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“ รากที่ดี

หยั่งลึกลงไปในเนื้อดินได้มาก
เท่าไร ย่อมนำ�แร่ธาตุมาเลี้ยงลำ�ต้นให้เติบโต
สูงใหญ่ แผ่กงิ่ ก้านให้รม่ เงาได้ดี ในทำ�นองเดียวกัน
ลำ�ต้น กิ่งใบที่สมบูรณ์ ย่อมบำ�รุงรากให้แข็งแรง
แตกแขนงกว้างขวาง
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“

รากและลำ�ต้นที่ทำ�งานประสานกัน หนุนเนื่องให้
ต้นไม้พันธุ์พืชงอกงามฉันใด รากฐานของชีวิตกับ
กิจกรรมทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกือ้ กูลกันและกัน
ย่อมอำ�นวยให้ชีวิตโดยรวมมีความไพบูลย์ฉันนั้น
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คำ�ปรารภ ในการพิมพ์ครั้งที่สี่
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่สามเมื่อปี ๒๕๕๘ ห่างจากการ
พิมพ์ครั้งที่สองถึง ๒๖ ปี ข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นการพิมพ์ครั้งสุดท้าย
แล้ว เพราะคิดว่าทุกวันนี้ไม่น่าจะมีคนสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้มาก
เนื่องจากเขียนไว้นานแล้ว แต่เมื่อเร็วๆ นี้คุณสุภาพร พัฒนาศิริ แจ้ง
มาว่า มีความประสงค์ขอพิมพ์ซ�้ำ อีกครัง้ เนือ่ งจากยังมีคนสนใจอ่านอีก
มาก ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขอบคุณทีช่ ว่ ยยืดชีวติ ของหนังสือเล่มนี้
ออกไปอีก
คำ�ปรารภของข้าพเจ้าในการพิมพ์ครั้งที่สาม ยังคงใช้ได้กับ
การตีพมิ พ์ครัง้ นี้ ข้าพเจ้าจึงขอยกเอาข้อความทัง้ หมดมาเป็นคำ�ปรารภ
ในการตีพมิ พ์ครัง้ ใหม่นี้ ยกเว้นย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
หนังสือเล่มนีข้ า้ พเจ้าเขียนขึน้ เมือ่ ๓๓ ปีทแี่ ล้ว เพือ่ เป็นต้นร่าง
ในการแสดงปาฐกถาโกมลคีมทอง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
ณ ห้องเอที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากเวลามีจำ�กัด ข้าพเจ้า
จึงตัดทอนเนื้อหาไปกว่าครึ่งในระหว่างการแสดงปาฐกถา ต่อมา
สำ�นักพิมพ์โกมลคีมทองได้น�ำ ต้นฉบับทัง้ หมดมาตีพมิ พ์เป็นเล่ม และ
พิมพ์ซ้ำ�พร้อมภาคผนวกในปี ๒๕๓๒
ว่ากันตามจริงแล้ว การที่ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นองค์ปาฐก
สำ�หรับปาฐกถาโกมลคีมทองครั้งนั้น เป็นเรื่องประหลาดมาก ทั้งนี้
เนื่องจากผู้แสดงปาฐกถาโกมลคีมทองก่อนหน้านั้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี
๒๕๑๗ เกือบทัง้ หมดเป็นผูอ้ าวุโสทีม่ คี ณ
ุ งามความดีและความสามารถ
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เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่ง
เป็นปาฐกคนแรก ตามมาด้วยอาจารย์เสน่ห์ จามริก อาจารย์ประเวศ
วะสี อาจารย์สลุ กั ษณ์ ศิวรักษ์ และท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี (ปัจจุบนั
คือพระพรหมคุณาภรณ์) ตรงข้ามกับข้าพเจ้าซึง่ ตอนทีไ่ ด้รบั นิมนต์นนั้
ยังเป็นพระนวกะ อายุ ๒๖ เพิ่งบวชได้ ๕ เดือน และยังไม่ได้พรรษา
เลยด้วยซ้�ำ ความสามารถระหว่างทีบ่ วชพระก็ยงั ไม่ปรากฏ ผลงานทาง
สังคมหากจะมีก็ล้วนเกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนบวช
ข้าพเจ้ามีเหตุผลมากมายทีจ่ ะปฏิเสธ ทีส่ �ำ คัญก็คอื ไม่มคี วาม
สามารถพอทีจ่ ะรับภาระดังกล่าว แต่เอาเข้าจริงๆ การปฏิเสธกลับเป็น
เรื่องยาก ทั้งนี้ก็เพราะอาจารย์สุลักษณ์ ซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการ
ผู้จัดการมูลนิธิ มา “กระซิบ” ข่าวดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบก่อนที่จะ
เดินทางมาจำ�พรรษาแรกทีว่ ดั ป่าสุคะโต ท่านได้ย�้ำ ว่า หากได้รบั นิมนต์
ก็อย่าปฏิเสธ ด้วยความนับถือและเกรงใจอาจารย์สุลักษณ์ ข้าพเจ้า
จึงยอมทำ�ตาม ในใจนั้นเชื่อว่าต้นคิดเรื่องนี้คืออาจารย์สุลักษณ์นั่น
เอง ถ้าจะให้เดาก็คงเป็นเพราะอาจารย์สลุ กั ษณ์อยากให้ขา้ พเจ้าบวช
นานๆ จึงหางานให้ทำ� จะได้ไม่รีบสึก
เมื่อรับนิมนต์แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งใจทำ�ให้ดีที่สุด แต่ก็หนักใจ
อย่างมากเนือ่ งจากปาฐกถาโกมลคีมทองก่อนหน้านัน้ เป็นทีท่ ราบกันดี
ว่ามีคณ
ุ ภาพมาก เพราะปาฐกแต่ละท่านทำ�การบ้านมาอย่างดี สิง่ หนึง่
ทีช่ ว่ ยให้ขา้ พเจ้าเบาใจขึน้ ก็คอื การตัง้ เป้าในการทำ�งานชิน้ นีว้ า่ เป็นการ
ศึกษาเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วย ทั้งนี้เพราะการสร้างรากฐานที่
มั่นคงให้แก่ชีวิตอันดีงาม เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ และถือว่าเป็น “งาน
แห่งชีวติ ” มองในแง่นกี้ ารเขียนหนังสือเล่มนีก้ ค็ อื ผลสรุปของการศึกษา
และใคร่ครวญเรื่องชีวิตเพื่อนำ�ไปใช้กับตนเอง
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ข้าพเจ้าได้เตรียมเนื้อหาปาฐกถาดังกล่าวอย่างจริงจังราว
ปลายปี ๒๕๒๖ นอกจากการใคร่ครวญด้วยการพินิจชีวิตของตน ทั้ง
จากประสบการณ์การทำ�งานและการภาวนาอย่างเข้มข้นในช่วงเข้าพรรษาแล้ว การอ่านหนังสือของนักคิดนักเขียนหลายท่านก็มสี ว่ นช่วย
ขยายทัศนะของข้าพเจ้าให้กว้างขึน้ รวมทัง้ ทำ�ให้ลมุ่ ลึกขึน้ ด้วย แต่สงิ่ ที่
ข้าพเจ้านึกไม่ถึงก็คือ เมื่อถึงคราวต้องการกลั่นกลองและเรียบเรียง
ข้อสรุปจากการค้นคว้าและใคร่ครวญดังกล่าวให้เป็นตัวหนังสือ กลับ
เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง วันหนึ่งๆ เขียนได้ไม่กี่หน้า และบางวันก็เขียน
ไม่ออกเลย (พูดให้ถูกคือเขียนแล้วขีดฆ่าซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า) ระหว่างที่
ปลุกปล้�ำ กับงานชิน้ นี้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่า การเขียนหนังสือไม่เหมาะ
กับข้าพเจ้าเอาเสียเลย มีชว่ งหนึง่ ถึงกับตัง้ ใจว่าเสร็จจากงานชิน้ นีแ้ ล้ว
จะไม่ริเขียนหนังสืออีก
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่สงบวิเวกของวัดป่า
สุคะโตสมัยทีย่ งั มีพระและโยมไม่กคี่ น บางช่วงทุกชีวติ ทัง้ วัดนับแล้วยัง
น้อยกว่านิว้ ทัง้ ห้าด้วยซ้�ำ การมีเวลาเต็มทีส่ �ำ หรับการใคร่ครวญควบคู่
กับการภาวนา ช่วยให้ความคิดค่อยๆ ตกผลึก ความตีบตันค่อยๆ
คลี่คลาย จนในที่สุดต้นฉบับก็เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง ๓ สัปดาห์
ไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอกเป็นอย่างยิ่ง
หนังสือเล่มนีจ้ ะว่าเป็นเล่มแรกของข้าพเจ้าทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ก็ได้ เพราะก่อนหน้านั้นมีงานเขียนชิ้นเดียวที่ถูกตีพิมพ์ในลักษณะ
จุลสาร ไม่ใช่หนังสือฉบับกระเป๋า หลังจากนัน้ ก็มหี นังสือเล่มอืน่ ๆ ทยอย
ออกมา เป็นอันว่าที่ตั้งใจว่าจะไม่เขียนหนังสือเล่มใดๆ อีก ก็มิอาจ
ทำ�ได้
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ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ซ้ำ � ในปี
๒๕๓๒ ได้ทราบว่าในการพิมพ์ทั้งสองครั้ง มีคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ
นักกิจกรรมหลายคนได้อา่ นและได้แง่คดิ จากหนังสือเล่มนี้ คนเหล่านัน้
ปัจจุบันก็มีอายุ เกือบหรือเกิน ๕๐ แล้ว เพียงเท่านี้ก็ถือว่าหนังสือ
เล่มนี้ได้ทำ�หน้าที่ของมันครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งการช่วย
ให้ข้าพเจ้าบวชต่อ ไม่ด่วนลาสิกขา สมเจตนาของอาจารย์สุลักษณ์)
ต่อจากนัน้ หนังสือเล่มนีก้ ค็ วรไปอยูใ่ นทีท่ างของมัน นัน่ คือ ชัน้ หนังสือ
เก่าเก็บ หรือไม่ก็ถูกรีไซเคิลเพื่อเป็นวัตถุดิบสำ�หรับหนังสือเล่มอื่น
ต่อไป
ดังนัน้ เมือ่ คุณสุภาพร พัฒนาศิริ และคุณสรยุทธ รัตนพจนาถ
แจ้งความประสงค์วา่ ขอพิมพ์หนังสือเล่มนีอ้ กี ครัง้ หลังจากทีก่ าลเวลา
ผ่านไปนานถึง ๒๖ ปี ข้าพเจ้าจึงรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่ายังจะมี
คนรุ่นใหม่สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้อีกหรือ แต่เมื่อทั้งสองท่านยืนยัน
ความตัง้ ใจ ข้าพเจ้าก็ยนิ ดีอนุญาต และหวังว่าการ “ขุด” หนังสือเล่มนี้
ให้กลับคืนสู่บรรณพิภพ จะเกิดประโยชน์ตามที่ทั้งสองคนมุ่งหวังตาม
สมควร อย่างน้อยก็คงช่วยให้เห็นทัศนะเกี่ยวกับชีวิตและสังคมของ
พระหนุ่มรูปหนึ่ง ซึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่มากก็น้อย
เมื่อแก่ตัวลง
การพิมพ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ยกเว้นคำ�อุทิศที่
มีการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะแก่กาลสมัย พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ �หนังสือเล่มนี้ ทั้งการทำ �รูปเล่ม
ประสานงานการพิมพ์ และบริจาคทุนพิมพ์ จนสำ�เร็จเรียบร้อยในทีส่ ดุ
				
พระไพศาล วิสาโล
				
วันมหาปวารณา
				
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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คำ�นำ�ในการพิมพ์ครั้งแรก
ข้าพเจ้ารูจ้ กั พระไพศาล วิสาโล มาแต่เธอยังเป็นนักเรียน
มัธยมซึง่ ได้เข้ามาสูแ่ วดวงแห่งกลุม่ ยุวชนสยาม โดยทีเ่ ธอโตไม่ทนั
กลุ่มปริทัศน์เสวนา ดังเช่นไม่ทันได้ลับฝีปากใน สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ เช่นกัน จึงนับได้ว่าเธอเป็นรุ่นยุวปัญญาชนรุ่นสอง ถ้า
นับเอาโกมล คีมทอง และเพื่อนร่วมสมัยของเขาเป็นรุ่นแรก
พระไพศาล แต่เมื่อเป็นเด็กชาย และเป็น นายไพศาล
วงศ์วรวิสิทธิ์ ได้แหวกว่ายสายธารแห่งกระแสสังคมอย่างท้าทาย
คุณค่าอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วๆ ไป ด้วยการหันเข้าหาศาสนธรรมยิ่งขึ้นทุกที เวทีสำ�หรับเธอคือ ปาจารยสาร ซึ่งเข้ามาแทนที่
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ โดยเธอเคยรับอยู่ในคณะบรรณาธิการ
ดังเราเคยมีบรรณกรสำ�หรับฉบับนิสิตนักศึกษาของสังคมศาสตร์
ปริทศั น์ มาแล้วนัน่ เอง ช่วงทีช่ ดุ ของคุณไพศาลรับทำ�ปาจารยสาร
พุทธธรรมและอหิงสธรรมตลอดจนวัฒนธรรมอย่างไทย ๆ ดูจะ
เป็นแกนนำ� โดยที่ได้มีการมองไปยังเพื่อนบ้านอย่างให้ความ
สำ�คัญด้วย
ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอจะมี
บทบาทอย่างไรในสถาบันการศึกษาข้าพเจ้าไม่ทราบชัด รู้แต่ว่า
ชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ได้มีชีวิตชีวา
ขึ้นมาอีก โดยหันมารับบทบาทด้านสังคมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้โดย
ไม่ทิ้งมิติที่ลึกลงไปกว่านั้น กล่าวคือ การเข้าสู่ภาวนามัยปัญญา
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ยิ่งในช่วง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ยุวปัญญาชนกลุ่มนี้นับว่ามีบทบาท
ที่สำ�คัญยิ่งในการนำ�ศาสนธรรมมาประยุกต์ใช้ชนิดที่เรียกได้ว่ามี
ความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างสมภาคภูมิ โดยทีห่ ลังเหตุการณ์
อันเลวร้ายนั้นด้วยแล้วถึงกับเกิดกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อ
สังคมขึ้นมาอย่างกล้าท้าทายได้ แม้กระทั่งความชั่วร้ายจากรัฐ
ซึ่งเป็นเผด็จการในทุกรูปแบบ หากการกระทำ�ของบุคคลกลุ่มนี้
เป็นไปโดยสันติวิธีและด้วยเมตตากรุณาธรรมเป็นที่ตั้ง ชาวพุทธ
และชาวคริสต์จับมือกันทำ�งานด้านประสานคุณประโยชน์ให้เกิด
การหันหน้าเข้าหากันเพือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ ใน
อันทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนในแนวทางแห่งสังคมอันควร
จะยุติธรรมยิ่งขึ้นทุกทีๆ
ในฐานะตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าว คุณไพศาล
ได้ทำ�หน้าที่ศาสนิกที่ดี โดยได้มองไปที่คุณค่าของศาสนาอื่นๆ
ตลอดจนผู้นำ�ในศาสนานั้นๆ ด้วย เพื่อรวมมาเป็นหลักสำ�หรับ
ความเจริญงอกงามของตนเอง ตลอดจนเพือ่ นำ�มาเกือ้ หนุนสังคม
ในวงกว้างออกไป
ยิง่ เมือ่ มีเวลาปลีกตัวออกจากเพศฆราวาสมาเป็นสมณะ
อยู่ในช่วงนี้ด้วยแล้ว ก็ใช่ว่าพระไพศาลจะบำ�เพ็ญไตรสิกขาเพื่อ
ตนเองเท่านั้นก็หาไม่ หากยังได้โยงให้กลุ่มประสานงานศาสนา
เพื่อสังคมและคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาได้มีโอกาส
จัดการอบรมบ่มนิสยั ให้นกั กิจกรรมได้เข้าถึงพุทธวิถอี กี ด้วย โดยที่
ขั้นต่อไปอาจมีการภาวนาร่วมระหว่างพุทธกับคริสต์ก็เป็นได้
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มูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำ �คัญในด้าน
อุดหนุนจุนเจือ ตลอดจนการให้กำ�ลังใจ ให้บังเกิดมีอุดมคติขึ้น
ในหมูค่ นหนุม่ สาวจึงรูส้ กึ พอใจทีพ่ ระไพศาล วิสาโล รับอาราธนา
มาแสดงปาฐกถาประจำ�ปีให้สำ�หรับศกนี้ โดยโยงกลับไปหา
รากฐานชีวิตของกิจกรรม ชนิดที่มีศาสนธรรมเป็นแกนนำ� หาก
นำ�มาประยุกต์ให้เหมาะกับกาลเทศะ
สำ�หรับผู้ที่อยู่นอกวงการยุวปัญญาชนออกไป ข้าพเจ้า
ขอรับรองด้วยว่า พระไพศาลเป็นแบบอย่างทางอุดมคติของ
คนรุ่นใหม่ได้ คำ�พูดและข้อเขียนของเธอควรแก่การรับฟัง เท่าๆ
กับวิถีชีวิตของเธอซึ่งก็ควรแก่การเอาเยี่ยงเช่นกัน
ถ้ารุน่ โกมลเป็นรุน่ แรก และรุน่ พระไพศาลเป็นรุน่ รองของ
ยุวปัญญาชนซึ่งมีพลังมาท้าทายคุณค่าร่วมสมัยอันสับสนวุ่นวาย
ก็ขอให้หวังกันได้ว่า ยุวปัญญาชนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปจะช่วยหา
ทางออกให้สังคมไทย ในอันที่จะเปิดทางให้แต่ละคนได้ภูมิใจใน
ความเป็นไทยทีจ่ ะไม่สยบยอมให้กบั ความฉ้อฉลอย่างฉาบฉวยที่
แอบแฝงเข้ามากับค่านิยมปลอมๆ ทางวัตถุนยิ ม เพือ่ กัดกินคุณค่า
ที่แท้อยู่ทุกชั่วทุกขณะ หวังว่าทิศทางของสังคมไทยต่อแต่นี้ไปจะ
เป็นลู่ทางที่ดีขึ้น ด้วยการลดความเลวร้ายลง กล่าวคือมีการรวม
พลังกัน เพือ่ เอาชนะกิเลสมารกันอย่างจริงจังและเพือ่ ความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญา อันแต่ละคนจะได้เป็นไทยิ่งขึ้น และสังคม
จะได้มีความชอบธรรมยิ่งขึ้นด้วย
ที่ว่ามานี้คงไม่เป็นการฝันหวานจนเกินไปนัก หากคน
รุ่นใหม่อย่างพระไพศาล ทวีคูณขึ้นทั้งทางปริมาณและคุณภาพ

พระไพศาล วิสาโล :: 13

โดยที่ ห ลายคนซึ่ ง มาฟั ง เธอพู ด และได้ อ่ า นข้ อ เขี ย นของเธอก็
มีศักยภาพเช่นนั้นเป็นแต่ต้องฟันฝ่ากิเลสมารที่ลวงล่ออยู่ให้ได้
เป็นขัน้ ๆ ไป โดยไม่โยนความผิดให้ผอู้ นื่ หรือให้ระบบแต่ถา่ ยเดียว
ก็อาจจะมีพลังในอันทีจ่ ะค้นหาความผิดพลาด และผันกระแสลบ
ในตัวตนซึ่งมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง ให้เป็นกระแสบวกซึ่งเปี่ยม
ไปด้วยการให้ยงิ่ กว่ารับ รูเ้ ท่าทันตนเองและรูเ้ ท่าทันสภาพปัจจุบนั
อันซับซ้อนของสังคม นี้เป็นคำ�เตือนที่ฝากไว้กับทุกยุวปัญญาชน
ไทย
สำ�หรับไม้แก่เกินดัด อันเป็นดุจดังบัวใต้น�้ำ ชนิดทีข่ า้ พเจ้า
เคยเอ่ยชือ่ ไว้บา้ งแล้ว เมือ่ คราวพูดต่อท้ายปาฐกถาโกมลคีมทองใน
ศกก่อน ให้ตัดหางปล่อยวัดไปดีกว่า พวกปากหมาปัญญาอ่อน
ซึง่ แม้จะเคยเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการหรือกลับมา
ว่าการกระทรวงอืน่ ใดก็ตาม พวกนีเ้ ป็นบุคคลทีน่ า่ สงสาร นับเป็น
พาลชนอันบัณฑิตไม่ควรข้องแวะ คนพวกนี้แม้พระมาลัยเทพเถร
ก็ช่วยอะไรให้มันรอดพ้นจากอเวจีนรกไม่ได้ เพราะมันเป็นพวก
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ยึดถือความสำ�คัญของตัวมันอย่างบัดซบ
ชนิดทีส่ ยบยอมไปเป็นสุนขั รับใช้ของผูก้ มุ อำ�นาจ แม้จะปราศจาก
คุณธรรมใดๆ เลยก็ตาม ขอให้เรามุง่ แต่เวไนยนิกรผูต้ อ้ งการต่อสู้
กับตัวเองในอันจะชนะตัวเอง ให้พ้นความเป็นบาปปุถุชนไปสู่
กัลยาณปุถุชน เพื่อเข้าถึงกระแสแห่งพระอริยมรรคกันนั้นแหละ
จึงจะสำ�คัญ หวังว่าที่เขียนมานี้คงจะมีประโยชน์สำ�หรับวิญญูชน
ตามสมควร
				
ส. ศิวรักษ์
				
๒๒ ก.พ. ๒๕๒๗

14 :: แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

คำ�ตาม
สมั ย เป็ น นั ก ศึ ก ษา ผมใช้ เ วลาไม่ น้ อ ยอยู่ ใ นโลกแห่ ง
กิจกรรม ผมแวะเวียนไปยังสโมสรและชมรมต่าง ๆ ไปนั่ง ๆ
นอน ๆ อ่านหนังสือ พูดคุย ถกเถียงประเด็นทางสังคม ร้องเพลง
ออกค่าย โบกรถไปค้างแรมในอุทยานแห่งชาติและหมูบ่ า้ นต่าง ๆ
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมวิชาการ
ถกปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกิจกรรมเฮฮาปาจิงโกะ
เช่น ร่วมงานเต้นรำ�หาเงินสำ�หรับกิจกรรมของนักศึกษาคณะ
ต่าง ๆ
พอสักระยะหนึ่ง ก็ได้ตั้งคำ�ถามกับตนเองอยู่เนือง ๆ
หลายเรือ่ ง หลายประเด็น เช่น ควรให้เงินขอทานไหม กิจกรรมแบบ
ที่ทำ�กันอยู่นี้เหมือนหรือต่างจากที่พวกรุ่นพี่ทำ�กันมาก่อนหน้า
อย่างไร และถามคำ�ถามสำ�คัญว่า “สิง่ ทีเ่ ราทำ�อยูน่ จี้ ะทำ�ให้เรารูจ้ กั
ตนเอง รู้จักสังคม และนำ�มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจจริงหรือ”
แม้ ผ มจะได้ คำ � ตอบจากรุ่ น พี่ ห ลายคนและลองอ่ า น
หนังสือตามที่รุ่นพี่แนะนำ� ผมพบว่าหลายเล่มก็พอให้ได้คิด ได้
เข้าใจอะไรต่อมิอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง
แต่มอี ยูเ่ ล่มหนึง่ ทีผ่ มได้ไปพบเอง อ่านแล้วรูส้ กึ ประทับใจ
ทันที รูส้ กึ “โดน” มาก ๆ เหมือนมีขอ้ ความ เนือ้ หาอะไรบางอย่าง
ที่เราค้นหาอยู่ รู้สึกเชื่อมโยงกับคุณค่า ความหมาย ความสำ�คัญ
ของเนื้อหา อีกทั้งประทับใจลีลาและความอ่อนน้อมถ่อมตนของ
ผู้เขียนด้วย
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หนังสือเล่มนั้นช่วยเปิดประตูสู่ความสนใจและความ
เข้าใจ “งานภายใน” การหาสมดุลของงานภายนอกกับงานภายใน
ชักชวนให้เห็นถึงความสำ�คัญของความเข้มแข็งและความมั่นคง
ที่แท้จริงของชีวิต นับเป็นหมุดหมายสำ�คัญของชีวิตช่วงนั้นที่ผม
กำ�ลังเชือ่ ว่าการเปลีย่ นแปลงมาจากภายนอกเป็นหลัก อีกทัง้ ทำ�ให้
ได้รู้จักปาฐกถาโกมลคีมทองและพลอยได้อ่านปาฐกถาในยุคนั้น
อีกหลายเล่มด้วย
อาจกล่าวได้ว่างานที่ผมทำ�อยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งก็
เป็นผลจากการได้อา่ นหนังสือ “แสวงหารากฐานของชีวติ ในโลก
แห่งกิจกรรม” ซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เล่มนั้น
เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน
ด้วยความชอบและประทับใจในหนังสือนี้มาก ตลอด
ระยะเวลาหลายปีผมจึงซื้อไปมอบให้กัลยาณมิตร ทั้งเพื่อนและ
ศิษย์ไปหลายสิบเล่ม ตั้งแต่ครั้งราคาเต็ม (๓๖ บาท) ลดครึ่งราคา
และลดยิ่งกว่าลดในงานสัปดาห์หนังสือ จัดมาครั้งละสิบเล่มบ้าง
ยี่สิบเล่มบ้าง จนหมดตลาด พร้อมกันนั้นก็บอกกับชาวมูลนิธิ
โกมลฯ ว่ า เนื้ อ หาดี น่ า จะจั ด พิ ม พ์ เ พิ่ ม อี ก แต่ ก็ ไ ม่ มี ที ท่ า ว่ า
สำ�นักพิมพ์จะผลิตออกมาอีกเลย
เมื่อปี ๒๕๔๗ ผมเล่าความประทับใจในหนังสือนี้ให้
พระอาจารย์ฟัง ท่านถามว่ามีหลายเล่มหรือ ผมตอบว่า “ใช่ครับ”
ท่านว่า “เหรอ เอามาให้เราเล่มหนึ่งสิ เรายังไม่มีต้นฉบับเก็บไว้
เลย” นับเป็นอารมณ์ขันและความไม่ถือตัวอย่างยิ่งของพระอาจารย์
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ผมถวายท่านหนึ่งเล่มและรบกวนท่านขอให้เซ็นชื่อเป็น
ที่ระลึกอีกหนึ่งเล่ม ท่านถามว่าจะให้เขียนว่าอะไรดี ผมนึก
ข้อความไม่ออกแต่เรียนท่านไปว่า ขอให้ท่านเขียนด้วยมือซ้าย
ท่านก็หัวเราะอารมณ์ดี ค่อย ๆ บรรจงเขียนด้วยอักษรหงิก ๆ
งอ ๆ เล็กน้อย แล้วเราก็หัวเราะกันใหญ่ เล่มที่มีลายเซ็นนี้เอง
ที่เป็นต้นฉบับถ่ายสำ�เนาในช่วงหลัง ๆ กัลยาณมิตรที่ได้รับก็อาจ
จะพลอยรู้สึกสงสัยในลายมือของท่านอยู่ไม่น้อย
ผมทำ�สำ�เนาเล่มนี้ครั้งละหลายสิบเล่มโดยใช้บริการร้าน
ถ่ายเอกสารที่มหาวิทยาลัย เจ้าของร้านก็มีจิตศรัทธามาก ทำ�
รูปเล่มเสียสวยงาม (สวยกว่าต้นฉบับอีก) พร้อมลดราคาเป็น
พิเศษบ้าง ไม่คิดเงินเลยบ้าง บางครั้งเธอก็คืนค่าถ่ายเอกสารให้
นำ�ไปทำ�บุญกับพระอาจารย์ นับเป็นผู้มีจิตศรัทธาและน้ำ�ใจงาม
น่านับถือมากท่านหนึ่ง
หนังสือในมือผู้อ่านนี้ เป็นฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง
จากกำ�ลังศรัทธาและน้ำ�ใจของตุ้งและคณะผู้จัดพิมพ์ ผมขอ
อนุโมทนากับความตั้งใจดีนี้ ยินดีที่เนื้อหาอันอยู่เหนือยุคสมัยจะ
มีคนได้อ่าน ได้เข้าถึงอีกมาก และเชื่อว่าจะมีนักกิจกรรม องค์กร
ภาคสังคม และผูป้ ระกอบการทางสังคม ทัง้ ในรูปแบบ นอกรูปแบบ
และไร้รูปแบบ จะมีชีวิตที่มั่นคง สมดุล อันเกิดจากการค้นพบ
คุณค่าแห่งรากฐานภายในจากงานของตนมากยิ่งขึ้นแน่นอน
			
			

สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
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สารบัญ
คำ�ปรารภในการพิมพ์ครั้งที่สี่
คำ�นำ�ในการพิมพ์ครั้งแรกและครั้งที่สอง
คำ�ตาม

๖
๑๐
๑๔

บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บทที่ ๖
บทที่ ๗

๒๐
๒๖
๕๔
๗๐
๙๐
๑๐๖
๑๓๘

อรัมภบท
รากฐานของชีวิต: ความหมายและองค์คุณ
ความมั่นคงในชีวิตกับมายาการของสังคม
ความสำ�เร็จและความล้มเหลว
สติ ชุมชน กับการเสริมสร้างรากฐานของชีวิต
เข้าถึงรากฐานของสังคมไทย
บทสรุป

ภาคผนวก
ธรรมะกับการทำ�งาน
เทคนิคการทำ�งานเพื่อสังคม

๑๔๘
๑๗๔
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ขออุทิศน้ำ�พักน้ำ�แรง ในการเรียบเรียงปาฐกถานี้ บูชาคุณ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
หลวงพ่อทอง อาภากโร
หลวงพ่อคำ�เขียน สุวณฺโณ
ด้วยปัญญาคุณและกรุณาคุณของท่าน
ข้าพเจ้าจึงได้ประจักษ์ถึงพลังแห่งสติ ธรรมอันมีอุปการะยิ่ง
ในการเสริมสร้างรากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม
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๑

อารัมภบท
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เราจะดำ�เนินชีวิตอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง และ
หากเราเห็นถึงคุณค่าแห่งชีวิตแล้ว วิถีชีวิตเช่นไร ที่จะเอื้อ
ให้คุณค่าดังกล่าวดำ�รงอยู่ได้ และเป็นไปเพื่อเกื้อกูลสังคม
วงกว้างอย่างมากที่สุด
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ปาฐกถาโกมลคีมทองที่แล้วมา ปาฐกและองค์ปาฐกมัก
เป็นผู้มีคุณงามความสามารถเป็นที่ประจักษ์อยู่ทั่วไป เป็นนักคิด
ที่มุ่งประโยชน์ของมหาชนเป็นสำ�คัญ หรือมิเช่นนั้นก็เป็น ผู้ที่
ยืนหยัดในการอุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้มาเป็นเวลานาน ข้าพเจ้านั้น
มิได้อยู่ในข่ายดังกล่าวด้วยประการทั้งปวง ข้าพเจ้าไม่ใช่นักคิด
ทั้งไม่มีประสบการณ์นานพอในการบำ�เพ็ญตนเพื่อสังคมวงกว้าง
อย่างมากทีส่ ดุ ข้าพเจ้าก็มภี มู หิ ลังเป็นนักกิจกรรมธรรมดาคนหนึง่
เท่านัน้ ยิง่ ในสภาพปัจจุบนั นีด้ ว้ ยแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเพียงพระนวกะ
ที่ยังไม่พ้นนิสสัย จำ�ต้องอยู่ในความดูแลของอุปัชฌาย์อาจารย์
จึงหามีคณ
ุ วิเศษอันใดไม่ ทีค่ วรแก่การเป็นองค์ปาฐกในทีป่ ระชุมนี้
ดังนั้นในการแสดงปาฐกถาครั้งนี้ ข้าพเจ้าจึงเป็น ผู้ได้รับเกียรติ
จากมูลนิธิโกมลคีมทองแต่ฝ่ายเดียว แต่เกียรติเช่นนี้เป็นภาระที่
หนักอึ้งและท้าทายสำ�หรับข้าพเจ้า กระนั้นเมื่อไตร่ตรองดูแล้ว
ข้าพเจ้าก็มไิ ด้ปฏิเสธ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ข้าพเจ้านัน้ แม้จะมิเคยรูจ้ กั
กับโกมล คีมทอง แต่ก็ได้อาศัยอุดมคติและข้อเขียนของเขาเป็น
แรงบันดาลใจในการทำ�กิจกรรมทางสังคมมาตั้งแต่แรกทีเดียว
ใช่แต่เท่านั้น ข้าพเจ้ายังได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากมูลนิธิที่
ตั้งขึ้นในนามของเขามาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมด้วยซ้ำ� แม้เมื่อ
เข้ามหาวิทยาลัยก็ได้อาศัยกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการยกระดับ
ความคิดความอ่านและความสามารถของตนขึ้นมา กระทั่งเกิด
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม เมือ่ ปี ๒๕๑๙ ซึง่ เป็นเหตุผลักดันให้ขา้ พเจ้า
และเพือ่ น ๆ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ประสานงานศาสนาเพือ่ สังคม ต้องเข้าไป
ข้องเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการนิรโทษกรรม
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อย่างมองไม่เห็นอนาคตทั้งของตนเองและของงาน ในภาวะที่
ต้องทำ�งานอย่างแทบจะโดดเดี่ยว ท่ามกลางการมุ่งร้ายจากกลุ่ม
บุคคลที่เถลิงอำ�นาจในเวลานั้น ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ในกลุ่มฯ
ก็ยังได้รับความช่วยเหลือและกำ�ลังใจจากมูลนิธิฯ อยู่นั่นเอง
ทั้ง ๆ ที่มูลนิธิฯ เอง เวลานั้นก็ยังอยู่ในสถานะอันวิกฤตยิ่ง
ข้าพเจ้ารำ�ลึกถึงบุญคุณของโกมล คีมทอง และมูลนิธิฯ
เสมอมา การที่รับมาแสดงปาฐกถาครั้งนี้ ก็ด้วยถือเป็นโอกาสที่
จะได้สนองงานของมูลนิธโิ กมลคีมทอง แต่สาเหตุทสี่ �ำ คัญไม่นอ้ ย
ไปกว่าเหตุผลข้างต้นก็คือ ความจำ�เป็นด้วยวัยและเวลาที่จะต้อง
ไตร่ตรองใคร่ครวญชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง
v

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเข้าใจว่า คำ�ถามที่สำ�คัญที่สุดของ
คนเราก็คือ อะไรคือคุณค่าของชีวิต หากเราสามารถค้นหา
คำ�ตอบนี้ได้ ก็ไม่มีคำ�ถามสำ�คัญอันใดที่จะต้องคำ�นึงไปมากกว่า
นั้น แต่เมื่อพ้นภาระของนักศึกษา ปลดเปลื้องตนจากอาณาจักร
เล็ก ๆ ที่เรียกว่า มหาวิทยาลัย ออกไปสู่โลกกว้างเต็มตัวแล้ว
ข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักว่า ชีวิตจริงมีหลายอย่างที่มิได้คาดคิด
เอาไว้ และสิ่ ง ที่ คิ ด ไว้ ก่ อ นนั้ น ก็ ต่ า งจากความเป็ น จริ ง อยู่
มิใช่น้อย ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ประสบพบเห็นยังมีกำ�ลังฉุดรั้งและ
สัน่ คลอน สิง่ ทีถ่ อื เป็นคุณค่าของชีวติ อีกด้วย ตรงนีเ้ อง ทีข่ า้ พเจ้า
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พบว่า สำ�หรับคนหนุ่มสาวที่ถึงวัยแห่งการก่อร่างสร้างอนาคต
ไม่วา่ ของตัวเองหรือของสังคมก็ตาม มีค�ำ ถามทีส่ �ำ คัญไม่นอ้ ยกว่า
คำ�ถามข้อแรกก็คือ

เราจะดำ�เนินชีวิตอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง
และหากเราเห็นถึงคุณค่าแห่งชีวิตแล้ว วิถีชีวิตเช่นไร ที่จะเอื้อ
ให้คุณค่าดังกล่าวดำ�รงอยู่ได้ และเป็นไปเพื่อเกื้อกูลสังคม
วงกว้างอย่างมากที่สุด
คนหนุ่มสาวจำ�นวนมากที่เคยนึกว่าตนค้นพบคำ�ตอบ
เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต เมื่อมาถึงคำ�ถามเหล่านี้ กลับไม่คิดที่จะ
หาคำ�ตอบด้วยตัวเอง แต่ยอมตนโอนอ่อนรับเอาคำ�ตอบสำ�เร็จรูป
ที่สังคมเตรียมไว้ให้โดยดุษณี ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้า
เคยได้รับการบอกเล่าว่ามีมาทุกยุคสมัย แต่แล้วในสมัยของ
ข้าพเจ้านีเ้ อง สภาพดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดืน่ ชัดแจ้ง
สำ�หรับข้าพเจ้า นีเ้ ป็นอนุสติอย่างสำ�คัญ ทีเ่ ตือนให้หนั มาไตร่ตรอง
เกีย่ วกับชีวติ ของตนเองอย่างจริงจัง ไม่วา่ จะเป็นพระหรือฆราวาส
เป็นกิจที่ไม่อาจผัดผ่อนได้เลย หากจำ�เป็นที่จะต้องเผชิญอย่าง
ซึ่ง ๆ หน้า หาไม่แล้ว อาจพลาดพลั้งเสียทีถูกระบบกลืนหายไป
โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ โดยที่วัยของข้าพเจ้าในปัจจุบันก็พร้อมที่จะ
หนุนให้ไปทางนั้นได้ทุกเมื่อ
การที่มูลนิธิโกมลคีมทอง อาราธนาให้มาแสดงปาฐกถา
ในครั้งนี้ จะว่าไปแล้วเป็นปัจจัยเร่งเร้าให้ข้าพเจ้าได้พิจารณา
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และทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนิน
ชีวิตและกิจกรรมที่มีคุณค่า และสามารถส่งผลเกื้อกูลต่อสังคม
วงกว้างได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ การบรรยายครั้งนี้จึงมีความเกี่ยวเนื่อง
กับประโยชน์เฉพาะตัวของข้าพเจ้าอยู่มิใช่น้อย แต่ข้าพเจ้าก็หวัง
ว่าสาระที่จะแสดงต่อไปนี้ ซึ่งได้อาศัยภูมิปัญญาของท่านผู้รู้และ
ครูบาอาจารย์เป็นแนวทาง จะมีคุณประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายใน
ที่ประชุมนี้ด้วย ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
หากความหวังดังกล่าวของข้าพเจ้าเป็นจริง ก็มิเป็นการ
เสียแรงที่มูลนิธิโกมลคีมทองสู้อุตส่าห์จัดปาฐกถาครั้งนี้ขึ้นมา
ทัง้ ท่านก็จะได้รบั สิง่ อันควรค่ากับน้�ำ ใจทีท่ า่ นมีตอ่ ข้าพเจ้า ในการ
ให้เกียรติมาร่วมฟังปาฐกถาด้วย
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๒

รากฐานของชีวิต
:

ความหมายและองค์คุณ
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รากฐานทีด่ แี ละยืนนานย่อมเอือ้ ให้ชวี ติ งอกงามไปในทาง
ที่สอดคล้องกับธรรมและธรรมชาติ เป็นที่พึ่งพิงทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น ทั้งยังหนุนส่งการกระทำ�ให้ดำ�เนินอย่าง
มีพลัง แน่วแน่ และสร้างสรรค์
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เราทุกคนกำ�ลังอยูใ่ นอารยธรรมทีม่ นั่ ใจว่าจะมีค�ำ ตอบแก่
มนุษยชาติได้ ระบบสังคมทีเ่ ป็นอยูก่ ส็ ญ
ั ญาว่าจะให้ชวี ติ อันศรีวไิ ล
แก่เราหากเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ค่านิยมของสังคม เพียงแต่
เราคิดเหมือนกับที่คนอื่นคิด ฝันเหมือนที่คนอื่นฝัน และทำ�
เหมือนกับที่คนอื่นทำ� ก็จะเข้าสู่เส้นทางแห่งความรุ่งเรืองและ
ความสุขของชีวิต เราจะถึงจุดหมายได้เร็วช้าเพียงใดขึ้นอยู่ว่า
เราสามารถในการยือ้ แย่งแข่งขันกับคนอืน่ ได้มากน้อยขนาดไหน
ดูเผิน ๆ วิถีชีวิตเช่นนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลดี แต่มองในอีกแง่หนึ่ง
การดำ�เนินชีวิตเช่นนี้ดูไม่ต่างอะไรจากว่าวที่ได้แต่ลอยกวัดไกว
ไปตามแรงลม เหมือนหญ้าฟางที่มีแต่จะลอยไปตามน้ำ�อยู่
ถ่ายเดียว ชีวิตเช่นนี้ไม่มีความหมายในตัวมันเอง แต่ต้องขึ้นอยู่
กับผู้คนรอบข้าง ซึ่งก็ล้วนแต่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทั้งสิ้น
ย่อมมีอยู่อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา ที่พบว่า
แม้จะได้ยศ ทรัพย์ศฤงคารตามใจหวัง แต่ชีวิตกลับดำ�เนินไป
อย่างเหน็ดเหนื่อยและอับจน รู้สึกว่ากำ�ลังถูกล่อหลอกให้วิ่ง
ไขว่คว้าหาบางสิ่งไม่มีวันจบสิ้น ประหนึ่งวิ่งไล่เงา ขณะนั้นเอง
เราอาจฉุกคิดถึงชีวิตแบบอื่นที่น่าพิสมัยกว่าที่สังคมได้พร่ำ�สอน
แล้วการแสวงหาก็เริ่มต้นขึ้น คนเป็นอันมากโดยเฉพาะหนุ่มสาว
ได้หนั มาดำ�เนินชีวติ ปฏิบตั สิ งิ่ ทีต่ รงข้ามกับทีค่ นรุน่ ก่อนปฏิบตั กิ นั
สิ่งไหนที่สังคมถือว่าดี ตนต้องปฏิเสธ พร้อมกันนั้นก็ถือเอาสิ่งที่
สังคมปฏิเสธว่าเป็นของดี จากชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนไปตาม
ค่านิยมของสังคม ก็กลายเป็นชีวิตที่ระหกระเหินไปวัน ๆ โดย
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หมายจะให้ตนได้คลุกเคล้ากับธรรมชาติตามที่เข้าใจ แต่แล้ว
วิถีชีวิตดังกล่าวก็หาเป็นคำ�ตอบไม่
ชีวิตทั้งสองแบบ อันได้แก่ชีวิตที่คล้อยไปตามสังคม และ
ชีวิตที่ปล่อยไปตามความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
แม้จะมีแรงจูงใจต่างกัน แต่ก็คล้ายคลึงกัน ตรงที่เป็นชีวิตที่ขาด
รากฐานยึดรั้ง จึงลู่เอนจนหลุดลอยไปตามสภาพแวดล้อม หรือ
ตามความคิดชั่วแล่น ไม่อาจที่จะหยั่งถึงความลึกซึ้งของชีวิต
บุคคลที่ไม่มีรากดังกล่าว ย่อมขาดน้ำ�เลี้ยงชีวิตที่จะยังความ
แช่ ม ชื่ น จากภายใน และขาดฐานที่ จ ะหนุ น ส่ ง ชี วิ ต ให้ เ กื้ อ กู ล
เพื่อนมนุษย์รอบข้างได้
รากฐานของชีวติ เป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับผูใ้ ฝ่ชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
มั่นคง แต่ในสังคมที่สนใจแต่เพียงรูปแบบและเปลือกนอกอย่าง
ฉาบฉวย เราจะถูกพร่�ำ สอนให้ยอมรับว่า ชีวติ จะมัน่ คงได้ดว้ ยการ
พอกพูนทางวัตถุสมบัติ หรือค้ำ�ยันด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ ใครมี
ทรัพย์สินเงินทองมาก เป็นที่นับหน้าถือตากว้างขวาง ย่อมถือกัน
ว่าผู้นั้นมีชีวิตที่มั่นคง แต่เราก็ได้เห็นแล้วว่า ชีวิตอย่างนี้แหละ
ที่สะดุ้งไหวต่อการเสื่อมยศ เสื่อมทรัพย์ อย่างยิ่ง ซ้ำ�ยังแส่ส่าย
กวัดแกว่งไป ตามสมัยนิยมของสังคมอย่างไม่จบไม่สิ้น ชนิดที่
หาความมั่นคงแห่งจิตใจไม่ได้เอาเลย ก็ชีวิตที่ค้ำ�ยันด้วยปัจจัย
ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว จะมีความมั่นคงได้อย่างไร สังคม
เช่นนีไ้ ม่อาจมองให้ลกึ ลงไปกว่านัน้ ได้วา่ ชีวติ จะมัน่ คงหรือไม่นนั้
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อยู่ที่ว่ามีรากฐานด้านในที่แข็งแรงหยั่งลึกเพียงใดต่างหาก หาก
ปราศจากซึง่ การเสริมสร้างรากฐานของชีวติ แล้ว ชีวติ ทีพ่ งึ ประสงค์
ย่อมมิอาจบังเกิดเป็นจริงขึน้ มาได้ เว้นแต่จะหลอกกันชัว่ ครูช่ วั่ ยาม
โดยอาศัยมายาการของสังคมเป็นตัวสะกดเท่านั้น
หากจะถามว่า รากฐานของชีวิตคืออะไร ก็อาจให้
ความหมายง่าย ๆว่า คือคุณภาพด้านในของชีวติ ซึง่ เป็นพืน้ ฐาน
ของการรับรู้และการกระทำ� เป็นหลักยึดเหนี่ยวของชีวิต และ
เป็นที่มาของกิจกรรมที่แสดงออก การดำ�เนินชีวิตของบุคคล
ย่อมเป็น ผลสะท้อนของคุณภาพด้านในของเขา ในทางกลับ
กัน ก็สามารถกำ�หนดสร้างสรรค์ หรือบั่นทอนคุณภาพดังกล่าว
ได้ด้วย รากฐานที่ดีและยืนนานย่อมเอื้อให้ชีวิตงอกงามไปในทาง
ที่สอดคล้องกับธรรมและธรรมชาติ เป็นที่พึ่งพิงทั้งของตนเอง
และผู้อื่น ทั้งยังหนุนส่งการกระทำ�ให้ดำ�เนินอย่างมีพลัง แน่วแน่
และสร้างสรรค์
รากฐานของชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการ
กระทำ�และกิจกรรมของบุคคล แม้วา่ รากฐานของชีวติ จะมีลกั ษณะ
ที่ดิ่งเข้าสู่สภาวะด้านใน ตรงกันข้ามกับการกระทำ�และกิจกรรม
ของบุคคลที่ปรากฏออกสู่ภายนอก แต่ก็เป็นลักษณะตรงข้ามที่
เสริมกันและกันให้สมบูรณ์ ดุจเดียวกับรากและลำ�ต้นที่ไม่อาจ
แยกจากกันได้ รากทีด่ ี หยัง่ ลึกลงไปในเนือ้ ดินได้มากเท่าไร ย่อม
นำ�แร่ธาตุมาเลี้ยงลำ�ต้นให้เติบโต สูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา
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ได้ดี ในทำ�นองเดียวกัน ลำ�ต้น กิ่งใบที่สมบูรณ์ ย่อมบำ�รุงราก
ให้แข็งแรง แตกแขนงกว้างขวาง รากและลำ�ต้นทีท่ �ำ งานประสาน
กัน หนุนเนื่องให้ต้นไม้พันธุ์พืชนั้นงอกงามฉันใด รากฐานของ
ชีวิตกับกิจกรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ย่อมอำ�นวยให้ชีวิตโดยรวม มีความไพบูลย์ฉันนั้น
v

รากฐานของชีวิตขึ้นอยู่กับองค์คุณ หรือองค์ประกอบ ๔
ประการ ในทัศนะของข้าพเจ้า องค์คุณประการแรกคือ

๑) ความใฝ่ใจในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
ในทางพุทธศาสนาถือว่านี้เป็นองค์คุณที่สำ�คัญประการ
ต้น ๆ เลยทีเดียวของสัตบุรุษ ในชาดก เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์
เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรงบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
ผู้อื่นและหมู่ชนมาโดยตลอดทุกพระชาติ ผู้ที่ปราศจากองค์คุณ
ข้ อ นี้ แ ล้ ว ย่ อ มยากที่ จ ะสละความเห็ น แก่ ตั ว เพื่ อ พั ฒนาชี วิ ต สู่
สภาวะอันดีงามได้
การทำ�กิจเพือ่ ประโยชน์สขุ ของมหาชนนัน้ มิใช่สงิ่ จำ�เป็น
สำ�หรับปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับสังคม
โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคทีผ่ คู้ นพากันดำ�เนินชีวติ ตามวาทะของ
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โจโฉที่ว่า “เราเอาเปรียบผู้อื่น ดีกว่าให้ผู้อื่นเอาเปรียบเรา” จน
ไม่อาจคิดเลยไปถึงการเอื้อเฟื้อผู้อื่น ด้วยคติเช่นนี้ สังคมจึงได้
เสื่อมทรามลงเป็นลำ�ดับ คุณธรรมอ่อนกำ�ลังลง อธรรมเผยอตัว
โดดเด่น การข่มเหงคะเนงร้ายเกิดขึน้ อยูท่ วั่ ไป คนด้อยทรัพย์ ด้อย
อำ�นาจถูกเบียดบังยิง่ ขึน้ ทุกที ในขณะทีค่ นมีความรูค้ วามสามารถ
หันไปสยบยอมเป็นกลไกให้กับอำ�นาจอธรรม
ในยุคนี้เอง ที่เราได้เห็นคนส่วนใหญ่ในสังคม แม้จะมีชื่อ
เรียกต่างกันว่า ชาวนา ชาวไร่ กรรมกร โสเภณี เด็กขาดอาหาร
ชาวสลัม แต่ทั้งหมดล้วนอยู่ในสภาวะเดียวกัน เสมอเหมือน
กันหมด คือถูกลดทอนศักดิ์ศรีให้ต่ำ�ลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนมี
สภาพที่ห่างไกลจากภาวะอันควรแก่การเป็นมนุษย์ ไม่จำ�ต้อง
พูดถึงธรรมชาติ ป่าเขา สัตว์นอ้ ยใหญ่ ซึง่ กำ�ลังถูกต้อนเข้าสูม่ มุ อับ
ยิ่งขึ้นทุกที ในสภาพเช่นนี้ ชีวิตของเราจะมีความหมายทั้งต่อ
ตัวเองและสังคมวงกว้างได้ต่อเมื่อ เรามีจิตใจใฝ่ทำ�การเพื่อ
มหาชน และเพือ่ นร่วมโลกอย่างจริงจัง โดยไม่เพียงแต่สละทรัพย์
กำ�ลังกาย และสติปัญญา เพื่อเขาเหล่านั้นเท่านั้น หากยังสละ
โอกาสที่จะถีบตัวขึ้นเหนือคนส่วนใหญ่ เพื่ออยู่ร่วมกับเขา อย่าง
เสมอบ่าเสมอไหล่ โดยลดช่องว่างระหว่างกันให้น้อยที่สุด เท่าที่
จะเป็นไปได้
การมีองค์คุณข้อนี้อยู่ในใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
คุณธรรมเป็นบรรทัดฐาน เป็นลักษณะสำ�คัญของอุดมคติ บางครัง้

พระไพศาล วิสาโล :: 33

ถือกันว่านี้เป็นทั้งหมดของอุดมคติเลยทีเดียว หากดำ�รงตนอยู่ใน
อุดมคติข้อนี้มากเท่าไร เราก็ยิ่งแลเห็นได้ชัดมากเท่านั้นว่า อะไร
คือสาระ อะไรไม่ใช่สาระ อะไรคือความดี และอะไรไม่ใช่ความดี
และหลักธรรมประจำ�จิตของเราจะมั่นคงขึ้น ไม่พลัดหลงไปกับ
สิ่งเย้ายวนมายาในสังคม พร้อมกันนั้น ก็จะทำ�ให้การกระทำ�
ของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น ด้วยอุดมคติดังกล่าว ชีวิต
จึงลงรากหยั่งลึกไปเป็นลำ�ดับ
โกมล คีมทอง พูดเอาไว้อย่างน่าฟัง มิช้ามินานหลังจาก
ที่ออกไปเป็นครูของเด็กชนบท ความตอนหนึ่งว่า
“อนาคตสดใสของผม จะมาวัดกันด้วยมาตรฐานแบบสังคม
พื้น ๆ อย่างนี้ไม่ได้แน่ เพราะสิ่งที่เราเห็นดี เห็นควรว่า
มี คุ ณ ค่ า มิ ใ ช่ สิ่ ง ที่ สั ง คมเขายอมรั บ กั น อยู่ การมี ย ศ
มีตำ�แหน่ง เป็นชั้นเอก ชั้นพิเศษ หรือเป็นอธิบดีนั้น ไม่ใช่
ความภาคภูมิใจอะไรในชีวิต แต่การที่ได้ทำ�อะไรไว้ให้แก่
สังคมบ้าง อย่างที่เราเห็นว่าดี ว่าควร นั่นต่างหากคือสิ่งที่
ควรแก่การภาคภูมิใจ และทางของอนาคตที่สดใส คือการ
ลดความหลงผิด ความมัวเมาในกิเลสเหล่านี้ออกให้มาก
ทีส่ ดุ เห็นอะไรในสภาพทีเ่ ป็นจริงตามนัน้ นัน่ แหละคือทาง
ที่สดใสของชีวิต จะว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วได้ทางของอนาคต
ที่สดใสขึ้นก็ไม่ผิดอะไรนัก เพราะสภาพของที่นี่ทำ �ให้ได้
ความคิด ความยั้งคิด ขึ้นมามาก มีโอกาส มีเวลา ที่จะ
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มาไตร่ตรองและใคร่ครวญมากขึ้น ไม่เหมือนอยู่กรุงเทพฯ
เราเป็นตัวของเรากันน้อยเหลือเกิน หมกมุ่นกับเรื่องนั้น
เรื่องนี้ และส่วนมากก็ไร้คุณค่า ต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา วิ่งซก ๆ ไม่มีเวลาหยุดหย่อน”
(จดหมายถึงนายอุทัย ดุลยเกษม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓)

อุดมคติที่ว่ามานี้ฟังดูน่าเลื่อมใสศรัทธา แต่เมื่อมอง
ออกไปรอบตัวเรา ทั้งใกล้และไกล เราอาจอดฉงนใจมิได้ว่า
ถ้าหากอุดมคติซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนโดยรวม
เป็ น รากฐานของชี วิ ต ที่ ตั้ ง มั่ น ถึ ง กั บเป็ น หนทางแห่ง อนาคต
ที่สดใสดังคำ�ของ โกมล คีมทอง แล้ว เหตุใดเล่า นักอุดมคติ
เป็ น อั น มากจึ ง มี ชี วิ ต ที่ ซ วนเซ ระส่ำ � ระสาย ทำ � ไมนั ก เขี ย น
อุดมคติอย่างแจ๊ค ลอนดอน หรือกวีอย่าง ดิเมียร์ มายาก๊อฟสกี้
จึ ง ได้ ห าทางออกของชี วิ ต ด้ ว ยการฆ่ า ตั ว ตาย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
ในสมัยของเราเอง เรายังได้เป็นประจักษ์พยานในโศกนาฏกรรม
ของหนุ่มสาวไทยเป็นอันมาก ผู้ซึ่งสละโลกแห่งความมั่งคั่ง เพื่อ
ผู้ยากไร้ แต่แล้วเหตุใดเพื่อนของเราเหล่านั้นจึงเลือกจบชีวิต
ในลักษณะเดียวกัน
จะตอบความเหล่านีไ้ ด้ จำ�ต้องพิจารณารากฐานของชีวติ
๓ ประการที่เหลือประกอบกัน
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๒) การรู้จักตนเอง
การที่อุดมคติจะยั่งยืนมั่นคง ไม่ยังความเศร้าหมองให้
แก่ชีวิตนั้น สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการรู้จักตนเอง เราจะรู้จักตนเอง
ได้ต่อเมื่อพิจารณา สอบสวน ใคร่ครวญตนเองอยู่เสมอ เพื่อ
เท่าทันกิเลสตัณหา ความโลภ และความสิน้ หวัง ซึง่ เป็นตัวบัน่ ทอน
อุดมคติอย่างสำ�คัญ
ระบบสังคมในปัจจุบัน ดูจะเชี่ยวชาญยิ่งนัก ในการ
สะกดคนให้หลงไปกับมายา ความฉาบฉวย ที่มีอยู่ดารดาษ
โดยมีชื่อเสียง ความนับหน้าถือตา และอัครฐานเป็นเหยื่อล่อ
หากพลั้งเผลอโอนอ่อนก็จะพลัดติดกับดักโดยง่าย หรือหาก
แข็งขืนเกินตัวเกินฐานะ ก็จะถูกบีบคั้น ไม่ว่าด้วยจารีตประเพณี
ของสังคม หรือมาตรการรุนแรงของรัฐ จนอาจศิโรราบไปได้
เราทุกคนล้วนเป็นปุถุชน และหากเราหมั่นพิจารณา
ตนเองอยู่เสมอ เราจะไม่สำ�คัญตนผิด คิดว่าตัวเองมีจิตใจมั่นคง
แต่ จ ะระแวดระวั ง ในตั ว เองอยู่ เ สมอ ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค วาม
อยากได้ใคร่เด่นฟูเฟื่องขึ้นในใจ เราจะกลัวเหมือนกับที่โกมล
กลัวว่า
“นักศึกษาดี ๆ มีความคิดกว้างไกล พอออกเผชิญโลก
ไม่เท่าไร ก็กลับกลายไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เรื่องนี้น่ากลัว
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และพี่กลัวข้อนี้มากที่สุด ชาวโลกเขากลัวความตายเป็น
ความกลัวสูงสุด แต่จะเอาความกลัวนี้มาเทียบกับความ
กลัวที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่ได้”
(จดหมายถึง น.ส.สายพิณ หงส์รัตนอุทัย)

และอีกตอนหนึ่ง
“ข้าพเจ้ากำ�ลังเกรงอยู่ว่า เมื่อถึงขั้นหนึ่งไปแล้ว ข้าพเจ้าจะ
ต้องเปลีย่ นแปลง จริงอยูก่ ารเปลีย่ นแปลงเป็นปกติธรรมดา
โลก แต่เปลีย่ นความคิด เปลีย่ นจุดหมายแห่งชีวติ จากความ
เริงรื่นสวยสด และเต็มไปด้วยความคิดและปรารถนาดี
มาสู่ความอยากได้ ใคร่เด่น ความต้องการมีหน้ามีตา ทั้ง
คิด พูด และกระทำ�ออกมาเพื่อหาเกียรติยศชื่อเสียงแก่
ตั ว เองดิ้นรนไปมาแต่เท่านี้ ข้าพเจ้ามองไม่เ ห็นเลยว่า
ตัวเองได้เจริญขึ้น แต่ตรงกันข้าม ดูจะน่าสมเพชและชวน
เวทนาขึ้นมากกว่า ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างนี้
เป็นอย่างที่หลายท่านอันเป็นที่เคารพของข้าพเจ้า กำ�ลัง
หมกมุ่นอยู่อย่างอุตลุดและไม่คิดชีวิตตน” (ข้าพเจ้ากลัว)

เราท่านทีเ่ ป็นคนหนุม่ คนสาว ล้วนแต่มพี ลังและความฝัน
อันบรรเจิด มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินชีวติ อย่างมีหลักการ เป็นคุณ
ต่อส่วนรวม แต่บอ่ ยครัง้ ทีเ่ ราประมาทและตามใจตัวเองจนเกินไป
จนไม่แลเห็นความอ่อนแอภายในตน อันเป็นความโน้มเอียงที่
พาเราออกห่างจากอุดมคติทกุ ขณะ เราหารูไ้ ม่วา่ ความอ่อนแอนัน้
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ได้กบดานซ่อนตัวภายใน ต่อเมือ่ เราพลัง้ เผลอ หรือเกิดวิกฤติการณ์
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ความอ่อนแอ
นั้นจึงได้แสดงตนออกมาอย่างที่เราคาดไม่ถึง หรือไม่อยากที่จะ
มองมันด้วยซ้ำ�ไป
ข้าพเจ้าเองสำ�คัญตนเช่นนั้นอยู่บ่อย แต่นั่นเป็นเพราะ
ยังไม่ประสบภาวะวิกฤตจริง จนเมือ่ ตนมีอนั ต้องเข้าคุกเข้าตะราง
เป็นครัง้ แรกในชีวติ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม แม้จะ
เป็นทุกข์ภัยที่มีเกียรติ แต่ข้าพเจ้าไม่อาจเผชิญมันอย่างรู้เท่าทัน
ในช่วงนัน้ เองทีค่ วามหวาดกลัว สัญชาตญาณเอาตัวรอดเฉพาะตน
แรงกล้าเหลือประมาณ หลักธรรมประจำ�ใจที่เคยมี เคยภาคภูมิ
กลับหลงเหลือน้อยมาก ความท้อแท้ สิน้ หวัง หมดอาลัยตายอยาก
รุมเร้าเต็มที่ เดชะบุญทีค่ วามเป็นอภิสทิ ธิชนของข้าพเจ้าในฐานะที่
เป็นนักศึกษาเวลานัน้ ทำ�ให้สญ
ู เสียอิสรภาพเพียง ๓ วัน ในขณะที่
สามัญชนคนอื่น ๆ สิ้นอิสรภาพนานกว่านั้น และอีกไม่น้อยได้
สิ้นชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ประสบการณ์ครั้งนั้น ทำ�ให้ข้าพเจ้าต้องยอมรับความ
อ่อนแอของตัวเอง ซึ่งแม้บัดนี้ก็เชื่อว่ามันยังนอนเนื่องอยู่ภายใน
ไม่หายไปไหน ทำ�ให้รำ�ลึกถึงคำ�ของบาทหลวงเอดิชิโอ ทอเร
นักสิทธิมนุษยชนชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งประสบการณ์ในคุกนาน ๕ ปี
เต็ม ได้ทำ�ให้ท่านประจักษ์ชัดในธรรมชาติของมนุษย์ว่า
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“เราทัง้ หมดล้วนอ่อนแอด้วยกันทัง้ นัน้ ในคุกคุณจะรูเ้ รือ่ งนี้
ได้ ดี ผมนึ ก ถึ ง นั ก ข่ า วอิ ต าเลี่ ย นคนหนึ่ ง ซึ่ ง เขี ย นถึ ง
พลพรรคเวียดกง ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นไซง่อนเป็นปี ๆ ก่อนที่
คอมมิวนิสต์จะยึดครอง นักข่าวคนนั้นบอกว่า ‘ผมนิยม
ยกย่องคนเหล่านี้มากในการอุทิศตัวของพวกเขา แต่ผมก็
หวั่นเกรงพวกเขาด้วยเช่นกัน คนที่เสียสละ กล้าเอาชีวิต
เข้าแลกอย่างโชกโชนเช่นนี้ จะเข้าใจความอ่อนแอของ
มนุษย์ได้อย่างไรกัน เมื่อเขาขึ้นมามีอำ�นาจ’ คุณคงได้ยิน
คำ�ว่า ‘ผู้สมานบาดแผล’ นั่นคือสิ่งที่พวกเรากำ�ลังเป็น
ในคุก -- ในคุกซึ่งเรารู้ดีถึงข้อจำ�กัดของมนุษย์ แต่หนุ่มสาว
ในขบวนการทำ�งานเพื่อสังคม หารู้ไม่”

เพราะไม่รู้ถึงความอ่อนแอภายในตัว ไม่ว่าจะเป็นความ
หวาดหวัน่ ความเห็นแก่ตวั มานะถือดี ตัณหาราคะ (ซึง่ ไม่จ�ำ ต้อง
เป็นเรื่องทางเพศเสมอไป) คนหนุ่มสาวจึงมักประเมินตนเอง
เกินจริง และเนื่องจากไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความอ่อนแอ
เมื่อสถานการณ์เกิดผันแปร กลับกลายเป็นความวิกฤติที่สั่น
สะเทือนสวัสดิภาพ ชีวิต หรือจิตใจของเรา (ดังเช่น ‘วิกฤตการณ์
แห่งศรัทธา’ เป็นต้น) หรือเกิดมีช่องทางแห่งลาภยศ ซึ่งระบบ
หรือสังคมแวดล้อมหยิบยื่นให้ เนื่องจากความสำ�เร็จของเรา
สัญชาติญาณ หรือตัณหาที่หมายมุ่งความปลอดภัย ความสุข
สบาย และเสถียรภาพเฉพาะตน จึงขึ้นมามีอำ�นาจเหนือฉันทะ
อันเป็นความปรารถนาที่จะยังความดีงามต่อตนเองและส่วนรวม
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ผลก็คือ ชีวิตพลัดออกจากอุดมคติ (และเมื่อมารู้ตัวภายหลัง
ก็มักกล่าวโทษคนอื่นหรือสังคม ยิ่งกว่าจะหันมามองที่ตัวเอง)
ทีค่ นหนุม่ สาวผิดหวังคนอืน่ ซึง่ ตนเคยยกย่องนับถือเป็นแบบอย่าง
แห่งอุดมคติและการอุทิศตนเพื่อมวลชนก็เพราะไม่รู้ถึงความ
อ่อนแอในตัวเขา อันเป็นธรรมดาของปุถุชนด้วยเช่นกัน เมื่อเขา
ไม่เป็นไปตามทีห่ วัง ทีว่ าดภาพเอาไว้ เราก็พลอยเรรวนไม่เชือ่ มัน่
ในอุดมคติที่ยึดถืออยู่ ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่กับคนอื่น ๆ
ในทำ�นองเดียวกัน วิกฤตการณ์แห่งศรัทธา มีขนึ้ ได้กเ็ พราะสภาพ
เช่นนี้เป็นปัจจัยให้ด้วย

การรู้จักตนเอง จะช่วยให้เราเห็นความสำ�คัญในการ
ตรวจสอบและฝึกปรือตนเองอยู่เสมอ และเห็นความสำ�คัญ
ของการมีคุณธรรมเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ ทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวม เพราะการมุ่งหมายความดีงามโดยอาศัย
วิธีการอสัตย์ อธรรม ย่อมหนุนเนื่องให้กิเลสตัณหามีโอกาส
เฟื่องฟูขึ้นในเรือนใจของเราได้
แต่การระลึกรู้ถึงความอ่อนแอและความไม่น่าพิสมัย
ภายในตัวเรานั้น จะเป็นคุณแก่เราได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อไม่เป็น
ข้ออ้างให้แก่ตนเองในการปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสสังคม
หรือกระแสกิเลสของตนเอง ทั้งไม่ใช่เป็นเหตุให้เรารู้สึกอึดอัด
ขัดเคืองกระทั่งรังเกียจตัวเองจนเหนื่อยหน่าย ไม่เชื่อมั่นที่จะ
กระทำ�การใด ๆ ที่ดีงาม หรือเป็นปัจจัยให้เราบีบคั้นตัวเองด้วย
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กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติที่แข็งกระด้าง ตายตัว หรือฝืนธรรมชาติ ซึ่ง
เราได้เห็นแล้วว่า การกระทำ�เช่นนัน้ ได้ท�ำ ลายคุณภาพสร้างสรรค์
ของมนุษย์เสียมากต่อมากแล้ว
นอกจากกิเลสตัณหา และความสำ�คัญตนสูงเกินจริงแล้ว
เรายังจำ�เป็นจะต้องเท่าทันความเศร้าหมองในจิตใจ อันเป็น
ผลจากความผิดหวัง ความท้อแท้ คับข้องใจในการงาน และ
ความรู้สึกด้อยในตัวเองด้วย อารมณ์เหล่านี้ผู้ที่ใฝ่ในความดีงาม
ของชีวิตย่อมต้องประสบอยู่เสมอ โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ถือเอา
การทำ�งานทางสังคมเป็นอาชีพ บ่อยครั้งเพียงใดที่เราเกิดความ
รู้ สึ ก หวั่ น ไหว เมื่ อ เที ย บเคี ย งตนเองกั บเพื่อ นร่ว มรุ่น ซึ่ง บัดนี้
รุ่งโรจน์ในตำ�แหน่งหน้าที่ ในแวดวงธุรกิจ วงวิชาการ มีรายได้ดี
มีความก้าวหน้าในการงาน แม้ในวงการเดียวกัน เราก็รสู้ กึ ด้อยกว่า
เพือ่ นทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการงานของตน ในขณะทีง่ านของเรา
ไม่สำ�เร็จผลดังหวัง ความรู้สึกเช่นนี้มีแต่จะบั่นทอนตัวเอง หาก
เราไม่รู้จัก หรือไม่เท่าทันความเศร้าหมองในใจ อันเป็น ผลจาก
การล่อหลอกของความคิด ของความต้องการความมั่นคง หรือ
การเป็นทีย่ อมรับในสังคม ซึง่ แฝงอยูล่ กึ ๆ ในใจของเรา ความรูส้ กึ
จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้น หากเราไม่รู้ว่าตัวเรานั้นเป็นใคร มีความ
สามารถ จุดเด่น จุดแข็งที่ไหน นี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่จำ�เป็นจะต้อง
รูจ้ กั ด้วยเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจตัวเราเองได้อย่างรอบด้านและกระจ่างชัด
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๓) การเข้าถึงความสุขอันประณีต
ที่ เ ราหวั่ น ไหวเมื่ อ เอาตั ว ไปเที ย บเคี ย งกั บ เพื่ อ นที่ มี
อัครฐาน ประสบความสำ�เร็จในระบบ ก็เพราะลึกลงไปในใจนั้น
เราเห็นว่าเขามีความสุขมากกว่าเรา และยิง่ เรารูส้ กึ ว่าชีวติ ของเรา
เนืองแน่นไปด้วยความทุกข์ ความล้มเหลวมากเท่าไร โอกาสที่
จะทิ้งหลักการอันเป็นอุดมคติ ก็ยิ่งมีมากเท่านั้น ความสุขจึง
เป็ น รากฐานที่ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ ป ระสงค์ ค วาม
ดีงาม ปราศจากซึ่งความสุขแล้ว ชีวิตย่อมคลอนแคลน ร้อนรน
กระวนกระวาย
แต่ความสุขไม่จำ�เป็นต้องได้มาจากการหมกมุ่นในวัตถุ
อย่างหยาบๆ ปรนเปรอด้วยลาภ ยศ เกียรติ อำ�นาจเสมอไป
แม้ความสุขเช่นนี้จะมีคุณอยู่บ้าง แต่ก็มากไปด้วยโทษ มิได้เอื้อ
ต่อชีวิตที่ดีงามอย่างแท้จริง ทำ�ให้ชีวิตตกเป็นเบี้ยล่างของสังคม
บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น การได้มาซึ่งวิถีชีวิตอันมั่งคั่งด้วยกามสุข
ดังกล่าว ในปัจจุบันเราเลี่ยงได้หรือที่จะไม่เบียดเบียนยื้อแย่ง
ผู้อื่นซึ่งด้อยอำ�นาจ ด้อยปัญญากว่าเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
แต่การตีตัวออกห่างจากวิถีชีวิตดังกล่าว จะเป็นไปได้
ต่อเมื่อเราสามารถเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่า ซึ่งมิได้อิงวัตถุ
ล้วน ๆ แต่ข้องเกี่ยวกับคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นต้นว่า ความ
ซาบซึง้ ในมิตรภาพระหว่างกัน ความดืม่ ด่�ำ ในรสแห่งศิลปวรรณคดี
อันละเอียดอ่อน ความเบิกบานใจในธรรมชาติ ไปจนถึงความสุข
ในสภาวะที่ถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาขั้นละเอียด
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หากปราศจากซึ่งความสุขอันประณีตแล้ว ย่อมเป็นการ
ยากที่จะดำ�เนินชีวิตตามอุดมคติอย่างมั่นคงแน่วแน่ เพราะที่สุด
แล้วชีวิตย่อมหวนกลับไปหาสุขอย่างหยาบ ซึ่งจะได้มาปรนเปรอ
ตนเองอย่างเต็มทีก่ ต็ อ่ เมือ่ ตัง้ เข็มชีวติ มุง่ หน้าหาทรัพย์ หาอำ�นาจ
เข้าตัวเท่านั้น แม้กระทั่งพระพุทธองค์ เมื่อทรงแลเห็นโทษของ
กามสุ ข และพยายามแสวงหาชี วิ ต ที่ อิ ส ระจากสุ ข ชนิ ด นั้ น
พระองค์ก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่า จะไม่ทรงเวียนกลับไปหาอีก
จนกว่าจะทรงประสบความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง
ปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายอาจไม่มีความใฝ่ฝันที่จะ
บรรลุวิมุติธรรมดังพระองค์ แต่ตัวอย่างเช่นนี้ชี้ชัดว่า ผู้ดำ�รงตน
ในธรรม ตลอดจนนักทำ�งานเพื่อสังคม ซึ่งประสงค์จะใช้ชีวิต
ที่เรียบง่าย เพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดนั้น จำ�เป็นที่
จะต้องเข้าถึงความสุขอันประณีตให้ได้ แต่ก็มิใช่เรื่องง่ายเลย
สภาพแวดล้อมในเมืองทีเ่ ป็นพิษต่อกายและใจ สภาพการทำ�งาน
ที่ รั ง แต่ จ ะทำ � ให้ ขั ด เคื อ งคั บ แค้ น ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ต ที่ ข าดการ
ขัดเกลาทางอารมณ์อย่างเพียงพอเหล่านี้ ทำ�ให้เราสูญเสียความ
สามารถในการเข้าถึงความสุขอันประณีตไป แม้แต่ความสุข
อย่างง่าย ๆ เช่น ความเบิกบานใจในธรรมชาติอันรื่นรมย์ ความ
เพลินใจในลำ�นำ�กวีอันสงบเย็น ในดนตรีอันละเมียดละไม หรือ
กระทั่งในภาพยนตร์ที่สะท้อนด้านงดงามของชีวิตอย่างเรียบ ๆ
ด้วยเหตุนี้เราจึงถูกผลักเข้าหาความสุขอย่างหยาบที่เร้าใจให้
ตื่นเต้นชั่วครู่ชั่วยามได้ง่าย ถูกกระแทกกระทั้นความรู้สึก ด้วย
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อารมณ์เร่าร้อน และรุนแรง อันแลเห็นได้จากรูปแบบความบันเทิง
ทางตา หู และสัม ผัส ซึ่งทำ�ให้จิตด้านขึ้นทุกที กระทั่งความ
ปกติสขุ จากการนอนก็ไม่อาจพานพบได้หากไม่ใช้ยาหรืออุปกรณ์
กล่อมใจอย่างอื่น
ที่พูดเช่นนี้ มิได้หมายมุ่งให้ทำ�การต่าง ๆ เพื่อเห็นแก่
ความสุขอย่างเดียว แต่ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญในการขัดเกลา
ตนเอง ให้สามารถเข้าถึงความสุขอันประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป หรือ
อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทับถมซ้ำ�เติมตนด้วยความทุกข์ที่ไม่จำ�เป็น
ดูเหมือนว่านี่เป็นคุณสมบัติสำ�คัญประการหนึ่งของบุคคลที่มี
พลังในการอุทิศตนเพื่อชนหมู่มากเลยทีเดียว รัฐบุรุษของไทย
อย่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ท่านปรีดี พนมยงค์ ตลอดจนนักอุดมคติ
อย่างอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือจิตร ภูมิศักดิ์ บุคคลที่เอ่ย
มานี้ แม้จะไม่เคยแสดงตนต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนว่า
ร้องเพลงเป็น แต่ก็ได้รับการยกย่องว่า มีความลึกซึ้งในอารมณ์
แห่งคีตศิลป์ ตลอดจนประณีตศิลป์แขนงอื่น ๆ อย่างยากที่ผู้นำ�
รุ่ น ปั จ จุ บั น จะเที ย บเคี ย งได้ แม้ เ มื่ อ มองออกไปยั ง ประเทศ
เพื่อนบ้านก็เห็นได้ว่า ผู้นำ�อย่าง โฮจิมินห์ โฮเชา ไรซาล และ
เหมาเจ๋อตุงนั้น มีความสามารถในทางวรรณศิลป์อยู่มิใช่น้อย
จนอาจกล่าวได้ว่า ที่บุคคลเหล่านี้มีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรค
ตรากตรำ�ทำ�งานหนัก อย่างเป็นมรรคเป็นผล ก็เพราะมีความสุข
อันประณีตเป็นรากฐานหนุนส่งอยู่ด้วยนั้นเอง
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นั ก ทำ � งานทางสั ง คมแม้ จ ะเผชิ ญ กั บ ความทุ ก ข์ ย าก
ในสังคม การเอารัดเอาเปรียบ ความร้อนแรง ซึ่งล้วนเป็นสิ่ง
ไม่นา่ อภิรมย์ทงั้ สิน้ จำ�เป็นทีต่ อ้ งมองเห็นความสดใสของชีวติ และ
สรรพสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เราต้องไม่ปล่อยให้สภาพเสื่อมทราม
ในสังคมบีบคั้น กดดันเรา จนเกิดความคับแค้นในชีวิตและโลก
ซึ่งมีแต่จะกัดกร่อนสติปัญญาและกำ�ลังใจในการทำ�งาน
มิตรของข้าพเจ้าผู้หนึ่ง ซินนิค เชง เป็นชาวฮ่องกง ซึ่งมี
บทบาทสำ�คัญในขบวนการนักศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ได้กล่าว
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เมื่อ ๕ ปีที่แล้วว่า
“การปลดปล่อยเพื่อความเป็นไท เป็นกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่อง การสรรค์สร้างความเป็นมนุษย์
อันไพบูลย์ และการบรรลุถึงโลกที่เอื้ออาทรต่อมนุษย์
อย่างเต็มเปี่ยมนั้น มิได้อยู่ที่ปลายทางแห่งการปลดปล่อย
เท่านั้น เพราะแม้ว่าอาณาจักรของพระเป็นเจ้าจะยังมา
ไม่ถึง แต่ในเวลาเดียวกัน อาณาจักรของพระองค์ก็ได้
บังเกิดขึ้นแล้วทุกขณะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปลดปล่อยเพื่อความเป็นไทนี้ เราจำ�ต้องดื่มด่ำ� และชื่นชม
สรรพสิ่ ง ที่ ง ดงามรอบตั ว เรา ไม่ ใ ช่ มี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยความ
คับแค้น กระวนกระวาย การปฏิวัติที่แท้จริงยังรวมถึง
ความเบิกบาน และความแช่มชื่น มีชีวิตชีวาในจิตใจของ
นักปฏิวัติ ผู้ซึ่งชีวิตด้านในของเขาได้ฉายแววแห่งความ
เป็นมนุษย์อันไพบูลย์ออกมา”
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“

“

นักทำ�งานทางสังคมแม้จะเผชิญกับ
ความทุกข์ยากในสังคม การเอารัด
เอาเปรียบ ความร้อนแรง ซึ่งล้วน
เป็นสิ่งไม่น่าอภิรมย์ทั้งสิ้น จำ�เป็นที่
ต้องมองเห็นความสดใสของชีวติ และ
สรรพสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เราต้อง
ไม่ ป ล่ อ ยให้ ส ภาพเสื่ อ มทรามใน
สังคมบีบคัน้ กดดันเรา จนเกิดความ
คับแค้นในชีวิตและโลก
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ความสุ ข ในการทำ � งานเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น ชี วิ ต ต้ อ งการ
ความเจริญงอกงาม ไม่อาจตัดขาดจากการทำ�งานได้ การงาน
จึ ง นั บ เป็ น ชี วิ ต ส่ ว นที่ สำ � คั ญ ของเราเลยที เ ดี ย ว ความสุ ข ใน
การงานมี ขึ้ น ได้ เ มื่ อ เราแลเห็ น คุ ณ ค่ า ของสรรพสิ่ ง รอบตั ว
แม้ภาวะอันไม่พึงปรารถนาก็สามารถมองเห็นด้านกลับของมัน
การมีสายตาเช่นนี้ จะทำ�ให้ความขุ่นเคืองใจในความกึ่งดิบกึ่งดี
ไม่เป็นโล้เป็นพายของผู้คนรอบตัวกลับกลายเป็นพลังสร้างสรรค์
สำ�หรับเรา แต่นั่นยังไม่เพียงพอ การแลเห็นด้านสดใสของ
ผลแห่งการงานของเราก็เป็นสิ่งจำ�เป็นด้วยเช่นกัน หาไม่แล้ว
เราจะรู้สึกหวั่นไหวในวิถีชีวิตของเราอยู่เสมอ แต่พร้อมกันนั้น
เป็นเพราะลึก ๆ เราไม่ได้รบั ความยอมรับนับถือจากคนอืน่ ใช่ไหม
เราทำ�งานด้วยความหม่นหมอง เพราะลึก ๆ เรายังต้องการ
ผลตอบแทนในทางวัตถุ เกียรติยศ สรรเสริญเหมือนคนอืน่ ๆ ด้วย
ใช่ไหม โลกธรรมเหล่านี้จะกัดกร่อนบั่นทอนเราได้อย่างง่ายดาย
จนกว่าเราจะคลายความหลงใหลในมัน ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ด้วย
อำ�นาจแห่งความสุขอันประณีตกว่าเท่านั้น
ในทางพุทธศาสนา สุขประณีตอันเป็นเลิศ ได้แก่
ความสุขที่เป็นภาวะภายในล้วน ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยหรือ
วัตถุภายนอกมาเป็นองค์ประกอบหรือตัวเสริม เรียกได้ว่าเป็น
นิรามิสสุข คือสุขจากปัญญาและจิตที่ได้รับการอบรมจนเกิด
ความสงบ สะอาด สว่าง และอิสระ เป็นลำ�ดับ ซึง่ เมือ่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว
ศักยภาพในทางสร้างสรรค์จะเปิดออกมาอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
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ตัณหาอุปาทาน ความยึดมัน่ ซึง่ เคยเป็นอุปสรรคขวางกัน้ ศักยภาพ
ไม่เหลือเชือ้ อีกต่อไป ความสุขอันประณีตชนิดนี้ ใช่วา่ จะเหลือวิสยั
ของปุถชุ น หรือเป็นสิง่ ฟุม่ เฟือยเกินความจำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งาน
เพื่อสังคม ตรงกันข้าม กลับเป็นรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตที่
ดีงาม หากไม่อาจเข้าถึงความสุขชนิดนี้ได้แล้ว เราก็ยังมีโอกาส
ที่จะเฉไฉ คลาดเคลื่อนออกจากอุดมคติ กลับไปหาระบบและ
ชีวิตอันเป็นโทษภัยได้

๔) ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตและโลก
องค์คุณที่ประกอบเป็นรากฐานของชีวิต ๓ ประการ
ข้างต้น อาจรวมสรุปลงได้ที่ ความเข้าใจในความเป็นจริงของ
ชีวิตและโลก การที่เราควรมีใจใฝ่เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ก็เพราะ
ความเป็นจริงที่ว่า มนุษย์ทุกรูปนาม ล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่
เจ็บ ตาย ด้วยกันกับเราทั้งสิ้น เราจึงมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือกัน
การรู้ จั กตนเองนั้ น โดยนั ย หนึ่ ง ก็ คื อ การมองตนให้ เ ห็ น ตาม
สภาวะที่เป็นจริง ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็ง มีศักยภาพ ความสามารถ
ที่ใดบ้าง และความสุขประณีตของเราจะมีได้ต่อเมื่อเราเข้าใจ
ความเป็นจริงของชีวติ และโลก ไม่กระทำ�การทีข่ ดั แย้งกับธรรมชาติ
ของสิ่งนั้น ๆ
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ความเป็นจริงนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ
ความเป็นจริงเฉพาะส่วน เฉพาะด้าน ซึ่งมีเงื่อนไขทางเวลา
สถานที่ หรือตัวบุคคลกำ�กับอยู่ อาจเรียกในอีกแง่หนึ่งว่า สภาพ
ที่เป็นอยู่ กับความเป็นจริงที่เป็นสากล เป็นกฎธรรมชาติ
ความเป็นจริงทัง้ สองระดับ เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องเข้าใจและ
มีทา่ ทีทถี่ กู ต้องตามระดับของความเป็นจริงนัน้ ๆ ชีวติ ทีผ่ ดิ พลาด
เศร้าหมอง การงานที่ไร้ผล ติดขัด เป็นผลจากการไม่เข้าใจ และ
มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง กับความเป็นจริงดังกล่าว
ในการทำ�งานเพื่อสังคม เรามีความจำ�เป็นที่จะต้องเห็น
สภาพสังคมให้กระจ่างชัด และตระหนักว่า ปัญหาในสังคมเป็น
สิ่งที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน และลงรากลึก การแก้ไขปัญหา
สังคม เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน หากเราไม่เข้าใจ
สภาพที่เป็นจริงเช่นนี้ กลับมุ่งมั่นที่จะถอนรากถอนโคนสังคมเก่า
ให้ได้ใน ๕ ปี ๑๐ ปี ผลที่ได้รับก็คือความผิดหวังขัดเคือง
ในทำ�นองเดียวกัน เราต้องเข้าใจว่า ในสังคมขณะนี้ ผู้ที่
คิดการเพื่อมหาชนมีน้อยนัก ถ้าเราหวังให้งานแต่ละชิ้นของเรา
มีคนจำ�นวนมากมาร่วมแบกรับอย่างจริงจัง ก็เท่ากับว่าเรากำ�ลัง
ฝืนสภาพที่เป็นอยู่ เพราะอย่างมากก็มีแต่ ‘กองเชียร์’ ที่คอย
ส่งเสียงเอาใจช่วยอยู่ห่าง ๆ แต่ก็มิได้หมายความว่า เราจะงอมือ
งอเท้า จำ�ยอมต่อสภาพเช่นว่า เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยให้
สถานการณ์แปรเปลี่ยนได้ แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่อง
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อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือ เราจะต้อง
ทำ�งานอย่างแทบจะโดดเดี่ยว และเราต้องพร้อมที่จะทำ�ใจรับ
กับสภาพดังกล่าวให้ได้ โดยไม่ทิ้งความเพียร หาไม่แล้ว เราจะ
ทุกข์ทน ท้อแท้ เกินความจำ�เป็น
เราจำ�เป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นจริงอีกด้วยว่า เรา
แต่ละคนมิได้มีความสำ�คัญต่อเฉพาะตัวเราเท่านั้น หากยังมี
ความหมายต่อมหาชนอีกด้วย เพราะเราทุกคนมีศักยภาพที่
สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมได้ด้วยกันทั้งนั้น
ถ้าเราไม่แลเห็นความเป็นจริงที่ว่า แม้เราจะเป็นไม้ซีก แต่ถ้ามัด
รวมกันก็จะงัดไม้ซุงได้ เราก็จะจมอยู่กับความเซ็ง หงอยเหงา
ว่างเปล่า ขลาดกลัวที่จะทำ�การใด ๆ เพราะเราไม่เข้าใจความ
เป็นจริงข้อนี้นี่เอง สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์แห่งศรัทธา จึงจะยัง
คงระบาดต่อไป
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับสังคมและระดับ
บุคคล เป็นเรื่องที่เราจำ�ต้องเข้าใจ และแลเห็นให้กระจ่าง เพื่อที่
จะไม่เพ้อฝัน ฮึกเหิมเกินการ หรือหดหู่ดูแคลนตัวเองเกินไป
เราจะเข้าใจความเป็นจริงในความหมายแรกได้ดขี นึ้ หาก
มีความเข้าใจในกฎธรรมชาติอันเป็นความจริงขั้นสูงสุด (ปรมัตถ
สัจจะ) เป็นพืน้ ฐานด้วย ในทางพุทธศาสนาถือว่า การเข้าใจความ
เป็นจริงในความหมายที่สองนี้เป็นเรื่องสำ� คัญที่สุดเลยทีเดียว
ชีวิตอุดมคติขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนา คือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วย
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ปัญญา มีความรู้เท่าทันกฎธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมชีวิตและโลก
เห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่า เกิดขึ้นตามเหตุ ตามปัจจัย
ความรูด้ งั กล่าวทำ�ให้ปฏิบตั ติ นสอดคล้องกับธรรมชาติ หรืออาศัย
กฎธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ดีงามขึ้น โดยวางใจ
เป็นอิสระจากผลที่เกิดขึ้น ไม่ยึดมั่นเอาตัวตนเข้าไปข้องเกี่ยวไว้
บุคคลที่สามารถรู้แจ้งชัดในความเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
ดังกล่าว จนเห็นถึงสภาวะของสิ่งทั้งปวงว่า ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
ของมัน หากเกิดขึ้นจากการประชุมปรุงแต่งของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบย่อย ๆ ลงไปอีก
ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้อิงอาศัยซึ่งกันและกัน และล้วนเกิดดับผันแปร
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่มีตัวตนที่เป็นอิสระของมันเอง บุคคล
ดังกล่าวย่อมไม่เอาสุขทุกข์ของตนไปพึ่งพิงกับสิ่งทั้งหลาย ที่เป็น
รูปธรรม นามธรรม อีกต่อไป ด้วยเห็นว่าแม้แต่ตัวของมันเอง
ก็ทรงตัวไว้ไม่ได้อยู่แล้ว การที่มันจะเป็นที่พักพิงให้แก่ใครจึง
ไม่อาจเป็นไปได้ ชีวิตของบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นอิสระ และเป็นไท
แก่ตัวอย่างแท้จริง ไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกอีกต่อไป ไม่อาจ
โยกคลอนได้อีกต่อไป (โดยนัยนี้กฎธรรมชาติในทางพุทธศาสนา
และในทางวิทยาศาสตร์ จึงมิเพียงแตกต่างกันที่เนื้อหาเท่านั้น
หากยั ง ให้ ผ ลที่ ผิด แผกกั น อย่ า งฉกรรจ์ ร ะหว่างบุคคลที่เ ข้าถึง
กฎธรรมชาติทั้งสอง --- เซอร์ไอเซค นิวตัน ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ยกย่องว่าเป็นผูค้ น้ พบ “กฎธรรมชาติ” นัน้ ครัง้ หนึง่ ถึงกับ
ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ เส้นประสาทพิการ เนื่องจากบันทึก
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ของเขาทีเ่ ขียนรวบรวมมาตลอด ๒๐ ปี ถูกไฟไหม้เสียหาย อันเป็น
ผลจากการที่สุนัขตัวโปรดวิ่งชนเทียนในห้องจนล้มลง)
ความเข้าใจต่อความเป็นจริงของชีวิตและโลก จึงเป็น
รากฐานแห่งชีวิตที่สำ�คัญที่สุด เพราะหากขาดความเข้าใจทั้ง
ความเป็นจริงเฉพาะส่วน และความเป็นจริงที่เป็นกฎธรรมชาติ
ชีวิตและกิจกรรมจะดำ�เนินอย่างผิดพลาด วางใจไม่ถูกต้องต่อ
ผลของงาน หากไม่ตั้งความหวังไว้สูง ก็เอาตัวผูกติดกับมันอย่าง
เหนียวแน่น ไม่ว่าเป็นความสำ�เร็จหรือความล้มเหลว ไม่อาจ
เข้าถึงความสุขอันประณีต จนวางคลายในความเย้ายวนแห่งวัตถุ
ลาภ ยศ สรรเสริญ ประกอบกับไม่สามารถรู้เท่าทันกิเลส ตัณหา
ความเศร้าหมอง ร้อนรุ่ม และความสิ้นหวัง ที่กัดกร่อนจิตใจ
อันมีสถานการณ์ภายนอกเป็นปัจจัย ผลก็คือถูกทุกข์ท่วมทับ
จนหาทางออกไม่ได้ นี้แลคือที่มาแห่งโศกนาฏกรรมและการ
พลิกกลับของนักอุดมคติทั้งหลาย
v

รากฐานของชีวติ ทัง้ ๔ ประการ มีความเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณแก่กันและกัน และต่าง
ก็ยังความตั้งมั่นให้แก่ชีวิตที่ใฝ่ความดีงาม ช่วยให้เราหยั่งลึกถึง
ใจกลางแห่งสภาวะภายใน เพื่อนำ�น้ำ�ใสบริสุทธิ์มาหล่อเลี้ยงชีวิต
ให้แช่มชื่น ปิติสุข และหนุนเนื่องกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีพลัง
และกอปรด้วยปัญญา แม้ชีวิตจะประสบกับความตกต่ำ�ก็จะ
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ฟืน้ คืนตัวได้เร็ว ชีวติ ทีม่ รี ากฐานตัง้ มัน่ ย่อมเป็นอิสระ เป็นทีพ่ งึ่ พิง
ของตนเอง ในยามวิ ก ฤตก็ ท รงตั ว อยู่ ไ ด้ แ ละสามารถอดทน
รอคอยต่อการแปรเปลี่ยนของสถานการณ์
องค์ คุ ณ ๔ ประการดั ง กล่ า ว ในทางพุ ท ธศาสนา
เทียบได้กับอธิษฐานธรรม คือธรรมอันเป็นที่มั่น อันประกอบ
ด้วย จาคะ(ความเสียสละ) สัจจะ(การดำ�รงตนอยู่ในความจริง)
อุปสมะ (ความสงบใจ) และปัญญา (การเข้าใจภาวะตามความ
เป็นจริง) อธิษฐานธรรมเหล่านี้ มีอานิสงส์มาก กล่าวคือ
“เป็นที่ยืนหยัดให้สามารถยึดเอาผลสำ�เร็จสูงสุด อันเป็น
ที่หมายได้ โดยไม่เกิดความสำ�คัญตนผิด ไม่เปิดช่องว่าง
แก่ความผิดพลาดเสียหาย และไม่เกิดสิง่ มัวหมองหมักหมม
ทับถมตน” --- ธรรมนูญชีวิต โดย พระราชวรมุนี

กล่าวกันว่า ชีวิตคือการต่อสู้ การดำ�เนินชีวิตจึงเปรียบ
ได้กับการเข้าสู่สมรภูมิ หากมีรากฐานหรืออธิษฐานธรรมแล้ว
ชีวิตย่อมได้ที่มั่น เป็นชัยภูมิในการสัประยุทธ์ แต่ถ้าปราศจาก
ที่มั่นทางธรรมแล้ว ชีวิตย่อมตกอยู่ในมรณภูมิ อย่างไม่ต้องสงสัย
ในทัศนะของข้าพเจ้า การเสริมสร้างรากฐานของชีวิต
มิได้จำ�กัด หรือผูกพันอยู่กับลัทธิศาสนาใด และไม่จำ�เป็นต้อง
อาศัยมรรควิธีแห่งศาสนาด้วย โดยนัยนี้ บุคคลทั่วไปที่ไม่ปลงใจ
ในศาสนา ตามรูปแบบที่เข้าใจกัน ก็สามารถมีรากฐานของชีวิต
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ได้ด้วยวิธีการของตนเอง ส่วนที่ดีที่สุดของอารยธรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ล้วนสั่งสมมรรควิธีเสริมสร้างรากฐานดังกล่าวไว้
ด้วยกันทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง รากไม้ที่ดีย่อมไม่เพียงแต่จะ
ดิ่งลงไปในเนื้อดินเท่านั้น หากยังแตกแขนงแผ่ขยาย เพื่อดูดซับ
แร่ธาตุอันอุดมจากปริมณฑลอันกว้างไกลฉันใด ผู้ที่ประสงค์
ชีวิตที่ตั้งมั่น ย่อมไม่จำ�กัดตัวเองอยู่เฉพาะในกระแสวัฒนธรรม
ของตนเท่านัน้ หากยังพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเปิดรับเอาปรีชาญาณ
จากวัฒนธรรมกระแสอืน่ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไปเพือ่ เป็นปัจจัยหล่อเลีย้ ง
เสริมสร้างรากฐานของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกฉันนั้น
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๓

ความมั่นคงในชีวิต

กับมายาการของสังคม
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เมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข์ กระสับกระส่าย ต้องดิ้นรน
หามาให้ได้ แม้ต้องใช้วิธีการอันมิชอบก็ยอม หากได้มาแล้วก็
ยังรู้สึกว่าพร่อง ต้องขวนขวายหามาให้มากยิ่งขึ้น ครั้นพอจะ
รูส้ กึ มัน่ คง ความหวัน่ หวาดสะดุง้ ไหวต่อการเสือ่ มลาภสูญทรัพย์
ก็เกิดแทรกขึ้นมา จำ�ต้องคอยปกปักรักษาและหามาเพิ่มอีก
เป็นอันว่ากลับเข้าไปในวัฏจักรเดิม คือ ไม่ได้มาก็ผิดหวัง พอ
ได้มาก็ยังไม่หนำ�ใจ ชีวิตจึงหาความมั่นคงลงตัวไม่ได้เสียที
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ที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่อาจเรียนรู้ได้จากระบบสังคม
ปัจจุบัน ถ้าเราสงสัยเกี่ยวกับชีวิตที่ดีงาม สังคมจะมีคำ�ตอบ
ให้เราอีกแบบหนึ่งและคำ�ตอบนั้นอยู่ที่ความมั่งคงในชีวิตนั้นเอง
คำ�ตอบดังกล่าวแฝงตัวอยูใ่ นระบบการศึกษา ระบบสือ่ สารมวลชน
วิถีชีวิต และค่านิยมของผู้คนรายรอบตัว
ในยุคสมัยที่ถือเอา “การพัฒนา” เป็นสรณะ คำ�ว่า
“ความมั่นคง” ได้มีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่
“กำ�ลังพัฒนา” เพราะคำ� ๆ นี้ได้กลายเป็นคำ�ตอบในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนระดับประเทศ ทั้งยังเป็นคำ�ที่มีนัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างลึกซึ้ง เวลาพูดถึงความ
มัน่ คงของชาติ เรามักนึกถึงระบบทหาร การเสริมสร้างอาวุธ และ
การโฆษณาชวนเชื่ อ โดยเน้ น ความสามั ค คี มี วิ นั ย และ
ไตรสรณคมน์ใหม่ อันได้แก่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเมื่อใดที่
ความมั่นคงของชาติมีความหมายสูงสุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามติด
มาก็คือ การศึกษาและสวัสดิการของประชาชนทั้งประเทศจะถูก
ลดทอนความสำ�คัญ สิทธิเสรีภาพถูกลิดรอน แม้ประชาธิปไตยก็
มีได้อย่างมากเพียงครึ่งซีก โดยที่ช่องว่างระหว่างคนยากจนและ
คนรวยถ่างกว้างขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ ประชาชนต้องยอม
สละประโยชน์สุขและสิทธิส่วนบุคคลอันพึงมีพึงได้ ในนามความ
มั่นคงของชาตินี้เองที่ทำ�ให้เราได้เห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างแพร่หลายดาษดื่น ได้เห็นการปฏิวัติรัฐประหารครั้งแล้ว
ครัง้ เล่า แม้กระทัง่ การประหัตประหารเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
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ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็อุบัติขึ้น ในนามของความมั่นคงของชาติ
ด้วยมิใช่หรือ
“ความมั่นคงของชาติ” แม้จะแสดงอรรถ บ่งบอกถึง
ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม แต่ โ ดยเหตุ ที่ ผู้ ป กครองซึ่ ง เป็ น คน
ส่วนน้อยเป็น ผู้ให้คำ�นิยามและกำ�หนดแนวทาง จึงมักเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์และอำ�นาจของคนกลุ่มน้อยในสังคมเท่านั้น
โดยที่ประเทศชาติหาได้มีความมั่นคงแต่ประการใดไม่ จะมีก็แต่
ความสงบ ราบคาบ อันอ่อนเปราะ
ความเชื่อเรื่องความมั่นคงของชาติมีช่องว่างระหว่าง
อรรถและผลในทางปฏิบัติอย่างไร ค่านิยมเกี่ยวกับ “ความมั่นคง
ในชีวิต” ก็มีช่องว่างดังกล่าวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
“ความมั่นคงในชีวิต” แม้จะมีอรรถที่บ่งแสดงถึงคุณค่า
ต่อชีวิต แต่ในความเป็นจริงหาได้ทำ�ให้ชีวิตมีความมั่นคงแต่
ประการใดไม่

ความมั่นคงในชีวิต อาจมีความหมายทั้งในแง่คุณภาพ
และปริมาณ แต่ในความเข้าใจของคนทัว่ ไป คำ�นีม้ กั มีความหมาย
ในเชิงปริมาณ ได้แก่ การมีฐานะมั่นคงในทางเศรษฐกิจเพื่อ
เป็นหลักประกันความสุขและความก้าวหน้าของตน ตลอดจน
ครอบครั ว ความมั่ น คงในฐานะดั ง กล่ า วมี ขี ด ขั้ น ระดั บ ใด
แต่ละคนย่อมเข้าใจและมุง่ หวังแตกต่างกันไป แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นร่วมกัน
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ก็คอื ทัศนคติพนื้ ฐานในเรือ่ งความสุขทีว่ า่ ความสุขจะมีขนึ้ ได้กโ็ ดย
การเสพเสวย ครอบครองวัตถุ และมักคิดเลยไปถึงว่ายิ่งบริโภค
ก็ยิ่งมีความสุขส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาที่ต้องถามก็คือ จริงหรือที่ยิ่งเสพก็ยิ่งเป็นสุข
ชีวติ ทีอ่ งิ ความสุขจากวัตถุลว้ น ๆ จะเป็นชีวติ ทีม่ นั่ คงได้อย่างไร
เพราะวัตถุสมบัติเหล่านี้มีวิสัยที่จะผันผวนรวนเรเป็นนิจ จำ�ต้อง
ทนลำ�บากเสาะแสวงหามาค้ำ�จุนหนุนยันอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
ไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข์ กระสับกระส่าย ต้องดิน้ รนหามาให้ได้
แม้ต้องใช้วิธีการอันมิชอบก็ยอม หากได้มาแล้วก็ยังรู้สึกว่าพร่อง
ต้องขวนขวายหามาให้มากยิ่งขึ้น ครั้นพอจะรู้สึกมั่นคง ความ
หวั่นหวาดสะดุ้งไหวต่อการเสื่อมลาภสูญทรัพย์ก็เกิดแทรกขึ้นมา
จำ�ต้องคอยปกปักรักษาและหามาเพิม่ อีก เป็นอันว่ากลับเข้าไปใน
วัฏจักรเดิม คือ ไม่ได้มาก็ผิดหวัง พอได้มาก็ยังไม่หนำ�ใจ ชีวิตจึง
หาความมัน่ คงลงตัวไม่ได้เสียที เกิดภาวะบีบคัน้ สัน่ คลอน ปัญหา
ยาเสพติด โรคจิต โรคประสาท ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมที่
เพิม่ สูงขึน้ เป็นตัวอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นภาวะชีวติ ทีเ่ ปราะบางของ
คนในปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี ในทีน่ จี้ ะไม่อภิปรายในประเด็นนีม้ าก
เพราะเนื้อความทำ�นองนี้เราคงได้ฟังมามากแล้ว อีกทั้งข้อความ
ก่อนหน้านี้ ก็มีนัยที่แสดงแล้วว่า ชีวิตที่อิงความสุขจากกามวัตถุ
นั้นไม่อาจให้ความมั่นคงแก่ใครได้
แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่า ควรจะนำ�มากล่าวในที่นี้ ก็คือ
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ผลกระทบของค่านิยมในเรื่องความมั่นคงในชีวิต ที่มีต่อสังคม
วงกว้าง ทั้งนี้เพราะเหตุว่าภายใต้โครงสร้างสังคมปัจจุบันที่การ
กระจายรายได้และทรัพยากรไม่เป็นไปโดยยุติธรรมเนื่องจาก
กลไกทางเศรษฐกิจการเมืองอยู่ในมือของคนจำ�นวนน้อย ความ
มั่ น คงในชี วิ ต ของคนกลุ่ ม หนึ่ ง จะได้ ม าก็ ด้ ว ยการที่ ค นอี ก
กลุ่มหนึ่งซึ่งมักเป็นคนกลุ่มใหญ่สูญเสียความมั่นคงของตนไป
หากพิจารณากันแล้ว เราจะเห็นว่าทัศนคติในเรื่องความมั่นคง
ในชีวิตนี้ เป็นที่แพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
ชนชั้นล่างของสังคมหามีความใฝ่ฝันถึงขั้นนั้นไม่ เพราะปัญหา
ของพวกเขามิ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ชี วิ ต จะมี ค วามมั่ น คงหรื อ ไม่ หากอยู่ ที่
จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร เขาไม่อาจคิดถึงหลักประกันในวันพรุ่งนี้
เพราะปัญหาของพวกเขาอยู่ที่ว่า วันนี้จะมีอะไรมาประทังชีวิต
ได้บ้าง เนื่องจากชนชั้นล่างเหล่านี้ ยากไร้ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค และความรู้ แต่มากไปด้วยหนี้สิน และทุกข์ภัย ถ้า
เราเห็นว่าชีวิตเช่นนี้ง่อนแง่น เราก็ยิ่งแลเห็นความมั่นคงอันอุดม
ด้วยหลักประกันในชีวิตของชนชั้นกลางอย่างเรา และความ
มั่นคงของชนชั้นกลางนั้นสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความไม่มั่นคง
ในชีวิตของชนชั้นล่าง
ตลอดระยะเวลากว่า ๒ ทศวรรษของการพัฒนา ขณะที่
ประเทศไทยมี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว
เฉลี่ยร้อยละ ๘ ต่อปี อย่างต่ำ�ก็ร้อยละ ๗ แต่เหตุใดคนยากจน
จึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ หนี้สินและการสูญเสียที่ดินเพิ่มขึ้นไม่หยุดยั้ง
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คำ � ตอบก็ คื อ เพราะผลผลิ ต และทรั พ ยากรของประเทศถู ก นำ �
มาสร้างความมั่งคั่งและความสะดวกสบายให้แก่ชนชั้นกลางใน
กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ สวัสดิภาพของคนในเมืองได้รับการ
เพิม่ พูนขึน้ ด้วยงบประมาณแผ่นดินจำ�นวนมหาศาล ซึง่ ถูกจัดสรร
อย่างไม่ได้สัดส่วนกับจำ�นวนประชากร อันเป็นคนส่วนน้อยของ
ประเทศ ผลคือคนชนบทซึ่งเป็นชนชั้นล่างที่มีอาชีพทำ�ไร่ทำ�นา
ถูกปล่อยปละละเลย รายได้ต่ำ� ขาดบริการ ทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่
ทรัพยากรของชนบทเอง เป็นต้นว่าเงินออม ตลอดจนภาษีอากร
(รวมทัง้ ค่าพรีเมีย่ มข้าวซึง่ เป็นภาษีทเี่ ก็บจากชาวนาทางอ้อม) ก็ยงั
ถูกดูดเข้ามาเพื่อประโยชน์ของคนเมือง ยิ่งกว่าเพื่อคนชนบทเอง
ในขณะที่ชนชั้นล่างยากจนลงทุกที ชนชั้นกลางในเมืองก็มีสภาพ
ความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยลำ�ดับ ความแตกต่างทางรายได้นับวันจึง
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ
เห็นได้ว่า ความมั่นคงในทางวัตถุของเราท่านทั้งหลาย
ในฐานะที่เป็นชนชั้นกลางนั้น มีความหมายไปถึงความไม่มั่นคง
ของคนยากจนที่เป็นชนชั้นล่าง โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา การที่
เรามีหลักประกันมากขึ้น หมายความว่าคนอื่นที่มีทรัพย์และ
อำ�นาจด้อยกว่าเรา จะมีหลักประกันน้อยลงเพียงนั้น ขอให้
ดูตัวอย่างในทางสาธารณสุข การที่มีหมออยู่ในกรุงเทพฯ กว่า
๕,๐๖๙ คนในปัจจุบัน ทำ�ให้เรามีหลักประกันในทางสาธารณสุข
พอสมควร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้หลักประกันดังกล่าว
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ความมั่นคงในทางวัตถุของเราท่าน
ทั้งหลายในฐานะที่เป็นชนชั้นกลางนั้น
มี ค วามหมายไปถึ ง ความไม่ มั่ น คง
ของคนยากจนที่ เ ป็ น ชนชั้ น ล่ า ง
โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา การที่เรา
มีหลักประกันมากขึ้น หมายความว่า
คนอื่นที่มีทรัพย์และอำ�นาจด้อยกว่า
เรา จะมีหลักประกันน้อยลงเพียงนั้น

“

“
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ของคนชนบทลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย เพราะปรากฎว่า เหลือ
หมอทำ�งานในชนบททั่วประเทศเพียง ๓,๕๗๕ คน (โดยที่มีเพียง
๘๕๔ คน ทำ�งานในระดับอำ�เภอ นอกนัน้ อยูใ่ นตัวจังหวัด) ทัง้ ๆ ที่
ชนบทมีประชากรมากกว่ากรุงเทพฯ ถึง ๑๐ เท่า ทุกวันนีอ้ ตั ราส่วน
ของหมอ ๑ คนต่อประชากรในกรุงเทพฯ และในชนบทห่างกัน
เกือบ ๒๐ เท่าตัว และในสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งหมอมีจำ�กัด หาก
คนกรุงเทพฯ ต้องการหลักประกันมากไปกว่านั้น เช่นต้องการ
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ปัญหาจะตกหนักที่คนชนบทยิ่งขึ้น เพราะ
หมายความว่า หมอในชนบทจะเหลือน้อยลง เพราะเข้าเมืองกัน
มากขึ้น
ในกรณีบริการสาธารณูปโภค ก็เช่นกัน การทีช่ นชัน้ กลาง
ในเมืองมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกสบาย นั่นย่อมหมายถึงความ
ทุกข์ยากของคนชนบท เพราะในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าป้อน
เข้าเมืองแต่ละครั้ง ชาวบ้านต้องถูกขับออกจากที่ทำ�มาหากินซึ่ง
อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ� อย่างไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกา ทั้ง ๆ ที่
อาจอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายชั่วคน ต้นน้ำ�ลำ�ธารต้องพินาศ
สภาพแวดล้อมเกิดผันแปรและผลร้ายทั้งหมดย่อมตกที่ชาวบ้าน
ที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติบริเวณนั้น
ในทางตรงกันข้าม คนชนบทจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี
กว่านี้ หากงบประมาณแผ่นดิน บริการของรัฐ และการกระจาย
รายได้ถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการกระจายอำ�นาจ
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จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นมากขึ้นกว่านี้ แต่นั่นย่อมหมายความว่า
ชนชั้นกลางโดยเฉพาะที่มีอาชีพทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะมีรายได้ลดน้อยลงกว่านี้ มีความสะดวกสบายน้อยลง
กว่านี้ตามส่วน มิใช่แตกต่างจากชาวไรชาวนา ๕ เท่า ๑๐ เท่า
เป็นอย่างน้อย ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ในกรณีอย่างนั้นเราจะ
ยอมได้หรือ เพราะทุกวันนี้ชนชั้นกลางโดยทั่วไปก็หาได้พึงพอใจ
กับสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ม่ กลับต้องการความมัน่ คง ความสะดวกสบาย
ในชีวิตให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก
การที่เสียงเรียกร้องต้องการความมั่นคงในชีวิตดังขึ้น
ทุกทีนั้น ย่อมแสดงว่าผู้คนเริ่มรู้สึกขาดความมั่นคงลงเป็นลำ�ดับ
ส่ ว นหนึ่ ง ย่ อ มเป็ น ผลจากสภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมที่
ทรุดลง ซึ่งเป็นสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อฐานชั้นล่างของ
สังคมอยูใ่ นสภาพทีเ่ สือ่ มทรามลง (เนือ่ งจากถูกใช้บ�ำ รุงเลีย้ งสร้าง
ความมั่งคั่งให้แก่ส่วนบน) ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
มากระทบ สังคมโดยรวมจึงย่อมอ่อนเปลี้ยไม่ช้าก็เร็ว แต่สิ่งที่
มองข้ามไม่ได้ก็คือ แรงกระตุ้นจากสื่อมวลชน จากการโฆษณา
สินค้า และจากระบบส่วนอื่น ๆ ของสังคม ซึ่งปลุกเร้าให้เกิด
ความต้องการ อยากได้ใคร่ซื้อ อยู่ตลอดเวลา แม้สิ่งที่ไม่จำ�เป็น
ต่อชีวติ ก็ตอ้ งหามาด้วยเชือ่ ว่าจะทำ�ให้ชวี ติ ดีขนึ้ มีอคั รฐานมากขึน้
เพราะเราถูกระบบโฆษณาสินค้ามอมเมาให้ยอมรับมายาการทีว่ า่
วิถกี ารบริโภคตามแบบสังคมตะวันตกจะยกมาตรฐานชีวติ ของเรา
ให้สูงขึ้นได้ ตราบใดที่ยังห่างไกลวิถีชีวิตดังกล่าวก็ จะรู้สึกด้อย
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ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจไร้เสถียรภาพ จำ�ต้องตะเกียก
ตะกายไปให้ถงึ โดยหารูต้ วั ไม่วา่ ได้ตกเป็นเหยือ่ ของระบบโฆษณา
สินค้าอันทรงประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะทัศนคติและวิถีแห่งการ
บริโภคของเรา ได้ถกู หล่อหลอมขึน้ มาอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป
จนกลายเป็นแบบแผนสำ�เร็จรูป ความต้องการเสพเสวยสิง่ ใหม่ ๆ
มี เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ เมื่ อ ยั ง เด็ ก ก็ มี ค วามต้ อ งการเพี ย งแค่
น้ำ�อัดลม โดนัท ไอศกรีมราคาแพงจากเมืองนอก โตขึ้นก็ถูกเร้า
ให้ใฝ่ฝันถึงกางเกงยีนส์ เสื้อยืดสปอร์ต เครื่องเล่นเทป เมื่อได้
ดังใจ ความต้องการก็ไต่ขนึ้ เป็นสเตอริโอ โทรทัศน์ วิดโี อ ตามด้วย
ตู้เย็น รถยนต์ ไปจนถึงบ้านอันหรูหรา เมื่อได้เสพสมอยากแล้วก็
ถูกเร้าให้ดนิ้ รนขวนขวาย หายศ ศักดิ์ อัครฐาน และอำ�นาจ ต่อไป
ไม่มีที่สิ้นสุด
สภาพเช่นนี้ ชวนให้นึกเปรียบเทียบเคียงไปถึงกษัตริย์
พระองค์หนึ่งในนิทานจีนโบราณ แต่ไหนแต่ไรมา พระองค์เสวย
พระกระยาหารด้วยตะเกียบไม้ แต่อยู่มาวันหนึ่ง ทรงประสงค์
ตะเกียบงาช้าง เสนาบดีทูลคัดค้าน แต่พระองค์ก็ยังทรงยืนยัน
ครัน้ ได้สมพระประสงค์แล้ว พระองค์กไ็ ม่ทรงพอพระทัยในเครือ่ ง
เคลือบดินเผาอีกต่อไป แต่โปรดถ้วยชามทีท่ �ำ จากนอแรดและหยก
ต่อมาแทนที่จะเสวยถั่วและผักดังแต่ก่อนก็ทรงเปลี่ยนมาเสวย
อาหารเลอรสที่ปรุงจากหางช้างและลูกเสือดาวเป็นต้น ไม่ช้า
ไม่นานก็ทรงรังเกียจฉลองพระองค์ที่ทำ�ด้วยผ้าเนื้อหยาบและ
วังที่สร้างอย่างสามัญ หากแต่โปรดฉลองพระองค์ไหมอย่างดี

พระไพศาล วิสาโล :: 65

และวังที่ประดับอย่างวิจิตรพิสดาร นับแต่นั้นมา พระองค์ก็ทรง
หมกมุ่นอยู่แต่ในความสำ�เริงสำ�ราญหามีพระทัยใส่ในราชกิจ
ซ้ำ�ยังทรงลุแก่อำ�นาจ ราษฎรเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ๕ ปีต่อมา
พระองค์ก็ทรงถูกขับออกจากราชบัลลังก์
นิทานเรื่องนี้ เป็นอนุสสติได้ดีสำ�หรับปัจจุบัน เพราะเรา
แต่ละคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตด้วยวิถีบริโภคก็เหมือนกับ
กษัตริย์พระองค์นั้นที่ยกระดับการเสพให้สูงขึ้นตลอดเวลา แต่
ไม่อาจปรนเปรอตนเองได้เพียงพอเสียที วิถีแห่งการบริโภค
เช่นนี้เป็นโทษแก่เราเพียงใดจะไม่ขอกล่าวในที่นี้แต่ใคร่ขอถามว่า
ในที่ สุ ดแล้ ว วิ ถีชี วิ ต เช่ น นี้ เ ป็ น คุ ณ ประโยชน์แก่ใ คร หากไม่ใ ช่
ระบบทุนนิยม นายทุนผูกขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทลงทุน
ข้ามชาติซึ่งอยู่เบื้องหลังผู้ผลิต ผู้ขายบริการทั้งหลายในประเทศ
และมีบทบาทอย่างสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
อภิมหาบริษัทเหล่านี้พยายามโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนหลงรู้สึก
อยู่ตลอดเวลาว่า จะมีชีวิตที่ศรีวิไลได้ต่อเมื่อได้บริโภคสินค้าและ
บริการที่เสนอขาย โดยเฉพาะชนชั้นกลาง ยิ่งมีการศึกษาสูงมาก
เท่าไรก็จะยิ่งรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในการดำ�รงชีวิตในสังคม
หากตนไม่อยู่ในฐานะที่จะบริโภคปัจจัยเหล่านี้ได้
ค่านิยมในเรื่องความมั่นคงในชีวิตจึงเป็น ผลิตผลสำ�คัญ
ของระบบทุนนิยม ที่ล่อเร้าให้มีการเบียดบังเป็นทอด ๆ จาก
คนชนบทสู่คนเมือง โดยประโยชน์ขั้นสุดท้ายตกอยู่ที่บรรดา
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อภิมหาบริษัทนี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับความเชื่อในเรื่องความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งผลสุดท้ายประโยชน์ย่อมตกอยู่ที่อภิมหาอำ�นาจ ซึ่ง
อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ลัทธินี้ไปยังประเทศกำ�ลังพัฒนาต่าง ๆ
ในโลกเสรี ไม่ว่าในเอเชีย อัฟริกา หรือละตินอเมริกา จะต่างกัน
อยู่บ้างก็ตรงที่เราท่านอาจรู้เท่าทันกลอุบายของอภิมหาอำ�นาจ
และผู้ปกครองภายในประเทศ ที่ใช้ลัทธิความมั่นคงของชาติ
เป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของตน แต่แล้วกลับไม่รู้เท่าทัน
อุ บ ายของอภิ ม หาบริ ษั ท ที่ ใ ช้ ค่ า นิ ย มความมั่ น คงในชี วิ ต เป็ น
มายาการในการสร้างเสริมจักรวรรดิของตน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
เขาอาศัยระบบโฆษณาสินค้า และระบบสื่อสารมวลชนอันน่า
เย้ายวนที่เข้าถึงจุดอ่อนในจิตใจของเรา ในขณะที่ความคิดในเชิง
เหตุผลของเรา ไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมส่วนนั้นได้ เราจึงยอม
ให้บริษทั โฆษณาเข้ามากำ�หนดมาตรฐานของชีวติ เราได้อย่างง่าย ๆ
ว่า อะไรบ้างทีด่ ตี อ่ ชีวติ ของเรา และอะไรบ้างทีค่ วรเป็นเอกลักษณ์
ของเรา

ชีวิตจะมีความหมายต่อเราอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเรา
สามารถมองให้พน้ มายาการนีอ้ อกไป ให้เห็นภาวะความเป็นจริง
ว่า อะไรคือความมั่นคงของชีวิตที่แท้จริง และความมั่งคั่ง
พรั่งพร้อมทางวัตถุที่นิยมกันนั้น มีพื้นฐานบนความทุกข์ยาก
ลำ�บากของผูอ้ นื่ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และในทีส่ ดุ แล้วมันทำ�ให้
ชีวิตของเรามีความมั่นคงจริงหรือ
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สังคมไทยเวลานี้อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ผัน ผวนรวนเร
อย่างยิ่ง จนกล่าวได้ว่า ไม่อาจให้หลักประกันความมั่นคงแก่
ใครได้อย่างแท้จริง แม้ว่าจะพยายามสร้างภาพในทางตรงข้าม
เพียงใดก็ตาม แม้ผู้มีอำ�นาจทางการเมืองการทหารทุกวันนี้ ก็
หารู้สึกมั่นคงในตำ�แหน่งของตนไม่ ยิ่งบุคคลระดับปลัดกระทรวง
อธิบดี ด้วยแล้ว มีน้อยคนที่ไม่รู้สึกหวาดหวั่นต่อการถูกโยกย้าย
ในวันนี้ วันพรุ่ง เนื่องจากระบบการเมืองและระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินกำ�ลังไร้แบบแผนยิ่งขึ้นทุกที มหาเศรษฐีก็คอยหา
ช่องทางขนเงินออกนอกประเทศตลอดเวลา โดยทีใ่ นเวลานีป้ ญ
ั หา
อาชญากรรม ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและวินาศภัย
จากเทคโนโลยีที่ผลิตหรือควบคุมอย่างสุกเอาเผากิน ก็มีโอกาส
ที่จะล่วงล้ำ�คุกคามเอาชีวิตของบุคคลเหล่านี้ได้ไม่น้อยไปกว่าที่
เกิดกับสามัญชนคนเดินดิน ความไม่มั่นคงในทางจิตวิทยา ไม่ว่า
จะเป็นความรู้สึกด้อยกว่าคนอื่น หวั่นไหวไม่มั่นใจ และความ
ไม่มั่นคงในทางสวัสดิภาพอันเนื่องจากอุบัติเหตุ พิษภัยจาก
สิ่งแวดล้อม และอาชญากรรม สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนที่ฝังชีวิต
จิตใจอยู่ในสังคมบริโภคอย่างไทย ๆ เสมอหน้ากันหมด ไม่ว่ารวย
ว่าจน นี้กระมังที่อาจเรียกได้ว่า เป็นความเสมอภาคอย่างหนึ่งใน
จำ�นวนน้อยอย่างที่มีในสังคมไทย
หากความมั่นคงของเราหมายถึงความสุขจากการอยู่ดี
กินดี มีทรัพย์อุดม มีความปลอดภัย และฐานะมั่นคงแล้ว ยากที่
เราจะมีได้สมใจอยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงดังกล่าว
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นับวันจะมีราคาแพงขึ้น และเราจำ�ต้องให้เวลาและพลังงานแก่
ความมั่นคงชนิดนี้เพิ่มขึ้นทุกที จนดูเหมือนว่า ทุกวันนี้ เป็นไป
ได้ยากที่คนหนุ่มสาวจะสามารถทำ�งานอุดมคติและสร้างเสริม
ความมั่นคงในชีวิตให้ควบคู่กันไปเหมือนดังแต่ก่อน บางทีอาจ
ถึงเวลาแล้วกระมังที่จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ควร
จะระลึกไว้ด้วยว่า การปฏิเสธความมั่นคงดังกล่าวใช่ว่าจะทำ�ได้
โดยง่าย เพราะปุถุชนอย่างเราย่อมมีใจเพลิดเพลินในความสุข
ทางยศทรัพย์ด้วยกันทั้งนั้น ต่างกันตรงที่มากหรือน้อยเท่านั้น
จนกว่าเราจะประสบความสงบสุขทางใจอันประณีตลึกซึ้ง ซึ่ง
หนุนเนื่องโดยปัญญาที่แลเห็นโทษอันเจือปนในสุขดังกล่าว
เรามีความสุขประณีตมากเท่าไร ก็จะถวิลหาความมั่นคงใน
ทางวัตถุน้อยลงเท่านั้น ตามส่วนโดยธรรมชาติ แต่หากเรา
ปฏิเสธความมั่นคงทางวัตถุและตั้งตัวอยู่นอกระบบ ในระดับที่
เกินส่วนแห่งความสุขประณีตและปัญญาที่มีแล้ว เราก็จะต้อง
เลี่ยงไปหาความมั่นคงในทางอำ�นาจ ทางการเป็น ผู้นำ� หรือ
มิ ฉ ะนั้ น เราจะมี แ ต่ ค วามบี บ คั้ น ขั ด เคื อ งตั ว เอง ตลอดจน
กราดเกรี้ยวผู้อื่นที่อยู่ในระบบ ซึ่งไม่เป็นเหมือนอย่างเรา ไม่
ต่างอะไรจากนักปฏิบัติธรรมผู้เคร่งครัดศีลด้วยใจอันร้อนรน ซึ่ง
คอยจับผิดผูอ้ นื่ ทีห่ ย่อนวัตรปฏิบตั กิ ว่าตน (โดยหารูไ้ ม่วา่ ตนก็ถกู
คนที่เคร่งศีลกว่าเพ่งโทษอีกต่อหนึ่งเหมือนกัน)
เราแต่ ล ะคนย่ อ มรู้ ดี กว่ า ใครว่ า ตั ว เรามีบ ารมีพ อที่จะ
ปฏิเสธความมั่นคงทางวัตถุได้ในขีดขั้นใด การรู้จักตัวเองเช่นนี้
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จะช่วยให้ย่างก้าวไปสู่ระดับแห่งความสุขอันประณีตและปัญญา
ทีเ่ ข้าใจสภาวะความเป็นจริงของกามวัตถุได้อย่างไม่ผดิ พลาด และ
ในแต่ละย่างก้าวนี้เอง ที่เราจะได้ประจักษ์แก่ใจ ในความมั่นคง
ของชีวิตที่แท้จริงตามลำ�ดับ
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๔

ความสำ�เร็จ
และความล้มเหลว
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ความสุขจากการงาน มิได้อยู่ที่การเสพเสวยความสำ�เร็จ
ของงานการ หากอยูท่ กี่ ารวางคลายจากผลของงาน ไม่วา่
ความสำ�เร็จหรือความล้มเหลว ในขณะเดียวกัน ก็ทำ�
กิจการงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำ�นึงแต่ความ
ดีงามของงานนั่นเอง
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หากเราประสงค์ที่จะอุทิศตนให้แก่การทำ�งานอุดมคติ
ยิ่งกว่าที่จะขวนขวายหาความมั่นคงในทางวัตถุให้แก่ตัวเองแล้ว
ความสุขประณีตอย่างหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงความมุ่งมั่นดังกล่าว
ให้เป็นไปอย่างสม่ำ�เสมอก็คือความสุขจากการงาน ไม่ว่าจะเป็น
การทำ�งานในชุมชนกับชาวบ้าน ชาวสลัม งานวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
ในชีวิตจริงของเราความสุขดังกล่าวมักสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความ
สำ�เร็จและความล้มเหลวของงาน หากประสบความสำ�เร็จในการ
งานเราย่อมอิ่มอกอิ่มใจ เกิดความมั่นใจในตนเอง และมีกำ�ลังใจ
ที่จะทำ�งานนั้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกันข้าม หากงานที่
ทำ�กลับไม่สัมฤทธิ์ผล เราย่อมเสียใจ บ่อยเข้าก็ถึงกับรังเกียจ
งานนั้น ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และอาจท้อแท้ต่อแนวทางอุดมคติ
ไปในที่สุด สภาวะทางจิตใจประการหลังนี้ เป็นปัญหาสำ �คัญ
ประการหนึ่งของคนหนุ่มสาว นักกิจกรรม และผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อสังคมในปัจจุบัน หลายคนเกิดความรู้สึกว่าตนล้มเหลวใน
การงาน แม้จะเพียรพยายามเพียงใด ก็หาได้มผี ลงานทีน่ า่ พอใจไม่
ความขัดเคืองมีมากขึ้นเมื่อเปรียบตนเองกับผู้อื่น ซึ่งสนุกกับงาน
อย่างเดียวกัน และสามารถทำ�ได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล
ทางออกของปัญหามิได้อยู่ที่การยอมรับว่าตัวเองเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือไม่มีความเหมาะสมกับงานอุดมคติ
หากควรอยู่ที่การสอบค้นตัวเอง บ่อยครั้งที่งานของเราออกมา
ไม่ดี ก็เพราะเราทำ�สิ่งที่ไม่ตรงกับความสามารถของเรา และ
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ทีเ่ ราเลือกทำ�งานเช่นนัน้ ก็เพราะเราต้องการความสำ�เร็จแบบเดียว
กับที่คนอื่นเขามีกัน
แต่ความสำ�เร็จก็เช่นเดียวกับความรู้ในวิทยาการและ
รสนิยมในทางศิลปะ คือเป็นเรื่องเฉพาะตัว เราไม่อาจเอาความ
สำ�เร็จของคนอื่นมาเป็นของเรา หรือแม้แต่เลียนแบบความสำ�เร็จ
ของผู้อื่น แต่เราสามารถที่จะมีความสำ�เร็จเป็นของเราเองซึ่งอาจ
คล้ายกับของคนอื่นได้ และความสำ�เร็จที่เป็นของเรานี้จะได้มาก็
โดยการทำ�งานทีต่ รงกับศักยภาพ และความสามารถของเราอย่าง
แท้จริง
เราจำ�เป็นต้องรูจ้ กั ตัวเองว่าเรามีศกั ยภาพทีต่ รงไหนและ
งานชนิดใดที่จะดึงเอาความสามารถอันแฝงเร้นดังกล่าวออกมา
ให้เป็นประจักษ์แก่ตนเองและโลกได้ แต่ใช่ว่าเราจะรู้ได้โดยง่าย
ความที่เรามักโน้มเอียงไปตามค่านิยมของสังคม ของวงการ
ที่ยกย่องความสามารถบางด้าน ทำ�ให้เรามองข้ามศักยภาพใน
ตัวเรา ที่อาจไม่ตรงกับความนิยมของสังคมที่แวดล้อม มีคนเป็น
จำ�นวนมากที่ตลอดทั้งชีวิตก็ไม่รู้ว่า อะไรคือศักยภาพของตน
เพราะไม่เคยพยายามทีจ่ ะค้นหางานทีต่ นถนัดจริง ๆ หากแต่ปล่อย
ให้คา่ นิยมของสังคมเข้ามามีอทิ ธิพล และบงการว่าเราควรทำ�งาน
อะไร กระนั้นก็ตาม แม้จะพยายามค้นหาก็ใช่ว่าจะพบได้โดย
ง่าย นอกจากจะลงมือกระทำ� ลองผิดลองถูก อย่างไม่กลัวความ
ล้มเหลว เพราะศักยภาพไม่อาจรู้ได้ด้วยการคาดเดา ยิ่งขีดจำ�กัด
แห่ ง ศั ก ยภาพด้ ว ยแล้ ว จะรู้ ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ประสบความล้ ม เหลว
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จากการทำ�งานที่เกินกำ�ลังเท่านั้น เราอาจต้องล้มเหลวครั้งแล้ว
ครัง้ เล่า กว่าจะพบงานทีเ่ สาะแสวงหามานาน ศิลปินเอก วินเซนต์
แวนโก๊ะ ต้องล้มลุกคลุกคลานกับงานนับไม่ถ้วน จนแทบหมด
อาลัยในชีวิต ต่อเมื่อได้ลองจับดินสอขีดเขียนภาพในเช้าวันหนึ่ง
ขณะทีช่ วี ติ ล่วงเข้ามัชฌิมวัย พลังศิลปะทีก่ บดานมาเป็นเวลานาน
จึงได้เปิดเผยให้ตนได้ประจักษ์ แม้เส้นแสงและสีสันอันบรรเจิด
ของเขาจะไม่เป็นทีย่ อมรับกันในเวลานัน้ แต่ความทีแ่ น่วแน่มนั่ คง
ในศักยภาพของตน ตลอดช่วงเวลาไม่ถึง ๑๐ ปีที่เหลือของเขา
ชี วิ ต และจิ ต รกรรมของเขาจึ ง กลายเป็ น สมบั ติ อั น ล้ำ � ค่ า ของ
มนุษยชาติตราบเท่าทุกวันนี้
เราอาจไม่มี ‘พรสวรรค์’ อย่างแวนโก๊ะ แต่ความสามารถ
น้อย ๆ ที่เรามีอยู่ หากใช้ไปในงานที่สอดคล้อง ก็อาจทำ �ให้
ศักยภาพของเราเติบโตขึน้ ได้ แม้งานนัน้ ๆ จะเป็นงานทีด่ เู ล็กน้อย
ไม่มีความสลักสำ�คัญอะไร และไม่อยู่ในสายตาของสาธารณชน
แต่ เ ราก็ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า งานใหญ่ เ ริ่ ม ต้ น จากงานเล็ ก งานน้ อ ย
หาไม่ก็จะต้องมีงานที่ดูเหมือนไม่สลักสำ�คัญเป็นพื้นฐานเสมอ
วิโนภา ภเว ผู้ได้รับการยกย่องเป็นสานุศิษย์หมายเลขหนึ่งของ
มหาตมะคานธี ซึ่งแม้แต่คานธีเอง ก็ให้สมญานามแก่เขาว่า
“กฤตยุค” (ยุคทอง) นั้น ได้เริ่มต้นชีวิตการต่อสู้เพื่อเอกราชของ
อินเดียด้วยการทำ�ครัว สุภา ศิริมานนท์ บรรณาธิการนิตยสาร
อักษรสาส์นอันลือชือ่ ก็เริม่ ชีวติ นักหนังสือพิมพ์ดว้ ยการตรวจปรูฟ๊
ให้กุหลาบ สายประดิษฐ์ และเหตุที่วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์
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มีอิทธิพลเป็นที่นิยมในแวดวงปัญญาชน ก็เพราะบรรณาธิการ
คนแรกเริ่มบทบาทเป็นนักคิดนักเขียนคนสำ�คัญไปพร้อม ๆ กับ
การหาแจ้งความ และเร่ขายจำ�หน่ายหนังสือมาตั้งแต่แรก และ
บรรณาธิการคนต่อมา ก่อนที่จะเข้ามาคุมบังเหียนวารสารก็ผ่าน
งานธุรการในสำ�นักงานมามิใช่น้อย
งานที่ ดู เ หมื อ นว่ า เล็ ก น้ อ ยนั้ น อาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพของเรา แต่หากเราสร้างความพึงพอใจ หรือใจรัก(ฉันทะ)
ให้มีขึ้นได้ในงาน ทำ�การด้วยความเพียรพยายาม(วิริยะ)และ
จดจ่อ รับผิดชอบ(จิตตะ) แล้ว งานเหล่านี้จะมีส่วนสำ�คัญในการ
เสริมสร้างพื้นฐานให้แก่เรา ในการแบกรับงานที่ยากลำ�บากกว่า
ในวันข้างหน้า แต่หากเราไม่ใส่ใจในงานเล็กน้อยทีร่ บั ผิดชอบแล้ว
ฉันทะและสำ�นึกในความเป็นเลิศของงาน จะไม่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเข้าถึงความสุขขณะทำ�งานจะเสื่อมถอยลง
จะมีได้ก็แต่ความอยากได้ใคร่เด่น และการทำ�งานอย่างฉาบฉวย
กึง่ ดิบกึง่ ดี อย่างขอไปทีเท่านัน้ ทีพ่ อกพูนหนาขึน้ ใครเล่าจะปฏิเสธ
ได้ว่าฉันทะ-ความสุขในการทำ�งานและสำ�นึกในความเป็นเลิศ
ของงานมิใช่พื้นฐานอันสำ�คัญสำ�หรับการยังกิจการใหญ่น้อยให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่พร้อมกันนั้นฉันทะในการงานอันเล็กน้อย
จะต้องกอปรด้วยวิมงั สา เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบว่า เราอาศัยงาน
ดังกล่าวเป็นทีห่ ลบภัยหลีกเลีย่ งงานทีท่ า้ ทายกว่า ยากลำ�บากกว่า
ต้องการการอุทศิ ตัวมากกว่าหรือไม่ เพียงไร และอะไรคือศักยภาพ
ที่เป็นของเราจริง ๆ

76 :: แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

ปราศจากซึ่งฉันทะ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสำ�นึกในความ
เป็นเลิศ และความสุขในการทำ�งานแล้ว งานทีท่ �ำ ก็ไร้ความหมาย
ไม่มีคุณค่า แม้ว่าจะเป็นงานเพื่อสังคม หรืองานใหญ่ที่หมายมุ่ง
ผลกระทบต่อสังคมวงกว้างก็ตาม นักกิจกรรม และนักทำ�งาน
ทางสังคมจำ�นวนไม่น้อย ให้คุณค่าของการงานที่ทำ� โดยดูที่
ผลกระทบต่อสังคม ซึ่งมักเป็นไปในทางปริมาณ ดังนั้นจึงเห็น
งานสอนหนังสือ งานสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก งานบริการ ด้อยกว่า
งานพัฒนาที่มุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชน หรืองาน
เคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างสถาบันประชาธิปไตย
คนหนุ่มสาวที่มีทัศนคติดังกล่าว เมื่อเข้าไปมีบทบาท
ในกิจการงานทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง มักจะประสบความ
ล้มเหลว หาความพึงพอใจในผลงานไม่ได้เอาเลย ทั้งนี้ก็เพราะ
ไม่ได้ถามตัวเองว่านั่นเป็นงานที่ตรงกับศักยภาพของตนหรือไม่
และที่สำ�คัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือ เรามีฉันทะพอเพียงหรือไม่
อันได้แก่ความปรารถนาที่จะทำ�การเพื่อความดีงามส่วนรวม
ตามความมุง่ หมายแท้ๆ ของงาน ทั้งนีก้ เ็ พราะลึกลงไปแล้ว ทีเ่ รา
ต้องการทำ�งานใหญ่ งานสำ�คัญ (ในความเข้าใจของเรา) ก็เพื่อให้
ชีวิตของเรามีคุณค่า มีความหมายขึ้นมาใช่หรือไม่ ยิ่งงานที่เรา
ข้องเกี่ยวอยู่นั้น สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้อย่าง
กว้ า งขวาง กระทบถึ ง คนจำ � นวนมาก เราก็ยิ่ง รู้สึกว่าชีวิต มี
ความหมายมากขึ้น และจะมีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกหากเรา
เป็นกลจักรสำ � คัญของการเปลี่ ยนแปลงนั้ น แต่ความรู้สึกจะ
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แปรเปลี่ยนไป หากงานของเราส่งผลถึงคนจำ�นวนน้อย ในกรณี
เช่นนี้ ประโยชน์สุขของมหาชน จึงมิใช่เป้าหมายที่แท้จริงแห่งการ
กระทำ�ของเรา หากเป็นเพียงเงื่อนไขในการต่อเติมเสริมสร้าง
ความหมายของชีวติ ของเรา ให้สงู เด่นขึน้ มา หากเราไม่อาจล้วงลึก
ลงไปถึงก้นบึ้งภายในใจของเราแล้ว เราจะประสบกับผลสัมฤทธิ์
ของงานไม่ได้เลย เพราะแรงจูงใจดังกล่าว อันเรียกได้วา่ ตัณหา นี้
นอกจากจะทำ�ให้เรายากที่จะค้นพบศักยภาพและงานที่เราถนัด
อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นอุปสรรค ที่ทำ�ให้ศักยภาพของเราไม่อาจ
เปิดออกมาได้อย่างเต็มที่ แม้ว่างานที่ทำ�อยู่จะตรงกับศักยภาพ
ของเราก็ตาม
ที่พูดเช่นนี้ มิได้หมายความว่า คนที่ทำ�งานเพื่อสังคม
จะต้องมีเป้าหมายการทำ�งานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่เพียง
อย่างเดียว โดยต้องไม่ให้มีความปรารถนาในความงอกงามทาง
ชีวิตจิตใจของตนเข้ามาเจือปน หากเพียงต้องการย้ำ�ถึงความ
จำ�เป็นในการใคร่ครวญสอบสวนตัวเอง ให้เห็นกระจ่างชัดว่า
อะไรคือความมุ่งหมายที่แท้จริงของเราในการทำ�งาน หาไม่แล้ว
เราเองจะเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างอัตตาของ
ตัวเองโดยไม่รู้ตัว จะว่าไปแล้ว การทำ�งานที่มีสัดส่วนสมดุล
ระหว่างเป้าหมายเพื่อความดีงามส่วนรวมกับความดีงามส่วนตน
นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ควรมองข้ามไปง่ายๆ การ
ทำ�งานโดยคำ�นึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่ละเลย
การเสริมสร้างความสามารถ สั่งสมความมั่นใจให้แก่ตนเอง
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ตามสมควรแล้ว จะมีผลเสียต่อผู้นั้นในระยะยาว ข้าพเจ้ารู้จัก
นักกิจกรรม ที่เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา เคยทำ�งานอย่างอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม ยอมตนเป็นมือไม้เยี่ยง “วัวงาน” ให้แก่เพื่อน ๆ
ที่ มี บ ทบาทออกสู่ ส าธารณชน โดยพอใจที่ จ ะอยู่ ห ลั ง ฉาก
ขณะเดียวกันก็ไม่คิดที่จะแสวงหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
หรือยกระดับความสามารถ ความมั่นใจในตนเอง ครั้นออกจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อนๆ หลายคนที่เคยทำ�งานด้วยได้ก้าวขึ้นไป
มีบทบาทสูงเด่น เป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ ไป หรือของคนในวงการ
ขณะทีเ่ ขายังอยูใ่ นสภาพเดิม เมือ่ นึกเปรียบเทียบตนเองกับเพือ่ น
แล้ว เนือ่ งจากตนไม่มคี วามสามารถอันใด ทีจ่ ะเป็นความภูมใิ จได้
จึงเกิดความรู้สึกด้อย อึดอัด ในสถานะของตน และปรารถนาที่
จะถีบให้มคี วามสำ�คัญขึน้ มา ด้วยการพยายามเข้าไปมีบทบาทใน
กิจกรรมทีโ่ ดดเด่น เป็นทีร่ จู้ กั ของมหาชน ขณะเดียวกันก็พยายาม
ออกห่างจากงานที่ไม่สำ�คัญซึ่งเคยทำ�มา แต่เนื่องจากไม่มีความ
สามารถที่เพียงพอ เพราะไม่ได้สั่งสมมาไว้ก่อน ทั้งมิได้คำ�นึง
ว่างานนั้นตรงกับศักยภาพของตนหรือไม่ ผลคืองานออกมา
ไม่ได้ดีตามที่หวัง ยิ่งไม่ถือเอาความล้มเหลวเป็นครูด้วยแล้ว ก็ยิ่ง
เกิดอาการท้อแท้ คับแค้นขึ้นไปอีก จนถึงกับปลีกตัวหนีห่างจาก
กิจกรรมเพื่อสังคมไปเลยก็มี
ถึงตรงนี้หากจะให้สรุปแล้วในทัศนะของข้าพเจ้า งานจะ
มีคณ
ุ ค่าต่อเราเพียงใด เกือ้ กูลให้เรามัน่ คงในอุดมคติหรือไม่ หาใช่
อยู่ที่เป็นงานใหญ่ชนิดปฏิวัติพัฒนาชุมชน หรืองานการเมืองไม่
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หากเป็นงานที่ประกอบด้วยปัจจัย ๒ ประการคือ สอดคล้อง
กับศักยภาพของเรา และมีฉันทะเป็นแรงจูงใจ อันได้แก่ความ
มีใจรัก ความพึงพอใจที่ได้ทำ�งาน ด้วยประสงค์ในความเจริญ
งอกงาม ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สุ ข ทั้ ง แก่ ต นเองและผู้ อื่ น ปั จ จั ย
ประการหลังนั้นมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะหากการทำ�งาน
ไม่ประกอบไปด้วยฉันทะ แต่มีตัณหาเป็นแรงจูงใจ คือความ
มุ่งหวังที่จะปรนเปรออัตตาของตนเอง ทั้งในทางชื่อเสียง และ
ลาภยศแล้ว ศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์จะแสดงออกได้อย่าง
ไม่ เ ต็ มที่ ดัง ประสงค์ แม้ จ ะเป็ นงานที่ ต รงกั บ ศั ก ยภาพก็ ต าม
ในทางกลับกัน ถึงเป็นงานที่ไม่ตรงกับศักยภาพ แต่หากมีฉันทะ
เป็ น พื้ น ฐาน และตามมาด้ ว ยความเพี ย รพยายามเอาใจใส่
รับผิดชอบ และหมัน่ พิจารณาตรวจสอบตนเองและงานอยูเ่ นืองๆ
(อิทธิบาท ๔) งานนั้นๆ จะยังคุณประโยชน์แก่เราได้ด้วย และ
ยิง่ งานดังกล่าวถึงพร้อมด้วยปัจจัยทัง้ ๒ ประการแล้ว ความสำ�เร็จ
ของงานก็จะส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมวงกว้างด้วย ไม่เลือกว่าเป็น
งานศิลปะ งานวิชาการ งานพัฒนาชุมชน หรืองานสอนหนังสือ
งานสังคมสงเคราะห์
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เมื่อมีปัจจัย ๒ ประการแล้ว
เราจะไม่พบกับความล้มเหลว เพราะไม่มีหลักประกันอันใดที่จะ
นำ�ความสำ�เร็จมาสู่เราได้ตลอดเวลา ความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเรามีท่าทีที่ถูกต้อง ความล้มเหลวก็จะ
เป็นประทีปนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จได้ ซีมอน โบลิวาร์ นักปฏิวัติ
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ผลของงาน ไม่วา่ จะเป็นความสำ�เร็จและความ
ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมาย
เหตุปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีธรรมชาติที่ผันผวน
ปรวนแปรไป ตามปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ นั อิงอาศัยอยู่
ในช่วงหนึ่งก็ปรุงแต่งผลของการงานให้เป็น
สิ่งที่เรียกว่าความสำ�เร็จ แต่ต่อมาก็อาจพลิก
ผกผัน ให้กลายเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่าความล้มเหลว

“

“
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แห่งอเมริกาใต้ ได้กล่าวไว้ว่า “ศิลปะแห่งชัยชนะ ย่อมเรียน
ได้เสมอจากความพ่ายแพ้” หากความสำ�เร็จและความล้มเหลว
เปรียบได้กับชัยชนะและความพ่ายแพ้แล้ว บทเรียนจากชีวิตแห่ง
การต่อสู้ของเขาดังกล่าว ย่อมเป็นประโยชน์สำ�หรับเรา
ประวัติศาสตร์และชีวิตสอนเราว่า ความสำ�เร็จมักต้อง
ผ่านความล้มเหลวมาก่อน จนอาจกล่าวได้ว่า ความล้มเหลว
เป็นปัจจัยอันสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จเลยทีเดียว ปราศจากซึ่ง
ความล้มเหลวแล้ว ความสำ�เร็จอาจเกิดขึ้นไม่ได้ พระพุทธองค์
ทรงค้นพบพระธรรม ก็ภายหลังจากที่ทรงถลำ�เข้าไปในทางผิด
และทางสุดโต่งนานถึง ๖ ปี บทเรียนแห่งความล้มเหลวดังกล่าว
ทำ�ให้พระองค์ประจักษ์ว่า ทางสายกลางเท่านั้น ที่จะนำ�ไปสู่
ความวิมุติหลุดพ้นได้ ในทำ�นองเดียวกัน นักเขียนอย่าง ฟิโอดอร์
ดอสโตยเยฟสกี้ ทีส่ ามารถสรรค์สร้างงาน ซึง่ สะท้อนความลำ�เค็ญ
และด้านที่งดงามของสามัญชนได้อย่างลุ่มลึกกินใจ จนกลายเป็น
รัตนะแห่งบรรณพิภพ ก็เพราะชีวติ ได้ผา่ นความทุกข์ยาก ตกระกำ�
ลำ�บากมาอย่างแสนสาหัสนั่นเอง หรือหากจะมองให้ใกล้ตัว
เข้ามาอีก การที่ไทยเสียกรุงฯ ครั้งที่สอง อย่างพินาศย่อยยับ ก็ได้
ให้บทเรียนราคาแพงแก่ผนู้ �ำ รุน่ หลัง ในการเผชิญภัยทัง้ ภายในและ
ภายนอกอย่างมีสติปัญญา ด้วยความไม่ประมาท จนเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้ไทยรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นผลสำ�เร็จ
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ในหลายกรณี ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เพราะ
มี ค วามผกผั น สั ม พั น ธ์ กั บ เวลาและสภาพแวดล้ อ มอย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะ เมื่ อ เอาปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของผู้ อื่ น เป็ น
เกณฑ์พิจารณา หากเราเป็นนักเขียน การที่ต้นฉบับของเราถูก
สำ�นักพิมพ์ปฏิเสธถึง ๑๘ แห่ง ไม่ได้หมายความว่า งานของ
เราล้มเหลว ไม่มีคุณค่า เพราะเราอาจพบในเวลาต่อมาว่า เมื่อ
สำ�นักพิมพ์แห่งที่ ๑๙ ยอมตีพิมพ์งานของเรา หนังสือของเรา
กลับกลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม พิมพ์ซ้ำ�นับครั้งไม่ถ้วน และ
แปลออกเป็นหลายภาษา ดังกรณีหนังสือโจนาธาน ลิฟวิงสตัน
นางนวล ของ ริชาร์ด บาค
หากเราเป็นนักคิด นักปฏิรปู สังคม งานคิด งานเคลือ่ นไหว
ของเราอาจไม่ได้รับการขับขานจากสังคม ซ้ำ�ยังถูกประณาม
กล่าวร้ายทั้งจากรัฐและราษฎร แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า
ความคิดและการกระทำ�ของเราไร้ผล สูญเปล่า เพราะในเวลา
ต่ อ มาคุ ณ ค่ า แห่ ง ผลงานของเราอาจเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ สั ง คม
ดังกรณีของ เทียนวรรณ*
* เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เป็นนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ
(พ.ศ. ๒๓๘๕ - พ.ศ. ๒๔๕๘) ทนายความ และนักคิดนักเขียน ที่มีบทความวิพากษ์
ด้านนโยบายการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ ๔
ถึงรัชกาลที่ ๖ เขาออกหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ชื่อ “ตุลวิภาคพจนกิจ” ระหว่าง พ.ศ.
๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ และ “ศิริพจนภาค” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ โดยวิจารณ์สังคมไทย
ในยุคนั้น เช่นเรื่องการมีภรรยาหลายคน การเล่นการพนัน การรับสินบน และ
เสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงพัฒนาประเทศ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย์ วิชาช่าง
ตั้งศาลยุติธรรม ก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และธนาคารพาณิชย์ เสนอ
กฎหมายห้ามสูบฝิ่น เลิกทาส ห้ามเล่นการพนัน ห้ามชายไทยมีภรรยาหลายคน
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ในทำ�นองเดียวกัน ขบวนการทางสังคมที่ถูกเยาะเย้ย
ถากถาง ไปจนถึงถูกข่มเหงคะเนงร้าย ก็ใช่วา่ จะถึงกาลแห่งความ
วิบัติก็หาไม่ เพราะอาจปรากฎในเวลาต่อมาว่า นั่นเป็นเพียง
ปรากฎการณ์ธรรมดาของขบวนการที่มีความสำ�เร็จอยู่เบื้องหน้า
ดังตัวอย่าง ขบวนการต่อสูเ้ พือ่ เอกราชของอินเดีย นำ�โดยมหาตมะ
คานธี หากคานธีและคนในขบวนการของเขาเกิดท้อแท้ ยอมสยบ
ต่อการปราบปรามอย่างโหดร้ายของอังกฤษแล้ว อินเดียและโลก
ย่อมไม่อาจประจักษ์ในพลังแห่งอหิงสา ซึ่งสำ�แดงในเวลาต่อมา
เป็นแน่ ประสบการณ์การต่อสู้อันเจนจัดของคานธี ทำ�ให้เขา
ได้บรรลุถึงความจริงที่ว่า “ขบวนการที่ดีทุกขบวนการย่อมต้อง
ผ่านขั้นตอนต่างๆ ทั้ง ๕ นี้ ไปโดยลำ�ดับ คือ ๑)ไม่มีคนสนใจ
๒) เยาะเย้ย ๓) กล่าวหา ๔) พยายามบีบบังคับให้ลม้ ๕) ยกย่อง
สรรเสริญ”

จะเห็ น ได้ ว่ า ความล้ ม เหลวอั น รวมไปถึ ง อุ ป สรรค
และความทุกข์ยาก เป็นทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและทางผ่านไปสู่
ความสำ�เร็จ หากเราสะดุดหยุดอยู่ที่ความล้มเหลว ด้วยความ
ท้อแท้ สิ้นหวังเสียก่อน ไม่มีวิริยะ หรือความแกล้วกล้าที่จะ
ฟัน ฝ่าลัดเลาะขวากหนามเบื้องหน้าแล้ว ก็เท่ากับว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างสิ้นสุดที่ตรงนั้นเอง ดังนั้นการมีท่าทีที่ถูกต้องต่อ
ความล้มเหลว จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง
การทำ � งานด้ ว ยเช่ น กั น ที่ ทำ � ให้ ค วามล้ ม เหลวที่ เ คย
กัดกร่อน แปรเป็นความล้มเหลวทีส่ ร้างสรรค์อนั อุดมด้วยบทเรียน
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และพลังหล่อหลอม จะกล่าวไปแล้ว ไม่ใช่แต่ความล้มเหลวเท่านัน้
แม้ความสำ�เร็จเราก็จำ�ต้องมีท่าทีที่ถูกต้องด้วย เนื่องจากความ
สำ�เร็จก็เป็นปัจจัยให้เกิดความล้มเหลวได้เท่า ๆ กับที่ความ
ล้มเหลวเป็นปัจจัยให้เกิดความสำ�เร็จ หากไม่ท�ำ ใจให้เป็นกลาง
ต่อความสำ�เร็จ และไม่รู้เท่าทันตัวเองแล้ว ความสำ�เร็จนั้นเอง
จะเป็นเหตุให้เกิดความประมาท ย่อหย่อนในการทำ�กิจการ จน
ประสบความล้มเหลวได้ในที่สุด หรือมิเช่นนั้น ก็ส่งผลด้านกลับ
ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ประหวัน่ กังวล ไม่กล้าริเริม่ สิง่ ใหม่ หรือแม้แต่
ทำ�งานเดิม ที่เคยสำ�เร็จมาแล้วซ้ำ�อีก ด้วยกลัวว่าจะไม่ประสบผล
เหมือนเก่า หากไม่สามารถเอาชนะอาการเกร็งเช่นนี้ได้ ชีวิตแห่ง
กิจกรรมก็ยากที่จะมีอนาคตได้
ตัวอย่างทำ�นองนี้ อาจจะเห็นได้อีกในระดับประเทศ
การที่ไทยพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ นับว่า
มีส่วนทำ�ให้คนรุ่นหลังแลไม่เห็นภัยของตะวันตกอย่างเพียงพอ
กลับเดินตามความคิดและวัฒนธรรมของตะวันตกอย่างประมาท
ขาดการตรวจสอบจนกลายเป็นอาณานิคมทางปัญญาของฝรั่งไป
โดยไม่รู้ตัว ไม่ปรากฎว่ามีความมั่นใจในความคิดที่เป็นของไทย
เราเอง ดังเห็นได้ในปัจจุบันนี้
ความสำ�เร็จไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยให้เกิดความล้มเหลวได้
เมื่อเวลาและสถานการณ์แปรเปลี่ยนไป สมัยหนึ่ง ดีดีที เคย
ได้ชื่อว่าเป็นความสำ�เร็จของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการ
เกษตร หนุนส่งให้ผู้ประดิษฐ์ได้รับรางวัลโนเบล แต่แล้วบัดนี้
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ยาฆ่าแมลงชนิดนี้กลับเป็นที่รังเกียจในประเทศที่ “พัฒนา” แล้ว
การปฏิ วั ติ เ ขี ย วก็ เ คยเป็ น ความหวั ง อั น สำ � คั ญ ของการเกษตร
ทัว่ โลก แต่ทกุ วันนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์วา่ มันเป็นตัวการทีข่ ยายช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนยิ่งขึ้นทุกที ลัทธิเหมา ครั้งหนึ่งก็เคย
ได้รับการเทอดทูนว่าเป็น ผลิตผลอันสูงส่งของลัทธิมาร์กซ์ จน
กลายเป็นประทีปทางปัญญาของชาวมาร์กซ์ทั่วโลก แต่เวลานี้
กลับถูกประณามว่าเป็นความเชื่อของกบฎชาวนา ที่ปราศจาก
ความลึกซึ้ง มองเข้ามาใกล้ตัว เมื่อ ๗๐ ปีก่อน ระบบการศึกษา
คณะสงฆ์ไทยที่จัดวางโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรณาณวโรรส เคยได้รับการยกย่องว่า มีคุณูปการอย่างสูงต่อ
คณะสงฆ์ไทย และเป็นแบบฉบับทีถ่ อื สืบต่อกันมากระทัง่ ปัจจุบนั
แต่ทกุ วันนี้ เป็นทีป่ รากฎชัดแล้วว่า ระบบดังกล่าวมีสว่ นสำ�คัญใน
การแยกเรือ่ งปริยตั แิ ละปฏิบตั ขิ องคณะสงฆ์ ให้หา่ งจากกันมากขึน้
ทุกที ทัง้ ยังเป็นอุปสรรคสกัดกัน้ การสืบทอดทางศิลปวิทยาดัง้ เดิม
ของไทย ซึ่งเคยสั่งสอนอย่างอุดมในสถาบันสงฆ์แต่อดีตอีกด้วย
ผลงานดังกล่าว ได้รับการยกย่องว่าเป็นความสำ�เร็จ
ก็เพราะผลเสียยังไม่แสดงตัวชัด คงปรากฎแต่ผลดี แต่นานเข้า
ผลเสียก็พอกพูนสะสมมากขึ้น จนแลเห็นเด่นชัดขึ้นทุกที กระทั่ง
ความสำ�เร็จดังกล่าวกลายเป็นความล้มเหลวในที่สุด สมดัง
คำ�กล่าวที่ว่า “ความสำ�เร็จคือความล้มเหลวที่ยังไม่ปรากฎ”
ความจริงข้อนี้ยังใช้ได้กับทัศนะ หรือบรรทัดฐานของบุคคลใน
การวัดผลงานของตน ในช่วงหนึง่ เคยเห็นว่านีเ้ ป็นความสำ�เร็จ แต่
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ต่อมาอาจเห็นว่าเป็นความล้มเหลวก็ได้ ดัง ลีโอ ตอลสตอย ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยภูมิใจในสงครามและสันติภาพ แต่ต่อมา เขาได้พูด
ถึงงานอันโลกยกย่องให้เป็นอมตะชั้นนี้ว่า “หนังสือเหลวไหลที่มี
แต่น้ำ�ท่วมทุ่ง”
v

ธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ รียกว่าความสำ�เร็จ และความล้มเหลว
เป็นเรื่องที่จำ�เป็นต้องเข้าใจอย่างยิ่ง หาไม่แล้ว เราจะหลงยึดติด
จนคิดว่ามันอยู่ในอำ�นาจของเราที่สามารถบงการให้เป็นได้ดัง
ใจหวัง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะความสำ�เร็จ
และความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยที่ตัว
เราเองเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหลัก หรือ
ปัจจัยเล็กๆ ก็ได้ ตามแต่กรณี แม้กระทั่งการต่อโต๊ะสักตัวให้
สำ�เร็จก็มิได้อาศัยปัจจัยเพียงแค่ไม้ ตะปู ค้อน และตัวเราเท่านั้น
หากยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ มาก อาทิ ภูมิอากาศ สถานที่
สภาพแวดล้อม และบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับเราในระหว่างการ
ทำ�โต๊ะ ฯลฯ
บุคคลทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการงาน จึงมิใช่เพราะความ
สามารถของเขาอย่างเดียวโดดๆ หากยังเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่นอกเหนือตัวเขา อันอาจเรียกอย่างหลวมๆ ว่าสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์นั้น เกื้อหนุนหรือสอดคล้องกับการกระทำ�ของ
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เขาด้วยหรือมิฉะนั้น เขาก็สร้างเหตุปัจจัย เพื่อทำ�ให้สถานการณ์
เป็นไปในทางทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการกระทำ�ของเขา ความสำ�เร็จหรือ
ความล้มเหลวทั้งปวง ล้วนแต่เกิดขึ้นโดยนัยนี้ทั้งสิ้น แม้กระทั่ง
ความสำ�เร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่น เป็นที่เลื่องลือใน
ประวัตศิ าสตร์ ก็ไม่พน้ จากความจริงในข้อนีไ้ ปได้ สามัญชนอย่าง
นางเยโฮนาลา จะสามารถใช้กุศโลบายไต่เต้าจนเป็นพระนาง
ซู สี ไ ทเฮาได้ ห รื อ หากจริ ย ธรรมขงจื้ อ ในเวลานั้ น ไม่ ซ วดเซ
หากความฉ้อฉล ฟอนเฟะ ไม่ครอบงำ�ราชสำ�นักจีนจนอำ�นาจ
ตกอยู่ในมือของขุนนางกังฉิน ขุนนางตงฉินหากไม่ถูกกำ�จัด
ทีห่ ลงเหลืออยูก่ ห็ เู บาและอ่อนปวกเปียก ไร้สมรรถภาพ ในทำ�นอง
เดียวกัน ทหารหนุ่มอย่างนโปเลียน โบนาปาร์ต จะถีบตัวขึ้นเป็น
นายพลตั้งแต่อายุ ๒๕ ได้อย่างไร หากสังคมฝรั่งเศสในเวลานั้น
ไม่ระส่�ำ ระสาย ระบบราชการไร้ระเบียบแบบแผน และคนดีมฝี มี อื
ไม่ถูกประหัตประหาร อันเนื่องมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศส
ข้างต้นเป็นตัวอย่างความสำ�เร็จในทางหายนะ ความ
สำ�เร็จในทางวัฒนะ ก็เป็นไปในทำ�นองเดียวกัน วรรณกรรม
จิตรกรรม หรือการต่อสู้เพื่ออิสระ อธิปไตยที่ประสบผลสำ�เร็จ
ได้รบั การยกย่องก็เนือ่ งจากยุคสมัย สถานการณ์ได้ถงึ พร้อม หรือ
“สุกงอม” แล้ว โดยที่ผลงานเหล่านั้น สมัยหนึ่งอาจเป็นที่ดูถูก
เหยียดหยาม หรือล้มลุก คลุกคลานอย่างหนักมาแล้วก็ได้
การที่ผลของงาน ไม่ว่าจะเป็นความสำ�เร็จและความ
ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เหตุปัจจัยเหล่านี้
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ล้วนมีธรรมชาติที่ผันผวน ปรวนแปรไป ตามปัจจัยอื่นๆ ที่มัน
อิงอาศัยอยู่ ในช่วงหนึ่งก็ปรุงแต่งผลของการงานให้เป็นสิ่งที่
เรียกว่าความสำ�เร็จ แต่ต่อมา ก็อาจพลิกผกผัน ให้กลายเป็น
สิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลว และสิ่งที่เคยถือกันว่าเป็นความ
ล้มเหลว ก็อาจถูกปรุงแต่งให้กลายเป็นความสำ�เร็จ ความสำ�เร็จ
และความล้มเหลวจึงไม่มีตัวตนของมันเอง ผกผันขึ้นลง เจริญ
และเสื่อมตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ การที่เรายึดติดในสิ่งที่เรียกว่า
ความสำ�เร็จและความล้มเหลว นำ�ตัวผูกติดกับสิ่งที่มีธรรมชาติ
แปรเปลี่ยน ย่อมทำ�ให้ชีวิตเราแปรปรวนตามไปด้วย ผู้ที่ถือว่า
ความสำ�เร็จของงานเป็นความสำ�เร็จของชีวติ และความล้มเหลว
ของงานเป็นความล้มเหลวของชีวิต จึงมีแต่ความหวั่นไหว
หากไม่เหลิงในความสำ�เร็จก็ถูกความล้มเหลวกัดกร่อน ซึ่ง
ล้วนแต่ทำ�ให้ชีวิตไม่เป็นอิสระ ไร้ความมั่นคง
ความสุขจากการงาน ในขั้นสุดท้ายแล้ว จึงมิได้อยู่ที่การ
เสพเสวยความสำ�เร็จของงานการ หากอยู่ที่การวางคลายจาก
ผลของงาน ไม่ว่าความสำ�เร็จและความล้มเหลว ในขณะเดียวกัน
ก็ทำ�กิจการงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำ�นึงแต่ความดีงาม
ของงานนัน่ เอง และปล่อยให้งานนัน้ ส่งผลของมัน ตามเหตุปจั จัย
ที่เราประกอบขึ้นมา

ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุบรรณ เมือ่ ท่านผ่านโลกได้ ๖๐ ปี
ได้สรุปบทเรียนชีวิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติ
ของท่าน ตอนท้ายสุด ดังนี้
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“การคิดว่างานใดได้รับความสำ�เร็จ งานใดล้มเหลว ควร
คิดจากความพยายามของเราเอง ว่าได้ทำ�เต็มกำ�ลังแล้ว
หรือไม่ เต็มกำ�ลังก็ดี เต็มความสามารถก็ดี ข้าพเจ้า
คิดว่าปุถุชนย่อมจะหย่อนไปบ้าง ที่จะให้เต็มโดยบริบูรณ์
ไม่ว่ากรณีใดนั้นย่อมจะหายาก ออกจะเป็นการจบการ
เขียนหนังสือที่แปลกสักหน่อย คือได้เรียกชื่อหนังสือว่า
ความสำ�เร็จและความล้มเหลวให้คนอ่านเช่นท่านที่กรุณา
อยู่นี้ อดทนบากบั่นอ่านมาเป็นเวลานานแล้ว ในที่สุด ใน
ตอนจบ ก็สรุปว่า ทีจ่ ริงนัน้ เราไม่ควรคิดถึงความสำ�เร็จและ
ความล้มเหลว ให้บุญให้กรรมคิดแทน แต่ข้าพเจ้าเป็นคน
พยายามเช่นนั้นจริงๆ และที่เขียนหนังสือนี้ขึ้นก็ดูเหมือน
จะมีเจตนาชักชวนท่าน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นศิษย์ และ
ผู้ที่คิดถึงว่าข้าพเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ ให้คิดอย่างที่กล่าว
มานัน้ ข้าพเจ้าขอเขียนในตอนท้ายสุดว่ามีพระพุทธภาษิต
อยู่บทหนึ่ง ซึ่งเราควรสังวรไว้ คือ อดีตนั้นล่วงเลยไปแล้ว
ในอนาคตอย่าไปมัวกังวล ปัจจุบนั สิเป็นเวลาสำ�คัญ จงทำ�
ประโยชน์ให้เกิดทุกขณะ” (ความสำ�เร็จและความล้มเหลว)
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๕

สติ ชุมชน

กับการเสริมสร้างรากฐานของชีวิต
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เราไม่อาจเห็นหรือขบคิดความเป็นจริงของตัวเองและของสังคมได้
อย่างกระจ่างชัด แม้จะรอบรู้ในทางปริยัติและวิชาการ ตราบใดที่
อคติ ความโกรธ ความพยาบาท ความเกลียด เข้าครอบงำ�จิต
หรือจิตส่ายแส่ ไม่มกี �ำ ลังตัง้ มัน่ แม้เราจะมีปญ
ั ญารูเ้ ห็นคุณค่าของ
ความดี ความงาม และความจริง แต่ถา้ จิตไม่มกี �ำ ลังทีจ่ ะต้านทาน
ความโลภในประโยชน์ส่วนตน ชีวิตก็ไม่อาจดำ�เนินตามทางแห่ง
อุดมคติได้ อารมณ์หรือจิตใจจึงจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ไปพร้อมๆ กับเหตุผล
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เท่าที่ได้กล่าวมาในเรื่องความสำ�เร็จและความล้มเหลว
ย่อมเห็นได้วา่ รากฐานของชีวติ โดยเฉพาะองค์คณ
ุ ๓ ประการหลัง
อันได้แก่ การรู้จักตนเองว่ามีศักยภาพแฝงเร้นที่ตรงไหน การมี
ความสุขในการทำ�งาน การแลเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของ
ความสำ�เร็จและความล้มเหลว เหล่านี้ล้วนมีความสำ�คัญอย่าง
มากในการเอื้อให้เราสามารถข้องเกี่ยวกับกิจการงานและวาง
ท่าทีต่อผลของงานได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความตั้งมั่นในชีวิต
ที่ดีงาม และในการทำ�กิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
รากฐานของชีวิตยังจะช่วยให้เราสามารถสัมพันธ์กับ
ตนเองผู้อื่นและโลกได้อย่างถูกต้อง เป็นปกติสุข ตามส่วนแห่ง
ความตั้งมั่นหยั่งลึกของรากฐานนั้น ๆ รากฐานของชีวิตจึงควรได้
รับการเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม ในทางพุทธศาสนาความเจริญ
งอกงามดังกล่าวเรียกว่าภาวนาซึ่งไม่จำ�เป็นต้องหมายความถึง
การหลับตาแน่นิ่งเสมอไป การภาวนาให้เกิดความเจริญในทาง
รากฐานชีวิต อาจกระทำ�ได้ในชีวิตประจำ�วัน โดยการตรึกตรอง
ปรากฏการณ์ที่พบเห็นรอบตัว การใคร่ครวญขบคิดกิจการงาน
อันเป็นผลสะท้อนของชีวิตจิตใจภายใน หรือการอาศัยธรรมชาติ
และศิลปะขัดเกลาอารมณ์ของตนทั้งหมดนี้ย่อมพัฒนาองค์คุณ
๔ ประการให้งอกงามขึ้นได้ อย่างไรก็ตามวิธีการข้างต้นก็มี
ข้อจำ�กัดและไม่สามารถหยัง่ รากฐานของชีวติ ให้ลงลึกตัง้ มัน่ ถึงขัน้
อันควรแก่การวางใจได้
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การรู้จักเท่าทันตนเองก็ดี ความเข้าใจในธรรมชาติของ
ชีวิตและโลกก็ดี ทั้งสองประการนั้น การตรึกตรองขบคิดด้วย
ปัญญาระดับเหตุผลมีสว่ นช่วยอยูบ่ า้ ง แต่กไ็ ด้ไม่ตลอด หากจิตใจ
หรืออารมณ์ไม่ได้รับการอบรมบ่มเพาะด้วย เราไม่อาจเห็นหรือ
ขบคิดความเป็นจริงของตัวเองและของสังคมได้อย่างกระจ่างชัด
แม้จะรอบรู้ในทางปริยัติและวิชาการ ตราบใดที่อคติ ความโกรธ
ความพยาบาท ความเกลียด เข้าครอบงำ�จิต หรือจิตส่ายแส่
ไม่มีกำ�ลังตั้งมั่น และแม้เราจะมีปัญญารู้เห็นคุณค่าของความดี
ความงาม และความจริ ง แต่ ถ้า จิ ต ไม่ มีกำ�ลัง ที่จะต้านทาน
ความโลภในประโยชน์ส่วนตน ชีวิตก็ไม่อาจดำ�เนินตามทางแห่ง
อุดมคติได้ อารมณ์หรือจิตใจจึงจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ไปพร้อม ๆ กับเหตุผล ความคิด จิตใจที่อบรมดีแล้ว จนมี
สมรรถภาพและคุณภาพดี นอกจากจะส่งผลให้มีความสุขที่
ประณีตและประเสริฐยิ่งกว่าความสุขจากธรรมชาติและศิลปะ
แล้ว ยังหนุนส่งให้ปัญญาความคิดแก่กล้าฉับไวขึ้น จนยกระดับ
เป็นปัญญาที่สว่างไสวในเรือนใจ ไม่ลืมเลือนได้
จิ ต เป็ น สมบั ติ ข องมนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพมากแต่ มั ก ถู ก
มองข้ามไป เพราะโลกทุกวันนี้ให้คุณค่าของสมองอย่างเกินพอ
ศักยภาพที่โลกนิยมคือศักยภาพทางสังคม ได้แก่ ความสามารถ
ในทางกิจกรรมหรือการกระทำ�ที่สัมพันธ์กับสังคม ซึ่งมักกำ�กับ
ด้วยความคิดและการใช้เหตุผล เช่น ความสามารถในทางธุรกิจ
การเมืองการปกครองความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ส่วน
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ศักยภาพทางด้านในของชีวิตถูกปล่อยปละละเลย ไม่เห็นความ
สำ�คัญ การภาวนาทางจิตทางปัญญาในระดับทีเ่ หนือการใช้เหตุผล
จึงกลายเป็นของคร่ำ�ครึ ผู้คนจึงไม่สามารถประจักษ์ในศักยภาพ
อันไม่มีประมาณของจิตที่อบรมดีแล้วได้
การอบรมพัฒนาจิต ไม่จำ�เป็นต้องได้แก่การนั่งสมาธิ
หรือทำ�ตามรูปแบบที่มีอยู่เสมอไป และไม่จำ�เป็นต้องข้องเกี่ยว
กับศาสนาใด ๆ เลยก็ได้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของแต่ละคน
ที่จะแสวงหาวิธีการของตนเองได้ เป็นแต่ว่าในทัศนะของข้าพเจ้า
ศาสนาได้สั่งสมและพัฒนาวิธีการภาวนามากกว่าที่ไหน ๆ และ
คงทนต่อการพิสูจน์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ข้าพเจ้าจึงพอใจ
ที่ จ ะเสาะแสวงหาปรี ช าญาณดั ง กล่ า วจากศาสนาโดยเฉพาะ
พุทธศาสนาซึ่งข้าพเจ้าใกล้ชิดที่สุด และเชื่อมั่นในความพร้อมมูล
แห่งวิธีการภาวนา
ในทางพุทธศาสนา หัวใจของการอบรมพัฒนาจิต อันอาจ
เรียกได้ว่าอธิจิตตสิกขา หรือภาวิตจิต ได้แก่ การเจริญสติ สติมี
ความสำ�คัญเพียงใด พึงพิจารณาจากพุทธพจน์ที่ว่า “ดูก่อนภิกษุ
ตถาคตกล่าวว่า สติชว่ ยในกิจทัง้ ปวง” และ “สติสามารถทีจ่ ะนำ�
และควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง” ยิ่งการบำ�เพ็ญเพียรเพื่อจุดหมาย
สูงสุดทางศาสนธรรมแล้ว การเจริญสติยิ่งเป็นสิ่งจำ�เป็น ดังที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นมรรคาเอก เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะ
เพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตรมรรค เพื่อ
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กระทำ�ให้แจ้งซึ่งนิพพาน นี้คือสติปัฏฐาน ๔ (การตั้งสติกำ�หนด
พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง)”

สติ จึ ง มิ ไ ด้ ห มายความเพี ย งระลึ ก ได้ เ ท่ า นั้ น หากยั ง
หมายถึงการรู้เท่าทันอารมณ์ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิต ไม่เผลอ
พลัดตกเข้าไปในความทุกข์ เคลิบเคลิ้มไปกับความสุข หรือตก
อยู่ในอำ�นาจของกิเลสตัณหา สติเป็นตัวควบคุมตรวจตราความ
นึกคิดและพฤติกรรมให้อยู่ในแนวที่ต้องการ จึงเป็นองค์ธรรมที่
ส่งผลโดยตรงถึงการรู้จักและเท่าทันตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งและ
เพราะเหตุทสี่ ติเป็นตัวยับยัง้ จิตไม่ให้ฟงุ้ ซ่านแส่สา่ ยไปตามอารมณ์
ที่พลัดเข้ามา สติจึงทำ�ให้เกิดความสุขสงบทางใจ โดยไม่หลงใหล
ดื่มด่ำ�ไปกับความสุขนั้น ๆ และด้วยเหตุที่สติไม่ปล่อยให้ตัณหา
ราคะครอบงำ�จิต จึงทำ�ให้แลเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง ไม่มี
สีสนั ไปตามการปรุงแต่งของมันทัง้ ยังเอือ้ ให้จติ ใจเปิดกว้างเผือ่ แผ่
ผู้อื่นยิ่งขึ้นเป็นลำ�ดับ
บุคคลทุกรูปนามทีย่ งั ไม่ฟนั่ เฟือน เสียจริต แม้จะได้ชอื่ ว่า
เป็น ผู้มีสติ แต่สติที่มีอยู่ก็มักอ่อนแอ จึงไม่อาจยังประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นทีป่ ระจักษ์ได้ และยิง่ ไปพัวพันกับโลกแห่งกิจกรรม
อันซับซ้อนโดยไม่เจริญสติอย่างเพียงพอ สติยงิ่ มีแต่จะถูกบัน่ ทอน
ลงไป เรามักเข้าใจว่าทุกวันนี้ชีวิตของเราดำ�เนินไปตามครรลอง
ของเหตุผลยิง่ กว่าอารมณ์ ทุกสิง่ ทุกอย่างกระทำ�ไปโดยใช้ความคิด
แต่เราลืมไปว่าอารมณ์ก็มีเหตุผลของมันเหมือนกัน สามารถ
ปรุงแต่งความคิดทีด่ เู ป็นเหตุเป็นผลให้คล้อยตามไปได้ โดยเฉพาะ
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อารมณ์ทยี่ งั ไม่ได้พฒ
ั นา เช่น ความหวาดกลัว เมือ่ เราอยูค่ นเดียว
หรือเดินในซอยเปลี่ยวในยามค่ำ�คืน ความกลัวจะปรุงแต่งเหตุผล
มากมายให้เราเชือ่ ว่ามีภยั แฝงอยูใ่ นความมืดรอบตัว ไม่วา่ จะเป็น
สัตว์ร้าย งูเงี้ยว หรือเหล่ามิจฉาชีพ แม้เสียงกระทบพื้นของกิ่งไม้
ก็ถกู ตีความไปเป็นสัญญาณบ่งบอกอันตรายรอบข้าง เรามีเหตุผล
นับไม่ถ้วนที่เรียกให้เราหนีห่างจากสถานที่นั้น แต่เมื่อกลางคืน
เปลีย่ นเป็นกลางวัน ความกลัวหลบหายไป เราก็มเี หตุผลมากมาย
ทีจ่ ะบอกตัวเองว่า ไม่มคี วามจำ�เป็นอันใดทีจ่ ะต้องทำ�เช่นนัน้ และ
เมื่อกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืน เหตุผลอีกทางหนึ่งก็กลับเข้า
มาใหม่
นัน่ เป็นเพราะเราไม่มสี ติแก่กล้าพอทีจ่ ะรูเ้ ท่าทันความคิด
และอารมณ์ปรุงแต่ง ที่เป็นรากเหง้าแห่งความคิดนั้น เราจึง
พลัดเข้าไปอยู่ในอำ�นาจของมัน ไม่ใช่แต่ความกลัวในยามค่ำ�คืน
เท่านั้น แม้ในท่ามกลางความมืดสลัวแห่งศรัทธาและอุดมคติ
ความอยากได้ ใคร่เด่น ความหวาดหวัน่ ในการสูญเสียเสถียรภาพ
ความมั่นคงและความปลอดภัยส่วนตัว ก็ทำ�ให้เรามีเหตุมีผล
มากมายที่จะเข้าไปไต่เต้าเอาดีในระบบ และถอนตัวจากการ
เกือ้ กูลเพือ่ นมนุษย์ หากเราไม่มสี ติเข้มแข็ง เท่าทันตัวเองเพียงพอ
ชีวติ ประจำ�วันในสังคมปัจจุบนั มีสงิ่ ยัว่ ยวนชวนให้ลมุ่ หลง
ปลุกเร้าให้กระหายและกระทบให้โกรธเคืองอยู่เป็นนิจเกินกว่าที่
สติธรรมดาจะป้องกันตรวจสอบได้ หากสติระดับนี้เปรียบได้กับ
นายประตูเฝ้าเมืองก็เป็นนายประตูที่อ่อนแอไม่สามารถในหน้าที่
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ศัตรูคอื อารมณ์อนั ร้อนแรงและความเศร้าหมองสามารถเล็ดลอด
เข้าไปก่อความหายนะแก่เมืองคือเรือนใจได้เนือง ๆ
ความร้อนแรงของสังคมปัจจุบัน ด้านหนึ่ง ย้ำ�ให้เห็น
ถึ ง ความจำ � เป็ น ของการเจริ ญ สติ ใ ห้ ง อกงามขึ้ น ในจิ ต ใจ อี ก
ด้านหนึ่งเป็นเหตุให้การยกระดับสติสามัญให้กลายเป็นมหาสติ
จำ�ต้องอาศัยการวางระยะห่างจากสังคมและกิจกรรมการงานที่
เคยผูกพัน นั่นคือเลื่อนจากชีวิตแห่งกิจกรรม มาสู่ชีวิตแห่งการ
ภาวนา ซึ่งในทัศนะของข้าพเจ้าเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับปุถุชน ยิ่ง
โลกทุกวันนี้ยกย่องชีวิตแห่งกิจกรรมอย่างหลับหูหลับตามาก
เท่าใด ข้าพเจ้าก็ยิ่งเห็นความจำ�เป็นต้องย้ำ�ถึงความสำ�คัญของ
ชีวิตแห่งการภาวนามากเท่านั้น
ชีวิตจะมีแต่กิจกรรมอย่างเดียวหาได้ไม่ โลกให้ความ
สำ�คัญแก่กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเกินพอ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานที่
เป็นการผลิต การบริการ หรือการละเล่น ขึ้นชื่อว่ากิจกรรมแล้ว
เป็นต้องเห็นดีเห็นงามไปหมด โดยไม่ถามว่ากิจกรรมเหล่านั้น
เป็นไปในทางหายนะหรือไม่ แม้กระทั่งการผลิตอาวุธ สิ่งเสพติด
ที่เป็นภัยต่อชีวิต หรือการงานที่ส่งผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ ก็ยงั ถือกันว่ามีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าการภาวนา
เพราะก่อให้เกิดรายได้และเพิม่ พูนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ในขณะทีอ่ ย่างหลังถูกมองว่าเป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่สมเหตุสมผลใน
ทางเศรษฐกิจ เพราะไม่ก่อให้เกิดผลผลิตแต่อย่างใด
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กระทั่งในชีวิตประจำ�วัน กิจกรรมก็ได้แทรกเข้าไปใน
ทุกส่วนอย่างเกินเลย แม้แต่การพักผ่อนก็ต้องมีการละเล่นเพื่อ
เร้าใจจนทำ�ให้รา่ งกายและจิตใจเหนือ่ ยอ่อนลงไปอีก เรามีเหตุผล
มากมายที่แสดงว่ากิจกรรมล้วนแต่เป็นของดี ชีวิตที่มีกิจกรรม
มากเท่าไร อยู่เฉย ๆ น้อยเท่าไรเป็นของดีมากเท่านั้น แต่ลึกลง
ไปแล้ว ที่เราวุ่นกับการทำ�โน่นทำ�นี่ไม่มีหยุด สาเหตุสำ�คัญก็คือ
เราทนไม่ได้ที่จะอยู่กับตัวเอง เราทนไม่ได้กับความคิดของเราเอง
ที่พล่านพยศอย่างไม่อาจควบคุมได้ ในเวลาที่ปราศจากการงาน
จึงต้องพยายามหางานทำ�เพื่อดึงเราออกไปจากความคิดที่แล่น
อย่างไร้ทิศไร้ทาง
ชีวิตแห่งการภาวนาที่แท้จริง จำ�ต้องใช้ความกล้าหาญ
และความอดทนมาก เพราะเราจะต้องเผชิญกับตัวเองอย่างตรงไป
ตรงมาและทุกข์ทรมานด้วยปราศจากสิ่งอื่นใดที่จะพาเราออกไป
จากตัวเองได้อกี ต่อไป เราต้องอดทนทีจ่ ะเห็นอีกด้านหนึง่ ของเรา
ที่ไม่น่าพิสมัยซึ่งเราไม่เคยเห็นหรือกล่าวให้ถูกต้องก็คือไม่เคยคิด
ทีจ่ ะมองซึง่ ๆ หน้า ยิง่ เราวาดภาพทีส่ ดสวยให้แก่ตวั เองมากเท่าใด
ความเป็นจริงด้านกลับที่ปรากฏก็ยิ่งไม่น่าดูมากเท่านั้น จนเรา
อาจถึงกับรังเกียจตัวเองไปเลยก็ได้ เมือ่ ใดทีเ่ ราเป็นมิตรกับตัวเอง
ได้อย่างสนิทใจ โดยยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ต่อความเป็นจริงใน
ตัวเราที่ไม่สดสวยนั้น ทางไปสู่ความเจริญงอกงามในทางศาสนธรรมและความเป็นมนุษย์ก็เปิดกว้างมากขึ้น
ในชี วิ ต แห่ ง การภาวนาที่ แ ท้ จริ ง เราจะต้ อ งล้ ม คว่ำ �
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คะมำ � หงายครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า เนื่ อ งจากความล้ ม เหลวในการ
ทรงตัวให้ได้ดลุ ระหว่างคูธ่ รรมทีต่ า่ งกัน ระหว่างศรัทธากับปัญญา
วิริยะกับสมาธิ และที่สำ�คัญคือ ระหว่างการไม่คาดหวังคำ�นึงถึง
ผลในขณะปฏิบัติธรรม เสมือนหนึ่งการทำ�เล่น ๆ กับการปฏิบัติ
อย่างเพียรพยายาม ไม่หยุดหย่อนอย่างเอาจริงเอาจัง อันที่จริง
ไม่แต่เพียงชีวิตแห่งภาวนาเท่านั้น ชีวิตแห่งกิจกรรม หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง ชีวิตโดยรวมของเราก็เป็นเรื่องของการจัดการกับ
ความสมดุลเหล่านี้ นับตั้งแต่ความสมดุลระหว่างเสรีภาพกับ
วินัย ส่วนตัวกับส่วนรวม เหตุผลกับอารมณ์ รวมไปจนถึง
ระหว่างกิจกรรมกับการภาวนา แต่ความล้มเหลวในการจัดการ
กับความสมดุลในชีวิตแห่งกิจกรรมมักไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
และรวดเร็วเท่ากับที่เกิดในชีวิตแห่งการภาวนา ซึ่งเป็นเรื่องของ
จิตอันละเอียดอ่อน แต่ความทุกข์ทปี่ ระสบในการภาวนาจะช่วยให้
เรารู้จักตั้งจิตทรงใจอย่างได้ดุลยิ่งขึ้นทุกที ตามลำ�ดับชั้นของการ
ภาวนา อันจะส่งผลให้ชวี ติ กิจกรรมเป็นไปอย่างได้ดลุ มากขึน้ ด้วย
แต่ชีวิตแห่งการภาวนาไม่จำ�เป็นต้องแยกขาดจากชีวิต
แห่งกิจกรรมเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ การภาวนานัน้ เป็นไป
ในทางเจริญสติ สติที่มีพื้นฐานแก่กล้าขึ้นย่อมประสานชีวิตแห่ง
การภาวนาให้เข้ากันกับชีวิตแห่งกิจกรรม เพราะเมื่อสติเติบโต
ถึงระดับนั้นแล้วการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของ
การเจริญสติไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานในชีวิตประจำ�วัน การคิดค้น
ขีดเขียน หรือกระทั่งการหายใจ เพราะสติสามารถตั้งตัวอยู่และ
ใช้งานได้ในทุกอิริยาบถและทุกขณะ การเคลื่อนไหวของร่างกาย
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และจิตใจ ยิ่งใช้สติมากเท่าไรสติยิ่งเจริญงอกงามมากเท่านั้น
สติที่ถูกใช้ในการงานจนเติบกล้าจะมีความฉับไว มีกำ�ลังแรง
สามารถแล่นเข้าหาอารมณ์ที่แทรกเข้ามาในจิตได้อย่างรวดเร็ว
สติที่คล่องแคล่วเช่นนี้ ทำ�ให้การงานเป็นไปอย่างมีสมาธิ ไม่
กวัดแกว่ง เพราะความสนใจรวมอยู่ที่จุดเดียวคือการงานใน
ปัจจุบันขณะโดยไม่แส่ส่ายกับเหตุในอดีต หรือผลที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต แม้แต่อารมณ์ที่พลัดเข้ามาก็จะเป็นวัตถุสำ�หรับฝึก
กำ�ลังของสติให้แก่กล้าขึน้ การทำ�งานจึงกลายเป็นการปฏิบตั ธิ รรม
ไปในตัว ยังผูก้ ระทำ�งานนัน้ ให้ประจักษ์เป็นลำ�ดับในความจริงทีว่ า่
“สุขแท้มีอยู่แต่ในการงาน” ดังคำ�ของท่านพุทธทาสภิกขุ
ในทำ�นองเดียวกันการเจริญสติก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทำ�งานเพราะเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะทำ�งาน
แบกรับภาระ และเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่าง
ไม่ประมาทและกอปรด้วยปัญญา เนื่องจากสติเป็นทั้งตัวเหนี่ยวรั้งปรามจิตไม่ให้หุนหันพลันแล่นหวั่นไหวไปตามสถานการณ์
เฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็คอยหนุนประคองจิตให้พุ่งไปใน
ทิศทางทีป่ รารถนา โดยไม่ถกู รัดรึงด้วยความอาลัยอาวรณ์ในสิง่ ที่
ผ่านไป หรือความพะวงหวั่นหวาดต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
สติจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตและกิจกรรม ในทางพุทธศาสนาถือสติเป็นองค์ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจการงาน (อินทรีย์)
แม้สติจะไม่ให้ผลทีห่ วือหวาเหมือนศรัทธา เฉียบคมเหมือนปัญญา
โดดเด่นเหมือนวิริยะ และเยือกเย็นเหมือนสมาธิ อันล้วนเป็น
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องค์ ธ รรมร่ ว มในหมวดเดี ย วกั น แต่ ค วามที่ ส ติ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ ใ น
ทุกอิริยาบถแห่งกายและจิต โดยไม่เลือกกาลเวลา สติจึงมีพลัง
อย่างยิง่ แต่เป็นพลังทีแ่ ฝงเร้น และมีอทิ ธิพลหยัง่ ลึกอย่างเงียบ ๆ
เกินกว่าที่สำ�นึกพื้น ๆ จะสัม ผัสได้ ในทัศนะของข้าพเจ้า การ
ค้นพบศักยภาพอันไม่มีประมาณของสติ จึงเป็นการค้นพบที่
ชาญฉลาด และมีความสำ�คัญอย่างใหญ่หลวงสำ�หรับมนุษยชาติ
เพราะสตินี้เองทำ�ให้ความวิมุติหลุดพ้น อันเป็นภาวะอิสระเสรี
ขั้ น สู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ บั ง เกิ ด ขึ้ น ได้ ดั ง พุ ท ธพจน์ ที่ นำ � มาแสดง
ดั ง นั้ น เมื่ อ พู ด ถึ ง รากฐานของชี วิ ต ในทางปฏิ บั ติ ข้ า พเจ้ า มี
ความเห็นว่า พลังแห่งสติเป็นสิ่งจำ �เป็นอย่างยิ่งต่อการบำ �รุง
องค์คุณทั้ง ๔ ประการ ให้เจริญงอกงามขึ้นในเราท่านแต่ละคน
และการประจักษ์ในพลังแห่งสติจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยการเจริญสติ
อย่างจริงจังเท่านั้น
v

ที่ว่ามานี้ เป็นการเสริมสร้างรากฐานของชีวิตจากปัจจัย
ภายใน แต่ปจั จัยภายนอกก็ไม่อาจมองข้ามได้ ในทางพุทธศาสนา
ปัจจัยภายนอกทีเ่ อือ้ ต่อความดีงามของชีวติ เรียกว่า กัลยาณมิตร
ซึ่งเป็นได้ทั้งมิตรสหายครูบาอาจารย์ ผู้รู้ การเสวนาสมาคมกับ
กัลยาณมิตร ย่อมย้ำ�ให้เกิดความมั่นใจในการดำ�เนินชีวิตอุดมคติ
เป็นลำ�ดับและสิ่งที่จะเอื้อให้เกิดการเสวนาสมาคมที่ต่อเนื่อง
ก็คือ ชุมชน ซึ่งพุทธศาสนาได้ให้ความสำ�คัญมาก โดยเฉพาะ
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ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า พร้อม ๆ กับการ
เจริญสติ และการภาวนาแล้ว ชุมชนของ
กัลยาณมิตรก็ควรที่จะมีให้มากขึ้น ยิ่ง
ในเมืองด้วยแล้ว ชุมชนเช่นนีเ้ ป็นสิง่ จำ�เป็น
เสมือนวนาในป่าคอนกรีต ทีจ่ ะเอือ้ ให้เกิด
ความแช่มชื่นเบิกบาน เพิ่มพูนกำ�ลังใจ
ในการทำ�งาน เพือ่ ความดีงามของสังคม
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ส ะดุ ด หยุ ด ด้ ว ย
อุปสรรคในการงานหรือในจิตใจ

“

“
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ชุมชนที่เป็นแบบอย่าง (สงฆ์) นั้น ถือว่าเป็นหลักหนึ่งของพระรัตนตรัยเลยทีเดียว ชุมชนดังกล่าว เป็นได้ทั้งชุมชนที่มีรูปแบบ
อั น เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั น ของผู้ มี ห ลั ก ธรรมประจำ � ใจตรงกั น
หรือชุมชนทางนามธรรม อันเล็งถึงการสมาคมพบปะเป็นกิจวัตร
ที่แล้ว ๆ มา ผู้ที่ใฝ่ในชีวิตและสังคมอุดมคติยังให้ความสำ�คัญ
แก่ชุมชนที่กล่าวถึงไม่เพียงพอ จริงอยู่ ชุมชนในทางนามธรรม
แม้จะมีอยู่มากในรูปของกลุ่ม องค์กร สมาคม สโมสร แต่มัก
เป็นไปในทางการงาน ความบันเทิง ยิ่งกว่าที่จะเป็นไปในทางที่
เกื้อหนุนความเจริญงอกงามของชีวิตในลักษณะดังกล่าว
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า พร้อม ๆ กับการเจริญสติ และ
การภาวนาในแนวอื่นแล้ว ชุมชนของกัลยาณมิตรก็ควรที่จะมี
ให้มากขึ้นด้วยทั้ง ๒ ประเภท ยิ่งในเมืองด้วยแล้ว ชุมชนเช่นนี้
เป็นสิ่งจำ�เป็น เสมือนวนาในป่าคอนกรีต ที่จะเอื้อให้เกิดความ
แช่มชื่นเบิกบาน เพิ่มพูนกำ�ลังใจในการทำ�งาน เพื่อความดีงาม
ของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดด้วยอุปสรรคในการงาน
หรือในจิตใจ หาไม่แล้วสภาพแวดล้อมในเมือง ระบบสื่อสารมวลชน และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไป มีแต่จะกัดกร่อนบั่นทอน
ความมีชีวิตชีวาในตัวเรา และทำ�ให้กิจกรรมของเราอ่อนล้า
ขาดพลัง
แต่ก็ไม่ควรมองไปที่เมืองอย่างเดียว ชุมชนในชนบท
หัวเมืองก็ควรพิจารณาอย่างจริงจังด้วย เพื่อให้เอื้ออำ�นวยต่อ
การใช้ชีวิตกินอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน อันหาได้ยากจากชุมชนในเมือง
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ชุมชนประเภทนี้ควรมีคุณค่า ๒ ด้าน คือคุณค่าทางสังคม ได้แก่
การสนับสนุนหรือข้องเกี่ยวโดยตรงกับกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการพัฒนา การศึกษา ความยุติธรรม สาธารณสุข
หรือประยุกต์วิทยา คุณค่าด้านที่ ๒ คือ คุณค่าทางด้านชีวิต
ได้แก่ การทดลองและเสนอวิถชี วี ติ แบบใหม่ทที่ วนกระแสค่านิยม
ในปัจจุบันอันล้วนเป็นไปในทางที่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นและ
ธรรมชาติแวดล้อม วิถีชีวิตแบบใหม่ควรเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับธรรมชาติแวดล้อม มีความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก และเป็นสุข
โดยมุ่งดึงศักยภาพของปัจเจกบุคคลออกมาเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม วิถีดังกล่าวจะขยายทางเลือกให้แก่ผู้คนซึ่งกำ�ลังจะถึง
จุดตีบตัน นอกจากนี้ชุมชนยังควรเป็นที่พักพิงคลายร้อนสำ�หรับ
นักกิจกรรมที่ต้องการวางระยะจากการงานชั่วคราว เพื่อพักผ่อน
ย้อนดูตวั เอง หรือเจริญภาวนาทางจิตใจอันจะช่วยให้ชวี ติ หยัง่ ราก
ลึกลงไปเป็นลำ�ดับ ชุมชนดังกล่าวอาจช่วยให้นกั กิจกรรมผูเ้ จนจัด
ในทางสังคมได้มีโอกาสสัม ผัสอีกมิติหนึ่งของชีวิต ซึ่งนอกจาก
จะเป็นคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนแล้ว ยังเป็นสิ่งซึ่งสังคมที่
มีเป้าหมายเพื่อความเป็นมนุษย์อันลึกซึ้งจักต้องคำ�นึงถึงอีกด้วย
ชี วิ ต ชุ ม ชนมี ค วามหมายอย่ า งมากต่ อ พลั ง และความ
สามารถของบุคคลในการเผชิญหน้าท้าทายกับระบบพลัง และ
ความสามารถดั ง กล่ า วจะลดน้ อ ยถอยลงหากขาดชี วิ ต ชุ ม ชน
เกื้อหนุน ปุถุชนอย่างเราท่านไม่ว่าจะมีจิตใจมั่นคงปานใด เมื่อ
ต่างคนต่างทำ�งาน ต่างใช้ชีวิตแยกกันแล้ว ย่อมถึงจุดหนึ่งที่จะ
รู้สึกถึงความอ้างว้าง อิดโรย ชีวิตดูเหมือนไร้สาระ โดยเฉพาะ
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เมื่อเพื่อนใกล้ตัวที่เคยร่วมทางกันมาได้คลายหลักการอันเป็น
อุ ด มคติ แ ละหายเข้ า ไปในระบบ ความโดดเดี่ ย วอ้ า งว้ า งจะ
รุ น แรงขึ้ น เมื่ อ ต้ อ งต่ อ สู้ อ ยู่ ค นเดี ย วกั บ ความต้ อ งการส่ ว นลึ ก
ในทางกาม กิน เกียรติ แต่นอกเหนือจากอานิสงส์แห่งสติแล้ว
การมีกัลยาณมิตร มีชีวิตชุมชนที่อบอุ่นจะเกื้อหนุนให้เราได้
กลับมาเห็นพลังในตัวเรา ได้ชื่นชมกับชีวิตการงาน และสามารถ
ยืนหยัดมั่นคงขึ้นได้ใหม่
การเจริญสติและการมีชวี ติ ชุมชนไม่ใช่การหดศีรษะเข้าไป
ในกระดอง ทั้งไม่ใช่การหาหลุมหลบภัยให้แก่ตนเองดังที่นิยม
ทำ�กันในปัจจุบัน ตรงกันข้าม เป็นการสร้างที่มั่น เสริมชัยภูมิ
สำ�หรับการต่อสู้ภายในตัวเราและในสังคม เพื่อความสะอาด
ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม และความอิสระเสรีในทุกระดับ
แต่ ถ้ า ปราศจากความมุ่ ง หมายดั ง กล่ า วแล้ ว การกระทำ � ทั้ ง
๒ ประเภทก็เป็นเพียงข้ออ้าง สำ�หรับการหาความปลอดภัย
พื้น ๆ เฉพาะตัว ซึ่งไม่เป็นคุณต่อตนเองและสังคมในระยะยาว
แต่อย่างใด
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๖

เข้าถึงรากฐาน
ของสังคมไทย
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ความเข้าใจและความภูมิใจนั้นเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน
ยิ่งมีความเข้าใจในรากฐานของเราได้มากเท่าไร ก็ยิ่ง
แลเห็นปรีชาญาณในทางภูมิจิตภูมิปัญญา เกิดความ
ภูมิใจในรากฐานของเรามากเท่านั้น

108 :: แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

ตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้าได้แสดงทัศนะมาเป็นลำ�ดับ เริ่มด้วย
การชีใ้ ห้เห็นความจำ�เป็นของชีวติ ในการมีรากฐานอันประกอบด้วย
องค์คุณ ๔ ประการ คือ ความใฝ่ใจในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
การรู้จักตนเอง การเข้าถึงความสุขอันประณีต และความเข้าใจ
ในความเป็นจริงของชีวิตและโลก
ต่อมาได้แสดงให้เห็นภาพลวงของสังคม เกี่ยวกับความ
มัน่ คงของชีวติ ทัง้ ยังได้กล่าวถึงคุณค่าของรากฐานของชีวติ ทีม่ ตี อ่
การงานและผลงาน และทีเ่ พิง่ กล่าวไปเสร็จสิน้ คือ การเสริมสร้าง
รากฐานของชีวิตจากปัจจัยภายในและภายนอก บัดนี้ดูเหมือนว่า
จะถึงที่สุดแห่งปาฐกถา และข้าพเจ้าก็ควรจะยุติการบรรยายได้
แต่ เ มื่ อ มาคำ � นึ ง ว่ า บุ ค คลแต่ ล ะคนนั้ น ย่ อ มประกอบไปด้ ว ย
๒ ฐานะ คือ ฐานะแห่งปัจเจกบุคคล และฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคม ซึ่งต้องตามมาด้วยหน้าที่ในการยังความงอกงามแก่ชีวิต
ส่วนบุคคลและแก่สังคม ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน การบรรยายของ
ข้ า พเจ้ า จึ ง ยั ง หาได้ ค รบถ้ ว นกระบวนความไม่ เนื่ อ งจากใน
เนื้อความที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงรากฐานของชีวิต โดย
พิจารณาคุณค่าที่มีต่อชีวิตส่วนบุคคลเป็นหลัก ส่วนคุณค่าต่อ
สั ง คมเป็ น เพี ย งด้ า นรอง หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
ชีวิตที่ดีงามอีกต่อหนึ่ง เท่าที่ได้กล่าวมา บทบาทในทางเกื้อกูล
สังคมมักจะถูกโยงเข้าสู่ตัวชีวิต ว่าเป็นไปในทางที่ยังความเจริญ
งอกงามแก่ชวี ติ เพียงใด และมีสภาวะชีวติ ด้านในเป็นพืน้ ฐานมัน่ คง
หรือไม่ การพิจารณารากฐานของชีวิต ที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็น
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การเน้นหนักไปในแง่ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตด้านปัจเจกบุคคล
แต่ส่วนเดียว
ชีวิตของบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจำ�ต้อง
มีรากฐานด้วยเช่นกัน เป็นรากฐานที่จะเกื้อหนุนให้ชีวิตส่วนนั้น
สามารถสร้างสรรค์จรรโลงสังคมได้อย่างมากที่สุด โดยที่ชีวิต
ทั้ง ๒ ด้านเกี่ยวเนื่องกัน สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น
องค์คุณ ๔ ประการที่กล่าวมา จึงย่อมเป็นรากฐานที่สำ�คัญของ
ชีวิตทางสังคมส่วนรวมด้วย แต่กระนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวนัก
การกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คมวงกว้างอย่างมากทีส่ ดุ
นัน้ ต้องประกอบด้วยปัจจัยสำ�คัญอีกประการหนึง่ คือความเข้าใจ
ในรากฐานของสังคมนั้น กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือ หากเรา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย หมายมุ่งที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ
ผูค้ นส่วนใหญ่ในสังคม เราจะต้องเข้าใจรากฐานของสังคมไทย
ความรูค้ วามเข้าใจข้อนี้ อาจสงเคราะห์เข้าในองค์คณ
ุ ประการที่ ๔
ก็ได้ แต่ข้าพเจ้าเห็นควรที่จะเน้นให้เป็นพิเศษออกไป ในฐานะที่
เป็นรากฐานที่สำ�คัญของชีวิตทางสังคมส่วนรวม
ในการรับใช้สงั คม ความเข้าใจในสังคมไทยเป็นสิง่ จำ�เป็น
แต่เราจะเข้าใจสังคมไทยไม่ได้ตลอด หากขาดความเข้าใจใน
แนวคิด ความเชือ่ ความรูส้ กึ ตลอดจนประเพณี วิถชี วี ติ ของคนใน
สังคม อันอาจรวมเรียกว่า ‘วัฒนธรรม’ ซึ่งเป็นรากฐานที่มาอัน
สำ�คัญของสภาพการณ์ต่างๆในสังคมไทยปัจจุบัน แม้จะมีปัจจัย
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ภายนอกมากระทบ แต่ทิศทางและน้ำ�หนักของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ก็ต้องมีรากฐานดังกล่าว เป็นตัวกำ�หนดที่สำ�คัญ
เมืองไทยทุกวันนี้ กำ�ลังอยู่ในยุคของการ “พัฒนา” แต่
การพัฒนาที่ปรากฎนั้น ไม่ได้นำ�มาแต่ประยุกต์วิทยา เครื่องยนต์
กลไก และสิง่ ก่อสร้างใหม่ ๆ เข้ามาในเมืองไทยเท่านัน้ หากยังนำ�
สำ�นึกและวิธีคิดแบบใหม่ มาให้แก่ชนชั้นกลาง ผู้ได้รับการศึกษา
สมัยใหม่ดว้ ย ทำ�ให้คนเหล่านัน้ เหินห่าง แปลกแยกจากวิถชี วี ติ ของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม เราท่านก็ลว้ นแต่เป็นผลิตผลของการพัฒนา
และการศึกษาดังกล่าวด้วยกันทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะมีความปรารถนาดี
ต่อสังคมไทยเพียงใดแต่สิ่งที่เรามักจะขาดก็คือความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทยซึ่งดำ�รงอยู่ในวิถีชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของ
ชนชั้ น ล่ า ง การแก้ ปั ญ หาสั ง คมเพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่
ของเขาให้ดีขึ้นจึงมักไม่ประสบผลเท่าที่ควร
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างด้านสาธารณสุข เช่น การวางแผน
ครอบครัว การให้การบริการทางด้านนี้แก่ประชาชนมักอยู่บน
พื้นฐานความคิดที่ว่า ลูกเป็นภาระของพ่อแม่ การมีลูกมาก
เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ครอบครัว แต่ขณะเดียวกัน ชาวชนบท
ส่วนใหญ่มิได้มีทัศนคติเช่นนั้น ตรงกันข้ามกลับเห็นว่าลูกเป็น
กำ�ลังของพ่อแม่ ยิ่งมีลูกมากก็ช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้าน
เนื่องจากชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�ไร่ทำ�นา แรงงานของลูก
จึงมีความหมายมาก ยิ่งปัจจุบันกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ มี
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ความต้องการแรงงานเด็กมาก ครอบครัวชนบทที่มีลูกมาก ย่อม
มีความหวังว่า ลูกจะนำ�รายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ�ให้แก่ทางบ้าน
ครอบครัวในชนบททีไ่ ร้ทที่ �ำ กินเป็นอันมาก มีรายได้หลักจากลูก ๆ
ที่มาทำ�งานในกรุงเทพฯ เป็นรายปี (โดยที่เด็กเหล่านั้นจำ�นวน
ไม่น้อยต้องประสบชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่ง อย่างที่พ่อแม่คาด
ไม่ถึง) ด้วยเหตุที่ทัศนคติสวนทางกัน การวางแผนครอบครัว
ในชนบทโดยเฉพาะที่ดำ�เนินการโดยรัฐ จึงมักไม่ประสบผล
แม้จะมีตัวเลขออกมาว่า ความต้องการยาคุมกำ�เนิดในชนบทมี
เพิ่มขึ้นนั่นก็เพราะชาวบ้านนิยมเอาไปให้หมูกิน เพื่อระงับอาการ
หื่น ส่งเสียงดังในฤดูสัด ซึ่งปรากฎว่าให้ผลชะงัดมาก
ปัญหาโภชนาการในชนบทก็เช่นกัน ผู้ที่คลุกคลีกับงาน
ด้านนี้ย่อมตระหนักดีว่า สาเหตุสำ�คัญประการหนึ่งที่ทำ�ให้ทารก
ในชนบทเป็ น โรคขาดอาหาร ก็ คื อ ความเชื่ อ ของแม่ ใ นเรื่ อ ง
ของแสลง ซึ่งทำ�ให้เด็กไม่ได้รับธาตุอาหารที่จำ�เป็นจากไข่ เนื้อ
ผัก อย่างที่ควร ด้วยถือว่าเป็นของแสลงต่อเด็กอ่อน แต่ใน
การให้การศึกษาแก่ชาวบ้านเพื่อเปลี่ยนทัศนคตินั้น นอกจาก
นักพัฒนาหรือนักโภชนาการจะใช้สื่อภาษาและวิธีการต่าง ๆ
ซึ่งชาวบ้านเข้าใจได้ยากแล้ว ยังไม่เข้าใจว่าแรงยึดเหนี่ยวทาง
ธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนั้น มีอิทธิพลต่อชาวบ้านแต่ละ
คนเพียงใดบ้าง เพราะถึงแม้แม่และพ่อของเด็กจะมีแนวโน้ม
เห็ น คล้ อ ยตามความคิ ด กระแสใหม่ แต่ ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ
แบบแผนที่ถือปฏิบัติในชุมชนและความไม่ต้องการที่จะทำ�ตนให้
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แตกต่างจากคนอื่น ก็อาจมีอิทธิพลผลักดันให้กลับไปเลี้ยงลูก
แบบเดิม ๆ ได้
พร้อมกันนัน้ ก็ไม่ควรทีเ่ ราจะประณามทัศนคติ ความเชือ่
ดังกล่าวอย่างง่าย ๆ ตราบใดที่ยังมิได้ศึกษาค่านิยมดังกล่าวให้
ถ่องแท้รอบด้าน ไม่ใช่แต่มองในด้านสาธารณสุขอย่างเดียว แต่
รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย เพราะความเชื่อเหล่านี้อาจมีความ
เป็นมาที่มีเหตุผลอยู่ เช่นเดียวกับประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น
ประเพณีงานศพ ประเพณีทำ�บุญ ทอดกฐิน ซึ่งเคยมีเนื้อหาสาระ
มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด แต่ต่อมาได้หายไปคงเหลือแต่รูปแบบ ซึ่ง
หากไม่ตายตัวเกินไปก็ถูกต่อเติมจนพิสดาร การเข้าใจรากฐาน
ความเป็นมาของประเพณีความเชื่อเหล่านี้ อาจเป็นประโยชน์
ในการใช้ประเพณี ความเชื่อนั้นเอง ปรับทัศนคติของชาวบ้าน
ด้วยวิธีการที่ชาวบ้านเข้าใจและยอมรับได้ ดีกว่าที่จะประณาม
ความเชื่อที่เขาผูกพัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอยู่ใน
ส่วนลึกของชาวบ้าน นี่กระมังที่เป็นเหตุให้ความเชื่อดังกล่าว
ยังคงฝังแน่นอยู่ในชนบท โดยเฉพาะภาคอีสาน ทั้ง ๆ ที่การ
พัฒนา การศึกษา และการสาธารณสุขได้แพร่เข้าไปเป็นเวลา
กว่า ๒ ทศวรรษมาแล้ว
ในการสนทนาครั้งหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาเด็กขาดอาหาร
ในชนบท มีการปรารภถึงสภาพของเด็กชาวอีสานจำ�นวนมากที่
ได้กินอาหารเพียงมื้อเดียวต่อวัน ชาวเมืองซึ่งมีการศึกษาผู้หนึ่ง
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ไม่รีรอที่จะเสนอความเห็นว่าปัญหาเช่นนี้แก้ได้ไม่ยากด้วยการ
เปลีย่ นให้เด็กกินข้าวต้มเพือ่ จะได้มขี า้ วกิน ๒ มือ้ ต่อวัน ตัวอย่างนี้
ทำ�ให้ขา้ พเจ้านึกถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังท่านหนึง่ ซึง่
ปัจจุบันเป็นนายกราชบัณฑิตยสถาน เมื่อประมาณ ๑๒-๑๕ ปี
ที่แล้ว ท่านได้เสนอแนะชาวบ้านที่ยากจน ให้แก้ปัญหาข้าวแพง
ด้วยการหากล้วยมากินแทนข้าว
สองตั ว อย่ า งแรกเป็ น เรื่ อ งความเชื่ อ และทั ศ นคติ ข อง
ชาวบ้าน สองตัวอย่างหลังเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจของ
คนเมือง แต่ทั้งหมดสะท้อนสิ่งเดียวกันคือ ผู้มีการศึกษาสมัยใหม่
ไม่วา่ นักพัฒนา ข้าราชการ หรือรัฐมนตรี ล้วนมีชอ่ งว่างอย่างมาก
กับคนส่วนใหญ่ที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่แต่เพียง
ทัศนคติ ความเชื่อของเขาเท่านั้นที่เราไม่เข้าใจ หากยังรวมไปถึง
คุณค่า ความดีของชีวิตที่เขายึดถืออีกด้วย พุทธศาสนาตามที่
เขาเข้าใจนั้น เป็นแกนวิถีชีวิต และมีอิทธิพลต่อเขาทั้งนัยบวก
นัยลบอย่างไรเราก็มองไม่เห็น เพราะแม้แต่พุทธศาสนาเองเราก็
รางเลือนเต็มที วิถีชีวิตและสภาพรอบตัวเราได้ถูก “พัฒนา” จน
ไม่สามารถมองเห็นผู้อื่นจากแง่มุมของเขาได้ โดยที่การมองจาก
แง่มุมของเราเอง ก็ถูกตีกรอบด้วยทัศนคติแบบตะวันตก จน
แทบจะถูกตัดขาดจากวัฒนธรรมไทย และรากฐานของสังคมไทย
ยิ่งขึ้นทุกที ผลที่ตามมาก็คือ แม้เราจะรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคมไทย แต่ก็หาได้เข้าใจสังคมไทยไม่
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เพราะไม่เข้าใจสังคมไทย หาไม่ก็เข้าใจอย่างง่อนแง่น
เราจึงรับความคิดและผลิตผลของตะวันตกมาใช้กับเมืองไทย
ได้ง่าย ๆ ถ้าเป็นเทคนิค วิธีการ หรือประยุกต์วิทยา ก็จำ�ลองเอา
มาปฏิบตั ทิ งั้ กระบวนประหนึง่ ของสำ�เร็จรูป โดยไม่มกี ารเลือกสรร
ดัดแปลงอย่างจริงจัง ถ้าเป็นมติ ข้อสรุป หรือทฤษฎี ก็เอามา
เป็นกรอบ เป็นแว่นมองสังคมไทยเลยทีเดียว ศักดินาฝรั่งเป็น
เช่นไร ศักดินาไทยก็เป็นเช่นนั้น ศาสนจักรในยุโรปเอาเปรียบ
สังคมอย่างไร สถาบันสงฆ์ไทยก็เอาเปรียบสังคมอย่างนั้น
ที่ เ ราเอามาเที ย บเคี ย งกั น ได้ อ ย่ า งง่ า ย ๆ ก็ เ พราะ
มองเห็ น ได้ แ ต่ เ พี ย งรู ป แบบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น แต่ ไ ม่ อ าจมองให้
ลึกลงไปถึงเนื้อหาสาระของสองสิ่งที่แตกต่างกันได้ จะว่าไปแล้ว
การเอาความคิดและผลิตผลของตะวันตกส่วนใหญ่ก็เป็นไปใน
ทำ�นองนี้ทั้งสิ้น คือรับมาแต่รูปแบบแต่ไม่อาจเข้าถึงเนื้อหาสาระ
ตัวอย่างเช่น ความคิดเรื่องการพัฒนา ก็เห็นแต่เฉพาะรูปแบบ
หรือมองในแง่ปริมาณ อันหมายถึง ตึกราม อาคาร ถนน เขื่อน
ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ส่วนเนื้อหา อันได้แก่
คุณภาพของชีวิตโดยรวมนั้น หาเข้าถึงไม่ เวลาพูดถึงการศึกษาก็
มักมองไปที่รูปแบบ วิธีการ คือโรงเรียน หลักสูตร การสอบวัดผล
ปริญญา มิได้มองให้ลึกไปถึงการบ่มเพาะสติปัญญาอารมณ์
หรือความเข้าใจในชีวติ และโลก เมือ่ ความคิดประชาธิปไตยเข้ามา
ก็มักหมายไปถึงรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง
อันล้วนแต่เป็นรูปแบบ หรือสัญลักษณ์แต่มิใช่เนื้อหาสาระของ
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ประชาธิปไตยจริง ๆ อันได้แก่ การที่ประชาชนมีอำ�นาจในการ
ตัดสินชะตากรรมของตนเอง และกำ�หนดความเป็นไปของชุมชน
หมู่คณะ การรับเอาประเพณีของตะวันตก อย่างประเพณีโซตัส
ประเพณีวาเลนไทน์ ก็เป็นการเอามาแต่รูปแบบแต่หาได้เข้าใจ
เนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ของประเพณีนั้น ๆ ไม่
เพราะสำ�คัญผิดว่ารูปแบบนั้นเป็นสาระ และเพราะ
ไม่เข้าใจแก่นของสังคมไทยอย่างเพียงพอ เมื่อมามองสังคมไทย
ไม่เห็นตึก อาคาร มีแต่กระท่อม เรือนไม้ คูคลอง ก็เลยตัดสินว่า
เมืองไทยไร้การพัฒนา ป่าเถื่อน เมื่อเห็นเมืองไทยไม่มีโรงเรียน
ในแบบของตะวันตก ก็สรุปว่าคนไทยไร้การศึกษา เป็นอนารยะ
และเพราะเมืองไทยไม่มีระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญ ก็เลยเข้าใจว่า
คุณค่าทางประชาธิปไตยไม่มีอยู่ในสังคมไทย เมื่อมองสังคมไทย
โดยเอารูปแบบของตะวันตกมาเป็นเกณฑ์ตัดสินเช่นนี้ ผลสรุปจึง
เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากเห็นว่าสังคมไทยแต่เดิมนั้นล้าหลัง
ไร้ความศรีวิไล
เมื่อเห็นอย่างนี้ ก็เท่ากับหนุนส่งให้เทคนิค วิธีการ
แบบแผน และการแก้ปัญหาอย่างตะวันตก ถูกสั่งเข้ามาใช้ใน
เมื อ งไทยหนั ก มื อ ยิ่ ง ขึ้ น โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง เงื่ อ นไขเฉพาะของ
สังคมไทย กรุงเทพฯ ซึ่งเคยร่มเย็นด้วยต้นไม้และลำ�คลองจึง
ถูก “พัฒนา” ให้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก
อาคารคอนกรีตอย่างฝรั่งเข้ามาแทนที่เรือนแพและเรือนไทย
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ถนนเข้ามาแทนที่คลองซึ่งถูกถมและทิวต้นไม้ซึ่งถูกตัด และแล้ว
ปัญหาทีส่ ร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้แก่คนกรุงเทพฯ ทุกวันนี้
ก็บงั เกิดขึน้ มา คือปัญหาน้�ำ ท่วมกรุง กว่าจะรูต้ วั ปัญหานีก้ ร็ นุ แรง
จนยากที่จะเยียวยาได้ เว้นแต่จะ “ผ่าตัด” เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะความไม่รวู้ า่ กรุงเทพฯ ตัง้ แต่แรกเป็นราชธานีถกู สร้างขึน้ มา
เพือ่ รับกับสภาพน้�ำ ท่วม โดยเฉพาะคูคลอง เรือนไม้ และเรือนแพ
จึงเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ครัง้ ดัง้ เดิม วิถชี วี ติ ของคนบางกอก
ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมแบบที่ลุ่มซึ่งสัมพันธ์กับน้ำ�อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อจะได้อยู่ร่วมกับแม่น้ำ� ลำ�คลอง ฤดูน้ำ�หลากอย่าง
ผาสุก ดังนั้นเมื่อเอาเมืองและวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามา
แทนที่อย่างไม่คำ�นึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม วิถี
ความเป็นไปของกรุงเทพฯ ทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยาจึง
ผันแปรเปลี่ยนไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติประจำ�ปีที่ดำ�เนิน
ติดต่อมาเป็นศตวรรษ กลายมาเป็นอุปสรรคต่อความสุขของ
คนกรุงเทพฯ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
ของกรุงเทพฯ
การศึกษาแต่เดิมซึ่งเคยอยู่ในวัดตั้งแต่ครั้งคนไทยยังไม่
รู้จักคำ�ว่า โรงเรียน โรงสอน แม้เมื่อคำ�นี้เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๔
พระองค์ ก็ ท รงสนั บ สนุ น ให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จั ด การศึ ก ษาอย่ า ง
เต็มที่ แต่ครั้นความนิยมในความเจริญแบบตะวันตกแพร่เข้ามา
การศึกษาก็ถูกดึงออกจากวัด เข้ามาอยู่ในอาณาเขตของโรงเรียน
ซึง่ แยกตัวออกมาอยูน่ อกชุมชน ครูกเ็ ป็นคนภายนอกซึง่ มีเงินเดือน
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หากมีความภูมิใจในรากฐานของสังคมไทย
เรี ย นรู้ อ ดี ต และวั ฒ นธรรมไทยด้ ว ย
ความเคารพ เราก็จะมีความเข้าใจสังคมไทย
อย่างถูกทิศถูกทาง

“

“
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จึงไม่มคี วามจำ�เป็นต้องข้องเกีย่ วกับชาวบ้านแต่อย่างใด ยิง่ กว่านัน้
หลักสูตรก็ไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในท้องถิ่น การศึกษาแบบใหม่
จึงกลายเป็นของแปลกปลอมของชุมชน ลูกหลานชาวบ้านที่ผ่าน
โรงเรียนจึงมีแต่จะเหินห่างจากชุมชน มีความรู้สึกและรสนิยม
ที่ต่างไปจากชาวบ้านทุกขณะ ยิ่งเรียนมาก ทัศนคติก็ยิ่งต่างกัน
จนกลายเป็นดูถูกชุมชนและวิถีชีวิตแบบเดิม และพอใจที่จะมี
ชีวิตแบบใหม่ในเมือง มากกว่าที่จะทำ�ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้าน
ของตน เราลืมไปแล้วกระมังว่า ในอดีต วัดกับชุมชนเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน พระก็เป็นคนในหมูบ่ า้ น มีชวี ติ ทีผ่ กู พันและหนุนเนือ่ ง
ด้วยชาวบ้านโดยตลอด การศึกษาที่มีวัดเป็นแกนจึงไม่เป็นสิ่ง
แปลกปลอมของชุ ม ชน ผลิ ต ผลของการศึ ก ษาชนิ ด นี้ จึ ง เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับหมู่บ้าน มีความรักผูกพันในท้องถิ่น ไม่
กรีดกรายทำ�ตัวเหนือชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนหรือเรียนต่ำ�กว่า ดังที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตั วอย่ า งที่ ย กมานี้ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะชี้ว่า การไม่เ ข้าใจ
สังคมไทยได้ก่อผลเสียอย่างไร หากยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า
ในการที่ จ ะเข้ า ใจสั ง คมไทยตลอดจนวั ฒนธรรมไทยนั้ น เรา
จำ�ต้องรู้จักภูมิหลัง เข้าใจอดีต ของสังคมไทยด้วย เพราะอดีต
เป็นรากฐานอันสำ�คัญของปัจจุบัน เป็นทั้งจุดเริ่มต้น และความ
คลีค่ ลายขยายตัว ทีแ่ สดงอาการออกมาให้เห็นเป็นสภาพปัจจุบนั
การรู้จักอดีตยังทำ�ให้เราได้เห็นบทเรียนและปรีชาญาณ ในทาง
ภูมิจิตภูมิปัญญาในอดีตอันมีคุณค่าต่อการสรรค์สร้างปัจจุบัน
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และอนาคต เพราะไม่รู้จักอดีตแลไม่เห็นปรีชาญาณและเหตุผล
ของคนรุ่นก่อน จึงไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ไม่ภูมิใจใน
อดีตของตน การแสวงหาความหมายจากวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้จากอดีตจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อไม่มีการสืบต่อความรู้และ
ประสบการณ์ ทุกอย่างก็เหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่หมด แม้จะไป
รับเอาของใหม่จากภายนอกเข้ามาแทน แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ล้มลุกคลุกคลานอย่างไม่จำ�เป็น โทษแห่งการไม่รู้จักคุณค่าของ
อดีตนี้ พระยาอนุมานราชธน ได้กล่าวไว้วา่ “ถ้าผูใ้ ดมีแต่ปจั จุบนั
ไม่มีอดีตเป็นรากฐาน ผู้นั้นก็เป็นคนเกิดใหม่อยู่ร่ำ�ไป ไม่มีวัน
เติบโต เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้” (รวมคำ�นำ�)
ในทัศนะของข้าพเจ้า การไม่มีความภูมิใจจนเกิดความ
รู้สึกดูถูกภูมิจิตภูมิปัญญาในรากฐานของไทยนี้เอง เป็นที่มาของ
ความกึ่งดิบกึ่งดีในสังคมไทย โดยปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาแต่
สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นต้นมา ในยุคนี้เอง ที่เราได้เห็น
นโยบายชาตินิยมที่มุ่งสร้างชาติด้วยการสร้างทัศนคติแบบใหม่
ให้ประชาชนดูแคลนขนบประเพณีและวิถีชีวิตแบบเดิมของตน
การนุ่งผ้าขาวม้า โจงกระเบน นั่งพับเพียบ กินหมาก กลายเป็น
ของน่ารังเกียจ การปลูกต้นพลู เป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย ศิลปะดัง้ เดิม
อย่างละครชาตรี ลิเก หุ่นกระบอก ตลอดจนเครื่องดนตรีอย่าง
ซอด้วง ซออู้ กลองยาว ถูกสั่งห้ามเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
ของชาติและไม่ใช่ของไทยมาแต่เดิม แต่แล้วในยุคคลั่งชาติ ที่
หมายให้คนไทยทุกคน มี “หัวใจที่เป็นไทยจริง ๆ” การสวมหมวก
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สวมกระโปรง ใส่เสือ้ นอก ผูกเน็คไทแบบฝรัง่ กลับกลายเป็นของดี
ที่เชิดหน้าชูตา กระทั่งการจูบกันก่อนออกไปทำ�งานก็ถือเป็น
ประเพณีที่สามีและภรรยาผู้อารยะจะละเว้นเสียไม่ได้
การเปลีย่ นแปลง อย่างทีห่ าความเป็นไทยไม่ได้ทงั้ หมดนี้
ประเดิมเริม่ ต้นด้วยการเปลีย่ นชือ่ ประเทศเป็นอันดับแรก นับเป็น
สัญญาณที่เตือนถึงหายนะภัยทางวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในอนาคต การลบคำ� ‘สยาม’ ออกจากแผ่นดินไทย ทั้ง ๆ ที่คำ�นี้
มีความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและผูกพันกับคนไทย
มาหลายศตวรรษ ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความไร้ส�ำ นึกทาง
ประวัตศิ าสตร์ของผูน้ �ำ ไทยรุน่ นัน้ (ตลอดจนรุน่ ต่อ ๆ มา) ทีไ่ ม่เห็น
คุณค่าของอดีต ยังแสดงถึงความนิยมตะวันตกอย่างไม่ลมื หูลมื ตา
และตื้นเขิน เพราะการเอาคำ�ว่า Thai ผสมกับ land เป็นชื่อ
ประเทศในภาษาอังกฤษนั้น ส่อแสดงถึงระดับความรู้และรสนิยม
ทางภาษาของผู้คิดค้นและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีว่ามีอยู่เพียงใด
ขอให้นึกดูเถิด หากวันดีคืนดี ประเทศเพื่อนบ้านของเรา
เปลี่ยนชื่อเป็นเบอม่าแลนด์ ลาวแลนด์ ไชน่าแลนด์ เราคงอดขำ�
ไม่ได้ เพราะช่างชวนให้นกึ ถึงดิสนียแ์ ลนด์ แดนหรรษา เสียนีก่ ระไร
แต่เพราะไทยแลนด์ เป็นชื่อประเทศของเรา เราจึงขำ�ไม่ออก
ด้วยเราถูกทำ�ให้มึนชาต่อความอัปลักษณ์ของคำ�นี้ จนหารู้สึก
อะไรไม่
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ภาษานั้นถือกันว่าเป็นสื่อแสดงวัฒนธรรมของประเทศ
เมื่ อ ชื่ อ ประเทศซึ่ ง เป็ น เสมื อ นคำ � รวบยอดของภาษาแห่ ง ชาติ
กลับกลายเป็นคำ�พันทางเช่นนี้ สิ่งที่สะท้อนออกมาให้นานาชาติ
ได้เห็น จะเป็นอะไรเล่า หากไม่ใช่วัฒนธรรมแบบหัวมังกุด
ท้ายมังกรของชาติที่หาเอกลักษณ์ของตัวไม่พบ
เมืองไทยยุคไทยแลนด์ทุกวันนี้เป็นเช่นนี้หรือไม่ เรา
พากันนิยมตะวันตกด้วยกายที่เป็นไทย แต่ใจอยากเป็นเยี่ยงฝรั่ง
จนไม่รวู้ า่ ของไทยเรานัน้ มีลกั ษณะอย่างไร มีความดีงามทีต่ รงไหน
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ภูมิหลังความเป็นมา ตลอดจนภูมิจิต
ภูมิปัญญา ซ้ำ�กลับดูถูก และมีแต่ความปรารถนาที่จะสลัดตน
ให้พ้นจากกำ�พืดเดิมของตน
การสร้างชาติด้วยวิธีอัดฉีดค่านิยมแบบตะวันตก (ซึ่ง
ล้วนเป็นประเภทเปลือก ประเภทกระพี้ทั้งสิ้น) เข้าไปในสังคม
ไทยอย่างเต็มที่ ด้วยหวังว่าจะทำ�ให้ไทยเป็นอารยะประเทศระดับ
มหาอำ�นาจอย่างที่เรียกว่า “มหาอาณาจักรไทย” นั้น ไม่เพียง
แต่จะทำ�ให้คนไทยดูถูกรังเกียจขนบธรรมเนียม และกริยาอาการ
ภายนอกอย่างเดิม ๆ ของตนเท่านั้น หากความรู้สึกดังกล่าว ยัง
ลงลึกไปถึงวัฒนธรรม สติปัญญา และคุณค่าอย่างไทยอีกด้วย
สภาพเช่นนี้ถูกซ้ำ�เติมให้ทรุดหนักขึ้น เมื่อถึงสมัยของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผลกระทบมิได้ถูกจำ�กัดอยู่แต่บริเวณตัวเมือง
เท่านั้น หากยังแผ่ขยายเข้าไปในหมู่บ้านทั่วประเทศ คุณค่าและ
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ความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ซึ่งสั่งสมสืบทอดกันมาในหมู่บ้าน
เป็นเวลาช้านานได้ถกู ทำ�ลายจนเกือบปลาสนาการไป ด้วยผลแห่ง
การพัฒนาตามตะวันตก ภายใต้คำ�ขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน
บันดาลสุข”
ชาวบ้านในสมัยก่อนที่การพัฒนาจะระบาดเข้าไปนั้น มี
ความพึงพอใจในวิถชี วี ติ ของตน อย่างทีค่ นเมืองในปัจจุบนั ยากจะ
เข้าใจได้ แม้การยังชีพจะต้องขึ้นอยู่กับการใช้แรงงานอย่างหนัก
ฝ่าแดด ฝ่าฝน ทนหนาวตลอดทั้งปี แต่การทำ�งานก็มิได้เป็น
ไปอย่างน่าเบื่อหน่าย เพราะมิใช่ว่าต่างคนต่างทำ� แต่ชาวบ้าน
ในหมู่บ้านจะมาร่วมกันช่วยงาน ไม่แต่เพียงในไร่นาเท่านั้น แม้
การสร้างบ้าน ตลอดจนขุดบ่อน้ำ� ซ่อมสร้างถนนหนทางสำ�หรับ
ส่วนรวม และกุฏิศาลาในวัด ประเพณีลงแขกก็มีส่วนสำ�คัญ การ
ร้องรำ�ทำ�เพลงร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความครึกครื้น มีชีวิตชีวาในการ
ทำ�งาน นอกจากการพึ่งพาอาศัยกันในด้านแรงงานแล้ว ชาวบ้าน
ยังพึ่งพากันในด้านปัจจัยสี่ด้วยการแลกเปลี่ยน หยิบยืมหรือ
ขอจากกันและกัน โดยที่เงินตราแทบจะไม่มีความหมายเอาเลย
ตลอดทั้ ง ปี ยั ง มี เ ทศกาลงานบุ ญ และงานประเพณี
เป็นประจำ� ซึ่งนอกจากจะทำ�ให้ชีวิตชุมชนไม่แห้งแล้ง ชาวบ้าน
ยังมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถในทางศิลปะของตน ไม่ว่า
ในทางร้องรำ�ทำ�เพลง หัตถกรรม หรือกระทั่งการทำ�อาหาร งาน
รื่นเริงของชุมชนเหล่านี้ล้วนจัดขึ้นที่วัด เพราะวัดเป็นศูนย์กลาง
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ของหมู่บ้าน เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการของชุมชน ทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางของวิถีชีวิต ชาวบ้านแต่ละคน ตั้งแต่เกิดจนตายล้วน
เกี่ยวข้องกับพระและวัดโดยตลอด ความที่พระได้รับการยกย่อง
เป็นผู้นำ�ของชุมชน อิทธิพลในทางศาสนธรรมก็แผ่เข้าไปในชีวิต
ของชาวบ้าน ความสัมพันธ์ในชุมชนจึงเป็นไปด้วยดี กิจการงาน
ที่เป็นของส่วนรวมก็เกิดขึ้นได้ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและ
ด้วยความเป็นผู้นำ�ของพระ
เห็นได้ว่า ความผาสุกในวิถีชีวิตของหมู่บ้าน เกิดขึ้นได้
ด้วยปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ การพึ่งพาอาศัยกัน ศิลปประเพณี
และศาสนธรรม อันนับเป็นบ่อเกิดแห่งพลังชีวิตของชุมชน และ
เป็นผลจากปรีชาญาณของคนโบราณ ทั้ง ๓ ประการต่างอิงอาศัย
ให้คณ
ุ แก่กนั และกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังเห็นได้วา่
การพึ่งพาอาศัยกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ทำ�ให้ศิลป
ประเพณีของชุมชนมีความหมาย เป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน
เพราะคนทั้งหมู่บ้านมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยอาศัยประเพณี
ผู้คนก็ได้ใกล้ชิดกับวัด ทั้งศาสนธรรมยังถูกสอดแทรกเข้าไปใน
ชีวติ จิตใจของชาวบ้าน เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ความสัมพันธ์กก็ ลมเกลียว
ราบรื่น ทำ�ให้การพึ่งพาอาศัยกันเป็นไปโดยปกติสุข
ในอีกทางหนึง่ การพึง่ พาอาศัยกันทำ�ให้เงินมีความหมาย
น้อยลง ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และความใฝ่ในคุณธรรมก็มีขึ้นได้
ศาสนธรรมมีความสำ�คัญต่อชีวติ ขึน้ มา ความประทับใจในศาสนา
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ย่อมเป็นแรงดลใจให้เกิดศิลปะ ประเพณี และเทศกาลงานบุญ
ความรื่นเริงบันเทิงใจที่เกิดขึ้นตามมา ทำ�ให้ชุมชนเกิดมีชีวิตชีวา
และช่วยเสริมให้ชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีหนุน่ เนือ่ งให้
เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ด้วยน้ำ�ใจไมตรี
หากความขยันขันแข็งหมายถึงการทำ�งานหนัก ไม่ยอ่ ท้อ
ต่อความยากลำ�บาก หนักเอาเบาสู้แล้ว ความขยันย่อมมีอยู่ใน
วิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างเต็มเปี่ยม กอปรไปด้วยความสุข และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน โดยไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้อง
ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งอื่นมาปรนเปรออีก
แต่ แ ล้ ว เมื่ อ การพั ฒนาอย่ า งตะวั น ตกแพร่ เ ข้ า มาโดย
ปราศจากความเคารพในคุ ณ ค่ า ดั้ ง เดิ ม ของหมู่ บ้ า น ความ
เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น ถนนหนทางและระบบสื่อสารมวลชน
ทำ�ให้ระบบเงินตราและระบบของตลาด เข้ามามีอทิ ธิพลแทนการ
แลกเปลี่ยน หรือขอปันกัน การโฆษณาสินค้าปลุกเร้าชาวบ้าน
ให้เกิดความต้องการอย่างใหม่ ที่ต้องใช้เงินตอบสนอง เงินจึงมี
ความหมายขึ้นมา การลงแขกช่วยเหลือกันหดหายไป เพราะ
ชาวบ้านแต่ละคนต่างขวนขวายหาเงินแบบตัวใครตัวมัน การ
ทำ�งานก็เริ่มกลายเป็นของน่าเบื่อ และเมื่อการผลิตเพื่อขาย
เข้ า มาแทนที่ ก ารผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ หนี้ สิ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น มาไม่ รู้ จ บ
เพราะชาวบ้านไม่เท่าทันเล่ห์กลในระบบตลาด ในขณะเดียวกัน
การศึกษาในโรงเรียนและการปกครองจากส่วนกลาง ก็ทำ�ให้
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ชาวบ้านรู้สึกด้อยกว่าคนเมือง ไม่ภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของตนอีกต่อไป การใช้แรงงานกลายเป็นของต่ำ� ความรู้สึก
ดังกล่าวรุนแรงขึ้นเมื่อเข้าไปเรียนหนังสือและไปหาเงินในเมือง
อั นเป็ นเหตุ ใ ห้ ค วามผู กพั น ซาบซึ้ ง ในศิ ล ปประเพณีของชุมชน
เจือจางในคนหนุ่มสาว วัดก็อ่อนบทบาทลงไปเพราะคนรุ่นใหม่ที่
จะเข้าไปสืบต่อความเป็นผูน้ �ำ ของพระรุน่ ก่อนมีนอ้ ยลง เนือ่ งจาก
หลงใหลในวิถีชีวิตแบบใหม่ตามแบบคนเมือง เมื่อพลังชีวิตของ
หมู่บ้านอ่อนแอลง เนื่องจากวัดขาดความแข็งขัน ด้วยเลือดใหม่
ที่มีคุณภาพเข้ามาน้อย ขณะเดียวกันเทศกาลงานบุญก็จืดชืด
เพราะขาดการสืบต่อ ประกอบกับมีความบันเทิงอย่างใหม่ที่เป็น
ของส่วนตัว (เช่น วิทยุ) เข้ามา อีกทั้งความสัมพันธ์ก็ไม่แน่นแฟ้น
เหมือนเดิม ด้วยไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันอีกต่อไป รากฐานแห่ง
ความภูมิใจในวิถีชีวิตแบบเดิมของชาวบ้านก็พังทลาย ชีวิตใน
หมู่บ้านดำ�เนินไปอย่างแกน ๆ ความพึงพอใจในวัฒนธรรมของ
ตนหมดไป กระแสแห่งคุณ ค่าและปรีชาญาณที่เคยสืบต่อกัน
มาแต่ครั้งปู่ย่าตายายก็แทบขาดสะบั้น ความเลื่อมใสศรัทธาใน
ค่านิยมแบบใหม่ในเมืองก่อตัวขึ้นมา ชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์
ข้องขัด เพราะได้ไม่สมอยากและมากไปด้วยหนี้สิน
ประเทศนั้นประกอบขึ้นมาจากหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้าน
มีอันต้องเป็นไปเช่นนี้แล้ว จึงไม่น่าประหลาดใจที่สังคมไทยจะ
เป็นสังคมที่ขาดพลังชีวิต ไร้ความผาสุก และไม่มีความเชื่อมั่นใน
สติปญ
ั ญาของตนเอง กลับยอมตนอยูใ่ ต้การครอบงำ�ทางความคิด
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ของตะวันตกอีกต่อหนึ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา นี้แลคือผลพวงแห่ง
การพัฒนาที่ขาดความเข้าใจและความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
สภาพอันไม่เป็นมงคลทีข่ า้ พเจ้ากล่าวมาทัง้ หมดนี้ ก็เพือ่
ย้�ำ ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการเข้าใจ และภูมใิ จในวัฒนธรรมและ
อดีตอันเป็นรากฐานของเราเอง ความเข้าใจและความภูมิใจนั้น
เป็นเรือ่ งทีไ่ ปด้วยกัน ยิง่ มีความเข้าใจในรากฐานของเราได้มาก
เท่าไร ก็ยงิ่ แลเห็นปรีชาญาณในทางภูมจิ ติ ภูมปิ ญ
ั ญา เกิดความ
ภูมิใจในรากฐานของเรามากเท่านั้น ในทำ�นองเดียวกัน หากมี
ความภูมิใจรากฐานของสังคมไทย เรียนรู้อดีตและวัฒนธรรม
ไทยด้วยความเคารพ เราก็จะมีความเข้าใจสังคมไทยอย่าง
ถูกทิศถูกทาง
ความเข้าใจและความภูมิใจดังกล่าว จะทำ�ให้เราเห็น
คุ ณ ค่ าของการคิ ด อย่ า งไทย ไม่ รู้ สึ กดู ถูกรั ง เกี ย จว่ า ด้ อ ยกว่ า
การคิดอย่างฝรั่ง และด้วยการคิดอย่างไทยนี้เอง เราจะเข้าใจ
ภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบในวัฒนธรรมไทย สามารถมองลึก
ไปถึงเนื้อหาแก่นสารที่เป็นรากฐานของสังคมไทยได้ ด้วยการ
มองจากแง่มุมของคนไทยด้วยกันเอง เราจะเข้าใจว่าธรรมชาติ
มีความสำ�คัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไร ป่าและต้นไม้ไม่ใช่
สิ่งแสดงความเป็นอนารยะชนิดที่ว่าหาก เห็นเสือเราจะฆ่า พบ
ป่าเราจะฟัน ดังที่ผู้นำ�ยุคพัฒนาบอกเรา ลำ�น้ำ�ลำ�คลอง ก็ไม่ใช่
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความล้ า หลั ง ที่ จ ะต้ อ งถมจนกลายเป็ นว่ า การ
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ถอยหลังเข้าคลองเป็นเรื่องน่าละอาย เราจะเข้าใจว่า วัดมีความ
สำ�คัญอย่างไรต่อชุมชนและการศึกษาของเรา การศึกษาที่อยู่กับ
วัดไม่ใช่เรือ่ งน่ารังเกียจ และคำ�ว่า โรงเรียนวัด จะไม่มคี วามหมาย
ทีน่ า่ ดูถกู เหมือนดังปัจจุบนั หากเราเข้าใจภูมปิ ญ
ั ญาในวัฒนธรรม
เราจะตระหนักว่าคุณค่าประชาธิปไตย ก็มีอยู่ในพุทธศาสนาของ
เราเองและเป็นสิ่งที่ควรสานต่อสืบเนื่องให้สมสมัย
ถ้ามองสังคมของเราได้อย่างถูกทิศถูกทางได้มากเท่าไร
เราจะเห็นพลังที่สั่งสมอยู่ในวัฒนธรรมของเราได้มากเท่านั้น
พลังดังกล่าวได้ร้อยรัดชีวิตจิตใจของคนส่วนใหญ่ให้เข้าด้วยกัน
และสั่งสมอยู่ในสังคมนานนับศตวรรษ หากเราสามารถสื่อสาร
กับเขาได้ด้วยภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบที่เขาคุ้นเคยผูกพัน
สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของเขา ด้วยเคารพ
ความเข้าใจในภูมิจิตภูมิปัญญาของเขา เราจะสามารถดึงพลัง
ทางวัฒนธรรมนั้นออกมาใช้ในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคมได้
อย่างเต็มที่
มหาตมะคานธี แ ละขบวนการของเขาสามารถปลุ ก
ประชาชนอินเดียให้ตนื่ ขึน้ และเคลือ่ นตัวจนเป็นกองทัพสันติเสนา
ทั่วได้ ก็เพราะมีความเชื่อมั่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
วัฒนธรรมของประชาชน จนแลเห็นพลังอันมหาศาลที่สั่งสมอยู่
ในประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานของตน ในขณะที่ นั ก ชาติ นิ ย ม
ร่ ว มสมั ย เดี ย วกั บ เขาที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งใหม่ ม องไม่ เ ห็ น
กลับดูแคลนเอาด้วยซ้ำ�
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ขบวนการสรรโวทัยแห่งลังกา สามารถเสริมสร้างจิตสำ�นึก
ของประชาชนในชนบทอย่างกว้างขวาง จนเกิดความเชือ่ มัน่ ในการ
ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากความทุกข์ยากด้วยกำ�ลังของตัวเองได้
ก็เพราะกลับไปหาพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของลังกา และ
นำ�เอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์เป็นธงชัยในการสร้างสรรค์
หมู่บ้านอย่างได้ผล
ด้วยนัยเดียวกันนี้เอง ที่ครูบาศรีวิชัยสามารถแปรศรัทธา
ของชาวเชียวใหม่ทั้งเมืองให้กลายเป็นพลังในการตัดถนนขึ้น
ดอยสุเทพอย่างที่รัฐบาลส่วนกลางในเวลานั้นไม่อาจกระทำ�ได้

ความภูมใิ จในรากฐานของเรามิได้หมายความถึงความ
มัน่ ใจจนแลไม่เห็นข้อด้อยข้อเสีย อันมีอยูม่ ากมายในวัฒนธรรม
ในอดีตของเรา แต่หมายถึงการเคารพสิ่งเป็นรากฐานของเรา
และเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นแก่น อะไรเป็นกระพี้ ด้วยท่าทีและ
ความเข้าใจดังกล่าว เราจะเห็นข้อด้อยข้อเสียเหล่านั้นอย่าง
เท่าทันและสามารถปลดเปลือ้ งแก้ไขส่วนเสียดังกล่าวได้อย่างมี
อุบายแยบคาย ขอให้ดตู วั อย่างการเลิกทาสและการแก้ไขประเพณี
อั น ล้ า สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ว่าเป็นไปอย่างสุขุมรอบคอบ รอบรู้ในวัฒนธรรมไทย และอดทน
ต่อกาลเวลาเพียงใด ในขณะเดียวกันก็ขอให้ดูบทเรียนจากการ
สร้างสังคมใหม่ของเขมรพอลพต ว่ามีความเท่าทันในวัฒนธรรม
ของตนหรือไม่ และการพยายามทำ�ลายวัฒนธรรมกำ�พืดเดิม ซึ่ง
สำ�คัญว่าเป็นของเลวร้ายทั้งหมด ให้พินาศภายในชั่วพริบตานั้น
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ให้ ผ ลสะท้ อ นเป็ น อย่ า งไร ในเรื่ อ งนี้ พ ระราชปรารภของ
พระพุ ท ธเจ้ า หลวง ในคราวที่ ท รงมี พ ระราชดำ � ริ ใ ห้ เ ลิ ก ทาส
ควรที่เราจะรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ดังมีความตอนหนึ่งว่า
“ข้าพเจ้ามีความปรารถนาว่า การสิ่งไรซึ่งเป็นการเจริญ
มีคุณแก่ราษฎร ควรจะเป็นไปให้ทีละเล็กละน้อยตาม
กาลตามเวลา การสิ่งไรซึ่งเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่
โบราณ แต่ไม่สู้เป็นสิ่งที่ยุติธรรม ก็อยากจะเลิกถอนเสีย
แต่จะจูโ่ จม โหมหักเอาทีเดียวนัน้ ไม่ได้ จะต้องค่อยตัดรอน
ไปได้ทีละเล็กทีละน้อยพอให้เบาบางเข้าทุกที เมื่อเป็นอยู่
ดังนี้ การก็คงจะเป็นไปทีละน้อย ๆ เรียบร้อยไปตามเวลา
ตามกาล” (พระราชปรารภว่าด้วยทาสและเกษียณอายุ
๑๒ กรกฎาคม ๒๔๑๗)

วั ฒนธรรมแต่ ล ะวั ฒนธรรมนั้ น แม้ จ ะมี จุ ด ด้ อ ยและ
ข้อเสีย แต่ช่องทางแก้ไขปลดเปลื้องก็มีอยู่ในวัฒนธรรมนั้นเอง
สำ�คัญอยู่ที่เราจะค้นพบได้หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราจะ
สามารถใช้ประเพณีความเชื่อในวัฒนธรรมนั้นเอง เป็นตัวเอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ความเชื่อเกี่ยวกับจัณฑาล
นั้นถือได้ว่าเป็นแง่ลบ ซึ่งคานธีเรียกว่า “เนื้อร้าย” ของวัฒนธรรม
อินเดีย แต่เขาสามารถใช้ความเชื่อในวัฒนธรรมอินเดียนั้นเอง
ทำ�ให้คนจัณฑาลกลายเป็น “หริชน” คือคนของพระเจ้าขึ้นมาได้
แม้ทศั คติใหม่นจี้ ะไม่สามารถลบล้างความเชือ่ ดัง้ เดิมได้หมด แต่ก็
ส่งผลบวกต่อสังคมอินเดียมิใช่นอ้ ย ในระดับบุคคล เรายังสามารถ
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วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมนั้น แม้จะ
มีจุดด้อยและข้อเสีย แต่ช่องทางแก้ไข
ปลดเปลือ้ งก็มอี ยูใ่ นวัฒนธรรมนัน้ เอง
สำ�คัญอยูท่ เี่ ราจะค้นพบได้หรือไม่ กล่าว
อีกนัยหนึง่ คือเราจะสามารถใช้ประเพณี
ความเชื่อในวัฒนธรรมนั้นเอง เป็น
ตัวเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นได้หรือไม่

“

“
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เรียนรู้ได้จากแนวปฏิบัติของพระพุทธองค์ เมื่อจะทรงเปลี่ยน
ความเชือ่ ของชาวบ้าน ในเรือ่ งอิทธิปาฏิหาริย์ ก็มทิ รงใช้วธิ ลี บล้าง
ลบหลู่ความเชื่อนั้น แต่ทรงใช้ความเชื่อดังกล่าวเป็นปัจจัยให้
เกิดกุศลธรรมขึ้นในตัวผู้นั้น พร้อมกันนั้น ก็ยกระดับหรือขยาย
ความเชื่อนั้นให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับธรรม หรือความ
ถูกต้องโดยลำ�ดับจนเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด
ผู้ที่มีความภูมิใจในรากฐานแห่งสังคมของตน มิใช่ผู้ที่
หลงของเก่าและเห็นทางออกของปัจจุบนั จำ�กัดอยูเ่ พียงการรักษา
แก้ไขปรับปรุงของเก่าตามยุคตามสมัยเท่านั้น หากยังเห็นถึง
ความสำ�คัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากรากฐานที่มีอยู่เดิม
เพราะวั ฒ นธรรมนั้ น ย่ อ มมี ทั้ ง คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น สากลและคุ ณ ค่ า
ที่มีความสมเฉพาะกาลเฉพาะเวลา เมื่อยุคสมัยแปรเปลี่ยนไป
ของเก่าในวัฒนธรรมย่อมไม่อาจสนองประโยชน์ของสังคมนั้น
ได้อย่างเต็มที่เหมือนก่อน จำ�ต้องมีของใหม่เข้ามาสืบต่อแทน
ต่อเมื่อเข้าถึงของเก่าได้อย่างลึกซึ้ง และสัมพันธ์กับสังคมของตน
อย่างเข้าใจ จึงจะสามารถรังสรรค์ศิลปวิทยาร่วมสมัยที่ถึงพร้อม
ซึ่งความเป็นเลิศ เป็นศรีของสมัยได้อย่างแท้จริง ดังวัดเบญจมบพิตร และหนังสือ พุทธธรรม อันเป็นผลงานอย่างวิเศษ ทีส่ ะท้อน
ถึงความภูมิใจในรากฐานของไทย ของปราชญ์ต่างสมัยได้เป็น
อย่างดี
ใช่แต่เท่านั้น ในกรณีที่รับเอาสิ่งใหม่จากภายนอกเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นศิลปวิทยา เทคโนโลยี ระบบ ระเบียบวิธี หรือคุณค่า
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อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้เข้าถึงวัฒนธรรมย่อมเห็นความ
จำ�เป็นในการเชื่อมของใหม่เหล่านั้น ให้ต่อกับของเดิมที่มีอยู่
ทั้งในทางรูปแบบและสาระ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ปรับของเก่าให้เข้ากับของใหม่ เพื่อให้ของใหม่กลมกลืนจนเป็น
เนือ้ เดียวกับวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ อันจะเกือ้ หนุนให้ของใหม่นนั้ เข้าถึง
และอำ�นวยประโยชน์แก่คนวงกว้างอย่างมากที่สุด และยังเป็น
การบำ�รุงวัฒนธรรมของเดิมให้เจริญงอกงามไปได้
เมื่อครั้งที่ไทยจำ�ต้องรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เพื่อ
เผชิญรับกับการรุกรานของมหาอำ�นาจในยุโรปนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำ�นึงถึงประเด็นนี้
อย่างยิ่ง ทั้งพระองค์ยังทรงตระหนักอีกด้วยว่า ของเก่ากับ
ของใหม่จะเชื่อมต่อกันได้อย่างไรนั้น อยู่ที่การประสานกันของ
คนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่เป็นสำ�คัญ ดังทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง
พระยาวงษานุประพันธ์หนึ่งปีก่อนเสด็จสวรรคตว่า
“คนชั้นใหม่ไม่รู้การเก่า....ข้างคนชั้นเก่าตั้งใจทำ�ให้ดี แต่
พื้นความรู้ไม่มี...ความต้องการของเราต้องการให้รู้ทั้งนอก
ทั้งใน ทั้งเก่าประกอบกันได้ ซึ่งเป็นข้อขัดสนอย่างเอก
อยู่ในเวลานี้ ถึงจะบ่นไปก็หาได้ไม่ เสนาบดีจะต้องมีวิธี
ที่จะนำ�คนใหม่และคนเก่าเจือกันเข้าให้ได้ ให้คนเก่าได้
เรียนวิชาอย่างใหม่ จากผู้ที่อ่อนกว่าตัว โดยไม่ต้องนึกอาย
ว่ า เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ เ ป็ น เด็ ก ข้ า งฝ่ า ยนั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู้
กว้างขวางก็เหมือนกัน ต้องชักโยงให้เรียนความรูจ้ ากผูใ้ หญ่
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ซึ่งมีความชำ�นาญพื้นเมือง โดยอย่าให้รู้สึกว่าต้องเป็น
ลูกศิษย์ตาครูปา่ ครูเถือ่ น ซึง่ ไม่รจู้ กั อะไร” (พระราชหัตเลขา
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๕๒)

แต่แล้วคนรุ่นต่อ ๆ มาหาได้คำ�นึงถึงพระราชปรารภ
ดังกล่าวอย่างจริงจังไม่ พากันนำ�ของใหม่เข้ามา โดยไม่คำ�นึง
ว่าจะสัมพันธ์กับของเก่าอย่างใด คนรุ่นใหม่ไม่เรียนรู้จากคน
รุ่นเก่า ระบบการศึกษาอย่างใหม่ไม่มีอะไรสัมพันธ์กับการศึกษา
อย่างเก่าที่มีวัดเป็นแกน ระบบสาธารณสุขสมัยใหม่ไม่เชื่อมต่อ
กับการรักษาแผนโบราณ ระบบยุติธรรมก็มีภาษา รูปแบบ และ
พิธีกรรม ที่ประชาชนเข้าไม่ถึง ระบบประชาธิปไตยที่นำ�มา
จากตะวันตกก็ไม่เชื่อมโยงกับคุณค่าประชาธิปไตยที่แฝงอยู่ใน
พุทธศาสนาและไม่เข้ากับคตินิยมของชาวบ้าน พร้อมกันนั้น
ของเก่าก็ไม่พยายามเข้าหาของใหม่ ดังเช่นคณะสงฆ์ซงึ่ ไม่สนใจที่
จะเรียนรูว้ ทิ ยาการ และทำ�ความเข้าใจสังคมสมัยใหม่อย่างจริงจัง
เพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องเท่าทันกาลสมัย ผลที่ปรากฎก็คือ
ในขณะที่ของใหม่ก็ไม่สามารถเกื้อกูลประชาชนได้อย่างแท้จริง
เพราะรูปแบบ วิธีการ และสาระ ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
คงสนองประโยชน์หรือเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มน้อยเท่านั้น
ส่วนของเก่าที่เคยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ถูกทำ�ลาย หรือ
สลายตัวเอง เนื่องจากถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
ความเปลีย่ นแปลงได้ เป็นอันว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์
ทัง้ สองทาง ทัง้ วัฒนธรรมของเดิมก็ขาดการสืบทอดมายังปัจจุบัน
หรือต่อเนื่องไปในอนาคต
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การสืบเนื่องทางวัฒนธรรม มีความสำ�คัญเพียงใดนั้น
พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวเปรียบเทียบเอาไว้ดังนี้
“สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรม ย่อมตกอยูใ่ นข่ายของวิวฒ
ั นาการ
ทั้งนั้น เมื่อกล่าวรวมก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงคลี่คลายขยายตัว
รุ ด หน้ า เป็ น ความเจริ ญ อยู่ ม ากและสื บ เนื่ อ งกั น ต่ อ ไป
ไม่ ข าดตอนและหยุ ด ยั้ ง เป็ น ดั่ ง กระแสธารที่ ไ หลเรื่ อ ย
เก่ า ไปใหม่ ม าและต่ อ เป็ น สายเดี ยว หาได้ ห ยุ ด ที่ แ ค่ ค น
แต่ก่อนสร้างไว้ให้เราเพียงเท่านั้นไม่ ถ้าเก่าไม่ต่อใหม่ และ
ใหม่ไม่ตอ่ เก่า เมือ่ เปรียบก็เหมือนลำ�ธารทีไ่ ม่เป็นกระแสธาร
ทีไ่ หลเรือ่ ย ฉะนัน้ ถ้าไม่ไหลเรือ่ ยน้�ำ ก็คงเน่า ถ้าน้�ำ เน่าไม่ไหล
น้ำ�ใหม่ก็ไหลไม่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ�เก่าไว้คอยต้านทานน้ำ�ใหม่
น้ำ�ใหม่ก็จะไหลแรงและเร็วเกินขอบเขตจนหมด น้ำ�ลำ�ธารก็
จะไม่เป็นลำ�ธารอีกต่อไป” (ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน)

แต่ละสังคม ย่อมสร้างสรรค์และสั่งสมปรีชาญาณไว้ใน
วัฒนธรรมของตน ปรีชาญาณเหล่านี้จะสามารถสืบทอดต่อเนื่อง
จากอดีตถึงปัจจุบัน ไปยังอนาคตได้ ก็ต่อเมื่อสังคมนั้น ๆ มีความ
เคารพในวัฒนธรรมของตน ประชาชนมีความภูมิใจที่ได้เติบโต
ในทางสติปัญญาและจิตใจมาจากวัฒนธรรมของตน ในสังคม
เช่นนี้ เราจะได้เห็นการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาที่เป็นเยี่ยม และ
การประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง เพราะอาการเหล่านี้เป็นทั้ง
ผลิตผลของปรีชาญาณ และเป็นสื่อสำ�คัญที่จะถ่ายทอดคุณค่า
ต่าง ๆ ในสังคม ที่นิยมยึดถือ ให้ส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปได้
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แต่ ห ากสั ง คมใดไร้ ค วามภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรมของตน
ประชาชนดูแคลนสติปัญญาที่มีในสังคมของตน ในสังคมเช่นนี้
กระแสแห่งปรีชาญาณทีเ่ คยสืบต่อกันมาจะขาดสะบัน้ และคุณค่า
ดั้งเดิมจะฝังจมอยู่ในวัฒนธรรม ที่มีแต่จะลบเลือนหายไป
สังคมไทยกำ�ลังตกอยู่ในสภาพอย่างหลัง เราจึงแทบ
ไม่ได้เห็นศิลปวิทยาอย่างไทยที่เป็นงานอันเลิศ ยิ่งไปกว่านั้น
การประพฤติปฏิบัติ อันควรเป็นแบบอย่างก็หาได้ยาก ทั้งหมดนี้
เป็นอุปสรรคสำ�คัญ ทีน่ อกจากจะทำ�ให้เราไม่อาจภูมใิ จในรากฐาน
ของเราแล้ว ยังทำ�ให้เราอับจนโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามสำ�หรับ
ชีวติ ของเราเอง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ท่านเป็นคนรุน่ เก่าที่
เติบโตมาจากวัฒนธรรมไทยเกือบจะโดยตลอด แต่ทา่ นก็ได้มชี วี ติ
ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่ และเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
มาเป็นลำ�ดับ แต่เมื่อนึกเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันแล้ว ความ
รู้สึกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นกับท่าน เป็นความรู้สึกต่อคนรุ่นใหม่เมื่อ
๑๓ ปีที่แล้วว่า
“ข้าพเจ้าสงสารคนรุ่นใหม่ (อายุในคราว ๔๐ ปี) มาก
ข้าพเจ้าเติบโตจากเด็กมาเป็นผูใ้ หญ่ โดยได้เห็นคนเสียสละ
ความส่วนตัวให้พ่อแม่ ลูกเมีย พระมหากษัตริย์ ทั้งที่
คนเหล่ า นั้ น ก็ มี ค วามบกพร่ อ งอย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ บ้ า งเป็ น
จำ�นวนมาก ได้เห็นครูที่เสียสละให้ศิษย์ เช่น แม่ชี ครูของ
ข้าพเจ้า ที่กล่าวแล้วเป็นคนดีกว่าตัวละครนั้นมีมาก ดังนั้น
คนรุ่นใหม่อาจได้เปรียบในเชิงวิชาการ แต่อาจเสียเปรียบ
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คนรุน่ ข้าพเจ้าในเรือ่ งคุณธรรมของผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับบัญชา
ซึง่ ข้าพเจ้าได้พบมา เป็นผูท้ นี่ า่ นับถือ เป็นสุภาพบุรษุ และมี
ความตัง้ ใจดีตอ่ บ้านเมืองอย่างแท้จริง ประกอบกับคุณธรรม
ที่สำ�คัญ เช่น ไม่พยาบาท เป็นต้น” (ความสำ�เร็จและ
ความล้มเหลว)

บางทีท่านอาจสงสารคนรุ่นใหม่มากขึ้น เมื่อได้พบว่า
๕ ปีต่อมา ผู้ใหญ่ “ที่น่านับถือ เป็นสุภาพบุรุษ” ของไทยอีกผู้หนึ่ง
ที่ยังหลงเหลืออยู่ ต้องถูกขับไสไล่ส่งออกจากมาตุภูมิ ที่ตนรับใช้
มาโดยตลอด จนต้องอาศัยแผ่นดินอังกฤษเป็นทีพ่ กั พิงกระทัง่ บัดนี้
ในสภาพเช่นนี้ เมื่อผนวกกับการศึกษาสมัยใหม่ ที่โน้ม
ไปทางตะวันตกอย่างเลยเถิด คนรุน่ ปัจจุบนั จึงนอกจากจะไม่รจู้ กั
รากฐานของสังคมตนแล้ว ยังไม่เห็นว่าสิ่งนั้นจะมีความหมายต่อ
ตนเองและสังคมอย่างไร ความภูมิใจจึงเกิดขึ้นไม่ได้ แม้ต่อมา
จะเริ่มแลเห็นความจำ�เป็น ในการที่จะทำ�ความเข้าใจในรากฐาน
ของสังคมไทย แต่ครั้นจะสร้างความเข้าใจดังกล่าวให้เกิดขึ้นมีขึ้น
กับตัว ก็มิใช่เรื่องง่าย เพราะเราได้เหินห่างจากรากฐานของ
สังคมเราเองมาเป็นเวลานาน จนถูกตัดขาดไปเลยก็ว่าได้ ภูมิจิต
ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ ป็ น ของไทยเองเราก็ แ ทบไม่ รู้ จั ก สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น
แบบอย่างแห่งปรีชาญาณดังกล่าวที่ร่วมสมัยกับเราก็หาได้ยาก
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล การสืบค้นเข้าไปในอดีต ในมรดก
ทางวั ฒนธรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะทำ � ให้ เ รารู้ จั ก และเข้ า ใจ
ปรีชาญาณอย่างไทย โดยเฉพาะในทางภูมิปัญญา ส่วนในทาง
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ภูมิจิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเนื้อ
กับตัว อย่างไรก็ตาม ปรีชาญาณในด้านนี้นับวันจะสูญหายไป
มากแล้วเช่นกัน ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามการเรียนรู้จาก
ชาวบ้าน ซึง่ เป็นตัวแทนอันสำ�คัญของวัฒนธรรมไทย แม้วา่ คุณค่า
และปรีชาญาณเป็นอันมากทีเ่ คยดำ�รงอยูใ่ นวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ของเขา จะถูกทำ�ลายไป อันเป็นผลจากการพัฒนาสมัยใหม่ แต่
ก็ยังมีอีกไม่น้อย ที่ยังหลงเหลืออยู่
การหยั่งความคิดเข้าไปในอดีต และโยงประสบการณ์
เข้ากับวัฒนธรรมดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะทำ�ให้เราค้นพบบทเรียน
และปรีชาญาณสำ�หรับปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานหนุนเนื่องกิจกรรม
ของเราให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างมากที่สุดเท่านั้น
หากเรายั ง จะได้ เ ข้ า ถึ ง คุ ณ ค่ า และความลุ่ ม ลึ ก ในชี วิ ต ของคน
แต่ก่อน ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างรากฐานของชีวิตส่วนบุคคล
อีกด้วย
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๗

บทสรุป
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ชี วิ ต และสั ง คมอุ ด มคติ จ ะบั ง เกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ เรา
แต่ละคนเลิกฝากความหวังไว้กบั กันและกัน บำ�รุงเลีย้ ง
สติปัญญาและความดีงามของเราให้เจริญงอกงามจน
เป็นที่พึ่งพิงของเราได้อย่างแท้จริง
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ชีวิตส่วนบุคคลกับชีวิตทางสังคมส่วนรวมของแต่ละคน
นั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเพียงใด รากฐานของชีวิต
ทั้ง ๒ ส่วนก็สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเพียงนั้น ชีวิตที่มีราก
หยั่งลึกเข้าไปในสภาวะด้านในย่อมมีความเจริญตั้งมั่นและ
สามารถอำ�นวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้ด้วย ส่วนชีวิต
ที่หยั่งเข้าไปถึงรากฐานของสังคมย่อมนำ�ภูมิจิตภูมิปัญญามา
เกือ้ กูลสังคมอย่างได้ผล ทัง้ ยังบำ�รุงคุณภาพของชีวติ ให้งอกงาม
อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ รากฐานของชีวิตทั้ง ๒ ส่วน จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
สำ�หรับผู้ที่อยู่ในโลกแห่งกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม
การแสวงหารากฐานของชีวิต จึงมิใช่อะไรอื่น หากเป็นการ
กลับไปหาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา และในสังคมของเรา ซึ่งล้วน
ถูกละเลยมาเป็นเวลานาน เพราะเราชอบที่จะแสวงหาคำ�ตอบ
นอกตัว นอกสังคมของเรา พอใจที่จะมองไปข้างหน้าถ่ายเดียว
โดยไม่คิดที่จะย้อนดูตัว หรือเหลียวมองข้างหลัง สำ�หรับข้าพเจ้า
คำ�ตอบของชีวิตอยู่ที่สติปัญญาและความดีงามในตัวเรา มิใช่
ทรัพย์ศฤงคารหรือเกียรติยศ และคำ�ตอบของสังคมไทยก็อยู่ที่
ภูมิจิตภูมิปัญญาอย่างไทย ยิ่งกว่าความคิดอย่างฝรั่ง คำ�พูดเช่นนี้
อาจถูกเย้ยหยันว่า เป็นการถอยหลังเข้าคลอง แต่เพราะเรารังเกียจ
คลองใช่ไหมชีวิตในเมืองหลวงทุกวันนี้ จึงเปียกแฉะและทุลักทุเล
อย่างยิ่ง
เราจำ�เป็นที่จะต้องกลับไปหารากฐาน ด้วยนัยนี้เท่านั้น
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การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งจะเกิดขึ้นได้ และการเปลี่ยนแปลง
ชนิดนี้เท่านั้น ที่เป็นไปอย่างที่เรียกว่า “ราดิกัล” (radical)
เพราะคำ� ๆ นี้โดยอรรถ หมายถึงการลงไปที่รากฐาน เข้าใจและ
กระทำ�การอย่างถึงรากถึงฐาน ตลอดจนรู้จักตั้งคำ�ถามอย่าง
ถึงรากถึงโคน โดยเฉพาะประการหลังนี้สำ�คัญอย่างยิ่ง ข้าพเจ้า
มองไม่ เ ห็ นว่ า การแสวงหารากฐานของชี วิ ต จะเป็ น ไปได้ ห าก
ปราศจากการตั้งคำ�ถามอย่างถึงรากถึงโคน ต่อความรู้สึกนึกคิด
และทัศนคติที่ฝังแน่นอยู่ในตัวเรา และต่อค่านิยม สถาบัน และ
ระบบทีเ่ ฟือ่ งฟูอยูใ่ นสังคมปัจจุบนั ซึง่ ลวงให้เราหลงเชือ่ ว่า นัน่ คือ
คำ�ตอบอันสวยสดของชีวติ และสังคม ภาพลวงเช่นนีม้ เี กินพอแล้ว
ในสังคมไทย ชีวิตและสังคมของเรา จะเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
ไม่ได้ หากไม่มีการตั้งคำ�ถามต่อสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เห็นมายาการ
ทีแ่ ฝงอยู่ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะต้องตัง้ คำ�ถามอย่างจริงจังด้วยความ
คิดที่ลึกซึ้งถึงราก อย่างราดิกัล ดังคำ�นิยามของอีริค ฟรอมม์
ที่ว่า “คือการตั้งคำ�ถามต่อความคิดทุกความคิด สถาบันทุก
สถาบัน จากแง่ที่ว่า ความคิดและสถาบันนั้น ๆ เกื้อกูลหรือ
ขัดขวางความสามารถของมนุษย์ ในอันที่จะสรรค์สร้างชีวิตชีวา
และความเบิกบานในชีวิต”
แม้สิ่งที่ข้าพเจ้าเสนอมาทั้งหมด ท่านก็ควรจะตั้งคำ�ถาม
ด้วยเช่นกัน แต่คำ�ตอบจะมิได้มาจากข้าพเจ้าหากมาจากการ
ประจักษ์ในตัวท่านเอง และไม่แต่เฉพาะเรื่องรากฐานของชีวิต
เท่านั้น เรื่องอื่น ๆ คำ�ตอบก็อยู่ที่ท่านเองเป็นสำ�คัญ
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ในการบรรยายครัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้เสนออะไรใหม่ ทัง้ มิได้
เสนอทฤษฎีหรืออุดมการทางการเมืองอย่างใหม่ที่กำ�ลังแสวงหา
กันอยู่ เพราะข้าพเจ้าไม่คิดว่าลำ�พังทฤษฎีหรืออุดมการทาง
การเมืองอย่างเดียว จะทำ�ให้คนเรามีความมั่นคงในจิตใจหรือ
ในอุดมคติไปได้ตลอด นั่นยังไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นขั้นพื้นฐานสำ�หรับ
เราแต่ละคน ในการเกื้อกูลสังคม แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากผู้ใด
มีรากฐานของชีวิตที่ตั้งมั่น ดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้น เขาย่อมมี
เกณฑ์วินิจฉัยที่รัดกุมในการเลือก เฟ้น ไตร่ตรองทฤษฎี หรือ
อุดมการที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเองและสังคมได้ และแม้
เมือ่ สังคมเกิดผันผวน ยุคสมัยเกิดปรวนแปร ทฤษฎีอดุ มการทีเ่ คย
หนักแน่นน่าเชื่อถือ เกิดพังทลายต่อหน้าต่อตา รากฐานของชีวิต
ดังกล่าวจะยึดรั้งผู้นั้นไม่ให้รวนแร ซวดเซ แม้ล้มคว่ำ� ก็จะทรงตัว
ลุกขึ้นได้โดยเร็ว ไม่ถึงกับตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังหน่ายแหนง
ต่อการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ หรือชิงชังอุดมคติที่เคยยึดถือเป็น
ประทีปนำ�ชีวิต แต่ข้อที่น่าเศร้าใจก็คือสภาพอันไม่พึงปรารถนา
ดังกล่าว กลับเกิดขึ้นในสมัยของเรา การบำ�เพ็ญตนเพื่อมหาชน
กลายเป็นที่เข็ดขยาด ความศรัทธาในความดีงามเสื่อมถอยลง
ความเป็ นจริ ง ทุ กวั น นี้ ก็ คื อ การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สัง คมถูก ปรามาส
มากขึน้ การหยิบฉวยไขว่คว้าหาผลได้เฉพาะหน้าเฉพาะตัวกลาย
เป็นคุณธรรมประจำ�สมัย ในขณะที่การดำ�รงตนอยู่ในอุดมคติถูก
ถากถางมากขึ้นทุกที
เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และในวาระ
เดียวกันนี้เอง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประเดิมปาฐกถาโกมล
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คีมทอง โดยเป็นปฐมปาฐกในหัวข้อ “อุดมคติ” ท่านได้กล่าวความ
ตอนหนึ่งว่า
“เราท่านมักจะได้ยินเสมอว่า อุดมคติกินไม่ได้ คันปากนัก
อยากจะตอบเสียเหลือเกินว่า ใครเล่าจะบ้าพอที่จะกิน
อุดมคติ หรือมิฉะนั้น ก็มีผู้กล่าวว่า ไอ้ที่คุณคิดจะทำ�นั่น
มันเป็นอุดมคติแต่ปฏิบัติไม่ได้ ต้องตอบว่า สิ่งที่ดีนั้น
ปฏิบัติยาก ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้
สิ่ ง ที่ เ ลวนั้ น จะปฏิ บั ติ ใ ห้ ง่ า ยสั ก ปานใด ก็ ดี ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ”
(อุดมคติ)

แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมานานแล้ว บัดนี้ ถ้อยคำ�อันเป็น
สัจจวาจาเช่นนี้ จำ�ต้องนำ�มากล่าวย้ำ�อีกในที่นี้ เพื่อเป็นอนุสสติ
เตือนใจเราทั้งหลาย มิให้ท้อถอยในการดำ�เนินชีวิตตามครรลอง
ของอุดมคติอย่างถึงที่สุด แม้อุปสรรคขวากหนามจะมากมาย
เพียงใดก็ตาม

้ บมิตรทีเ่ หมาะ
โบราณกล่าวเอาไว้วา่ “ผูเ้ คราะห์ดคี อื ผูพ
ในโอกาสที่เหมาะ และผู้ที่พบศัตรูที่เหมาะ ก็เป็น ผู้เคราะห์ดี
เช่นกัน” สถานการณ์ที่เรากำ�ลังเผชิญอยู่นี้ ไม่เป็นมิตรกับเรา
ข้อนีเ้ ป็นทีแ่ น่ชดั อยูแ่ ล้ว แต่ถงึ แม้มนั จะกัดกร่อน บัน่ ทอนกำ�ลังใจ
เราลงไป ทำ�ศรัทธาของเราให้ออ่ นล้า แต่กไ็ ด้ให้บทเรียนอันล้�ำ ค่า
แก่เราว่า เราไม่อาจฝากความหวังทั้งหมดของเราไว้กับสิ่งใดได้
ไม่ว่าโครงสร้าง สถาบัน ระบบ ทฤษฎี อุดมการ คณะ พรรค
หรือกระทัง่ มิตรสหายหรือครูบาอาจารย์ของเรา สิง่ นอกตัวเหล่านี้
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พร้อมที่จะแปรปรวน ผกผัน เสื่อมสลาย หรือทำ�ลายศรัทธาของ
เราได้ตลอดเวลา ถึงที่สุดแล้วที่พึ่งพิงอันแท้จริงของเรา ก็คือ
สติปัญญาและความดีงามในตัวเรา อันเป็นคุณวิเศษซึ่งแฝงเร้น
อย่างไม่มีประมาณในตัวเราทุกคน ความหวังของชีวิตอันผาสุก
และสังคมที่งดงาม อยู่ที่เราแต่ละคน หาใช่มิตรสหาย ผู้นำ�พรรค
หรือฟ้าดินดวงดาวที่ไหนไม่ ในการสร้างสรรค์ความใฝ่ฝันให้เป็น
ความจริงนั้น แม้เราไม่อาจแยกจากกันได้ แต่ชีวิตและสังคม
อุดมคติจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนเลิกฝากความหวัง
ไว้กบั กันและกัน แต่หนั มาฝากความหวังไว้ทตี่ วั เราเองให้มากทีส่ ดุ
บำ�รุงเลี้ยงสติปัญญาและความดีงามของเราให้เจริญงอกงาม จน
เป็นที่พึ่งพิงของเราได้อย่างแท้จริง ในทัศนะของข้าพเจ้า นี้คือ
นัยสำ�คัญที่เราทั้งหลายอาจเรียนรู้ได้จากสถานการณ์อันลำ�เค็ญ
ในปัจจุบัน เป็นบทเรียนที่สื่อตรงถึงคนรุ่นเราอย่างหนักแน่นและ
แจ่มแจ้ง ซึ่งคนรุ่นอื่นไม่มีโอกาสได้ประสบ หากบทเรียนเช่นนี้
มีคุณค่าอย่างยิ่งยวดสำ�หรับเรา จะมิหมายความดอกหรือว่า เรา
ได้พบศัตรูที่เหมาะในโอกาสที่เหมาะแล้ว
การเตรียมกปาฐกถาครั้งนี้ ดังได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่า
เป็นเสมือนการทำ�การบ้านให้แก่ตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทาง
การดำ�เนินชีวิตที่พึงประสงค์ เพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ตนเอง
และเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด สิ่งที่พูดมาทั้งหมด แม้จะมีถ้อยคำ�
อันเขื่องแต่นั่นก็หมายประโยชน์ในทางเตือนสติแก่ตนเองด้วย
เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะยังเป็นพระ หรือกลับคืนเป็นฆราวาส
พันธกิจต่อชีวิตและสังคมก็หาได้แปรเปลี่ยนไม่
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แต่ ก ระนั้ น ก็ มิ ไ ด้ หมายความว่ า การดำ�เนิน ชีวิต ของ
ข้าพเจ้าในอนาคต ไม่อยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะแปรเปลีย่ นได้ เพราะวันหนึง่
ความอ่อนแอที่เร้นตัวอาจจู่โจมจนทำ�ให้ตนเองต้องถลำ�ออก
จากทางที่ปรารถนา ข้าพเจ้าหวังว่า เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะ
ยอมรับในความอ่อนแอของตน จะไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่นหรือ
สังคม และจะไม่สรรหาเหตุผลบรรดามีมายืนยันความถูกต้อง
ของแนวทางชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเอาสีข้างเข้าถู ทั้งจะไม่กล่าว
ประณามถากถางอุดมคติของผูอ้ นื่ ดังทีม่ กั กระทำ�กันอยูใ่ นปัจจุบนั
ข้าพเจ้าหวังว่า ที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าจะสามารถเอาชนะ
ความอ่อนแอดังกล่าว และกลับมาสู่วิถีชีวิตอย่างเก่าดังเดิม เพื่อ
เป็นเพื่อนร่วมทางอุดมคติกับเราทั้งหลายต่อไป
บั ด นี้ ถึ ง เวลาอั น สมควรแล้ ว ในที่ สุ ด แห่ ง ปาฐกถา
ข้ า พเจ้ า ขอเชิ ญ ชวนเราทั้ ง หลายน้ อ มใจรำ � ลึ ก ถึ ง อุ ด มคติ ข อง
โกมล คีมทอง อุดมคติของผู้ที่จากไป อุดมคติของผู้ที่ยังอยู่ และ
อุดมคติในตัวเรา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสำ�เร็จประโยชน์
แก่ตนเอง เพื่อนมนุษย์ และมวลสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อน
ร่วมโลกเทอญ
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ธรรมะกับการทำ�งาน
บรรยายแก่สมาชิกชุมนุมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐ กรกฏาคม ๒๕๒๙
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จ.นครปฐม
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ขอเจริญพรท่านอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจในเรื่อง
ชีวิต อาตมาจำ�ได้ว่าเคยมาพูดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อ ๒ ปีก่อน
คือราวต้นปี ๒๕๒๗ แต่คราวนั้นบรรยากาศออกจะแตกต่าง
กับที่นี่มากเพราะว่าตอนนั้นอาตมาไปพูดที่ตำ�หนักเดิม ซึ่งได้มี
การปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้ว รู้สึกว่าที่นั่นมีบรรยากาศที่ค่อนข้าง
เก่า ขรึม สง่า และมีบรรยากาศของความเป็นไทยอยู่พอสมควร
แต่ว่ารายการวันนั้นมีคนมาร่วมมาก จึงไม่มีความเป็นกันเอง
เท่าที่ควร ผิดกับรายการวันนี้ บรรยากาศดูจะสดใส อาคารมี
ลักษณะของศตวรรษที่ ๒๖ และผู้คนก็ไม่มากนัก จึงมีบรรยากาศ
ของความเป็นกันเอง พอที่จะสามารถพูดคุยอย่างผ่อนคลายได้
อาตมาถือว่าเป็นเรือ่ งดีทมี่ โี อกาสได้มาพูดหรือมาแสดงความเห็น
ในที่นี้อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าสถานที่จะแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม
นั่นไม่ใช่สาระสำ�คัญ เพราะเหตุว่าธรรมะหรือเรื่องชีวิตนี้มีอยู่
ในทุกที่ และเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกสถาน การที่
ทางชุมนุมพุทธศาสตร์ได้จัดให้มีรายการพูดคุยแบบนี้ทุกสัปดาห์
อาตมาว่าเป็นของดีและเข้าใจว่าทุกๆ ท่านที่มาร่วมก็คงจะยินดี
ด้วยเช่นกัน ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญไว้อยู่เสมอว่า
เป็นเรื่องดีงาม เราชาวพุทธคงจะทราบเรื่องมงคล ๓๘ ประการ
การฟังธรรมอย่างสม่�ำ เสมอ และการสนทนาธรรมอย่างสม่�ำ เสมอ
ถือเป็นมงคล ๒ ประการทีช่ าวพุทธควรยึดถือ การสนทนาธรรมนี้
เป็นมงคลในแง่ที่จะทำ�ให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เกิด
ความกระจ่างแก่ตัวผู้พูด แก่ตัวผู้ร่วมสนทนา และแก่ผู้ฟังเอง
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สำ�หรับชาวพุทธนั้นเราถือกันว่า คนจะดีมีชีวิตที่สุขสบาย มีจิตใจ
งดงาม ประสบความผาสุกได้นั้นมิใช่เพราะมีสิ่งใดมาทำ�ให้ มิใช่
พระเจ้าบันดาลหรือพรหมลิขิต ผันแปรให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้
แต่คนเราจะดีได้ จะมีชีวิตที่งดงามได้ก็เพราะตัวเราเอง การที่เรา
ทำ�อะไรลงไปแต่ละอย่าง แต่ละสิ่งนี้ ล้วนมีส่วนที่ทำ�ให้ชีวิตเรา
ดีขึ้นหรือเลวลงได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น การที่เราแต่ละคนพยายามเสริมสร้าง
ตัวเอง พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้สูงขึ้น งดงาม
ขึน้ จึงเป็นสิง่ สำ�คัญในทางพุทธศาสนา ถือได้วา่ การพัฒนาตนนัน้
เป็นแกนกลางของพุทธศาสนา การทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ ได้ เราแต่ละคน
ต้องมีสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดที่
แยบคาย ถูกต้อง และเป็นกุศล อันนำ�ไปสูก่ ารมีปญ
ั ญาทีม่ องเห็น
โลกตามความเป็นจริง และน้อมนำ�ชีวติ สูภ่ าวะทีด่ งี ามยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ตามลำ�ดับขั้นของการพัฒนา การอ่านหรือฟังธรรมเป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยได้เกิดเป็นโยนิโสมนสิการได้ สิ่งภายนอกที่ช่วยให้เรามีวิธีคิด
และมีปัญญานี้ท่านเรียกว่า ปรโตโฆสะ อีกคำ�หนึ่งซึ่งคล้ายกัน
คือ กัลยาณมิตร อันหมายความรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
แต่ละคนสามารถพัฒนาจิตและปัญญา เข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริง ในระดับแยบคายลุ่มลึกเป็นลำ�ดับ
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ธรรมะคืออะไร
วันนี้ทุกคนคงเข้าใจกันว่าเราจะพูดกันเรื่องธรรมะ แต่
เวลาเราได้ยินคำ�ว่า ‘ธรรมะ’ เราจะนึกถึงอะไรก่อน ภาพที่เรา
นึกทันทีที่ได้ยินคำ�นี้อาจจะเป็นพระพุทธรูป พระไตรปิฏก หรือ
พระสงฆ์ทกี่ �ำ ลังเทศน์ เราอาจนึกถึงลายกนก หรือของโบร่�ำ โบราณ
ที่ให้ความรู้สึกเก่าๆ ขรึม ขลัง คิดถึงเปลวเทียน ควันธูป หรือ
นึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งทำ�ให้เรารู้สึกว่าเป็นของแปลก เป็นของที่
ทำ�ให้เรารู้สึกห่างเหิน แต่ถ้าบอกพวกเราว่าเราจะมาพูดกันเรื่อง
ชีวิต เราจะรู้สึกว่ามีความพร้อม มีความสนใจที่จะรับฟังหรือ
แลกเปลี่ยนความเห็น เพราะเราย่อมรู้สึกว่าชีวิตของเราหรือของ
คนอื่นมักมีปัญหาไม่มากก็น้อยและอยากแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
แต่ความรู้สึกแบบนี้อาจไม่เกิดกับคนรุ่นใหม่
เวลาได้ยินคำ�ว่า ‘ธรรมะ’ คำ�นี้อาจชวนให้เรานึกถึง
บาป-บุญ ซึ่งเรามักมองเป็นเรื่องเหลวไหลแต่จริงๆ แล้วธรรมะ
เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น คนสมัยก่อนเขา
อาจนึกถึงธรรมะในแง่บุญกุศล แต่ถ้าพูดอย่างสมัยใหม่บุญกุศล
ก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อะไรก็ตามที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้งดงาม ประณีต เราก็เรียกสิง่ นัน้ เป็นบุญกุศล ไม่ได้หมายความ
ว่ามีการให้คะแนนบวกหรือลบในอวกาศ หรือให้คะแนนสะสม
บนแผ่นสุพรรณบัฏของเทวดานั่นเป็นความเข้าใจแต่เดิม เป็น
บุคคลาธิษฐาน เป็นของเปรียบเทียบ อันนั้นเป็นความเข้าใจของ
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คนโบราณ เป็นแนวคิดโบราณที่เราต้องเคารพทัศนะของเขา แต่
ถ้าใช้คำ�สมัยใหม่ก็ต้องว่า บุญคือสิ่งที่พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น มีจิตที่
ดีขึ้น มีปัญญาที่กระจ่างสว่างไสวมากขึ้น นี้เรียกว่าบุญ ส่วนบาป
ก็คอื สิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ชวี ติ หนักอึง้ เศร้าหมอง คับแคบ เวียนวน ไม่พน้
จากวัฏจักรอันเลวร้ายเสียที มีแต่จะฉุดลากให้ชีวิตจิตใจตกต่ำ�
ไปเรื่อย คนสมัยเก่าเรียกว่านี่เป็นตัวบาป แต่เราคงจะไม่เรียก
อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำ�ความเข้าใจได้ว่า ธรรมะ
คือเรื่องของการทำ�ชีวิตจิตใจให้สูงขึ้น เป็นสุขยิ่งขึ้น เราก็จะ
ตระหนักว่าธรรมะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ของเราทุก ๆ คน ไม่อาจ
แยกออกจากชีวิตประจำ�วันของเราได้
จะว่าไปแล้ว ชีวิตของคนเราจะดีขึ้นได้ก็คงต้องมี ๓ ส่วน
ที่พัฒนาไปด้วยดีคือ มีกายที่ดี มีจิตที่ดี และมีปัญญาที่ดี ทั้ง
สามส่วนนี้จะทำ�ให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยดี และเรายัง
สามารถมีความสุขได้ดว้ ยตัวเราเอง นีเ่ ป็นขัน้ เริม่ ต้น เป็นขัน้ พืน้ ฐาน
ธรรมะที่จะทำ�ให้ชีวิตเรามีคุณภาพดีขึ้น ต้องเป็นธรรมะที่เอื้อให้
เรามีกาย มีจิต มีปัญญาที่ดี อะไรก็ตามที่ทำ�ให้ทั้ง ๓ ส่วนนี้ดีขึ้น
ประณีต ผ่องแผ้วมากขึ้น เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะ เวลานี้เรา
ทุกคนย่อมตระหนักว่าโลกปัจจุบันกำ�ลังมีปัญหามาก ปัญหาการ
เบียดเบียนทางกาย ความรูส้ กึ วุน่ วายเป็นทุกข์ทางใจ ความโง่เขลา
เบาปัญญา ทัง้ หมดนีเ้ กีย่ วพันกับเรือ่ งธรรมะเหมือนกัน แต่บางคน
อาจมองไม่เห็นว่ามันเกีย่ วกับเรือ่ งธรรมะอย่างไร การทีเ่ ราสุขภาพ
ไม่ดมี นั เกีย่ วกับธรรมะด้วยหรือ ปัญหาหลายอย่างทีเ่ ราไม่สามารถ
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ที่จะมอง แยกแยะ หรือสืบสาวให้เห็นถึงต้นตอของมันได้ เรา
ก็เลยไปโทษว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสาเหตุ แต่อาตมาเองรู้สึกว่าปัญหา
เหล่านี้มันสืบโยงมาถึงเรื่องธรรมมะอยู่ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัจจุบัน ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ
มากมาย อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคอ้วน ทุกวันนี้เราต้องการ
แม้กระทั่งยาลดความอ้วน ตลอดจนยากระตุ้นความอยากเพื่อ
ให้กินอาหารได้มากขึ้น ยานอนหลับก็กลายเป็นสิ่งจำ�เป็นขึ้นมา
สำ�หรับโลกสมัยใหม่ นี่ก็เป็นเรื่องธรรมะเหมือนกัน เป็นเรื่อง
ธรรมะในแง่ที่ว่า เราไม่สามารถจะทำ�หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง เราไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่จำ�เป็นสำ�หรับร่างกาย
ของเรา อะไรบ้างที่เป็นของหลอกของเทียม ไม่เป็นประโยชน์
สำ�หรับเรา เราไม่รู้ว่าเท่าไรจึงจะเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินชีวิต
ของเรา ขณะที่อาหารซึ่งเรากินนั้นเต็มไปด้วยสารพิษ แปดเปื้อน
ด้วยสิ่งที่เป็นอันตราย สารเคมีมักแทรกอยู่ในเนื้ออาหารกระป๋อง
และอาหารทีเ่ รากินอยูป่ ระจำ� เหล่านีก้ เ็ ป็นเรือ่ งธรรมะเหมือนกัน
แน่ น อน ปั ญ หานี้ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากพ่ อ ค้ า เห็ น แก่ ไ ด้
คนขายไม่มีศีลธรรม คนปรุงไม่มีจริยธรรม เหล่านี้เป็นประเด็น
หนึ่ง แต่ธรรมะมีขอบเขตกว้างกว่านั้น บางทีธรรมะก็ไม่ใช่เรื่อง
ของศีลธรรมอย่างเดียวแต่เป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์ตอ่ กันด้วยดี
และธรรมะยังเป็นเรื่องของการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงด้วย
เช่นเวลานี้เรามีความเชื่อว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสามารถจะ
เอาเปรียบหรือทำ�ลายอย่างไรก็ได้ ขอให้สนองประโยชน์ของเรา
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เป็นพอ เวลาปลูกผักเราไม่คดิ จะถนอมดิน แต่จะตักตวงประโยชน์
อย่างไรก็ได้ ส่วนแมลงนัน้ ก็เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะกำ�จัดถ่ายเดียว
เราไม่ คิ ด ว่ า แมลงเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น หรื อ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ธรรมชาติ
สำ�หรับดิน สำ�หรับพืช และสำ�หรับสมดุลธรรมชาติ พอเราเห็น
แมลงเราก็คิดอย่างเดียวว่าเราต้องกำ�จัดมัน วิธีกำ�จัดก็คือว่า
ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีแรง ๆ นีเ่ ป็นเพราะวิธคี ดิ ทีข่ าดความ
เข้าใจในธรรมชาติตามที่เป็นจริงนี่เอง อาหารที่เรากินทุกวันนี้จึง
เต็มไปด้วยสารเคมีทเี่ ป็นพิษยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ในชีวติ ประจำ�วัน
คนปลู ก บางคนอาจมี ค วามตั้ ง ใจดี แ ต่ ก ารที่ เ ขามี ทั ศ นะต่ อ
ธรรมชาติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ รู้ จั ก กฎเกณฑ์ ห รื อ สมดุ ล ธรรมชาติ
ขณะเดียวกันก็สนใจแต่จะได้ผกั สวย ๆ ยิง่ กว่าคำ�นึงถึงคุณค่าของ
อาหารก็เลยนิยมใช้สารเคมีแรงๆ ปัญหาจึงเกิดขึ้นนานาประการ
ไหนอาหารจะเป็นพิษ ดินถูกทำ�ลาย ทั้งยังเกิดมลภาวะในน้ำ�อีก
ด้วย โรคต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายที่น่ากลัวคือโรคมะเร็ง ควร
กล่าวในที่นี้ด้วยว่า โรคมะเร็งนั้นมิได้มีสาเหตุจากสารพิษที่
แปดเปื้อนมาในอาหารเท่านั้น เวลานี้ยังพบอีกว่าสาเหตุสำ�คัญ
อีกประการหนึ่งของโรคมะเร็งก็คือการกินอาหารที่ปรุงแต่งจน
กลายสภาพจากเดิมหรือผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ เช่น กินข้าว
หรือน้�ำ ตาลทีผ่ า่ นการขัดหรือฟอกจนขาว อาหารกระป๋อง อาหาร
สำ�เร็จรูป หรืออาหารฟาสท์ฟู้ด อาหารเหล่านี้เมื่อกินนานเข้าจะ
ทำ�ให้ร่างกายทั้งระบบเสียสมดุลและเกิดอาการที่เรียกว่ามะเร็ง
ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
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ธรรมะกับธรรมชาติ
พูดย่อ ๆ ก็คือ ถ้าขาดธรรมะในความหมายที่กว้างคือ
ชีวิตไม่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว ชีวิตของเราก็จะเกิดปัญหา
ไม่ใช่เฉพาะปัญหาทางจิตใจเท่านั้นแม้แต่ปัญหาในกายก็ไม่เว้น
แต่ถ้าเรารู้จักกฏเกณฑ์ธรรมชาติ ใช้ชีวิตให้สมดุลทั้งในร่างกาย
จิตใจ และสอดคล้องกับธรรมชาติ รู้จักประมาณ กินอาหาร
อย่างพอเหมาะพอควร ดำ�เนินชีวิตโดยคำ�นึงถึงสมดุลธรรมชาติ
ทั้งที่เป็นธรรมชาติภายในตัวเราและธรรมชาติรอบตัวเรา ถ้าทำ�
เช่นนี้ได้ชีวิตเราก็จะเป็นสุข การกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
มีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะโดยตรง
เพราะฉะนั้นธรรมะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเรื่องศีลธรรมหรือความ
สัมพันธ์กับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของปัญญา คือการมอง
ธรรมชาติและสรรพสิ่งอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าเรารู้จัก
ธรรมชาติดีพอ ตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่งต่าง ๆ
ในธรรมชาติ มองเห็นความสัมพันธ์อันเกื้อกูลระหว่างแมลง สัตว์
พืช ดิน และน้�ำ เราจะไม่เห็นว่าการฉีดยากำ�จัดศัตรูพชื เป็นเรือ่ งดี
แต่ควรเลือกใช้วิธีการซึ่งเป็นอหิงสากับแมลง แทนที่จะทำ�ลาย
เราก็เพียงแต่ใช้วิธีการทางธรรมชาติ เช่น ใช้พืชบางชนิดควบคุม
มันไม่ให้เจริญเติบโตจนเกินขอบเขต แม้แมลงจะกิน ผักของเรา
บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผักของเรายังมีอีกแยะ แต่เวลานี้เรา
เห็นแมลงตัวเดียวก็ไม่ได้ หากผักมีรอยกัดกินแม้เพียงเล็กน้อยก็
เป็นเดือดเป็นแค้นแล้ว คิดแต่จะทำ�ลายมันทั้งที่ผักของเรามีมาก
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เกินพอทีจ่ ะให้แมลงกินด้วยซ้�ำ แต่ถา้ เราหันกลับมามองและเข้าใจ
ธรรมชาติอย่างถูกต้องมากขึ้นเราจะมีอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ถึงแม้ว่ามันจะแหว่ง มีรอยแทะรอยกัดของแมลงไปบ้างก็ถือว่า
เป็นเรื่องปกติ ดีกว่ามีผักสวยแต่เต็มไปด้วยอันตราย อันที่จริง
ถ้าเรารู้จักประมาณในการดำ�เนินชีวิตเราก็จะเห็นคุณค่าของการ
ปลูกพอกินยิ่งกว่าปลูกมาก ๆ เพื่อหวังรวยซึ่งทำ�ให้หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีเร่งการผลิตจนอาหาร
กลายเป็นพิษไปนี้ชี้ว่าชีวิตของเราจะเป็นสุขและพัฒนาขึ้นได้
แม้แต่ในเรื่องทางกายก็ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสิ้น กล่าวคือ
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการมองโลกตามความเป็นจริงจนกลมกลืน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ

ธรรมะกับคุณภาพชีวิต
สำ�หรับเรื่องจิตนั้นเราคงเห็นพ้องต้องกันอยู่ว่า การที่จิต
ของเราจะมีคุณภาพ สมรรถภาพ และเป็นสุขได้ ก็เป็นเรื่องของ
ธรรมะเช่นกัน ข้อนีเ้ ราก็คงเห็นกันอยู่ แต่บางทีเห็นแล้วเรายังไม่มี
ใจน้อมตามนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้ก็โดยอาศัย
การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ถ้าเราหมั่นพิจารณาจิตใจ
อยู่เสมอเราก็จะรู้ เราจะพบว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะทำ�ให้จิตใจของเรา
เจริญงอกงาม เวลาเราไปอยูใ่ นป่าเขา ในทีซ่ งึ่ บรรยากาศสงบเงียบ
ตามธรรมชาติ เราเคยสังเกตไหมว่าทำ�ไมเราจึงรู้สึกสงบ จิตใจ
ผ่อนคลาย เวลาเราเดินมาเหนื่อย ๆ พอไปถึงที่นั่นความเหน็ด-
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เหนื่อยกลับหายไปอย่างฉับพลัน เรียกว่ากายและจิตฟื้นตัวได้
อย่างรวดเร็ว แต่ในบางทีไ่ ปแล้วรูส้ กึ เหนือ่ ย บางครัง้ ก็ไม่ได้ท�ำ งาน
ด้ ว ยซ้ำ � เพี ย งแต่ พู ด คุ ย สนุ ก สนานเอะอะมะเทิ่ ง กั น ไม่ กี่ ชั่ ว โมง
พองานเลิกและความตื่นเต้นจางหายไปก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าขึ้น
มาทันที บางทีเหนื่อยกว่าการทำ�งานหนักเสียอีก ปรากฏการณ์
ทำ � นองนี้ เ ราเคยสั ง เกตดู บ้ า งหรื อ เปล่ า ถ้ า สั ง เกต เราก็ จ ะ
แลเห็นความเป็นจริงของชีวิตจิตใจของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า
บางสิ่งบางอย่างสามารถเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้น
ได้ เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่มันเป็นความจริงที่
บอกให้ เ รารู้ ถึ ง ธรรมชาติ ข องชี วิ ต และจิ ต ใจ เวลาเราไปอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ ฟังเพลงสงบ ละเมียดละไม แล้วเรารูส้ กึ สบาย
นั่นเป็นความจริงที่ครอบคลุมชีวิตจิตใจของเราอยู่ ธรรมะเป็น
ปรากฏการณ์ความเป็นจริง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเรา
ให้สงู ขึน้ พูดเช่นนีห้ มายความว่าธรรมะมิใช่เรือ่ งของการทำ�ความดี
ทำ�บุญทำ�ทานเท่านัน้ การมีธรรมะคือการพยายามขัดเกลาตนเอง
ด้วยวิธีต่าง ๆ (รวมทั้งการทำ�ความดีเกื้อกูลผู้อื่นด้วย) เพื่อให้เรา
มีปัญญาเห็นชีวิตตามที่เป็นจริงมากขึ้น รู้เหตุว่าอะไรทำ�ให้เรา
เป็นทุกข์ อะไรคือเหตุที่ทำ�ให้เราเป็นสุข และอะไรคือทางดับทุกข์
ชีวิตเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่า ชีวิตจิตใจเป็นสิ่งหยุดนิ่ง
แข็งทื่อ ตายตัวหรือไม่ หรือว่าเป็นสิ่งเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น
กระแสไปตามเหตุ ไปตามปัจจัยแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลง
มีเกิด มีดับ ไม่หยุดยั้ง ฯลฯ นี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้
โดยอาศัยการดำ�เนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมะ หรือสอดคล้อง
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กับความเป็นจริง แล้วเราก็จะแลเห็นสิ่งนี้ได้เป็นลำ�ดับ ถ้าเรามี
กายที่ดีโดยการรู้จักประมาณการบริโภค มีจิตใจที่เป็นสุขด้วย
กำ�ลังของสติ สมาธิ และมีปัญญาที่เห็นจริงสอดคล้องตามความ
เป็นจริง นั่นก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้ว เราจะเรียกว่าเป็น
แนวทางของพุทธศาสนาก็ได้หรือจะไม่เรียกก็ได้ แต่โดยแท้จริง
แล้วก็คอื ตัวธรรมะนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ สิง่ ใดก็ตามทีท่ �ำ ให้คณ
ุ ภาพ
ชีวิตของเราดีขึ้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้และถ้าเราเรียก
สิง่ นัน้ ว่าธรรมะก็หมายความว่าธรรมะนัน้ ข้องเกีย่ วกับชีวติ ของเรา
อยู่ตลอดเวลา
ทีเ่ มือ่ ครูน่ ผี้ ดู้ �ำ เนินรายการตัง้ ประเด็นว่า เราจะเอาธรรมะ
เข้ามาใช้ในชีวติ ประจำ�วันของเราได้อย่างไร เราจะเอาธรรมะเข้ามา
ใช้ในกิจกรรมการงานของเราได้อย่างไร ถ้าพูดอย่างกำ�ปั้นทุบดิน
ก็ บ อกว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะต้ อ งนำ � ธรรมะมาใช้
เพื่อให้ชีวิตและกิจกรรมดำ�เนินไปด้วยดี ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผล
ข้างต้นนี้เอง กล่าวคือธรรมะเป็นสิ่งที่ทำ�ให้คุณภาพชีวิตของเรา
ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะแยกออกจากชีวิตประจำ�วันของเราได้
อาตมาเองก็ได้ประโยชน์มากจากการดำ�เนินชีวิต โดยพยายาม
จะให้สอดคล้องกับธรรมะบางทีก็ล้มเหลวบ้างแต่บางทีก็เป็นไป
ด้วยดี การที่เราพยายามดำ�เนินชีวิตโดยมีการพิจารณาตัวเอง
อย่างสม่�ำ เสมอมีการเฝ้ามองตนเองอยูต่ ลอดเวลา อันนีน้ า่ จะเป็น
พืน้ ฐานขัน้ ต้นของการประยุกต์เอาธรรมะเข้ามาใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ในทางพุทธศาสนาให้ความสำ�คัญต่อการเฝ้ามองจิตมาก ในการ
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ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันหรือทำ�กิจกรรมประจำ�วันไม่ว่าเป็นการ
ทำ�มาหากินหรือการทำ�กิจกรรมรับใช้สังคม เอื้อเฟื้อผู้อื่น ถ้าเรา
หมั่นพยายามเฝ้ามองจิตใจของเราอยู่เสมอโดยพื้นฐานก็เชื่อว่า
นี่เป็นการเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำ�วันขั้นเบื้องต้นอยู่แล้ว
แต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจข้อนี้ เราเข้าใจไปว่าธรรมะจะต้องเป็นเรื่อง
การเข้าวัดเข้าวา เป็นเรื่องการทำ�พิธีกรรมนั้นอาจจะจริงก็ได้
ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายที่เราวางไว้ในใจ แต่ถ้าเราพยายามและ
มีความสามารถที่จะเฝ้ามองจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องในขณะที่
ทำ�กิจกรรมการงาน และพยายามอาศัยการเฝ้ามองนัน้ มาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือมาใช้ในการดำ�เนินชีวิตและทำ�กิจกรรมก็จะยิ่ง
มีผลดีเกิดขึ้น
บ่อยครั้งทีเดียวถ้าเราไม่ระวังตัว การทำ�กิจกรรมอาจจะ
ทำ�ให้ชีวิตของเราตกต่ำ�มากขึ้น เป็นทุกข์มากขึ้น ถ้าเราไม่ระวัง
ให้ดี ทั้งที่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่รับใช้
เพื่อนมนุษย์ รับใช้พระศาสนา รับใช้สังคม มีหลายคนที่ทำ�งาน
อุทิศตนให้แก่พระศาสนาแต่ตลอดชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลย
วันทั้งวันมีแต่วิ่งวุ่น หน้าตาหงิกงอหาความสุขไม่ได้ นอนก็
นอนไม่หลับและบางทีก็เป็นโรคกระเพาะไม่สบายต่าง ๆ นานา
ส่วนคนที่ทำ�งานเพื่อสังคมก็เช่นกัน หลายคนทีเดียวมีชีวิตซึ่ง
ทุกข์มาก แทนที่เขาจะได้มิตรมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อน ๆ กลับเกิดปัญหากับคนรอบข้าง มองหน้ากันไม่ติด โดยที่
กิจกรรมซึ่งเราคิดว่ามันจะช่วยยกระดับสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น
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ก็กลับไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง พูดง่าย ๆ ก็คือว่าทำ�กิจกรรมไป
แล้วปรากฏว่าเราเองก็ทุกข์ ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และ
คนรอบข้างก็ไม่ดี งานที่ทำ�ก็ไม่บรรลุผลในทางที่เป็นกุศลหรือ
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นี่เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเรา
ขาดการพิจารณาเฝ้ามอง ขาดการหมั่นตรวจสอบตัวเราอยู่เสมอ
ใช่หรือไม่

ธรรมะกับการทำ�งาน
เวลาเราทำ�กิจกรรมเช่นสอนหนังสือก็ดี ทำ�งานในชุมนุม
ก็ดี ทำ�งานในสโมสรก็ดี หรือทำ�งานในมหาวิทยาลัยก็ดี เราอาจ
มีเป้าหมายที่ดี อยากจะทำ�โน่นทำ�นี่ เพื่อให้ชุมนุมหรือชุมชน
รอบข้างของเราดีขึ้น หรือเพื่อให้บุคคลที่เราข้องเกี่ยวด้วยนี้มี
ความรู้ มีสติปญ
ั ญาสูงขึน้ แต่ถา้ เราไม่ระวังตัวให้ดี บ่อยครัง้ มันจะ
มีความเห็นแก่ตวั แฝงอยู่ ถ้าใครดีกว่าเรา เกินหน้าเกินตาเรา หรือ
ทำ�งานที่เด่นกว่าเรา ถ้าชุมนุมนี้ทำ�งานและเป็นที่นิยมกว่าชุมนุม
ของเรา กลุม่ ของเขามีชอื่ เสียงมากกว่าของเรา เราจะรูส้ กึ ขัดเคือง
แทนที่เราจะเกิดความยินดี (ในทางพุทธเรียกว่ามุฑิตาจิต) เรา
กลับรู้สึกขัดเคือง เกิดความไม่พอใจขึ้นมาจะเรียกว่าริษยาก็ได้
ทั้ง ๆ ที่ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วการที่เพื่อนคนนั้น ชุมนุมนั้น
กลุ่มนั้น ได้ดิบได้ดีเป็นที่นิยมยกย่อง กิจกรรมการงานของเขา
สามารถบรรลุผลได้มากขึน้ ตามลำ�ดับก็นา่ จะเป็นสิง่ ทีเ่ ราควรยินดี
เพราะนั่นหมายความว่าสิ่งดีมีประโยชน์ได้เพิ่มพูนขึ้นในสังคม
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การที่ เ ขาเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น ก็ จ ะทำ � ให้ เ ขาทำ � อะไรได้ ดี ขึ้ น เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น แต่บางทีเราไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอก
กลับมีความไม่พอใจอยูล่ กึ ๆ นีแ่ สดงว่าเราทำ�กิจกรรมไม่ใช่เพราะ
หวั ง ที่ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด ความดี ง ามขึ้ น แต่ เ ป็ น เพราะว่ า เราอาจจะ
มีความเห็นแก่ตัวแฝงอยู่ ความอยากได้ดิบได้ดีแฝงอยู่ นี่เป็น
ปัญหามากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน
ถ้าเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตรงนี้ให้ชัดเจนดีเราก็จะ
ทำ � งานอย่ า งไม่ มี ค วามสุ ข เลยเพราะเวลานี้ เ ราจะพบว่ า การ
แก่งแย่งแข่งดีแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าในที่ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาก และ
ถ้าเราไม่ตั้งมั่นในความดีจริง ๆ ไม่หมั่นพิจารณาตรวจสอบว่า
เรามีเจตนาที่ดีหรือเปล่าในการทำ�งาน เราจะเป็นทุกข์ เพราะว่า
คนที่ไม่ได้ทำ�อะไรเลย ไม่พยายามอะไรเลย มีแต่ประจบประแจง
ใช้วิธีที่ฉาบฉวยหรือที่เรียกว่าเลียแข้งเลียขาก็สามารถที่จะได้ดิบ
ได้ดี ถ้าเราไม่ตั้งมั่นในความดีแล้วเราจะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
เราจะรู้สึกว่าทำ�ดีไม่ได้ดี ทำ�ดีแล้วไม่มีคนเห็น เกิดความท้อแท้
ขึ้นมาว่าทำ�ไมเราต้องมาสนใจความเดือดร้อนของคนอื่นด้วย
ในเมื่ อ เราเองก็ แ ย่ เราจะเกิ ด มี ค วามรู้ สึ ก แบบนี้ ขึ้ น มาทั น ที
นั่นเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าความจริงเราไม่ได้ทำ�เพราะ
มีเจตนาดีต่อคนรอบข้าง หรือต่อสิ่งรอบตัวล้วน ๆ จริงอยู่เรา
อาจจะมีเจตนาดีอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเห็นแก่ตัว อยากดี
อยากเด่นแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำ�งานให้
มีความสุขได้เราจะต้องรู้จักเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ให้ได้
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จะว่าไปแล้วความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ ปุถุชนธรรมดาก็
มีความรู้สึกแบบนี้แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าเราสามารถเข้าใจ
มัน เท่าทันมัน มันจะมีอิทธิพลในทางลบต่อเราน้อย แต่ถ้าเรา
ไม่เข้าใจ ไม่เท่าทัน สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวบั่นทอนจิตใจ ทำ�ให้เรารู้สึก
สั่นคลอนในความดี เกิดความไม่พอใจ อึดอัดขัดเคืองที่คนอื่น
ได้ดิบได้ดีในขณะที่เราไม่ได้รับความนิยมไม่ได้รับการสนับสนุน
เหมือนเขา นี่เป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาเป็นประการแรกว่า เราได้
หมั่นสอดส่องตัวเราเองมากน้อยขนาดไหน หรือแยบคายเพียงใด
ถ้าเราแลเห็นสิ่งนี้เราก็จะสามารถจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ได้
เวลาเราทำ�งานก็จะมีความสุข
ในทางพุ ท ธเน้ น อยู่ เ สมอในเรื่ อ งการทำ � งานอย่ า งมี
ความสุข หรือการพยายามบรรลุถึงความสำ�เร็จทั้งในแง่ของ
เป้าหมายและวิธีการ ข้อนี้หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า
ในขณะที่ทำ�งานโดยให้เกิดความดีงามในสังคมหรือเกิดความ
ดีงามในชุมชนนั้น เราก็ได้ประโยชน์จากการทำ�สิ่งนั้นไปด้วย
ดังทีเ่ ขาเรียกว่าเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ นพร้อม ๆ กันไป
(ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงเกิดความสุข จิตใจและปัญญาเจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น) ไม่ใช่ว่าทำ�ประโยชน์ท่านแต่ไม่เกิดประโยชน์ตน
หรือว่าเน้นแต่ประโยชน์ตนไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่ใช่ ในทาง
พุทธจะเน้นอยู่เสมอว่าให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เวลาเราทำ�วัตรเช้า ในบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าตอนท้าย ๆ จะว่า
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันไพเราะทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง
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การที่ เ ราพยายามดำ � เนิ น ชี วิ ต โดย
มีการพิจารณาตัวเองอย่างสม่ำ�เสมอ
มี ก ารเฝ้ า มองตนเองอยู่ ต ลอดเวลา
อั น นี้ น่ า จะเป็ น พื้ น ฐานขั้ น ต้ น ของ
การประยุ ก ต์ เ อาธรรมะเข้ า มาใช้ ใ น
ชีวิตประจำ�วัน

“

“
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และที่สุด บริสุทธิ์ทั้งอรรถและพยัญชนะ ในทางพุทธศาสนา
เวลาเราจะทำ�สิ่งที่ดีงามสิ่งนั้นจะต้องดีอย่างครบถ้วน ดีทั้ง
ในแง่รูปแบบและเนื้อหา งดงามตั้งแต่ต้นจนที่สุด นอกจากมี
เป้าหมายดีแล้ว มรรควิธีก็ต้องดีด้วย หากเรามุ่งหวังสิ่งดีงาม
ทีป่ ลายทางระหว่างเดินทางเราก็ตอ้ งประสบกับสิง่ ดีงามไปด้วย
ถ้าเราประสงค์จะทำ�ประโยชน์ท่านแต่ในขณะที่ประโยชน์ท่านยัง
ไม่บรรลุ เราก็ได้รับประโยชน์ตนไปในตัวด้วย เช่น มีความสุข
และมีปญ
ั ญามากขึน้ เวลาเราทำ�งานสร้างสรรค์ชมุ นุม สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัย หรือสร้างสรรค์สังคมนั้น ในขณะที่ยังไม่บรรลุผล
ตามที่วางเอาไว้ แต่สิ่งที่บรรลุได้หรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เรา
พากเพียรพยายามทำ�สิ่งนั้นอยู่ทุกขณะ ก็คือความสุขใจ ความ
สบายจิต และการมีชีวิตที่สูงส่งตามลำ�ดับ อานิสงส์ดังกล่าวจะ
ทำ�ให้เราสามารถยืนหยัดมั่นคงในกิจการงานของเราได้ตลอด
เวลา ทั้ง ๆ ที่มีอุปสรรคขัดขวางการงานของเราไม่ให้บรรลุผล
แต่ในเมื่อตลอดเวลาเราทำ�ไปอย่างมีความสุข มีความฉลาด
รอบรู้หยั่งลึกมากขึ้น เราประจักษ์อยู่ตลอดเวลาว่าทำ�งานแล้ว
ได้ผลดีคือเกิดปัญญา เกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดี เมื่อ
เป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความมั่นคงในวิถีชีวิตและกิจกรรมของเรา
ตลอดเวลา แต่จะว่าไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่เรามักขาด เวลาเราทำ�งาน
เราตั้งใจว่าจะทำ�ความดี แต่ปรากฏว่าเราทุ่มตัว หรือมุมานะ
โหมทำ�จนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำ�ความดีหรือความผาสุกให้เกิดขึ้น
แก่ตัวเราเองเลย เราทำ�งานแล้วเกิดโรคกระเพาะบ้าง โรค
ประสาทบ้าง เราทำ�ไปแล้วเกิดความร้าวฉาน บาดหมางกับ
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เพื่อน มิตรภาพถูกทำ�ลาย นั่นเป็นเพราะเราไม่เท่าทันตัวเราเอง
พอเกิดเรื่องทำ�นองนี้ขึ้นมาเลยเหมาเอาว่าทำ�ดีแล้วไม่ได้ดี เรา
ลืมไปว่าการทำ�ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยสติ (คือการรู้เท่าทัน
ตนเอง) และปัญญา (คือความฉลาดรอบรู้ในตนเอง) จึงจะเป็น
การทำ�ดีที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดผลดีอย่างแท้จริง
พู ด ถึ ง คำ � ว่ า สติ ปั ญ ญา เราคงคุ้ น เคยกั บ คำ � สองคำ � นี้
การเฝ้ามองตนเองนั้นต้องอาศัยสติและปัญญามาก และถ้าเรา
พยายามเฝ้ามองความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และภาวะชีวิตของเรา
อย่างต่อเนื่อง เราก็จะแลเห็นลู่ทางที่จะทำ�ให้ชีวิตปลอดพ้น
จากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พูดมาเมื่อครู่ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเรา
ทำ�กิจกรรมการงานหรือเล่นอะไรก็ตาม บ่อยครั้งเราจะจมดิ่ง
เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้น ๆ จนกระทั่งเห็นมันเป็นเรื่องจริงจัง แรก ๆ
ที่ทำ�นิทรรศการก็ดี รณรงค์ในมหาวิทยาลัยก็ดี หรือทำ�ค่าย
อาสาพัฒนาก็ดี เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานสำ�คัญเท่าไร
พอทำ�ไปนานเข้าเกี่ยวข้องกับงานมากเข้าเราจะรู้สึกมั่นหมายว่า
นี้เป็นงานของเรา พูดอีกอย่างก็คือ เราจะเกิดความรู้สึกมากขึ้น
เรื่อย ๆ ว่าอันนี้เป็นงานของกู ถ้าใครไม่มาช่วยกู กูก็ไม่พอใจ
จะมีความรู้สึกแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ แรก ๆ เราอาจจะไม่รู้สึก แต่
พอทำ�ไปเราจะมีความยึดมั่นมากจนกระทั่งสลัดไม่ออก ปัดไม่ได้
และพอมาถึงจุดนัน้ เวลาใครมาขัดขวางงานของเรา หรือไม่มาช่วย
งานของเรา เราจะรู้สึกขัดเคืองใจ ความติดยึดหมายมั่นในงาน
จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตใจนั้น
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เมื่อได้คลอเคลียคลุกเคล้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ แล้ว มันจะติดยึด
มัน่ หมายกับสิง่ นัน้ อยากจะหยิบฉวยเป็นเจ้าของสิง่ นัน้ ๆ ไม่วา่ จะ
เป็นสถานที่ สิ่งของ ผู้คน หรือแม้แต่ความคิด หรืออารมณ์
ความรู้สึก และไม่เฉพาะกับงานเท่านั้น แม้การละเล่น เราก็มี
แนวโน้มจะถือเป็นเรื่องจริงเรื่องจัง ขอให้สังเกต เวลาเราทำ�งาน
อดิเรก เช่น ปลูกต้นไม้ สะสมแสตมป์ ทีแรกเราจะทำ�แบบสบาย ๆ
ทำ�เล่น ๆ ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่พอทำ�ไปนาน ๆ จะรู้สึกว่า
แสตมป์แต่ละดวงนีช่ กั จะมีความหมายขึน้ เรือ่ ย ๆ ถ้าแสตมป์หาย
ไปสักดวงเราจะไม่พอใจมาก ถ้าเพื่อนขอแสตมป์แล้วทำ�หายไป
เราจะโมโหมาก และเสียดายแสตมป์จนบางทีกนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ
ก็มี เห็นได้ว่าจิตของเราจะจมดิ่งลงไป ดิ่งลงไปในอารมณ์ต่าง ๆ
มากขึ้นเรื่อย ๆ กลับเป็นทุกข์ไปกับมัน ในชีวิตประจำ�วันของเรา
แต่ละคนจะมีประสบการณ์ทำ�นองนี้มาก ความไม่สมหวังเพียง
เล็กน้อยหากครุ่นคิดกับมันมากๆ มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต
ถึงขั้นคอขาดบาดตายเลยทีเดียว เพียงแต่สิวบนใบหน้าก็อาจ
ทำ�ให้บางคนกลัดกลุ้มจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ ทั้งๆ ที่มองจาก
สายตาคนภายนอกอย่างเราเรื่องการมีสิวนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ สำ � หรั บ คนที่ เ ป็ น สิ ว และต้ อ งอยู่ กั บ สิ ว ตลอดเวลา การ
ครุ่นคิดมันแต่ละครั้งจะทำ�ให้ความอึดอัดกลัดกลุ้มหยั่งลึกขึ้น
ทุกที จนเห็นมันเป็นปัญหาสำ�คัญที่สุดในชีวิตจนไม่เห็นทางจะ
จัดการกับมันได้ นอกจากฆ่าตัวตายไปเลย นี่เป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นธรรมชาติของจิตใจของเรา ถ้าเราไม่เท่าทันมันจะก่อ
ความทุกข์ทรมานให้แก่เรา
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ศิลปะในการปล่อยวาง
การหมั่นเฝ้ามองและเท่าทันต่ออารมณ์ความนึกคิดของ
ตัวเราจนสามารถปล่อยวางมันได้ เป็นสิง่ สำ�คัญทีช่ ว่ ยให้เรามีชวี ติ
ที่ดีขึ้น และสามารถทำ�งานให้สำ�เร็จได้ด้วยดี เป็นปัจจัยสำ�คัญที่
ช่วยให้เราไม่เกิดความรู้สึกประมาท หรือเกิดความคับข้องใจใน
การทำ�งาน เวลาเรานอน เราก็นอนหลับ เวลาเรากินอาหารเราก็
กินอย่างมีความสุข ไม่ใช่กินไปเคี้ยวไป แต่ใจก็ขึ้งเครียด คับแค้น
กับการงานที่ไม่บรรลุผล เคล็ดลับในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ทำ�อย่างไร
เราจึ ง จะมี ศิ ล ปะในการปล่ อ ยวาง ‘ปล่ อ ยวาง’ ในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่ า เพิ ก เฉย ไม่ เ อาธุ ร ะ ละเลย ไม่ เ อาใจใส่
ปล่อยวาง หมายถึงการสลัดอารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิดทีไ่ ม่เกือ้ กูล
ต่อชีวิต ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นอาการของ
ผู้ที่เป็นนายเหนือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง มิใช่ให้ความรู้สึก
นึกคิดมาเป็นนายบงการตัวเรา ความรู้สึกนึกคิดอะไรบ้างที่เรา
ควรปล่อยวาง ที่สำ�คัญอย่างที่สองได้แก่ การหมกมุ่นอยู่กับ
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีต หรือกังวลต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ความล้มเหลวในอดีต หากครุ่นคิดถึงมันมากเกินไป
ก็ทำ�ให้เราเกร็งไม่กล้าทำ�อะไร เพราะความล้มเหลวคอยมา
หลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้งก็ทำ�งานไม่ได้เพราะ
ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า คิดถึงงานข้างหน้าซึ่งพอกพูน
เป็นกองพะเนินแล้วก็เกิดความหนักใจ พาลให้ไม่อยากทำ�อะไร
เลย เวลาเราคิดถึงสิง่ เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็นอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม
มันจะทำ�ให้เราทำ�งานไม่เป็นสุขเลย แต่ถ้าขณะทำ�งานเราจดจ่อ
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อยู่ กั บ การงานอยู่ ต ลอดเวลา พอใจแว่ บ ไปถึ ง อนาคตก็ รู้ ตั ว
สามารถสลัดจิตใจออกจากอารมณ์ความคิดนั้น แล้วให้กลับ
มาจดจ่ออยู่กับงานที่กำ�ลังทำ�เบื้องหน้า เราก็จะทำ�งานได้อย่าง
เป็นสุขและมีสมาธิ
การปล่อยวางอีกประการหนึ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตและ
การทำ�งานก็คือ การปล่อยวางภาพประทับเก่า ๆ หรือความรู้สึก
เก่า ๆ ที่เข้ามาเกาะกุมโดยไม่รู้สึกตัว เราอาจสังเกตได้เวลาที่เรา
ทำ�งานวุ่นๆ แล้วเกิดมีอะไรบางอย่างที่ทำ�ให้เราไม่พอใจขึ้นมา
เกิดมีเพื่อนบางคนพูดไม่ถูกใจเรา เราจะเก็บภาพหรือความรู้สึก
นั้นไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวและถ้าเจอเรื่องไม่ถูกใจมากเข้า มันก็จะ
ตอกย้ำ�ซ้ำ�เติม หรือหล่อเลี้ยงความรู้สึกนั้นให้เติบใหญ่มากขึ้นจน
ครอบงำ�จิตใจของเรา ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็จะรู้สึกขัดหูขัดตา
ไม่พอใจไปหมด และเราก็มีเหตุผลที่จะยืนยันว่า ความไม่พอใจ
ของเรานั้นมันสมเหตุสมผลแล้ว
เราอาจประสบกับตัวเรา เวลาเราทำ�งานเหนื่อยหรือวุ่น
อยู่กับกับการสะสางงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเสียเลย อยู่ๆ มีเพื่อน
เอางานมาให้เราทำ�อีก ขณะนัน้ เองเรารูส้ กึ ไม่พอใจมาก เราติดอยู่
กับภาวะความไม่พอใจนั้น จิตตั้งท่าจะไม่พอใจอยู่ท่าเดียว ไม่ว่า
อะไรมากระทบเป็นไม่พอใจไปทัง้ หมด ขณะเดียวกันก็จะปรุงแต่ง
ไปต่าง ๆ นานา ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำ�ให้ไม่พอใจหนักขึ้น เช่นว่า
เอ๊ะ! ทำ�ไมเขาถึงเอาเปรียบเราอย่างนี้ เขาเองก็ไม่เห็นทำ�อะไร
แต่เราสิต้องทำ�นั่นทำ�นี่ ไหนจะต้องทำ�รายงานการเงิน ไหนจะ

170 :: แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

ต้องเขียนบทความ ต้องปิดโปสเตอร์ นี่ยังเอามาให้เราอีกช่างไม่
เกรงใจเราเลย เวลาเราวุ่นเราก็ไม่เคยรบกวนเขาแต่พอเราวุ่น
นอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังเอาภาระมาให้อีก ฯลฯ ความคิดจะ
ปรุงแต่ง ปรุงแต่งไปเรื่อย ๆ จากความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลัน มันจะปรุงแต่ง ปรุงแต่งไป แล้วเราจะรู้สึกตลอดเวลา
ว่างานที่เพื่อนให้เราทำ�นี่ เราทำ�ไม่ไหวแล้ว สุดสายป่านแล้ว
ยังไงก็ไม่ไหว คิดเรื่องนี้ทีไรก็จะเกิดความหงุดหงิดกังวลและ
ไม่พอใจทุกที ความรู้สึกชั่ววูบนี้มันจะฝังแน่นอยู่ในใจของเรา
ไม่ว่าจะมองไปทางไหน กระทบกับอะไรเราจะปรุงแต่งไปในทาง
ที่ตอกย้ำ�ความรู้สึกเดิม ๆ ในใจคิดอย่างเดียวว่า ไม่ไหวแล้วโว้ย
ไม่ไหวแล้ว มันจะเกิดความรู้สึกงอแง ปฏิเสธงานนั้นท่าเดียว
ทั้งที่หากเรามาคิดจริง ๆ แล้ว เราทำ�ไหว เราทำ�ได้อย่างมี
ความสุขด้วย ถ้าใจเราสู้และใช้สติปัญญาไตร่ตรอง แต่ถ้าใจเรา
ไม่สู้แล้ว ไม่ว่าคิดยังไง ก็จะได้ข้อสรุปว่าทำ�ไม่ไหว ก็เลยตกลงใจ
ว่าไม่ทำ� ไม่ทำ� ไม่ทำ�ตลอดเวลา เมื่อเราติดอยู่กับข้อสรุปหรือ
ความรูส้ กึ แบบนัน้ แล้ว มันก็เหมือนกับกำ�แพงสีเ่ หลีย่ มทีล่ อ้ มรอบ
ตัวเรา ก็เลยไม่เห็นอะไรอย่างอื่นนอกจากกำ�แพงสี่เหลี่ยมแคบ ๆ
แต่เราลืมไปว่า ถ้าเราชะเง้อคอหรือขึ้นไปอยู่เหนือกำ�แพงนั้น เรา
ก็จะเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างกว้างไกล มองเห็นทางออกมากมาย
ปัญหาคือเรามักอยู่กับความเคยชินแบบเก่า ๆ มองสิ่งต่าง ๆ จาก
มุมเดิม ๆ ด้วยความรู้สึกเดิมๆ ก็เลยไม่เห็นทางออก แต่ถ้าเรา
พยายามหลุดจากภาวะความรู้สึกเดิม ๆ ที่ตีบตัน เราก็จะพบ
ทางออกมากมายทีเ่ ราไม่เคยนึกมาก่อน เราจะพบว่าสิง่ ทีเ่ รางอแง
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ว่าทำ�ไม่ได้นั้น ความจริงเราทำ�ได้ ขอให้เรามีใจสู้แต่แรก เราก็
สามารถสู้ไปได้ตลอด
เพราะฉะนั้น เวลาเรามีความรู้สึกที่หมักหมม ไม่ว่า
จะเป็นความอึดอัด หงุดหงิด เกลียดชัง ท้อแท้ หรือทุกข์เพราะ
สิ่งใดก็ตามขอให้พิจารณาดูว่า เป็นเพราะเราจมอยู่กับความรู้สึก
หรือข้อสรุปเก่า ๆ หรือเปล่า ย้ำ�ติดอยู่กับเรื่องเดิม ๆ จนเป็น
การสร้างกำ�แพงหรือขุดหลุมล้อมตัวเองหรือเปล่า ทางออกมี
ทางเดียว คือสลัดใจให้หลุดจากกรอบเดิมให้ได้ ลอยตัวให้พ้น
จากภาวะเดิม ๆ ทั้งนี้ก็โดยอาศัยสติและปัญญา เมื่อเรารู้ตัวและ
ตระหนักในอารมณ์นั้น พยายามมองปัญหาในแง่มุมใหม่ เราจะ
พบหนทางออก สติและปัญญาเหมือนไฟฉายส่องจิตใจ ถ้าเรา
ส่องไปเรื่อย ๆ เราจะพบว่าจิตใจของเรานั้นมันเล่นตลกกับเรา
งอแงกับเรา และถ้าเราพลอยงอแงหรือหวั่นไหวไปกับมันเราก็จะ
เป็นทุกข์ มีวนั หนึง่ อาตมากวาดทางเดินในวัด ช่วงนัน้ เป็นหน้าฝน
ยุงเยอะมากจึงต้องหาผ้าคลุ่มไหล่กันไม่ให้ยุงกัดขณะกวาดทาง
แต่พอกวาดไปได้ไม่นานผ้าก็ตกมาพันไม้พันมือกวาดไม่สะดวก
ก็ต้องหยุดกวาดและจัดผ้าให้คลุมไหล่ตามเดิม แล้วผ้าก็ตกลง
มาพันมืออีก เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อย ๆ จนรำ�คาญหงุดหงิด คราวนี้
จิตมันตั้งท่าจะหงุดหงิดท่าเดียว พอผ้าตกปุ๊บก็หงุดหงิดเพิ่ม
ขึ้นทุกทีและตัวเองก็ไม่รู้ตัว ไม่เท่าทันอารมณ์นั้นด้วยเพราะ
ใจไปจดจ่อกับผ้าเจ้ากรรมที่ทำ�ให้ไม่สบอารมณ์ขึ้นมา แต่พอ
เรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าชักไม่ได้การแล้ว มาใคร่ครวญดูก็แลเห็นว่า
อันที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องปกติที่ผ้าคลุมตก
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ลงมา ถ้าเราทำ�ใจเสียใหม่ว่าการที่ผ้าตกขณะกวาดทางเดิน
นั้นเป็นเรื่องปกติ พอเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เป็น
ส่วนหนึ่งของการทำ�งาน ก็รู้สึกปล่อยวาง สบายใจขึ้นมาทันที
ยอมรับเรื่องนี้ได้เราจะกวาดทางได้อย่างมีความสุขขึ้น พอผ้า
ตกลงมาก็ช่างมัน เราก็เพียงแต่จัดมันให้เข้ารูปดังเดิม จาก
ประสบการณ์ นี้ เ องทำ � ให้ ย้ อ นกลั บ มาดู ห ลายเรื่ อ งที่ เ รา
ทนไม่ค่อยได้ จริง ๆ แล้วเป็นเพราะจิตเราตั้งแง่ตั้งงอนกับมัน
โดยไม่ใช้สติหรือปัญญาพิจารณา ความรู้สึกนึกคิดแบบเดิม ๆ ก็
เลยหมักหมมมากขึ้น แต่ถ้าเรามองจนแลเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้น
เอง เป็นธรรมดาของชีวิตเราก็จะรู้สึกสบาย
เป็นอันว่าเราได้พูดถึงการปล่อยวางใน ๓ ลักษณะคือ
• การไม่จมอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนหมายมั่นกับมัน
อย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
• การไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมา
ไม่ถึง
• การสลั ด ตนให้ พ้ น จากความรู้ สึ ก หรื อ ภาพประทั บ เก่ า ๆ
ที่มาเกาะกุมจิตใจโดยไม่รู้ตัว
ถ้าเราสมารถปล่อยวางใน ๓ ลักษณะได้ เราก็จะทำ�งาน
อย่างมีความสุขขึ้น และงานที่เราทำ�ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมก็
ดี งานส่วนตัวก็ดี จะเกิดประโยชน์ในทุกลำ�ดับขั้น เรียกว่างดงาม
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และบั้นปลาย ก่อผลดีแก่ตัวเราเองและ
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เป็น ผลดีต่อส่วนรวมหรือคนรอบข้างด้วย เราอาจจะสงสัยว่า
ในกรณีที่เป็นงานส่วนตัวนั้น มันจะมีผลต่อส่วนรวมหรือคน
รอบข้างได้อย่างไร มันเป็นได้เพราะว่า หากเราทำ�งานอย่าง
มีสติ เยือกเย็น สุขุม คนที่เราเกี่ยวข้องด้วย หรือทำ�งานร่วม
กับเราก็จะเกิดความสบายใจและเป็นสุขไปด้วย ไม่ว่างานนั้นจะ
เป็นงานส่วนตัว เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน หรือพิมพ์ดีด เรียกว่า
ทำ�งานเพื่อประโยชน์ตน แต่เกิดประโยชน์ท่านควบคู่ไปด้วย
ในทำ�นองเดียวกันถ้าเราทำ�งานเพื่อส่วนรวมอย่างมีสติ มีปัญญา
เอาธรรมะเข้ามากำ�กับ นอกจากจะเกิดประโยชน์ท่านแล้ว เรา
ยั ง ได้ รั บ ประโยชน์ ต นอี ก ด้ ว ย เป็ น อั นว่ า เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง แล้ ว
ประโยชน์ ตนกั บ ประโยชน์ ท่ า นแยกกั น ไม่ อ อก ไม่ ว่ า ทำ � งาน
ชนิดใดก็ตามจะเกิดประโยชน์สองส่วน สองระดับตลอดเวลา
เราจะมีชีวิตที่ผาสุก มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างที่ดีด้วย นอกเหนือจากนั้นงานที่
เรามุ่งหวังก็จะเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่า
เมื่อเราทำ�งานอย่างสบายใจ ด้วยใจจดจ่อแล้ว สติและปัญญา
ก็สามารถนำ�มาใช้งานได้อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และจะทำ�ให้งานที่เรามุ่งหวังสำ�เร็จ สัมฤทธิ์ผล
เป็นงานที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเราเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อผู้อื่น
ซึ่งได้รับผลโดยตรงจากงานนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเรารู้จักนำ�ธรรมะ
มาใช้ในการทำ�งานได้อย่างถูกต้องนั่นเอง
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เทคนิคการทำ�งาน
เพื่อสังคม
ปรับปรุงจากคำ�อภิปรายในหัวข้อ “เทคนิคการทำ�งานเพื่อสังคม
ในทัศนะนักพัฒนา” เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ณ บ้านพัก
ชายทะเลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ และ อรศรี งามวิทยาพงศ์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย
ดำ�เนินการอภิปรายโดย บุญเสริม แก้วพรหม
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เวลาพูดถึงเทคนิคการทำ�งานเพื่อสังคม เรามักนึกถึงวิธี
เขียนโครงการ วิธีประเมิน ผล หรือวิธีทำ�สื่อให้มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น อาตมาคิดว่าถ้ามองแง่นี้ก็เป็นเรื่องที่แคบและก็อาจจะ
ไม่มปี ระโยชน์ส�ำ หรับพวกเราซึง่ อยูใ่ นทีน่ มี้ ากนัก ว่ากันจริงๆ แล้ว
ก่อนทีเ่ ราจะมาพูดถึงเทคนิค เราน่าจะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึง่ ซึง่
สำ�คัญมิใช่น้อยก็คือเรื่องทัศนคติ เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเทคนิค
การทำ�งานเพื่อสังคม เราต้องมาพูดเรื่องทัศนคติในการทำ�งาน
เพื่อสังคมเสียก่อนเพราะถ้าไม่ชัดในประเด็นนี้เราจะไขว้เขว ด้วย
เหตุว่าทัศนคติที่ต่างกันก็จะก่อให้เกิดเทคนิคที่ต่างกัน ทัศนคติ
เป็นตัวกำ�หนดเทคนิค ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราล้างจาน วันนี้
เรามีจานเยอะ ถ้าเรามีทัศนคติในการล้างจานต่างกัน เทคนิค
การล้างจานก็จะต่างกันไปด้วย ทั้ง ๆ ที่การล้างจานนั้นเป็นการ
ล้างจานเพื่อส่วนรวมก็ตาม สมมุติว่ามีคนสองคนมาล้างจาน
ถ้าคนหนึ่งมีทัศนคติในการล้างจานโดยถือว่าการล้างจานเป็น
ภาระ เป็นหน้าทีซ่ งึ่ เขาได้รบั มอบหมายมาโดยทีเ่ ขาอาจจะไม่รสู้ กึ
พึงพอใจ เทคนิคการทำ�งานของเขาก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า
ล้างจานให้เสร็จเร็ว ๆ เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเร็วได้ เพียงแค่สมั ผัสแบบ
ล้างปุบ๊ เสร็จปับ๊ แตะนิดเดียวก็ไป ล้างจานแบบลวก ๆ จนกระทัง่
บางทีอาจจะนึกถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ล้างจานได้เสร็จไว ๆ หรือ
มิเช่นนั้นก็ต้องหาวิทยุมาฟังขณะล้างจาน หรือหาคนมาช่วย
ล้างจานเป็นเพื่อน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินจนลืมไปว่ากำ�ลัง
ล้างจาน นี่ก็เป็นเทคนิคซึ่งเกิดจากทัศนคติแบบนี้ แต่อีกคนหนึ่ง
อาจมีทัศนคติว่า การล้างจานเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการ

พระไพศาล วิสาโล :: 177

นัง่ ประชุมนาน ๆ มายืดเส้นยืดสาย หรืออาจจะคิดไปในทำ�นองว่า
ประชุมวันนี้เราใช้สมองมามากแล้ว ถ้าเรามาผ่อนคลาย ล้างจาน
ให้สบาย ๆ ให้มนั ชำ�ระความเครียดทีห่ มักหมมในสมองให้หมดไป
ด้วยการล้างจานก็คงจะดี หรืออาจจะมีทัศนคติว่า การทำ�งาน
เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว ถือว่าล้างจานเพื่อล้างจาน เมื่อ
เป็นเช่นนี้เทคนิคการล้างจานก็จะเปลี่ยน เราจะล้างจานแบบ
สบาย ๆ ไม่รีบเร่ง สายตาเราอาจจะทอดลงต่ำ� ไม่มองไกล ไม่ให้
ใจฟุ้งไปมาก แล้วเราจะล้างจานอย่างค่อนข้างสบาย ทีนี้จะเห็น
ว่าเทคนิคที่ต่างกันนี้ มันเกิดจากทัศนคติที่ต่างกัน เราจะพูดเรื่อง
เทคนิคไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้สาวไปถึงทัศนคติในการทำ�งาน แม้ว่า
งานนั้ น จะเป็ น งานอย่ า งเดี ย วกั น เป้ า หมายเพื่ อ ส่ ว นรวม
เหมือนกัน อาตมาเห็นว่าถ้ามาพูดเรื่องทัศนคติในการทำ�งาน
เป็นเรื่องแรกจะเหมาะกว่า จากนั้นเราก็จะสาวไปถึงเรื่องเทคนิค
การทำ�งาน

ทัศนคติในการทำ�งานเพื่อสังคม
ทัศนคติในการทำ�งานเพื่อสังคม อย่างน้อยมองได้ ๓
ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นที่หนึ่งคือลึกลงไปแล้วเราหวังอะไรจากการ
ทำ�งาน แม้จะเป็นการทำ�งานเพื่อสังคม แต่ว่าจริง ๆ แล้ว เรา
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ทำ�งานเพื่อเกื้อกูลคนหมู่มาก คนที่ยากไร้ หรือเราต้องการทำ�
เพื่อสนองอัตตาของตัวเรา เพื่อสนองทิฐิความเห็นของเราเอง
หรือเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตัวเรามีความหมายมีคุณค่า
เราทำ�ไปเพือ่ ผูอ้ นื่ หรือเพือ่ ตัวเราเอง ต้องตอบให้ชดั นีเ่ ป็นทัศนคติ
ที่สำ�คัญประการหนึ่งแม้งานนั้นจะเป็นงานเพื่อสังคมก็ตาม เวลา
เราทำ�งานแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจที่ผู้คนไม่ยอมรับเรา เราต้อง
กลับมาถามตัวเราว่า ในใจลึก ๆ เราทำ�ไปเพราะว่าต้องการให้คน
ยอมรับเราใช่หรือเปล่า หรือว่าเราทำ�ไปเพราะว่าอยากจะเอือ้ เฟือ้
เกื้อกูลให้คนยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันแน่ บ่อยครั้งเรา
มักจะทำ�เพื่อตัวเราเองมากกว่าเพื่อคนอื่นนะ อาตมาเคยทำ�
โครงการแด่น้องผู้หิวโหยสมัยที่เพิ่งก่อตั้ง เวลานั้นก็มีมูลนิธิเด็ก
อยู่ด้วย บางครั้งเรารู้สึกว่าทำ�งานสำ�เร็จ งานโครงการแด่น้อง
ผู้หิวโหยมีคนสนใจ และเด็กก็ค่อนข้างจะได้รับความห่วงใยจาก
คนรอบข้างไกลออกไป แต่บางครั้งผู้คนมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอ
ว่างานที่เราทำ�นั้นเป็นของมูลนิธิเด็ก เราเกิดอึดอัดขัดเคืองใจว่า
เราทำ�แล้วทำ�ไมชื่อเสียงไปอยู่ที่มูลนิธิเด็ก ถ้าเราไม่ได้ถามหรือ
ไม่ได้เฝ้ามองตัวเราเอง เราจะลืมไปว่าจริง ๆ แล้ว บ่อยครัง้ ทีเดียว
เราทำ�ไปเพราะเราอยากจะให้ชื่อของเรา องค์กรของเรา มีชื่อ
มีเสียง เป็นที่ยอมรับ ทั้ง ๆ ที่เมื่อเราสืบสาวจริง ๆ แล้ว เด็ก ๆ
ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ไม่ว่าชื่อเสียงจะตกเป็นของมูลนิธิเด็กหรือ
ของโครงการแด่น้องผู้หิวโหย เด็กก็ยังได้ประโยชน์อยู่ นี่เป็นสิ่งที่
เราต้องถามและตรวจสอบตัวเอง หลายองค์กรมักจะมีการแข่งขัน
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กันอยูใ่ นที ยิง่ ทำ�งานในเรือ่ งเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากเท่าไหร่
ก็แข่งขันกันมากเท่านั้น และลึก ๆ ก็ต้องการผลตอบสนองอัตตา
ของเราด้วย นี่เป็นเรื่องทัศนคติ ซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัว แต่ถ้ารู้ตัว
โอกาสที่จะแก้ไขก็มี นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองก็คือ เราให้ความสำ�คัญกับผลสำ�เร็จที่
ออกมา หรือว่าให้ความสำ�คัญกับตัวงาน ตัวผลสำ�เร็จของงาน
กับตัวงานนั้นต่างกัน เหมือนกับตัวงูกับหนังงู ใกล้เคียงกันมาก
แต่ มั น ลอกออกจากกั น ได้ ผลสำ � เร็ จ ของงานกั บ ตั ว งานนั้ น
ต่างกัน จริงอยู่เราทำ�งานก็ต้องมุ่งหวังให้ผลงานออกมาดี แต่
ผลงานจะออกมาดีหรือไม่ ประเด็นสำ�คัญอยู่ที่ตัวงานนั้นเอง
ว่าเราใส่ใจมันมากน้อยเพียงใด คนเป็นอันมากให้ความสำ�คัญกับ
ผลสำ�เร็จของงานมาก แต่ไม่ค่อยสนใจถึงตัวงาน จึงทำ�ไปอย่าง
ไม่มีความสุข เพียงหวังว่าเมื่อผลออกมาจะทำ�ให้เราชื่นใจ แต่
ที่จริงแล้วทัศนคติที่ดีในการทำ�งานน่าจะเป็นว่า มองผลสำ�เร็จ
ของงานเป็นเรื่องของอนาคต สิ่งสำ�คัญอยู่ที่งานซึ่งกำ�ลังทำ�อยู่
ในปัจจุบัน เราควรจะมาสนใจกับตัวงานเป็นหลัก เมื่อเราทำ�งาน
ก็ทำ�ด้วยความจดจ่อ พยายามทำ�ให้เป็นไปได้ด้วยดี ให้งาน
สอดคล้องกับเป้าหมาย หากว่างานนั้นมีเป้าหมายที่ดี ก็ต้องใช้
วิธีการหรือเทคนิคที่ดีที่สอดคล้องเป้าหมายนั้นด้วย ใช้วิธีการ
ที่สะอาดพอ ๆ กับเป้าหมายที่สะอาด แล้วก็ให้ความสำ�คัญกับ
ตัวงานยิ่งกว่าผลของงาน เมื่อเราทำ�สุดชีวิตทำ�เต็มที่แล้ว ผล
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ออกมาเป็นอย่างไร อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของอนาคต
อาตมาเห็นว่า ถ้าเราให้ความสำ�คัญกับตัวผลงานมากเกินไปแล้ว
บางทีจะทำ�ให้เราเขวได้ ที่เป็นประเด็นที่สอง
ประเด็นทีส่ ามคือว่า ทัศนคติของเราต่อความสำ�เร็จและ
ความล้มเหลวนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเราเห็นว่าความสำ�เร็จเป็นสิ่งที่
น่ายกย่อง ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ บางทีเราอาจจะ
พลาดไป ลื ม ไปว่ า ความล้ ม เหลวนั้ น เป็ น ครู ที่ สำ � คั ญของเรา
ความล้มเหลวเป็นครูให้แก่เรามากมาย มีสิ่งที่เราสามารถจะ
เรียนรู้อะไรต่าง ๆ ได้จากความล้มเหลวไม่น้อย และอาจจะ
มากกว่าความสำ�เร็จด้วย นีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญ ถ้าเรามองความล้มเหลว
ในแง่ดีแล้ว มันจะทำ�ให้เรารู้สึกมีความกล้าหาญในการทำ�งาน
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ รารูส้ กึ กลัวความล้มเหลวแล้ว เมือ่ นัน้ เราจะไม่กล้า
เริ่มต้น และยิ่งเราไม่เห็นแง่ดีของความล้มเหลวว่า มันอาจช่วย
ให้เราเรียนรู้อะไรต่าง ๆ ได้ เราก็ยิ่งไม่กล้าเริ่มที่จะทำ�อะไรเลย
เรื่องนี้อาจจะพูดกันต่อไปในช่วงหลัง
อาตมาเห็นว่าทัศนคติในการทำ�งาน ๓ ประเด็นนี้ เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อตัวเรา ไม่ทางบวกก็ทางลบ ทีนี้ถ้า
สมมุติว่า เราเห็นว่าทัศนคติในการทำ�งานที่ถูกต้องมันน่าจะเป็น
อย่างไร ดังที่อาตมาได้พูดไว้นิดหน่อยแล้วว่า ในการทำ�งานเพื่อ
สังคม เราควรมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นมากกว่าที่จะหวัง
สนองอัตตาตัวเรา ให้ความสำ�คัญกับตัวงานหรือกระบวนการ
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ทำ � งานมากกกว่ า ผลของงาน และก็ พ ยายามที่ จ ะมองความ
ล้ ม เหลวในทางบวกว่ า มี คุ ณ ค่ า ต่ อ เราไม่ น้ อ ยไปกว่ า ความ
สำ�เร็จ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักตัวเอง
รู้จักตัวเราเองเพื่ออะไร รู้จักตัวเราเองเพื่อที่จะทำ�ให้เราสามารถ
ผลักดันงานนั้นออกไปให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นให้ได้มากที่สุด
เรารู้จักตัวเราเองเพื่อว่าเราจะได้ไม่เอางานนั้นมารับใช้ตัวเรา
อย่างไม่รู้ตัว ถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเอง มองไม่เห็นความอยากเด่น
อยากดังและความโลภโมโทสันในตัวเรา (ซึ่งมีกันทุกคน) เราจะ
เอางานนั้นรับใช้ตัวเรา ถ้าเราเห็นว่างานควรเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
คนอื่น เราก็จะเห็นความจำ�เป็นในการที่จะต้องปรับปรุงตัวเรา
เพราะตัวเราเป็นฐานของงาน ถ้าตัวเราไม่ดี งานก็แย่ ถ้าตัวเราดี
มีการพัฒนา มันก็จะหนุนส่งให้งานออกไปได้ดว้ ยดี และเป็นไปใน
ทางทีเ่ กือ้ กูลคนอืน่ ได้มาก เราปรับปรุงตัวเราเพือ่ อำ�นวยประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น ในขณะเดียวกันเราก็มีจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้ ใฝ่ใจ
ในการที่จะแสวงหาหนทางปรับปรุงตัวเรา เพื่อทำ�ให้งานของเรา
มีประสิทธิภาพ เพื่อว่าจะรับใช้คนอื่นได้มากขึ้น และที่สำ�คัญ
ถ้าเราให้ความสำ�คัญกับกระบวนการทำ�งาน เราจะรู้สึกว่าการ
มีความสุขในระหว่างทำ�งานเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก แต่ถ้าเราเล็งที่
ผลสำ � เร็ จของงาน ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บผลของงานมากเกินไป
เราจะไปเน้นเรื่องการหาเทคนิคกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งสะอาดและ
ไม่สะอาด เพื่อให้ผลออกมาตามที่ต้องการ มันต่างกันตรงนี้
เทคนิคมันเปลีย่ นไป แต่ถา้ เราให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานยิง่ กว่า
ผลของงาน เราจะมาสนใจเรื่องเทคนิคที่จะทำ�ให้เรามีความสุข
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ในขณะทำ�งาน และช่วยให้ท�ำ งานได้อย่างต่อเนือ่ ง แสวงหาหนทาง
ว่าทำ�อย่างไรเราถึงจะมีความสุขในการทำ�งานได้ ทำ�อย่างไรถึงจะ
ทำ�ให้เรามีความตั้งมั่นจดจ่อและแน่วแน่ มีสมาธิกับการทำ�งาน
อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคการทำ�งานซึ่งจะต่างกัน อันเนื่องมาจาก
ทัศนคติซึ่งไม่เหมือนกัน อาตมาจะพูดสองประเด็นเท่านั้น คือ
เรื่องการรู้จักตัวเราเอง หรือการปรับปรุงตัวเราเอง และการมี
ความสุขกับการทำ�งาน เป็นเทคนิค ๒ ประการซึ่งคิดว่าจะ
เกี่ยวข้องกับพวกเรามาก

การปรับปรุงตนเองและความสุขจากการทำ�งาน
เรือ่ งการปรับปรุงตัวเราเองเพือ่ ประโยชน์ของงานนัน้ ดังที่
อาตมาได้กล่าวแล้วว่า ตัวเราเป็นพื้นฐานของงาน เป็นรากฐาน
ของงาน แต่ว่าไปแล้วตัวเรานี้ ถ้าแยกออกจริง ๆ มี ๓ ส่วน คือ
กาย จิต และปัญญา จิตกับปัญญานี้ใกล้เคียงกัน แต่ว่าน่าจะ
แยกออกมา เพราะอะไร ก็เพราะเหตุวา่ บ่อยครัง้ เราจะสังเกตได้วา่
เรามีความคิด รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ยกตัวอย่างเช้านี้ ชมรมพุทธ
ผู้สนใจธรรมะได้พูดถึงเรื่องบุหรี่หรือเหล้า ความจริงเราก็รู้นะ
สติปัญญาเราก็มีมากพอที่จะรู้ว่า การสูบบุหรี่ กินเหล้า เป็น
อั น ตรายต่ อ ตั ว เราเอง แต่ ถ้ า จิ ต ของเราไม่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝน
ไม่สามารถที่จะประสบสัมผัสความสุขที่วิเศษที่ประณีตกว่าบุหรี่
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หรือเหล้าได้ จิตเราจะไม่สงบนิ่งหรือมีกำ�ลังพอที่จะเอาชนะ
การยั่วยุจากสิ่งเสพติดได้ ในสภาพเช่นนั้นปัญญาก็จะช่วยอะไร
ไม่ได้ เราก็ยังเป็นคนสำ�มะเลเทเมาอยู่นั่นเอง หรือในกรณีคนซึ่ง
เห็นคุณค่าของอุดมคติ รู้ว่าอุดมคติเป็นสิ่งดีงาม แต่ถ้าจิตของเขา
ไม่ได้รับการฝึกฝน แม้เขาจะเป็นคนซึ่งมีวาจาถ้อยคำ�เต็มไปด้วย
อุดมคติ แต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามนั้นได้ อันนี้เป็นความ
แตกต่างระหว่างจิตกับปัญญา อาตมาก็เลยคิดว่าน่าจะแยกจิต
กับปัญญาออกจากกัน เพราะฉะนั้นที่เราแยกแบ่งออกเป็นกาย
กับใจ จึงน่าจะแบ่งให้ละเอียดอีกหน่อยก็คือ แยกใจออกเป็น ๒
ส่วน ได้แก่ จิตกับปัญญา ทั้ง ๓ ส่วนนี้สำ�คัญ
กายสำ � คั ญ เพราะถ้ า เราเป็ น นั ก กิ จ กรรมหรื อ เป็ น
นักพัฒนาก็ตาม แต่ร่างกายเราอ่อนแอหรือว่าอมโรค ก็คงไม่เอื้อ
ให้เราสามารถทำ�งานได้ดี เราต้องพยายามที่จะพัฒนากายเรา
ให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย จิตนี่ก็เหมือนกัน ดังที่ได้พูดไว้
แล้วว่า ถึงแม้เราจะมีปัญญามาก แต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราไม่เอื้อ
ไม่ไปตามปัญญา เราก็ไม่สามารถที่จะแปรอุดมคติหรือความ
นึกคิดของเราให้เป็นผลรูปธรรม และไม่สามารถจะแปรอุดมคติ
ให้เป็นวิถีชีวิตได้ ขณะเดียวกันถ้าเกิดจิตของเรามีการพัฒนา
แต่ปัญญาเราคับแคบหรือไม่มีความรู้มาก กิจกรรมที่เราทำ�ไปก็
ได้ผลน้อย หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเรามีปัญญามากแต่จิตเรายัง
เต็มไปด้วยความโลภ ยังคุกรุ่นไปด้วยความเกลียด ความโกรธ
ไม่มีสติพอ จิตใจฟุ้งซ่าน ปัญญาเราก็ย่อมขาดประสิทธิภาพ
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คิดอะไรก็คิดได้ไม่ตลอด เพราะว่ามันมีอะไรมาคุกรุ่นอยู่ในใจ
มันงุ่นง่าน บางครั้งบางอย่างมันน่าจะคิดออกได้ แต่กลับติดขัด
เพราะฉะนั้นอาตมาเห็นว่า การรู้จักตัวเราเองก็ดี การปรับปรุง
ตัวเราเองก็ดี ต้องให้ความสำ�คัญกับ ๓ ส่วนนี้มาก เพื่อให้กาย
จิต และปัญญา พัฒนาและมีความสมดุลได้ ถ้าเราไปเน้นเรื่อง
จิ ต กั บ เรื่ อ งปั ญ ญามากไป (ปั ญ ญานี่ ร วมถึ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาคื อ
ความสามารถในการคิดค้นโครงการก็ดี ทฤษฎีอะไรต่าง ๆ ก็ดี)
แต่เราลืมกาย ไม่มีการออกกำ�ลังกายเท่าที่ควร ก็จะเกิดปัญหา
ได้ อาตมาเห็นว่าเราควรจะให้เวลากับการออกกำ�ลังกายพอ ๆ
กับการพัฒนาปัญญา ซึ่งได้แก่ การอ่าน การฟัง การสนทนา
การคิดค้น และการเพ่งพินิจ ขณะเดียวกันเราน่าจะให้เวลากับ
จิตของเรา เช่นอาจจะทำ�สมาธิภาวนา เจริญสติหรือน้อมจิต
ไปในทางที่สงบประณีตรำ�งับก็ได้ ทั้ง ๓ ส่วน ต้องการอาหาร
หรือต้องการการบริหารแตกต่างกันไป เวลานี้เราพูดถึงการ
บริหารอะไรต่ออะไรมากมาย เช่นบริหารงาน บริหารคน บริหาร
เวลา แต่ถ้าเราไม่สามารถบริหารกาย โดยอาศัยการออกกำ�ลัง
กายก็ดี ไม่สามารถทีจ่ ะบริหารใจ โดยอาศัยสมาธิภาวนาก็ดี หรือ
ด้วยวิธีการที่เราคิดค้นขึ้นเองตามเทคนิค หรือตามประสบการณ์
เฉพาะตัวของเราก็ดี และถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารปัญญา
ด้วยการอ่าน สนทนา คิดค้น พินิจ พิจารณา ให้ปัญญาเจริญ
งอกงามก็ดี ย่อมเป็นการยากที่เราจะทำ�งานให้มีประสิทธิภาพได้
ทั้ง ๓ ส่วนนี้ต้องสมดุลกันมาก แต่ชีวิตในเมืองทำ�ให้เราขาด
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สมดุลดังกล่าวนี้ไป คนเมืองทุกวันนี้ต้องเสียเวลากับการอ่าน
หนังสือพิมพ์ การเดินทาง การครุ่นคิดฟุ้งซ่าน การละเล่น การ
พูดคุยร้อยแปด แต่เราไม่มีเวลาให้กับตัวเราเอง เราไม่มีเวลา
ให้กบั การบริหารกาย มิหนำ�ซ้�ำ อาหารทีเ่ รากินเข้าไปก็เต็มไปด้วย
สารพิษ อากาศที่เราสูดเข้าไปก็ไม่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น เราจึง
น่าจะให้เวลากับการพัฒนาหรือการบริการทั้ง ๓ ส่วนนี้ด้วย
นอกจากความสมดุลทางกาย ทางจิต และทางปัญญาแล้ว
เรายังต้องการความสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อน ระหว่าง
สิ่งที่เป็นงานเป็นการกับสิ่งที่ไม่เป็นงานเป็นการ ซึ่งไม่จำ �ต้อง
หมายถึงการเที่ยวเตร่สนุกสนาน แต่อาจหมายถึงงานอดิเรกที่
ช่วยเปลี่ยนอิริยาบถ อย่างเช่น การกวาดบ้าน ซักผ้า ล้างจาน
มองให้ดีก็มีประโยชน์ต่อการทำ�งานเหมือนกัน เพราะช่วยให้เรา
ผ่อนคลายจากงานการ หรือจากการสัมมนาที่เคร่งเครียด การ
สมาคมพบปะผู้คน มีกิจกรรมในชุมชน ก็ต้องให้สมดุลกับการ
อยูค่ นเดียว มีเวลาเป็นเอกเทศพอทีจ่ ะพักผ่อน พอทีจ่ ะมาสำ�รวจ
ตัวเราเอง โดยส่วนตัวอาตมาได้ประโยชน์ตรงนี้มาก เพราะว่า
เวลาอยู่ในกรุงเทพฯ การทำ�งานเต็มไปด้วยความวุ่นวาย บางที
เราก็เผลอ มีอารมณ์ขึ้งเครียด แล้วก็ระบายออกไปข้างนอก ถ้า
ตัวเราอยู่ในบรรยากาศที่วุ่นวายนานเข้า อารมณ์ขึ้งเครียดกดดัน
จะยืดเยื้อหมักหมมในตัวเรามากขึ้น มีช่วงหนึ่งอาตมาทำ�งานที่
กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) กลางคืนก็นอนค้าง
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ที่นั่น มีความรู้สึกว่าโลกของงานติดตามเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เพราะว่าเวลาเราจะเข้านอน ก็มีโต๊ะทำ�งาน มีกองแฟ้มตั้งให้
เราเห็น ใจหวนประหวัดถึงงานการที่ผ่านไปและรออยู่ข้างหน้า
โดยไม่รู้ตัว และเวลาเราคิดถึงงานพวกนี้โดยจิตไร้สำ�นึก ก็จะ
เกิดความกังวลขึ้นมาว่า พรุ่งนี้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีก งาน
เมื่อวานนี้ก็ยังสะสางไม่หมด ที่เขาด่าว่าเราก็ยังเจ็บใจไม่หาย
มิหนำ�ซ้ำ�บางคราว ดึกดื่นตีสองตีสามก็มีโทรศัพท์ทางไกลมา
บอกให้เราเตรียมทำ�โน่นทำ�นี่ หรือไม่เพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกว่า
จะเข้าสำ�นักงาน ขอให้ช่วยเปิดประตูให้ด้วย จะเข้ามาตอนตีห้า
อะไรอย่างนี้ เรื่องแบบนี้พอมีมากเข้า มันทำ�ให้เรารู้สึกเหนื่อย
ตื่นขึ้นมาทำ�งานก็เหนื่อย เพราะนอนไม่เต็มที่ แต่พอได้มีโอกาส
กลับบ้าน เราเหมือนอยู่ในโลกที่เป็นส่วนตัวของเรา เพราะที่บ้าน
โทรศัพท์ก็ไม่มี และคนก็ไม่รู้จักด้วยว่าบ้านเราอยู่ไหน เป็นโลก
ของตัวเราเอง รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้น งานต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา
ตอนกลางวัน พอตกค่ำ�หรือถึงบ้านมันก็ตกตะกอน ไม่ฟุ้งขึ้นมา
เป็นอารมณ์ให้ครุ่นคิดกังวล ตื่นขึ้นมารู้สึกแจ่มใสพอสมควร
บางครั้งก่อนนอน เราอาจรู้สึกว่างานมันหนักอึ้ง ปัญหาก็มาก
จนเห็นจะทนไม่ไหวแล้ว แต่พอตื่นขึ้นเช้าตรู่ก็เกิดกำ�ลังใจที่จะ
สู้ต่อ เพราะว่าความรู้สึกที่ค้างคามันได้ตกตะกอนไปแล้ว สงบ
ไปแล้ว ก็เลยมีกำ�ลังใจและความหวังขึ้นใหม่ เวลาตื่นขึ้นมาตอน
เช้าตรู่ เห็นท้องฟ้าสดใส เสียงไก่ขัน เสียงนกร้อง บรรยากาศ
วันใหม่แบบนี้ทำ�ให้เรามีกำ�ลังใจต่อสู้ แล้วพอตกเย็นเราก็หน้าซีด
ใหม่ แต่พอรุ่งขึ้นเราก็ฮึดใจสู้ต่ออีก มันเป็นกระบวนการเกิด

พระไพศาล วิสาโล :: 187

และดับของอารมณ์ความรู้สึก เมื่อมันเกิดมันต้องดับ การที่เรา
อยูก่ บั ตัวของเราคนเดียว จิตไม่ประหวัดไปถึงงาน ทำ�ให้ความรูส้ กึ
ทีท่ อ้ แท้เศร้าหมองดับไปได้ เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องมีเวลาสำ�หรับ
ปฏิบัติการและภาวนาอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่วนใหญ่เรา
มีปฏิบัติการมากแต่ไม่มีการภาวนา ภาวนานี่ก็หมายถึงว่าการ
ฝึกฝนขัดเกลาจิตให้มีคุณภาพด้วยวิธีการของเราเอง บางคน
อาจจะเห็นว่าการฟังเพลงซิมโฟนี่ที่ไพเราะประณีตลึกซึ้งช่วยให้
ใจสงบได้ อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคน บางคนชอบดูปลาตู้ ก็ช่วยให้
ใจผ่อนคลายเหมือนกัน เมื่อเช้านี้ไปโรงพยาบาลสิชล ดูปลาตู้
ว่ายไปมา ก็รสู้ กึ ว่าเข้าทีดเี หมือนกัน ดูไปนาน ๆ จิตก็สงบมีสมาธิ
ได้เหมือนกัน อีกอันหนึ่งที่สำ�คัญก็คือต้องมีความสมดุลระหว่าง
การเดินตามกรอบกับการริเริ่มสร้างสรรค์ ถ้าเดินตามกรอบ
ตามแนวมากเกินไป ก็จะลงร่องได้ง่าย กลายเป็นการทำ�ตาม
ประเพณีไปอย่างเซือ่ ง ๆ แต่ถา้ ริเริม่ สร้างสรรค์มากเกินไป คนอืน่
อาจจะรับไม่ได้ เราเองก็จะเหนื่อยเพราะเหตุว่าการริเริ่มทำ�อะไร
แหวกแนวนัน้ จะต้องใช้พลังงานมากทัง้ ในการคิด ทำ� และสือ่ สาร
กับคนอื่น และหากเพื่อนร่วมงานตามไม่ทัน ก็จะเสียงานเสียการ
คนเราส่วนใหญ่มักจะไม่มีสมดุลในส่วนนี้ คือคิดอยู่ในกรอบ
มากเกินไป จนกระทั่งไม่สามารถคิดอะไรที่สร้างสรรค์ได้ หรือ
บางทีกม็ งุ่ แต่จะสร้างสิง่ ใหม่ให้แหวกแนวออกไป จนกระทัง่ ไม่ยอม
หรือปฏิเสธสิ่งที่อยู่ในกรอบ ปฏิเสธรูปแบบ ปฏิเสธพิธีกรรม
อั น นั้ น เป็ น ความไม่ ส มดุ ล คิ ด ว่ า เป็ น ผลเสีย ต่อ การปรับ ปรุง
ตัวเราเอง นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง
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ฉันทะในการงาน
ประเด็นที่สองก็คือ หาความสุขจากการทำ�งาน ข้อแรกก็
คิดว่าเราคงจะรู้กันอยู่แล้ว เราต้องมีฉันทะ ฉันทะคือความอยาก
แต่เป็นความอยากที่ต่างจากตัณหา ฉันทะคือความอยาก ความ
ปรารถนาซึ่งมุ่งหวังให้งานนั้นเป็นประโยชน์ หรือช่วยให้เกิด
ความเจริญงอกงามแก่ชีวิตและสังคม ส่วนตัณหานั้นเป็นความ
อยากที่จะได้เสพสิ่งซึ่งปรนเปรออัตตา สนองความโลภของตน
ความอยากที่เป็นฉันทะนั้นทำ�ให้เรามีความชอบในการทำ�งาน
ความชอบในการทำ�งานเป็นสิ่งจำ�เป็นมาก เพราะถ้าเราไม่ชอบ
ถ้าเรารังเกียจ ทำ�ยังไง ๆ ก็ไม่มีความสุข แต่ฉันทะเป็นสิ่งที่
สร้างได้ เป็นสิ่งที่ปลูกฝังขึ้นในใจได้ แต่ถ้าเราลงปักใจว่าไม่ชอบ
แล้ว ลงปักใจว่าทำ�ไม่ไหวแล้ว ยังไง ๆ ก็ไม่ไหว ลองสังเกตดูก็ได้
สมมุติมีงานอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงที่เราวุ่นวาย เป็นช่วงที่
เรากำ�ลังรำ�คาญ เพราะงานเดิมก็เยอะอยู่แล้ว และยังมีงานใหม่
เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วเพื่อนเรายังให้งานมาอีกชิ้นหนึ่ง ความรู้สึก
ขณะนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้ว ถ้าเราไม่รู้ตัว คำ�ว่า ‘ไม่ไหวแล้ว’ นี่มัน
จะติดอยูใ่ นใจเป็นเวลานาน ตราบใดทีค่ วามคิดนัน้ ยังติดอยูก่ บั เรา
เราก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่า ถึงอย่างไรก็ไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเราเกิด
ฮึดสู้ขึ้นมา เราจะรู้สึกทันทีว่าเรายังทำ�ไหว เราทำ�ได้ พระท่าน
ถึงบอกว่างานการนั้นสำ�เร็จได้ด้วยใจ ถ้าใจสู้ก็ทำ�ได้ ใจไม่สู้ก็
ทำ�ไม่ได้ เข็นเท่าไรก็ไม่ไป การมีใจสู้นี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ
ฉันทะด้วย คือเมื่อเราพิจารณาแล้ว เห็นว่างานนี้มีประโยชน์
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มีคุณค่า การมองเห็นเช่นนี้ช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น
เกิดความชอบ อยากทีจ่ ะทำ�งานนัน้ ให้ลลุ ว่ งไป เมือ่ เกิดความชอบ
แล้ว อุปสรรคก็กลายเป็นเรื่องเล็ก และเมื่อได้ทำ�งานนั้นก็จะรู้สึก
เป็นสุขที่ได้ทำ� ฉันทะจึงทำ�ให้ใจฮึดสู้ เกิดวิริยะความพากเพียร
ขึ้นมา สิ่งที่ตามมาคือ จิตตะ ความมีใจจดจ่อ และวิมังสา คือ
การไตร่ตรองพิจารณา อันรวมเรียกว่า อิทธิบาท แต่ถ้าเกิดใจเรา
ไม่ชอบ เราก็ยังสามารถพิจารณาให้ใจเกิดความชอบหรือฉันทะ
ขึ้นได้

อยู่กับปัจจุบัน
อันที่สอง คืออยู่กับปัจจุบัน อย่างที่ได้บอกแล้วว่า ถ้าเรา
มีทัศนคติไปในทางที่สนใจกับผลของงานมากเกินไป ก็จะไม่มี
ความสุขในการทำ�งาน เพราะเวลาทำ�งานชิ้นใหญ่ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง
ใจเราจะเอาแต่ ม องไปข้ า งหน้ า ห่ ว งกั ง วลถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ข้างหน้าว่าเมื่อไรถึงจะสำ�เร็จ อีกตั้งสี่ห้าเดือนเชียวหรือ เวลา
มองไปข้ า งหน้ า แบบนี้ แ ล้ ว ใจมั น จะท้ อ แท้ ไ ด้ ง่ า ย ๆ หรื อ ถ้ า
หากเราคาดการณ์ ข้ า งหน้ า ว่ า งานนี้ เ สร็ จ เมื่ อ ไร เราคงต้ อ ง
โดนเล่นงานแน่ ๆ ถ้าคิดอย่างนี้ก็เกิดความท้อ แต่ถ้าคิดไปอีก
ทางหนึ่งว่า งานนี้หากสำ�เร็จเราคงดังแน่ ๆ การคิดแบบนี้ก็อาจ
ทำ�ให้เกิดความเกร็งขึ้นมา ทำ�ให้งานไม่สนุก ไม่ลื่นไหลไปตาม
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ธรรมชาติของมัน แต่ถ้าเราเอาใจจดจ่ออยู่กับงานแต่ละวัน ๆ
แต่ละชั่วโมง ๆ แต่ละนาที ๆ ก็จะเกิดความนิ่ง เกิดความแน่วแน่
ในการทำ�งาน อาตมาเองได้ประโยชน์มาก ก็ในช่วงเวลาทีเ่ จองาน
ที่ยาก และใช้เวลายาวนานกว่าจะเสร็จ งานที่เคยทำ�ตอนเป็น
ฆราวาสบางครั้งท้าทาย น่าหวาดเสียว เพราะว่างานของเรานั้น
เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ต้องเกี่ยวข้องกับรัฐ เกี่ยวกับบ้านเมือง
มาก สมัยรัฐบาลธานินทร์ปลายปี ๒๕๑๙ เราก็คงรูว้ า่ สถานการณ์
บ้านเมืองตอนนั้นไม่ดีเลย มองไม่เห็นเลยว่าเราจะทำ�อะไรได้
เพราะว่าใครต่อใครก็ถูกจับ มีการกวาดล้างขนานใหญ่ แต่เวลา
เรามอง สนใจเฉพาะงานปัจจุบัน สนใจเฉพาะคนที่ตกทุกข์
ได้ยาก ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกอยู่ในตะราง เราสนใจเฉพาะ
ทุกข์สุขของเขาในขณะนั้นเท่านั้น ก็จะเกิดกำ�ลังใจที่จะทำ�งาน
สิทธิมนุษยชนต่อ ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นอนาคตเลยว่า เราจะทำ�
ไปได้นานเท่าใด ตอนนั้นมีข่าวตลอดเวลาว่าอาจจะมีรัฐประหาร
วันนี้ พรุ่งนี้ บ้างก็ว่าจะมีการกวาดล้างกันหนักข้อขึ้น มองไปแล้ว
แลไม่เห็นอนาคต และเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทำ�งานอย่างนี้
ได้มากขนาดไหน แต่เวลาเราสนใจเฉพาะงานที่อยู่เฉพาะหน้า
แล้ว ความทุกข์ของนักโทษที่เราแลเห็นต่อหน้าต่อตา กลายเป็น
แรงบันดาลใจให้เราทำ�ต่อไป อย่างน้อยเราก็ยังสุขสบายกว่าเขา
คนที่ไม่เคยเข้าคุกจะไม่รู้สึกว่าตัวเองสบายอย่างไร แต่ถ้าเข้าคุก
แล้วจะรู้สึกว่า เสรีภาพนี้มีคุณค่ามาก และการที่เราพยายาม
ช่วยเขา ก็มีความหมายต่อเขามาก มานึกดูตอนนี้ การที่เรา
พยายามทำ�งานตราบเท่าที่โอกาสในตอนนั้นยังเปิดให้ทำ�ได้อยู่
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โดยไม่ไปสนใจว่าอนาคตต่อไปเราจะทำ�งานนี้ได้หรือไม่ ช่วยให้
งานที่เราทำ�นั้นสามารถดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นี่ก็ ๑๐ กว่าปีเข้าแล้วที่ กศส. ทำ�เรื่องนักโทษ แต่จะว่าไปแล้ว
มีคนเป็นอันมากไม่ว่าตอนนั้นหรือตอนนี้ ที่สนใจกับผลของ
อนาคตมากเกินไป งานอะไรก็ตามที่มองไม่เห็นหรือไม่มั่นใจว่า
ผลในอนาคตจะเป็นอย่างไร เขาจะไม่ทำ� ทั้ง ๆ ที่งานนั้นเป็นงาน
ที่ดีและมีคุณค่าในตัวเอง ใช่ว่าถ้างานนั้นสำ�เร็จมันถึงจะมีคุณค่า
แต่ถ้าล้มเหลวงานนั้นก็ไร้ค่า ก็เปล่า ถ้าคิดแบบนั้น งานที่ดีก็
ไม่ มี ท างเริ่ ม ต้ น เสี ย ที โดยเฉพาะงานที่ ฝื น กั บ กระแสสั ง คม
อาตมาจึงเห็นว่าเราไม่ควรจะสนใจอนาคตมากเกินไปจนมองข้าม
ปัจจุบัน แน่นอนเราต้องไม่ประมาท ต้องมองหรือคาดการณ์ถึง
อนาคตอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันต้องมาก่อน ถ้าเราระแวงหรือกังวล
กับอนาคตมากเกินไป เราจะท้อและอาจจะละทิ้งงานปัจจุบัน
อาตมาโชคดีตรงที่ว่าพยายามสนใจอยู่กับปัจจุบัน ไม่เอาอนาคต
มาเป็นกังวลมาก งานก็เลยสามารถเริ่มต้นและดำ�เนินต่อไปได้
เรื่อย ๆ และกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมก็สามารถดำ�เนิน
ต่อไป จนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ ปัจจุบันจะดีหรือไม่ดี
นั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่บทเรียนที่ได้ก็คือการสนใจคุณค่าของงาน
ในปัจจุบันยิ่งกว่าผลในอนาคต ทำ�ให้งานของกลุ่มมีอนาคตจน
สื บ เนื่ อ งมาถึ ง เวลานี้ แต่ ถ้ า เราสนใจกั บ อนาคตมากเกิ น ไป
บ่อยครั้งงานของเราจะไม่มีอนาคต มันจะดับวูบไปเลยเพราะ
ความท้อแท้ท้อถอย
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ก่อนจะข้ามประเด็นนี้ไป อยากจะย้ำ�อีกครั้งว่า การ
อยู่กับปัจจุบันนั้นไม่ใช่หมายถึงการไม่วางแผนถึงอนาคต เพียง
แต่ ว่า เมื่ อเราจะวางแผนถึ ง อนาคต เราก็ อ ยู่กับ การวางแผน
นั้น โดยที่เราไม่แส่ส่ายไปเรื่องอื่น ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะแส่ส่าย
ไปถึ ง เรื่ อ งต่ า ง ๆ นานา ทำ � ให้ เ ราไม่ มี ส มาธิ ใ นการทำ � งาน
เพราะฉะนั้ น การวางแผนถึ ง อนาคตเป็ น คนละเรื่ อ งกั บ การ
ห่วงหน้าพะวงหลัง คนละอันกัน เวลาเราคิดถึงอนาคตอย่าง
ตั้งอกตั้งใจ ก็หมายความว่าเรื่องอนาคตนั้นแหละคือปัจจุบัน
ของเรา เช่นเราวางแผนว่าปี ๓๐ เราจะทำ�อะไรบ้าง เมื่อเราคิดถึง
ตอนนั้นอย่างตั้งใจ อย่างวิพากษ์วิจารณ์ ภาพปี ๓๐ ก็คือปัจจุบัน
ของเรา เพราะเรากำ�ลังคิดถึงสิ่งนั้น แต่ถ้าเผื่อเราแวบไปคิดถึง
อีก ๑๐ ปีข้างหน้าโดยไม่ตั้งใจ ทั้ง ๆ ที่เรากำ�ลังจะเขียนโครงการ
ปี ๓๐ เราแวบไปปี ๔๐ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ราตัง้ ใจจะคิด ก็แสดงว่าเรา
ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้ว เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบัน จึงไม่ได้
หมายถึงการห้ามมิให้วางแผนถึงอนาคต วางแผนได้แต่ตอ้ งทำ�ไป
ด้วยสติ มิใช่ฟุ้งไปโดยมิรู้เนื้อรู้ตัว

ความสำ�คัญของ สติ
สติมีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับชีวิต และโดยเฉพาะกับ
การทำ�งาน ทั้งนี้เพราะเวลาเราทำ�งาน ดังที่ได้พูดแล้วว่า ใจเรา
มักโน้มไปทางอดีต เช่นหวนนึกถึงความล้มเหลวที่ผ่านมา ทำ�ให้
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เราท้อถอย เราไม่เชื่อมั่นในงานที่กำ�ลังกระทำ�อยู่ หรือบางครั้ง
ใจก็แวบไปทางอนาคตว่า ถ้าผลงานออกมา คนอาจจะวิจารณ์
ว่าผลงานไม่ได้เรื่องเลย เวลาทำ�งานเรามักคิดไปข้างหลัง หรือ
มองไปข้างหน้า ด้วยความกังวลอย่างนี้ ทำ�ให้เกิดความหวั่นไหว
มาก ไม่กล้าทำ�งาน จิตจะถูกกลุม้ รุมด้วยความกังวล ความท้อแท้
เนือ่ งจากอดีตและอนาคต แต่ถา้ เรามีสติฉบั ไว ก็สามารถรูเ้ ท่าทัน
อารมณ์เหล่านี้ ไม่เปิดช่องให้มนั ครอบงำ�จิตใจของเราได้ และหาก
จิตวอกแวกน้อย เราจะมีสมาธิมากขึ้น มีความสุขกับการทำ�งาน
มากขึน้ นีเ่ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งอาศัยการฝึกปรือทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะ
ในยามทีง่ านนัน้ อาจจะเป็นงานทีเ่ ราไม่ชอบนัก หรืองานทีไ่ ม่ถนัด
เวลาเราอ่านหนังสือทีเ่ ราชอบเราไม่มปี ญ
ั หา จิตใจของเราไม่ฟงุ้ ไป
ถึงอดีตและอนาคต เพราะเรามีสมาธิกับมันอย่างแน่วแน่ แต่ถ้า
เป็นงานทีเ่ ราไม่ชอบนัก เช่นต้องเขียนโครงการ ต้องทำ�อะไรต่าง ๆ
เราจะรูส้ กึ ว่ามีอะไรดิน้ รน อึดอัดข้างใน แต่สติจะช่วยให้เราจดจ่อ
กับงานได้มากขึ้น ถึงแม้เป็นงานที่เราไม่ชอบ แต่เมื่อเราทำ�ไปถึง
จุดหนึ่ง มีสมาธิกับการงานนั้นก็จะเกิดความชอบขึ้นมา เป็น
ธรรมดามนุษย์ เวลาเราเริ่มทำ�งานอะไรก็ตามซึ่งเราไม่มีใจชอบ
เราจะมีความรูส้ กึ ปฏิเสธมัน คนในเมืองเวลาไปอยูใ่ นชนบท เราจะ
รูส้ กึ ปฏิเสธไว้กอ่ น การปฏิเสธนัน้ จะออกมาเป็นความเหงา ว้าเหว่
อึดอัด มนุษย์เราทุก ๆ คนจะมีแรงเฉื่อย ปฏิเสธสิ่งใหม่ พยายาม
ที่จะรักษาสถานะเดิมหรือความเคยชินเดิม ๆ เอาไว้ เหมือนกับ
เวลาเราขับรถแล้วเลี้ยวซ้าย จะมีแรงเฉื่อยผลักให้เราออกไปทาง
ขวา เพื่อจะให้เข้าทิศทางเดิม มนุษย์เราก็เหมือนกัน เวลาเราจะ
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ถ้าเราให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ
ทำ�งาน เราจะรู้สึกว่าการมีความสุข
ในระหว่างทำ�งานเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก
แต่ถ้าเราเล็งที่ผลสำ�เร็จของงาน ให้
ความสำ�คัญกับผลของงานมากเกินไป
เราจะไปเน้นเรือ่ งการหาเทคนิคกลยุทธ์
ต่าง ๆ ทั้งสะอาดและไม่สะอาด เพื่อให้
ผลออกมาตามที่ต้องการ

“

“
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เริ่มทำ�งานใหม่ จะมีแรงเฉื่อยเกิดขึ้น คืออยากจะทำ�แบบเดิม ๆ
ไม่อยากทำ�งานใหม่ แต่ถ้าเรามีสติมั่นคง ไม่นานจะเกิดสมาธิขึ้น
สภาวะเช่นนี้ ปุถุชนอย่างพวกเราสามารถที่จะทำ�ได้ และเมื่อถึง
จุ ด นั้ น ก็ อ าจจะเรี ย กได้ ว่ า เกิ ด จิ ต ว่ า งขึ้ น คื อว่ า งจากความ
แปรปรวนทางอารมณ์ เป็นจิตว่างแบบปุถุชน ซึ่งเราสามารถจะ
ทำ�ได้ อาตมาคิดว่าพวกเราหลายคนประสบกับเหตุการณ์แบบนี้
บ่อย แต่เราไม่สังเกต ทีนี้ถ้าเราหมั่นพยายามสังเกตอยู่บ่อย ๆ
เราจะรู้ว่าเรามีเทคนิคอุบายหลายอย่างที่ช่วยให้เราอยู่ในภาวะ
อย่างนั้นได้ ซึ่งแน่นอนต้องอาศัยกำ�ลังสมาธิ กำ�ลังสติมาก
อาตมาเองเห็นคุณค่าของสติกต็ รงนีเ้ อง เดิมทีคดิ จะบวช
เพียง ๓ เดือน แต่พอฝึกสติแล้วเห็นประโยชน์ มีคุณค่ามหาศาล
ที่จะช่วยให้ใช้ประโยชน์ในการทำ�งานต่าง ๆ ได้ ก่อนหน้านี้
มักจะคิดเรี่ยราด เวลาอยู่บนรถ เดินไปเดินมา กินข้าว อาบน้ำ�
เป็นต้องคิดโน่นคิดนี่ เพราะอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
เต็มที่ แต่ความจริงเป็นการแก้ตวั มากกว่า จริง ๆ แล้ว ทีเ่ ราคิดโน่น
คิดนี่ เป็นเพราะเราหยุดความคิดไม่ได้มากกว่า และที่เราหยุด
ไม่ได้ เพราะเราไม่เคยคิดจะหยุดมัน ถ้าสังเกตตลอดเวลาที่
เราตืน่ เรามักจะไม่พยายามควบคุมหรือพิจารณาความคิดของเรา
เลย เราคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่หลายครั้งไม่จำ�เป็น
อันนี้สร้างนิสัย สร้างความเคยชิน จนกระทั่งกลายเป็นความคิด
ที่ขาดสติในการทำ�อะไรก็ตาม เวลาเรากินข้าว ใจเราก็ไม่ได้อยู่
กับการกินข้าวซึ่งเป็นกิจในปัจจุบันขณะ เวลาเราอาบน้ำ�ก็ไม่ได้
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อยู่กับปัจจุบันขณะคือการอาบน้ำ� เวลาถูฟันเราก็คิดไปไกล ถ้า
ชีวติ ประจำ�วันยังทำ�สิง่ นีอ้ ยูบ่ อ่ ย ๆ ก็เป็นการยากทีเ่ ราจะสามารถ
น้อมจิตของเราอยู่กับงาน หรืออยู่กับปัจจุบันขณะได้ ถ้าเรา
ต้องการฝึกจิตของเราให้อยูก่ บั การทำ�งานหรืออยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ
ก็ตอ้ งหมายความว่าในช่วงทีเ่ ราไม่ได้ท�ำ งานนัน้ ก็ตอ้ งฝึกใจด้วย ถ้า
หากว่าในช่วงทีเ่ ราไม่ได้ท�ำ งานนัน้ เราปล่อยใจฟุง้ ซ่าน ไม่รจู้ กั ระงับ
ควบคุม พอมาอยูก่ บั งานการ ก็ยอ่ มเป็นไปได้ยากทีเ่ ราจะสามารถ
น้อมจิตให้มาอยู่กับปัจจุบัน หรืออยู่กับงานการได้ เพราะฉะนั้น
อาตมาถึงได้บอกว่า การใช้ชีวิตของเราขณะที่ไม่ได้ทำ�งานนั้น
มีความสำ�คัญกับการทำ�งานของเรามาก เรามักจะลืมข้อนี้ ช่วงที่
เราไม่ได้ทำ�งานนั้นมีอิทธิพลต่อช่วงที่ทำ�งานมาก การทำ�งานกับ
การไม่ทำ�งานเป็นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก ถ้าช่วงทีเ่ รา
ยังไม่ได้ทำ�งาน เราปล่อยใจอย่างไม่มสี ติ ก็เป็นการยากทีเ่ ราจะ
มีสติในเวลาทำ�งานได้ แต่คนทัว่ ไปมักจะแยก ๒ สิง่ นีอ้ อกจากกัน
เด็ดขาด งานก็งาน พอพ้นจากการงานก็ปล่อยใจเต็มที่ไปเลย
เที่ยวเตร่สำ�มะเลเทเมาอะไรต่าง ๆ ความจริงการทำ�งานกับการ
ไม่ท�ำ งานแยกจากกันไม่ได้ ช่วงทีเ่ ราทำ�งานจะมีผลต่อชีวติ ในช่วงที่
ไม่ได้ท�ำ งาน และช่วงทีเ่ ราไม่ได้ท�ำ งานจะมีผลต่อช่วงทีท่ �ำ งานมาก
เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฝึกปรือตนเอง ทั้งในระหว่างทำ�งาน
และขณะที่ไม่ได้ทำ�งาน อาตมาจึงได้บอกแต่ต้นว่า ถ้าเราถือการ
ล้างจานคือการปฏิบตั ธิ รรม ก็ชว่ ยให้เรามีสติ มีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั
การล้างจาน และสิง่ นัน้ จะมีคณ
ุ ปู การอย่างมหาศาลเมือ่ เราทำ�งาน
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การล้างจานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำ�งานเลย แต่ถ้าเราล้างจาน
อย่างถูกต้อง จะมีคุณูปการอย่างมากต่อการทำ�งาน คนทั่วไป
มักจะไม่เห็นข้อนี้ มักจะเห็นว่าไร้สาระ ทั้ง ๆ ที่การกวาดบ้าน
การเดินไปขึ้นรถเมล์ หรือว่าการรอรถเมล์ มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการทำ�งานของเรา นี้เป็นสิ่งที่คนโบราณคนตะวันออกเขา
เห็นชัด แต่ว่าคนสมัยใหม่อาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ เขาก็ไปเน้น
การฝึกปรือทางด้านเทคนิคการทำ�งาน ทักษะการทำ�งานแต่ลืม
ส่วนนี้ไป

ศิลปะในการจัดการอารมณ์
อันทีส่ าม คือความสามารถในการทำ�งานอย่างมีความสุข
ความสุขในการทำ�งานจะเกิดขึ้นได้ เราต้องมีศิลปะในการ “เล่น”
กับอารมณ์ อารมณ์นั้นมีหลายประเภท และมาในลักษณะต่าง ๆ
กัน แต่ละประเภทเราต้องรูว้ ธิ จี ดั การกับมัน วิธกี ารก็มหี ลายอย่าง
แล้วแต่ความเข้มข้นรุนแรงและประเภทของอารมณ์ วิธกี ารเหล่านี้
เป็นต้นว่า ในกรณีทหี่ นึง่ เราอาจจะไม่มปี ญ
ั ญามากทีจ่ ะจัดการกับ
มัน แต่ถ้าเราเฝ้าดูมัน ไม่ปล่อยใจให้ถูลู่ถูกังไปตามมัน ก็จะช่วย
จัดการอารมณ์นนั้ ได้มาก ไม่วา่ จะเป็นความหวาดหวัน่ ไม่เชือ่ มัน่
กลัวความล้มเหลว เมื่อเร็ว ๆ นี้อาตมาได้อ่านบทสัมภาษณ์
กาเบรียล การ์เซีย มาเกซ นักเขียนชาวโคลัมเบียซึ่งได้รับรางวัล
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โนเบลเมื่อปี ๒๕๒๕ จากหนังสือเล่มหนา เรื่อง ๑๐๐ ปีแห่ง
ความโดดเดี่ยว เป็นนักเขียนที่มีฝีมือมากเท่าที่ได้เคยเห็นมา เขา
ให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วนี้เองบอกว่า แม้จะเขียนหนังสือมานาน
แล้ว แต่จนบัดนี้เวลาลงมือเขียนหนังสือจะเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมา
นี่ขนาดเขาเขียนหนังสือมาเป็นหมื่น ๆ หน้าแล้ว เขายังมีความ
ไม่เชื่อมั่นทุกครั้งที่ลงมือเขียน แต่ความกลัวนั้นทำ�อะไรเขาไม่ได้
กลั ว ก็ ก ลั ว ไป แต่ ก็ ยั ง ตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตาเขี ย นอยู่ นั่ น แหละเดี๋ ยวก็
หายเอง ไม่ใช่วา่ กลัวแล้วก็ปล่อยใจปล่อยกายไปตามความกลัวนัน้
เคยมีคนถามอากาธา คริสตี้ หลังจากที่เธอเขียนหนังสือมาแล้ว
เกื อ บร้ อ ยเล่ ม เธอบอกว่ า ทุ ก วั น นี้ ก ารเขี ย นหนั ง สื อ ยั ง เป็ น
เรื่องยากสำ�หรับเธออยู่นั่นแหละ อีกคนหนึ่งพวกเราคงรู้จักดี
สตีเฟน สปิลเบอร์ก อาตมาเองนอกจากจะเป็นนักอ่านแล้ว
ยังเป็นนักดูหนัง เวลานี้ก็ยังดูหนังแผ่น อาตมาสนใจประวัติคน
ในวงการนี้อยู่เหมือนกัน อย่างน้อยมันก็ให้คติอะไรบางอย่าง
สตีเฟน สปิลเบอร์ก ทำ�หนังมาแล้วหลายเรื่อง แต่ละเรื่องดังมาก
เช่น จอว์ส อี.ที. เร็ว ๆ นี้ก็คัลเลอร์เพอร์เพิล เมื่อ ๓ ปีก่อน มีคน
สัมภาษณ์เขา เขาบอกว่า เวลาผมจะเริ่มงานใหม่แต่ละเรื่อง ผม
รูส้ กึ ไม่มนั่ ใจอยูเ่ สมอ เวลานัน้ อาตมากำ�ลังรณรงค์โครงการผ้าป่า
ปัจจัยสี่ มีความท้อแท้มาก เกิดความไม่มั่นใจ หวั่นไหว เพราะ
เป็นงานซึ่งยาก พอได้ฟังเขาพูดแล้วก็เกิดกำ�ลังใจขึ้นมาก เพราะ
เห็นชัดเลยว่า ความไม่มั่นใจเป็นเรื่องธรรมดาสำ�หรับปุถุชน อย่า
ว่าแต่เราเลย แม้คนมีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ เขาก็ยังมีความไม่มั่นใจ
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ในงานที่เขาถนัดอยู่เสมอ ไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ความ
หวาดหวั่นไม่มั่นใจก็ยังมาเยือนอยู่เสมอ ตราบใดที่เขายังไม่เป็น
พระอรหันต์ แต่ข้อสำ�คัญก็คือถึงแม้เขาไม่มั่นใจ แต่เขาก็ยังสู้
อยู่เสมอ เราก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ ที่เราไม่มั่นใจนี่เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา เพราะฉันนั้นจะกลัวอะไร มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ถึงมันเกิดขึ้นก็ไม่ท้อถอย สู้กันไป อันนี้เป็นวิธีการเล่นกับอารมณ์
อย่างหนึง่ เรียกว่าสลายอารมณ์แบบปุถชุ น เราอาจจะไม่มปี ญ
ั ญา
พอที่จะรู้แจ้งในสัจธรรม เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสิ่งต่าง ๆ
จนอารมณ์ตา่ ง ๆ ดับไปอย่างสิน้ เชิง ปุถชุ นอย่างเราย่อมมีอารมณ์
ต่าง ๆ มาก แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมา เรามีศิลปะในการ “เล่น” กับมัน
นี่เป็นวิธีการหนึ่งในการสลายความกลัว ความไม่มั่นใจ หรือกลัว
ความล้มเหลว เฝ้าดูมันแต่ไม่เตลิดไปตามมัน เห็นมันเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เป็นธรรมดาของชีวิต เวลาเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดา
ของชีวติ เราก็จะไม่ไปตืน่ ตามมัน ปล่อยให้มนั โลดแล่นไปคนเดียว
หน้าที่ของเราคือทำ�งานต่อไปไม่ให้สะดุด
อีกวิธีหนึ่งได้แก่การรู้จักใช้อารมณ์ขัน อารมณ์ขันนี้มี
ประโยชน์มากเหมือนกัน เวลาเราเกิดอารมณ์ตา่ ง ๆ ขึน้ มา หน้าบูด
หน้าบึ้ง หากนึกถึงตัวเองขึ้นมา เวลาอารมณ์ดี หน้าทะเล้นเป็น
ลิง เวลาโกรธหน้าเป็นมะเหงก คิดอย่างนี้ ก็อาจจะมีความรู้สึก
สมเพชตัวเองขึน้ มา การใช้อารมณ์ขนั มาสูก้ บั มัน ช่วยได้มาก ทำ�ให้
เอาชนะอารมณ์ขนุ่ เคืองได้ดว้ ยความสบายใจ แต่คนจะทำ�อย่างนัน้
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ได้ตอ้ งฝึกปรือมาก ฝึกปรือด้วยการหมัน่ สร้างอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ
มองความทุกข์ความกังวลให้กลายเป็นเรื่องตลกไป เยาะเย้ย
ตวาดใส่มันบ้างเป็นครั้งคราว
ความจริงยังมีวิธีการต่าง ๆ อีกมากในการสลัดความคิด
หรือพยายามเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี เวลาเผชิญกับความ
ทุกข์ยากหรืออุปสรรค แทนที่เราจะหนี เราพยายามต่อสู้กับมัน
แต่ไม่ใช่เข้าไปสู้กับมันแบบทื่อ ๆ ทำ�นองหักด้ามพร้าด้วยเข่า เรา
ต้องรู้ทั้งกำ�ลังของอีกฝ่ายหนึ่ง คือความทุกข์หรืออารมณ์ที่เรา
กำ�ลังเผชิญอยู่ ถ้าอารมณ์มันมาแรง ขณะที่อินทรีย์ของเรายัง
ไม่แก่กล้า ก็ต้องหาอุบายสลายอารมณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป
แต่ถา้ อินทรียข์ องเราแก่กล้าก็สามารถเข้าไปเล่นงานมันซึง่ ๆ หน้า
อย่างตรงไปตรงมาได้ ข้อสำ �คัญคือ พยายามสู้ แม้จะถอย
ก็ถอยเพื่อหาชัยภูมิ และรอจังหวะในการต่อสู้ อาตมาโชคดีที่มี
กัลยาณมิตร ที่คอยกระตุ้นและให้กำ�ลังใจในการเผชิญกับปัญหา
บ่อยครั้งตัวเองมักจะเกิดความกลัว โดยเฉพาะเมื่อทำ�งานที่เรา
รู้สึกว่าเสี่ยง ไม่กล้าที่จะทำ� แต่พอกลัวมากเข้าถึงจุดหนึ่งก็เกิด
ใจฮึดสู้ขึ้นมา อยากจะท้าทายกับมัน อยากจะลองดีกับมันขึ้นมา
พอได้ทำ�แล้ว เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว ก็เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น
มากขึ้น มีความกล้ามากขึ้น และยังได้บทเรียนต่าง ๆ มากมาย
ที่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ อย่างน้อยก็
กลัวความล้มเหลวน้อยลง
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การงานกับคุณภาพชีวิต
คิดว่า ๒ ประเด็นนี้ก็คงจะเพียงพอสำ�หรับการพูดใน
เรื่องของเทคนิคการทำ�งาน ได้แก่การพยายามปรับปรุงตัวเรา
เพื่อประโยชน์ของงาน และการหาความสุขจากการทำ�งานด้วย
วิธีการต่าง ๆ ขอให้สังเกตดู ถ้าเรารู้จักตัวเราเอง และพยายาม
ปรับปรุงตัวเราเองเพือ่ ประโยชน์ของงาน ก็จะทำ�ให้งานมีคณ
ุ ภาพ
มากขึ้น และถ้าเรารู้เทคนิคในการหาความสุขจากงาน งานก็จะ
กลับมารับใช้เรา ทำ�ให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มันเป็นลูกศรที่
กลับไปกลับมา ไม่ใช่ว่าอุทิศตัวให้งานอย่างเดียวเสร็จแล้วเรา
ไม่ได้อะไรเลย งานมันยังส่งผลกลับมาที่เราด้วย ทำ�ให้เกิด
ความสุข และเกิดพัฒนาการ พัฒนาการในทางวิริยะ ในทางขันติ
ในทางกำ�ลังใจ และเกิดความเข้าใจในชีวิตและโลกมากขึ้น เรียก
ง่าย ๆ คือพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาไปพร้อม ๆ กัน อาตมา
เข้าใจว่าคนเราสามารถจะเรียนรู้ชีวิตได้จากการทำ�งาน จาก
การเผชิญกับความทุกข์ และจะทำ�ให้เราเข้าใจคนอื่นตลอดจน
สังคมไทยได้ดีขึ้นด้วย งานก็จะรับใช้ตัวเราด้วย ถ้าเราจะพูดถึง
ความสำ�เร็จของงาน เราจะต้องมาดูที่ตรงนี้ด้วยว่า งานนั้นช่วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรามากแค่ไหน เรามีความสุขไหม
ในการทำ�งาน จริงอยูท่ �ำ งานอาจจะเหนือ่ ย แต่ลกึ ๆ เรามีความสุข
มีปีติเพียงใด ที่สำ�คัญอีกข้อหนึ่งคือ งานนั้นช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อื่นด้วยหรือเปล่า นี่คือเกณฑ์วัดความสำ�เร็จของงานมากกว่า
ถึงแม้วา่ มันจะไม่ท�ำ ให้เรามีหน้ามีตาเท่าไร แต่อย่างน้อยการทีค่ น
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เขาดูถูกเรา เพราะเห็นว่าเราไม่มีหน้ามีตา ก็เป็นเครื่องทดสอบ
และเป็นเครื่องฝึกปรือเราอย่างหนึ่ง บ่อยครั้งคนที่มีความสำ�เร็จ
ในการงานกลับจบชีวติ อย่างน่าเศร้าใจมาก ไหน ๆ พูดถึงนักเขียน
มามาก ขอพูดอีกคนหนึ่งเป็นคนสุดท้าย คือ เฮมมิงเวย์ ยกย่อง
กันว่าเฮมมิงเวย์เป็นนายของภาษา สามารถสร้างภาษาที่เป็น
แบบแผนเฉพาะตัวขึ้นมา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านภาษาในวงวรรณกรรมของอเมริกันมากทีเดียว แต่แล้วพอ
มาถึงตอนสุดท้าย ชีวิตของเขาเศร้ามาก เพราะอะไร เพราะว่า
แม้กระทั่งจะเขียนหนังสือก็เขียนไม่เป็นตัว เหมือนกับเด็ก และ
เขารู้ ด้ ว ยว่ า เขาเขี ย นหนั ง สื อ ไม่ เ ป็ น ตั ว แต่ เ ขาทำ � อะไรไม่ ไ ด้
ประสาทเขาเสียหมดแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการหมกมุ่นกับ
โลกียสุขและโลกธรรม ใฝ่หาชื่อเสียงและความสำ�เร็จแบบโลก ๆ
มากเกินไป เวลาสำ�เร็จจิตก็ฟู เวลาล้มเหลวใจก็แฟบ ไม่ยอมรับ
ในความแปรเปลีย่ นของโลกธรรมและสังขาร ช่วงสุดท้ายของชีวติ
เขาไม่มีความสุขเลย เพราะงานเขียนของเขาไม่ได้รับการยอมรับ
เหมือนเก่า ชีวิตที่เขม็งเกลียวเช่นนี้บั่นทอนสมองและจิตใจของ
เขามาก พอเสื่อมสมรรถภาพก็ยิ่งอึดอัดใจขึ้นมา จิตใจและระบบ
ประสาทก็ยิ่งแย่ลง จนเขียนหนังสือไม่เป็นตัว กลายเป็นเรื่อง
น่าสมเพชไป เป็นเรื่องอนิจจังอย่างยิ่งที่คนซึ่งโลกยกย่องว่า
นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นนายของภาษา แต่แล้วบั้นท้ายของชีวิต
กลับเขียนหนังสือเลวกว่าเด็กเสียอีก นี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่ง
โลกถือว่าเป็น ผู้ประสบความสำ�เร็จในชีวิตแต่ปรากฏว่าพอชีวิต

พระไพศาล วิสาโล :: 203

มาถึงจุดหนึ่ง ความสำ�เร็จนั้นกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มี
คุณค่าพอที่จะกอบกู้ชีวิตของเขาให้พ้นจากความตกต่ำ�ได้ และ
ถ้าได้พจิ ารณากันจริง ๆ แล้ว เป็นเพราะการยึดติดกับความสำ�เร็จ
นี้เองที่ทำ�ให้เขาเป็นทุกข์กับชีวิต ในที่สุดเขาก็ยิงตัวตาย อาตมา
เองมีความเห็นว่า คนเรานั้น แม้ชีวิตจะตกระกำ�อย่างไร แต่ถ้าใน
วาระสุดท้ายของชีวิต เราตายอย่างมีความสุขได้ยังจะดีเสียกว่า
คนซึ่งมีชื่อเสียง มีทรัพย์สมบัติมหาศาล แต่พอยามใกล้ตาย กลับ
ทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้
ในเรื่องความสำ�เร็จของงานนั้น อยากจะพูดอีกหน่อย
เพราะมันมีความเหลื่อมล้ำ�กันระหว่างการทำ�งานเพื่อสังคมหรือ
เพือ่ ตนเอง ถ้าไม่ระวังอาจจะหลงทิศหลงทาง เวลาเราทำ�งาน เรา
อาจจะอยากให้งานนั้นเกื้อกูลคนอื่น และขณะเดียวกันก็พัฒนา
ตัวเรา ที่ว่าเกื้อกูลคนอื่นนั้น อาจจะได้แก่ชาวบ้าน ชาวสลัม ชาว
ประมง หรืออะไรก็ตาม แต่โดยทั่วไปเวลาเราคิดถึงความสำ�เร็จ
เรามักจะไม่ค่อยคิดถึงชาวบ้าน แต่จะไปนึกถึงชื่อเสียง เกียรติยศ
รางวัลที่เราจะได้รับ พอนึกไปแบบนี้ ก็มักจะรู้สึกว่าอัตตาพองโต
ขึ้นมา ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่ในความคิดเท่าไร เวลาเราเน้นความ
สำ�เร็จมากเกินไป เราจะนึกถึงตัวเรามากกว่า บางครั้งอาจจะมี
ชาวบ้านมาอยู่ในความคิดบ้าง แต่สิ่งทีเกิดขึ้นชัดเจนมากที่สุด
คือความรู้สึกว่าฉันสำ�เร็จ หรือความคิดทฤษฎีของฉันถูกต้อง
ที่ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นเป็นเพราะฉันวางแผนเอาไว้ดี ฯลฯ
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จะเห็นได้วา่ ถ้าไม่ระวังตัว เวลาเรามีความสำ�เร็จเกิดขึน้ อัตตาของ
เราจะเข้ามาฉกฉวยความสำ�เร็จนั้นมาเป็นของตัว คำ�ว่า “ตัวเรา”
“แผนการของเรา” “โครงการของเรา” “งานของเรา” จะเข้ามา
รองรับจับฉวยความสำ�เร็จนั้นทันที และเราก็จะเกิดอัตตาพองโต
ขึ้น จนกระทั่งเราทำ�สิ่งนั้นเพื่อสนองอัตตาของเราแต่ฝ่ายเดียว
มันเหลื่อมกันนิดเดียว ถ้าเราไม่ระวังตัว งานต่าง ๆ ที่เรานึกว่า
เพื่อสังคมนั้น ไป ๆ มา ๆ จะเพื่อตัวเรา เพราะฉะนั้นสติจึงเป็น
ตัวสำ�คัญป้องกันไม่ให้เราถลำ�พรวดเข้าไปสู่กับดักของตัวเอง
ถ้ า รู้ เ ท่ า ทั น ตั ว เราเอง เราจะมุ่ ง ให้ ง านนั้ นเป็น ไปเพื่อ เกื้อ กูล
ชาวบ้านอย่างแท้จริงและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราด้วย
แต่ประโยชน์สุขอันหลังนี้ ไม่ได้หมายความว่าทำ�ให้เรามีชื่อเสียง
มีเกียรติยศ แต่หมายถึงทำ�ให้เราเข้าถึงสาระของชีวิตได้มากขึ้น
มีจิตน้อมไปในทางความดีความงามมากขึ้น เข้าถึงสุขที่ประณีต
มากขึ้น คือมีจิตและปัญญาที่เจริญงอกงาม มิใช่อัตตาพองโตขึ้น
หรือมีชื่อเสียง ยศ ทรัพย์มากขึ้น ถ้าเราจะมีชื่อเสียง ยศ ทรัพย์
มากขึ้น ก็ขอให้เป็นเรื่องผลพลอยได้ มิใช่เป้าหมายหลักที่เรา
ทำ�งาน
แต่นอกจากประเภทของงานแล้วยังจำ�เป็นต้องดูขนาด
ของงานด้วย แม้ว่าเราคลำ�ได้ถูกทางแล้วว่า งานนี้เป็นงานที่เรา
ชอบ เราชอบทำ�งานพัฒนาในหมู่บ้าน เราชอบขายหนังสือ หรือ
ว่าเราอาจจะชอบทำ�งานสลัม แต่ถา้ เกิดเราไม่รวู้ า่ งานขนาดไหนที่
เหมาะกับเรา ถ้าเราทำ�งานมากเกินไป หรือทำ�โครงการใหญ่โตเกิน
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ความสามารถ เกินบารมีของเรา อินทรีย์เรายังไม่แก่กล้า ความ
สามารถก็มีเพียงแค่นี้ แต่เราไปทำ�งานใหญ่ ถึงแม้จะเป็นงานที่
ถูกทิศถูกทางก็ตาม ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ หลายคนรู้ความ
ถนัดของตัว ตอนแรก ๆ ก็ท�ำ งานเล็กพอเหมาะกับกำ�ลัง พอสำ�เร็จ
ขึน้ มา ก็ได้ใจ เชือ่ มัน่ ในตนเองมากไป จนเกิดความประมาท ขยาย
งานใหญ่โตจนเกินกำ�ลัง เกิดล้มเหลวขึน้ มา กลายเป็นโรคประสาท
ก็มาก
สาเหตุที่เราทำ�งานเกินกำ�ลัง ส่วนหนึ่งก็เพราะทนแรง
เชียร์และแรงสนับสนุนของคนอื่นไม่ไหว คนรอบข้างเขาเชียร์ให้
เราขยายงานให้ใหญ่โตขึ้น เราก็เกิดเคลิ้มขึ้นมา หรือมิฉะนั้นก็
ไม่อยากให้คนอื่น ผิดหวังในตัวเรา ถ้าเราไม่ทำ� กลัวเขาจะเสีย
กำ�ลังใจ หรือว่าอัตตาเราอาจจะไม่ได้รับการพะนอปรนเปรอ
เท่าที่ควร ก็เลยอาสาเข้าไปทำ�งานชิ้นใหญ่ ผลออกมาก็คือ “เละ”
คนส่วนใหญ่พอประสบความสำ�เร็จมาก ๆ จะเละตรงนี้ อาตมา
เห็นมามาก แม้กระทั่งในวงการธุรกิจ หลายบริษัทเจ๊ง หลายคน
ล้มละลายทั้ง ๆ ที่เขาเหล่านั้นเป็นคนมีความสามารถ แต่เพราะ
ไม่รู้ว่าความสามารถของตนมีระดับไหน ทำ�งานเกินขนาดเกิน
ความสามารถของตัวเอง จะเป็นเพราะความประมาท หรือ
เป็นเพราะเคลิ้มกับกองเชียร์ก็แล้วแต่ เรื่องประมาทนี้เราคงจะ
เห็นโทษอยู่แล้ว แต่เรื่องกองเชียร์นี้เป็นเรื่องที่ควรพูดสักหน่อย
พวกเราที่ ทำ � งานพั ฒนา มี เ พื่ อ นฝู ง เยอะ ต้ อ งระวั ง ตั ว ด้ ว ย
มีกองเชียร์เยอะ กัลยาณมิตร กับ กองเชียร์ นี้ต่างกันนะ
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กองเชียร์นั้นเขาจะหนุน เขาจะลุ้นให้เราทำ�อะไรต่ออะไรที่ถูกใจ
เขา บางทีเขาอยากจะให้เราไปลุยใครต่อใคร แต่เขาไม่ลุยเอง
พอเราเจ๊งเขาก็จะหายเข้ากลีบเมฆไป เผลอ ๆ จะเล่นงานเราด้วย
เหมือนกองเชียร์ฟุตบอล เขาจะเชียร์ให้เราสู้ขาดใจเพื่อชิงชัย
ให้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ กลับไปก็จะต้องถูกเขาอัดแน่ ไล่อัด
ตัง้ แต่ลงจากสนามบินเลย ดูกองเชียร์ฟตุ บอลโลกในหลายประเทศ
เป็นตัวอย่าง กองเชียร์ทำ�หน้าที่นี้คือว่าลุ้นให้เราไปข้างหน้า แต่
ถ้าเราพลาดมา เขาจะอัดเรา จะว่าเรา ถ้าเผื่อว่าเราแย่ขึ้นมา
เขาก็จะหายเข้ากลีบเมฆไป แต่กัลยาณมิตรจะต่างกับกองเชียร์
พอเราประสบความสำ�เร็จ เขาก็จะเตือนว่า เบา ๆ หน่อย ช้าหน่อย
ระวังหน่อย อย่าเหลิงนะ และเราก็มักจะไม่ชอบคนประเภทนี้
เขาจะเตือนเราตอนที่เรากำ�ลังสำ�เร็จ กำ�ลังพุ่ง แต่ถ้าเราล้มเหลว
เมื่อไร เขาจะเป็นคนแรกที่มาหาเราและช่วยเหลือเรา นี่เราต้อง
แยกกัลยาณมิตร แยกกองเชียร์ให้ได้ แต่คนที่ประสบความสำ�เร็จ
มักจะแยกไม่ออก เหมือนกับที่อาตมาเคยแยกไม่ออกมาทีหนึ่ง
แล้ว และอาจจะแยกไม่ออกต่อไปก็ได้ เพราะเหลิง เพราะประมาท
เป็นประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นทางผ่าน ใครไม่เจอก็ไม่รู้ แต่ถ้าเจอ
ก็อาจจะเกิดความระแวดระวังมากขึ้น อ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้น
เวลาประสบผลสำ�เร็จ แต่ถ้ามักน้อยเกินไปก็ไม่ดี พระท่านสอน
ว่าการมักมาก มันไม่ดี หากเป็นการมักมากทางวัตถุทางทรัพย์สนิ
เงินทอง แต่ถา้ เป็นเรือ่ งความดีความเจริญ ก็ควรจะพยายามทำ�ให้
มีมากขึ้น เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ไป ไม่ใช่ว่าพอเราทำ�ได้แค่นี้
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แล้ว เราก็ไม่กล้าขยายงาน เพราะกลัวจะล้มเหลว ไม่กล้าเสี่ยง
ทั้ง ๆ ที่เราอาจจะทำ�ได้มากกว่านั้น เราไม่กล้าเพราะเรากลัว
อันนี้ นี่ก็เป็นความสุดโต่งอีกทางหนึ่ง ทำ�อย่างไรเราจึงจะทำ�ให้
เกิ ด ความสมดุ ล กล่ า วคื อ ในด้ า นหนึ่ ง ก็ ไ ม่ ข ยายงานจนเกิ น
ความสามารถ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มักน้อย หรือกลัวจนไม่ยอม
ขยายงานเพือ่ ให้เกิดความเจริญงอกงามมากขึน้ นีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะ
ต้องหาจุดสมดุล ไม่พลัดไปข้างใดข้างหนึง่ สำ�หรับคนทีช่ อบเหลิง
ตามเสียงเชียร์ เขาควรมีสติให้มากเพื่อฉุดรั้งใจไม่ให้เคลิ้มลอย
แต่ สำ � หรั บ คนที่ ก ลั ว ความล้ ม เหลว จนกระทั่ ง ไม่ ก ล้ า ก้ า วไป
ข้างหน้า เขาก็ควรมีสติให้มากเช่นกันเพื่อรู้เท่าทันความกลัวนี้
และเพื่อผลักดันไปข้างหน้าให้พ้นจากความกลัว ไม่ใช่มาบอก
ตัวเองว่า ฉันมักน้อย สันโดษ เพราะฉะนั้นคนที่ชอบทำ�อะไร
จิ๊บๆ จ๊อย ๆ ก็ควรที่จะถามตัวเองด้วยว่า ที่เราชอบทำ�งานจุ๋มจิ๋ม
ไม่ทำ�อะไรที่ท้าทายแหวกแนวตัวเอง หรืองานที่ต้องใช้กำ�ลัง
ความสามารถมากกว่าที่เราใช้อยู่ประจำ� ลึก ๆ ลงไปแล้ว ไม่ใช่
เพราะว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตัว หรือว่าเราสันโดษอะไรหรอก แต่
เพราะเรากลัว เราปอด เลยไม่กล้าใช่ไหม และบางทีก็ต้องถาม
อีกด้วยว่า ที่เราทำ�งานอย่างนั้นเป็นเพราะความขี้คร้านในตัวเรา
ด้วยหรือเปล่า ดังนัน้ เราจึงต้องหมัน่ สังเกตตัวเองอยูเ่ สมอ เรือ่ งนี้
เราต้องคิดค้น จัดสมดุลเอาเอง เราจึงต้องมีเวลาให้กับตัวเรา
เอง ไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าความสามารถของเรามีแค่ไหน เรา
ควรจะรับงานได้ขนาดไหน นี่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ตัวของเราเอง
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เพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาให้กับตัวเอง ต้องช่างสังเกต ต้องหมั่น
ทบทวนพิจารณาตัวเองอยูเ่ สมอว่า เรามีความสามารถขนาดไหน
และต้องหมั่นทดลองว่า งานขนาดไหนที่พอเหมาะกำ�ลังของเรา
ชีวิตเป็นเรื่องของการทดลอง ลองผิดลองถูก จนกว่าจะพบ
ศักยภาพของเรา และรู้จักตัวเราดีขึ้น คานธีจึงบอกว่า เขาต้อง
ทดลองกับชีวิตจริง กับความจริงอยู่เสมอ หนังสืออัตชีวประวัติ
ของเขาจึงให้ชื่อว่า ข้าพเจ้าทดลองความจริง
เท่าที่พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติเพียงเท่านี้

