฟไหม้ตึก แต่น่าแปลกที่ทุกวันนี้น้อยคน
คิดที่จะเตรียมตัวหรือซักซ้อมเพื่อรับมือกับความตาย อย่างนี้จะ
เรียกว่าเป็นความประมาทได้หรือไม่
มีผเู้ ปรียบว่าชีวติ เหมือนการเดินทาง การเดินทางนัน้ ต้องมี
จุดหมาย ถ้าไม่มจี ดุ หมายก็ไม่เรียกว่าการเดินทาง แต่เป็นการเดิน
สะเปะสะปะมากกว่า ชีวิตก็เช่นกันต้องมีจุดหมาย ทุกคนล้วน
มีจุดหมายชีวิตที่สูงส่ง เช่น เป็นเศรษฐี เป็นรัฐมนตรี หรือเป็น
ศาสตราจารย์ ต่างคนต่างวาดจุดหมายของชีวิตไปต่าง ๆ นานา
อย่างไรก็ตามชีวิตกับการเดินทางนั้นมีความแตกต่างอย่างหนึ่ง
คือ ส�ำหรับการเดินทาง จุดหมายกับปลายทางนัน้ เป็นสิง่ เดียวกัน
ถ้าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ เชียงใหม่ก็เป็นทั้งจุดหมายและ
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ปลายทาง แต่สำ� หรับชีวติ จุดหมายกับปลายทางนัน้ เป็นคนละอัน
จุดหมายชีวติ เป็นสิง่ ทีเ่ ราใฝ่ฝนั นึกถึงอยูเ่ นือง ๆ แต่ปลายทางชีวติ
เรากลับไม่อยากนึกถึง เพราะปลายทางของชีวิตนั้นคือความตาย
หลายคนพยายามดิ้นรนขวนขวายไปให้ถึงจุดหมายของ
ชีวิต แต่ลืมไปว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีปลายทางด้วย ไม่ว่าเราจะ
บรรลุจดุ หมายของชีวติ หรือไม่ แต่ปลายทางนัน้ มาถึงแน่ ๆ อาจจะ
มาก่อนที่เราจะบรรลุจุดหมายของชีวิตก็ได้
น่าแปลกทีห่ ลายคนทุม่ เทสรรพก�ำลังเพือ่ การบรรลุจดุ หมาย
ของชีวิต แต่ไม่เคยคิดที่จะเตรียมตัวรับมือกับปลายทางชีวิตเลย
อย่าว่าแต่เตรียมตัวรับมือเลย หลายคนไม่อยากคิดด้วยซ�ำ้ ว่าชีวติ นี้
มีปลายทาง คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยอยูเ่ หมือนคนลืมตาย อยูโ่ ดยไม่คดิ ว่า
ตนจะตาย ดังนั้นจึงเอาแต่สะสมเงินทอง เพลิดเพลินกับความสุข
สนุ ก สนาน จนลื ม ไปว่ า สั ก วั น หนึ่ ง จะต้ อ งพลั ด พรากสู ญ เสี ย
ทุกอย่างที่มี
คนที่อยู่เหมือนคนลืมตาย เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะอยู่เหมือน
คนตายทั้งเป็น เมื่อพบว่าตัวเองเป็นโรคร้าย เช่นเป็นมะเร็ง ก็จะ
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต ไม่มีชีวิตชีวา
มีแต่หายใจไปวัน ๆ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายจริง ๆ ก็จะตาย
เหมือนคนหลงตาย “หลงตาย” เป็นค�ำโบราณ แปลว่า ตายอย่าง
ไม่มีสติ ตายด้วยความกระสับกระส่ายทุรนทุราย
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น่าเสียดายทีว่ า่ คนเราแม้จะมีความรูม้ คี วามสามารถในการ
พยากรณ์อนาคตได้มากมาย แต่ไม่เคยคิดที่จะตระเตรียมตัวเอง
เพื่อรับมือกับปลายทางชีวิตที่จะมาถึง โศกนาฏกรรมที่เกิดกับ
ผู้คนจ�ำนวนมากคือเมื่อถึงเวลาใกล้ตายก็จะอยู่แบบทุรนทุราย
กระสั บ กระส่ า ยเพราะไม่ ส ามารถยอมรั บ ความตายที่ จ ะเกิ ด
ขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่าอาการย�่ำแย่หนักขึ้นก็พยายามหนี
ความตายด้วยการยือ้ ชีวติ โดยไม่ได้ตระหนักว่าการยือ้ ชีวติ นัน้ บ่อย
ครั้งเป็นการซ�้ำเติมตนเอง ยิ่งท�ำให้ทุกข์ทรมานมากขึ้น เจ็บปวด
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ่าแล้ว
ผ่าอีกทั้ง ๆ ที่ไม่มีประโยชน์ เพราะอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
กลายเป็นว่าทุกข์ทรมานกายเพราะการยื้อด้วยเครื่องเคราต่าง ๆ
และทุกข์ทรมานใจเพราะยอมรับความตายไม่ได้ ไม่สามารถ
ยอมรับความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก รวมทั้งจากชีวิตที่เหลือน้อย
ลงทุกที
ทีจ่ ริงแล้วผูฉ้ ลาดไม่ประมาทต่อชีวติ เมือ่ รูท้ งั้ รูว้ า่ ปลายทาง
ของชีวติ นัน้ มาแน่ แต่ไม่รวู้ า่ จะมาถึงเมือ่ ไร ก็จะพยายามเตรียมตัว
เตรียมใจไม่น้อยไปกว่าเวลาเตรียมตัวสอบไล่ จะว่าไปแล้วความ
ตายก็เปรียบเสมือนการสอบไล่ครั้งส�ำคัญ ซึ่งไม่เหมือนกับการ
สอบไล่ที่เราเคยพานพบ การสอบไล่ชนิดนี้มีเพียงครั้งเดียว และ
เราจะได้เจอเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ปกติการสอบไล่นั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาต่าง ๆ ความตายนั้นก็เป็นเสมือน
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การสอบไล่ของวิชาชีวิต บางคนไม่เคยรู้เลยว่ามันมีวิชานี้อยู่ด้วย
รู ้ แ ต่ เ พี ย งว่ า มี วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์เท่านั้น
แต่จะว่าไปแล้ววิชาชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนตั้งแต่รู้
ความเลย เราเกิดมาเพื่อศึกษาวิชาชีวิตจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ก็ตาม แล้วเมือ่ ถึงวันหนึง่ ก็จะต้องมีการสอบไล่ในวิชานี้ การสอบไล่
วิชาชีวิตนั้นมาถึงในวันที่เราจะหมดลม ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัว
ศึกษาวิชาชีวิตหรือไม่ได้เตรียมตัวสอบไล่วิชานี้ เราก็จะสอบตก
เป็นการสอบตกจริง ๆ คือตกอบาย หรือไปทุคติภพ สอบวิชาอืน่ ๆ
ถ้าสอบไม่ได้แม้จะเรียกว่าสอบตก แต่ที่จริงไม่ได้ตก แต่อยู่ที่เดิม
คือซ�ำ้ ชัน้ ผิดกับการสอบไล่วชิ าชีวติ นี้ ถ้าสอบไม่ได้กต็ กจริง ๆ คือ
ตกอบาย มิหน�ำซ�้ำยังไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าสอบตก
การสอบทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นสอบซ่อม สอบสัมภาษณ์ สอบ
สมัครงาน ถ้าสอบไม่ได้เราก็ยงั มีโอกาสแก้ตวั หรือสอบใหม่ บางคน
สอบเนติบัณฑิตเป็นจ�ำนวน ๑๐ ครั้ง บางคนสอบเปรียญธรรม
ประโยค ๙ มาแล้ว ๒๐ ครั้ง ก็ยังไม่เลิกที่จะสอบเพราะมีโอกาส
สอบแก้ตวั สอบสัมภาษณ์ สอบสมัครงานก็เช่นกัน หากสอบไม่ได้
ก็สามารถสอบแก้ตัวหรือสอบใหม่ได้ แต่สอบไล่วิชาชีวิตไม่มีการ
สอบแก้ตัวและเป็นการสอบที่มีเดิมพันสูงมาก
ยิ่งไปกว่านั้นสอบไล่วิชาต่าง ๆ มีการประกาศล่วงหน้า
บางทีเรารู้ล่วงหน้าเป็นปี ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
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สอบผู้พิพากษา การประกาศล่วงหน้าท�ำให้เรามีเวลาเตรียมตัว
แต่เนิ่น ๆ ก่อนเตรียมสอบอาจจะไปเที่ยวสนุกให้สมอยากก่อน
แล้วค่อยมาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ว่าการสอบไล่วิชา
ชีวิตไม่มีการประกาศล่วงหน้า บางครั้งก็มาเร็วมาก รู้ตัวแค่ไม่กี่
วินาที เช่น เกิดอุบตั เิ หตุ เครือ่ งบินตก เฮลิคอปเตอร์ตก หรือรถชน
นั้นก็คือรู้ตัวว่าจะสอบไล่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีล่วงหน้า ส่วนใหญ่จึง
สอบตก คือตื่นตระหนก ทุรนทุรายก่อนตาย ไม่สามารถครองสติ
หรือรับมือกับมันได้ด้วยใจสงบ
โศกนาฏกรรมอย่างหนึง่ ของคนในยุคปัจจุบนั ก็คอื ทัง้ ๆ ที่
มีเวลาเตรียมตัวมากมาย แต่สว่ นใหญ่มวั แต่เพลิดเพลินสนุกสนาน
ครั้นถึงเวลาที่จะต้องละจากโลกนี้กลับเต็มไปด้วยความทุกข์
ทรมาน ความทุกข์ดังกล่าวไม่ได้เกิดกับคนที่ตายฉับพลันเพราะ
อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติเท่านั้น แม้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็ตาย
ด้วยความทุกข์ทรมานเช่นกัน เป็นความทุกข์ทรมานทั้งกาย
และใจ
ที่จริงแล้ว การเตรียมตัวรับมือกับความตายเป็นสิ่งที่เรา
ควรท�ำและถ้าเราท�ำอย่างถูกต้อง การตายอย่างสงบหรือการตาย
ดีย่อมเกิดขึ้นได้ เวลากล่าวถึงความตาย หลายคนมักบอกว่าเป็น
เรื่องไม่ดี แต่ที่จริงตายดีนั้นเป็นไปได้ ถ้าหากว่าเราตระเตรียม
อย่างถูกต้อง อาตมาและคนทีท่ ำ� งานช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
หลายคนมีความเห็นตรงกันว่า การตายอย่างสงบเป็นสิทธิของ
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ทุกคน ทุกคนมีสทิ ธิท์ จี่ ะตายอย่างสงบไม่วา่ จะเป็นเด็กเล็ก ๆ หรือ
คนทัว่ ไปทีไ่ กลวัด ไม่ได้จำ� กัดว่าจะต้องเป็นพระหรือผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
เท่านั้นที่มีสิทธิ์ตายอย่างสงบ
การตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน แต่เราอย่าลืมว่าสิทธิ
และหน้าที่นั้นต้องมาด้วยกัน เราจะได้สิทธิ์ที่จะตายสงบก็ต่อเมื่อ
เราท�ำหน้าที่อย่างถูกต้อง หน้าที่ที่ว่านั้นคือหน้าที่ต่อความตาย
นั่นก็คือเตรียมตัวที่จะตายให้ดีที่สุด ไม่ว่ามันจะมาเมื่อไรก็พร้อม
ท�ำหน้าที่นี้ พูดอีกอย่างคือเตรียมตัวพร้อมสอบไล่ครั้งส�ำคัญที่สุด
ของชีวิต
การที่เราจะท�ำหน้าที่ต่อความตายได้เราจะต้องตระหนัก
เสียก่อนว่าเราทุกคนมีหน้าทีต่ าย การตายเป็นหน้าทีข่ องเรา ทีจ่ ริง
การตายเป็นหน้าที่ของสรรพชีวิต การที่ธรรมชาติมีความสมดุล
และอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะนานาชีวิต ไม่ว่าต้นไม้ใหญ่น้อย สัตว์
เล็กสัตว์ใหญ่ล้วนท�ำหน้าที่นี้ เมื่อถึงเวลาก็ล้มตายแล้วกลายเป็น
อาหารให้แก่ชีวิตอื่นหรือเป็นโอชะให้แก่ชีวิตใหม่ ไม่ใช่เฉพาะ
ต้นไม้หรือสัตว์ คนเราก็เหมือนกัน ทุกคนมีหน้าที่ตายเพื่อเปิด
โอกาสให้คนรุ่นหลังมีโอกาสใช้ทรัพยากรในโลกนี้เหมือนกับเรา
ถ้าพ่อแม่ไม่ตาย ลูกจะรับมรดกจากใคร พ่อแม่มีหน้าที่ตายเพื่อ
เปิดโอกาสให้ลูกอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและมีโอกาสเสริม
สร้างชีวิตให้เจริญงอกงาม
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การตระหนักว่าเราทุกคนมีหน้าที่ตาย เป็นปัจจัยประการ
แรกที่ช่วยให้เรายอมรับความตายได้ด้วยใจสงบ ประการต่อมา
ก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตาย การกระท�ำที่
เป็นพื้นฐานเกื้อกูลให้การตายอย่างสงบเป็นไปได้ก็คือการท�ำ
ความดีและการละเว้นความชั่ว พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ทรงเป็น
พระโพธิสัตว์ในชาติก่อน ๆ มีชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าไม่มีความชั่ว ซึ่งท�ำไว้ ณ ที่ไหน ๆ เลย ฉะนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่หวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง” อีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่า
“เมื่อตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลก”
คนที่ตลอดชีวิตท�ำแต่ความดีละเว้นความชั่ว ก่อนสิ้นลม
หากระลึกถึงความดีที่ได้ท�ำก็จะเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่
ผ่านมา รู้สึกว่าตนได้ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่รู้สึกเสียใจใด ๆ
เพราะไม่ได้ก่อกรรมท�ำเข็ญให้แก่ใคร อีกทั้งมั่นใจว่ามีสุคติเป็น
เบือ้ งหน้า จึงพร้อมทีจ่ ะตาย ไม่ตอ่ สูข้ ดั ขืนหรือกลัวความตาย ตรง
ข้ามกับคนที่ท�ำชั่วก่อกรรมท�ำเข็ญแก่ผู้คน เอาเปรียบเบียดเบียน
ส่วนรวม เมื่อถึงเวลาใกล้ตายก็จะรู้สึกเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมา
หลายคนมีอาการหวาดผวา เพราะระลึกถึงความชัว่ ทีไ่ ด้ทำ� อาจมี
นิมติ ทีเ่ ป็นอกุศลมาหลอกหลอน เช่น เห็นภาพคนทีต่ วั เองฆ่าหรือ
สัตว์ที่ตัวเองเคยเบียดเบียนมาหลอกหลอน ท�ำให้เกิดความตื่น
ตระหนกทุรนทุรายและตายอย่างทรมานก็มีไม่น้อย
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นอกจากการท�ำความดีละเว้นความชัว่ แล้ว การท�ำหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ไม่คั่งค้าง รวมทั้งหน้าที่ต่อคนรัก เช่น พ่อ
แม่ ลูกหลาน หรือคนรักคูค่ รอง ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ที่ละเลยสิ่งเหล่านี้ไป เมื่อถึงเวลาตายก็รู้สึกผิด รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้
ใส่ใจดูแลพ่อแม่ ลูกหลาน หรือคนรัก เพราะมัวท�ำมาหากินหรือ
สนุกสนาน ความรูส้ กึ ว่าไม่ได้ทำ� ในสิง่ ทีค่ วรท�ำมักท�ำให้ผคู้ นขัดขืน
ต่อสูก้ บั ความตาย ยอมรับความตายไม่ได้ ท�ำให้ตายไม่สงบ บางคน
ตายตาเบิกโพลง เพราะเสียใจที่ละเลยหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัว
ข้อนีโ้ ยงมายังประการต่อมาคือ การรูจ้ กั ปล่อยวาง แม้ทำ� ดี
แต่ถา้ ไม่รจู้ กั ปล่อยวางก็มกั เกิดความทุกข์ เกิดความทุรนทุรายใน
เวลาใกล้ตายได้ คนจ�ำนวนไม่น้อยเมื่อถึงระยะท้ายก็ทุรนทุราย
และตายอย่างทุกข์ทรมาน เพราะยังห่วงคนรัก เช่น ลูก สามีภรรยา
พ่อแม่ มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ตายตาไม่หลับเพราะห่วงลูกชายคนสุดท้อง
อายุ ๑๐ ขวบ กลัวว่าลูกจะเจริญรอยตามพีช่ ายทัง้ สองคนทีต่ ดิ คุก
เพราะติดยา ตอนเธอตายตาเบิกโพลงไม่ว่าใครจะปิดเปลือกตา
อย่างไรก็ไม่ส�ำเร็จ เมื่อญาติผู้ใหญ่มารับศพในวันรุ่งขึ้นเห็นผู้ตาย
ตาเบิกโพลงก็รวู้ า่ เป็นเพราะอะไร จึงจุดธูปบอกแก่ผตู้ ายว่า “ไม่ตอ้ ง
เป็นห่วงลูกคนเล็กนะ ฉันจะรับไปดูแลเอง” พอปิดเปลือกตาก็
สามารถปิดได้ทั้งที่ผ่านมาแล้วเป็นวัน
มีคนหนึ่งเป็นผู้ใฝ่บุญ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการชักชวน
คนไปท�ำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินตามวัดในชนบท เพื่อสร้างโบสถ์
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สร้างวิหาร โดยเจาะจงวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ต่อมาวันหนึ่งพบ
ว่าตนเองเป็นมะเร็ง มะเร็งลุกลามเร็วมาก เมือ่ มาถึงระยะสุดท้าย
ของชีวิต เขามีอาการกระสับกระส่าย แต่ไม่สามารถสื่อสารกับ
ใครได้ ลูกหลานเห็นว่าผู้ป่วยเป็นคนธรรมะธรรมโม คิดว่าหาก
ได้ฟังเทปธรรมะหรือพระสวดมนต์ก็น่าจะดีขึ้น แต่เมื่อเปิดเทป
ธรรมะพระสวดมนต์ให้ฟงั ก็ไม่เป็นผล ผูป้ ว่ ยยังคงกระสับกระส่าย
ลูกหลานแปลกใจว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น จนกระทั่งเพื่อนสนิท
มาถึง เมือ่ รูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ ก็ไปพูดกับผูป้ ว่ ยข้างเตียงว่า “โบสถ์ทยี่ งั
สร้างไม่เสร็จ ไม่ตอ้ งเป็นห่วงนะ พวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จ”
พูดเท่านี้ผู้ป่วยก็หยุดกระสับกระส่าย แสดงว่าค�ำพูดของเพื่อน
ผูน้ นั้ โดนใจเขา เพราะผูป้ ว่ ยเป็นห่วงโบสถ์ทยี่ งั สร้างไม่เสร็จ เขาอาจ
เคยลั่นวาจาว่าตายไม่ได้ถ้ายังสร้างไม่เสร็จ
การสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั้นเป็นมหากุศล แต่ถ้าไม่รู้จัก
ปล่อยวางมันก็ท�ำให้เกิดความทุกข์ได้ เมื่อถึงเวลาจะตายแล้วแต่
โบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จ ก็จะต่อสู้กับความตาย ซึ่งท�ำให้เป็นทุกข์
ทรมานอย่างมาก เมื่อใกล้ตายควรปล่อยวางทุกอย่าง รวมทั้งการ
งานทีค่ งั่ ค้าง แต่หากยังปล่อยวางไม่ได้ ก็จะมีความทุกข์มาก ต่อเมือ่
มีใครมาพูดให้ปล่อยวาง จึงสามารถตายอย่างสงบได้
ในวาระสุดท้ายของชีวติ นอกจากการปล่อยวางคนรักของ
รักแล้ว อีกสิง่ ทีค่ วรปล่อยวางคืออารมณ์อกุศลทีร่ บกวนหรือสร้าง
ความทุกข์ใจให้แก่เรา เช่น ความโกรธ ความเกลียด รวมทั้งความ
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รู้สึกผิด บางคนกระสับกระส่าย หรือทุรนทุรายก่อนตายเพราะมี
ความรู้สึกผิดต่อใครบางคน แต่ถ้าหากมีโอกาสขอขมาลาโทษก็
อาจจะพบกับความสงบในวาระสุดท้ายได้ อย่างหัวหน้าพยาบาล
ผูห้ นึง่ ป่วยเป็นมะเร็งปอด เมือ่ อาการลุกลามถึงระยะท้าย ทัง้ ๆ ที่
อวัยวะต่าง ๆ แย่หมดแล้ว สัญญาณชีพทั้งหลายตกหมดทุกตัว
แต่เธอไม่ยอมตาย ตาเบิกโพลง หมอและพยาบาลก็ไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมเธอถึงไม่ยอมตายสักที
จนกระทั่งพยาบาลรุ่นน้องคนหนึ่งมาเยี่ยม เมื่อเธอรู้ก็
รวบรวมก�ำลังเพื่อกล่าวค�ำขอโทษต่อพยาบาลรุ่นน้องคนนี้เพราะ
เธอเคยเข้าใจผิดว่าเป็นกิ๊กกับสามีของเธอ ตอนนี้เธอรู้ความจริง
แล้วว่าไม่ใช่ แต่ก็ยังมีความรู้สึกผิดติดค้างใจอยู่ จึงยังตายไม่ได้
จนกว่าจะได้กล่าวค�ำขอโทษ หลังจากที่ขอโทษแล้ว พยาบาล
รุ่นน้องคนนั้นก็บอกผู้ป่วยว่า “ไม่เป็นไรพี่ หนูเข้าใจพี่ หนูไม่
ได้โกรธเคืองพี่เลย หนูให้อภัยพี่” พอได้ยินเช่นนั้น เธอก็รู้สึก
เหมือนยกภูเขาออกจากอก หลับตาและจากไปอย่างสงบในไม่
กีช่ วั่ โมงต่อมา อย่างไรก็ตามมีหลายคนทีไ่ ม่มโี อกาสหรือไม่สามารถ
ปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาใจได้จึงตายอย่างทรมาน
การท�ำความดีละเว้นความชั่ว การท�ำหน้าที่ที่พึงท�ำให้
ส�ำเร็จไม่คั่งค้าง และการรู้จักปล่อยวาง เป็นวิธีส�ำคัญที่ช่วยให้เรา
พบกับความสงบใจเมือ่ ความตายมาถึง อย่างไรก็ตาม แม้ความตาย
ยังอยู่อีกไกล หากเราท�ำทั้งสามประการนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างมี
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ความสุข ท�ำเดีย๋ วนีก้ ม็ คี วามสุขเดีย๋ วนี้ ไม่ตอ้ งรอให้ความตายมาถึง
ก่อนจึงจะเป็นสุขหรือเกิดความสงบใจ พูดอีกอย่าง ถ้าเราเตรียมตัว
ที่จะตายให้ดีเราก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้ แต่ว่าการที่เราจะท�ำ
อย่างนัน้ ได้เราต้องปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะการปล่อยวาง
จะต้องฝึกเป็นอาจิณ เป็นนิจศีล ไม่ใช่ฝกึ ด้วยการคิดเอา แต่ฝกึ จาก
เหตุการณ์ในชีวิตจริง โดยเฉพาะเมื่อเจอเหตุร้าย เช่น ของหาย
งานล้มเหลว เจอค�ำต่อว่าด่าทอ ก็ต้องรู้จักวางรู้จักปล่อยอารมณ์
ไม่ว่าจะเป็นความเสียใจ ความหนักใจ หรือความโกรธ
ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้ เราไม่เพียงแต่จะปล่อยวางคนรักของ
หวงได้ในวาระสุดท้ายเพื่อจากไปอย่างสงบ แต่ยังสามารถรับมือ
กับความทุกข์อกี อย่างหนึง่ ทีม่ กั เกิดในวาระสุดท้ายของชีวติ นัน่ คือ
ความเจ็บปวด คนทุกวันนี้โชคดีที่มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ข่าวร้าย
ก็คือจะต้องเจอความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดที่ยาวนานขึ้น
คนสมัยก่อนอายุสั้นก็จริง แต่เวลาป่วยหนักก็จะเจ็บป่วยไม่นาน
เช่น สี่ห้าวันก็ตายแล้วเพราะเป็นโรคติดเชื้อ แต่ปัจจุบันคนเรา
กว่าจะตายก็ต้องเจ็บป่วยนาน ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง เพราะเป็น
เบาหวาน ไตวาย โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ซึ่งไม่ได้ท�ำให้ตายทันที
อีกทัง้ มีเทคโนโลยีนานาชนิดคอยพยุงไว้ เช่น การล้างไต หลายคน
ล้างไตติดต่อกันนาน ๑๐ ปี และเมื่อถึงวาระสุดท้ายก็มักป่วย
ติดเตียงเป็นเดือน ๆ ความเจ็บปวดเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่
ยอมทนเพือ่ แลกกับการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว แต่วา่ เมือ่ ถึงเวลาทีอ่ าการ
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ลุกลามหนักขึ้น ยาก็เอาไม่อยู่ แม้แต่มอร์ฟีนก็ไม่สามารถระงับ
ความปวดได้ ยิง่ ถ้าหากเป็นคนทีไ่ ม่ยอมรับความตาย พยายามยือ้
ชีวิตด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็จะต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ท�ำให้
ทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง
คนจ�ำนวนมากไม่ได้เจ็บปวดเพราะโรคเท่านั้น แต่ยังเจ็บ
ปวดจากกระบวนการยื้อชีวิต ซึ่งบางครั้งสร้างความเจ็บปวดยิ่ง
กว่าโรคเสียอีก แต่ถ้ารู้จักวางใจยอมรับความตายได้ ไม่คิดจะยื้อ
ชีวิต เพราะมองความตายอย่างเป็นธรรมชาติ ก็จะไม่ต้องเจอกับ
ความทุกข์ทรมานทางใจทีเ่ กิดจากความหวาดกลัวความตายหรือ
ขัดขืนต่อสู้กับความตาย ขณะเดียวกันก็อาจไม่ต้องเจอกับความ
เจ็บปวดที่เกิดจากการยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีนานาชนิด ซึ่งอาจ
ยาวนานเป็นเดือนหรือยืดเยื้อเป็นปี ในท�ำนองเดียวกันถ้าหาก
เรารูจ้ กั ปล่อยวาง ไม่ใช่ปล่อยวางคนรักของรักเท่านัน้ แต่ยงั ปล่อย
วางสิ่งที่ไม่รัก เช่น ทุกขเวทนา ความเจ็บปวด ก็จะช่วยให้เราอยู่
กับความเจ็บป่วยนั้นได้โดยใจไม่ทุกข์ คือปวดกาย แต่ใจไม่ปวด
เราทุกคนไม่ชอบความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะเราไม่มีสติ
จิตจึงยึดติดจดจ่อปักตรึงอยู่กับความเจ็บปวด แทนที่จะปวดกาย
อย่างเดียว จึงปวดใจด้วย แต่ถา้ เรารูจ้ กั ภาวนา สติกจ็ ะช่วยให้เรา
ปล่อยวางอารมณ์หรือทุกขเวทนาเหล่านีไ้ ด้ เรียกว่า กายปวด แต่ใจ
ไม่ปวด ความปวดมีแต่ผู้ปวดไม่มี หรือที่ครูอาจารย์บอกว่า เห็น
ความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวด หากท�ำอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่กับความ
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เจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ และเมื่อถึงเวลาที่
เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเราก็จะพบกับความสงบใจ เป็นสุข
สุดท้ายที่ปลายทางชีวิตซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่เราควรหมั่นท�ำให้เกิดขึ้น สิ่งหนึ่ง
ที่จะช่วยเตือนใจเราให้ขวนขวายในการท�ำความเพียรดังกล่าว
ก็คือ ความไม่ประมาท คือไม่เพลิดเพลินในความสุขหรือสุขภาพ
ที่มีตอนนี้ แต่ระลึกเสมอว่าวันหน้าเราจะต้องเจอกับความเจ็บ
ป่วยและความตายอย่างแน่นอน ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ธรรมะข้อสุดท้ายที่พระองค์ได้ตรัสเตือน
ทุกคนเป็นปัจฉิมโอวาทก็คอื “สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มไปเป็น
ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”
ถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอและขวนขวายใน
การท�ำความดีละเว้นความชั่ว หมั่นท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญให้เสร็จสิ้น
ไม่คงั่ ค้าง ไม่มวั ผัดผ่อนว่าเดีย๋ วก่อน ๆ แต่รบี ท�ำเดีย๋ วนีเ้ ลย รวมทัง้
ฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอยู่เสมอ เราก็จะมีความพร้อมในการ
เผชิญกับความตายไม่ว่ามันจะมาเมื่อไรก็ตาม
ตัดทอนจากปาฐกถาธรรมในงานประชุมเพลิง นางวาณี พนมยงค์
สายประดิษฐ์ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
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โลกงามด้วยเมตตาธรรม

โลกงามด้วยเมตตาธรรม

ผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริง
◌

“ยุ้ย” เป็นนักเรียนมัธยมวัย ๑๖ ไม่กี่วันก่อนการสอบภาษาจีน
ครูเตือนว่าถ้าพบใครลอกกัน ครูจะตัด ๕ คะแนนทัง้ ห้อง แต่เพือ่ น
เธอหลายคนไม่สนใจค�ำเตือน ยังลอกกันเหมือนเคย ปรากฏว่าครู
จับได้ เพื่อนทุกคนโดนลบ ๕ กันทั้งห้อง ตัวเธอซึ่งท�ำได้ ๒๘.๕
(คะแนนเต็ม ๓๐) จึงโดนลบไป ๕ คะแนน เหลือ ๒๓.๕ คะแนน
เพือ่ นทีท่ จุ ริตรูส้ กึ ส�ำนึกผิด มาขอโทษเพือ่ น ๆ ทุกคนในห้อง บางคน
ก็โกรธ แต่ยุ้ยไม่โกรธ เธอบอกเขาว่า “ไม่เป็นไร คะแนนมันไม่
ส�ำคัญเท่ากับความรู้หรอก แค่โดนลบคะแนนเฉย ๆ แต่ความรู้ใน
หัวของเรามันลบไม่ได้เหมือนคะแนนหรอก”
อีกคราวหนึ่ง เธอได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้า
สอบแข่งขันระดับประเทศ แต่เธอขอสอบก่อน เพราะวันสอบ
จริงเธอไม่สะดวกที่จะเข้ามากรุงเทพ ฯ จึงได้รับอนุญาตให้สอบ
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ที่จังหวัดของเธอ พอสอบเสร็จเธอก็ส่งกระดาษค�ำตอบให้ครู ครู
ถามว่าท�ำได้ไหม เธอตอบว่าได้นิดหน่อย ครูถามต่อว่าข้อไหนที่
ท�ำไม่ได้
เธอก็เลยบอกครูวา่ ข้อนีห้ นูทำ� ไม่ได้ ครูได้ยนิ เช่นนัน้ ก็เฉลย
ค�ำตอบให้ พร้อมกับยื่นกระดาษค�ำตอบส่งคืนให้เธอ แล้วบอกให้
เธอแก้ผิดให้เป็นถูก แต่เธอปฏิเสธด้วยรอยยิ้ม พร้อมกับบอกกับ
ครูว่า “ไม่เป็นไรค่ะ” แล้วเธอก็เดินออกจากห้องสอบ
เธอให้เหตุผลว่า “ถ้าหนูได้ที่ ๑ หนูจะไม่ภูมิใจ ถึงจะมีคน
ยกย่องชื่นชม แต่ไม่ช่วยให้หนูมีความสุขเลย มันอาจจะท�ำให้
หนูละอายแก่ใจด้วยซ�้ำเพราะมันเป็นการกระท�ำที่ไร้เกียรติ เสีย
ศักดิ์ศรีมาก ถ้าจะได้ที่ ๑ ต้องเป็นด้วยความพยายามของหนูเอง
ไม่ใช่ดว้ ยวิธกี ารสกปรก” เมือ่ ผลสอบออกมา ปรากฏว่าเธอได้ที่ ๒
แต่เธอไม่เสียใจเลย เธอบอกว่า “หนูกลับภูมิใจในตัวเองด้วยซ�้ำที่
สามารถเอาชนะใจตัวเองมาจนได้ ทัง้ ทีม่ โี อกาสแต่ไม่ยอมท�ำในสิง่
ที่ผิด หนูภูมิใจในตัวเองจังเลยค่ะ มีความสุขมาก”
“ปูน” เป็นเด็กชายวัย ๕ ขวบ วันหนึง่ แม่ของปูนไม่สบายใจ
มากเมื่อพบว่าปูนได้ “ดาว” น้อยมาก ดาวนี้ทางโรงเรียนจะให้
แก่เด็กที่ท�ำความดี โดยติดไว้บนบอร์ดของโรงเรียน นักเรียนคน
อื่นได้ดาวหลายดวง แต่ปูนได้แค่ ๒ ดวง แม่จึงไปถามครู ครูก็ยิ้ม
หวานแล้วตอบว่า ทีจ่ ริงปูนได้ดาวมากกว่านี้ แต่ทเี่ หลือแค่ ๒ ดวง
ก็เพราะว่าพอปูนรู้ว่าเพื่อนคนไหนเสียใจที่ได้ดาวน้อย เขาก็จะ
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แกะดาวของตัวเองไปติดให้ ปูนไม่ทุกข์ร้อนว่าดาวของตัวจะได้
มากหรือน้อยกว่าใคร กลับสนุกด้วยซ�้ำที่แบ่งดาวให้คนอื่น
คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผูเ้ ป็นยายของปูน ประทับใจ
ในตัวหลาน จึงเอาเรื่องของหลานไปแต่งหนังสือส�ำหรับเด็ก เรื่อง
“ตุก๊ แกกับ๊ แจกลาย” เป็นเรือ่ งของตุก๊ แกลายพร้อย ทีแ่ จกลายให้
สัตว์น้อยใหญ่ จนลายหมดตัว แต่กลับมีความสุข และได้พบว่าผิว
ของตัวเมื่อไม่มีลาย จะมีสีผิวสวยมาก มีทั้งสีฟ้า สีชมพู สีเหลือง
“ยุย้ ” และ “ปูน” มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ชือ่ เสียงและค�ำยกย่อง
สรรเสริญ แต่กลับปฏิเสธโอกาสนั้นเพราะคนแรกค�ำนึงถึงความ
ถูกต้อง ส่วนอีกคนอยากช่วยเพือ่ น นีค้ อื คุณธรรมทีค่ นเราควรจะมี
เพราะท�ำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
คนทุกวันนีส้ นใจเงินทอง ชือ่ เสียง รางวัล หรือคะแนน โดยไม่
ค�ำนึงว่าจะได้มาด้วยวิธีการใด ทัศนคติเช่นนี้ท�ำให้ผู้คนพร้อมจะ
คดโกง หรือหาทางลัด เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ นต้องการ ทีน่ า่ เป็นห่วง
ก็คือทัศนคติดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นตอนโต แต่สะสมตั้งแต่ยังเล็ก
ไม่ใช่ทบี่ า้ นเท่านัน้ หลายคนได้ความคิดแบบนีจ้ ากโรงเรียนด้วยซ�ำ้
การศึกษาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่ใช่
แค่รู้เท่านั้น แต่ยังท�ำได้ด้วย คือ สามารถยับยั้งชั่งใจไม่ท�ำชั่วแม้มี
โอกาส ขณะเดียวกันก็พร้อมจะท�ำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น แม้ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนัน้ หรือแม้วา่ นัน่ จะหมายถึงการไม่ได้เป็น
คนเด่นคนดังหรือได้รับการยกย่องสรรเสริญ
พระไพศาล วิสาโล
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นอกจากรูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดีแล้ว นักเรียนควรรูว้ า่ ตนเรียนไปเพือ่
อะไร เช่น “ยุ้ย” รู้ชัดว่าตนเรียนเพื่อความรู้ คะแนนเป็นเรื่องรอง
ดังนั้นเธอจึงไม่เสียใจที่ถูกตัดคะแนน ในเมื่อเธอได้ความรู้อย่างที่
สมควรจะได้แล้ว
“ยุ้ย” ยังเป็นตัวอย่างของคนทีม่ คี วามสุขเมือ่ ได้ทำ� ความดี
หรือสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นแม้เธอจะไม่ได้ที่ ๑ เธอก็ยังมีความภูมิใจ
และมีความสุขเพราะไม่ได้ทุจริตในการสอบ แน่นอน “ปูน” ก็คง
มีความสุขเช่นกันที่ได้ให้ดาวแก่เพื่อน ๆ
นั ก เรี ย นควรรู้จัก ความสุขที่ได้ “ให้” ความสุ ข ชนิ ด นี้
ประเสริฐกว่าความสุขจากการ “ได้” ถ้านักเรียนมีความสุขที่ได้
ให้ จะมีความมัน่ คงในคุณธรรม และไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจหรืออิจฉา
ที่เห็นเพื่อนมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ มีรถคันใหญ่ หรือร�่ำรวยกว่า
แต่จะท�ำเช่นนัน้ ได้ พ่อแม่และครูมบี ทบาทส�ำคัญมาก หาก
ท�ำให้ลกู ดู อยูใ่ ห้ศษิ ย์เห็น ก็จะช่วยให้เด็กมีความเจริญงอกงามใน
ทางคุณธรรม มีจติ ทีม่ นั่ คงเข้มแข็ง ไม่หวัน่ ไหวต่อสิง่ เย้ายวน หรือ
พร้อมจะท�ำชั่วเมื่อมีโอกาสเปิดให้
ไม่ว่าโลกจะก้าวหน้าเพียงใด วันนี้เด็กหันมาใช้แท็บเล็ต
แทนกระดาษหรือกระดานชนวน วันหน้าอาจใช้โฮโลแกรมหรือจอ
สามมิตแิ ทนแท็บเล็ต แต่สงิ่ ทีข่ าดไม่ได้และจ�ำต้องเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ
ก็คือ คุณธรรม หากไร้ซึ่งคุณธรรมแล้ว แม้จะเก่งดิจิตัลเพียงใด
ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริง
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ชนะความชั่วด้วยความดี
◌

ใครเคยให้คนอื่นยืมเงิน แล้วเขาไม่คืนบ้างไหม เราจะแก้ปัญหา
นี้ได้อย่างไร
พ่อค้าคนหนึง่ เล่าว่า ชายคนหนึง่ นิสยั ไม่ดี ชอบโกงเงินคนอืน่
ชายคนนีม้ าขอสินค้าของเขาเพือ่ เอาไปขายในราคาหลายพันบาท
เขาขอเอาของไปก่อนและบอกว่าพรุ่งนี้จะน�ำเงินมาคืน เขาเองก็
ทราบดีว่า พรุ่งนี้เขาไม่มาแน่ และก็เป็นไปอย่างที่เขาคิด แต่เขา
ไม่ได้ติดใจหรือตามไปทวงคืน
ผ่านไปนับเดือน วันหนึง่ เขาบังเอิญพบชายคนนีก้ ลางถนน
ชายคนนั้นตกใจรีบยกมือไหว้ ชี้แจงกับเขาว่าไม่มีเงินคืนแล้ว
เพราะพ่อป่วยหนักต้องใช้เงินรักษาจ�ำนวนมาก เขาตอบไปว่า
“ไม่เป็นไรหรอก ผมเข้าใจคุณ ถ้าคุณมี คุณก็คงเอามาจ่ายคืน
แล้ว คนอย่างคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรี เงินแค่นี้ไม่โกงหรอก” จากนั้น
พระไพศาล วิสาโล
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เขาก็ซักถามถึงอาการป่วยของพ่อเขา แล้วมอบเงินให้ชายคนนั้น
อีก ๑,๐๐๐ บาท ชายคนนั้นจึงขอบคุณเขาเป็นการใหญ่
ปรากฏว่าชายคนนั้นได้ใจ คืนนั้นเขาก็มาหาพ่อค้าคนนี้ถึง
บ้าน แล้วท�ำแบบเดิม ขอสินค้าไปขายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินคืน เป็น
อย่างนี้ถึง ๔ ครั้ง พ่อค้าผู้นี้ก็ให้ทุกครั้ง และไม่เคยบ่นด่าเขาเลย
แถมยังฝากเงินให้แก่พ่อของเขาด้วย สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็นั่งมอง
หน้าพ่อค้า และบอกว่า คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผม หลัง
จากนั้นไม่นานเขาก็พยายามหาเงินมาจ่ายพ่อค้าจนครบ แถมยัง
หาลูกค้าใหม่ ๆ มาให้เขาด้วย กลายเป็นว่าพ่อค้าได้ก�ำไรกลับคืน
มามากมาย
พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้”
การให้เงินหลายต่อหลายครั้ง โดยไม่เคยทวงเงิน แล้วยัง
ให้เกียรติคนที่ยืมเงิน กลับกลายเป็นการเอาชนะใจเขาได้ในที่สุด
ท�ำให้คนทีย่ มื เงินไปเกิดความละอายใจ หาเงินมาคืนจนครบ ชาย
นิสัยไม่ดีคนนี้ยังชอบพูดจาว่าร้ายใครต่อใครอีกด้วย แต่ส�ำหรับ
พ่อค้าคนนี้ ชายนิสัยไม่ดีพูดถึงอย่างยกย่องและนับถือมาก
ค�ำพูดของพ่อค้าทีก่ ล่าวกับชายคนนีว้ า่ “ผมเข้าใจคุณ คุณ
เป็นคนมีศกั ดิศ์ รี” รวมทัง้ การให้โอกาสเขาตลอด คือสิง่ ทีช่ นะใจเขา
การท�ำความดีตอ่ กันนัน้ สามารถเปลีย่ นใจคนได้ คนทุกคนมี
ความดีอยูใ่ นตัวเอง แต่อาจไม่มพี ลังมากพอจะแสดงตัวออกมาเป็น
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ค�ำพูดหรือการกระท�ำ เพราะความไม่ดมี กี ำ� ลังมากกว่า ความเห็น
แก่ตัว หรือความเกียจคร้านมีอ�ำนาจเหนือกว่า จึงส่งผลให้คนเรา
ไม่สามารถท�ำความดีแก่ใครได้ มีแต่ทำ� ความชัว่ หรือเอาเปรียบคน
อืน่ หากเราต้องการกระตุน้ ต่อมความดีของใคร ก็ตอ้ งเริม่ ต้นด้วย
การท�ำความดีแก่คนนั้น
เมื่อใครท�ำความดีกับเรา เราก็ละอายใจเกินกว่าจะท�ำร้าย
เขา เราย่อมตอบแทนด้วยความดี อย่างน้อยที่สุด เพียงค�ำชมก็
มีผลต่อจิตใจของคนแล้ว เมื่อใครชมเรา เราก็เกิดก�ำลังใจที่จะ
กระท�ำความดี
จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน วัยรุ่นอันธพาลสองแก๊งเป็นคู่อริ
กันและชอบยกพวกตีกันบ่อย ๆ อาวุธที่ใช้ไม่ใช่แค่ไม้ แต่เป็นมีด
ปืน ระเบิด ต่อมาลูกพี่ในแก๊งกลับใจเป็นคนดี และอยากให้ลูก
น้องเลิกตีกนั เหมือนตน จึงชวนแกมบังคับลูกน้องจากสองแก๊งมา
เข้าค่าย ชื่อว่า ‘ค่ายสุขแท้ด้วยปัญญา’
ทัง้ ทีไ่ ม่เต็มใจแต่เกรงใจบารมีของรุน่ พี่ ลูกสมุนทัง้ สองฝ่าย
ต่างพกอาวุธมาด้วยตอนเข้าค่าย เตรียมว่าฝ่ายไหนเปิดศึกก่อนก็
พร้อมประจัญบานเต็มที่ ชาวบ้านรูข้ า่ วก็กลัวว่าจะเกิดเรือ่ งรุนแรง
สองวันแรกก็ทำ� ท่าว่าจะเกิดเหตุรา้ ย เพราะมีการเขม่นกัน เกือบจะ
ลงมือลงไม้กันแล้ว แต่เมื่อผ่านไปครบ ๔ วัน ก็ไม่มีเหตุร้าย
เกิดขึน้ ชาวบ้านประหลาดใจมาก พากันชืน่ ชมวัยรุน่ เหล่านี้ วัยรุน่
เหล่านีพ้ อได้รบั ค�ำชมก็ภมู ใิ จ เพราะไม่เคยมีใครชมตนเองมาก่อน
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เงือ่ นไขข้อหนึง่ หลังจากจบค่ายคือ ทุกคนต้องไปเป็นอาสา
สมัครช่วยต�ำรวจตั้งด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อตรวจคนเมาแล้ว
ขับ หรือพวกซิง่ รถ ตอนแรกต�ำรวจเห็นวัยรุน่ สองกลุม่ นีม้ าเป็นจิต
อาสาก็แปลกใจ เพราะพวกนี้เคยก่อกวนต�ำรวจเป็นประจ�ำ หลัง
จากเป็นจิตอาสาได้ ๒ วัน ต�ำรวจก็ชนื่ ชม ชาวบ้านก็ชนื่ ชม เพราะ
ไม่คิดว่าวัยรุ่นจะมาท�ำตัวเป็นพลเมืองดี บางคนเอาน�้ำมาบริการ
วัยรุน่ เหล่านี้ ค�ำพูดและการกระท�ำของชาวบ้านดังกล่าวประทับใจ
วัยรุน่ มาก เพราะพวกเขาไม่เคยมีใครพูดชมหรือท�ำดีดว้ ยเลย หลัง
จากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลิกเป็นอันธพาล หันมาเป็นพลเมืองดี เลิก
ก่อกวนชาวบ้าน
หลายคนท�ำความเลว เพราะเชื่อว่าตนเองท�ำความดีไม่ขึ้น
ไม่มีก�ำลังใจจะท�ำความดี เพราะเคยแต่ถูกสังคมประณาม จึงหา
หนทางตอบโต้ด้วยการเป็นอันธพาล คนกลุ่มนี้มีปมด้อย รู้สึกว่า
ตนเองไม่มีคุณค่า เรียนไม่เก่ง ยากจน จึงพยายามสร้างปมเด่น
ด้วยการก่อกวนชาวบ้าน แต่เมือ่ ได้รบั ค�ำชมหรือมีคนปฏิบตั ดิ ดี ว้ ย
พวกเขาก็ค้นพบว่าการท�ำความดีนั้นน�ำความสุขมาให้ สุดท้ายก็
เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง คนเราพอภูมิใจในตนเองแล้ว ก็ไม่
อยากท�ำชั่ว อยากท�ำแต่ความดี
การเอาชนะความชัว่ ด้วยความดี จึงเป็นวิธกี ารทีไ่ ด้ผลมาก
ไม่วา่ เขาจะโกงเงินเรา ไม่วา่ เขาจะเป็นอันธพาล แทนทีจ่ ะปล่อยให้
เขาอยู่กับความโกรธ ความเกลียด ความรุนแรง หากท�ำดีกับเขา
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ไม่ว่าด้วยการให้ (ทาน) พูดไพเราะหรือชื่นชม (ปิยวาจา) รวมทั้ง
ช่วยเหลือเกื้อกูล (อัตถจริยา) ก็สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ เพราะ
กระตุ้นให้ความดีในใจเขาเอาชนะความชั่วได้ในที่สุด
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เยียวยาใจด้วยเมตตา
◌

หญิงผูห้ นึง่ เศร้าเสียใจมากเพราะสามีของเธอก�ำลังจะตายด้วยโรค
ร้าย เมื่อใดที่นึกถึงวันที่ไม่มีเขาอยู่ในโลกนี้ เธอยิ่งรู้สึกห่อเหี่ยว
วันหนึ่งขณะที่สามีก�ำลังทรุดหนัก เธอพูดกับเขาว่า “ฉันจะอยู่
อย่างไรเมื่อไม่มีคุณ” ค�ำตอบของเขาคือ “น�ำความรักที่คุณมีให้
กับผม ไปมอบให้คนอื่น ๆ”
เธอพบว่าเมือ่ สามีจากไป ค�ำแนะน�ำของเขาช่วยเธอได้มาก
การมอบความรักให้แก่ผู้อื่น ด้วยการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้
ยาก หรือคนที่ล�ำบากกว่าเธอนั้น ช่วยให้เธอคลายความเศร้าโศก
ไปได้ไม่นอ้ ย มันไม่เพียงท�ำให้เธอหลุดจากการจมดิง่ ในความทุกข์
เท่านัน้ ความเมตตาทีถ่ กู ปลุกขึน้ มายังช่วยขับไล่ความเศร้าโศกไป
จากใจเธอ ยิ่งกว่านั้นความสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เธอให้
ความช่วยเหลือ ยังเป็นเสมือนน�ำ้ ชโลมใจทีท่ ำ� ให้กลับมามีชวี ติ ชีวา
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ความเมตตา ความใส่ใจและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนั้น เป็น
โอสถที่สามารถเยียวยาจิตใจของผู้ที่เศร้าโศกเพราะสูญเสียได้
เป็นอย่างดี กุมารแพทย์ผู้หนึ่งสูญเสียสามีอย่างกะทันหัน ทันทีที่
รู้ข่าว ใจเธอแทบสลาย เธอจมอยู่ในความเศร้าอย่างไม่รู้วันรู้คืน
แม้งานศพเสร็จสิ้น ความรู้สึกหมดอาลัยตายอยากกับชีวิตก็ยังไม่
จางคลาย ครั้นถึงเวลาที่ต้องไปท�ำงาน เธอก็เอาแต่จ่อมจมอยู่ใน
ห้องพัก ไม่มีเรี่ยวแรงไปตรวจคนไข้ ทีแรกเพื่อน ๆ ก็อยากให้เธอ
อยู่กับตัวเองสักพัก ด้วยความหวังว่าไม่นานเธอก็จะดีขึ้น แต่ผ่าน
ไปหนึ่งอาทิตย์ เธอก็ยังไม่ดีขึ้น เก็บตัวอยู่แต่ในห้องพักทั้งวัน
วันหนึ่ง หัวหน้าพยาบาลน�ำทารกคนหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะ
ข้างหน้าเธอ ทีแรกเธอไม่สนใจ แต่หลังจากนั้นพักใหญ่ ทารกก็
ร้องไห้ เธอเฉยอยู่นาน ทารกก็ยังไม่หยุดร้อง เธอจึงลุกมาดูว่า
เกิดอะไรขึน้ ครัน้ พบว่าเด็กถ่ายอุจจาระก้อนใหญ่ เธอก็ตอ้ งไปหา
ผ้าอ้อมมาเปลี่ยน แล้วก็น่ังเจ่าจุกต่อ ผ่านไปเป็นชั่วโมง เด็กก็
ร้องไห้อีก คราวนี้เธอพบว่าเด็กมีอาการไม่สู้ดี ต้องให้ยา เธอจึง
ออกไปหายามาให้เด็ก รักษาเสร็จก็ได้เวลาเลิกงานพอดี เธอจึง
อุ้มเด็กไปคืนที่หอผู้ป่วย แล้วก็หิ้วกระเป๋ากลับบ้าน
วันรุ่งขึ้น เธอมาโรงพยาบาลแต่เช้า แต่แทนที่จะตรงไปยัง
ห้องพักเหมือนเคย เธอเดินไปหอผู้ป่วยเด็ก ประโยคแรกที่เธอ
ถามพยาบาลก็คือ เด็กคนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นเธอ
ก็ไปเยี่ยมเด็กคนนั้น เสร็จแล้วก็ไปดูอาการเด็กคนอื่น ๆ วันนั้น
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ทั้งวันเธอง่วนอยู่กับการรักษาเด็ก จนแทบไม่มีเวลามานั่งเก็บตัว
ในห้องพัก นับแต่วันนั้นเธอก็กลับมาเป็นกุมารแพทย์คนเดิมที่
ท�ำงานอย่างขยันขันแข็ง ความห่อเหี่ยวซึมเศร้าหายไป ความมี
ชีวิตชีวากลับมาแทนที่
กุมารแพทย์คนนี้หลุดจากปลักแห่งความเศร้าโศกได้เมื่อ
เธอลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้อื่น การเยียวยารักษาเด็กท�ำให้เธอไม่มี
เวลามานัง่ จมอยูก่ บั ความเศร้า หรือนึกถึงความสูญเสียพลัดพราก
ขณะเดียวกันความเอื้ออาทรที่แผ่คลุมใจของเธอก็ช่วยให้ความ
โศกเศร้าจางคลายไป เหมือนมีพลังบวกมาแทนที่พลังลบในใจ
ความเศร้าโศกหดหู่ ก็เช่นเดียวกับอารมณ์อกุศลอืน่ ๆ เมือ่
เกิดขึ้นในใจ จะพยายามครองใจเราให้นานที่สุด มันจะสั่งใจเรา
ให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เพื่อจะได้เศร้าโศกไม่
เลิกรา ใครชวนไปไหน มันจะสั่งให้เราปฏิเสธ เพื่อจะได้นั่งเจ่าจุก
คิดถึงเรือ่ งนัน้ เป็นวัน ๆ เท่านัน้ ไม่พอ มันยังสัง่ ให้เราฟังเพลงเศร้า ๆ
เพื่อจะได้เศร้าหนักขึ้น ใครเปิดเพลงสนุกสนานให้เราฟัง หวังให้
คลายความเศร้าโศก เราจะไม่พอใจทันที เพราะในยามนั้นเราอยู่
ในอ�ำนาจของความเศร้าจนเกือบหมดเนื้อหมดตัว
การออกไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือนึกถึงคนที่ทุกข์ยาก เป็น
วิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยให้ใจเราหลุดจากความเศร้าโศกหรือหดหูไ่ ด้ เราอาจ
ใช้ความสูญเสียพลัดพราก เป็นแรงผลักดันในการท�ำสิ่งดีงามก็ได้
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มองในแง่หนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนความพลัดพรากสูญเสียให้เป็น
พลังสร้างสรรค์
หญิงผู้หนึ่งสูญเสียลูกสาววัยเด็กทั้งสามคน รวมทั้งพ่อแม่
ผู้ชราในกองเพลิง ซึ่งไหม้บ้านเธอต่อหน้าต่อตา โดยที่เธอช่วยคน
เหล่านั้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ตอนนั้นใจเธอแทบสลาย
อย่ า งไรก็ ต าม ในงานศพของคนทั้ ง ห้ า แทนที่ เ ธอจะ
คร�่ำครวญถึงคนเหล่านั้น เธอเชิญชวนให้ญาติมิตรที่มาร่วมงาน
นึกถึงลูก ๆ ของเธอ ด้วยการช่วยเหลือผูอ้ นื่ “โปรดรักษาเด็กน้อย
เหล่านี้ไว้ในหัวใจของคุณด้วยการแสดงความรักพร้อมกับการ
กระท�ำที่เปี่ยมด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์ ด้วยการรักซึ่งกันและกัน
และหาทางช่วยเหลือผู้อื่นทุกวัน” ไม่เพียงแต่พูด เธอยังก่อตั้ง
มูลนิธิขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
มีน้อยคนที่สูญเสียคนรักพร้อมกันมากมายขนาดนี้ ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าความเศร้าโศกท่วมท้นใจเธอมากมายเพียงใด ใครที่
เจอความสูญเสียเช่นนี้คงยากที่จะประคองตนให้เป็นผู้เป็นคนได้
ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่เป็นเพราะการนึกถึงผู้อื่นและลุกขึ้นมาท�ำ
อะไรบางอย่างเพื่อคนเหล่านี้ เธอจึงคลายจากความเศร้าโศก
ใช่หรือไม่ว่าการท�ำสิ่งดีงามดังกล่าว ช่วยให้การตายของลูกเธอ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่ไร้ประโยชน์ หรือเป็นแค่เคราะห์กรรมอัน
เลวร้ายที่บั่นทอนจิตใจอย่างเดียว
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ไม่ เ พี ย งช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ค นที่ ทุ ก ข์ ย ากเท่ า นั้ น แม้ แ ต่ ก าร
ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง ก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้ ผู้เฒ่าคนหนึ่งสูญเสีย
ภรรยาที่อยู่ร่วมกันมานานกว่า ๖๐ ปี เขารู้สึกหดหู่ หมดอาลัย
ตายอยากกับชีวิต ถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย จนลูกต้องพาไปอยู่
บ้านพักคนชรา จะได้มีเพื่อนและคนช่วยดูแล
แต่ตลอดสามเดือนที่นั่น เขายังคงหงอยเหงาเซื่องซึม เก็บ
ตัวอยูแ่ ต่บนเตียง ไม่พดู จากับใคร และไม่ยอมกินอะไรเลย จนหมอ
คิดว่าเขาคงไม่รอดแล้ว เพราะหมดแรงจูงใจในการมีชวี ติ แต่แล้ว
วันหนึ่งเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราก็เอานกแก้วมาให้เขาคู่หนึ่ง
ทีแรกเขาไม่มีทีท่าสนใจมัน ต่อมาก็เริ่มหันมาจ้องดูมันบ้าง วันรุ่ง
ขึ้นเจ้าหน้าที่มาให้อาหารนก เขาก็เล่าให้ฟังว่า นกเป็นอย่างไร
และมันชอบอะไรบ้าง เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาแสดงให้เห็นถึงความสนใจ
สิ่งนอกตัว แทนที่จะจมอยู่กับตัวเอง
ไม่นานเขาก็เริ่มกิน สวมเสื้อผ้าเอง และเดินออกจากห้อง
เมือ่ เขารูว้ า่ บ้านพักแห่งนีเ้ อาหมามาเลีย้ ง เขาก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่
ขออาสาพาหมาไปเดินเล่น สามเดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับเป็น
ปกติ และกลับบ้านได้
ความเมตตามีอานุภาพในการเยียวยา ช่วยให้พลังชีวติ ทีถ่ กู
กดทับกลับคืนมา ความเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่
เท่านั้น หากยังมีอานิสงส์แก่ตัวเราเองอย่างที่นึกไม่ถึง
พระไพศาล วิสาโล
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เป็นมิตรกับคนทุกข์
◌

ความเครียด ความวิตกกังวล ก�ำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุค
ปัจจุบัน มีการศึกษาพบว่า ร้อยละ ๕๐-๗๐ ของผู้ป่วยที่ไปหา
หมอนัน้ มีสาเหตุสำ� คัญเกีย่ วข้องกับความเครียด และเมือ่ พิจารณา
ถึงสาเหตุแห่งการตายแล้ว ความเครียดนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
น่ากลัวกว่าบุหรี่เสียอีก
น่าแปลกที่ทุกวันนี้ผู้คนมีความสุขสบายกว่าเมื่อก่อนมาก
แต่ความทุกข์ใจมิได้ลดลงเลย กลับเพิม่ ขึน้ ด้วยซ�ำ้ สาเหตุสำ� คัญส่วน
หนึง่ ก็คอื ขณะทีผ่ คู้ นพรัง่ พร้อมด้วยสิง่ เสพ มีวตั ถุแวดล้อมมากมาย
แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกลับเปราะบาง รู้สึกเหินห่าง
แปลกแยกกับผู้อื่น จนถึงกับรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือขาดเพื่อน
ในสภาพเช่นนีเ้ มือ่ มีเหตุไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ ผูค้ นจ�ำนวน
ไม่น้อยจึงเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะไม่รู้จะปรึกษาหารือหรือระบาย
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ทุกข์กับใคร ท�ำให้คิดวกวน จมดิ่งอยู่ในปลักแห่งความทุกข์
จนความเครียดลุกลาม วิตกกังวลอย่างหนัก จนถึงขั้นล้มป่วย
ต้องไปหาหมอ
หมอนั้นช่วยคนไข้ได้มากกว่าการให้ยา สิ่งที่ส�ำคัญกว่า
นั้นคือ ความเป็นมิตร มิตรที่ประเสริฐนั้น พุทธศาสนาเรียกว่า
กัลยาณมิตร ลักษณะเด่นของกัลยาณมิตร ๒ ประการแรกได้แก่
น่ารัก และน่าเคารพ คุณสมบัติดังกล่าวชวนให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นใจ
และสบายใจที่ได้พบ อยากปรึกษาไต่ถาม ความน่ารักและน่า
เคารพจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีเมตตากรุณาเป็นส�ำคัญ
ความเมตตากรุณาของหมอมีความหมายต่อคนไข้เป็น
อย่างยิ่ง หลายคนเพียงแค่ได้พบหมอก็รู้สึกดีขึ้นมากเพราะสัมผัส
ได้ถึงความเมตตากรุณาของหมอ วิลเลียม เวลช์ ผู้ก่อตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ พูดถึงบิดาของเขา
ซึ่งเป็นหมอเช่นเดียวกับเขาว่า “ทันทีที่ท่านเข้าห้องผู้ป่วย ผู้ป่วย
จะรู้สึกดีขึ้นทันที บ่อยครั้งมิใช่เพราะการรักษาของท่าน แต่เป็น
เพราะการปรากฏตัวของท่านต่างหาก”
เมตตากรุณาของหมอช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายและ
พร้อมที่จะฟังและให้ความร่วมมือกับหมอ แต่ส�ำหรับคนไข้ที่มี
ปัญหาทางจิตนัน้ สิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีห่ มอจะช่วยเขาได้มากก็คอื
เป็นฝ่ายฟังเขาก่อน อันทีจ่ ริงการฟังเป็นสิง่ ทีแ่ ม้แต่หมอรักษากาย
ก็มอิ าจมองข้ามได้ เซอร์วลิ เลียม ออสเลอร์ ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่า
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เป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ตะวันตก เคยกล่าวว่า “ฟังผูป้ ว่ ย
ของคุณ เขาก�ำลังบอกการวินิจฉัยโรคแก่คุณ”
หมอจ�ำนวนมากคิดว่าเพียงแค่เห็นอาการทางกายก็บอกได้
แล้วว่าคนไข้เป็นอะไรและจะเยียวยารักษาอย่างไร แต่บ่อยครั้ง
ความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากอาการทางกาย แต่เป็นเพราะมีปญ
ั หา
ทางจิตใจ ยิง่ ผูป้ ่วยทีม่ ีความทุกข์ทางใจหรือความเครียดด้วยแล้ว
แม้มอี าการทางกายปรากฏชัดเจน การให้ยาเพือ่ ระงับอาการทาง
กาย ก็ชว่ ยได้ชวั่ คราวเท่านัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีห่ มอจะต้องรูช้ ดั ถึง
สาเหตุทางจิตใจ และจะรู้ได้ชัดก็ต่อเมื่อฟังคนไข้เท่านั้น
จะฟังคนไข้ได้ ใจของหมอต้องอยู่กับคนไข้ตลอดเวลา นั่น
คือมีสติอยู่กับปัจจุบัน วางความคาดหวังทั้งปวง ไม่คาดเดาล่วง
หน้า และยอมรับผู้ป่วยอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ตัดสิน ท่าทีดังกล่าว
จะช่วยให้หมอสามารถรับรู้ “สาร” ที่คนไข้สื่อออกมาได้ชัดเจน
มิใช่จากค�ำพูดเท่านั้น หากยังรวมถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วย ว่ากัน
ว่าข้อมูล ๗ เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากภาษาพูด อีก ๓๘ เปอร์เซ็นต์
มาจากน�้ำเสียง และอีก ๕๕ เปอร์เซ็นต์มาจากภาษากาย ใช่แต่
เท่านั้นการฟังบางครั้งก็ต้องอาศัยความอดทน นี้เป็นคุณสมบัติ
อีกประการของกัลยาณมิตร คือ อดทนต่อถ้อยค�ำ ไม่เบื่อหรือ
ฉุนเฉียวง่าย จะท�ำเช่นนัน้ ได้กเ็ พราะมีเมตตากรุณาต่อคนไข้ อีกทัง้
เข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยว่ามิได้มีเพียงมิติทางกาย แต่
ครอบคลุมถึงมิติทางใจด้วย
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การฟั ง ที่ ดี นั้ น สามารถเยี ย วยาจิ ต ใจคนไข้ ไ ด้ เพราะ
ธรรมชาติของคนเราเมือ่ มีความทุกข์กอ็ ยากได้คนรับฟัง (จะว่าไป
แล้วการไม่มีคนรับฟังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้หลายคนทุกข์จน
ล้มป่วย) การระบายทุกข์โดยมีคนรับฟังอย่างตัง้ ใจ ช่วยท�ำให้ความ
ทุกข์ของคนไข้คลี่คลายได้มาก ในส่วนของหมอ การบอกเล่าของ
คนไข้ก็ช่วยให้เห็นสาเหตุและวิธีการเยียวยาทุกข์ของเขาได้
อย่างไรก็ตามจะให้คนไข้เล่าความในใจได้ หมอก็ต้องรู้จัก
ถามด้วย การถามที่ดีช่วยให้หมอรู้วิธีที่จะช่วยคนไข้ได้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งการฟังที่ดีกับการถามที่ดีนั้น มาควบคู่กัน
เดวิ ด เซอร์ แ วน ชไรเบอร์ เป็ น จิ ต แพทย์ ที่ ม ากด้ ว ย
ประสบการณ์ คราวหนึ่งเขาไปเป็นอาสาสมัครให้แก่แพทย์ไร้
พรมแดนที่โคโซโว ซึ่งเวลานั้นเกิดสงครามกลางเมือง หน้าที่ของ
เขาคือฝึกอบรมหมอรุ่นใหม่ มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหมอเพราะมี
ความเครียดมาก อาการทีป่ รากฏคือปวดหัว ปวดไหล่ นอนไม่หลับ
และน�้ำหนักลด หมอหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็เตรียมสั่งยาทันที
หมอเดวิดรีบแนะน�ำหมอหนุ่มให้ถามคนไข้ก่อนว่า “เกิด
อะไรขึ้นกับคุณ ?” พอได้ยินค�ำถามเธอก็เล่ามาทันทีว่าสามีของ
เธอถูกกลุม่ ติดอาวุธชาวเซิรฟ์ ลักพาตัวไปหลายเดือนแล้ว เธอเชือ่
ว่าเขาตายแล้ว หมอหนุม่ ได้ยนิ เรือ่ งแบบนีม้ าบ่อยแล้ว จึงไม่คดิ จะ
ถามต่อ แต่หมอเดวิดกระตุ้นให้หมอหนุ่มถามต่อว่า “แล้วตอนนี้
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คุณรู้สึกอย่างไร” หมอหนุ่มรู้สึกลังเลใจที่จะถามเพราะกลัวว่าจะ
ท�ำให้เธอทุกข์มากขึ้น แต่สุดท้ายเขาก็ถาม
หญิงผู้นั้นร้องไห้ระล�่ำระลักทันที “ฉันกลัว หมอ ฉันกลัว”
เขาปล่อยให้เธอร้องไห้ เพราะเธอคงไม่ได้รอ้ งไห้แบบนีม้ านานแล้ว
จากนัน้ หมอได้ถามค�ำถามส�ำคัญ นัน่ คือ “อะไรท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ เป็น
ทุกข์มากที่สุดตอนนี้ ?” เธอตอบทันทีว่า “ฉันไม่รู้ว่าจะพูดกับลูก
อย่างไร ฉันไม่รวู้ า่ จะท�ำยังไงกับลูก” ค�ำตอบของเธอเป็นสิง่ ทีห่ มอ
ทั้งสองไม่ได้คาดคิด เธอไม่ได้ทุกข์เพราะเสียสามี แต่ทุกข์เพราะ
ไม่รู้จะบอกความจริงแก่ลูกอย่างไร
ถึงตอนนีค้ ำ� ถามสุดท้ายของหมอก็คอื “มีอะไรบ้างทีจ่ ะช่วย
ให้คุณแก้ปัญหานี้ได้ ?” เธอก็เริ่มมองเห็นทางออก
ค�ำถามทีด่ สี ามารถช่วยให้คนไข้กลับมาใคร่ครวญตนเองจน
พบว่าตนเองทุกข์เพราะอะไรมากที่สดุ ผู้คนจ�ำนวนมากจมอยูก่ ับ
ความทุกข์ เต็มไปด้วยความสับสน จนไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนวิตก
กังวลจริง ๆ แต่หากมีคนถามถูกจุด เขาก็จะเห็นตนเองชัดเจนขึ้น
เมื่อรู้ว่าปัญหาที่ท�ำให้หนักอกหนักใจจริง ๆ คืออะไร หลายคนก็
สามารถค้นพบทางออกด้วยตนเอง
คนเราทุกข์ใจเพราะปล่อยใจให้จมอยูใ่ นอารมณ์ การช่วยให้
เขามีสติเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก เพราะสติจะช่วยดึงจิตออกจากอารมณ์
ทัง้ หลายได้ เมือ่ อารมณ์อกุศลคลีค่ ลาย ใจพ้นจากภาวะมืดแปดด้าน
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ก็ง่ายที่จะมองเห็นทางออกจากปัญหา คนเรานั้นมีความสามารถ
ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง สิ่งที่หมอช่วยได้ก็คือท�ำให้เขาตั้งหลัก
ได้และมีความมั่นใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จริงอยู่บางครั้งยาเป็นสิ่งจ�ำเป็น มันอาจช่วยให้เขาลุกขึ้น
ยืนได้ชั่วครู่ แต่หลังจากนั้นเขาต้องเดินด้วยตัวเอง หน้าที่ส�ำคัญ
ของกัลยาณมิตรนั้นมิใช่การโอบอุ้มเขาตลอดเวลา แต่ช่วยให้เขา
หยัดยืนและเดินด้วยตนเองจนตลอดรอดฝั่ง
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โลกงามด้วยเมตตาธรรม

คุณธรรมแต่ก�ำเนิด
◌

“ท�ำอย่างไรจึงจะปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กได้ ?” เป็นค�ำถามที่
อยู่ในใจของพ่อแม่และครูบาอาจารย์จ�ำนวนไม่น้อย ค�ำถามนี้มี
นัยยะว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่เด็กไม่มีอยู่แต่เดิม ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ขึ้นมา แต่ในความเป็นจริงคุณธรรมบางอย่างมีอยู่ในตัวเด็กตั้งแต่
แบเบาะ หนึ่งในนั้นคือความเอื้ออาทรหรือเมตตากรุณา
เมือ่ ทารกแรกเกิดเห็นหรือได้ยนิ ทารกอีกคนร้องไห้ เขาจะ
ร้องไห้ตามเหมือนกับว่ารูส้ กึ เป็นทุกข์ไปด้วย (แต่มกั จะไม่รอ้ งหาก
ได้ยนิ เสียงร้องของตนเอง) ส่วนเด็กทีอ่ ายุ ๑๔ เดือนขึน้ ไป จะไม่เพียง
ร้องไห้เมื่อได้ยินอีกคนร้องเท่านั้น แต่จะพยายามเข้าไปช่วยเด็ก
คนนั้น เด็กยิ่งโต ก็จะร้องไห้น้อยลง แต่จะพยายามช่วยมากขึ้น
เคยมีการทดลองให้เด็กอายุหกเดือนกับสิบเดือนดูภาพ
เคลื่ อนไหวของวงกลมวงหนึ่งซึ่งพยายามไต่เ ขา บางครั้ ง ก็ มี
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สามเหลีย่ มช่วยดันวงกลมขึน้ ไปจนถึงยอด แต่บางครัง้ ก็มสี เี่ หลีย่ ม
ผลักวงกลมลงมาจนถึงพื้น ตัวการ์ตูนทั้งสามล้วนมีนัยน์ตาสอง
ข้างเสมือนคน เด็กดูภาพเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเบื่อ หลังจาก
นั้นผู้ทดลองก็เอาถาดมาให้เด็กเลือก ด้านหนึ่งของถาดเป็นของ
เล่นคล้ายตัวสามเหลี่ยมที่ชอบช่วย อีกด้านเป็นของเล่นคล้ายตัว
สีเ่ หลีย่ มทีช่ อบแกล้ง ปรากฏว่า เด็กสิบเดือน ๑๔ ใน ๑๖ คน เลือก
ตัวสามเหลี่ยม เช่นเดียวกับเด็กหกเดือนทั้ง ๑๒ คน การทดลอง
ดังกล่าวชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เด็กนั้นเห็นว่าการช่วยเหลือเป็น
สิ่งที่ดี ดังนั้นจึงชอบตัวที่ช่วยเหลือผู้อื่น
พฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ไม่มีใครสอน แต่ล้วนแสดงออก
ในทิศทางเดียวกัน คืออยากช่วยเหลือ และชื่นชอบการช่วยเหลือ
นั้นหมายความว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นติดตัวเด็กมาตั้งแต่
แรกเกิดก็วา่ ได้ อย่าว่าแต่เด็กเลย แม้แต่สตั ว์กม็ คี ณ
ุ ธรรมดังกล่าว
เช่นกันโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีใครมาสอน
หนูตัวหนึ่งถูกแขวนห้อยโตงเตง มันทั้งร้องและดิ้น ทันทีที่
หนูอีกตัวเห็นภาพดังกล่าว มันเริ่มวิ่งพล่านและหาทางช่วยหนู
ตัวนั้น จนพบว่าการกดคันโยกในกรงช่วยให้หนูเคราะห์ร้ายถูก
หย่อนลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย
ในห้องทดลองอีกแห่งหนึง่ ลิงหกตัวถูกฝึกให้รจู้ กั ดึงโซ่เมือ่
ต้องการอาหาร จู่ ๆ มันก็พบว่าถ้ามันดึงโซ่เมือ่ ใด ลิงอีกตัวหนึง่ จะ
ถูกไฟฟ้าช็อตและร้องด้วยความเจ็บปวด ปรากฏว่าลิงสีต่ วั เปลีย่ น
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ไปดึงโซ่เส้นใหม่ ซึ่งแม้จะให้อาหารน้อยกว่า แต่ไม่ท�ำให้ลิงตัวนั้น
เจ็บปวด ส่วนตัวที่ห้าหยุดดึงโซ่นาน ๕ วัน ขณะที่ตัวที่หกไม่แตะ
โซ่นานถึง ๑๒ วัน นั่นหมายความว่ามันยอมหิวเพื่อไม่ให้เพื่อน
ทุกข์ทรมาน
ตัวอย่างดังกล่าวชีว้ า่ ความเอือ้ อาทรหรือความมีนำ�้ ใจ มิใช่
สิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝังในตัวเด็ก แต่เป็นสิง่ ทีค่ วรส่งเสริมให้เจริญงอกงาม
หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรบัน่ ทอนให้ลดน้อยถอยลง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในปัจจุบนั ก็คอื การเลีย้ งดูในครอบครัว รวมทัง้ การหล่อหลอมของ
สังคมนั้น บ่อยครั้งกลับท�ำตรงข้าม เช่น ส่งเสริมให้เด็กเห็นแก่ตัว
ต�ำหนิลูกหากพบว่าลูกเอาปากกาให้เพื่อน หรือหยิบยื่นเงินให้
เพือ่ นทีท่ ำ� เงินหาย ค�ำพูดว่า “ช่วยเขาแล้วเราได้อะไร”เป็นค�ำพูด
ที่กัดกร่อนคุณธรรมในตัวเด็กลงไปเรื่อย ๆ ยังไม่ต้องพูดถึงการ
แก่งแย่งแข่งขันในโรงเรียนหรือบนท้องถนน รวมทั้งพฤติกรรม
เอาแต่ได้ที่เห็นจากสื่อต่าง ๆ
การส่งเสริมและหล่อเลี้ยงคุณธรรมในตัวเด็ก (หรือผู้ใหญ่)
ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการเทศนาสั่งสอน เพียงแค่เปิดโอกาสให้เขา
เห็นความดีของผู้อื่น คุณธรรมในใจเขาก็ถูกปลุกเร้าขึ้นมาทันที
หลายคนรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากท�ำความดี
เมื่อเห็นคนอื่นช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือกล้าท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่วา่ เห็นกับตาหรือเห็นจากวิดโี อคลิป อันทีจ่ ริงแม้เพียงแค่ได้อา่ น
หรือได้ยินเรื่องราวแห่งความเสียสละหรือมีน้�ำใจของผู้คน เราก็
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รู้สึกปลาบปลื้ม ประทับใจ และเป็นสุข ซึ่งล้วนแต่กระตุ้นให้เรา
อยากท�ำความดีอย่างเขา
การได้เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพือ่ นมนุษย์ทงั้ ต่อ
หน้าต่อตาหรือผ่านสือ่ สามารถกระตุน้ คุณธรรมในใจเราจนเราไม่
อาจนิ่งเฉยได้ ทั้งนี้เพราะมีบางอย่างในจิตใจของเราที่ท�ำให้เรา
รูส้ กึ ถึงความทุกข์ของเขา (ศาสนาเรียกสิง่ นัน้ ว่าเมตตากรุณา หรือ
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ส่วนวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นเพราะ
เซลล์กระจกเงาหรือ Mirror neuron ในสมองของเรา ท�ำให้มคี วาม
รูส้ กึ ร่วมกับเขา) การรับรูถ้ งึ ความทุกข์ของเขาท�ำให้เราปรารถนาที่
จะช่วยเหลือเขาไม่ทางใดก็ทางหนึง่ (แต่บางครัง้ หัวสมองกับหัวใจ
ของเราก็ไม่ได้ไปด้วยกัน ขณะที่หัวใจรู้สึกเป็นทุกข์ที่เห็นคนเป็น
ลมข้างถนน หัวสมองกลับบอกว่าถ้าช่วยเขาเราก็เสียเวลาหรือ
อาจไปท�ำงานช้า ถ้าหัวสมองมีพลังมากกว่า ก็หาทางบ่ายเบี่ยง
ด้วยการมองไปทางอืน่ หรือแกล้งมองไม่เห็น หรืออ้างเหตุผลต่าง ๆ
นานา เช่น “เดินต่อไปเถอะ ใคร ๆ ก็ท�ำอย่างนี้ทั้งนั้น”)
วิธีหนึ่งที่มีพลังมากในการเสริมสร้างคุณธรรมก็คือ การได้
รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อื่น เมื่อใดก็ตามที่มีคนท�ำดีกับเรา เช่น
ช่วยเหลือเรา ให้อาหารหรือของขวัญแก่เรา อดทนต่ออารมณ์ของ
เรา เราจะมีความรูส้ กึ อยากท�ำดีกบั เขา รวมทัง้ เกิดแรงบันดาลใจที่
จะท�ำความดีกับผู้อื่น อย่างเดียวกับที่เราเคยได้รับ พ่อแม่ที่ฟังลูก
อดกลั้นต่อลูก ย่อมส่งเสริมให้ลูกรู้จักฟังพ่อแม่และผู้อื่น รวมทั้ง
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อดกลั้นต่ออารมณ์ของคนอื่นด้วย คนที่เห็นแก่ตัว หากได้รับ
ความเจือจานจากผู้อื่น คุณธรรมในใจของเขาจะได้รับการเสริม
แรงจนสามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัว และรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ผู้อื่นในที่สุด
คนเรายังอยากท�ำความดีเมือ่ ได้รบั ค�ำชม ค�ำชมทีจ่ ริงใจนัน้
เป็นพลังบวก ทีส่ ามารถดึงพลังบวกหรือความใฝ่ดใี นจิตใจของอีก
ฝ่ายได้ เด็กเกเรหากได้รบั ค�ำชมเมือ่ เขาท�ำดีแม้เพียงเล็กน้อย เขาจะ
มีกำ� ลังใจในการท�ำความดีมากขึน้ ค�ำชมนัน้ สามารถกระตุน้ ความ
ใฝ่ดีในใจของเขาจนเอาชนะความก้าวร้าวหยาบกระด้างได้ แต่
บางครั้งจะท�ำเช่นนั้นได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาท�ำความดี เช่น
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อันที่
จริงแค่ได้ท�ำความดี ความรู้สึกปีติปราโมทย์หรือภาคภูมิใจก็เกิด
ขึ้นทันที ความรู้สึกเหล่านี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้เรา
อยากท�ำความดีต่อไป
มีตัวอย่างมากมายที่ชี้ว่าการท�ำความดี โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจ หลายคน
หายจากโรคหัวใจเมือ่ ได้เป็นจิตอาสาอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวนไม่นอ้ ย
คลายจากโรคซึมเศร้าเมื่อได้ช่วยเหลือส่วนรวม หรือดูแลสัตว์ที่
เจ็บป่วย (อย่าว่าแต่คนเลย ลิงที่มีความเป็นมิตร ชอบสางขนหา
เห็บให้แก่ลิงตัวอื่น มีแนวโน้มที่จะอายุยืน เมื่อน�ำเลือดไปตรวจก็
พบว่ามีฮอร์โมนเครียดที่ต�่ำมากและมีภูมิต้านทานทีแ่ ข็งแรงกว่า)
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ความดีและความสุขนั้นอยู่ใกล้กันมาก ถ้าอยากให้ลูกมี
ความสุข ก็ควรสนับสนุนให้เขาท�ำดี ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมทีม่ ี
อยู่แล้วในใจเขา แต่จะเกิดผลดีอย่างแท้จริง พ่อแม่ก็ต้องส่งเสริม
คุณธรรมในใจตนก่อน เพือ่ เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เขา
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โลกงามด้วยเมตตาธรรม

เล็กน้อยแต่ทรงคุณค่า
◌
ทุกอย่างในโลกนี้มีคุณค่าทั้งนั้น แม้กระทั่งใบหญ้า ก้อนกรวด
เศษไม้ ใบแห้ง ๆ ไม่ใช่แค่ดอกไม้สูงชาติเช่นกล้วยไม้เท่านั้นที่สวย
ดอกไม้ชนิดอืน่ ก็สวยเหมือนกัน ใบไม้กส็ วยเหมือนกัน ก้อนกรวดก็
สวยเหมือนกัน อยูท่ วี่ า่ เราจะมองเห็นหรือมองเป็นหรือไม่ บางครัง้
คุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ ก็ ต ้ อ งอาศั ย บริ บ ท คื อ ถ้ า อยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เหมาะสม ความงามหรือคุณค่าก็ปรากฏ ตรงนี้จะเรียกว่าเป็น
สัจธรรมก็ได้ เป็นความจริงที่ถูกมองข้ามไป สัจธรรมข้อนี้โยงมา
ถึงตัวเราได้ด้วย
คนบางคนใคร ๆ ก็มองว่าไม่มีคุณค่า แต่นั่นเป็นการมอง
แบบฉาบฉวย ไม่ได้มองอย่างรอบด้าน เพราะคนทุกคนมีคุณค่า
ทั้งนั้น แม้แต่คนที่ดูเหมือนจะเกกมะเหรกเกเร เขาก็มีความดีอยู่
ในตัว เพียงแต่ว่าไม่มีคนเห็น หรือแม้แต่เจ้าตัวเองก็มองไม่เห็น
แต่ถ้าหากมีคนชี้หรือช่วยกันดึงเอาความดีออกมา ก็จะเกิดพลัง
สร้างสรรค์ได้
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มีนกั เรียนชัน้ หนึง่ เป็นวัยรุน่ และผูห้ ญิงทัง้ นัน้ แทบทัง้ ห้อง
ค่อนข้างเกเร ไม่สนใจเรียนเลย ครูสอนก็ไม่สนใจฟัง เอาแต่พดู คุยกัน
ครูให้ทำ� การบ้านก็ไม่สนใจท�ำ จนครูรสู้ กึ เบือ่ หน่าย มองไม่เห็นเลย
ว่าเด็กเหล่านีจ้ ะดีขนึ้ ได้อย่างไร เกือบจะถอดใจแล้ว วันหนึง่ ครูได้
ความคิดมาอย่างหนึ่ง จึงบอกให้นักเรียนทุกคนหยิบกระดาษมา
คนละแผ่น แล้วก็เขียนชื่อของเพื่อนลงไปเรียงตั้งแต่หมายเลข ๑
ถึง ๓๐ จากนั้นครูบอกว่าให้ทุกคนเขียนความดีของเพื่อนหรือสิ่ง
ทีน่ า่ ประทับใจของเพือ่ นลงไป ใครมีความดีอะไรบ้างก็เขียนลงไป
นักเรียนก็ท�ำตามทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าครูให้ท�ำไปท�ำไม
เมือ่ เขียนเสร็จ ครูกเ็ ก็บกระดาษทุกแผ่น เมือ่ กลับไปบ้านก็
รวบรวมความดีของแต่ละคนที่เพื่อนเขียนถึง มาใส่ไว้ในกระดาษ
แผ่นเดียวกัน วันรุง่ ขึน้ ก็แจกกระดาษเหล่านัน้ ให้แก่ทกุ คนทีเ่ พือ่ น
เอ่ยถึง หลายคนอ่านแล้วก็ประหลาดใจมาก เพราะไม่คดิ ว่าตัวเอง
มีความดีที่เพื่อนประทับใจ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ หลังจากนั้น
นักเรียนก็เรียบร้อยขึ้น ตั้งใจเรียน จนกระทั่งเรียนจบกันทุกคน
สิบปีผ่านไป หนึ่งในนั้นเสียชีวิต เพื่อน ๆ ก็ไปร่วมงานศพ
ของเขา เมื่อเสร็จพิธีแม่ของผู้ตายเห็นหลายคนจ�ำได้ว่าเป็นเพื่อน
ร่วมชัน้ ของลูก จึงเข้าไปหาและชวนคุย คุยไปสักพักคุณแม่กห็ ยิบ
เอากระดาษซึง่ เก่ายับยูย่ ขี่ นึ้ มา และบอกว่านีค้ อื กระดาษทีล่ กู เก็บ
ใส่กระเป๋าอยู่เป็นประจ�ำ เวลาที่ลูกเบื่อท้อแท้หรือเจออุปสรรค
ลูกจะหยิบกระดาษแผ่นนี้มาอ่าน ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ เพื่อนเหล่านี้
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เห็นก็จำ� ได้วา่ เป็นกระดาษทีค่ รูแจกให้แก่นกั เรียนในวันนัน้ หลาย
คนก็บอกว่าตัวเองก็เก็บกระดาษแผ่นนัน้ เหมือนกัน แล้วก็ดงึ ออก
มาให้ดู คนเหล่านี้บอกว่ากระดาษแผ่นนั้นเปลี่ยนชีวิตเขา เพราะ
ท�ำให้เขาเห็นคุณค่าของตนเอง
ก่อนหน้านัน้ เด็กเหล่านีไ้ ม่คอ่ ยเห็นคุณค่าของตนเองเท่าไร
พวกเขาคิดว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งอย่างเขาจะมีความดีอะไร จึงอยู่
แบบไม่มีความหมาย เรียนก็เรียนแบบซังกะตาย เพราะไม่รู้ว่า
เรียนจบแล้วจะได้อะไรขึ้นมา แต่เมื่อได้พบว่าตนเองมีความดี
มีความสามารถทีเ่ พือ่ น ๆ ประทับใจก็เกิดก�ำลังใจในการท�ำความดี
มีคนจ�ำนวนไม่น้อยเกเรก็เพราะมองไม่เห็นคุณค่าของ
ตนเอง ทัศนคติเช่นนั้นได้กดทับความดีเอาไว้ ความไม่ดีจึงแสดง
ตัวออกมาได้งา่ ย เช่น ขีเ้ กียจ ไม่เอาใจใส่การเรียน ไม่เคารพครูบา
อาจารย์ แต่คำ� ชมของเพือ่ น ๆ ทีเ่ ขียนให้เขาในวันนัน้ ได้เปิดใจพวก
เขาให้เห็นความดีของตน เป็นการเพิ่มพลังให้กับความดีในใจตน
จนสามารถเอาชนะความไม่ดี เอาชนะความขีเ้ กียจ เอาชนะความ
เกเรได้ จนกระทั่งเป็นเด็กดี กลายเป็นคนที่มีอนาคตได้ อันนี้ต้อง
เรียกว่าเป็นความสามารถของครูที่ดึงเอาความดีของนักเรียน
ออกมา จนกระทั่งเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
อันนีก้ ไ็ ม่ตา่ งจากดอกหญ้าหรือใบไม้แห้ง ๆ ทีไ่ ม่มใี ครสนใจ
เพราะคิดว่าไม่มีคุณค่า อาจถูกเหยียบย�่ำด้วยซ�้ำไป แต่ถ้าเราเอา
มาจัดวางใหม่ก็สวยงามขึ้นมาได้ ที่จริงมันสวยงามมาก่อนแล้ว
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แต่คนมองไม่เห็น เราเพียงแต่เอามาจัดวางใหม่ให้เหมาะสมกับ
บริบท ที่ช่วยขับเน้นความสวยงามของเขาให้เห็นชัดขึ้น เราไม่ได้
ท�ำให้ความสวยงามของเขาเพิ่มขึ้นได้เลย เราเพียงแต่ท�ำให้ความ
สวยงามของเขาแสดงตัวออกมาหรือเห็นเด่นชัดขึ้นเท่านั้นเอง
หน้าทีข่ องครู หน้าทีข่ องพ่อแม่ ก็คอื อันนีแ้ หละ คือช่วยกัน
ดึงเอาความดีของคนที่เรารักให้ออกมา หรือท�ำให้ปรากฏตัว
โดดเด่นขึ้นมา บางครั้งความดีที่มีอยู่นั้นถูกกดทับหรือบดบังจน
อ่อนแรง ความเห็นแก่ตัวจึงครองใจ แต่ถ้าเราเปิดทางให้ความดี
แสดงตัวออกมา เปิดช่องให้ความมีนำ�้ ใจแสดงตัวออกมาก็สามารถ
เอาชนะความเห็นแก่ตัวได้ ก็กลายเป็นคนที่มีดีขึ้นมา
อย่างไรก็ตามมีแง่คิดอีกอย่างที่ควรกล่าวถึง เมื่อกี้ได้พูด
ว่าสิ่งที่ดูไร้ค่านั้นแท้จริงมีคุณค่าอยู่ในตัว มองให้ดีแม้กระทั่ง
สิง่ ทีด่ เู หมือนไม่ดสี งิ่ ทีด่ เู หมือนบกพร่อง ก็มคี ณ
ุ ค่าเหมือนกัน อยูท่ ี่
ว่าเรารู้จักใช้หรือเปล่า อย่างความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์
มีต�ำหนิ สิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์
มีนิทานเรื่องหนึ่งให้ข้อคิดแง่นี้ไว้ดีมาก เป็นเรื่องของ
หญิงชราที่ทุกวันจะหาบหม้อดินเผาสองใบออกไปตักน�้ำ ใบหนึ่ง
เป็นหม้อทีส่ มบูรณ์ อีกใบหนึง่ เป็นหม้อทีม่ รี อยร้าว เมือ่ ตักน�ำ้ แล้ว
ก็จะแบกหม้อสองใบนัน้ กลับไปทีบ่ า้ น ซึง่ เป็นระยะไกลพอสมควร
แต่พอถึงบ้าน หม้อที่ร้าวก็จะเหลือน�้ำแค่ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากน�้ำ

92

คะนึงจิต พินิจโลก

รั่วไหลตลอดทาง แต่ว่าหญิงชราก็ยังคงท�ำแบบนี้ทุกวี่ทุกวัน เป็น
เวลานานนับปี
วันหนึ่งหม้อใบร้าวก็พูดกับหญิงชราว่า รู้สึกว่าแย่มากที่
ปล่อยให้น�้ำรั่วไหล กว่าจะถึงบ้านยายก็มีน�้ำเหลือครึ่งเดียว ไม่
เหมือนหม้ออีกใบที่ท�ำงานได้เต็มที่เก็บน�้ำไว้ได้เต็มทุกวัน หม้อ
ใบร้าวนั้นตัดพ้อหญิงชราว่าเอาฉันมาท�ำงานนี้ท�ำไม หญิงชราก็
บอกว่า เจ้าไม่สังเกตหรือว่า ตลอดเส้นทางจากล�ำห้วยจนถึงบ้าน
ด้านทีฉ่ นั หาบเจ้าอยูน่ นั้ มีดอกไม้สวยงามขึน้ มาเป็นแนวเลย ขณะ
ที่ด้านที่ฉันหาบหม้อที่สมบูรณ์นั้นไม่มีดอกไม้ขึ้นเลย ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะฉันเอาพันธุไ์ ม้มาหว่านตรงด้านทีฉ่ นั หาบเจ้าเอาไว้ ทุกวัน
ที่ฉันหาบเจ้า เจ้าก็ช่วยรดน�้ำให้ดอกไม้เหล่านั้นจนชูช่อสวยงาม
ดอกไม้ทเี่ จ้าช่วยรดน�ำ้ เราก็เก็บมาถวายพระและประดับบ้านเรา
จนสวยงาม เจ้าไม่สังเกตหรือ
เมื่อได้ยินเช่นนั้น หม้อใบร้าวก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมา
เพราะได้รู้ว่าตนเองได้ท�ำสิ่งที่มีคุณค่า หญิงชราเป็นคนฉลาด
สามารถเอาหม้อทีร่ า้ วมาใช้ประโยชน์ได้ เรือ่ งนีช้ วี้ า่ แม้สงิ่ ทีม่ ตี ำ� หนิ
บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้
ธรรมชาติหรือโลกนีอ้ ยูไ่ ด้เพราะสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ ทัง้ นัน้ แมลง
หรือสัตว์เล็ก ๆ มีคุณค่ามีความส�ำคัญต่อชีวิตและโลกนี้ อาจจะ
มากกว่าสัตว์ที่ผู้คนก�ำลังเป็นห่วง เช่น ปลาวาฬ ช้าง เสือ หรือ
หมีแพนด้า พวกนี้อยู่ช้ันยอดของปิรามิด ถึงแม้จะมีความส�ำคัญ
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แต่ถ้าหายไปก็ไม่ส่งผลกระเทือนต่อระบบนิเวศมาก แต่ถ้าพวก
แมลง สัตว์เล็ก ๆ เช่น ผึง้ แมงมุม มด หรือแม้แต่แบคทีเรีย สูญพันธุ์
ไปจากโลกนี้ จะเกิดความวุ่นวายกันทั้งโลกเลย ตอนนี้หลาย
ประเทศก�ำลังเดือดร้อน เพราะผึง้ ไม่รหู้ ายไปไหน ตายไปเยอะมาก
ชาวสวนชาวไร่เลยพากันเดือดร้อน เพราะต้องอาศัยผึง้ ในการผสม
เกสร หลายแห่งต้องผสมเกสรเองเพราะผึ้งหายไป
ธรรมชาติทอี่ ยูก่ นั ได้อย่างราบรืน่ กลมกลืนก็เพราะสิง่ เล็ก ๆ
น้อย ๆ หลายคนไม่ทราบว่าออกซิเจนที่เลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งโลกและ
มนุษย์เจ็ดพันล้านคนนัน้ ส่วนใหญ่มาจากแพลงตอน ซึง่ เป็นจุลชีพ
ในมหาสมุทรทั่วโลก แพลงตอนมี ๒ ประเภท คือ ที่เป็นสัตว์และ
พืช ถ้าเป็นพืชเรียกว่าไฟโตแพลงตอน อยูต่ ามมหาสมุทร นอกจาก
เป็นอาหารของปลาวาฬแล้ว ยังเป็นตัวการผลิตออกซิเจนเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่ามันจะตัวเล็กมาก แต่ว่ามีความส�ำคัญ
ต่อชีวิตของสัตว์และคนทั้งโลก หากแพลงตอนสูญพันธุ์ไปก็เดือด
ร้อนทั้งโลก
สิ่งเล็ก ๆ ไม่ใช่ว่าไร้ค่า และสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่า ที่จริงแล้วมี
ความส�ำคัญมาก ขอให้เราค�ำนึงถึงความข้อนี้ อย่าดูถกู สิง่ เล็กน้อย
และอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่มีคุณค่า ไร้ความส�ำคัญ เราแต่ละคน
มีความส�ำคัญและความสามารถทั้งนั้น อยู่ที่ว่าส�ำคัญเรื่องไหน
สามารถเรือ่ งอะไร ในท�ำนองเดียวกันคนอืน่ ก็สำ� คัญเช่นกัน อย่าดูถกู
ว่าเขาต�่ำต้อยไร้ค่า หากคิดเช่นนั้นเราอาจเสียใจในภายหลังก็ได้
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โลกงามด้วยเมตตาธรรม

สองด้านของเหรียญ
◌

แม่กลุ้มใจที่ลูกชายวัย ๑๑ ขวบ ท�ำตัวเหินห่าง มีปัญหาอะไรก็ไม่
เคยบอกแม่ จนแม่รจู้ ากปากของคนอืน่ ว่าลูกถูกเพือ่ นร่วมโรงเรียน
แกล้งเป็นประจ�ำ กลายเป็นคนเงียบขรึม ไม่สุงสิงกับใคร ซ�้ำยัง
มีปัญหากับครูท่ีชอบดุด่า จนลูกไม่อยากไปโรงเรียน บางวันถึง
กับแกล้งป่วย ครั้นแม่พยายามคะยั้นคะยอให้เปิดใจคุยกับแม่
เรื่องเหล่านี้ ลูกก็มีอาการหงุดหงิด และถึงกับหัวเสียเมื่อแม่ให้
ค�ำแนะน�ำลูก
แม่เสียใจจนร�่ำไห้ที่ลูกไม่เห็นตัวเองอยู่ในสายตา แถมมี
อาการต่อต้านแม่ดว้ ย แต่วนั หนึง่ เธอได้รว่ มกิจกรรมไตร่ตรองชีวติ
และได้สนทนากับกัลยาณมิตรทีม่ ปี ระสบการณ์ เธอก็พบความจริง
อย่างหนึ่งว่า ตอนเธอเป็นเด็กนั้น เธอก็ท�ำกับพ่ออย่างเดียวกับ
ที่ลูกท�ำกับเธอทุกวันนี้ แม้อยู่บ้านเดียวกันแต่เธอแทบไม่คุยกับ
พระไพศาล วิสาโล
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พ่อเลย รูส้ กึ ว่าห่างได้เป็นดี เจอหน้าทีไรก็รสู้ กึ มึนตึง ในใจนัน้ รูส้ กึ
เกลียดพ่อด้วยซ�้ำ
เธอไม่ชอบพ่อก็เพราะพ่อชอบจูจ้ ขี้ บี้ น่ ต่อว่าเธอเป็นประจ�ำ
และไม่เคยฟังเธอเลย มีหลายครัง้ ทีพ่ อ่ ระบายอารมณ์ใส่เธออย่าง
รุนแรง ยิ่งนึกถึงพ่อก็ยิ่งโกรธ แต่ชั่วขณะหนึ่งเธอก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า
สิ่งที่พ่อท�ำกับเธอนั้น เธอก็เอาไปท�ำกับลูกเช่นกัน แม้จะรุนแรง
น้อยกว่าก็ตาม เธอชอบจู้จี้กับลูกและต่อว่าเขาเป็นประจ�ำ และ
ไม่ค่อยฟังเขาเลย เธออดแปลกใจไม่ได้ว่า ทั้ง ๆ ที่เธอไม่ชอบนิสัย
ของพ่อ แต่เธอกลับรับเอานิสัยของพ่อมาใช้กับลูกของเธอ
เธอได้พบว่าลูกคือภาพสะท้อนของเธอตอนเป็นเด็ก ส่วน
เธอก็เป็นภาพสะท้อนของพ่อในอดีต ตอนเป็นเด็กเธอรู้สึกว่าตน
ถูกกระท�ำจากพ่อ แต่ตอนนีเ้ ธอก�ำลังเป็นฝ่ายกระท�ำต่อลูก มาถึง
ตอนนี้เธอเข้าใจลูกมากขึ้น ลูกไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาอยู่ที่ตัวเธอ
เองต่างหาก นับแต่วันนั้นเธอพยายามระมัดระวังค�ำพูดมากขึ้น
ไม่จู้จี้ขี้บ่น ขณะเดียวกันก็เปิดใจฟังลูก ไม่คิดแต่จะให้ค�ำแนะน�ำ
สั่งสอนอย่างเดียว ไม่นานเธอก็พบว่าลูกเปิดใจให้เธอมากขึ้น
นอกจากฟังเธอแล้ว ยังพร้อมจะเล่าความในใจให้เธอฟังเพราะรู้
ว่าเธอจะฟังเขาอย่างจริงจังโดยไม่ด่วนตัดสิน
เราต่างเป็นทั้งผู้กระท�ำและถูกกระท�ำโดยไม่รู้ตัว แม่รู้สึก
ว่าลูกปฏิบัติไม่ดีกับแม่ แต่เมื่อสืบสาวก็จะพบว่า นั่นเป็นเพราะ
แม่ปฏิบัติไม่ดีกับลูกก่อน ที่ลูกไม่ฟังแม่ ก็เพราะแม่ไม่ฟังลูกหรือ
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เอาแต่จู้จี้ขี้บ่น อย่างไรก็ตามหากสืบสาวไปให้ไกลอีกหน่อยก็จะ
พบว่า ทีแ่ ม่ทำ� ตัวเช่นนัน้ ก็เพราะเคยถูกกระท�ำอย่างเดียวกันจาก
พ่อ (หรือแม่) ของตน
จากเรื่องราวข้างบน ความจริงอย่างหนึ่งที่ดูแปลกก็คือ
ลูกสาวไม่ชอบสิ่งที่พ่อท�ำกับตน แต่พอเป็นแม่ก็ท�ำอย่างเดียวกัน
นั้นกับลูกของตน ราวกับว่าซึมซับรับเอาการกระท�ำของพ่อมาไว้
กับตัว คงไม่ผิดหากจะพูดว่าความรุนแรงนั้นถ่ายทอดกันได้ ด้วย
เหตุนี้คนที่เป็นฝ่ายถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง จึงมักลงเอยด้วย
การกลายเป็นผู้กระท�ำความรุนแรงนั้นเสียเอง
ในสังคมวงกว้างเรามักพบเช่นกันว่า คนที่ก่อความรุนแรง
กับผู้อื่นนั้น ในอดีตก็เคยเป็น “เหยื่อ” หรือผู้ถูกกระท�ำมาก่อน
โดยอาจจะเริ่ ม จากครอบครั ว เยาวชนจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ ก ่ อ
อาชญากรรมทางเพศหรือยกพวกตีกันจนมีคนบาดเจ็บล้มตาย
ล้วนเป็นคนทีม่ บี าดแผลในวัยเด็ก เช่น ถูกพ่อแม่ละทิง้ หรือท�ำร้าย
ร่างกาย ถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง หรือถูกยัดเยียดให้รู้สึก
ว่าเป็นคนไร้ค่าซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เป็นธรรมดาที่คนเหล่านี้ย่อมซึมซับ
ความรุนแรงรวมทั้งความเกลียดชังไว้ในใจ และพร้อมจะระบาย
ใส่คนอื่นเมื่อมีโอกาส ยิ่งถูกกระท�ำทารุณกรรมเมื่อถูกจับเข้า
สถานพินิจ ฯ หรือเรือนจ�ำ ก็ยิ่งสะสมความรุนแรงที่เป็นอันตราย
ต่อคนรอบตัว
พระไพศาล วิสาโล
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ประสบการณ์อันเลวร้ายที่ได้รับท�ำให้คนเหล่านี้เกลียดชัง
คนทัง้ โลก ยกเว้นพวกเดียวกัน เพราะคนกลุม่ หลังนีเ้ ป็นพวกเดียว
ทีท่ ำ� ให้เขารูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า หรือมี “ตัวตน”อยูใ่ นโลกนี้ ดังนัน้
เขาจึงพร้อมจะท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของเพือ่ น ๆ แม้นนั่
จะหมายถึงการท�ำร้ายคู่อริหรือรุมโทรมหญิงก็ตาม
เป็นเรือ่ งไม่งา่ ยนักทีจ่ ะยอมรับว่า คนทีม่ พี ฤติกรรมเลวร้าย
นัน้ แท้จริงเขาคือ “เหยือ่ ” หรือผูถ้ กู กระท�ำด้วยเช่นกัน แต่ในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้น เหยื่อหรือผู้ถูกกระท�ำ หาได้แยกจากกันไม่
ท�ำนองเดียวกับสองด้านของเหรียญเดียวกัน
ความจริงดังกล่าว ท่านติช นัท ฮันห์ ได้ถา่ ยทอดเป็นบทกวี
อย่างงดงามและสะเทือนใจ
“ฉันคือแมลงเม่า ที่ก�ำลังกลายรูปบนผิวน�้ำ
และฉันคือนก โฉบลงขยอกกลืนเจ้าแมลง
ฉันคือกบแหวกว่ายอย่างเป็นสุข
และฉันคืองูเขียว เลี้ยวลดกินกบอย่างเงียบเชียบ
ฉันคือเด็กในอูกันดา มีแต่หนังหุ้มกระดูก
ขาฉันเล็กบางราวล�ำไผ่
และฉันคือพ่อค้าอาวุธ ขายเครือ่ งประหัตประหารแก่อกู นั ดา
ฉันคือเด็กหญิงสิบสองขวบ ลี้ภัยในเรือน้อย
โถมร่างลงกลางสมุทร หลังถูกโจรสลัดข่มขืน
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และฉันคือโจรสลัด
หัวใจฉันยังขาดความสามารถในการเห็นและรัก”
(จากบทกวี “เรี ย กฉั น ด้ ว ยนามอั น แท้ จ ริ ง ” แปลโดย
ร.จันเสน)
ผู้ที่ก่อความรุนแรงนั้นล้วนเป็นผลมาจากการที่เคยเป็น
เหยือ่ มาก่อน การรุมประณามหยามเหยียดหรือใช้ความรุนแรงกับ
เขา จึงไม่ได้ชว่ ยแก้ปญ
ั หา มีแต่จะท�ำให้ปญ
ั หารุนแรงขึน้ ยังไม่ตอ้ ง
พูดถึงว่า การท�ำเช่นนั้นเป็นความยุติธรรมจริงหรือ ประสบการณ์
ของทิชา ณ นคร ผู้อ�ำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก ได้ชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า การปฏิบตั ดิ ว้ ยความรักความเคารพและให้เกียรติ
แก่เยาวชนที่ต้องโทษเพราะก่ออาชญากรรมนั้น สามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมของเขาได้ เพราะจิตใจได้รับการเติมเต็ม รู้สึกว่าตัวเอง
มีคณ
ุ ค่า และเกิดความเคารพในตนเอง จนไม่อยากท�ำชัว่ อีกต่อไป
พูดอีกอย่างคือ ความใฝ่ดใี นจิตใจของเขาถูกกระตุน้ ให้กลับมีพลัง
จนเอาชนะความเห็นแก่ตวั ได้ เมือ่ บาดแผลในใจทีเ่ กิดจากการเป็น
“เหยือ่ ” ในอดีตได้รบั การเยียวยา ความโกรธเกลียดทีเ่ คยผลักดัน
ให้เป็นผู้ก่อความรุนแรงก็เจือจางไป สามารถอยู่อย่างมีสันติกับ
ตนเองและผู้อื่นได้ (อ่านเรื่องราวของเธอได้จากหนังสือเรื่อง
“เด็กน้อยโตเข้าหาแสง” โดย “มิลนิ ทร์” ส�ำนักพิมพ์สวนเงินมีมา)
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คนที่แสดงแต่ด้านมืดออกมา มักเป็นเพราะมีเงามืดของ
คนอืน่ มาทาบทับชีวติ ของเขานานเกินไป การเปิดโอกาสให้เขาได้
รับแสงสว่างในชีวิต ย่อมช่วยขยายด้านสว่างและลดทอนด้านมืด
ในใจเขา จนสามารถส่องสว่างให้แก่ผู้อื่นได้ในที่สุด
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ความรักของแม่
◌

เราทุกคนมาถึงวันนีไ้ ด้ ก็เพราะมีความรักอันยิง่ ใหญ่ของผูห้ นึง่ อยู่
เบื้องหลัง นั่นคือความรักของแม่ ปราศจากความรักของแม่ เพียง
แค่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อนั เป็นโชคประเสริฐยิง่ ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว
มิไยต้องเอ่ยถึงความเติบโตทางกาย ความเจริญงอกงามทางใจ
ความสุข และความส�ำเร็จ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล้วน
เกิดขึ้นได้ก็เพราะความรักของแม่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
แม่เป็นคนแรกที่ท�ำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรัก เป็นรักที่ช่วย
เติมเต็มหัวใจของเรา และท�ำให้เรามีรกั ทีจ่ ะมอบให้แก่ผอู้ นื่ แม้วา่
บางครัง้ ความคลางแคลงสงสัยจะเกิดขึน้ ในใจเราว่า แม่รกั ลูกเท่า
กันจริงหรือ แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ ถึงแม้แม่จะรักเราน้อยกว่าพีน่ อ้ ง
แต่ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่รักเราเท่าแม่แล้ว ยังจะมีความรักของคน
อื่นอีกหรือที่เทียบเท่าความรักของแม่ได้
พระไพศาล วิสาโล
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ในท�ำนองเดียวกัน แม้ว่าบางครั้งแม่จะโกรธเรา ไม่เป็น
ธรรมกับเรา รุนแรงกับเรา แต่นั่นก็เทียบไม่ได้กับความดีที่ท่านได้
ท�ำกับเรา ท่านท�ำดีกับเรานับหมื่นนับแสนครั้ง แต่อาจพลาดพลั้ง
เพียงไม่กี่ครั้ง หากเราฝังใจในความไม่ดีของท่านจนรู้สึกน้อยเนื้อ
ต�ำ่ ใจ ใช่หรือไม่วา่ นัน่ เป็นเพราะเราเลือกจดจ�ำส่วนน้อยนิดทีพ่ ลัง้
พลาดนั้น จนมองไม่เห็นความดีอันมากมายมหาศาลที่ท่านได้ท�ำ
กับเรามาทั้งชีวิต
วันแม่เป็นอีกวันหนึง่ ทีเ่ ราควรร�ำลึกถึงบุญคุณของแม่ นอก
เหนือจากวันเกิดซึง่ เป็นวันทีแ่ ม่ตอ้ งทนทุกข์อย่างยิง่ เพือ่ ให้กำ� เนิด
เรา เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อย
ลงทุกที ในขณะที่ท่านยังอยู่กับเรา จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทอง
หลุดมือไป ควรรีบใช้โอกาสนี้ท�ำสิ่งดี ๆ ให้แก่ท่าน รวมทั้งดูแล
ท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่ หรือดูแลรักษาท่านใน
ขณะป่วยไข้ ดีกว่าที่จะพยายามยื้อชีวิตท่านเมื่อความตายใกล้
มาถึง ซึ่งเท่ากับเป็นการยื้อความทุกข์ทรมานของท่านให้ยืดยาว
ออกไป หรือไม่ก็ท�ำงานศพของท่านให้ยิ่งใหญ่ ท�ำบุญให้แก่ท่าน
อย่างมากมาย แต่ละเลยท่านในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ส่วนผู้ที่
สูญเสียแม่ไปแล้ว การร�ำลึกถึงความรัก ความดี และความเสียสละ
ของท่าน ก็หาได้สูญเปล่าไม่ อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรา
อยากท�ำความดียิ่งขึ้น
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ในท�ำนองเดียวกัน วันแม่ยงั เป็นวันทีแ่ ม่ควรใคร่ครวญถึงลูก
ด้วยว่า เราได้ทำ� หน้าทีต่ อ่ ลูกอย่างเต็มทีห่ รือยัง ได้มอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
แก่ลกู แล้วหรือไม่ แม้เราไม่สงสัยในความรักทีต่ นมีตอ่ ลูก แต่แน่ใจ
หรือไม่วา่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำกับลูก หรือเรียกร้องจากลูกนัน้ มุง่ ประโยชน์
สุขของลูกเป็นที่ตั้ง หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง
แม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดี มีสุข และประสบความส�ำเร็จในชีวิต
แต่บ่อยครั้งก็มีเงื่อนไขว่า ต้องดี สุข และส�ำเร็จในแบบของแม่
ยอมรับไม่ได้ที่ลูกจะดี สุข และส�ำเร็จในแบบของลูก ในที่สุดจึง
กลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย
ความหวังดีนั้นสามารถท�ำร้ายคนอื่นได้ ข้อนี้รวมถึงความ
หวังดีทแี่ ม่มตี อ่ ลูก ทัง้ นีเ้ พราะเมือ่ ยึดติดถือมัน่ ในความหวังดี ว่าลูก
ต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เท่านัน้ ก็ยอ่ มตามมาด้วยการบังคับและยัดเยียด
โดยไม่ฟังลูก ลูกจึงกลายเป็นสิ่งรองรับและตอบสนองความฝัน
ของแม่ และอาจเป็นอีกหลายอย่าง แต่อย่างเดียวที่ลูกไม่ได้เป็น
คือ เป็นตัวของตัวเอง หรือมีชวี ติ ทีเ่ ป็นของตนเอง เป็นได้แค่ไม้ดดั
ไม่ใช่ต้นไม้ที่เติบโตอย่างอิสระและเต็มศักยภาพ หนักกว่านั้นคือ
ลูกไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไร จึงง่ายที่จะมีชีวิตอย่าง
หุ่นยนต์ กลไก ร้ายกว่านั้นคือเป็นดังจอกแหนที่ล่องลอยไปตาม
ยถากรรมสุดแท้แต่กระแสน�้ำจะพาไป
คนจ�ำนวนไม่น้อยขาดความรักจากพ่อแม่ในวัยเด็ก อาจ
เป็นเพราะเป็นเด็กก�ำพร้า เมื่อกลายเป็นแม่ จึงพร่องความรัก
พระไพศาล วิสาโล
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ไม่สามารถให้ความรักแก่ลกู ได้เต็มทีเ่ หมือนอย่างแม่คนอืน่ ๆ ลูกจึง
พึงเห็นใจแม่หากท่านเรียกร้องจากลูกมากมายจนดูเหมือนไม่รจู้ กั
พอ หรือระบายอารมณ์ใส่ลกู อยูเ่ นือง ๆ เพราะนัน่ คือการเรียกร้อง
ความรักจากลูกเพือ่ เติมเต็มหัวใจแม่นนั่ เอง ขณะเดียวกันแม่เองก็
พึงตระหนักว่า การเรียกร้องความรักจากใคร ย่อมไม่อาจได้ความ
รักมาเติมเต็มอย่างแท้จริง ต่อเมื่อเป็นฝ่ายให้ความรักก่อน จึงจะ
ได้รบั ความรักกลับมา ดังนัน้ แทนทีจ่ ะเรียกร้องจากลูกอย่างไม่จบ
สิ้น ควรตั้งสติและกลับมาเป็นฝ่ายให้อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือให้ความ
สุขแก่ลูก โดยนึกถึงลูกเป็นที่ตั้ง ไม่เอาอารมณ์และความต้องการ
ของตนเป็นใหญ่
ความรักอันยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคน ส�ำหรับ
บางคนความรักนั้นอาจอยู่ลึกหรือถูกกดทับเพราะความเจ็บปวด
ในอดีตหรือเพราะความอ่อนแอพลัง้ เผลอ แต่เมือ่ ใดทีค่ วามรักนัน้
ถูกน้อมน�ำมาสู่จิตส�ำนึก ก็จะบันดาลใจให้ท�ำความดีอันยิ่งใหญ่
และน�ำความสุขที่แท้มาให้ทั้งแก่ลูกและแก่ตนเอง
โลกนี้และชีวิตนี้จึงงดงามได้เพราะความรักของแม่
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ชุมชนกรุณาเพื่อการตายดี
◌

ทุกครั้งที่มีการตั้งค�ำถามถึงความตายที่พึงปรารถนา คนส่วนใหญ่
จะตอบว่า “ตายดี” แต่ก็น่าสงสัยว่าผู้คนทั้งหลายครุ่นคิดถึงเรื่อง
นีเ้ พียงใด ส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ เวลาและทรัพยากรทีม่ เี พือ่ การ “อยูด่ ”ี
มากกว่า มีนอ้ ยคนมากทีจ่ ริงจังกับการเตรียมตัวเตรียมใจเพือ่ การ
ตายดี ส่วนหนึง่ เป็นเพราะมองว่าความตายเป็นเรือ่ งไกลตัว ทัง้ ๆ ที่
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะเราทุกคนมีโอกาสที่
จะตายได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันอย่างเต็มร้อยว่า
เราจะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้
ในเมื่อทัศนคติของผู้คนเป็นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เมือง
ไทยทุกวันนี้ให้ความส�ำคัญน้อยมากกับการส่งเสริมให้เกิดการ
ตายดีในระดับสังคม การตายดีกลายเป็นเรือ่ งทีแ่ ต่ละคนหรือแต่ละ
ครอบครัวต้องขวนขวายกันเอง และมักจะตืน่ ตัวเรือ่ งนีต้ อ่ เมือ่ คน
พระไพศาล วิสาโล
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ใกล้ตัวป่วยหนักหรือก�ำลังจะสิ้นลม ผลก็คือผู้คนจ�ำนวนมากตาย
ด้วยความทุกข์ทรมานเพราะไม่เคยมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้เลย
หรือไม่มีเวลาเตรียมตัวที่มากพอ จึงขาดปัจจัยสนับสนุนที่จะ
ช่วยให้การตายดีเกิดขึ้นได้ ใช่แต่เท่านั้นความทุกข์ยังตกอยู่แก่
ลูกหลานญาติพี่น้องที่ดูแลคนรักทั้งระหว่างที่เจ็บป่วยและหลัง
จากสิ้นลมแล้ว มีทั้งความเศร้าโศก กลัดกลุ้ม และรู้สึกผิดที่เห็น
คนรักของตัวตายด้วยความทุกข์ทรมาน
การตายดีจะเกิดขึน้ ได้นอกจากอาศัยความรูค้ วามเข้าใจใน
ความจริงของชีวติ จนเห็นความตายเป็นเรือ่ งธรรมดาแล้ว ทัศนคติ
และทักษะในการน้อมใจผู้ป่วยให้เกิดความสงบในวาระสุดท้ายก็
ส�ำคัญ แต่ที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือ การดูแลผู้ป่วยในทางกายเพื่อ
ช่วยให้สขุ สบาย ไม่ถกู รบกวนด้วยความเจ็บปวด โดยไม่เพิม่ ความ
ทุกข์ให้มากขึ้น (ซึ่งมักมาพร้อมกับเทคโนโลยีนานาชนิดที่มุ่งยื้อ
ชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวที่สุด)
องค์ความรู้ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ และ
บุคลากร ที่จะช่วยให้เหตุปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้ บ่อยครั้งเป็น
เรือ่ งสุดวิสยั ทีค่ รอบครัวของผูป้ ว่ ยจะจัดหามาให้ครบถ้วนเพือ่ ช่วย
ให้การตายดีเกิดขึ้นได้ หลายครอบครัวอาศัยเครือข่ายญาติมิตร
ของตนช่วยจัดหามาให้ อีกทัง้ ยังได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคลากร
ด้านสุขภาพ (ซึง่ มักมีงานล้นมือจนบางครัง้ ก็ชว่ ยได้ไม่เต็มที)่ ด้วย
การร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวผู้ป่วยหลายคนจึงจากไปอย่างสงบ
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อย่างไรก็ตามมีครอบครัวจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยให้
คนรักของตนจากไปอย่างสงบได้ เพราะมีอุปสรรคในการเข้าถึง
ทรัพยากรดังกล่าว (ยังไม่ต้องพูดถึงอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ได้นึกถึง
การตายดีเลย เพราะคิดแต่จะยื้อชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวที่สุด) ที่น่า
เป็นห่วงยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ครอบครัวเหล่านีน้ บั วันจะมีมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
เพราะสังคมไทยก�ำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงการมี
คนแก่ที่ป่วยหนักและอยู่ในระยะท้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ผู้ที่มี
ศักยภาพในการดูแล เช่น ลูกหลานหรือคนในวัยท�ำงาน ก็มสี ดั ส่วน
น้อยลง เช่นเดียวกับบุคลากรสาธารณสุขและสถานพยาบาล ซึง่ มี
อยู่อย่างจ�ำกัดในการรองรับผู้ป่วยประเภทนี้
สังคมไทยไม่ควรละเลยครอบครัวเหล่านี้ สังคมของเรามี
ศักยภาพที่จะช่วยให้ผู้คนทั้งหลายตายดีได้ แทนที่จะปล่อยให้
แต่ละครอบครัวดิ้นรนขวนขวายกันเองเพื่อช่วยให้คนรักของตน
ตายอย่างสงบ เราควรมีเครือข่ายทีป่ ระชาชนผูม้ นี ำ�้ ใจร่วมกันจัดตัง้
ขึ้นเพื่อให้ความสนับสนุนแก่ครอบครัวเหล่านี้ เช่น
๑) เครือข่ายจิตอาสา ซึง่ นอกจากจะช่วยให้คำ� แนะน�ำเกีย่ ว
กับการดูแลจิตใจผูป้ ว่ ยแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระผูด้ แู ล เปิดโอกาส
ให้เขาได้พกั ผ่อนทัง้ กายและใจ เช่น มาดูแลผูป้ ว่ ยแทน หรือพาผูป้ ว่ ย
ไปเที่ยว เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ จิตอาสาที่ไม่ถนัดดูแลผู้ป่วย
อาจช่วยเหลือด้านอื่น เช่น ท�ำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะกรณี
ผู้ป่วยที่ไร้ญาติ หรือมีญาติที่เจ็บป่วยแก่ชรา ญาติเหล่านี้ดูแล
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ผู้ป่วยจนแทบไม่มีเวลาท�ำกิจวัตรอย่างอื่น ปล่อยบ้านให้รกรุงรัง
ไม่เกื้อกูลแก่ผู้ป่วย
๒) เครือข่ายจัดหาอุปกรณ์สำ� หรับผูป้ ว่ ยระยะท้าย โดยเป็น
ศูนย์กลางรับบริจาคและส่งต่อ อุปกรณ์บางอย่างเป็นของใหม่ที่
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค บางอย่างเป็นของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เช่น เตียงพยาบาลหรือเครือ่ งท�ำออกซิเจน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยได้เสีย
ชีวิตแล้ว ทุกวันนี้มีคนจ�ำนวนมากอยากท�ำบุญในลักษณะนี้ หรือ
อยากให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อไป แต่ไม่มีศูนย์กลางที่
จะรองรับความประสงค์ดีดังกล่าว
๓) เครือข่ายสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข มีบุคลากร
สาธารณสุขจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะพยาบาล ซึง่ ดูแลผูป้ ว่ ยจนแทบ
ไม่มเี วลาพักผ่อน เกิดความเหนือ่ ยล้าทัง้ กายและใจ หากมีเครือข่าย
ที่ช่วยสนับสนุนการเยียวยาผ่อนคลายด้านจิตใจ มีการอบรมที่
ช่วยให้วางใจได้ดขี นึ้ กับภาระงานต่าง ๆ เขาก็จะมีพลังทีจ่ ะกลับไป
ท�ำหน้าที่ได้ต่อไป
๔) เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง ช่วยให้ญาติ
ผูป้ ว่ ยมีความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative
care) รวมทั้งเป็นตัวกลางระหว่างญาติผู้ป่วยกับแพทย์และ
พยาบาลที่ท�ำงานด้านนี้ เครือข่ายนี้ในระยะยาวควรท�ำงาน
ขับเคลือ่ นผลักดันเพือ่ ให้ระบบสุขภาพของไทยมีความพร้อมหรือ
มีศักยภาพมากขึ้นในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยตายดีได้ด้วย
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เครือข่ายเหล่านี้เป็นเสมือนชุมชนที่เชื่อมประสานด้วย
ความเมตตากรุณา เกิดจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่
ทุกข์ยาก ซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้หิวโหย คนยากจน คนพิการ คน
แก่ชราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนป่วยที่อยู่ในระยะท้ายและญาติซึ่ง
ทุกวันนีร้ บั ภาระทีห่ นักขึน้ ในการดูแลผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง หลายครอบครัวมีผดู้ แู ลแค่คนเดียวหรือสองคน ผิดกับ
สมัยก่อนที่ผู้ป่วยแต่ละคนมีญาติมาช่วยดูแลมากหน้าหลายตา
นอกจากลูกหลานซึ่งมีหลายคนแล้ว ยังมีลุงป้าน้าอา ยิ่งในชนบท
ด้วยแล้ว เพื่อนบ้านซึ่งมักเป็นเครือญาติทั้งหมู่บ้าน ก็มาช่วยกัน
ดูแลด้วย นับว่ามีส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ แม้
เทคโนโลยีจะมีไม่มากก็ตาม
ความกรุณานั้นจะได้ผล ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างมากแก่
ผู้ทุกข์ยาก นอกจากประกอบไปด้วยความปรารถนาดี อยากช่วย
ให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของ
เขาเป็นส�ำคัญแล้ว การจัดการ เช่นการเชื่อมโยงประสานกันเป็น
กลุ่มหรือชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยให้ความกรุณานั้นเกิดผลดีอย่างที่ต้องการ
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน�้ำใจ มีเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยาก
เสมอมา หากเรามีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยส�ำนึก
แห่งเมตตากรุณา และมีการจัดการที่ช่วยให้เมตตากรุณานั้นเกิด
พลังในการช่วยเหลือผูท้ กุ ข์ยากอย่างแท้จริง เครือข่ายเหล่านีย้ อ่ ม
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เติบใหญ่ และหากกระจายตัวไปทั่วประเทศ จะท�ำให้พลังกรุณา
ของเมืองไทยมีความเข้มแข็ง แทรกซึมไปสู่จิตใจของผู้คน และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ถึงตอนนั้นความกรุณาจะ
กลายเป็นวัฒนธรรมที่ทรงพลังอย่างยิ่งในสังคมไทย
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โลกงามด้วยเมตตาธรรม

ช่วยกันรักษาชีวิตช้างป่า
◌

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ยากจะมีชีวิตใดมาเทียบได้ แม้ช้างจะ
มิใช่สัตว์ประจ�ำบ้าน แต่คนไทยในอดีตก็คุ้นกับช้างมานาน จน
ช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญในวัฒนธรรมและศาสนา จารึก
และศิลปกรรมเกี่ยวกับช้างชิ้นเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย
สามารถน�ำเราย้อนหลังไปยังอดีตได้ไกลนับพันปี
คนไทยผูกพันกับช้าง ไม่ใช่เพียงเพราะช้างเป็นสัตว์ที่
สามารถใช้งานได้สารพัด หากยังเป็นเพราะเรามีบางอย่างที่
สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ ความเป็นมิตรและความเอื้ออาทร
ที่สามารถสัมผัสถึงกันได้ ท�ำให้คนไทยแต่ก่อนนับญาติกับช้างว่า
เป็นพี่เป็นน้อง หรือเป็นพ่อ (แม่) เป็นลูกกัน วิถีชีวิตของคนไทย
แต่บรรพกาล จึงมีเรือ่ งราวเล่าขานเกีย่ วกับความประทับใจในสติ
ปัญญาและคุณธรรมของช้างสืบต่อกันมามิได้ขาด
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แต่เมือ่ คนไทยเริม่ เหินห่างจากธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ช้างก็เริ่มรางเลือนไปจากใจของคนไทย
ยิง่ ขึน้ ทุกที นีม้ ไิ ด้หมายความเพียงว่า นับวันเราจะรูจ้ กั ช้างน้อยลง
เท่านั้น ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ เราได้ตัดญาติขาดมิตรกับช้าง หากไม่
ถือว่าช้างเป็นศัตรูที่ต้องก�ำจัด ก็มองเห็นช้างเป็นเพียงวัตถุที่ต้อง
ตักตวงประโยชน์อย่างเต็มที่ แม้ว่าต้องฆ่าช้างเพื่อเอางาไปขาย
ก็ไม่รู้สึกอะไร
การพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมาได้ท�ำให้แหล่ง
อาศัยของช้างถูกท�ำลายไปอย่างรวดเร็ว แต่ภยั ทีค่ กุ คามช้างอย่าง
ร้ายแรงทีส่ ดุ ก็คอื การล่าช้างเพือ่ เอางา เพียงชัว่ เวลาไม่กปี่ ี ช้างป่า
ลดจ�ำนวนอย่างรวดเร็วจนเหลือไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตัวทั่วประเทศ จน
น่าวิตกว่า ในเวลาไม่นานอาจไม่มีช้างหลงเหลือในป่าเลยก็ได้
ความโลภของมนุ ษ ย์ คื อ สาเหตุ แ ห่ ง การท� ำ ลายล้ า ง
ธรรมชาติ แต่การทีค่ วามโลภในยุคนีข้ ยายตัวอย่างกว้างขวางอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นเพราะทัศนคติของผูค้ นได้แปรเปลีย่ นไป
จากความรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ กลับกลายเป็นการแยก
ตนจากธรรมชาติ เราฆ่าช้างกันมากมายก็เพราะเรามิได้มองช้าง
ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกหรือเป็นพี่น้องของเราดังแต่ก่อนอีกต่อไป
นอกจากความโลภแล้ว ความหลงหรือความไม่รกู้ ม็ สี ว่ นไม่
น้อย ท�ำให้การฆ่าช้างเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มิใช่แต่
ช้างไทยเท่านั้น หากยังรวมไปถึงช้างในประเทศอื่น โดยเฉพาะ
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ช้างแอฟริกนั ทุกวันนีใ้ นแอฟริกามีชา้ งถูกฆ่าเอางาปีละหลายหมืน่
ตัว สาเหตุกเ็ พราะงาช้างเป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก อีกทัง้ มี
ราคาแพง ในเมืองไทยผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยนิยมซื้อหาพระพุทธรูป
ตลอดจนรูปเคารพและวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ท�ำด้วยงาช้าง ทั้งนี้โดย
หารู้ไม่ว่างาช้างจ�ำนวนมากไม่ได้มาจากช้างที่ตายโดยธรรมชาติ
หากตายเพราะถูกฆ่าเพื่อเอางาโดยตรง ซึ่งมีทั้งช้างไทยและช้าง
แอฟริกันซึ่งนับวันจะมีสัดส่วนมากขึ้นทุกที
การที่เมืองไทยอนุญาตให้มีการขายงาช้างได้อย่างถูกต้อง
และเปิดเผย เปิดช่องให้มีการน�ำงาช้างจากแอฟริกาเข้ามายัง
เมืองไทย (ทั้ง ๆ ที่การค้าขายงาช้างแอฟริกันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย)
ประกอบกับความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ไทย ผลก็คือเมืองไทย
กลายเป็นตลาดค้างาช้างเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี
๒๕๓๒-๒๕๕๔ งาช้างแอฟริกันที่ถูกยึดได้ในเมืองไทยมีมากเป็น
อันดับสองของโลก รองจากจีน (คือมากกว่า ๒๕ ตัน)
คนไทยน้อยคนที่รู้ว่าเมืองไทยมีบทบาทอย่างส�ำคัญเบื้อง
หลังการฆ่าช้างแอฟริกันจนลดจ�ำนวนลงอย่างฮวบฮาบ ความ
ไม่รู้นี้เองที่ท�ำให้เรายังคงมีส่วนสนับสนุนการสังหารช้างเหล่านี้
วันแล้ววันเล่า ทั้งด้วยการซื้อสินค้างาช้างและด้วยการปล่อยให้
มีการค้าขายงาช้างอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มีการเอา
งาช้างแอฟริกาที่ถูกกฎหมายมาฟอกผ่านร้านค้าในไทย
พระไพศาล วิสาโล

113

ภาพช้างที่ถูกยิงตายทั้งโขลง ภาพลูกช้างที่คร�่ำครวญข้าง
ศพแม่อย่างน่าเวทนา เป็นภาพทีเ่ กิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า ถึงเวลาแล้ว
ทีเ่ ราควรจะรับรูถ้ งึ โศกนาฏกรรมทีก่ ำ� ลังเกิดแก่ชา้ งแอฟริกนั และ
ช่วยกันหยุดยัง้ พฤติกรรมทีส่ ง่ เสริมการสังหารช้างเหล่านี้ (รวมทัง้
ช้างไทยทีย่ งั คงถูกฆ่าเอางาอย่างไม่หยุดยัง้ ) นอกจากไม่ซอื้ และไม่
สนับสนุนสินค้างาช้างแล้ว ควรร่วมกันผลักดันกฎหมายทีห่ า้ มการ
ค้างาช้างทุกรูปแบบในเมืองไทย
การฆ่าสัตว์นนั้ เป็นปาณาติบาตทีส่ าธุชนพึงละเว้น นอกจาก
จะไม่ฆ่าเองหรือสั่งฆ่าแล้ว สาธุชนไม่ควรสนับสนุนการฆ่านั้นทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ในทางตรงข้ามเราควรช่วยกันปกป้องรักษา
ชีวิตสัตว์เหล่านั้น การช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกับผู้คนนับ
ล้านทัว่ โลกสามารถก่อตัวเป็นพลังหยุดยัง้ การสังหารช้างในทัง้ สอง
ทวีปได้ แม้ขบวนการค้างาช้างจะมีอทิ ธิพลมากมายเพียงใดก็ตาม
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วิถีแห่งสันติ

วิถีแห่งสันติ

ท�ำดีได้ ไม่ต้องใช้ค�ำขวัญ
◌

ในหนังสือเรื่อง “ปัญญาเหนือทุกข์” ของ แจ๊ค คอร์นฟิลด์ (ก�ำธร
เก่งสกุล แปล) ผู้เขียนเล่าถึงการวิจัยที่ท�ำในย่านพักอาศัยของ
คนจนในกรุงลอนดอน ถนนสองสายถูกเลือกขึน้ มาเพือ่ การศึกษา
เปรียบเทียบ ทัง้ สองสายมีสภาพคล้ายกันและอยูห่ า่ งกันไม่ถงึ ๒ กม.
ที่ส�ำคัญคือมีสถิติอาชญากรรมในระดับสูงพอ ๆ กัน แต่นักวิจัยได้
เลือกถนนสายหนึ่งให้มีการเอาใจใส่อย่างดี เช่น ท�ำความสะอาด
ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี เก็บขยะทุกชิ้น ลบรอยขีดเขียนบนก�ำแพง
ในที่สาธารณะ ปลูกไม้ดอกตรงขอบทางเดินและรดน�้ำต่อเนื่อง
ไฟริมถนนตลอดจนป้ายทีแ่ ตกหักได้รบั การซ่อมแซมและทาสีใหม่
ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ มี ก ารประกาศต่ อ สาธารณชน
หลังจากนั้นหนึ่งปีได้มีการน�ำถนนทั้งสองสายมาเปรียบเทียบ
กัน ปรากฏว่าสถิติอาชญากรรมบนถนนสายที่สะอาดและงดงาม
ลดลงเกือบ ๕๐ เปอร์เซนต์
พระไพศาล วิสาโล
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ผูเ้ ขียนไม่ได้อธิบายว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ แต่ปรากฏการณ์
ดังกล่าวคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของหลายประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ เมื่อชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอาชญากรรมก็ลดลง สิ่งที่น่าคิดก็คือทั้งสอง
อย่างเกี่ยวพันกันอย่างไร ค�ำตอบก็คือ ชุมชนที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยนั้นแสดงว่าผู้คนใส่ใจส่วนรวม คนที่อยู่ในบรรยากาศ
แบบนี้ย่อมเกิดตระหนักว่าตนจะท�ำตามอ�ำเภอใจไม่ได้ จึงเกิด
ความยับยั้งชั่งใจเมื่อนึกอยากท�ำผิดกฎระเบียบ
ค� ำ อธิ บ ายดั ง กล่ า วมี พื้ น ฐานมาจากความคิ ด ที่ ว ่ า
อาชญากรรมตามชุมชนต่าง ๆ มักเริ่มจากการกระท�ำผิดเล็ก ๆ
น้อย ๆ เช่น ปากระจกหน้าต่างแตก หรือขีดเขียนในที่สาธารณะ
แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้คนจึงได้ใจและกล้าท�ำสิ่งที่อุกอาจมากขึ้น
เช่น ลักขโมย และลุกลามไปสู่อาชญากรรมที่รุนแรง แนวความ
คิดนี้มองว่า การปล่อยให้มีกระจกหน้าต่างแตกหรือสีขีดเขียน
เปรอะเปื้อนในที่สาธารณะเป็นเวลานาน ๆ คือการส่งสัญญาณว่า
ชุมชนนีไ้ ม่มใี ครเอาเป็นธุระ อยูอ่ ย่างตัวใครตัวมัน เท่ากับเป็นการ
กระตุ้นให้คนอื่น ๆ ท�ำตามอ�ำเภอใจ ไม่สนใจกฎเกณฑ์หรือกติกา
เกิดความรู้สึกอยากท�ำสิ่งแย่ ๆ อย่างเดียวกันบ้าง หรือท�ำยิ่งกว่า
(แกท�ำได้ ฉันก็ต้องท�ำได้สิ)
ฟิ ลิ ป ซิ ม บาร์ โ ด นั ก จิ ต วิ ท ยาชื่ อ ดั ง แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สแตนฟอร์ด เคยทดลองเอารถคันหนึง่ ซึง่ ไม่มปี า้ ยทะเบียนมาจอด
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โดยเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ในเมืองบรองซ์ กรุงนิวยอร์ค อันเป็น
ย่านคนจนและเต็มไปด้วยอาชญากรรม ส่วนรถอีกคันหนึ่งเอาไป
จอดทิ้งไว้ที่เมืองพาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นย่านคนมีฐานะ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ในชัว่ เวลาไม่กนี่ าทีรถคันแรกก็ถกู ถอดแบตเตอรี่
และหม้อน�้ำ แล้วชิ้นส่วนอื่น ๆ ก็ถูกถอดตามมา ภายในเวลา ๒๔
ชั่วโมง ก็ไม่เหลือของมีค่าอยู่เลย ในที่สุดก็มีคนทุบกระจกเข้าไป
ขโมยชิ้นส่วนภายในรถ
ตรงข้ามกับรถคันที่สอง ไม่มีใครแตะต้องรถคันนั้นนาน
เป็นอาทิตย์ แต่เมื่อซิมบาร์โดลงมือทุบกระจกรถคันนั้นเสียเอง
ไม่นานก็มีคนไปรื้อถอดชิ้นส่วนรถไม่ต่างจากที่บรองซ์ ซิมบาร์โด
ชี้ว่าสาเหตุที่การรื้อถอดชิ้นส่วนรถเกิดขึ้นเร็วมากในบรองซ์ ก็
เพราะคนที่นั่นรู้สึกว่า จะท�ำอะไรก็ได้ ไม่มีใครสนใจ พฤติกรรม
แบบเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในถิ่นคนมีฐานะ หาก
มีเหตุการณ์บางอย่างที่ท�ำให้ผู้คนรู้สึกว่า “ท�ำอะไรก็ได้ ไม่มีใคร
สนใจ”
ในกรณีดังกล่าว สิ่งที่เป็นสัญญาณว่า “ท�ำอะไรก็ได้ ไม่มี
ใครสนใจ” ก็คือ กระจกรถที่ถูกทุบแตกนั่นเอง นี้เป็นที่มาของ
ทฤษฎี “หน้าต่างแตก” ของเจมส์ วิลสัน และยอร์จ เคลลิง่ ทัง้ สอง
อธิบายดังนีว้ า่ “สมมุตวิ า่ มีอาคารหลังหนึง่ ซึง่ มีหน้าต่างแตกหลาย
บาน หากหน้าต่างไม่ได้รบั การซ่อม ก็มแี นวโน้มว่าอันธพาลจะทุบ
หน้าต่างแตกเพิม่ ขึน้ ในทีส่ ดุ พวกเขาก็จะแอบเข้าไปในอาคารนัน้
พระไพศาล วิสาโล
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และหากอาคารนั้นไม่มีคนอยู่ มันก็อาจกลายเป็นที่อาศัยของคน
เหล่านั้นหรือจุดไฟข้างใน”
แนวความคิ ด นี้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ นโยบายของ
ส�ำนักงานต�ำรวจกรุงนิวยอร์คเมือ่ ๒๐-๓๐ ปีทแี่ ล้ว มีการขจัดรอย
ขีดเขียนในที่สาธารณะ ดูแลสถานีรถไฟใต้ดินให้สะอาดสะอ้าน
รวมทั้งใส่ใจกับการท�ำผิดกฎเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ไม่จ่ายค่าตั๋ว
รถไฟใต้ดิน หรือท�ำลายทรัพย์สินสาธารณะ สิ่งที่ตามมาก็คือ
อาชญากรรมในกรุงนิวยอร์คซึ่งเคยพุ่งสูงได้ลดลงไปมาก ความ
ส�ำเร็จดังกล่าวมีเหตุปจั จัยหลายอย่าง แต่เชือ่ ว่าการทุม่ เทในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างจริงจังก็มีส่วนอยู่ไม่น้อย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็นตัวอย่างชีใ้ ห้เห็นว่า สภาพแวดล้อม
กับพฤติกรรมของผูค้ นนัน้ เกีย่ วพันกันอย่างยิง่ สิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั
การดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นระเบียบนัน้ สามารถลดทอนพฤติกรรม
ด้านลบของผูค้ น ท�ำให้อาชญากรรมลดลงได้ ในทางตรงข้ามสภาพ
แวดล้อมทีถ่ กู ปล่อยปละละเลย สามารถส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรม
ในทางลบจนกระท�ำอาชญากรรมต่าง ๆ ได้ไม่ยาก
อันที่จริงสภาพแวดล้อมยังสามารถมีอิทธิพลในลักษณะ
อื่น ๆ ต่อพฤติกรรมของผู้คน ตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือ การทดลอง
ในส� ำ นั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ในอั ง กฤษ พนั ก งาน
สามารถหาชาหรือกาแฟได้จากครัวรวม แต่ต้องชงเองและหยอด
เงินใส่กล่องเองด้วย โดยมีป้ายบอกราคาติดไว้ที่ข้างฝา วันหนึ่ง
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มีคนเอาภาพโปสเตอร์มาติดเหนือป้ายนั้น ภาพนั้นเปลี่ยนไปทุก
อาทิตย์ ถ้าไม่ใช่ภาพดอกไม้ ก็เป็นภาพตาที่ก�ำลังมองมายังผู้ดู ที่
น่าแปลกก็คอื จ�ำนวนเงินในกล่องจะเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กล่าวคืออาทิตย์ใดที่เป็นภาพดอกไม้ จ�ำนวนเงินที่ได้ (ต่อนม ๑
ลิตร) จะลดลง แต่อาทิตย์ใดเป็นภาพตาจ้องมอง จ�ำนวนเงินที่ได้
จะเพิ่มขึ้น เฉลี่ยแล้วอาทิตย์ใดที่มีตาจ้องมอง พนักงานจะหยอด
เงินมากกว่าอาทิตย์ที่มีดอกไม้ เกือบ ๓ เท่า
กล่าวอีกนัยหนึง่ ภาพโปสเตอร์นนั้ มีผลต่อความซือ่ สัตย์ของ
พนักงานด้วย ภาพตานั้นท�ำให้ผู้คนรู้สึกลึก ๆ ว่าถูกจ้องมอง จึงมี
แนวโน้มที่จะจ่ายเงินตามราคา แต่หากเป็นภาพอื่น ก็อาจจะจ่าย
บ้าง ไม่จ่ายบ้าง หรือจ่ายไม่ครบ
ทั้งหมดนี้ชี้ว่าความดีหรือศีลธรรมของผู้คนนั้น ไม่ได้อยู่ที่
จิตส�ำนึกล้วน ๆ แต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง
สิง่ แวดล้อมมีผลต่อจิตส�ำนึก และน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมทีส่ อดคล้องกัน
ดังนั้นการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนให้มีศีลธรรม
จึงไม่ควรเน้นที่การเทศน์การสอนหรือการรณรงค์ด้วยค�ำขวัญ
เท่านั้น แต่ควรให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวมถึงการสร้างเหตุปจั จัยภายนอกทีเ่ กือ้ กูลด้วย อาทิ การกระจาย
โภคทรัพย์ไม่ให้เกิดความยากไร้
เรื่องท�ำนองนี้อันที่จริงก็มีกล่าวในพระไตรปิฎก หนึ่งใน
นั้ น เป็ น เรื่ อ งของพระราชาที่ ต ้ อ งการปราบโจรผู ้ ร ้ า ยซึ่ ง มี อ ยู ่
พระไพศาล วิสาโล
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ชุกชุม ความคิดของพระราชาก็คือ เพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น แต่
พราหมณ์ปุโรหิตทักท้วงเพราะเห็นว่าจะท�ำให้ปัญหาหนักขึ้น
พราหมณ์เสนอให้มีการกระจายทรัพย์หรือส่งเสริมอาชีพ ไม่ว่า
เกษตรกร พ่อค้า และขุนนาง พระราชาคล้อยตาม ปรากฏว่าเมื่อ
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้พอแก่อัตภาพ โจรผู้ร้ายก็
หายไป ชาวเมืองอยู่อย่างผาสุก “รื่นเริงบันเทิงใจ อุ้มลูกฟ้อนร�ำ
ไปมา สนุกสนาน บ้านช่องไม่ต้องปิดประตูลั่นกุญแจ”
น่ า สั ง เกตว่ า พราหมณ์ (ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนความคิ ด ของ
พระพุทธเจ้า) ไม่ได้เสนอให้มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนหรือ
รณรงค์ให้ประชาชนมีศีลธรรมแต่อย่างใด เพียงแค่จัดระบบ
เศรษฐกิจให้ดี อาชญากรรมก็ลดลง ศีลธรรมก็กลับมา
เรื่องนี้ชี้ว่าในการเสริมสร้างศีลธรรมของผู้คน สิ่งหนึ่งที่มิ
อาจมองข้ามได้เลยก็คือการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและเหตุ
ปัจจัยภายนอกให้เกือ้ กูลต่อจิตส�ำนึกและพฤติกรรมของผูค้ นด้วย
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วิถีแห่งสันติ

การปรองดองที่ถูกมองข้าม
◌

ตรงข้ามกับเดือนตุลาคม พฤษภาคมไม่เคยเป็นเดือนที่ชวนให้
นึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
เลย จนกระทั่งเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว พฤษภาคมปีนี้ นอกจากจะเป็น
วาระครบสองทศวรรษเหตุการณ์นองเลือดปี ๓๕ แล้ว ยังครบสองปี
การปราบปรามผู้ชุมนุมปี ๕๓ อีกด้วย
ทั้งสองเหตุการณ์กินเวลาหลายวัน และคร่าชีวิตผู้คนไป
มากมาย แต่ในขณะที่เหตุการณ์ปี ๓๕ ลงเอยด้วยชัยชนะของ
ประชาชนและความพ่ายแพ้ของอดีตคณะรัฐประหาร (ที่หวังสืบ
ต่ออ�ำนาจผ่านพรรคการเมือง) เหตุการณ์ปี ๕๓ ไม่มีฝ่ายใดเป็น
ผู้ชนะเลย ต่างพ่ายแพ้และสูญเสียบอบช�้ำทั้งคู่ ตามมาด้วยความ
แตกร้าวของสังคมไทยยิ่งกว่าเดิม
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หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ ป ี ๓๕ ซึ่ ง เป็ น การรวมพลั ง เพื่ อ
ประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดหลัง ๑๔ ตุลา ๑๖ เคยเชื่อ (และหวัง)
กันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดในเมืองไทยอีก เพราะผู้กุม
อ�ำนาจได้รบั บทเรียนส�ำคัญว่า การใช้ความรุนแรงไม่อาจแก้ปญ
ั หา
ได้จริง ไม่ว่าจะใช้วิธีรัฐประหารหรือปราบปรามผู้ชุมนุมก็ตาม
ในที่สุดย่อมส่งผลเสียสะท้อนกลับมาสู่ผู้ใช้ความรุนแรงเสมอ
การกลับมาของประชาธิปไตยโดยเฉพาะหลังจากที่มีการวาง
รากฐานด้วยรัฐธรรมนูญปี ๔๐ “ฉบับประชาชน” ท�ำให้เชื่อว่า
เหตุการณ์นองเลือดจากความขัดแย้งทางการเมืองจะยุติเสียที
แต่ดูเหมือนว่าความคิดแบบอ�ำนาจนิยมจะฝังลึกในหมู่
คนไทย การใช้อ�ำนาจหรือความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้น
ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าปัญหาผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (รวมทัง้ กรณีกรือเซะและตากใบ) ปัญหายาเสพติด
(ฆ่าตัดตอน) รวมทั้ง “ปัญหาทักษิณ” (ซึ่งถูกจัดการด้วยวิธี
รัฐประหาร) ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่
อันเนื่องมาจากการปักหลักประท้วงอย่างยืดเยื้อของคนเสื้อแดง
ซึง่ ไม่มที ที า่ ว่าจะยุตงิ า่ ย ๆ การใช้ความรุนแรงเพือ่ สลายการชุมนุม
จึงเกิดขึ้นอีกครั้งจนเกิดการบาดเจ็บล้มตายมากมาย
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย�้ำว่า ความรุนแรงเป็นปัญหา
ที่ฝังลึกของสังคมไทย มันกลายเป็นวิถีทางการเมืองอย่างหนึ่งที่
ไม่ได้ผูกติดอยู่กับระบบเผด็จการเท่านั้น แม้เป็นประชาธิปไตย
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ความรุนแรงก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ทัศนคติที่แพร่หลายในหมู่ผู้คน อาทิ ความคิดแบบอ�ำนาจนิยม
รวมทั้งความคิดที่ว่า คนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์ คือ เมื่อตัดสินใครว่า
“ผิด” แล้ว ก็สามารถจะท�ำอย่างไรกับเขาก็ได้ รวมทั้งฆ่าเขา โดย
ไม่ต้องสนใจกระบวนการยุติธรรม
สาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่หนุนเสริมให้เกิดความรุนแรงได้ง่าย
ก็คือ ความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การเลือกปฏิบัติในระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น หากยังมี
โครงสร้างและกลไกต่าง ๆ รองรับ สนับสนุน เช่น โครงสร้างอ�ำนาจ
ทีร่ วมศูนย์สสู่ ว่ นกลาง ซึง่ ท�ำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและความ
คับแค้นใจในหมูผ่ คู้ นในท้องถิน่ ต่าง ๆ ล�ำพังช่องว่างทีถ่ า่ งกว้างขึน้
ระหว่างคนระดับบนกับระดับล่าง ก็ท�ำให้ฝ่ายหลังเกิดความไม่
พอใจอยู่แล้ว ยิ่งมาพบว่าตนมีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าคนระดับบน
หรือนักการเมืองที่ตนสนับสนุนต้องมีอันเป็นไปด้วยกลวิธีต่าง ๆ
ก็ยิ่งเกิดความคับแค้นใจ ดังนั้นจึงง่ายมากที่จะโดนใจกับค�ำว่า
“ไพร่-อ�ำมาตย์” หรือ “สองมาตรฐาน” จนพร้อมที่จะลุกขึ้นมา
ประท้วงเพื่อเรียกหาความเป็นธรรม การประท้วงนั้นไม่จ�ำเป็น
ต้องลงเอยด้วยความรุนแรงเสมอไปก็จริง แต่มกั น�ำไปสูก่ ารเผชิญ
หน้าจนง่ายทีจ่ ะเกิดการปะทะและลุกลามขยายตัวกลายเป็นความ
รุนแรงได้ โดยเฉพาะเมือ่ มีความเชือ่ ว่าความรุนแรงจะแก้ปญ
ั หาได้
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กล่าวโดยสรุปก็คือ เหตุปัจจัยแห่งความรุนแรงนั้น ในด้าน
หนึ่งมีรากเหง้าอยู่ที่ทัศนคติหรือจิตส�ำนึกของผู้คน อีกด้านหนึ่ง
ก็แฝงฝังอยู่ในโครงสร้างที่ห้อมล้อมครอบคลุมผู้คนเอาไว้ นั่น
หมายความว่าเมืองไทยจะก้าวข้ามความรุนแรงถึงขัน้ นองเลือดได้
ก็ต่อเมื่อแก้ไขเหตุปัจจัยทั้งสองระดับ น่าเสียดายที่แม้เหตุการณ์
นองเลือดครั้งล่าสุดผ่านไปได้สองปีแล้ว แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเหตุ
ปัจจัยทั้งสองระดับจะได้รับความใส่ใจอย่างจริงจังแต่อย่างใด
แม้จะมีความพยายามหาหนทางปรองดองเพื่อลดความแตกแยก
ก็ตาม จริงอยู่การปรองดองเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ แต่ถึงแม้จะส�ำเร็จ ก็
ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าความรุนแรงถึงขัน้ นองเลือดจะไม่เกิดขึน้
อีกตราบใดที่เหตุปัจจัยทั้งสองระดับยังคงอยู่
อย่างไรก็ตามปัญหาเฉพาะหน้าที่ก�ำลังเกิดขึ้นก็คือ ความ
แตกแยกของผู้คนในสังคม ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าลดลง แม้จะไม่ถึงขั้น
เผชิญหน้าด่าทอในลักษณะกลุ่มชน แต่ก็ขยายตัวไปในรูปลักษณ์
อื่น กล่าวคือ ไม่เพียงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในเชิงบุคคลเท่านั้น แต่ยังมี
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในเชิงคุณค่าด้วย เช่น แบ่งแยกหรือจัดฝ่ายว่า
“คุณธรรม” หรือ “ความดี” เป็นเรื่องของคนเสื้อเหลือง ส่วน
“ประชาธิปไตย” หรือ “ความเป็นธรรม” เป็นของคนเสื้อแดง
คนเสื้อเหลืองจ�ำนวนไม่น้อยรู้สึกเป็นลบหรือถึงกับรังเกียจหากมี
การพูดถึง ประชาธิปไตย หรือ ความเป็นธรรม ส่วนคนเสื้อแดง
หลายคนก็มีอาการอย่างเดียวกันหากมีการพูดถึง คุณธรรม หรือ
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ความดี พูดอีกอย่างคือ ตอนนี้ไม่ใช่แต่ตัวบุคคลเท่านั้นที่ถูก
ประทับตราอย่างง่าย ๆ แม้แต่คุณค่าก็ถูก “ใส่สีสวมเสื้อ”ว่าเป็น
เหลืองหรือแดงเช่นกัน
การแบ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ยดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม จะขยายไปถึ ง
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด้วย เช่น ถ้าเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น หรือ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ก็ถกู มองว่าเป็นประเด็นของคนเสือ้ เหลือง แต่
ถ้าเป็นเรื่องความเหลื่อมล�้ำ หรือ การละเมิดสิทธิเสรีภาพ ก็มอง
ว่าเป็นเรือ่ งของคนเสือ้ แดง ใครทีต่ อ่ ต้านเขือ่ น พูดเรือ่ งการโกงกิน
จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกตีตราว่าเป็นเสือ้ เหลือง (หรือสลิม่ ) ส่วนใครที่
เสนอแก้ ม.๑๑๒ ก็ถูกตีตราว่าเป็นคนเสื้อแดง
จริงอยู่แม้คนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงจะชูคุณค่าที่ต่างกัน
หรือถึงกับใช้คุณค่าดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการกล่าวหาอีกฝ่าย
(เช่น ไม่ใช่คนดี หรือต่อต้านประชาธิปไตย) แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าคุณค่าเหล่านีจ้ ะถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือเป็นคุณค่าที่
อยูค่ นละขัว้ คุณธรรม กับ ประชาธิปไตย หรือ ความดี กับ ความเป็น
ธรรม เป็นคุณค่าที่ส�ำคัญทั้งคู่ ต่างเสริมสมบูรณ์ให้แก่กันและกัน
ไม่ว่าบุคคลหรือสังคม ย่อมไม่อาจขาดคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปได้ การเชิดชูสงิ่ หนึง่ และปฏิเสธอีกสิง่ หนึง่ ย่อมท�ำให้ชวี ติ ยากไร้
สังคมถดถอย จะว่าไปแล้วในส่วนลึกของเราทุกคนย่อมมีใจใฝ่ใน
คุณค่าทั้งสองประการ แต่หากมีความเข้าใจไปว่าคุณค่าอันใดอัน
หนึง่ เป็นของฝ่ายตรงข้าม ทีเ่ ราไม่ควรสมาทานหรือเชิดชูดว้ ยแล้ว
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สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การปฏิเสธด้านหนึ่งของตัวเอง คนที่
ปฏิเสธตัวเองย่อมรู้สึกพร่องและบั่นทอนพลังของตนเอง ดังนั้น
จึงยากที่จะน�ำพาชีวิตให้เจริญงอกงามและสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขแก่ส่วนรวมได้
การเห็นว่าคนแต่ละฝ่ายมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับตน
แม้จะมีสีเสื้อหรืออุดมการณ์ต่างกันก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
การปรองดอง แต่ที่ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการปรองดองของคนทุก
ฝ่ายก็คอื การปรองดองระหว่างคุณธรรมกับประชาธิปไตย ไม่มอง
ว่าคุณค่าทั้งสองเป็นศัตรูที่อยู่คนละข้าง การปรองดองเชิงคุณค่า
ดังกล่าว ไม่เพียงท�ำให้เกิดการปรองดองภายในตนเองเท่านั้น
แต่ยังเป็นพื้นฐานของการปรองดองในสังคมไทยอีกด้วย
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วิถีแห่งสันติ

ท�ำไมต้องเจรจากับโจร
◌

ย้อนหลังไปเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว ประเทศแอฟริกาใต้ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต บ้านเมืองแตกแยกอย่างหนัก มีการปะทะกันด้วยก�ำลัง
อาวุธปีละหลายร้อยครัง้ เป็นผลจากนโยบายเหยียดผิวของรัฐบาล
ที่สืบเนื่องมาหลายสิบปี คนด�ำและคนเอเชียถูกลิดรอนสิทธิเยี่ยง
พลเมืองชัน้ สอง ไม่สามารถใช้สถานทีส่ าธารณะร่วมกับคนขาวได้
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และชายหาด อีกทั้งยังถูกกีดกันไม่ให้
พักอาศัยในเมืองเดียวกับคนขาว คนขาวซึ่งมีไม่ถึง ๑ ใน ๕ ของ
ประชากรกลายเป็นเจ้าของประเทศทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย
เนื่องจากคนผิวสีทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง การเหยียดผิวอย่าง
เป็นระบบดังกล่าวปลุกเร้าให้คนผิวด�ำลุกขึน้ ประท้วง และเมือ่ ถูก
ปราบปรามอย่างหนัก จึงหลบใต้ดนิ และจับอาวุธขึน้ สูอ้ ย่างไม่ยอม
ลดราวาศอก ส่วนรัฐบาลคนขาวก็ยงิ่ ใช้ความรุนแรงหนักขึน้ กดขี่
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ปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหีย้ ม ซ�ำ้ ยังสนับสนุนชนเผ่าซูลใู ห้
บดขยี้กองก�ำลังของคนด�ำอีกทางหนึ่งด้วย การปะทะกันซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่าส่งผลให้คนบริสุทธิ์ล้มตายเป็นอันมาก
ปี ๒๕๓๑ แอฟริกาใต้ใกล้เกิดสงครามกลางเมือง ขณะ
เดียวกันเศรษฐกิจก็ย�่ำแย่ เนื่องจากถูกประชาคมโลกคว�่ำบาตร
แทบไม่มปี ระเทศใดคบค้าสมาคมด้วย แม้กระทัง่ ในด้านกีฬาและ
วัฒนธรรม ตอนนั้นเนลสัน แมนเดลา ผู้น�ำคนด�ำ ถูกจ�ำคุกมาแล้ว
๒๕ ปี เขาเห็นว่าการเจรจาเท่านั้นที่สามารถพาแอฟริกาใต้หลีก
เลีย่ งสงครามกลางเมืองได้ จึงพยายามหาช่องทางเจรจากับรัฐบาล
หลังจากใช้เวลา ๒ ปี เจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงถึง ๑๒ ครั้ง
ก็สามารถเข้าไปสนทนาตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีโบทาและ
เดอเคลิร์กได้ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นนักโทษอยู่
ผูน้ ำ� หลายคนในพรรค ANC (African National Congress)
ไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำดังกล่าวของแมนเดลา เพราะเขาเจรจา
กับฝ่ายรัฐโดยล�ำพัง ไม่สามารถปรึกษาพูดคุยกับผูน้ ำ� คนอืน่ ๆ ได้เลย
(เนื่องจากเป็นนักโทษอุกฤษฏ์ ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเกือบ
สิน้ เชิง) จึงย่อมอยูใ่ นฐานะทีเ่ สียเปรียบ หลายคนกลัวว่านีเ้ ป็นแผน
ของรัฐบาลที่ต้องการตอกลิ่มระหว่างแมนเดลากับ ANC บางคน
ถึงกับระแวงว่าแมนเดลาก�ำลังขายตัว ใช่แต่เท่านัน้ เสียงค้านยังมา
จากฝ่ายหัวรุนแรงในพรรคที่เห็นว่า มีแต่การต่อสู้ด้วยก�ำลังอาวุธ
เท่านั้นที่จะน�ำชัยชนะมาสู่คนด�ำอย่างแท้จริง คนเหล่านี้มองว่า
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ความรุนแรงที่ก�ำลังเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ควรหวั่นวิตก เพราะ
มันคือการปฏิวัติที่ก�ำลังเคลื่อนตัว
อย่างไรก็ตาม แมนเดลากลับมองว่า “ประเทศใดก็ตาม
แม้ในยามสงคราม ก็ยังมีเวลาส�ำหรับการเจรจา” แมนเดลาจึง
เดินหน้าต่อไป และสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้น�ำส่วนใหญ่
ของ ANC ได้ การริเริ่มของแมนเดลานอกจากจะเปิดลู่ทางให้
มีการเจรจาระหว่างผู้แทนรัฐบาลกับผู้น�ำ ANC คนอื่น ๆ (ที่อยู่
นอกคุก) แล้ว ยังน�ำไปสูข่ อ้ ตกลงหลายประการทีผ่ อ่ นคลายความ
รุนแรง อาทิ การปลดปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด รวมทั้งการ
คืนอิสรภาพให้แก่แมนเดลา ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ส�ำคัญคนสุดท้ายทีไ่ ด้ออก
จากคุก การเลือกตั้งทั่วประเทศในปี ๒๕๓๗ ได้ท�ำให้อ�ำนาจจาก
คนขาวถูกส่งผ่านมายังคนด�ำได้อย่างสันติ โดยปราศจากการนอง
เลือด นับแต่นั้นแอฟริกาใต้ก็เริ่มมีเสถียรภาพทางการเมืองและมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจให้
เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อ ๔ ปีที่แล้ว
ทัง้ ๆ ทีต่ อ้ งเจรจาแต่ลำ� พังในคุกท่ามกลางเสียงคัดค้านของ
มิตรสหายและพลพรรค แต่การทีแ่ มนเดลาสามารถผลักดันให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในแอฟริกาใต้ได้โดยสันติวิธี
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลของเขา รวมทั้งความมั่นคง
ในหลักการ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะตน และความกล้าที่จะ
ท�ำตามความเชื่อของตนแม้คนอื่นจะเห็นต่าง
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ทัง้ หมดนีไ้ ม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นรัฐบุรษุ ของแมนเดลา
หากยังบ่งชี้ถึงความความหนักแน่นและถี่ถ้วนรอบคอบในทาง
จริยธรรมของเขา แม้จะไม่สยบยอมต่อรัฐบาลที่ชั่วร้ายโหดเหี้ยม
แต่เขาพร้อมจะเจรจาด้วยหากสามารถป้องกันสงครามกลางเมือง
หรือหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้ น่าคิดว่า หากเขายึดติดกับความ
ถูกต้องอย่างหัวชนฝาถึงขั้นชูธงว่า “ไม่เจรจากับโจร” หรือ
“ต้องแตกหักกับคนชั่ว” ผู้คนจะต้องล้มตายกันอีกมากมาย
และแอฟริกาใต้คงลุกเป็นไฟอย่างที่นักสังเกตการณ์ทั่วโลกเคย
คาดการณ์เอาไว้
การประกาศว่า “ไม่เจรจากับโจร” “ต้องแตกหักกับคนชัว่ ”
แม้ เ ป็ น หลั ก การที่ ดู ดี บ่ ง ชี้ ถึ ง การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง ไม่
ปรารถนาข้องแวะกับคนชั่วร้าย แต่หากยึดมั่นมากเกินไป ก็อาจ
ส่งผลเสียได้ ลองนึกถึงเหตุการณ์โจรจับผู้บริสุทธิ์เป็นตัวประกัน
ขณะที่ถูกล้อมด้วยต�ำรวจซึ่งมีอาวุธครบมือ โจรต้องการเจรจา
กับต�ำรวจ แต่หากต�ำรวจประกาศว่าไม่เจรจากับโจร ต้องแตกหัก
กับคนชั่ว อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวประกัน แม้ตัวประกันจะตายด้วย
น�้ำมือของโจร ต�ำรวจก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลย
การยึดมั่นในความถูกต้องนั้นจะมีประโยชน์อย่างแท้จริง
ก็ต่อเมื่อไม่ท�ำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนด้วย โดยเฉพาะถึงขั้นสูญเสีย
ชีวิตและอวัยวะ หากยึดมั่นในความถูกต้องแล้ว คนอื่นที่ไม่รู้
อิโหน่อิเหน่ต้องมีอันเป็นไป มันจะเป็นความถูกต้องได้อย่างไร
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จะว่าไปแล้วการยึดมัน่ ในความถูกต้องดังกล่าว แม้ไม่มใี คร
เดือดร้อนเลย มีแต่ตนเองเท่านัน้ ทีเ่ ดือดร้อน ในบางกรณีกใ็ ช่วา่ จะ
สมควรท�ำ เช่น ถูกโจรเอาปืนจ่อหัวในซอยเปลี่ยวเพื่อปล้นทรัพย์
ควรหรือที่จะ “แตกหักกับคนชั่ว” ถ้าท�ำเช่นนั้นก็ต้องไม่ยอมยื่น
เงินให้เขาตามค�ำขู่ แต่ต้องขัดขืนต่อสู้ ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คง
เดาได้ไม่ยาก ผู้มีสติปัญญาย่อมไม่ท�ำเช่นนั้นอย่างแน่นอน ถ้าไม่
ยอมท�ำตามค�ำขู่ของโจร สิ่งที่ควรท�ำก็คือพยายามเจรจากับโจร
เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา หรืออาจเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้
คนที่กล้าประกาศอย่างหนักแน่นว่า ไม่เจรจากับโจร ต้อง
แตกหักกับคนชั่วนั้น มักเป็นเพราะคิดว่าตนอยู่ในสถานะที่ได้
เปรียบ และสามารถมีชัยเหนือโจรและคนชั่วได้โดยไม่ต้องเจรจา
ในทัศนะของเขา การเจรจาจะท�ำให้เขาได้รับชัยชนะไม่เด็ดขาด
บรรลุเป้าหมายไม่เต็มร้อย หรือท�ำให้ชัยชนะที่สมบูรณ์ถูกชะลอ
ออกไป อย่างไรก็ตามน่าคิดต่อไปว่า หากยืนกรานต่อสู้ต่อไปโดย
ไม่ยอมเจรจา แต่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากขึ้น (จะเป็นฝ่าย
ไหนก็ไม่สำ� คัญ เพราะทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ สิน้ ยิง่ เป็น
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยแล้ว ก็ยิ่งไม่สมควรตาย) การ
กระท�ำเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นความถูกต้องได้หรือไม่ ถ้ายึดมั่นใน
ความถูกต้องอย่างแท้จริง ก็ควรคิดถึงผลกระทบอันเลวร้ายที่จะ
เกิดขึ้นกับคนอื่นจากการกระท�ำของตนด้วยทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ไม่ควรคิดถึงแต่ชัยชนะของตนเท่านั้น
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ถ้าคิดถึงแต่ชัยชนะของตนหรือผลได้ท่ีจะเกิดขึ้นกับตน
ก็ชวนให้คิดต่อไปว่า แท้จริงแล้ว ที่ท�ำไปทั้งหมดนั้นเป็นเพราะ
ยึดมั่นในความถูกต้องหรือยึดมั่นในชัยชนะของตนกันแน่ พูดอีก
อย่าง เขาท�ำเพื่อธรรมหรือเพื่ออัตตาตัวตนกันแน่ นี้เป็นค�ำถาม
ที่ทุกฝ่ายในความขัดแย้งควรไตร่ตรองมองให้ลึก หากมีจิตใจใฝ่
ความถูกต้องอย่างแท้จริง
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วิถีแห่งสันติ

ความรุนแรงในพม่ากับจุดยืนของชาวพุทธ
◌

ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในพม่า ซึง่ ลุกลามกลาย
เป็นความรุนแรงจนมีคนตายกว่า ๔๐ คนขณะทีอ่ กี ๑๒,๐๐๐ คน
ต้องอพยพหนีภัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (มีนาคม ๒๕๕๖) เป็น
เหตุการณ์ทที่ งั้ น่าเศร้าและน่าหวัน่ วิตกมาก เพราะไม่เพียงเกิดจาก
ความเคียดแค้นชิงชังทีส่ งั่ สมกันมานานเท่านัน้ หากยังเกิดขึน้ จาก
การปลุกระดมในนามของการปกป้องพุทธศาสนา
พุทธศาสนานั้นปฏิเสธความรุนแรงในทุกกรณี ยิ่งการฆ่า
สังหารผูค้ นแล้ว ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ถอื เป็นบาปทัง้ สิน้ แต่กลับ
มีพระภิกษุจ�ำนวนไม่น้อยเป็นแกนน�ำในการกระตุ้นให้เกิดความ
โกรธเกลียดชาวมุสลิม ถึงกับเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงกับคน
เหล่านัน้ องค์กรทีเ่ ป็นแกนหลักในเรือ่ งนีเ้ รียกตัวเองว่า “๙๖๙” ซึง่
มีทมี่ าจากพุทธคุณ ๙ ประการ ธรรมคุณ ๖ ประการ และสังฆคุณ ๙
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ประการ แต่ผนู้ ำ� ขององค์กรนีค้ อื สยาดอ วีระธู กลับเรียกตนเองว่า
“บินลาดินแห่งพุทธศาสนา” ผู้น�ำของ ๙๖๙ โจมตีว่าชาวมุสลิม
เป็นชาวต่างชาติ (ส่วนใหญ่มีเชื้อสายอินเดีย จีนและบังกลาเทศ)
ที่ครอบง�ำพม่าในทางเศรษฐกิจ และมีแผนที่จะครอบง�ำในทาง
วัฒ นธรรมและการเมือง รวมทั้งมีแผนเอาศาสนาอิ ส ลามมา
แทนที่พุทธศาสนา หากชาวพุทธไม่ลุกขึ้นต่อต้านและจัดการ
กับชาวมุสลิม พม่าก็จะ “สิ้นชาติ” และพุทธศาสนาก็จะดับสูญ
นอกจากการพิมพ์หนังสือ ผลิตวิดีโอ และซีดีปลุกระดมแล้ว พระ
ภิกษุหลายรูปยังเดินสายปลุกระดมญาติโยม รวมทั้งรณรงค์ให้ไม่
ซือ้ สินค้าหรือท�ำการค้าขายกับชาวมุสลิมทัว่ ประเทศ โดยมีการน�ำ
ป้าย ๙๖๙ มาติดตามร้านค้าต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ชาวพุทธซื้อ
สินค้าจากร้านเหล่านี้เท่านั้น ตามค�ำขวัญที่ว่า “เชื้อชาติเดียวกัน
ศาสนาเดียวกัน” ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยมีเสียงคัดค้านหรือทักท้วง
จากผู้น�ำชาวพุทธในพม่าน้อยมาก
พุ ท ธศาสนานอกจากปฏิ เ สธความรุ น แรงแล้ ว ยั ง ไม่
สนับสนุนการแบ่งเขาแบ่งเรา จนเห็นคนอื่นเป็นศัตรูที่สมควร
จงเกลียดจงชัง ยิง่ การมองเห็นผูค้ นเป็นตัวเลวร้ายเพียงเพราะเขา
มีเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษาต่างจากเรา ก็ยงิ่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สมควร เพราะ
เราไม่พึงตัดสินคนโดยดูที่ “สมมุติ” หรือ “ยี่ห้อ” ของเขาเท่านั้น
ถึงที่สุดแล้วทุกคนต่างเป็นมนุษย์และเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้น
จึงควรมีเมตตาต่อกัน (ดังเวลาแผ่เมตตา เราก็แผ่เมตตาให้
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สรรพสัตว์ ไม่เลือกว่าเป็นคนหรือสัตว์ดว้ ยซ�ำ้ จะกล่าวไปไยถึงการ
แบ่งแยกว่าเป็นพุทธ มุสลิม คริสต์ ไทย จีน พม่า)
การปกป้องพุทธศาสนานั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่ดี แต่วิธีการ
ก็ต้องสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนาด้วย จึงจะเป็นการ
ปกป้องพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หากใช้วิธีการที่ตรงข้ามกับหลัก
ธรรมในพุทธศาสนา หรือวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ ผลที่
เกิดขึ้นจะเป็นการปกป้องพุทธศาสนาได้อย่างไร มันกลับกลาย
เป็นการบ่อนท�ำลายพุทธศาสนาด้วยซ�ำ้ มองในมุมของพุทธศาสนา
ชาวมุสลิมในพม่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรไม่ส�ำคัญเท่ากับว่าเรา
ชาวพุทธปฏิบตั อิ ย่างไรต่อเขา ถึงแม้เขาจะท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง นัน่ ก็
ไม่ใช่เหตุผลที่ท�ำให้เรามีสิทธิ์ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเดียวกันหรือ
ยิ่งกว่านั้น ไม่มีค�ำสอนของพุทธศาสนาหรือแบบอย่างจากพุทธ
จริยาทีส่ นับสนุนการกระท�ำดังกล่าวได้ มิใช่พระพุทธองค์ดอกหรือ
ที่ตรัสว่า “พึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงเอาชนะ
ความชั่วด้วยความดี พึงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้ พึงเอา
ชนะความเท็จด้วยค�ำสัตย์”
ชาวมุสลิมนั้นเป็นชนส่วนน้อยมาก ๆ ในพม่า มีสัดส่วนแค่
๔ เปอร์เซนต์ของประชากร เป็นไปได้อย่างไรทีค่ นจ�ำนวนน้อยนิด
ดังกล่าวจะมาท�ำลายพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่
หากพุทธศาสนาจะเสื่อมโทรมถดถอย ก็มิใช่เป็นเพราะคนอื่น
แต่เป็นเพราะชาวพุทธด้วยกันเอง ข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
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นานแล้วว่าหากพระสัทธรรมจะเสือ่ มสูญก็เพราะพุทธบริษทั ทัง้ ๔
ไม่ใส่ใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรม
“เรือล่มเพราะต้นหน” (หาใช่เพราะลมพายุไม่) เป็นอุปมา
ของพระพุทธองค์ที่ชี้ว่า ความเสื่อมโทรมของพระศาสนานั้นเกิด
จากปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก หากผู้คนจะนับถือ
ศาสนาพุทธน้อยลงเพราะไปนับถือศาสนาอิสลามมากขึน้ ก็ไม่ควร
โทษชาวมุสลิมว่ามาแย่งชิงชาวพุทธไป แต่ควรกลับมามองตนเอง
ว่าเราชาวพุทธได้ท�ำหน้าที่ของตนเองดีแล้วหรือ การมัวแต่โทษ
คนอื่นจนถึงกับลงไม้ลงมือท�ำร้ายเขา ฆ่าเขา เผาบ้านเรือนและ
ศาสนสถานของเขา เท่ากับประจานตนเองว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค�ำสอนในศาสนาของตนเองเลย และยิ่งท�ำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธา
ในพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งก็คือการผลักไสให้เขาไปหาศาสนาอื่น
หรือไม่มีศาสนาเสียเลย
นีไ้ ม่ใช่ความรุนแรงครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ ปลายปีทแี่ ล้วก็มเี หตุ
จลาจลที่รัฐยะไข่ จนมีคนตายร่วม ๑๘๐ คน ผู้คนนับแสนต้อง
พลัดที่นาคาที่อยู่ ความรุนแรงดังกล่าวลุกลามเพราะมีการจัดตั้ง
อย่างเป็นขบวนการเช่นเดียวกับความรุนแรงเมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว ผูร้ ู้
ในพม่าบอกว่า กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นแกนน�ำในการก่อความ
รุนแรงดังกล่าวได้รบั อิทธิพลจากพระภิกษุในศรีลงั กาซึง่ ใช้วธิ กี าร
เดียวกันกับชาวมุสลิมทีน่ นั่ เชือ้ แห่งความเกลียดชังนัน้ แพร่หลาย
ได้ง่าย หวังว่าชาวพุทธไทยจะมีภูมิต้านทานเชื้อดังกล่าวมากพอ
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จนไม่ถงึ กับท�ำร้ายใครในนามของการปกป้องพุทธศาสนา และหาก
สามารถชักชวนพีน่ อ้ งชาวพุทธในพม่าให้กลับมามีสติและยุตคิ วาม
รุนแรงที่กระท�ำต่อพี่น้องชาวมุสลิม ก็ควรแก่การอนุโมทนาเป็น
อย่างยิ่ง
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ประสบการณ์ชีวิต

จุดเปลี่ยนและบทเรียนชีวิต
◌

ใครทีม่ อี ายุลว่ งเลยมาถึงปัจฉิมวัย ชีวติ ย่อมต้องผ่านจุดเปลีย่ นมา
หลายครั้ง ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน แน่นอนว่าจุดเปลี่ยนส�ำคัญย่อม
ได้แก่จุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิต ซึ่งแม้จะไม่หวือหวาหรือหักมุม
แต่ก็น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอีกหลายครั้ง
ตอนนั้นข้าพเจ้าอายุ ๑๔ ปี พูดถึงประวัติการเรียนแล้ว
ก็นับว่าเป็นเด็กเรียนดีมาโดยตลอด แม้ไม่ถึงกับดีมากหรือดีเลิศ
(เคยสอบได้ที่ ๑ เพียงครั้งเดียว ส่วนใหญ่อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก
ของชั้น) ไม่เคยมีปัญหากับครูบาอาจารย์ เพราะเป็นเด็กที่ตั้งใจ
เรียน ไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องการบ้าน แต่ก็ยอมรับว่าตั้งแต่
อนุบาลเป็นต้นมาไม่เคยมีความสุขกับการเรียนเลย (ยกเว้นบาง
วิชาในบางปีเท่านั้น) การเรียนเป็นแค่การท�ำตามหน้าที่ โดยมี
จุดมุ่งหมายคือเพื่อท�ำคะแนนให้ดีที่สุด แน่นอนว่าถ้าวิชาไหนได้
คะแนนน้อย หรือเทอมใดผลสอบออกมาไม่ดี ก็รสู้ กึ เป็นทุกข์มาก
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แต่ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าเริม่ เปลีย่ นไปเมือ่ ถึงอายุดงั กล่าว
มีวนั หนึง่ ข้าพเจ้าถามตัวเองว่า เราเรียนเพือ่ อะไร ? ข้าพเจ้าพบว่า
ค�ำตอบไม่นา่ จะเป็นการเรียนเพือ่ เอาคะแนน แต่ควรเป็นการเรียน
เพือ่ เอาความรูม้ ากกว่า ความคิดเช่นนีท้ ำ� ให้จดุ หมายในการเรียน
ของข้าพเจ้าเปลีย่ นไป และช่วยให้ขา้ พเจ้าก็มคี วามสุขกับการเรียน
มากขึน้ เพราะคะแนนหรือผลสอบมีความหมายต่อข้าพเจ้าน้อยลง
เพราะถึงแม้บางวิชาจะได้คะแนนไม่มาก แต่ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าได้
ความรู้มากขึ้น
ค�ำตอบดังกล่าวไม่เพียงท�ำให้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นกับการ
อ่านหนังสือเรียน โดยไม่สนใจว่าครูจะออกข้อสอบหรือไม่แล้ว
ยังท�ำให้เกิดความสนใจอ่านหนังสือนอกห้องเรียนมากขึ้น ที่จริง
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกขาประจ�ำของห้องสมุดในโรงเรียนมานานแล้ว
แต่คราวนี้ยังสนใจหนังสือที่เป็นวิชาการมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่
สารคดีเท่านั้น
มีเหตุการณ์หนึง่ ทีม่ าเสริมความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ก็คอื
ข้าพเจ้ากับเพื่อนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้องในการท�ำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมงานวิทยาศาสตร์ที่เครือข่าย
โรงเรียนคาทอลิกจัดขึน้ (ล้อกับงานวิทยาศาสตร์สมั พันธ์อนั โด่งดัง
ซึ่งจัดที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ฯ มานานหลายปี) ข้าพเจ้าเป็นเด็ก
เรียนทีไ่ ม่เคยท�ำกิจกรรมท�ำนองนีม้ าก่อน เมือ่ มารับผิดชอบงานนี้
จึงได้พานพบประสบการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
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ซึง่ ล้วนแต่เป็นการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าทัง้ สิน้ แม้ปญ
ั หาบางอย่าง
จะท�ำให้หนักใจไปหลายวัน เพราะท�ำเกือบเสร็จแล้วแต่ไม่ทำ� งาน
ดังที่หวัง (เครื่องท�ำน�้ำอุ่นพลังแสงอาทิตย์ แต่น�้ำกลับไม่เขยื้อน
ขยับ) แต่หลังจากใช้เวลาครุ่นคิดกับมันอย่างเอาจริงเอาจัง ก็หา
ทางออกได้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือความสุข ยิง่ โครงงานนีไ้ ด้รบั รางวัลที่ ๑
ด้านฟิสิกส์ก็ยิ่งเกิดความภาคภูมิใจ
ประสบการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ข้าพเจ้าพบว่า การท�ำกิจกรรม
นอกห้องเรียนนัน้ ให้อะไรแก่ตนเองมากมายอย่างทีไ่ ม่เคยคาดคิด
มาก่อน ทีส่ ำ� คัญก็คอื ได้รจู้ กั คิดและแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง ซึง่ ไม่คอ่ ย
ได้จากการเรียนในห้องเรียน เพราะปัญหาที่เจอในการเรียนนั้น
ล้วนเป็นปัญหาที่หาค�ำตอบได้จากหนังสือ และเป็นค�ำตอบที่มีได้
แค่หนึง่ เดียว ในขณะทีป่ ญ
ั หาทีข่ า้ พเจ้าพบจากการท�ำโครงงานนัน้
เป็ น ปั ญ หาปลายเปิ ด ที่ มี ท างออกได้ ห ลายทาง นอกจากนั้ น
กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยฝึกทักษะให้แก่ข้าพเจ้าอีกหลายประการ
เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (หรือที่สมัยนี้เรียกว่า social skills
ซึ่งไม่ค่อยได้จากการเรียนในห้องเรียนเท่าใดนัก)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมนอกห้องเรียนได้ช่วยให้ข้าพเจ้า
“เรียนรู้” อีกหลายเรื่อง นับเป็นการขยายขอบเขตหรือนิยาม
ของ “ความรู้” ให้กว้างกว่าที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่ามีอยู่แต่ในหนังสือ
เท่านั้น ประสบการณ์ดังกล่าวประกอบกับการเรียนที่มีจุดหมาย
แปรเปลี่ยนไปดังได้กล่าวข้างต้น ช่วยให้ชีวิตในโรงเรียนของ
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ข้าพเจ้านับแต่นั้นมามีความสุขมากขึ้น ให้ประสบการณ์ที่มี
ชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อดังแต่ก่อน
ผลที่ต่อเนื่องตามมาก็คือ ข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลากหลาย
มากขึ้น แม้ตอนนั้นตั้งใจจะเอาดีทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้าน
ฟิสิกส์ ถึงกับเริ่มอ่านต�ำรามหาวิทยาลัยและต�ำราฝรั่งแล้ว แต่พอ
อายุ ๑๕ ก็ขยายไปอ่านหนังสือด้านสังคมศาสตร์ดว้ ย อันเป็นเหตุ
ให้กลายเป็นแฟนของ ส.ศิวรักษ์ และสังคมศาสตร์ปริทศั น์ (ซึง่ ตอน
นั้นอยู่ในบังเหียนของสุชาติ สวัสดิ์ศรีแล้ว) ขณะเดียวกันข้าพเจ้า
ก็เอาจริงเอาจังกับการท�ำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย ไม่ใช่แต่
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานอาสาพัฒนาและ
สังคมสงเคราะห์ โดยจับพลัดจับผลูไปเป็นแกนของกลุม่ อัสสัมชัญ
อาสาพัฒนา ซึง่ ตอนนัน้ เป็นกลุม่ นักเรียนกลุม่ เดียวในประเทศทีจ่ ดั
ค่ายอาสาพัฒนาทุกปี การคลุกคลีตโี มงอยูก่ บั เพือ่ นนักเรียนกลุม่ นี้
ประกอบกับการอ่านหนังสือของ ส.ศิวรักษ์ และนิตยสารอย่าง
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ได้เปิดหูเปิดตาข้าพเจ้าเกี่ยวกับปัญหาบ้าน
เมืองเวลานัน้ ซึง่ มีมากมายหลายประการ ท�ำให้เกิดความห่วงใยใน
บ้านเมืองและหล่อหลอมให้เกิดส�ำนึกทางการเมืองขึ้นมาในที่สุด
จากเด็กทีเ่ อาแต่เรียน เส้นทางชีวติ ของข้าพเจ้าได้เบนไปสู่
การเป็นนักกิจกรรมทั้ง ๆ ที่ยังนุ่งกางเกงขาสั้น ไม่ใช่แค่กิจกรรม
ในโรงเรียน แต่ขยายไปสู่กิจกรรมนอกโรงเรียน ท�ำทั้งค่ายอาสา
พัฒนา และร่วมชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์เดือนตุลา ๒๕๑๖
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ขณะเดียวกันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทิ้ง ข้าพเจ้ายังคง
ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของชั้นและโรงเรียนทุกปี
จนได้รับรางวัลที่ ๑ เป็นค�ำรบสอง แต่ระยะหลังความสนุกเริ่ม
ลดลง เพราะความสนใจในทางสังคมศาสตร์แรงกล้าขึ้นจนไม่คิด
จะเอาดีทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิศวกรอีกต่อไป ในปีสดุ ท้ายของ
มัธยมศึกษา ข้าพเจ้าจึงย้ายไปเรียนห้องศิลปะและเลือกเรียนต่อ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทน
มาถึงตอนนีข้ า้ พเจ้าไม่ได้เรียนเพือ่ ความรูแ้ ล้ว แต่ได้เปลีย่ น
เป็นเรียนเพื่อท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เพื่อสังคม หรือเพื่อ
ประเทศชาติ ที่จริงไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้น แต่ขยายไปถึงการ
ด�ำเนินชีวิตเลยทีเดียว นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกส�ำหรับบรรยากาศบ้าน
เมืองเวลานัน้ ทีจ่ ริงเป็นความรูส้ กึ ร่วมของหนุม่ สาวจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ซึง่ เป็นผลจากลัทธิสงั คมนิยม (ซึง่ เริม่ แพร่หลายในเวลานัน้ ) พอ ๆ
กับลัทธิชาตินิยม ที่ปลูกฝังกันตั้งแต่เล็ก โดยเฉพาะจากงานของ
หลวงวิจิตรวาทการ
ลัทธิสังคมนิยมรวมทั้งลัทธิมาร์กซิสม์มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้า
อย่างจริงจังอยู่พักใหญ่ ท�ำให้ช่วงหนึ่งถึงกับครุ่นคิดถึงการปฏิวัติ
ด้วยก�ำลังอาวุธเพื่อโค่นล้มทุนนิยมและจักรวรรดินิยมที่ครอบง�ำ
เมืองไทย แต่ไม่นานก็หันมาสนใจพุทธศาสนาและภูมิปัญญา
ทางจิตวิญญาณ (เช่น เต๋า) ผู้ที่มีส่วนชักชวนให้โน้มมาทางนี้ก็คือ
อาจารย์สลุ กั ษณ์ และมิตรสหาย เช่น พจนา จันทรสันติ ชาญณรงค์
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เมฆินทรางกูร เป็นต้น และที่ตามมาคู่เคียงกันก็คือ ความศรัทธา
ในแนวทางอหิงสาหรือสันติวิธี โดยนิโคลัส เบ็นเนตต์ ที่ปรึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเวลานัน้ เป็นอีกผูห้ นึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อข้าพเจ้า
ในด้านนี้
นี้คือจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่เกิดกับข้าพเจ้า ท�ำให้แยกตัว
ออกมาจากขบวนการนักศึกษานิยมซ้าย ซึง่ ก�ำลังเฟือ่ งฟูอย่างมาก
ในเวลานั้น หาไม่ข้าพเจ้าก็คงเข้าป่าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์
หลังเหตุการณ์นองเลือด ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ที่ธรรมศาสตร์ ที่จริง
ข้าพเจ้าก็ถูกจับในเหตุการณ์นั้นด้วย แต่เหตุผลที่ข้าพเจ้าไปอยู่
ที่ธรรมศาสตร์นั้นแตกต่างจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ร่วมชุมนุม
ประท้วงรัฐบาล กลางสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์วันนั้นเองที่
ข้าพเจ้าได้เห็นโทษภัยของความโกรธเกลียดว่าสามารถท�ำลาย
ความเป็นมนุษย์ในตัวเราได้อย่างไร ดังนั้นแม้จะถูกท�ำร้าย ก็ไม่มี
ความรู้สึกโกรธเกลียด พร้อมให้อภัยผู้ที่เตะถีบข้าพเจ้า จะว่าไป
แล้วนัน่ เป็นบททดสอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ขา้ พเจ้ามัน่ คงในอหิงสธรรม
มากขึ้น
การสมาทานพุทธศาสนาท�ำให้ข้าพเจ้าไม่เพียงเห็นความ
ส�ำคัญของการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ยังเห็นว่าการ
ขัดเกลาตนเองหรือการพัฒนาชีวิตด้านในก็มีความส�ำคัญเช่นกัน
โดยเห็นว่าภารกิจสองประการนี้สามารถท�ำควบคู่กันไปได้ ขณะ
เดียวกันก็เห็นว่า ศาสนธรรมกับการสร้างสรรค์สังคม ไม่ได้แยก
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จากกัน เราสามารถน�ำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เช่น เปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี โดย
ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย แม้ผทู้ ตี่ งั้ ตัวเป็นปฏิปกั ษ์
กับเรา ก็มีความเป็นมนุษย์ไม่น้อยกว่าเรา มีแต่ความรัก ความ
เข้าใจ เท่านั้นที่จะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอย่างแท้จริง หาใช่
ความโกรธเกลียดหรือการเข่นฆ่าท�ำร้ายกันไม่
ความเข้าใจดังกล่าว ท�ำให้ขา้ พเจ้าทุม่ เทให้กบั กลุม่ ประสาน
งานศาสนาเพื่ อ สั ง คม (กศส.) ซึ่ ง มี บ ทบาทอย่ า งแข็ ง ขั น หลั ง
เหตุการณ์ ๖ ตุลา ฯ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้างขวาง ยังไม่ต้องพูดถึงการจับกุมคุมขังและด�ำเนินคดีอย่าง
ไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาประชาชนกว่า ๓,๐๐๐ คน ที่ชุมนุมใน
ธรรมศาสตร์ วันที่ ๖ ตุลา ฯ แม้ตอนนัน้ ข้าพเจ้าจะยังเป็นนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ ๒ แต่เห็นว่าเรือ่ งนีส้ ำ� คัญกว่าการเรียน จึงหันมาท�ำงานเต็ม
เวลาให้แก่ กศส. ก็ว่าได้ โดยถือว่าการเรียนเป็นเรื่องรอง
กศส. นั้นมีกรรมการหลากศาสนา ทั้งพุทธ คาทอลิก และ
โปรเตสแตนท์ ปณิธานหลักคือการน�ำเอาหลักศาสนธรรมมาใช้
เพื่อสร้างสรรค์สังคม เมื่อบ้านเมืองมีการข่มเหงคะเนงร้ายกัน
อย่างกว้างขวาง ศาสนาควรท�ำหน้าที่เตือนสติผู้คน และปกป้อง
ผูถ้ กู ข่มเหง ขณะเดียวกันก็ควรช่วยให้เกิดการสมานไมตรีระหว่าง
คนสองฝ่าย งานเฉพาะหน้าที่เป็นรูปธรรมก็คือ รณรงค์ให้มีการ
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นิรโทษกรรมนักโทษ ๖ ตุลา ฯ และช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับกุมโดยไม่
เป็นธรรม รวมทั้งคัดค้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คนที่ท�ำงานแบบนี้ในยุคที่รัฐบาลเป็นเผด็จการ มีอ�ำนาจ
ล้นฟ้า และหวาดระแวงคอมมิวนิสต์ ย่อมถูกเข้าใจผิดได้ง่าย
และมีโอกาสมากที่จะถูกจับเข้าคุก พวกเราคนหนุ่มสาวใน กศส.
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ส�ำหรับข้าพเจ้านั้น
ท�ำใจตัง้ แต่แรกว่าพร้อมจะสูญเสียทุกอย่างรวมทัง้ อิสรภาพ (อย่าง
เดียวทีย่ งั ไม่พร้อมจะสูญเสียคือชีวติ ) จึงไม่รสู้ กึ หวัน่ ไหวเท่าใดนัก
ในการท�ำงานให้ กศส. จะว่าไปแล้ว หากไม่เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลา ฯ
และเกิดความแตกแยกในบ้านเมืองอย่างหนักจนมีโอกาสมากที่
จะเกิดสงครามกลางเมืองอย่างเวียดนาม เขมร และลาว ข้าพเจ้า
ก็คงไม่พร้อมท�ำใจขนาดนัน้ มองในแง่นี้ วิกฤตของบ้านเมืองมีสว่ น
กระตุ้นให้คนเราละวางตัวตนได้ไม่น้อย
การท�ำงาน กศส. นั้นได้ให้อะไรแก่ข้าพเจ้ามากมาย ทั้งใน
แง่ประสบการณ์ชีวิต ทักษะการท�ำงาน การพัฒนาความกล้า
ความคุ้นเคยกับคุกตะราง (เพราะไปเยี่ยมนักโทษจนชิน) แต่ที่
ส�ำคัญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็คือ ท�ำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจออกบวช
ทั้งนี้เพราะความเครียดที่สะสมตลอด ๗ ปีที่ท�ำงาน กศส. (ทั้ง ๆ
ทีต่ อนเริม่ ท�ำงานก็ไม่คดิ ว่า กศส. จะสามารถอยู่ยาวถึงขนาดนัน้ )
ช่วงนัน้ ความหงุดหงิดเกิดขึน้ ง่ายมาก เป็นเหตุให้ทะเลาะกับเพือ่ น
ร่วมงานบ่อย ๆ เวลาอยู่คนเดียวก็มีอาการกระสับกระส่าย อยู่นิ่ง
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ได้ยาก แม้เป็นวันหยุดก็ต้องหาเรื่องไปโน่นมานี่ ซึ่งลงเอยด้วย
ความเหนือ่ ยล้า ถึงกระนัน้ ก็นอนไม่คอ่ ยหลับ พูดง่าย ๆ คือ ข้าพเจ้า
เริ่มเสียศูนย์แล้ว แม้จะพยายามพักผ่อนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่นิยม
ท�ำกัน เช่น ดูหนัง ไปเที่ยว ก็ไม่หาย ในที่สุดก็เหลือทางออกเดียว
ที่น่าจะช่วยได้ นั่นคือ สมาธิภาวนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นความ
ส�ำคัญมาตลอด แต่ท�ำไม่ค่อยจริงจัง และเมื่อตั้งใจจะท�ำสมาธิ
อย่างจริงจัง ก็ต้องพึ่งผ้าเหลือง หาไม่ก็คงมีข้ออ้างให้บ่ายเบี่ยง
หลบเลี่ยง ดังที่เคยท�ำหลายครั้งก่อนหน้านั้น
การออกบวชครั้งนั้นท�ำให้ข้าพเจ้าประจักษ์ถึงคุณค่าของ
สมาธิภาวนาอย่างชัดเจน เห็นถึงพลังแห่งสติที่สามารถบรรเทา
ความทุกข์ และช่วยให้เกิดสันติกับตัวเองและในตัวเอง ท�ำให้พบ
กับความสงบเย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของข้าพเจ้า
ก่อนหน้านั้น ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวว่า “ชีวิตที่ดีคือชีวิต
ที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์” ที่ผ่านมาชีวิตข้าพเจ้าเน้นหนักไป
ด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ผูอ้ นื่ แต่การบวชได้ชว่ ยเติมอีกด้าน
หนึ่งที่เคยพร่องไป แม้ยังไม่ถึงกับเต็มดีก็ตาม
สมาธิภาวนา ไม่เพียงช่วยเติมความสุขและสงบเย็นให้แก่
ชีวติ ข้าพเจ้าเท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของข้าพเจ้า
มีอกี มิตหิ นึง่ ทีเ่ พิม่ เข้ามา คือ มิตดิ า้ นจิตใจ กล่าวคือ ชีช้ วนให้ผคู้ น
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเสริมสร้างชีวิตด้านใน รวมทั้ง
แนะน�ำให้รจู้ กั เข้าถึงความสุขภายใน นีค้ อื สิง่ ทีข่ าดหายไปจากชีวติ
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ของผูค้ นในยุคปัจจุบนั ซึง่ แม้จะมัง่ คัง่ ด้วยทรัพย์สมบัติ เต็มไปด้วย
ความสะดวกสบาย แต่กห็ ามีความสุขอย่างแท้จริงไม่ กลับหลงเป็น
ทาสของวัตถุสิ่งเสพ อ�ำนาจ และเกียรติยศ จนน�ำไปสู่การเอารัด
เอาเปรียบและท�ำร้ายกัน รวมทั้งผลาญพร่าธรรมชาติ ทั้งโดยตรง
และผ่านโครงสร้างต่าง ๆ ในสังคม
อันที่จริงเมื่อแรกบวชนั้นข้าพเจ้านึกถึงแต่ประโยชน์ตน
เพราะต้องการแค่ผ่อนคลายใจให้หายเครียดเท่านั้น ไม่ได้คิดถึง
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ทา่ นไม่วา่ ในด้านใดทัง้ สิน้ แต่เมือ่ ได้ประจักษ์
ถึงอานิสงส์ของสมาธิภาวนาและความส�ำคัญของชีวติ ด้านใน ก็หนั
มาท�ำงานส่งเสริมด้านนี้มากขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งด้วย
การเขียน การพูด และการอบรม แม้ว่างานที่ข้าพเจ้าท�ำค่อนข้าง
หลากหลาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สันติวิธี และการพัฒนา
แต่ล้วนมีมิติด้านจิตใจเป็นพื้นฐานหรือแกนกลางทั้งสิ้น การให้
ความส�ำคัญแก่งานเหล่านี้ มีส่วนส�ำคัญท�ำให้ข้าพเจ้าอยู่ในเพศ
บรรพชิตอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือ แทนที่จะบวชแค่ ๓ เดือนตามที่
ตั้งใจไว้แต่แรก ก็ล่วงเลยมาจนบัดนี้เป็นเวลา ๓๐ ปีแล้ว
มาย้อนคิดดู ความเครียดจนเริม่ เสียศูนย์ในวัยเบญจเพสนัน้
มีคณ
ุ ประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นแรงผลักดันให้ขา้ พเจ้าเข้าสูร่ ม่
กาสาวพัสตร์ และหันมามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างแทบจะ
สิน้ เชิง หากข้าพเจ้าไม่มปี ญ
ั หาชีวติ ในครัง้ นัน้ ป่านนีข้ า้ พเจ้าคงยัง
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ครองเพศคฤหัสถ์ และมีชวี ติ ทีร่ มุ่ ร้อนและเหนือ่ ยล้า อีกทัง้ ยังไม่แน่
ว่าจะสามารถบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมได้กมี่ ากน้อย
หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าพบว่า “สงบเย็น” กับ “เป็น
ประโยชน์” นั้นสัมพันธ์กันมาก ในด้านหนึ่งความสงบเย็นช่วยให้
สามารถท�ำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ผิด
เพีย้ นผันแปรกลายเป็นการสนองกิเลสส่วนตน หรือกลายเป็นการ
เบียดเบียนผู้อื่น ดังมีตัวอย่างมากมายที่ชี้ว่าหากปราศจากความ
สุขด้านในแล้ว ก็งา่ ยทีจ่ ะหันไปแสวงหาความสุขจากทรัพย์ อ�ำนาจ
และเกียรติยศ จนตกเป็นทาสของมัน และท�ำทุกอย่างเพื่อให้ได้
มันมา โดยอ้างว่าเป็นการท�ำเพือ่ ส่วนรวม เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะคดโกง
หรือใช้อ�ำนาจไปในทางมิชอบ รวมไปถึงการท�ำร้ายคนที่ขัดขวาง
การตักตวงผลประโยชน์ของตน
ในอีกด้านหนึ่ง การค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ก็ช่วย
กระตุ้นให้พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อผู้อื่น เป็น
แรงผลักดันให้ลดละตัวตน หรือคลายความยึดมั่นในตัวกูของกู
กิเลสที่เบาบางนั้นย่อมช่วยให้พบกับความสงบเย็นได้ง่าย อย่าง
น้อย ๆ เมื่อใส่ใจกับความทุกข์ของคนอื่น ก็จะรู้สึกว่าความทุกข์
ของตนเองเป็นเรือ่ งเล็ก ในทางตรงข้ามคนทีค่ ดิ ถึงแต่ตวั เอง ไม่คดิ
จะท�ำอะไรเพือ่ ผูอ้ นื่ เลย แม้มคี วามทุกข์เกิดขึน้ กับตนเองเพียงเล็ก
น้อย ก็กลายเป็นเรือ่ งใหญ่ขนึ้ มาได้ ดังนัน้ จึงกลายเป็นคนทีท่ กุ ข์งา่ ย
และสุขยาก
พระไพศาล วิสาโล

155

จะว่าไปแล้วความสงบเย็นที่แท้จริงนั้น จะรู้ได้ชัดเจนก็
จากการออกไปรับแรงกระทบจากภายนอก หากยังสงบนิ่งอยู่ได้
ก็แสดงว่าเป็นความสงบเย็นที่มาจากภายใน เนื่องจากได้ลดละ
กิเลสหรือตัวตนลงได้ หากยังหวั่นไหว ใจกระเพื่อม หรือรุ่มร้อน
ก็แสดงว่า เป็นความสงบเย็นแบบเทียม ๆ ซึง่ อาจเกิดจากการหลบลี้
หนีปัญหา หรือแวดล้อมด้วยคนที่เอาใจตน ไม่มีใครมาขัดใจให้
ขุ่นเคือง ส�ำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าความสงบเย็นที่เกิดกับตนนั้นมา
จากภายในหรือภายนอก การออกไปท�ำประโยชน์แก่เพือ่ นมนุษย์
ที่ทุกข์ยาก เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พบค�ำตอบ ขณะเดียวกันก็
สามารถขัดเกลากิเลสหรือลดละตัวตนให้เบาบาง จนพบกับความ
สงบเย็นที่แท้เพิ่มขึ้นได้
ข้าพเจ้านั้นเริ่มต้นจากการพยายามท�ำประโยชน์แก่ส่วน
รวม ต่อมาจึงเห็นความส�ำคัญของการลดละกิเลสและฝึกฝนใจ
ให้สะอาด สงบเย็น และเป็นสุข ต่างจากหลายคนที่เริ่มต้นจาก
การมุ่งขัดเกลาตนเอง แต่ในที่สุดก็ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเมตตากรุณาเบ่งบานขึ้นในจิตใจ หาไม่
ก็เป็นเพราะเห็นว่าการท�ำเช่นนั้นจะช่วยฝึกฝนตนให้เห็นแก่ตัว
น้อยลง หรือมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้น
ชี วิ ต ข้ า พเจ้ า มี จุ ด เปลี่ ย นมากมายหลายวาระ แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทุกครั้งล้วนเป็นคุณที่หนุนเนื่องให้เกิดการพัฒนา
ตนเป็นล�ำดับ แม้วัดจากค่านิยมของผู้คนทั่วไป เป็นการถดถอย
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หรือหนีห่างจากความเจริญที่โลกยึดถือ (คือ ความร�่ำรวย มีการ
งานที่มั่นคง มีต�ำแหน่งสูงส่ง มากด้วยบริษัทบริวาร) ไกลขึ้นทุกที
ก็ตาม เมื่อใคร่ครวญดูข้าพเจ้าคิดว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วย
ให้ชวี ติ ข้าพเจ้าเมือ่ ถึงจุดเปลีย่ น ก็ไม่ใช่การหันเหไปในทางทีต่ กต�ำ่
นอกจากครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรที่ให้ข้อคิดและความเห็น
อันเป็นประโยชน์มาโดยตลอดแล้ว ที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ คุณค่า
หลายประการที่ถูกปลูกฝังมาแต่เล็ก
ตั้งแต่เล็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ข้าพเจ้าถูกปลูกฝังให้มี
วินัยและความขยันขันแข็ง โยมแม่จะคอยดูแลและเคี่ยวเข็ญให้
ลูก ๆ กินข้าวและนอนเป็นเวลา ไม่วา่ จะไปเล่นทีไ่ หนหากเลยเวลา
ก็จะได้ยินเสียงโยมแม่เรียกให้กินข้าว อาบน�้ำ และเข้านอน (ใน
สมัยที่เรายังไม่มีโทรทัศน์ที่บ้าน การเข้านอนเป็นเวลาดูจะไม่ใช่
เรื่องยากเท่ากับสมัยนี้) แม้โยมพ่อจะไม่ค่อยใกล้ชิดกับลูก แต่ถ้า
ถึงช่วงสอบ ลูก ๆ จะถูกบังคับให้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบทั้งวัน
ไปเล่นที่ไหนไม่ได้ แต่ความเข้มงวดที่บ้านนั้นเทียบไม่ได้กับที่
โรงเรียน ซึง่ ขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งความเจ้าระเบียบ (โดยเฉพาะการตรงต่อ
เวลาและความสะอาด) อีกทั้งยังเอาจริงเอาจังเรื่องการเรียน
นักเรียนถูกฝึกให้ขยันด้วยการท�ำการบ้านมาก ๆ จึงเป็นธรรมดาที่
เมื่อนักเรียนกลับบ้าน อย่างแรกที่ต้องท�ำหรือนึกถึง คือ การบ้าน
เพราะหากละเลยหรือบกพร่อง เป็นต้องถูกตีในวันรุ่งขึ้น ๑๒ ปี
ที่อัสสัมชัญท�ำให้ความมีวินัยและความขยันขันแข็งฝังอยู่ในนิสัย
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ของข้าพเจ้า ซึ่งนอกจากช่วยให้ครองตนหรือคุมอารมณ์ของตน
ได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ไม่กลัวความยากล�ำบาก บ่อยครั้งแม้จะ
ประสบอุปสรรค ทั้ง ๆ ที่สติปัญญาไม่มาก แต่อาศัยใจสู้ พึ่งความ
เพียรเป็นหลัก ก็สามารถฟันฝ่าจนลุล่วงไปด้วยดี
มีอีกหลายอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับจากโรงเรียน ที่ส�ำคัญก็คือ
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความสมถะ และความเสียสละ คุณธรรมเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้เห็นจากครูทั้งที่เป็นนักบวช (คาทอลิก) และฆราวาส
ซึ่งแสดงให้ประจักษ์อยู่ตลอดเวลา นักบวชหลายท่านเป็นชาว
ต่างชาติแต่มาอุทิศชีวิตให้แก่ยุวชนไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิต
โดยที่ทุกท่านอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นแบบอย่างได้เช่นเดียวกับครู
หลายท่านที่สอนพวกเราอย่างทุ่มเทจนวัยชรา โดยไม่สนใจเรื่อง
เงินทองเลย ยังไม่ตอ้ งพูดถึงศิษย์เก่าอีกนับไม่ถว้ น ทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ ง
ความซื่อสัตย์สุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นชื่อที่ข้าพเจ้าคุ้นแต่เล็ก
เช่นเดียวกับอีกหลายท่านที่คนยุคนี้คงลืมไปแล้ว
คุณธรรมเหล่านี้ (รวมทั้งความมีวินัย และความขยันหมั่น
เพียร) แม้คนยุคนี้จะมองว่าเป็นสิ่งพื้น ๆ คร�่ำครึ หรือ “เชย” ไม่
แปลกใหม่ทันสมัยเท่ากับ ความเป็นตัวของตัวเอง การมีความคิด
สร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก หรือความรักเสรีภาพ แต่ก็เป็น
คุณค่าสากล ทีใ่ ช้ได้ทกุ ยุคทุกสมัย ไม่วา่ โลกจะก้าวสูย่ คุ โลกาภิวตั น์
หรือยุคดิจติ ลั เพราะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยประคับประคองให้ชวี ติ สามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างมัน่ คง ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคมากมายเพียงใด อีกทัง้
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ยังช่วยก�ำกับให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ก่อความทุกข์แก่
ตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางชีวิตสายใดก็ตาม จะมุ่ง
ความส�ำเร็จทางโลก หรือหวังความก้าวหน้าทางธรรม คุณธรรม
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจ�ำเป็นเสมอ
หากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง ข้าพเจ้าก็เดินมาไกล
แล้ว แต่ยังต้องเดินต่อไป เพราะจุดหมายปลายทางยังอยู่อีกไกล
นั่นคือ จิตใจที่ไกลจากกิเลส เข้าถึงความสงบเย็นเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง บนทางสายนีจ้ ดุ เปลีย่ นยังสามารถเกิดขึน้ ได้เสมอ แต่ไม่วา่
ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก็หวังว่าจะยังคงแน่วแน่ในจุดหมาย
ดังกล่าวอยู่เสมอ
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ประวัติการอ่าน (โดยย่อ) ของข้าพเจ้า
◌
ข้าพเจ้าเกิดเมื่อปี ๒๕๐๐ เป็นลูกจีน เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่
โรงเรียนสตรีจุลนาถ ต่อมาได้เรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ ตอนอายุราว ๘-๙ ขวบ เคยใฝ่ฝันอยากเป็น
ต�ำรวจ แต่เมื่อเข้าวัยรุ่น เปลี่ยนใจอยากเป็นวิศวกร เนื่องจาก
เป็นคนเรียนเก่ง พ่อแม่จึงอยากให้เรียนหมอ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เรียนชั้น ม.ศ.๕ ข้าพเจ้าเบนเข็มไปเรียนสายศิลปะ จบแล้วก็
เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีแรก
จนปีสุดท้าย
ข้าพเจ้าสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เล็ก เคยเป็นตัวแทน
ของชั้นและโรงเรียนส่งโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงาน
นิทรรศการต่าง ๆ ๔ ปี ติดต่อกัน แม้มาเรียนสายศิลปะ ก็ยังไม่ทิ้ง
ความสนใจด้านนี้ แต่ต่อมาเมื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
บ้านเมือง จึงสนใจวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็สนใจกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
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กับสังคม ดังนั้นแทนที่จะเอาแต่เรียนดังแต่ก่อน ก็ไปออกค่าย
พัฒนาชนบทของโรงเรียน รวมทั้งเขียนบทความ ท�ำงานหนังสือ
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้กระตุ้นความตื่นตัวทางสังคม
และการเมืองของข้าพเจ้ามากขึ้น เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ได้ร่วม
กับกลุ่มอหิงสา เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี รวมทั้งเป็น
สาราณียกรวารสารปาจารยสาร (ซึ่งยังตีพิมพ์อยู่จนทุกวันนี้)
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ท�ำให้ข้าพเจ้าซึ่งยังเป็น
นักศึกษาปี ๒ ทุม่ เทให้กบั งานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นผูป้ ฏิบตั ิ
งานของกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ส่วนใหญ่เป็นการ
ช่วยเหลือนักโทษการเมืองซึ่งเวลานั้นทั่วประเทศมีนับหมื่นคน
จนกระทัง่ ปี ๒๕๒๖ จึงได้อปุ สมบทเพือ่ ฝึกจิตพักใจ เนือ่ งจากตอน
นัน้ เครียดกับงานมาก ทีแรกคิดว่าจะบวชสัก ๓ เดือน แต่อานิสงส์
ของการภาวนา ท�ำให้อยากบวชต่อ จึงเลื่อนก�ำหนดสึกไปเรื่อย ๆ
จนมาถึงบัดนี้เป็นเวลา ๓๕ ปีแล้ว
ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ แต่ยงั ดูแลอีกวัด คือวัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมดิ ว้ ย
เท่าทีจ่ ำ� ความได้ขา้ พเจ้าสนใจอ่านหนังสือตัง้ แต่ยงั เป็นเด็ก
ชัน้ อนุบาล หนังสือทีช่ อบอ่านคือการ์ตนู สมัยนัน้ หนังสือการ์ตนู ที่
คนนิยมมาก ได้แก่ อัศวินสายฟ้า วิเตชามนุษย์หุ่นเหล็ก ข้างบ้าน
มีร้านขายของเก่า มักมีหนังสือพวกนี้พลัดหลงมา แต่สถานที่ที่ได้
อ่านเป็นเรือ่ งเป็นราวก็คอื บ้านของญาติหรือบ้านของเพือ่ นโยมแม่
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ซึ่งมีหนังสือการ์ตูนเยอะมาก ข้าพเจ้าขลุกอ่านเป็นชั่วโมงโดยไม่
ต้องไปไหนเลยก็ได้
โยมพ่อโยมแม่แม้จะส่งเสริมการศึกษาของลูก ๆ โดยเฉพาะ
ลูกชาย แต่ไม่นยิ มซือ้ หนังสือเข้าบ้าน ยกเว้นหนังสือเรียน ถ้าอยาก
อ่าน ข้าพเจ้าต้องขวนขวายเอง ดังนั้นถ้าโยมแม่พาไปเที่ยวบ้าน
ญาติหรือบ้านเพื่อนที่มีหนังสือการ์ตูน ข้าพเจ้าจะดีใจมาก
เมื่อเข้าอัสสัมชัญ หนังสือที่ได้อ่านเป็นประจ�ำ คือ วีรธรรม
ซึง่ ทุกสัปดาห์จะมีการน�ำมาขายในห้อง (เพราะผลิตโดยเครือข่าย
เดียวกับโรงเรียน) บางครั้งพี่ชายก็ซื้อเข้าบ้าน หรือไม่ก็อ่านจาก
เพื่อน ๆ วีรธรรมเป็นนิตยสารที่ให้ความรู้สารพัด รวมทั้งมีการ์ตูน
ที่น่าติดตาม เช่น แฟลช กอร์ดอน แต๋งแต๋ง ข้าพเจ้าเป็นแฟน
วีรธรรมจนถึงชั้นมัธยม
ช่วงที่ข้าพเจ้าเรียนชั้น ป.๕ ได้รู้จักวารสารชัยพฤกษ์ อ่าน
แล้วชอบ จึงสมัครเป็นสมาชิก เป็นวารสารฉบับแรกทีข่ า้ พเจ้าควัก
เงินเป็นสมาชิก สมัยนั้นมีเงินไม่มาก จึงสมัครครั้งละ ๓ เดือน ดู
เหมือนค่าสมาชิกประมาณ ๑๒.๕๐ บาท (ราคาเต็ม ๑๕ บาท)
ภายหลังเมือ่ สนใจวิทยาศาสตร์ ก็หนั ไปสมัครเป็นสมาชิกชัยพฤกษ์
ฉบับวิทยาศาสตร์แทน เพราะมีเงินไม่มาก
เมื่อขึ้นชั้นมัธยมข้าพเจ้าก็เริ่มซื้อหนังสือเล่ม แทนที่จะ
อ่านจากห้องสมุดของโรงเรียนอย่างเดียว ทุกปีข้าพเจ้าจะรอให้
ถึงเดือนตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่ร้านหนังสือแถววังบูรพาลดครึ่ง
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ราคา สมัยนัน้ ข้าพเจ้ามีเงินเก็บไม่มาก ปีหนึง่ ๆ จึงซือ้ ได้แค่ ๒ เล่ม
เป็นอย่างมาก (ราคาปกเล่มละ ๔๐ บาท) ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
แนวประวัติศาสตร์ของส�ำนักพิมพ์แพร่พิทยา
ตั้งแต่เล็กจนโต การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกที่ให้ความ
เพลิดเพลิ น แก่ ข ้ า พเจ้าเป็นอย่างมาก นอกจากฟุ ต บอลแล้ ว
ข้าพเจ้าไม่ค่อยเล่นกีฬาหรือการละเล่นอื่น ๆ โทรทัศน์ก็มาทีหลัง
ได้ดูไม่บ่อย ยามว่างก็ได้อาศัยหนังสือเป็นเครื่องผ่อนคลาย
ช่วงวัยรุ่นข้าพเจ้าเริ่มแวะเวียนหอสมุดแห่งชาติ แต่มักจะ
ไปเมือ่ ปิดเทอมใหญ่แล้ว ไปครัง้ หนึง่ ก็ขลุกเป็นวัน เพราะติดเครือ่ ง
ปรับอากาศ เย็นสบาย ช่วงที่สนใจวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าก็ไปขลุก
หาหนังสือและวารสารด้านนี้ เพื่อเป็นแนวคิดในการท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
อัสสัมชัญช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่ชั้น ป.๑-ป.๔ ห้องสมุดค่อนข้าง
เล็ก หนังสือมีนอ้ ย แต่เมือ่ ข้าพเจ้าขึน้ ชัน้ ป.๕ ห้องสมุดขยายใหญ่
ขึน้ มีหนังสือมากมาย ข้าพเจ้าเห็นแล้วใจก็พองโต หนังสือทีย่ มื มา
อ่านอยู่บ่อย ๆ คือหนังสือแนวชีวประวัติและประวัติศาสตร์ รวม
ทัง้ สารคดีเกีย่ วกับเมืองไทยในอดีต ทีห่ อ้ งสมุดนีเ้ องทีข่ า้ พเจ้ารูจ้ กั
เสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน และหลวงวิจิตรวาทการ
ปีแล้วปีเล่าที่ข้าพเจ้ายืมหนังสือจากห้องสมุดกลับไปอ่านที่บ้าน
จนกระทั่งเมื่อขึ้นชั้น ม.ศ.๓ ก็เริ่มอ่านงานของ ส.ศิวรักษ์ แค่เล่ม
แรกเท่านัน้ ก็ตดิ ใจ (ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ) นับแต่นนั้
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ก็ตะลุยอ่านงานของ ส.ศิวรักษ์ แทบไม่หยุด ท�ำให้เกิดความสนใจ
เกี่ยวกับบ้านเมือง จริยธรรม และพุทธศาสนา
ประกอบกับช่วงนั้นข้าพเจ้าอ่านวารสารสังคมศาสตร์
ปริทัศน์ ซึ่ง ส.ศิวรักษ์ เคยเป็นบรรณาธิการ ฉบับแรกที่อ่านคือ
ฉบับ “ภัยเหลือง” เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าประเทศเราถูกญี่ปุ่นเอารัด
เอาเปรียบมาก เกิดความรูส้ กึ ห่วงใยบ้านเมืองมาก วารสารดังกล่าว
กับหนังสือของ ส.ศิวรักษ์ ได้เปิดหูเปิดตาข้าพเจ้าให้หันมาสนใจ
และรูร้ อ้ นรูห้ นาวกับความเป็นไปของประเทศชาติ พอดีกบั ช่วงนัน้
มีการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย โดยการน�ำของธีรยุทธ บุญมี ข้าพเจ้าจึงเริ่ม
มาท�ำกิจกรรมทางสังคม ไม่ใช่เอาแต่เรียนหรือท�ำแต่กิจกรรม
วิทยาศาสตร์เท่านั้น
นับแต่ช่วงนี้ไปหนังสือที่ข้าพเจ้าอ่านก็มีเนื้อหาหนักขึ้น
เรือ่ ย ๆ โสกราตีส หนังสือปรัชญาระดับคลาสสิกแปลโดย ส.ศิวรักษ์
ข้าพเจ้าก็ยมื มาอ่านช่วงนี้ ระยะหลังก็รอิ า่ นหนังสือภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะหลัง ๑๔ ตุลา ๑๖ ข้าพเจ้าสนใจการเมืองมากขึน้ จึงไป
ซื้อหนังสือแนวนี้จากร้านดวงกมล ซึ่งอยู่ที่สยามสแควร์ ตอนนั้น
หนังสือของส�ำนักพิมพ์เพนกวินราคาไม่แพง อีกทัง้ ร้านดวงกมลก็
สั่งมามาก เลือกอ่านได้อย่างจุใจ
ข้าพเจ้าสนใจหนังสือแนวสังคมนิยมอยู่พักหนึ่ง แต่ต่อมา
ก็สนใจพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันออกมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่
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ได้อ่านมนุษย์ที่แท้ งานแปลของ ส.ศิวรักษ์ และวิถีแห่งเต๋า งาน
แปลของพจนา จันทรสันติ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของข้าพเจ้า รวมทั้ง
หนังสือเกี่ยวกับเซน แม้ข้าพเจ้ายังสนใจการเมืองอยู่ แต่ก็โน้มมา
ทางด้านอหิงสา และการท�ำสมาธิภาวนามากขึน้ ระยะนีเ้ องทีอ่ า่ น
งานของท่านอาจารย์พุทธทาส และได้มารู้จักกับงานเขียนของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากการแนะน�ำของ
ส.ศิวรักษ์ พุทธธรรม ฉบับเดิม ของท่าน ข้าพเจ้าก็ซอื้ มาอ่าน แต่ไม่
ได้อา่ นอย่างจริงจังจนกระทัง่ พุทธธรรมฉบับขยายความ (กว่า ๕ เท่า
ตัวจากของเดิม) พิมพ์เสร็จในปี ๒๕๒๕ ช่วงเข้าพรรษาปีนนั้ ข้าพเจ้า
อ่านจนจบเล่ม เกิดศรัทธาปสาทะและความเข้าใจในพุทธศาสนา
อย่างไม่เคยมีมาก่อน ท�ำให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
มีมากขึ้น ๕ เดือนหลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงได้อุปสมบทที่วัด
ทองนพคุณ เพื่อให้เวลากับการท�ำสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่
การท�ำสมาธิภาวนา ด้วยการเจริญสติที่วัดสนามใน และ
ต่อมาที่วัดป่าสุคะโต โดยมีหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และหลวงพ่อ
ค�ำเขียน สุวณฺโณ เป็นอาจารย์ ท�ำให้ขา้ พเจ้าพบว่าการอ่านหนังสือ
มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเข้ า ถึ ง ความจริ ง หรื อ แม้ แ ต่ ก ารรู ้ จั ก ตนเอง
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าหนังสือมีประโยชน์ การเห็นข้อ
จ�ำกัดของมันช่วยให้เราอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น
และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่โดยไม่ถูกมันครอบง�ำ
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ประสบการณ์ชีวิต

ย้อนร�ำลึก ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ
ของ ส.ศิวรักษ์
◌

ทุกครั้งที่ถูกถามถึงหนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิต หนึ่งในสิบเล่มแรก
ที่ข้าพเจ้านึกถึงอยู่เสมอ คือ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ
ของ ส.ศิวรักษ์
ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนีค้ รัง้ แรกเมือ่ อายุ ๑๕ ปี ขณะเรียน
อยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) อ่านแล้วก็รสู้ กึ ติดใจในงาน
เขียนของ ส.ศิวรักษ์มาก ท�ำให้ติดตามอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ ของ
ท่านที่มีอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียนอัสสัมชัญ ไม่ว่า ลายสือสยาม
ความคิดความอ่าน คุยคนเดียว และห้าปีจากปริทัศน์ ทั้งหมดนี้
เป็นสะพานให้ข้าพเจ้าหันมาสนใจวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์
ซึง่ ท่านเคยเป็นบรรณาธิการ แต่ตอนนัน้ ได้มาอยูใ่ นความดูแลของ
สุชาติ สวัสดิศ์ รีแล้ว เป็นเหตุให้เกิดความตืน่ ตัวเกีย่ วกับเหตุการณ์
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บ้านเมือง โดยเฉพาะสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับ “ภัยเหลือง” ได้
เปิดเผยให้เห็นถึงการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างไม่
เคยนึกมาก่อน หนังสือเหล่านี้รวมทั้งเล่มอื่น ๆ ที่ตามมาเปิดตา
ข้าพเจ้าให้รับรู้ถึงปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองไทย รวมทั้ง
ความยากจนในชนบทและช่องว่างทางสังคมที่ถ่างกว้างขึ้น จึง
ปลุกใจข้าพเจ้าให้เกิดส�ำนึกทางสังคม รู้สึกเป็นห่วงใยบ้านเมือง
น�ำไปสูก่ ารเกิดส�ำนึกทางการเมืองในเวลาต่อมา ปรารถนาให้บา้ น
เมืองพ้นจากเงื้อมมือของเผด็จการทหารซึ่งก�ำลังครองอ�ำนาจใน
เวลานั้น ผลก็คือวิถีชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไป จากเด็กที่
เอาแต่เรียน หันมาท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม เริม่ จากงานออกค่าย ไป
จนถึงการร่วมชุมนุมทางการเมืองทีน่ ำ� ไปสูเ่ หตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม
ในเวลาต่อมา
อันทีจ่ ริงข้าพเจ้าคุน้ ชือ่ ส.ศิวรักษ์ มานานก่อนจะหยิบชวน
อ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ มาอ่าน เนือ่ งจากท่านเป็นศิษย์เก่า
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ หรือทีเ่ ราเรียกว่า “อัสสัมชนิก” ท่านได้รบั
เชิญมาบรรยายให้แก่นักเรียนอัสสัมชัญอยู่เป็นครั้งคราว อีกทั้ง
มีบทความของท่านตีพิมพ์ในอุโฆษสาร อันเป็นหนังสือประจ�ำปี
ของโรงเรียนติดต่อกันแทบทุกปี ข้อเขียนของท่านที่ข้าพเจ้าอ่าน
อย่างจริงจัง ก็คือ ประวัติของ ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งถึงแก่มรณกรรมเมื่อปี
๒๕๑๑ ตอนนัน้ ข้าพเจ้าอยูช่ นั้ ประถม ๖ แม้เป็นข้อเขียนขนาดยาว
แต่ขา้ พเจ้าก็อา่ นจนจบ ท�ำให้ความรูส้ กึ ต่อภราดา (หรือบราเดอร์)
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ผู้ชราท่านนี้ ที่เห็นมาตั้งแต่ประถม ๑ เปลี่ยนไป เกิดความรู้สึก
ซาบซึง้ ประทับใจท่านยิง่ กว่าเดิม ขณะเดียวก็อดชมผูเ้ ขียนไม่ได้วา่
ค้นคว้าหาข้อมูลมาถ่ายทอดได้อย่างละเอียดกินใจ ยังเผลอคิดไปว่า
ผู้เขียนคงมีอายุมากแล้ว จึงเขียนประวัติของภราดาผู้เป็นสดมภ์
หลักของอัสสัมชัญนานกว่าครึ่งศตวรรษได้อย่างละเอียดละออ
ชื่อของ ส.ศิวรักษ์มาอยู่ในความสนใจของข้าพเจ้าอีกครั้ง
หนึง่ ก็เมือ่ ได้อา่ นหนังสือชุดฟืน้ ความหลัง ของพระยาอนุมานราชธน
ซึง่ มีชอื่ เสียงอย่างมากจากนามปากกา “เสฐียรโกเศศ” หนังสือชุดนี้
ส.ศิวรักษ์เป็นผู้กระตุ้นชักชวนให้เกิดมีขึ้น ซึ่งต่อมาก็มี สัมภาษณ์
เสฐียรโกเศศ โดย ส.ศิวรักษ์ ตามมาไล่ ๆ กัน ตอนนั้นแม้ยังเป็น
นักเรียนชั้นประถม แต่ข้าพเจ้ามีความสนใจประวัติศาสตร์และ
เรื่องเก่า ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งพระยาอนุมานราชธนก็เป็น
อัสสัมชนิกที่มีความหลังวัยเด็กผูกพันใกล้ชิดกับท้องที่ละแวก
อัสสัมชัญด้วย จึงสนใจหนังสือชุดนี้แต่ก็ไม่ถึงกับอ่านอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้ประทับใจ ส.ศิวรักษ์ในฐานะ
นักเขียนมากนัก เหตุผลส�ำคัญก็เพราะแม้ในห้องสมุดโรงเรียน
มีหนังสือของท่านมากมายหลายเล่ม แต่ก็ล้วนเป็นหนังสือรวม
บทความชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากกว่า ตอนนั้นข้าพเจ้ามีความเข้าใจ
อย่างเด็ก ๆ ว่า นักเขียนที่มีความสามารถคือคนที่เขียนหนังสือ
ได้เป็นเล่ม ๆ หารู้ไม่ว่านักเขียนความเรียง (essayist) ที่เก่งนั้น
ความสามารถไม่ได้ดอ้ ยไปกว่านักเขียนประเภทแรกเลย ด้วยเหตุนี้
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ในบรรดานักเขียนทีเ่ ป็นอัสสัมชนิก ข้าพเจ้าจึงรูส้ กึ ภาคภูมใิ จมาก
กว่ากับบุคคลอย่าง พระยาอนุมานราชธน พระยาศราภัยพิพัฒ
อุทธรณ์ พลกุล รวมทัง้ อัสสัมชนิกทีไ่ ม่ได้เป็นนักเขียนอาชีพ แต่มงี าน
เขียนพิมพ์เป็นเล่ม เช่น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สุกจิ นิมมานเหมินท์
และดิเรก ชัยนาม เป็นต้น
คงเพราะความสนใจเรือ่ งหนังสือหนังหา ชือ่ ของ ชวนอ่าน
และวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ จึงดึงดูดใจให้ข้าพเจ้าหยิบมาอ่าน ใน
หนังสือเล่มนี้ ส.ศิวรักษ์ได้เล่าถึงวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ ทั้ง
ไทยและเทศ ได้อย่างน่าสนใจ มีแง่มุมชวนคิด อีกทั้งมีลีลาการ
เขียนที่น่าติดตาม โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา
ถูกใจวัยรุ่นอย่างข้าพเจ้า เป็นเหตุให้ติดใจอยากอ่านหนังสือเล่ม
อื่นของท่าน โดยเฉพาะคุยคนเดียว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์สังคมและ
การบ้านการเมืองมากกว่าเล่มอื่น ท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจ
เรื่องบ้านเมืองและสังคมรอบตัวมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องศิลป
วัฒนธรรม วรรณกรรม จริยธรรม และพุทธศาสนา ซึง่ เป็นประเด็น
ที่ ส.ศิวรักษ์พูดถึงมากในข้อเขียนของท่าน
กล่าวโดยสรุปชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ เป็น
เสมื อ นประตู ที่ เ ปิ ด ให้ ข ้ า พเจ้ า เห็ น โลกกว้ า ง ไม่ จ� ำ กั ด อยู ่ แ ค่
ห้องเรียนหรือต�ำรับต�ำรา ท�ำให้เกิดความรู้สึกห่วงใยในบ้านเมือง
พร้อม ๆ กับการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับจุดหมายของชีวติ งานเขียนของ
ส.ศิวรักษ์ ไม่เพียงให้ความรูแ้ ละแง่คดิ หากยังจุด “ไฟ” ให้ลกุ โพลง

170

คะนึงจิต พินิจโลก

ขึน้ ในใจ ไม่เพียงกระตุน้ ให้ขา้ พเจ้าอยากท�ำอะไรเพือ่ สังคมเท่านัน้
หากยังเกิดแรงบันดาลใจอยากคิดอยากเขียนอย่าง ส.ศิวรักษ์บา้ ง
ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า เช่น มีมุมมอง
ต่อชีวิตไม่เหมือนเดิม เห็นว่าชีวิตควรมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการ
ท�ำมาหากินและการสร้างความส�ำเร็จส่วนตัวเท่านั้น จากเดิมที่
สนใจแต่วทิ ยาศาสตร์ ก็หนั มาสนใจสังคมศาสตร์และพุทธศาสนา
มากขึ้น ใช่แต่เท่านั้นทัศนคติของข้าพเจ้าต่อ ส.ศิวรักษ์ก็เปลี่ยน
ไปด้วย คือ ไม่ได้มองว่าเป็นนักเขียนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็น
ปัญญาชนชั้นน�ำที่ไม่เพียงรู้รอบแต่ยังมีสติปัญญาที่ลุ่มลึก ชนิดที่
น้อยคนในเมืองไทยจะเทียบเท่าได้ ที่ส�ำคัญก็คือมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรม ไม่สยบยอมต่ออ�ำนาจ อันรวมไปถึงเผด็จการทหารที่
ครองบ้านครองเมืองอยู่ในเวลานั้น ส.ศิวรักษ์จึงกลายเป็นไอดอล
ของข้าพเจ้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นอัสสัมชนิกที่ข้าพเจ้ารู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังเมื่อได้รู้จักเป็นส่วนตัว ข้าพเจ้าก็
นับถือท่านเป็นอาจารย์ ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อชีวติ ของข้าพเจ้า
ในเวลาต่อมา แม้เมือ่ ข้าพเจ้ามาครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้ว สาเหตุ
ที่บวชได้นาน ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณูปการของท่านด้วย
เมื่อหนังสือของ ส.ศิวรักษ์ในห้องสมุดผ่านตาข้าพเจ้าหมด
แล้ว ข้าพเจ้าก็เริ่มหาซื้อเล่มอื่นที่ไม่มีในห้องสมุด ทั้งเก่าและใหม่
เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ก็เริ่มนึกถึงหนังสือเล่มเก่า ๆ ที่เคยอ่านจาก
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ห้องสมุด อยากเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัว แต่ก็หมดจากท้องตลาด
แล้ว บางเล่มมีการพิมพ์ซ�้ำ เช่น มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า แต่อีก
หลายเล่ม ก็ตอ้ งไปค้นหาเอาจากร้านหนังสือเก่า ถ้าโชคดีกเ็ จอ แต่
เล่มทีข่ า้ พเจ้านึกถึงเป็นพิเศษและไม่เคยพบอีกเลยในร้านหนังสือ
เก่า ก็คือ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ ยังดีที่ในเวลาต่อมา
(พ.ศ.๒๕๓๑) ได้มีการน�ำเอาหลายบทความในหนังสือเล่มนี้มา
รวมพิมพ์ในหนังสือเรื่อง คันฉ่องส่องวรรณกรรม ข้าพเจ้าจึงได้มี
โอกาสกลับมาอ่านหลายบทความที่เคยประทับใจในวัยเด็ก เป็น
เสมือนการฟื้นความหลังกลาย ๆ
เป็นข่าวดีส�ำหรับข้าพเจ้า และเชื่อว่าคงเป็นข่าวดีส�ำหรับ
นักอ่านที่เป็นแฟน ส.ศิวรักษ์ เมื่อได้ทราบว่า หนังสือเล่มนี้ ก�ำลัง
จะได้รับการพิมพ์ซ�้ำหลังจากผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษ แม้บริบท
แวดล้อมหนังสือเล่มนี้ในการพิมพ์ครั้งแรกจะแปรเปลี่ยนไปมาก
แล้ว แต่เชื่อว่าเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ก็ยังทรงคุณค่า อีก
ทัง้ ยังเป็นกระจกส่องให้เห็นถึงตัวตนส่วนหนึง่ ของ ส.ศิวรักษ์ในวัย
หนุ่ม ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว แม้หนังสือ
เล่มนี้จะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีที่สุดของท่านก็ตาม

172

คะนึงจิต พินิจโลก

ประสบการณ์ชีวิต

กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาในความทรงจ�ำ
◌

สมัยเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ นอกจากห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้ท่ี
ส�ำคัญของข้าพเจ้ายังเกิดขึ้นในหลายที่ เช่น ห้องสมุด ซึ่งเปิดโลก
ของข้าพเจ้าให้กว้างขึ้น ห้องประชุมใหญ่ อันเป็นที่ที่ข้าพเจ้าได้
รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจากการอบรมประจ�ำวันเสาร์ของ
ท่านอธิการ และจากแบบอย่างอันดีงามของ อัสสัมชนิกรุ่นเก่า ๆ
ที่ได้รับเชิญมาพูดคุยกับนักเรียน สนามกรวดก็เป็นอีกที่หนึ่งที่
ข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา และการรักษา
ความสะอาด
การเรียนรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเด็ก
แต่เมื่อถึงวัยรุ่น มีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโต
อย่างมากในทางความคิด ชนิดที่การเรียนในห้องไม่อาจท�ำให้ได้
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อีกทัง้ มีสว่ นไม่นอ้ ยในการเปลีย่ นเส้นทางชีวติ ของข้าพเจ้า สถานที่
แห่งนั้นคือห้องท�ำงานของกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา
ห้องนี้อยู่บนชั้น ๓ ปีกด้านตะวันตกของตึกสุวรรณสมโภช
หรือหอประชุม อันทีจ่ ริงข้าพเจ้าไม่เคยย่างกรายไปทีห่ อ้ งนีเ้ ลยจน
กระทั่งอยู่ชั้น ม.ศ.๓ ความที่เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเป็นกรรมการ
ของกลุม่ นี้ ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสแวะเวียนไปทีน่ นั่ การสนทนา (และ
วิวาทะ) ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในห้องนัน้ หลังเลิกเรียน ได้ทำ� ให้ขา้ พเจ้า
เกิดความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มนี้ รวมทั้งเกิดความตื่นตัวใน
เรือ่ งเหตุการณ์บา้ นเมืองและสภาพสังคมไทยมากขึน้ จนได้กลาย
มาเป็นสมาชิกที่แข็งขันของกลุ่มนี้ และเข้าร่วมกิจกรรมหลาย
อย่างที่ชักน�ำข้าพเจ้าออกจากห้องเรียนและโรงเรียนสู่โลกกว้าง
จนในทีส่ ดุ ได้ตดั สินใจย้ายจากห้องวิทย์ไปอยูห่ อ้ งศิลป์ และเปลีย่ น
ความตั้งใจที่จะเข้าจุฬา ฯ เพื่อเรียนวิศวะหรือเรียนหมอ ไปเรียน
ที่ธรรมศาสตร์แทน
กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๑ เริ่มแรกมี
สมาชิกเพียงแค่ ๑๔ คน ประธานคนแรกคือสุธรรม กิจอุดม ตอนนัน้
ข้าพเจ้าอยู่ชั้นป.๖ ถ้าจ�ำไม่ผิด มีอยู่ปีหนึ่ง นักเรียนรุ่นพี่หลายคน
มาทีห่ อ้ งเรียนของข้าพเจ้าเพือ่ แนะน�ำกลุม่ นีแ้ ละเชิญชวนพวกเรา
มาเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าได้สมัครด้วยคนหนึง่ แต่กไ็ ม่ได้ทำ� กิจกรรม
กับกลุ่มนี้เลย
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กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ชักชวนนักเรียนท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งสมัยนี้
เรียกว่าจิตอาสา ปีแรก ๆ มีการพานักเรียนไปสอนหนังสือเด็กใน
สลัม ต่อมาก็ไปเยี่ยมเด็กก�ำพร้าที่บ้านราชวิถี และเยี่ยมคนชราที่
โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ทีข่ าดไม่ได้กค็ อื ค่ายอาสาพัฒนา ปีแรก ๆ
ท�ำค่ายไม่ไกล แถวชานเมือง คือพระโขนง และบางบัวทอง
จุดเด่นของกลุม่ นีค้ อื มีประธานและกรรมการทีแ่ ข็งขัน ท่าน
อธิการตอนนั้นคือบราเดอร์หลุยส์จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
กลุ่มนี้จึงเติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ และมีกิจกรรมขยายตัว จากงาน
ประเภทสังคมสงเคราะห์ ไปสู่การเสริมสร้างจิตส�ำนึกทางสังคม
โดยเฉพาะในปีทม่ี ปี ระธานชือ่ กนก วงศ์ตระหง่าน (ซึง่ ตอนหลังได้
กลายเป็นผู้น�ำนักศึกษาช่วง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) จ�ำได้ว่าในปีนั้น
คือปี ๒๕๑๒ กลุม่ นีไ้ ด้เป็นตัวตัง้ ตัวตีจดั การสัมมนาระหว่างโรงเรียน
เรื่องเกี่ยวกับเยาวชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีนักเรียน
หลายโรงเรียนมาร่วม ทั้งในเครือคาทอลิก และเครือจตุรมิตร
(สวนกุหลาบ เทพศิรนิ ทร์ และกรุงเทพคริสเตียน) มีวทิ ยากรชือ่ ดัง
หลายคนมาร่วมงาน
ข้าพเจ้าเริ่มคุ้นกับกลุ่มนี้มากขึ้นเมื่ออยู่ชั้น ม.ศ.๒ ทั้งนี้
เพราะมีเพื่อนร่วมห้องหลายคนเป็นสมาชิกที่แข็งขันของกลุ่มนี้
รวมทั้งไปเข้าค่ายอาสาพัฒนาด้วย ปีนั้น (๒๕๑๔) ประธานคือ
เกรียงศักดิ์ ธรรมกิตติเกษม (เจริญวงศ์ศักดิ์) ค่ายอาสาพัฒนาซึ่ง
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จัดในเดือนเมษา ๒๕๑๕ ออกไปท�ำในภาคอีสาน คือ ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่า ค่ายที่ด่านช้างสร้างความ
ประทับให้แก่ผู้คนเป็นอันมาก สมาชิกค่ายหลายคนติดอกติดใจ
ค่ายนี้ ส่วนชาวบ้านหลายคนก็ผกู พันกับสมาชิกค่ายมาก จนมีการ
เยี่ยมค่ายนี้ในภายหลังอยู่หลายครั้ง (ข้าพเจ้าก็พลอยได้ไปเยี่ยม
ด้วยหลายครั้งเช่นกัน)
ปี ๒๕๑๕ ประธานคนใหม่ของกลุ่ม คือพจนา จันทรสันติ
เพือ่ นร่วมห้องของข้าพเจ้า ๒ คน ได้เป็นกรรมการด้วย คือ ไพจิตร
เตียมสัญชัญ (เลขานุการ) และพิชยั ไตรภัทร (ปฏิคม) ตอนนัน้ ข้าพเจ้า
รูส้ กึ ดีใจแทนด้วย อีกทัง้ รูส้ กึ ว่าการเป็นกรรมการกลุม่ เป็นเรือ่ งน่า
ภาคภูมใิ จ ไม่คาดคิดว่าเพือ่ นทัง้ สองจะมีความสามารถถึงเพียงนัน้
เป็นเพราะเพื่อนทั้งสอง ข้าพเจ้าจึงได้ขึ้นไปที่ห้องท�ำการ
ของกลุม่ นี้ และมีการสนทนากันหลายครัง้ ช่วงนัน้ ศูนย์กลางนิสติ
นักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยธีรยุทธ บุญมี ท�ำการรณรงค์ตอ่ ต้าน
สินค้าญี่ปุ่น และส่งเสริมให้ใช้ผ้าดิบแทนผ้าญี่ปุ่น เป็นข่าวคราว
ใหญ่ โ ต เราจึ ง สนทนากั น เรื่ อ งนี้ แล้ ว โยงไปถึ ง การครอบง� ำ
เศรษฐกิจไทยโดยญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีการวิพากษ์วิจารณ์การ
ศึกษาไทย ตอนหลังเราอ่านหนังสือเรื่องใด ก็เอามาพูดกัน ไม่เว้น
แม้แต่การสนทนาและวิวาทะเรื่องโสกราตีส การสนทนาดังกล่าว
ช่วยเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในห้องเรียน
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ผลพวงอย่ า งหนึ่ ง ของการไปคลุ ก คลี กั บ เพื่ อ นที่ นั่ น คื อ
การถูกชวนมาช่วยงานของกลุ่มนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้
เป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของกลุ่ม ซึ่งมีกอบชัย จิราธิวัฒน์
เป็นประธานฝ่าย งานแรกที่ได้มีส่วนช่วยคือ การจัดฝึกพูดในที่
สาธารณะ โดยมีนกั เรียนจากอัสสัมชัญคอนแวนต์ อัสสัมชัญศึกษา
และมาแตร์เดอี มาร่วมฝึกด้วย
งานนีก้ ด็ ี และงานอืน่ ๆ ทีต่ ามมาในเวลาต่อมาก็ดี ได้ทำ� ให้
ข้าพเจ้ากลายเป็นสมาชิกขาประจ�ำของกลุม่ นี้ ทุกเย็นหลังเลิกเรียน
ข้าพเจ้าจะไปขลุกอยู่บนชั้น ๓ ของตึกหอประชุม จากคนที่กลับ
บ้านเย็น กลายเป็นคนกลับบ้านค�่ำ บางวันก็กลับดึกเพราะมีงาน
ติดพันแล้วต่อด้วยการไปกินข้าวค�่ำที่บางรัก
พร้อม ๆ กันนั้นข้าพเจ้าก็ไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมเด็กที่บ้าน
ราชวิถี ซึ่งจัดทุกวันอาทิตย์และวันพฤหัส อันเป็นวันหยุดของ
โรงเรียน แต่ต้องขอสารภาพว่าข้าพเจ้าไม่ถนัดงานนี้เลยเพราะ
พูดคุยกับคนไม่เก่ง เจอเด็กเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไร
๒๕๑๕ เป็นปีที่กลุ่ม ฯ ตั้งมาได้ ๕ ปี นอกจากมีการจัดท�ำ
หนังสือในวาระดังกล่าวแล้ว ยังมีการชุมนุมสมาชิกเก่า ๆ ของกลุม่ ฯ
ส่วนใหญ่เคยเป็นสมาชิกค่ายด้วย ในงานนี้เองข้าพเจ้ามีโอกาส
ได้ฟังเรื่องราวของชีวิตชาวค่ายที่มีรสชาติ ดูน่าสนุกสนาน หลาย
อย่างเป็นความสนุกท่ามกลางความทุกข์ยากล�ำบาก รวมทั้งได้
รู้ด้วยว่าบราเดอร์หลุยส์ให้ความส�ำคัญกับค่ายอาสาพัฒนามาก
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นอกจากจะมาส่งสมาชิกค่ายก่อนออกเดินทาง (ซึง่ มักออกรถตอน
ดึก) ท่านยังไปเยีย่ มค่ายทุกปี ไปแต่ละครัง้ ก็เป็นกันเองกับสมาชิก
มาก ผิดกับภาพที่พวกเราเห็นตอนที่ท่านอยู่โรงเรียน
ควรกล่าวด้วยว่ามาถึงตอนนี้ค่ายอาสาพัฒนาได้กลายเป็น
งานใหญ่ประจ�ำปีของกลุ่ม ฯ ไปแล้ว เวลานั้นมหาวิทยาลัยทุก
มหาวิทยาลัยล้วนมีคา่ ยอาสาพัฒนาทัง้ สิน้ แต่คา่ ยอาสาพัฒนาของ
อัสสัมชัญเป็นค่ายเดียวในประเทศที่จัดโดยนักเรียนล้วน ๆ อีก
ทั้งคุณภาพของโครงงานหรือการก่อสร้าง ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าค่าย
ของนักศึกษาเลย
สมัยนั้นการท�ำค่ายอัสสัมชัญอาสาพัฒนา ซึ่งงานหลัก
คือการต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเรียน ใช้งบประมาณครั้งละ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยในสมัยนัน้ เงินเหล่านี้
นักเรียนต้องขวนขวายหามาเอง โรงเรียนแทบไม่ได้ชว่ ยเลย ดังนัน้
ระหว่างปีเราจึงต้องจัดกิจกรรมหาเงิน รายได้ส่วนหนึ่งมาจาก
การขายบัตรดูหนังและดนตรี ซึ่งจัดที่หอประชุม (บางปีดูเหมือน
จะจัดในโรงหนังรอบเช้าตรู่ด้วย) บัตรนี้ไม่ได้ขายเฉพาะนักเรียน
อัสสัมชัญ แต่ไปขายให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ในเครือด้วย
และหากต้องการขายบัตรให้ได้มาก ๆ วงดนตรีก็ต้องดึงดูดวัยรุ่น
หนุ่มสาว ดังนั้นจึงต้องไปจ้างวงดนตรีชื่อดัง ซึ่งสมัยนั้น ๓,๐๐๐
บาทก็นับว่าแพงแล้ว
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รายได้อีกส่วนหนึ่งคือการหา sponsor หรือผู้อุปถัมภ์
วิธีการคือเอาจดหมายไปยื่นเพื่อขอเงินจากบริษัทห้างร้านรวม
ทั้งศิษย์เก่าที่มีฐานะ ส่วนใหญ่พวกเราแบ่งสายไปหาผู้อุปถัมภ์
ทุกวันพฤหัส เพราะเป็นวันหยุด งานนี้นับว่ายากมากส�ำหรับ
ข้าพเจ้าเพราะไม่ถนัดพูดคุยหรือชักชวนหว่านล้อมเลย บางครัง้ ยืน่
จดหมายไปแล้ว เรือ่ งก็เงียบหายไป แต่กม็ หี ลายครัง้ ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ จะว่าไปบริษัทห้างร้านที่บริจาคเงินให้เรา ต้องใจถึงมาก
เพราะเป็นการให้เปล่า ไม่เหมือนกับการให้เงินค่าโฆษณา ซึง่ อย่าง
น้อยยังมีการประกาศรายชื่อผู้อุปถัมภ์ในหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ
บางครั้งเรามีความจ�ำเป็นต้องออกไปหาผู้อุปถัมภ์ในวัน
เรียน อาจเป็นเพราะผู้อุปถัมภ์นัดไว้ หรือไม่ก็เพราะเวลางวดมา
เรื่อย ๆ แต่ยังได้เงินไม่พอ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องขออนุญาตท่าน
อธิการออกไปข้างนอกในชั่วโมงเรียน แทบทุกครั้งท่านไม่เคยขัด
อนุญาตให้ไป แม้จะมีบ่นบ้างก็ตาม นับว่าเป็นการไว้วางใจพวก
เรามาก เพราะท่านไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปเถลไถลที่อื่นหรือไม่
แทนทีจ่ ะไปท�ำงาน แต่ชอื่ เสียงกิตติศพั ท์ทสี่ มาชิกรุน่ ก่อน ๆ ท�ำไว้
ท�ำให้ท่านไว้วางใจพวกเราที่เป็นสมาชิกกลุ่มอัสสัมชัญอาสา
พัฒนามาก
ปลายปี ๒๕๑๕ กลุ ่ ม อั ส สั ม ชั ญ อาสาพั ฒ นาได้ รื้ อ ฟื ้ น
การสัมมนาระหว่างโรงเรียนขึ้นมาอีกครั้ง มีนักเรียนจากหลาย
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โรงเรียนมาเข้าร่วมนับร้อยคน วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายคนมา
ร่วมอภิปรายในงานนี้ อาทิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ประยูร จรรยาวงษ์
พิชัย วาสนาส่ง ส.ศิวรักษ์ นับเป็นการอภิปรายที่เข้มข้นพอ ๆ กับ
ที่จัดในมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว
หน้าร้อน ๒๕๑๖ กลุม่ ฯ ได้จดั ค่ายอาสาพัฒนาที่ อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น นับเป็นค่ายทีก่ นั ดารยากล�ำบากกว่าทีด่ า่ นช้าง โคราช
มาก แต่ก็สร้างความประทับใจให้แก่ชาวค่ายหลายคน รวมทั้ง
ประทับใจในตัวชาวบ้านด้วย ค่ายนีบ้ ราเดอร์หลุยส์กม็ าเยีย่ มค่าย
เช่นเคย
นอกจากท่านอธิการแล้ว บุคคลส�ำคัญคนหนึ่งที่จะต้อง
กล่าวถึงก็คือบราเดอร์วิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วม
หัวจมท้ายกับนักเรียนทั้งที่ค่ายหนองแสงและอีกหลายค่าย โดย
อยู่ตลอดค่าย อันที่จริงตอนเตรียมค่าย ท่านก็ไปด้วย รวมทั้งค่าย
หนองแสง (ซึง่ ตอนนัน้ ข้าพเจ้าก็รว่ มทีมเตรียมค่ายด้วย) แม้ทา่ นจะ
เป็นผู้ใหญ่ แต่การบริหารค่าย ท่านปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบ
ของประธานและกรรมการค่าย นอกจากท่านเป็นผูใ้ หญ่ทชี่ าวค่าย
ให้ความนับถือแล้ว ท่านยังมีความสามารถในทางช่างด้วย จึงเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในฝ่ายโครงงานหรือก่อสร้าง แม้ในปีต่อมาท่านได้รับ
แต่งตัง้ เป็นอธิการอัสสัมชัญ ท่านก็ยงั สละเวลามาร่วมค่ายกับพวก
เราเช่นเคย น่าเสียดายที่ท่านจากไปเร็ว แต่ก็ยังเป็นที่ระลึกนึกถึง
ของชาวค่ายอยู่จนทุกวันนี้
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ค่ายบ้านหนองแสง อ.สีชมพู เป็นค่ายอาสาพัฒนาค่ายแรก
ของข้าพเจ้า เป็นค่ายที่ข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับตัวเองมาก ด้วยความ
ที่เป็นคนเมือง ไม่คุ้นกับชนบทที่กันดาร แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้
เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสังคมชนบท ได้เห็นช่องว่างอันกว้างใหญ่
ระหว่างเมืองกับชนบท ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างคือได้สมั ผัสน�ำ้ ใจของชาว
ชนบท ท�ำให้เกิดความผูกพันกับชาวบ้านหนองแสง ข้าพเจ้าได้ไป
เยี่ยมเยือนชาวบ้านนี้ต่อมาอีกหลายครั้ง ทั้งหลังจากเสร็จค่ายที่
จังหวัดอื่น รวมทั้งเมื่อบวชแล้วก็ยังกลับไปเยี่ยมเยือนอีกหลาย
ครั้ง (ล่าสุดก็เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา)
เมื่อขึ้นชั้น ม.ศ.๔ กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาอยู่ในมือของ
นักเรียนรุ่นข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ก็ว่าได้ ประธานกลุ่มคนใหม่คือ
มงคล เตชะก�ำพุ เพื่อนร่วมชั้น ส่วนข้าพเจ้าเป็นประธานฝ่าย
วิชาการ ปีนั้นทั้งปีข้าพเจ้าง่วนอยู่กับกิจกรรมของกลุ่มนี้อย่าง
เพลิดเพลิน จนไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าไร ประกอบกับช่วงนั้น
มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองมาก เพราะขบวนการ
นักศึกษาก�ำลังเติบใหญ่ มีการประท้วงบ่อยครัง้ จนเกิดเหตุการณ์
๑๔ ตุลา ขึ้นมาในปีนั้น ข้าพเจ้ากับเพื่อนหลายคนก็พลอยตื่นตัว
ในทางการเมืองด้วย ถึงกับไปร่วมชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ แต่เมื่อมี
การเคลือ่ นขบวนมหาชนออกจากธรรมศาสตร์ บ่ายวันที่ ๑๓ ตุลา
ข้าพเจ้าไปร่วมไม่ได้ เพราะรับผิดชอบการจัดอภิปรายที่โรงเรียน
ตอนเย็น จึงต้องกลับมาต้อนรับวิทยากรและดูแลงานให้แล้วเสร็จ
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กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาในช่วงนี้ ไม่ได้เน้นการท�ำงาน
แบบสังคมสงเคราะห์อกี แล้ว แต่เน้นการสร้างจิตส�ำนึกทางสังคม
เพื่อพัฒนาประเทศและรับใช้ประชาชน แม้การช่วยเหลือคน
ยากไร้ยงั จ�ำเป็น แต่เห็นว่าสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำควบคูไ่ ปก็คอื การเสริมสร้าง
ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่งต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให้ดีขึ้นด้วย
กระแสความตื่นตัวทางการเมืองหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา
ท�ำให้แนวคิดนี้แพร่หลายในหมู่นักเรียนและนักศึกษาจ�ำนวน
ไม่น้อยที่เรียกกันว่า “หัวก้าวหน้า” แต่ส�ำหรับนักเรียนอัสสัมชัญ
ส่วนใหญ่ แนวคิดดังกล่าวยังเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่สนใจแต่การเรียน ที่สนใจโลกหรือสังคมนอกห้องเรียน
ยังมีน้อย อย่างไรก็ตาม มีหลายคนที่หลังจากเข้ามาสัมผัสกับ
กิจกรรมของกลุม่ ฯ โดยเฉพาะคนทีไ่ ด้เข้าค่ายอาสาพัฒนา ซึมซับ
แนวคิดนี้ได้มากขึ้น
หน้าร้อนปี ๒๕๑๗ เราได้จัดค่ายอาสาพัฒนาที่ จ.อุดรธานี
คงเป็นเพราะหมู่บ้านอยู่ใกล้ตัวเมือง ชาวบ้านจึงมีลักษณะอย่าง
คนเมืองมาก ชาวค่ายหลายคนจึงไม่สู้ประทับใจเท่ากับชาวบ้าน
หนองแสงและด่านช้าง แต่ประสบการณ์ในค่ายก็ได้ให้อะไรหลาย
อย่างกับสมาชิกค่าย โดยเฉพาะความสนิทสนมคุ้นเคย หลายคน
ได้มาเป็นก�ำลังให้กับกลุ่ม ฯ ในเวลาต่อมา อีกไม่น้อยก็คบหากัน
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้
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เปิ ด เทอมใหม่ ป ี ๒๕๑๗ ข้ า พเจ้ า ขึ้ น ชั้ น ม.ศ.๕ เป็ น
ธรรมเนียมทีน่ กั เรียนชัน้ นีจ้ ะวางมือ เพือ่ ให้รนุ่ น้องตัง้ แต่ชนั้ ม.ศ.๔
ลงไปบริหารกลุ่มแทน ปีนั้น ทวี ลีธนาโชค ซึ่งเป็นกรรมการกลุ่ม
ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.ศ.๒ ขึ้นมาเป็นประธานกลุ่มแทน หลังจากนั้น
พีระ สิทธิอ�ำนวย, สนอง เรวัตรบวรวงศ์, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ก็ผลัดกันขึน้ มาเป็นประธานกลุม่ คนละปี ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ข้าพเจ้า
เห็นหน้าและท�ำงานร่วมกันมาหลายปี ตั้งแต่สมัยที่พวกเขายัง
เป็นเด็ก ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันตอนที่ไปท�ำค่ายด้วยกัน
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาก็
คือ มีการสืบทอดการบริหารกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ประธานและ
กรรมการแต่ละปีไม่ใช่คนใหม่ประเภท “ถอดด้าม” ทุกคนเคยมี
ประสบการณ์การท�ำงานให้กลุม่ ฯ มาก่อนแล้วอย่างน้อย ๑ ปี บาง
คนก็มาร่วมงานตั้งแต่อยู่ชั้น ม.ศ.๑ หรือ ม.ศ.๒ ยังไม่นับบางคน
ที่เห็นหน้าเห็นตากันตั้งแต่เขาอยู่ ป.๗ ดังนั้นจึงสามารถสาน
งานส�ำคัญ ๆ ของกลุ่ม ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งเจตนารมณ์
ดัง้ เดิม คือ การส่งเสริมจิตส�ำนึกในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ และบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
เอกลักษณ์ดงั กล่าวแตกต่างจากหลายชุมนุมหรือหลายกลุม่
ในเวลานั้น บางชุมนุมประธานเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยท�ำงานให้กับ
ชุมนุมมาก่อน แต่จับพลัดจับผลูถูกเลือกให้มาเป็นผู้น�ำ จึงต้องมา
พระไพศาล วิสาโล
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เรียนรูง้ านกันใหม่ กิจกรรมจึงไม่ตอ่ เนือ่ ง ขาดตอน ท�ำให้ชมุ นุมไม่
เติบโตเท่าที่ควร
ส�ำหรับกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา กิจกรรมส�ำคัญที่ช่วย
สร้างคนให้ขนึ้ มาเป็นผูน้ ำ� บริหารกลุม่ ได้อย่างต่อเนือ่ งนานหลายปี
ก็คอื ค่ายอาสาพัฒนา การทีต่ อ้ งร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน ท�ำงานด้วยกัน
อย่างต่อเนื่องถึง ๒๑ วัน ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนชั้นต่าง ๆ มี
ความสนิทสนมสามัคคี เกิดความกลมเกลียวข้ามรุ่นข้ามชั้นและ
ข้ามห้อง (โดยเฉพาะระหว่างห้องอังกฤษกับห้องฝรั่งเศส) ไม่ใช่
เรื่องแปลกที่รุ่นพี่ ม.ศ.๕ จะทักทายรุ่นน้อง ป.๗ เมื่อกลับมาที่
โรงเรียน ทัง้ ๆ ทีห่ า่ งชัน้ กันมาก ทัง้ นีก้ เ็ พราะเคยร่วมค่ายเดียวกัน
ส�ำหรับหลายคน กิจกรรมทีท่ ำ� กับกลุม่ ฯ ช่วยให้เขาเติบโต
ขึน้ รูจ้ กั คิดและท�ำงานเป็น เป็นการสร้างพืน้ ฐานอย่างดีให้กบั การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการท�ำกิจกรรมในชมรมต่าง ๆ
จนหลายคนเป็นผู้น�ำนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานให้กับการ
ท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
ส�ำหรับข้าพเจ้า สองปีที่ขลุกอยู่กับกลุ่มอัสสัมชัญอาสา
พัฒนา ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เห็นความเป็นจริงของบ้าน
เมือง ทีท่ ำ� ให้ตระหนักว่า จะเรียนหนังสือเพือ่ ชีวติ ทีก่ า้ วหน้ามัน่ คง
อย่างเดียวหาได้ไม่ หากควรคิดถึงการพัฒนาประเทศชาติ เกือ้ กูล
ส่วนรวม และช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วย เข็มมุ่งของชีวิตจึงเปลี่ยนไป
ที่เคยคิดจะเอาดีทางด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ก็เปลี่ยนไป
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เป็นการขับเคลือ่ นสังคมให้ดขี นึ้ แม้ความสนใจในวิทยาศาสตร์ยงั มี
อยู่ แต่ใจก็โน้มไปทางด้านสังคมศาสตร์มากขึน้ จึงตัง้ เป้าเข้าเรียน
ทีธ่ รรมศาสตร์แทน ซึง่ ตอนนัน้ เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ สี ำ� นึกทางการ
เมืองและสังคมสูงมาก
นอกจากมุมมองและเส้นทางชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังมีอีก
อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้จากสองปีที่อยู่กลุ่มนี้คือ ทักษะการเขียน
ทั้งนี้ก็เพราะหลังจากที่พวกเราสนทนาวิวาทะกันอย่างจริงจัง ก็มี
ความเห็นว่าควรแลกเปลีย่ นความคิดด้วยข้อเขียนบ้าง จึงได้จดั ท�ำ
กระดานส�ำหรับการแสดงข้อคิดความเห็น มีการเชิญชวนสมาชิก
กลุ่มให้เขียนบทความมาติด เพื่ออ่านและวิจารณ์กัน ตอนนั้น
ข้าพเจ้ามี “ไฟ” ในการเขียนมาก จึงพิมพ์บทความมาติดอยู่เป็น
ประจ�ำ แทบทุกอาทิตย์ ผ่านไปไม่ถงึ ปีกร็ สู้ กึ อินทรียแ์ ก่กล้าขึน้ จึง
เขียนบทความไปลงอัสสัมชัญสาส์น ซึง่ เป็นวารสารรายเดือน และ
อุโฆษสาร ซึ่งเป็นหนังสือประจ�ำปีของโรงเรียน
อีกคนที่เขียนร่วมวงอย่างต่อเนื่อง คือ พจนา จันทรสันติ
ประธานกลุ่ม ไม่นานพจนาก็ไปไกลถึงขั้นเขียนนิยายเรื่อง “จาก
แยงซีเกียงถึงเจ้าพระยา” ข้าพเจ้าได้น�ำเอานิยายของพจนา
มาพิมพ์เป็นตอน ๆ ในอัสสัมชัญสาส์น ซึ่งข้าพเจ้าเป็นบรรณกร
เมื่อขึ้นชั้น ม.ศ.๕ แล้ว หลายคนติดตามอ่านนิยายของพจนา
ต่อเนื่องทุกเดือน ภายหลังมีส�ำนักพิมพ์แห่งหนึ่งขอน�ำไปรวม
พิมพ์เป็นเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

185

นอกจากข้าพเจ้าและพจนา ยังมีอกี หลายคนทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
อย่างมากจากกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา กล่าวได้ว่ากลุ่มนี้ได้มี
ส่วนช่วยหล่อหลอมสร้างคนไม่น้อยอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปี
ปลูกฝังจิตใจใฝ่เสียสละ ห่วงใยผูย้ ากไร้ นึกถึงผูอ้ นื่ มากกว่าตนเอง
สอดคล้องกับอุดมคติของบาทหลวงกอลอมเบต์ และบราเดอร์
คณะเซ็นต์คาเบรียลนับตั้งแต่รุ่นแรก (มีบราเดอร์มาร์ติน เดอตูร์
และบราเดอร์ฮีแลร์ เป็นอาทิ) ที่ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาเพื่ออุทิศตน
ให้แก่ยุวชนไทย น่าเสียดายอย่างยิ่งที่กลุ่มนี้ถูกยุบเลิกไปไม่นาน
หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ แต่ได้ทราบมาว่าไม่กี่ปีมานี้ได้มี
การก่อตัง้ ชมรมอาสาขึน้ มาในโรงเรียน หวังว่าชมรมนีจ้ ะมีชวี ติ ชีวา
และรักษาจิตวิญญาณตามอุดมคติของนักบวชรุน่ แรก ๆ เหล่านัน้ ได้
หากท�ำเช่นนั้นได้ ก็เชื่อมั่นว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันน่าจดจ�ำ
อีกหน้าหนึ่งของอัสสัมชัญจะบังเกิดขึ้น
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ประสบการณ์ชีวิต

ครั้งหนึ่งที่ได้เรียนวิชาพื้นฐาน ธรรมศาสตร์
◌

ตอนทีส่ อบเข้ามหาวิทยาลัยปี ๒๕๑๘ นัน้ อาตมาเลือกธรรมศาสตร์
เป็นอันดับ ๑ ดังนั้นเมื่อสอบได้จึงดีใจมาก เมื่อได้เข้าเรียนก็ไม่
ผิดหวัง เพราะตอนนัน้ นักศึกษาปี ๑ ทุกคน ต้องเรียนวิชาพืน้ ฐาน
ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมหลายวิชา ทั้งสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่อาตมาชอบมากเพราะ
ได้เรียนรูก้ ว้างขวาง วิชาทีช่ อบทีส่ ดุ คือ อารยธรรมไทย ซึง่ ตอนนัน้
มีอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงมาสอนหลายท่าน อาทิ อ.ชาญวิทย์
เกษตรศิริ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และอ.ชลธิรา กลัดอยู่ (นามสกุล
ตอนนั้น) ทั้งสามท่านอาตมาเคยได้ยินชื่อเสียงและอ่านผลงาน
มาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ดังนั้นจึงสนใจติดตามการบรรยายของ
ท่าน นอกจากเนื้อหาค�ำบรรยายจะน่าสนใจแล้ว วิธีการสอนก็
ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นให้รู้จักคิด ใช่แต่เท่านั้นข้อสอบก็ไม่ได้เน้นการ
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ท่องจ�ำ แต่ให้ความส�ำคัญกับการคิดวิเคราะห์หรือใช้เหตุผลเป็น
หลัก วิธีการดังกล่าวนักศึกษาร่วมชั้นจ�ำนวนมากรู้สึกไม่คุ้นเคย
แต่ถูกอัธยาศัยอาตมามาก
จุดเด่นอีกอย่างของวิชาพื้นฐานในเวลานั้น ก็คือ ต�ำราที่
น่าสนใจซึ่งพิมพ์โดยมหาวิทยาลัย ราคาก็แสนถูก ขณะเดียวกัน
อาจารย์ผู้บรรยายหลายท่านก็มีงานเขียนของตนเองอยู่แล้ว โดย
เฉพาะอ.ชาญวิทย์ และอ.ชลธิรา หนังสือเหล่านีก้ ลายเป็นหนังสือ
อ่านนอกเวลา ที่อาตมาอ่านด้วยความสนใจ และขยายไปสู่ต�ำรา
เล่มอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งพิมพ์ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีสูง
ปี ๒๕๑๘ เป็นช่วงที่การเมืองไทยมีความเข้มข้นมาก
อาตมาซึง่ สนใจการมืองอยูก่ อ่ นแล้ว จึงใช้เวลาส่วนหนึง่ ไปกับการ
ท�ำกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย (กลุ่มอหิงสา และ
วารสารปาจารยสาร) จึงไม่คอ่ ยได้เข้าห้องเรียน หากเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่นคงมีปัญหาในการสอบ แต่อาตมาไม่เคยมีปัญหา
ดังกล่าวตลอดเวลาที่เรียนชั้นปี ๑ ที่ธรรมศาสตร์ (อันที่จริงจน
กระทั่งเรียนจบก็ไม่มีปัญหาดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ท�ำงานกิจกรรมหนัก
กว่าเดิม) ทั้งนี้เพราะการสอนและการสอบที่เน้นการใช้ความคิด
วิเคราะห์ยิ่งกว่าการท่องจ�ำ อีกทั้งอาตมาก็มีความสนใจในวิชา
เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว (โดยเฉพาะอารยธรรมไทย) จึงศึกษาเอง และสนุก
กับการอ่านต�ำราเมือ่ ใกล้สอบ บางวิชาก็แค่ผา่ น แต่วชิ าอารยธรรม
ไทยนั้น อาตมาได้คะแนนดี
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วิชาอารยธรรมไทยที่ได้เรียน ทั้งจากการบรรยายและ
จากการศึกษาเอง เป็นพื้นฐานที่ดีส�ำหรับอาตมาในชั้นปีต่อ ๆ ไป
เนือ่ งจากเมือ่ ขึน้ ปี ๒ อาตมาเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ประวัตศิ าสตร์ แม้จะไม่ได้มอี าชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์เลย
แต่วิชานี้ก็ได้ช่วยขยายทัศนะเกี่ยวกับเมืองไทยและความเป็นไป
ของโลกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจชีวิตดีขึ้นด้วย
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ประสบการณ์ชีวิต

๓๐ ปีในวิถีสมณะ
◌

ในชีวิตการบวชของข้าพเจ้า มีห้วงอารมณ์หนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นแค่
ความรูส้ กึ ธรรมดาของพระนวกะรูปหนึง่ แต่บดั นีเ้ มือ่ มองย้อนหลัง
กลับพบว่ามีความส�ำคัญอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลมาจนทุกวันนี้
ห้วงอารมณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ตอนนั้นเป็นช่วง
ต้นเดือนพฤษภาคม ขณะทีข่ า้ พเจ้านัง่ รถเมล์ใกล้ถงึ วัดทองนพคุณ
อันเป็นวัดทีข่ า้ พเจ้าได้อปุ สมบทก่อนไปเข้ากรรมฐานทีว่ ดั สนามใน
เป็นเวลากว่าสองเดือน ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ท่วมท้นใจคือความ
อาลัยในสมณเพศ ที่มีความรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะข้าพเจ้าใกล้ถึง
ก�ำหนดลาสิกขาแล้ว เนื่องจากตั้งใจว่าจะบวชเพียงสามเดือน
เท่านั้น
ความจริงข้าพเจ้าไม่มพี นั ธะอะไร เป็นแต่หว่ งงานและห่วง
เพื่อนที่ท�ำงานด้วยกันมาหลายปี (ที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อ
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สังคม) อีกทั้งเกรงใจเพื่อนด้วยที่ต้องรับภาระแทนข้าพเจ้าขณะที่
ข้าพเจ้ามาบวช กว่าจะปลีกตัวมาบวชได้กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้องเตรียม
การเป็นปี และเมื่อบวชแล้ว เพื่อน ๆ ก็ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าอย่าง
เต็มที่ ไม่มารบกวนหรือขอร้องให้ช่วยงานแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อ
บวชครบก�ำหนด ข้าพเจ้าก็ควรลาสิกขา กลับไปช่วยเพือ่ นแต่โดยดี
ควรกล่าวด้วยว่า ตอนที่บวชใหม่ ๆ นั้นข้าพเจ้ายังคิดถึง
ชีวติ ฆราวาสอยูเ่ นือง ๆ ระหว่างทีเ่ ข้ากรรมฐาน ก็ยงั นึกถึงหนังบาง
เรื่องที่ก�ำลังดัง เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว (เช่น “คานธี” และ “อีที”)
ถึงกับตั้งใจว่า เมื่อสึกแล้วจะต้องไปดูให้ได้ อีกทั้งระหว่างบวชนั้น
ก็มีความทุกข์จากการท�ำกรรมฐานมาก มีทั้งความเครียด ความ
หงุดหงิด ความท้อแท้ และความเจ็บปวดทางกาย เวลาเห็นพระ
ใหม่ทยอยลาสิกขา ก็นกึ อิจฉาเขา ใครทีเ่ จอแบบนีก้ น็ า่ จะดีใจเมือ่
วันสึกใกล้เข้ามา
แต่จะเรียกว่าเป็นโชคก็ได้ ทั้ง ๆ ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง
ในช่วงเดือนที่สามของการบวช การท�ำกรรมฐานของข้าพเจ้าเริ่ม
ถูกทาง วางใจได้ดีขึ้น มีความผ่อนคลายเพราะปล่อยวาง สติและ
ความรู้สึกตัวค่อย ๆ เพิ่มพูน ท�ำให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดได้เร็วขึ้น
และหลุดจากความฟุง้ ซ่านได้ไว ท�ำให้ใจสงบและว่างจากความคิด
ได้นานขึ้น นับเป็นประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดกับ
ตนเอง เป็นครั้งแรกที่เข้าใจว่าการอยู่อย่างมีสตินั้นหมายถึงอะไร
และอดไม่ได้ที่จะซาบซึ้งในพลังแห่งสติ ทั้ง ๆ ที่สติของข้าพเจ้ายัง
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จัดว่าอยูใ่ นระดับต้น ๆ เท่านัน้ แต่กช็ ว่ ยท�ำให้หายทุกข์และวุน่ วาย
ใจไปได้มาก
ประสบการณ์จากการเจริญสติทวี่ ดั สนามใน ท�ำให้ขา้ พเจ้า
มีกำ� ลังใจปฏิบตั ธิ รรม และอยากให้เวลากับเรือ่ งนีม้ ากขึน้ จึงอยาก
บวชต่อเพราะโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อย หากสึกไปแล้วคงจะหา
โอกาสบวชใหม่ได้ยาก อีกทัง้ การปฏิบตั คิ งขาดช่วง ยังไม่ตอ้ งพูดถึง
ความสบายใจระหว่างทีบ่ วช เมือ่ เทียบกับก่อนบวช ซึง่ ข้าพเจ้าอยู่
ในภาวะใกล้ “เสียศูนย์”แล้ว นับว่าต่างกันไกลมาก ด้วยเหตุนเี้ อง
ข้าพเจ้าจึงรู้สึกอาลัยเพศบรรพชิต และลังเลใจที่จะลาสิกขา
ความรูส้ กึ ดังกล่าวนีเ้ องมีสว่ นส�ำคัญท�ำให้ขา้ พเจ้าเปลีย่ นใจ
ไม่ลาสิกขาในเดือนนัน้ และขออนุญาตเพือ่ น ๆ ขอบวชต่อไปจนถึง
ออกพรรษา นั่นคือบวชต่อไปอีกห้าเดือน ปรากฏว่าเพื่อน ๆ ใจดี
ต่อใบอนุญาตให้ ส่วนโยมพ่อโยมแม่นั้น ก็ไม่ขัดข้องเช่นกัน ที่จริง
อาจยินดีดว้ ยซ�ำ้ เพราะคิดว่าข้าพเจ้าอยูใ่ นผ้าเหลือง คงปลอดภัย
กว่า (หรือไกลคุกไกลตะรางมากกว่า) การกลับไปท�ำงานทีเ่ ดิม ซึง่
มักมีเรื่องประท้วงรัฐบาลอยู่เนือง ๆ
อย่างไรก็ตามใช่ว่าเมื่อบวชต่อแล้ว จะมีความราบรื่น
ปัญหาหนึง่ ทีร่ บกวนจิตใจอยูเ่ ป็นระยะ ๆ คือ ข้าพเจ้าจะบวชนาน
เท่าไร ค�ำถามนี้ไม่ได้มาจากใคร แต่มาจากตัวเอง แม้ข้าพเจ้า
มีความสุขพอประมาณระหว่างที่บวช (จะล�ำบากบ้างก็ตอน
จ�ำพรรษาแรกทีว่ ดั ป่าสุคะโต ซึง่ กันดารและอัตคัดมากในตอนนัน้
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ทั้งในด้านอาหารและที่พัก) แต่ก็รู้สึกว่าไม่ง่ายเลยที่จะบวชไป
เรือ่ ย ๆ แค่นกึ เล่น ๆ ว่าตนเองบวชนานสิบพรรษา ก็รสู้ กึ อึดอัดขึน้ มา
ทันที เพราะในส่วนลึกข้าพเจ้ายังอยากใช้ชวี ติ แบบฆราวาส นึกไม่
ออกว่าตนเองจะบวชพระไปนาน ๆ ได้อย่างไร เพราะมีหลายอย่าง
ในชีวิตที่อยากท�ำ และมีแต่ฆราวาสเท่านั้นที่ท�ำได้
ทีจ่ ริงการบวชหนึง่ ปีหรือสองปีไม่ใช่เรือ่ งยาก ยิง่ ได้วดั และ
ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้ว ก็ง่ายมาก ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มาจ�ำพรรษา
แรกกับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ ซึ่งข้าพเจ้ารู้จักตั้งแต่ปี ๒๕๒๓
หรือสามปีก่อนบวช ท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตา ใจกว้างและ
เข้าใจคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังเห็นว่าการช่วยเหลือสังคมหรือผู้ทุกข์
ยากเป็นสิง่ ทีพ่ ระพึงกระท�ำ ดังท่านเป็นแบบอย่าง แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่
เคยคิดหรือแม้แต่ฝนั ว่าจะใช้ชวี ติ เป็นสิบปีทวี่ ดั ป่าสุคะโตในฐานะ
พระ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มจี ดุ มุง่ หมายอย่างนัน้ ตัง้ แต่
แรก การมาบวชก็ไม่ใช่เพราะมีใจรักในชีวติ พรหมจรรย์ แม้จะเห็น
คุณค่าก็ตาม แต่เป็นเพราะความทุกข์ในชีวิตฆราวาสผลักดันให้
มาบวชเพื่อจะได้มีเวลาท�ำสมาธิภาวนาให้ใจสงบเย็น ไม่รุ่มร้อน
เหมือนเก่า
เพื่อน ๆ ก็รู้เรื่องนี้ดี จึงไม่มีใครเป็นห่วงหรือทักท้วงเมื่อ
ข้าพเจ้าขอบวชต่อ เพราะคิดว่าไม่นานก็คงสึก แต่ก็มีหลายคน
อยากให้ข้าพเจ้าบวชนาน ๆ หนึ่งในนั้นไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นครูบา
อาจารย์ที่ข้าพเจ้านับถือ คือ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อาจารย์
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สุลักษณ์ เป็นผู้ที่คอยชักชวนและทวงถามข้าพเจ้าตั้งแต่อายุยัง
ไม่ถึง ๒๐ ว่าเมื่อไหร่จะบวช เมื่อข้าพเจ้าบวชแล้วท่านก็พยายาม
กระตุน้ และส่งเสริมให้ขา้ พเจ้าบวชนานกว่าสามเดือนตามทีต่ งั้ ใจ
ไว้ ครั้นข้าพเจ้ายืดเวลาสึกออกไปเพื่อบวชเอาพรรษา ท่านก็ท�ำ
หลายอย่างเพื่อให้ข้าพเจ้าบวชนานกว่านั้น วิธีหนึ่งก็คือหางาน
ชิ้นใหญ่ให้ข้าพเจ้าท�ำระหว่างบวช นั่นคือ เป็นองค์ปาฐกในงาน
ประจ�ำปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง
ปาฐกถาโกมลคีมทองนั้นเป็นงานใหญ่ของมูลนิธิ ปาฐก
และองค์ปาฐกก่อนหน้านัน้ ล้วนเป็นผูใ้ หญ่ซงึ่ เป็นทีเ่ คารพนับถือ มี
อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นปาฐกคนแรก ตามมาด้วย อ.เสน่ห์ จามริก
ส่วนพระภิกษุนนั้ ท่านหนึง่ ก็ได้แก่พระราชวรมุนี (หรือสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบัน) แม้ตอนหลังจะเน้นคนรุ่นใหม่ เช่น
พระประชา ปสนฺนธมฺโม แต่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจากงาน
คิดงานเขียนมาก่อนแล้ว ส่วนพระนวกะอย่างข้าพเจ้านัน้ เทียบไม่
ได้เลยกับท่านที่เอ่ยนามมาทั้งหมด อาจารย์สุลักษณ์ย่อมทราบดี
แต่คงเพราะปรารถนาให้ข้าพเจ้าบวชต่อไปอีก จึงหว่านล้อม
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทองให้เลือกข้าพเจ้าเป็นองค์ปาฐก ซึ่ง
จะต้องแสดงปาฐกถาในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป จ�ำได้ว่าก่อนที่
ข้าพเจ้าจะไปจ�ำพรรษาที่วัดป่าสุคะโต ได้พบอาจารย์สุลักษณ์ที่
ส�ำนักงานกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม อาจารย์สุลักษณ์
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ได้มากระซิบว่าหากมูลนิธิโกมลคีมทองนิมนต์อาตมาให้เป็น
องค์ปาฐก ก็อย่าปฏิเสธเขานะ
ภาระดังกล่าวมีสว่ นท�ำให้ขา้ พเจ้าไม่มคี วามคิดทีจ่ ะสึกเมือ่
บวชครบปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมา เพราะในหัวนึกถึงแต่การ
เตรียมต้นร่างปาฐกถา (ซึง่ ท�ำมาตัง้ แต่ ๓-๔ เดือนก่อนหน้านัน้ แล้ว
และนับเป็นงานใหญ่ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าท้อแท้ในบางครั้ง แต่ในที่สุด
ก็ท�ำได้ส�ำเร็จ) ครั้นแสดงปาฐกถาเสร็จ จะสึกเลยก็ดูกระไรอยู่
อย่างน้อยก็ควรเห็นแก่ครูบาอาจารย์ทพี่ ยายามหาอุบายสนับสนุน
ให้ข้าพเจ้าบวชนาน ๆ ประกอบกับหลังจากบวชครบปีแล้ว เริ่มมี
งานการต่าง ๆ ทัง้ งานเขียนและงานบรรยายเข้ามา ก็ทำ� ให้ขา้ พเจ้า
รูส้ กึ สบายใจทีบ่ วชแล้วยังสามารถท�ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้อื่นได้บ้าง โดยเฉพาะการชักชวนผู้คนให้เห็นคุณค่าของการฝึก
จิตพัฒนาตน ซึง่ เป็นสิง่ ทีข่ าดหายไปในหมูฆ่ ราวาส โดยเฉพาะคน
ที่ท�ำงานเพื่อสังคม อันเป็นแวดวงที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย
ประสบการณ์การบวชนั้นท�ำให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของ
สมาธิภาวนามากขึ้น และอยากชักชวนให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับการ
ท�ำกรรมฐาน แต่กย็ งั ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะอุทศิ ชีวติ เพือ่ ประโยชน์ตน
ล้วน ๆ แม้จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นว่า
ตนเองควรท�ำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กัน
หากว่าชีวิตสมณะท�ำได้แต่เพียงประโยชน์ตนเท่านั้น ข้าพเจ้าก็
คงจะบวชได้ไม่นาน เพราะยังอยากท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่
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ข้อนี้อาจเป็น “วาสนา” ของข้าพเจ้าด้วยก็ได้ ที่มีใจมาทางนี้
ตั้งแต่เล็กแล้ว (จ�ำได้ว่า ตอนเด็ก ๆ อยากเป็นต�ำรวจ จะได้ช่วย
เหลือประเทศชาติ ทัง้ ๆ ทีพ่ อ่ แม่อยากให้ตงั้ เป้าหมายชีวติ ทีด่ กี ว่า
นัน้ เพราะข้าพเจ้าเป็นคนเรียนเก่ง) ดังนัน้ เมือ่ บวชแล้ว ยังสามารถ
ท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมได้ อ ยู ่ ข้ า พเจ้ า จึ ง ไม่ รู ้ สึ ก อึ ด อั ด กั บ
ผ้าเหลืองมากนัก ในเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อค�ำเขียนด้วย
ที่ท่านเข้าใจนิสัยใจคอของข้าพเจ้า จึงอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปท�ำ
กิจในที่ต่าง ๆ ได้ แม้แวดวงที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง (คือองค์กรพัฒนา
เอกชน หรือทีเ่ รียกในปัจจุบนั NGO) จะเป็นทีจ่ บั ตามองหรือถึงกับ
หวาดระแวงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในเวลานัน้ แต่หลวงพ่อค�ำเขียนก็ไม่
เคยระแวงหรือหวาดกลัวข้าพเจ้าเลย (ผิดกับพระกรรมฐานหลาย
รูปที่ไม่เข้าใจคนหนุ่มสาว) ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะท่านเองก็เคย
ถูกเจ้าหน้าที่รัฐหวาดระแวง จนถึงกับกล่าวหาว่าท่านเป็นแนว
ร่วมคอมมิวนิสต์เพราะจัดตั้งศูนย์เด็กขึ้นในป่าเขาอันทุรกันดาร
ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๑ (โดยหารูไ้ ม่วา่ นัน่ คือศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัด
ชัยภูมิเลยทีเดียว)
การท�ำกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีงาน
เขียนงานแปลอย่างสม�ำ่ เสมอ มีสว่ นท�ำให้ขา้ พเจ้า “เพลิน” ในการ
บวช (ซึง่ คงไม่ตา่ งจากพระป่าจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีบ่ วชได้นานเพราะมี
“ของเล่น” นอกเหนือจากการท�ำกรรมฐาน เช่น การท�ำกลด หรือ
ถักถลกบาตร) อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังไม่คิดว่าจะฝากชีวิตนี้ไว้
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กับผ้าเหลือง เพราะมองไม่ออกว่าตนเองจะท�ำเช่นนั้นได้อย่างไร
แค่บวชได้นานถึงสิบพรรษาก็ถอื ว่าเป็นปาฏิหาริยแ์ ล้ว แต่ครัน้ จะ
สึก ก็ใช่วา่ จะท�ำได้งา่ ย เพราะสวนทางกับความคาดหวังของครูบา
อาจารย์อย่างอาจารย์สลุ กั ษณ์ และอีกหลายคนทีเ่ ห็นว่า ข้าพเจ้า
น่าจะท�ำประโยชน์ได้มากกว่าหากอยู่ในสมณเพศ อย่างน้อยสิ่งที่
ข้าพเจ้าท�ำอยู่นั้นไม่ค่อยมีคนท�ำ คือการชี้ชวนให้ผู้คนเห็นความ
ส�ำคัญของมิติด้านจิตวิญญาณ รวมทั้งการน�ำเอาธรรมะมาใช้กับ
ชีวิตและสังคมสมัยใหม่
เมือ่ จะเดินต่อก็มองไม่เห็นว่าจะเดินต่อไปได้นานสักเท่าใด
ครัน้ จะหยุด ก็ไม่รวู้ า่ จะหยุดอย่างไร ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าในบาง
ครัง้ จึงไม่ตา่ งจากคนติดคุก อาจจะแย่กว่าด้วยซ�ำ้ เพราะติดคุกนัน้
ยังมีวันออก ส่วนข้าพเจ้านั้นมองไม่เห็นวันออกเลย คือไม่รู้ว่าจะ
สึกได้เมื่อใด คิดแล้วก็อึดอัด ทางออกก็คือ ไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่
ยาวไกลมากนัก แค่ตั้งเป้าว่าบวชต่ออีกหนึ่งปีแล้วกัน เมื่อครบปี
แล้วก็มาถามใจตนเองว่าบวชต่ออีกหนึง่ ปีได้ไหม ทุกปีคำ� ตอบทีไ่ ด้
ก็คือ “บวชได้” วิธีนี้ท�ำให้ข้าพเจ้าบวชต่อได้เรื่อย ๆ จนครบห้าปี
ทีนมี้ คี วามมัน่ ใจมากขึน้ อีกทัง้ คุน้ เคยกับชีวติ พระแล้ว ก็เลยตัง้ ใจ
บวชต่ออีกห้าปีไปเลย แทนที่จะเป็นปีต่อปีดังแต่ก่อน พอบวช
ครบสิบปีก็รู้สึกว่าสิบปีไม่ใช่เวลาที่ยาวนานเลย จึงตั้งเป้าว่าถ้า
บวชครบ ๒๐ ปีก็คงไม่เลว ครั้นผ่านไป ๒๐ ปีก็คิดต่อว่า บวชให้
ครบ ๓๐ ปีก็ไม่น่าจะยากอะไร บัดนี้ก็บวชครบ ๓๐ พรรษาแล้ว
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อีกแค่เดือนเดียวก็จะอยู่ในเพศบรรพชิตครบ ๓๐ ปี ถึงตอนนี้
ความคิดเหมือนคนติดคุกได้เลือนหายไปนานแล้ว เพราะรู้สึกคุ้น
เคยและเป็นสุขกับชีวติ สมณะ ซึง่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกเพราะกว่าครึง่
ชีวติ ของข้าพเจ้าเป็นชีวติ ในผ้าเหลือง พูดไปท�ำไมมีแม้กระทัง่ คนที่
ติดคุกนานถึง ๓๐ ปี ก็คงรู้สึกว่าคุกเป็น “บ้าน” แล้ว ย่อมไม่รู้สึก
แปลกแยกหรืออึดอัดกับสภาพเช่นนั้นอีกต่อไป
การอยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ข้าพเจ้าบวชได้
ต่อเนือ่ ง พรรษาแรก ๆ นัน้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ใจหายเสมอเวลานึกถึงตัว
เองในเพศบรรพชิตยาวนานนับสิบปี เกิดความรู้สึกปริวิตกขึ้นมา
เวลามองไปยังอนาคตของตัวเอง แต่ทุกครั้งก็จะกลับมาถาม
ตัวเองว่า วันนี้มีความสุขกับชีวิตพระหรือไม่ ก็พบว่า มีความสุข
สบายดีอยู่ อย่างน้อยก็ไม่รู้สึกทุกข์เหมือนตอนที่เป็นฆราวาส
จะเป็นโชคร้ายหรือโชคดีไม่ทราบได้ ก่อนบวชนั้นข้าพเจ้ามีความ
ทุกข์มาก รู้สึกว่าภาวะจิตใจว้าวุ่นตกต�่ำจนย�่ำแย่ ซ�้ำยังส่งผล
กระทบต่อเพื่อน ๆ ที่อยู่ใกล้ด้วย แต่เมื่อบวชแล้ว ไม่เคยมีภาวะ
เช่นนั้นเลย เวลาเกิดความคิดที่จะสึกขึ้นมา นึกถึงช่วงชีวิตก่อน
บวชแล้ว ความอยากสึกก็ฝ่อลงทันที เพราะกลัวว่าจะกลับไป
อยู่ในวังวนอย่างนั้นอีก ถึงแม้ว่าตอนสึกใหม่ ๆ ใจจะสดใส พอมี
วิชาความรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวได้บ้าง แต่ก็รู้ดีว่าคงถูก
กิจกรรมทางโลกฉุดกระชากลากดึงไป จนชีวิตเสียสมดุล และ
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อาจเสียศูนย์อกี ครัง้ ความหลาบจ�ำต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ก่อนบวช
เป็นตัวฉุดรัง้ ไม่ให้ขา้ พเจ้าเอาจริงเอาจังกับความคิดเรือ่ งลาสิกขา
จริงอยู่ชีวิตในผ้าเหลืองนั้นไม่ใช่ว่าจะราบรื่น บ่อยครั้งก็มี
ความทุกข์ ความทุกข์อย่างหนึ่งที่รบกวนเกิดจากกามราคะ การ
ครองชีวติ พรหมจรรย์โดยมีกรรมฐานเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ ง ช่วยให้
ข้าพเจ้าพอจะรับมือกับกามราคะที่รบกวนได้ กล่าวคือ นอกจาก
จะช่วยให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยให้มันครอบง�ำใจ
หรื อ พิ จ ารณาเห็ น ความไม่ ง ามที่ ช ่ ว ยให้ ก ามราคะฝ่ อ ไปแล้ ว
ความสงบเย็นและโปร่งเบาจากกรรมฐาน ยังน�ำความสุขมาให้
แก่ข้าพเจ้าเป็นการทดแทนกามสุข หากไม่มีความสุขอันประณีต
จากกรรมฐานหล่อเลี้ยงจิตใจ ก็ง่ายที่จะหันไปหากามสุขแทน
แม้จะรู้ว่าเป็นสุขที่หยาบ แต่หากจิตใจหิวกระหายแล้ว ก็พร้อม
จะฉวยคว้าอะไรก็ได้ที่ดับกระหายได้แม้จะท�ำให้เจ็บป่วยในภาย
หลังก็ตาม
แต่กใ็ ช่วา่ ความสุขจากกรรมฐานและชีวติ พระจะหล่อเลีย้ ง
ใจไปได้ตลอด บางครั้งกามราคะก็ครองใจ ที่จริงก็ยังพอทนไหว
หาอะไรท�ำเพลิน ๆ ก็กลับมาเป็นปกติ แต่พอนึกไปถึงอนาคตของ
ตัวเองว่าหากต้องครองเพศพรหมจรรย์ไปตลอดชีวติ ก็จะรูส้ กึ เป็น
ทุกข์ขนึ้ มาทันที เพราะยังห่วงใยในรสชาติของกามราคะอยู่ แต่สงิ่
หนึง่ ทีช่ ว่ ยยัง้ ใจไม่ให้เตลิดไปไกล ก็คอื ความตระหนักถึงโทษของ
ชีวิตคู่ นั่นคือ เห็นว่าชีวิตคู่นอกจากเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง แตกร้าว
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ง่ายแล้ว ยังมักก่อให้เกิดความทุกข์แก่ทงั้ สองฝ่าย ตัง้ แต่เล็กจนโต
ข้าพเจ้าไม่เพียงเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นอาจิณเท่านั้น หากยัง
เห็นคูแ่ ล้วคูเ่ ล่าทีว่ วิ าทบาดหมางเป็นประจ�ำ หลายคนแม้จะรักกัน
ปานดูดดืม่ ในทีแรกแต่สดุ ท้ายก็เหินห่างหมางเมินกัน บ่อยครัง้ ชีวติ
คู่มักลงเอยด้วยการท�ำร้ายกันทั้งร่างกายและจิตใจ ข้าพเจ้าเอง
ไม่มีความมั่นใจเลยว่าตนเองจะท�ำได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และจะรู้สึก
แย่กบั ตัวเองมากหากลงเอยด้วยการท�ำร้ายคนทีต่ น (เคย) รัก พูด
อย่างนีไ้ ม่ได้หมายความว่าชีวติ คูท่ ผี่ าสุกจะเป็นไปไม่ได้ แต่โอกาส
ที่จะเป็นไปได้นั้นก็คงพอ ๆ กับการถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ซึ่ง
บังเอิญข้าพเจ้าไม่ค่อยมีโชคทางนี้เสียด้วย เมื่อคิดใคร่ครวญแล้ว
ข้าพเจ้ามีขอ้ สรุปว่า การมีความสุขในชีวติ พระนัน้ แม้จะยาก แต่ก็
ง่ายกว่าการมีความสุขในชีวิตคู่หรือชีวิตครองเรือน
เป็นโชคของข้าพเจ้าทีม่ เี หตุปจั จัยเกือ้ กูลให้สามารถบวชได้
นานจนกระทั่งบัดนี้ ที่ส�ำคัญคือมีครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตร
มากมายที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับ
ชีวิตที่ประเสริฐ มีเวลาฝึกฝนปฏิบัติตนจนได้พบกับความโปร่ง
เบาสงบเย็น และได้เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะแก้ทกุ ข์ทเี่ กิดขึน้ ในใจ โดยมีวชิ า
กรรมฐานเป็นพื้นฐาน จนสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข และมีความ
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ ได้มากขึน้ ๓๐ ปีในเพศบรรพชิต
ช่วยให้ขา้ พเจ้าได้ใกล้ชดิ แนบแน่นธรรมมากขึน้ อย่างทีน่ อ้ ยคนจะ
มีโอกาส แม้จะยังมีความหวั่นไหวเพราะอ�ำนาจของกิเลส แต่ก็
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มีจิตจ�ำนงต่อพระนิพพาน อย่างมั่นใจว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่
ควรเข้าถึง และเข้าถึงได้
การมี อ ายุ พ รรษามากขึ้ น นั้ น ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ชี วิ ต สมณะ
เป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยกับสิกขาบทและข้อวัตร
ต่างจากคนที่เพิ่งบวชใหม่ที่ต้องใช้ความพยายามในการปรับตัว
มาก แต่ในอีกด้านหนึ่งความคุ้นเคยก็อาจกลายเป็นความเคยชิน
และจ�ำเจ จนขาดความกระตือรือร้นที่จะเคี่ยวเข็ญผลักดันตน
ให้พัฒนาในทางจิตใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป กลายเป็น “ไม้แก่” ที่ไม่ยอม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน ร้ายกว่านั้นก็คือชะล่าใจหรือประมาท
ปล่อยตัวปล่อยใจจนเปิดช่องให้กิเลสครอบง�ำ ยิ่งได้รับความ
เคารพมากขึ้นในฐานะที่มีพรรษายุกาลมาก ไม่มีใครกล้าว่ากล่าว
ทักท้วง เอาแต่นบนอบกราบกราน ก็งา่ ยมากทีจ่ ะเกิดความหลงตัว
ลืมตนจนพลั้งพลาดได้
ในกรณีของข้าพเจ้านั้น ใช่แต่พรรษาจะมากขึ้นเท่านั้น ชื่อ
เสียงกิตติศพั ท์กเ็ พิม่ พูนขึน้ ด้วย โดยเฉพาะในช่วงสามปีหลัง หาก
ไม่เป็นเพราะสือ่ โทรทัศน์รวมทัง้ รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั
ก็คงไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ก่อนหน้านั้นแม้จะเขียน
หนังสือออกมาหลายเล่ม แต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
ยกเว้นคนที่เป็นนักอ่าน แต่จู่ ๆ ก็กลายเป็น “คนดัง” ขึ้นมา ไป
ไหนมาไหนก็มีคนทักมากขึ้น จนบางท่านทักว่าข้าพเจ้าเป็นพระ
“เซเลบ” (celebrity) ไปแล้ว สภาพดังกล่าวไม่ได้สง่ ผลให้ขา้ พเจ้า
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มีชีวิตส่วนตัวน้อยลงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีโลกธรรม คือ
ลาภสักการะ เป็นต้น มารุมเร้า ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะง่ายมาก
ที่จะท�ำให้กิเลสเพิ่มพูนหรืออัตตาตัวตนใหญ่ขึ้น
อีกสถานะหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ควบคูก่ ค็ อื ความเป็นครูบาอาจารย์
หรือถึงกับถูกยกให้เป็นวิปัสสนาจารย์ บางท่านถึงกับตั้งให้เป็น
พระสุปฏิปนั โนด้วยซ�ำ้ อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากการได้รบั นิมนต์ให้
ไปบรรยาย อบรมตามที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี
ยิง่ ระยะหลังผูค้ นหันมาสนใจธรรมะมากขึน้ ข้าพเจ้าจึงเป็นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวางในฐานะดังกล่าว ซึ่งย่อมตามมาด้วยค�ำสรรเสริญ
ชืน่ ชมและการเคารพนบนอบ ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ขา้ พเจ้ามี “งานเข้า”
มากขึน้ กล่าวคือมีกจิ นิมนต์ชกุ ขึน้ จนมีเวลาท�ำกิจส่วนตัวน้อยลง
ขณะเดี ย วกั น ก็ ก ลายเป็ น โจทย์ ใ หญ่ ที่ ต ้ อ งจั ด การด้ ว ยความ
ระมัดระวัง หาไม่แล้วก็งา่ ยมากทีจ่ ะหลงใหลได้ปลืม้ กับมัน จนเกิด
ความหลงตัวลืมตนว่า “กูแน่” หรือคิดว่าตนเองเป็นอย่างที่เขา
ยกให้จริง ๆ
อาการแบบนี้หากเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิต
พรหมจรรย์ นอกจากท�ำให้ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้ว ยังกลับ
จะถอยหลังเสียด้วย อีกทัง้ ยังเป็นทุกข์ได้งา่ ยมาก เพราะอย่าว่าแต่
ค�ำวิจารณ์เลย เพียงแค่เขาไม่ชม ไม่กราบไหว้ ไม่เคารพนบนอบ
ก็ท�ำให้ไม่พอใจหรือไม่สบายใจแล้ว ร้ายกว่านั้นก็คือ เมื่อหลงติด
ในชื่อเสียงแล้ว ก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดี
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อยู่เสมอ อย่างน้อยก็เพื่อรักษาความนิยมและค�ำสรรเสริญเอาไว้
ไม่ให้ตก ผลก็คือต้องคอยปกปิดด้านที่ดูไม่ดีเอาไว้ หากท�ำอะไร
บกพร่อง ไม่เก่ง ไม่ฉลาด ก็ต้องปฏิเสธหรือกลบเกลื่อนไว้ก่อน
หนักกว่านั้นก็คือโกหกเพื่อสร้างภาพ ดังนั้นจึงง่ายมากที่จะกลาย
เป็นคนไม่ซื่อต่อทั้งผู้อื่นและตนเอง
ข้าพเจ้าส�ำนึกอยูเ่ สมอว่าตนเองยังเป็นผูศ้ กึ ษาทีต่ อ้ งเรียนรู้
อีกมาก เพราะยังห่างไกลจากมรรคผล แม้พรรษาจะมากแต่กใ็ ช่วา่
ภูมจิ ติ ภูมธิ รรมจะมากตามไปด้วย ข้อบกพร่องก็มไี ม่นอ้ ย ไม่ใช่คน
ดีพร้อม อีกทัง้ ยังไม่ลมื พืน้ เพทีเ่ ป็นพระผูน้ อ้ ยจากวัดป่าเล็ก ๆ ทีไ่ ม่
ได้เรียนสูงในทางธรรม แต่มบี ญ
ุ ทีไ่ ด้อยูใ่ กล้และรูจ้ กั ครูบาอาจารย์
หลายท่านทีท่ รงคุณอันประเสริฐ เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ
และให้ความรูใ้ นทางธรรมทัง้ ในทางปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ ใช่แต่เท่านัน้
ข้าพเจ้ายังมีกัลยาณมิตรที่ใกล้ชิดพอที่จะแนะน�ำ และทักท้วง
ตักเตือน แม้เคารพแต่ก็ไม่ได้เชิดชูจนวางไว้บนหิ้ง แต่เท่านั้นคง
ไม่พอ ข้าพเจ้าจ�ำต้องหมั่นเตือนตนอยู่เสมอไม่ให้หลงใหลได้ปลื้ม
กับชือ่ เสียงเกียรติยศและค�ำสรรเสริญทีม่ อี ยูร่ อบตัว เพราะมันเจือ
ไปด้วยโทษที่สามารถท�ำให้เสียผู้เสียคนได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่
เที่ยงแท้แน่นอน อะไรที่มอบให้แก่เราได้ ก็สามารถดึงไปจากเรา
ได้เช่นกัน จึงไม่ควรยึดติดถือมั่นกับมันมาก
ย้อนกลับไปเมือ่ ยังเป็นคฤหัสถ์ ข้าพเจ้าไม่นกึ ไม่ฝนั ว่าตนเอง
จะอยู่ในผ้าเหลืองมาค่อนชีวิต แม้เมื่อบวชแล้ว ก็ยังไม่คาดคิด
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อยูด่ วี า่ จะมีปญ
ั ญาอยูใ่ นเพศบรรพชิตนานถึง ๓๐ ปี เพราะรูอ้ ยูแ่ ก่
ใจว่าเป็นเรือ่ งยากอย่างยิง่ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป วันนัน้ ก็มาถึงจนได้
๓๐ ปีที่ผ่านไปมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิต ทั้งบวกและ
ลบ แต่กล่าวโดยรวมแล้วสามารถพูดได้วา่ เป็นชีวติ ทีใ่ ห้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าแก่การเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ เชื่อแน่ว่าหากเป็น
คฤหัสถ์มาจนถึงทุกวันนี้ จะไม่ได้รับประโยชน์และท�ำประโยชน์
ได้มากขนาดนี้
การได้ครองเพศบรรพชิตอย่างยาวนานเอือ้ ให้จติ ใจได้หยัง่
ถึงภูมิปัญญาอันลุ่มลึกและร�่ำรวยที่ได้สืบสานต่อเนื่องกันอย่างไม่
ขาดสายนานถึง ๒๖ ศตวรรษ เป็นพื้นภูมิอันกว้างใหญ่มหาศาล
ที่สามารถดูดซับปรีชาญาณมาได้อย่างไม่มีวันหมด ในด้านหนึ่งก็
ท�ำให้รู้สึกว่าตนมี “ราก” อันหยั่งลึกที่ให้ความมั่นคง แต่ในเวลา
เดียวกันภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ
ไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งสมมุติใด ๆ เป็นเสมือน “ปีก” ที่ให้อิสรภาพ
แก่ตนเอง ทั้งความมั่นคงในจิตใจ ไม่หวั่นไหวเพราะลมพายุอัน
ผันผวน และความอิสระของจิตใจ ไม่เป็นทาสของกิเลสและความ
ทุกข์นนั้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีท่ กุ ชีวติ ควรมี แม้ทกุ วันนีร้ ากของ
ข้าพเจ้ายังไม่ลกึ ปีกยังไม่แข็งแรง แต่กน็ า่ สงสัยว่าหากไม่ได้ครอง
เพศบรรพชิตมาจนถึงปัจจุบัน รากและปีกของข้าพเจ้าคงตื้นเขิน
และอ่อนแอเป็นอย่างยิ่ง
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เมือ่ มองทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมา อดคิดไม่ได้วา่ หากวันนัน้ ใน
เดือนพฤษภาคมเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีความอาลัยในชีวิต
พระ ข้าพเจ้าย่อมตัดสินใจลาสิกขาไม่กี่วันหลังจากนั้น และชีวิต
ข้าพเจ้าย่อมหันเหไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งคงจะเข้าไม่ถึงสิ่งดี ๆ อย่างที่
ได้รบั ทุกวันนี้ การทีช่ วี ติ สมณะของข้าพเจ้ายืดยาวมาจนถึงวันนีไ้ ด้
ห้วงอารมณ์ในวันนั้นนับเป็นข้อต่อที่ส�ำคัญมาก แม้เป็นห้วง
อารมณ์ที่กินเวลาไม่นาน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน ๆ
หนึ่งอย่างยืนยาวมาถึงสามสิบปีเป็นอย่างน้อย
ข้าพเจ้ายังจะต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุด
ของชาวพุทธ แต่จะมีโอกาสเดินทางได้นานเพียงใด และจะไปได้
ไกลแค่ไหน ก็สุดวิสัยที่จะรู้ได้ แต่ความตั้งใจก็ยังไม่ต่างจากที่เคย
เขียนทิ้งท้ายไว้เมื่อข้าพเจ้าบวชได้ครบ ๑๒ พรรษาก็คือ “ปุถุชน
อย่างข้าพเจ้าหากสามารถด�ำรงเพศพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิต
โดยไม่ถ่วงพระศาสนาให้ทรุดต�่ำลงไปกว่านี้ ก็นับว่าเป็นความ
ส�ำเร็จในชีวิตแล้ว”
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ที่มา
ภาค ๑ เตรียมใจรับความไม่เที่ยง
“ท�ำไมต้องปฏิบัติธรรม” ท�ำไมต้องปฏิบัติธรรม (๒๕๕๙)
“สู่สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” อนุสรณ์ วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ (๒๕๖๑)
ภาค ๒ โลกงามด้วยเมตตาธรรม
“ผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริง” ไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต (๒๕๕๙)
“ชนะความชั่วด้วยความดี” ไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต (๒๕๖๑)
“เยียวยาใจด้วยเมตตา” มติชนรายวัน (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
“เป็นมิตรกับคนทุกข์” คลินิก (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
“คุณธรรมแต่ก�ำเนิด” มติชนรายวัน (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
“เล็กน้อยแต่ทรงคุณค่า” ไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต (๒๕๕๘)
“สองด้านของเหรียญ” มติชนรายวัน (๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
“ความรักของแม่” https://wwwfacebookcom/visalo (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)
“ชุมชนกรุณาเพื่อการตายดี” ชุมชนกรุณา นิมิตใหม่ของการตายดี (๒๕๖๒)
“ช่วยกันรักษาชีวิตช้างป่า” กรุงเทพธุรกิจ (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
ภาค ๓ วิถีแห่งสันติ
“ท�ำดีได้ ไม่ต้องใช้ค�ำขวัญ” มติชนรายวัน (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)
“การปรองดองที่ถูกมองข้าม” มติชนรายวัน (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
“ท�ำไมต้องเจรจากับโจร” มติชนรายวัน (๘ มีนาคม ๒๕๕๗)
“ความรุนแรงในพม่ากับจุดยืนของชาวพุทธ”
https://wwwfacebookcom/visalo (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
ภาค ๔ ประสบการณ์ชีวิต
“จุดเปลี่ยนและบทเรียนชีวิต” ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
(๒๕๕๖)
“ประวัติการอ่าน (โดยย่อ) ของข้าพเจ้า” การอ่านให้เก่ง (๒๕๖๒)
“ย้อนร�ำลึก ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ ของ ส.ศิวรักษ์”
ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ (๒๕๕๗)
“กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาในความทรงจ�ำ” จารึกไว้ในแผ่นดิน
Unseen Assumption (๒๕๖๓)
“ครั้งหนึ่งที่ได้เรียนวิชาพื้นฐาน ธรรมศาสตร์” ๙๐ ปี อดุล วิเชียรเจริญ
ชีวิตและงาน (๒๕๕๙)
“๓๐ ปีในวิถีสมณะ” ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล (๒๕๕๖)

