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ไม่ว่าเจออะไร ย�่าแย่แค่ไหน ก็ยังมีความสุข 
ให้เราสมัผสั หรอืพบได้แม้ในท่ามกลางความทกุข์ 
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คือความสุขที่ใจ ขอเพียงแต่เรารู้จักรักษาใจ หรือ
หันกลับมาดูแลใจ รวมทั้งคิดให้ถูก มองให้เป็น  
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รักษาใจให้ไกลทุกข์ 

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 20 บาท

บันทึกธรรมชาติ

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 65 บาท

ซีดีเสียง ระลึกถึงความตายสบายนัก  

(การเจริญมรณสติในชีวิตประจ�าวัน) 

ราคาแผ่นละ 20 บาท

ซีดีออดิโอ เผชิญความตายอย่างสงบชุด 1 (1 ชุด มี 6 แผ่น) 

ราคาแผ่นละ 20 บาท

ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง 

ราคาแผ่นละ 50 บาท

ธรรมะข้างเตียง  

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

พระไพศาล  วิสาโล  

ราคา 60 บาท

สนใจเผยแพร่หนังสือเพื่อแจกจ่ายวัด ห้องสมุด โรงเรียน  
เด็กและเยาวชน หรือใช้ในเทศกาลงานพิธีต่าง ๆ   

งานสาธารณกุศลอื่น ๆ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา

พิเศษส�าหรับผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง  
รับส่วนลด ๓๐ % (ยกเว้นหนังสือสมทบพิมพ์)

ฉลาดท�าบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม  

และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

ฉลาดท�าใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์  

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

จิตใส ใจสุข  

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 85 บาท

30 วิธีท�าบุญ, สอนลูกท�าบุญ, ฉลาดท�าใจ,  

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา,  

ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส, ความสุขที่ปลายจมูก,  

ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้, พรวันใหม่ ชีวิตใหม่, อยู่ทุกที่ก็มีสุข,  

เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์, สังฆทานการเจือจานสังคม, ปาฏิหารย์สานใจ,  

ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข, ชนะได้ด้วยไมตรี, ส่องพระส่องตน:  

ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน, ขุมทรัพย์จากก้อนอึ, แพ้ก็ไม่ทุกข์  

ลงก็เป็นสุข, ก้าวข้ามความทุกข์, เจอทุกข์ ก็สุขได้

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ 15 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

พระวิชิต ธัมมชิโต

ส่องพระส่องตน :
ก้าวพ้นวิกÄติร่วมกัน

ปญหาความประพฤติของพระสงฆ 

นอกจากจะแกที่รากเหงาที่ระบบ

การปกครอง และระบบการศึกษาของ

คณะสงฆแลว พลังของฆราวาสก็มีสวน

ชวยกาํกับ ทาํนุบาํรุงคณะสงฆดวยเชน

กัน คาํถามคือ ในบริบทสังคมที่ซับ

ซอน  เราจะสอดสอง ดูแลพระสงฆดวย

ทาทีอยางไร จึงจะเปนประโยชนแกพระ

ศาสนาโดยแทจริง

9 786167 755236
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เจอทุกข์ ก็สุขได้
เรียบเรียงโดย: พระไพศาล วิสาโล

ISBN: 978-616-7755-38-0

พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม ๒560

จำานวนพิมพ์: 10,000 เล่ม

ภาพประกอบ: เสรีภาพ

รูปเล่ม: วทัญญู พรอัมรา

จัดทำาโดย: เครือข่ายพุทธิกา 
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ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0๒-886-0863, 0๒-88๒-4387,  

086-300-5458, 098-906-3488

โทรสาร: 0๒-88๒-5043

เว็บไซต์ www.budnet.org

E-mail: b_netmail@yahoo.com, budnet2500@gmail.com

Id line: 0989063488

สนใจสนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ 
ติดต่อได้ที่เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์

ชือ่บัญช ีเครือข่ายชาวพทุธเพือ่พระพทุธศาสนาและสงัคมไทย

เลขที่บัญชี 157-1-17074-3 

หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวมณี ศรีเพียงจันทร์ 

ปณ.ศิริราช 10702 และส่งมาที่เครือข่ายพุทธิกา
สายด่วนให้ค�าปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๒-๒๓๐๒

สารบัญ
ค�าปรารภ ๔
สุขมีที่กลางทาง ๗
จากด้อยเป็นเด่น ๑๓
ผู้ชนะที่แท้จริง ๒๑
ดาบสองคม ๒๗
สุขได้แม้ภัยมา ๓๙
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ดงัมพีทุธภาษติว่า “ผูม้ปัีญญา แม้ประสบทกุข์ 

ก็ยังหาสุขพบ” ความสุขอย่างหนึ่งที่เราพบได้

ในทกุหนแห่งกค็อืความสขุทีใ่จ ขอเพยีงแต่เรา

รู้จักรักษาใจ หรือหันกลับมาดูแลใจ รวมท้ัง

คิดให้ถูก มองให้เป็น ก็พบความสุขได้ไม่ยาก

บทความทัง้ห้าในหนังสอืเล่มน้ี เคยตีพมิพ์

ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้

จัดทำารูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น โดยได้ภาพ

ประกอบจากคุณประวิทย์ มาศรังสรรค์ หวัง

ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะมส่ีวนช่วยให้ผูอ่้านพบสขุได้

ในทุกสถานการณ์ แม้เจอทุกข์ ใจก็ยังเป็นสุข

อยู่ได้

พระไพศาล วิสาโล 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ค�ำปรำรภ

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกหนีไม่

พ้น ไมว่่ารำ่ารวยหรือยิ่งใหญ่เพียงใด กต็อ้งพบ

กับความไม่สมหวัง รวมทั้งความพลัดพราก 

สูญเสีย ดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างไร ก็ยังต้อง

เจ็บป่วย ต้ังใจทำางานเพียงใดก็ยังเจอความ 

ล้มเหลว ระมดัระวงัเพยีงใด กย็งัต้องเสยีทรพัย์ 

แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างไร ใจเราก็ยัง

สามารถเป็นปกติ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ 

เพราะความสุขนั้นแท้ที่จริงอยู่ที่ใจ ป่วยกาย 

แต่ใจไม่ป่วย เสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสีย เป็นสิ่ง

ที่เราทำาได้ หาเกินความสามารถของเราไม่

ไม่ว่าเจออะไร ยำา่แย่แค่ไหน ก็ยงัมคีวามสขุ 

ให้เราสมัผสั หรอืพบได้แม้ในท่ามกลางความทกุข์ 
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สุขมีที่กลำงทำง

นิโคลัส เบนเนตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ศึกษาและการพัฒนาชาวอังกฤษ เคยเป็นที่

ปรกึษาให้แก่รฐับาลไทยเมือ่เกอืบ 40 ปีทีแ่ล้ว 

ในช่วง 3 ปีสุดท้ายที่เมืองไทย เขามีบทบาท

ในการรณรงค์เพื่อนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดี  

6 ตุลาฯ จนประสบความสำาเร็จ หลังจากนั้น

เขาได้ย้ายไปประเทศเนปาล โดยเลือกที่จะ

ทำางานกับชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล แทนที่

จะปักหลักอยู่ในเมืองหลวง ทั้งนี้เพื่อให้แผน

พัฒนาสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย
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เขาเล่าประสบการณ์

ตอนหนึง่ว่า บ่อยครัง้เขามี

กิจต้องเข้าเมืองหลวงคือ

กาฐมาณฑุ วิธีที่สะดวก

ท่ีสุดคือ ไปทางเครื่องบิน 

ลานบนิทีใ่กล้ทีส่ดุนัน้อยูใ่น

หุบเขา ซ่ึงต้องใช้เวลาไต่เขา ๒ ชั่วโมง แต่

เนื่องจากดินฟ้าอากาศที่นั่นแปรปรวนบ่อย  

ดงัน้ันจึงไม่มีทางแน่ใจได้เลยว่า เครื่องบินจะ

มาตามกำาหนดหรือไม่ อย่างเดียวที่ทำาได้คือ

ไต่เขาลงไปตั้งแต่เช้าแล้วคอยเครื่องบิน ถ้ารอ

จนถึงเย็นแล้วเครื่องบินยังไม่มาก็ต้องปีนเขา

กลับ ซึ่งใช้เวลาอีก 3 ชั่วโมง บางครั้งเขาต้อง

ลงเขาและขึ้นเขาอย่างนี้ทุกวันตลอดสัปดาห์

กว่าฟ้าจะเปิดให้เครื่องบินร่อนลงได้ บางวัน

อากาศตอนเช้าปลอดโปร่ง เครื่องบินน่าจะลง

ได้ แต่พอเดินทางไปถึงลานบิน ฟ้าก็ปิดเมฆ

หนา เครื่องบินลงไม่ได้เสียแล้ว

เจอแบบน้ีบ่อยๆ ใครๆ ก็ต้องหงุดหงิด 

หัวเสีย แต่สำาหรับนิโคลัส ประสบการณ ์

ดงักล่าวทำาให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ควรคาดหวังกับ

จุดหมายปลายทาง แต่ควรหันมาเพลิดเพลิน

ผ่อนคลายกับการเดินทางแทน ดังนั้นระหว่าง

ที่ลงเขาหรือขึ้นเขา นิโคลัสจะชื่นชมกับ 

ธรรมชาต ิและหาเวลาจิบชาร้อนๆ สัก ๒-3 

ถ้วย การถึงกาฐมาณฑุกลายเป็นเรื่องรอง  

จะถึงหรือไม่ ไม่สำาคัญ ที่สำาคัญก็คือความ 

เพลิดเพลินจากการเดินทางต่างหาก

ผู ้คนส่วนใหญ่มักให้ความสำาคัญกับ 

จดุหมายปลายทาง จติใจจดจ่ออยูแ่ต่การไปให้

ถงึ จงึมกัเดนิทางด้วยความทกุข์เพราะใจอยาก

ให้ถงึจุดหมายไวๆ ยิง่มอีปุสรรคทีอ่าจทำาให้ไม่

ถงึเป้าหมายตามกำาหนด กย็ิง่หงดุหงดิกระสบั

กระส่าย โดยลมืไปว่าหงดุหงดิหรอืกงัวลอย่างไร 

ก็ไม่ช่วยให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่อย่างใด 

บางคนตั้งใจจะไปเที่ยว แต่แล้วกลับหัวเสีย
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ตลอดทางเพราะรถตดิบ้าง เพือ่นร่วมคณะชกัช้า

งุม่ง่ามบ้าง กลายเป็นว่าแทนทีจ่ะได้ผ่อนคลาย

จติใจ การเทีย่วกลบัทำาให้เครยีดตัง้แต่เริม่เดนิ

ทางด้วยซำา้ ทัง้นีก้เ็พราะมีความคาดหวังเต็มที่

กับจุดหมายปลายทาง

เรามกัลมืไปว่า การเดนิทางมีความสำาคญั

ไม่น้อยกว่าจดุหมายปลายทาง แม้จะมสีิง่สำาคญั

รออยูท่ีป่ลายทาง แต่นัน่เป็นอนาคตทีย่งัมาไม่

ถึง และจะมาถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ จึงเป็นสิ่ง

ที่ไม่แน่นอน แต่สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นระหว่างการ

เดนิทางต่างหากทีเ่ป็นของจรงิและแน่นอน เรา

จงึควรเก็บเกีย่วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในขณะ

ทีย่งัไม่ถึงจุดหมาย เรากค็วรจะมีความสขุหรอื

ทำาใจให้สบายระหว่างการเดินทาง การละท้ิง

ความสุขระหว่างเดินทาง เพื่อหวังความสุขที่

จดุหมายปลายทางนัน้ เป็นการหวงันำา้บ่อหน้า 

แม้จุดหมายปลายทางคือรีสอร์ทหรือแหล่ง 

ท่องเที่ยว แต่ทำาไมเราจึงรอคอยความสุขที่อยู่

ข้างหน้า ในเมื่อเราสามารถมีความสุขตรงนี้

เดี๋ยวนี้ได้เลย

ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่

เท่านั้น กับความสำาเร็จก็เช่นกัน ทำาไมเราจึง

หวังว่าจะมีความสุขต่อเมื่อบรรลุความสำาเร็จ

แล้ว ในเม่ือระหว่างท่ีทำางานเราก็สามารถมี

ความสุขได้ ขอเพียงแต่วางใจให้เป็น คือ ไม่

มวัจดจ่ออยูก่บัความสำาเรจ็ แต่เอาใจมาอยูก่บั

การงานแทน เพียงแค่ไม่ยึดติดถือมั่นกับผล

ข้างหน้า ก็ช่วยลดความกังวลไปได้มากแล้ว

ประสบการณ์ของนิโคลัส ยังบอกเรา 

อกีด้วยว่า เมือ่เจอสถานการณ์ทีค่าดหวงัอะไร

ไม่ได้ ป่วยการที่จะเป็นทุกข์หงุดหงิดหัวเสีย 

เพราะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น จะดีกว่าหากเรา

ยอมรับความจริง และมีความสุขในปัจจุบัน

ขณะ ถ้าวางใจได้อย่างนี้ เราจะไม่หัวเสียเวลา

เจอรถตดิ แต่จะหนัมาผ่อนคลายจติใจด้วยการ

ฟังเพลงในรถ สนทนากับลูกๆ ที่นั่งมาด้วย 

หรือไม่ก็น้อมใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออก

IMAGE สิงหาคม ๒๕๕๕
ภาวัน
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จำกด้อยเป็นเด่น

ในสายตาของคนทั่วไป ออทิสติก แอส-

เปอร์เกอร์ ความบกพร่องในการอ่าน (dys-

lexia) สมาธิส้ันจัดว่าเป็น “โรค” เพราะเป็น

อาการที่ไม่พึงประสงค์ หากเกิดขึ้นกับตัวเอง

กถ็อืว่าเป็นโชคร้าย ส่วนใครทีรู่ว่้าลกูหลานของ

ตัวเองมีอาการเหล่าน้ี ก็คงกินไม่ได้นอนไม่

หลับ

ข่าวดีก็คือ อาการเหล่านี้มีประโยชน์ 

ไม่ใช่น้อย นิตยสาร ดอีิโคโนมสิต์ เปิดเผยว่า

คนเก่งคนดงัระดบัโลกหลายคน โดยเฉพาะใน

วงการเทคโนโลยีและธุรกิจ มีอาการเหล่านี้

คนละอย่างสองอย่าง เช่น มาร์ค ซคัเกอร์เบร์ิก 

ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ค จากปากคำาของคนท่ีรู้จักเขา 
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ซคัเกอร์เบร์ิก มอีาการของคนทีเ่ป็นแอสเปอร์

เกอร์ หรอืออทสิตกิอย่างอ่อนๆ อาทเิช่น “เขา 

ไม่ค่อยมีฟีดแบ็คหรือตอบรับว่าเขากำาลังฟัง 

คุณอยู่”

หลายคนที่ทำาหน้าที่รับคนเข้าทำางาน 

ตั้งข้อสังเกตว่า คุณสมบัติของโปรแกรมเมอร์

ที่เก่งน้ันคล้ายคลึงกับอาการของคนที่เป็น 

แอสเปอร์เกอร์ เช่น ชอบจดจอ่หมกมุ่นอยู่กบั

เรื่องแคบๆ หลงใหลในตัวเลข แบบแผน และ

เครือ่งจกัร เสพตดิงานทีซ่ำา้ซาก และขาดความ

อ่อนไหวต่ออารมณ์และปฏิสัมพันธ์ของผู้คน

ปีเตอร์ ทีเอล ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่ร่วมลง

ทุนในเฟซบุ๊คบอกว่า “คนที่บริหารธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตล้วนเป็นพวกออทิสติก” แต่ใช่ว่า

แวดวงอืน่จะแตกต่างไปจากนี ้มกีารศกึษาพบ

ว่าผู้ประกอบการธุรกิจจำานวนมากมีอาการ 

ทางจิตที่ไม่เหมือนคนอื่น เช่น จูลี ล็อกอิน 

แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจคาสส์ พบว่า ร้อยละ 

35 ของคนเหล่านี้มีความบกพร่อง

ในการอ่าน ขณะที่ประชากร

เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

ที่มีอาการดังกล่าว

คนดังที่มีอาการดังกล่าว ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง

บริษัทฟอร์ด เจเนอรัลอีเล็คทริค ไอบีเอ็ม  

และไอเคีย ไม่เว้นแม้กระท่ังคนดงัในยคุนี ้อาทิ  

สตีฟ จ็อบส์ และริชาร์ด แบรนสัน 

ทำาไมถึงเป็นเช่นนัน้ มคีำาอธิบายมากมาย 

ข้อหนึ่งก็คือ คนที่มีความบกพร่องในการอ่าน 

จะฉลาดในการมอบหมายงานให้คนอื่นทำา 

ตัง้แต่เลก็ (เช่น ขอให้คนอืน่ช่วยทำาการบ้านให้) 

นอกจากนัน้เขายงัชอบเข้าหางานทีไ่ม่เรยีกร้อง

คุณสมบัติที่เป็นทางการมาก รวมทั้งไม่ต้อง

อ่านมากเขียนมาก

สมาธสิัน้ กเ็ป็นอาการอกีอย่างที ่“เป็นมติร” 

กบัผูป้ระกอบการ เพราะช่วยให้มคีวามคดิใหม่ๆ 

เกิดขึ้นตลอดเวลา มีการศึกษาพบว่าคนที่มี

สมาธิสั้นมีแนวโน้มที่จะทำากิจการของตัวเอง

มากเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติ

เดวิด นีเลอแมน ผู้ก่อตั้งเจ็ทบลู สาย- 

การบินต้นทุนตำ่า พูดไว้น่าสนใจว่า “สมอง

สมาธิสั้นของผมชอบแสวงหาวิธีที่ดีกว่าเดิม

เวลาจะทำาอะไรก็ตาม แม้ว่าความไม่เป็นระเบยีบ 

ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่สามารถจดจ่อกับ 

อะไรได้ รวมท้ังส่ิงแย่ๆ ท้ังหลายจะมาพร้อม
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กับโรคสมาธิสั้น แต่สิ่งที่ตามมาด้วยกันก็คือ 

ความคดิสร้างสรรค์และความกล้าได้กล้าเสยี”

ในโลกนีไ้ม่มอีะไรท่ีแย่ไปเสยีหมด จุดอ่อน

ด้านหนึ่งหมายถึงจุดแข็งอีกด้านหนึ่ง คนที่

เรียนไม่เก่งจำาไม่แม่นมักมีความสามารถอีก

ด้านหนึ่งมาทดแทน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หรือมีอีคิวสูง ทำานองเดียวกับคนที่ตาบอดมัก

มีหูไวและสัมผัสเป็นเลศิ ประเทศที่ขาดแคลน

ทรพัยากรธรรมชาติมกัมปีระชากรทีฉ่ลาดและ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

และหลายประเทศในยุโรป ในทางตรงข้ามจุด

แข็งด้านหนึ่งก็หมายถึงจุดอ่อนอีกด้านหนึ่ง 

หลายประเทศรำ่ารวยทรัพยากรธรรมชาติแต่

คุณภาพคนกลบัยำา่แย่และต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี

ของชาติอื่น

ครัง้หนึง่ผูห้ญงิถกูมองว่าเป็นเพศทีอ่่อนแอ 

ต้องอยูก่บัเหย้าเฝ้ากบัเรอืน แต่ทุกวันนีผู้ห้ญงิ

กำาลังเป็นคนทำารายได้หลักให้แก่ครอบครัว  

ในสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีผู้ชายตกงานกันเป็น

จำานวนมาก เพราะโรงงานปิดตวั หรอืไม่กย้็าย

ไปเอเชีย ผู้หญิงกลับมีการงานและรายได้ท่ี

มั่นคงกว่า ทั้งนี้เพราะกิจการที่ยังเติบโตได้

เรือ่ยๆ เป็นกิจการด้านบรกิาร ซึง่ใช้สมองและ

ทักษะทางสังคม ซึ่งผู้หญิงมีความได้เปรียบ

กว่า ขณะที่งานซึ่งใช้แรงกายนั้นถดถอยน้อย

ลงไปเรื่อยๆ บางเมืองในอเมริกา รายได้เฉลี่ย

ของผู้หญิงสูงกว่าของผู้ชายถึงร้อยละ 40  

แม้กระท่ังในบราซิล ปัจจุบันผู้หญิงเกือบ 1 

ใน 3 มรีายได้เฉลีย่มากกว่าสาม ีปรากฏการณ์

ดังกล่าวกำาลังเป็นธรรมดาของเศรษฐกิจยุค

โลกาภิวัตน์ไปแล้ว

เมื่อโลกมีความหลากหลายมากขึ้น นั่น

หมายถงึโอกาสทีเ่ปิดกว้างสำาหรบัคนทกุประเภท 

ไม่ว่า ออทิสติก คนพิการ คนเรียนช้า ซึ่งครั้ง

หนึง่เคยถกูมองว่าด้อยความสามารถ หากมอง

หาจุดแข็งของตัวให้เจอ หรือทำาสิ่งที่ตนถนัด 

อยู่ในตำาแหน่งท่ีเหมาะ ก็สามารถสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆ ได้มากมาย และประสบความสำาเร็จ

ได้ไม่ยาก

IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ภาวัน
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ผู้ชนะที่แท้จริง

ปาโว นูร์มิ นักว่ิงทางไกลชาวฟินแลนด์ 

เป็นความหวังของเพื่อนร่วมชาติในกีฬา 

โอลิมปิคปี ๒471 แต่ขณะวิ่งแข่งขันรอบ 

คัดเลือกระยะทาง 3,000 เมตรบนเส้นทาง

ที่มเีครือ่งกีดขวาง เขาเกิดล้มขณะโดดข้ามนำ้า

และทำานาฬิกาที่พกติดตัวหล่นหาย

ทันทีที่เห็นเหตุการณ์ ลูเซียง ดูเกสจาก

ฝร่ังเศส ซึ่งว่ิงตีคู่กันมา ได้ตัดสินใจหยุดว่ิง 

และช่วยพยุงคู่แข่งให้ลุกขึ้นยืน ใช่แต่เท่านั้น

เขายังเก็บนาฬิกาที่ตกนำ้าขึ้นมาให้ 

เมื่อลุกขึ้นมา แทนที่จะรีบวิ่งชดเชยเวลา

ท่ีเสียไป นูร์มิกลับว่ิงเคียงข้างดูเกสไปตลอด

ทาง เมื่อถึงเส้นชัย เขาเสนอให้ดูเกสได้ที่หนึ่ง  
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แต่ดเูกสปฏเิสธ เพราะเหน็ว่านร์ูมิคอืผูค้วรแก่

ตำาแหน่งดังกล่าว

ในกีฬาโอลิมปิคปี ๒531 ขณะที่แลรี  

เลอมิกซ์แห่งแคนาดาคุมเรือใบตามคู่แข่ง 

อนัดบัหนึง่มาติดๆ เขาเหน็นกักฬีาจากสงิคโปร์

กำาลังลอยคออยู่กลางกระแสนำ้าเช่ียวไม่ไกล

จากเรือของเขาที่พลิกควำา่อยู่ คลืน่ลมตอนนัน้

แรงมากอาจทำาให้เขาจมนำา้ได้ เลอมกิซ์จึงหัน

เรือออกจากเส้นทาง ยอมสละโอกาสที่จะได้

เหรียญทอง เพื่อนำาตัวชาวสิงคโปร์กลับไปยัง

เรอืทีพ่ลกิควำา่ ผลกค็อืเขาเข้าเส้นชยัเป็นอนัดบั

ที่ 11

ทั้งลูเซียง ดูเกส และ แลรี เลอมิกซ์ ไม่มี

ชื่อปรากฏในทำาเนียบผู้ชนะของกีฬาโอลิมปิค 

แต่นัน่ไม่ใช่เพราะเขามคีวามสามารถน้อยกว่า

คนอื่น หากเป็นเพราะเขาเห็นว่าเพื่อนมนุษย์

สำาคัญกว่าชยัชนะ แม้เขาจะทุม่เทฝึกฝนตนเอง

อย่างหนักเพื่อเหรียญทองโอลิมปิค แต่ก็ไม่

ยอมให้ชัยชนะนั้นมาบดบัง

ครอบงำาความเป็นมนษุย์ใน

ตวัเอง อนัได้แก่ความมนีำา้ใจ 

รูส้กึเอือ้อาทรต่อเพือ่นมนษุย์ 

และไม่ยอมอยูน่ิง่เฉยเมือ่เหน็ผูอ้ืน่ประสบความ

เดือดร้อน

คนส่วนใหญ่นั้นทันทีที่เข้าสู่ลู ่ว่ิงหรือ 

สนามแข่งขัน มักกลายเป็นเครื่องจักรท่ีมุ่ง 

ไล่ล่าหาชัยชนะอย่างเดียว จนลืมความเป็น

มนุษย์ของตนเอง หาไม่ก็เห็นคนอื่นเป็นแค ่

คู่แข่งหรือปรปักษ์ จนมองไม่เห็นว่าเขาเป็น

เพ่ือนร่วมโลก แต่ทั้งดูเกสและเลอมิกซ์เป็น

แบบอย่างของผู้ที่เห็นว่า ความเป็นมนุษย์นั้น

ต้องมาก่อนความเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

จะว่าไปแล้วทั้งสองคนยังเป็นแบบอย่าง

ของ “ผู้ชนะ” อย่างแท้จริง เพราะชัยชนะของ

เขานั้นประเสริฐและทำาได้ยากกว่าชัยชนะใน

การแข่งขัน นั่นคือการชนะกิเลสตัณหาในใจ

ของตน กเิลสตณัหานัน้ย่อมต้องการเป็นผูช้นะ 

ปรารถนาความเด่นดงัและคำายกย่องสรรเสริญ 

มีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ หรือเป็นที่จดจำา

ของผู้คน จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ แม้ต้องเอา

เปรียบผู้อื่นหรือละเลยเพิกเฉยความทุกข์ของ

20 21

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ผู้อื่น ก็ยอมทั้งนั้น แต่ทั้งดูเกสและเลอมิกซ์ 

ไม่ยอมให้กิเลสครอบงำาใจ พร้อมช่วยเหลือ 

ผู้อื่น โดยไม่สนใจคำาสรรเสริญเยินยอหรือ

ประโยชน์ส่วนตน 

คนเรามักคิดถึงการชนะคนอื่น จนมอง

ข้ามการชนะใจตนเอง แต่ถ้าอยากจะชนะใจ

ตนเองได้ก็ต้องวางความคิดที่จะชนะผู้อ่ืน 

เสียก่อน น่าแปลกก็ตรงที่เมื่อใดที่เราชนะใจ

ตนเองได้ การชนะใจผู้อื่นก็เกิดขึ้นตามมาเอง 

ใครกต็ามทีร่บัรูถ้งึเรือ่งราวของคนทัง้สองย่อม

อดประทับใจและชื่นชมเขาไม่ได้ และรู้สึกถึง

แรงบันดาลใจที่อยากทำาความดีต่อผู้อื่นด้วย

เช่นกนั แต่คงไม่มใีครทีป่ระทบัใจได้มากเท่ากบั

ผูท้ีไ่ด้รับผลพวงจากการชนะใจของเราโดยตรง 

ดังเช่น นักกีฬาที่ได้รับความช่วยเหลือจาก 

ดูเกสและเลอมิกซ์ นูร์มินั้นถึงกับปฏิเสธที่จะ

วิ่งนำาหน้าดูเกสและยินดีมอบชัยชนะให้เขา 

“ถ้าคณุชนะแต่ไม่ได้ช่วยเหลอืใครในเวลา

ทีค่ณุควรช่วย นัน่เป็นชยัชนะประเภทไหนกนั” 

เป็นคำาตอบของฮาเกนสโมเอน โค้ชสกีวิบาก

ชาวนอร์เวย์ เมื่อมีคนถามว่าเหตุใดเขาจึงช่วย

นักกีฬาชาวแคนาดาซึ่งทำาไม้คำ้าสกีหักในการ

แข่งขนัโอลมิปิคปี ๒549 หากฮาเกนสโมเอน

ไม่ยื่นไม้คำ้าสกีอีกข้างหนึ่งให้ เธอก็คงไม่อาจ

กลับเข้าสู่การแข่งขันและพาทีมแคนาดาคว้า

เหรียญทองในที่สุด

คนอย่างดูเกส เลอมิกซ์ และฮาเกนส- 

โมเอน แม้เป็นคนเลก็ๆ แต่ช่วยให้โลกนีน่้าอยู่

ข้ึน ความเสียสละของเขาทำาให้ผู้คนมีศรัทธา

ในเพื่อนมนุษย์มากขึ้น และอยากทำาความดี 

ให้แก่ผูอ้ืน่ ไม่มวัหดหูส่ิน้หวงัในพฤตกิรรมของ

ผูค้นหรอืนิง่ดดูายต่อความทกุข์ของคนรอบตวั 

คนอย่างบุคคลท้ังสามนี้แหละท่ีเป็น “ฮีโร่” 

อย่างแท้จรงิ เพราะทำาสิง่ยิง่ใหญ่โดยไม่ต้องการ

ประกาศตัวตนให้ใครรับรู้ ฮีโร่เช่นนี้หาได้อยู่

ไกลตัวเราไม่ อาจอยู่รอบตัวเรานี้เอง เป็นแต่

เราไม่รบัรู้ถงึความเสยีสละของเขา พดูไปทำาไม

มเีราเองกส็ามารถเป็นฮโีร่ดงักล่าวได้ ขอเพยีง

แต่ถนอมรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้

ให้มั่นคง

IMAGE  มีนาคม  ๒๕๕๕
ภาวัน
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ดำบสองคม

บิล คลินตัน เป็นผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าประสบ

ความสำาเร็จสูงสุดในชีวิต เขาได้รับเลือก 

เป็นผู้ว่าการรัฐอาคันซอส์ที่หนุ ่มที่สุดใน

ประวตัศิาสตร์ของสหรฐัอเมรกิา และเมือ่ก้าว

สู่การเมืองระดับชาติ ก็สามารถชิงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีได้เลย โดยไม่ได้เป็นส.ส. หรือ

วุฒิสมาชิกมาก่อน เขาสามารถเอาชนะคู่แข่ง

ซึ่งเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไม่ยากเย็น ใน

ระหว่างที่ครองตำาแหน่งประมุขของประเทศ

นานถึง 8 ปี เขาได้นำาพาเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาให้พ้นจากภาวะถดถอยและ 

กลับเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง แม้จะมีเรื่องอื้อฉาว

มากมายเก่ียวกับตัวเขา แต่ในวนัท่ีเขาพ้นจาก
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ตำาแหน่งเขายงัได้รบัคะแนน

นิยมท่วมท้นจากประชาชน

ทัว่ประเทศ เมือ่กลับมาเป็น

ประชาชนเต็มข้ัน เขาก็ยัง

เป็นที่กล่าวขานถึง และได้

รบัเชญิให้กล่าวปาฐกถาหรอื

แสดงสนุทรพจน์ในงานต่างๆ 

ด้วยค่าตัวที่แพงลิบลิ่ว

เขาน่าจะเป็นผูท้ีม่คีวามสขุทีส่ดุคนหนึง่ใน

ชวีติ แต่หลงัจากพ้นตำาแหน่งประธานาธบิดไีด้ 

7 ปี เขาได้เผยความในใจตอนหนึ่งว่า “คิดดู

สิว่าตอนผมเป็นประธานาธิบดี เขาจะบรรเลง

เพลงทกุครัง้ทีผ่มเดนิเข้าห้อง (แต่ตอนนี)้ ไม่มี

ใครบรรเลงเพลงอีกแล้ว ผมไม่รู้เลยว่าผมอยู่

ที่ไหน”

ทกุวนันีเ้ขาดจูะไม่มคีวามสขุเลยทีไ่ปไหน

มาไหนโดยไม่ได้รับการต้อนรบัเยีย่งประธานาธบิดี 

ดูเหมือนว่าเขายังเคลิบเคล้ิมอยู่กับอดีตอัน

รุ่งโรจน์ จึงทำาใจไม่ค่อยได้กับการเป็นราษฎร

เตม็ขัน้ เขารูส้กึราวกบัคนทีย่งัไม่สร่างจากฝัน 

ซึ่งยังงงงวยอยู่ว่าตนอยู่ที่ไหนกันแน่

ความโหยหาอาลยัอดตีทีเ่คยย่ิงใหญ่ เป็น

แรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้เขาพยายามทุกวิถี

ทางเพือ่ให้ภรรยาคอืฮลิลาร ีคลนิตนัได้รบัเลอืก

เป็นประธานาธบิด ีเพราะนัน่หมายความว่าเขา

จะได้กลบัคนืทำาเนยีบขาวอกีครัง้ และจะมเีพลง

บรรเลงทุกครั้งที่เขาเดินเข้าห้องแม้ในฐานะ 

คู่สมรสของประธานาธิบดีหญิงก็ตาม

แต่ย่ิงเขาดิน้รนทีจ่ะกลับคืนสู่ทำาเนยีบขาว 

เขาก็ยิ่งสร้างปัญหาให้แก่ตนเองและภรรยา 

การโดดเข้ามาหาเสยีงช่วยภรรยาอย่างเตม็ตวั

เพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ถึงขั้นโจมตี

สาดโคลนใส่คู ่แข่งของภรรยา คือบารัค  

โอบามา ทำาให้เขาถกูวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนกั

ว่าทำาตวัไม่เหมาะสมกบัผูท้ีเ่คยเป็นประมขุของ

ประเทศ และทำาให้ประชาชนไม่แน่ใจว่าเขาจะ

มาครอบงำาภรรยาหรือไม่ หากฮิลลารีได้รับ

เลือกเป็นประธานาธิบดี ยิ่งกว่านั้นวิธีการหา

เสียงดงักล่าวยงัทำาให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวแทน

ของนักการเมืองรุ่นเก่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ ๒1 แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผล

สำาคญัส่วนหนึง่ท่ีทำาให้ฮลิลารแีพ้บารคั โอบามา 

ทั้งๆ ที่เมื่อปีที่แล้วเธอได้รับการคาดหมายว่า 
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“นอนมา” อย่างแน่นอนท้ังในฐานะตัวแทน

พรรคเดโมแครตและประธานาธบิดหีญงิคนแรก

ของประเทศ

มาถงึวนันีภ้าพพจน์ของบลิ คลนิตนั ตกตำา่

ลงอย่างมาก สถานะของเขาในฐานะรัฐบุรุษผู้

ปรีชาสามารถถกูลดทอนลงไป เสน่ห์และมนต์

ขลังที่เขาเคยมีต่อสื่อมวลชนและประชาชน

ทั่วไปก็จางคลายไปด้วยเช่นกัน สาเหตุไม่ได้

เกิดจากใครที่ไหน หากเกิดจากตัวเขาเองท่ี

ดิ้นรนอยากกลับมาเป็นใหญ่เพราะยังปล่อย

วางอดีตอันหอมหวานไม่ได้ ไม่ต้องสงสัยเลย

ว่าหากเขาทำาใจได้กับการเป็นราษฎรเต็มขั้น 

และรูจั้กวางตัวให้เหมาะสมกบัสถานะ “ราษฎร

อาวุโส” เขาก็ยังโดดเด่นอยู่ได้ในสายตาของ

คนทั่วไป

ช่ือเสียง เกียรติยศ อำานาจ และความ

สำาเร็จนั้น กว่าจะได้มาก็นับเป็นเรื่องยาก แต่

ทีย่ากกว่าน้ันก็คือการรูจ้กัปล่อยวางทัง้นีก้เ็พราะ

มันเป็นสิ่งหอมหวานมีเสน่ห์ ได้สัมผัสเมื่อใด

ก็ติดตรึงใจเมื่อนั้น ปัญหาก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ 

จิรังยั่งยืนและมิใช่ของเราจริงๆ ไม่ช้าก็เร็วมัน

ก็ต้องเสื่อมไป หาไม่ก็ต้องส่งต่อให้คนอื่น จะ

เป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีก็ตาม 

หากไม่ตายก่อนในทีส่ดุกต้็องมอบตำาแหน่งให้

แก่ผูอ้ืน่ ไม่ว่าอยูส่งูแค่ไหน ในทีส่ดุกต้็องลงตำา่ 

ไม่มีใครยิง่ใหญ่หรือเด่นดงัคำา้ฟ้าไปตลอดกาล

ได้

บ๊อบ เกลดอฟ เป็นนกัร้องเพลงรอ็คทีเ่คย

มีชื่อเสียงก้องโลก คอนเสิร์ตที่เขาจัดเมื่อ ๒3 

ปีที่แล้ว คือ Live Aid เพื่อหาทุนช่วยเหลือ 

ผู้ประสบทุพภิกขภัยในเอธิโอเปีย มีผู้ชมการ

แสดงสดนับร้อยล้านคนทั่วโลก และเม่ือเขา

ร่วมมือกับ โบโน นักร้องชื่อดังอีกคนหนึ่ง จัด

คอนเสิร์ต Live 8 เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกตื่น

ตวักบัปัญหาความอดอยากหวิโหยในแอฟรกิา 

ก็มผีูช้มหลายร้อยล้านคนเช่นกัน ความโด่งดงั

ของเขาทำาให้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นท่าน 

“เซอร์” โดยพระราชินีอังกฤษในเวลาต่อมา

แต่ระยะหลังคอนเสิร์ตที่เขาแสดงกลับมี

คนฟังน้อยมาก บางรายการถึงกับต้องยกเลิก 

เช่นที่อิตาลีเมื่อสองปีก่อนเขาต้องยกเลิก

คอนเสิร์ตที่อิตาลีถึงสองงานติดต่อกัน เพราะ

ที่โรมขายตั๋วได้เพียง 300 ใบ หนักกว่านั้น

คือที่มิลาน มีคนมาชมการแสดงของเขาเพียง 
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45 คน ขณะท่ีหอประชุมสามารถจุคนได้ถึง 

1๒,000 คน

ไม่น่าเช่ือว่านกัร้องชือ่ก้องโลกท่ีคนนบัร้อย

ล้านชืน่ชม ในทีสุ่ดจะมคีนสนใจซือ้ต๋ัวฟังเพลง

ของเขาไม่ถงึ 50 คน แต่นีคื่อความจรงิซ่ึงเป็น

ธรรมดาโลก ใครท่ีรับความจริงดังกล่าวไม่ได้

ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ใจจะคอยหวนหาอาลัยอดีต

อนัหอมหวานอยูเ่สมอ ดังนัน้จงึมองหาความสุข

จากปัจจบุนัไม่พบเลย เพราะคอยเปรยีบเทียบ

กับอดีตอยู่เสมอ 

การข้ึนเขานั้นใครๆ ก็รู้ว่าเป็นเรื่องยาก 

แต่เมือ่ขึน้ถงึยอดแล้ว การลงเขากลบัเป็นเรือ่ง

ยากกว่า เพราะทศันยีภาพบนยอดเขานัน้งดงาม

จนไม่อยากลง แต่ใช่หรือไม่ว่าช่วงเวลาอัน

งดงามบนยอดเขานัน้มกัเป็นของชัว่คราว ไม่มี

ใครสามารถอยูข้่างบนไปได้ตลอด ชวีติจรงินัน้

อยู่เบื้องล่าง และบางคร้ังมีแต่ลงไปเบื้องล่าง

เท่านั้นถึงจะมีชีวิตรอดได้

“ถ้ามีความตั้งใจเพียงพอ คนปัญญาอ่อน

แค่ไหนก็ขึ้นไปถึงยอด (เอเวอเรสต์) ได้” เป็น

คำาพูดของนักปีนเขาอาชีพผู้หนึ่งที่สามารถพา

คนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้มากถึง 40 คน 

ซึง่นบัว่ามากทีส่ดุในโลก อย่างไรกต็าม บทเรยีน

จากประสบการณ์ของเขากค็อื “แต่ความสำาคัญ

อยู่ที่การกลับลงมาอย่างมีชีวิตต่างหาก”

ผู้ที่ปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นมีไม่มาก

นกัเมือ่เทยีบกบัผูท้ีพ่ยายามไปให้ถงึ แต่ผูท้ีล่ง

จากยอดเขาเอเวอเรสต์โดยมีชีวิตรอดกลับมี

น้อยกว่า เพราะส่วนใหญ่ลงเขาเมื่อเป็นเวลา

เยน็แล้ว กว่าจะเข้าใกล้ค่ายพกักค็ำา่มดื จึงหลง

ทาง ตกหน้าผา หรือไม่ก็หนาวตาย บางคนก็

เจอพายุหิมะกลบทับ

คำาพูดของนักปีนเขาผู้นี้สามารถใช้กับผู้ที่

บรรลุถึงความสำาเร็จในชีวิตได้ด้วย เมื่อขึ้นถึง

จุดสูงสุดของชวีติแล้ว ส่ีงทีย่ากและสำาคญักว่า

กค็อืการกลบัลงมาอย่าง “มชีวีติชวีา” ต่างหาก 
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นั่นคือ มีความสขุอยู่กับปัจจุบัน ยอมรับความ

เป็นสามัญชนคนธรรมดาได้ ไม่พรำา่เพ้อหลงใหล

อยูก่บัวันวานอนัหวานชืน่ราวกบัคนละเมอ อกี

ทั้งไม่ดิ้นรนที่จะหมุนเวลากลับไปหาอดีต

จะทำาเช่นนั้นได้ก็ต้องตระหนักต้ังแต่แรก

ที่ได้รับความสำาเร็จหรือมีชื่อเสียงว่า สิ่งเหล่า

นีเ้ป็นของชัว่คราว ไม่จริงัยัง่ยนื ไม่สามารถยดึ

มาเป็นของเราได้เลย เพราะได้กับเสีย พบกับ

พราก เจอกับจาก เป็นของคู่กัน แม้จะปลื้ม

กับมันบ้าง แต่ก็อย่าปลื้มนานจนลืมตัว มีคน

หนึง่พดูอย่างน่าฟังว่า “คำาชม (รวมทัง้ชือ่เสียง

เกียรติยศ) เหมือนกับหมากฝรั่ง เคี้ยวได้แต่

อย่ากลืน” เพราะถ้ากลืนหรือหลงใหลได้ปลื้ม

กับมันเมื่อไร ในที่สุดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมัน

ชื่อเสียง เกียรติยศ และความสำาเร็จจึง

เปรียบเสมือนดาบสองคม ถ้าเกี่ยวข้องกับมัน

ไม่เป็น เช่น ไม่รู้จักปล่อยวาง มันก็ทำาร้าย 

เราได้ ดังที่บิล คลินตันได้ประสบมาแล้ว พูด

อย่างครบูาอาจารย์วดัป่ากค็อื มนัเปรยีบเสมอืน

หางงู จับได้แต่อย่าจับนาน ไม่เช่นนั้นหัวงูจะ

แว้งมากัด

แต่หากยังปล่อยวางความสำาเร็จไม่ได้ ก็

น่าจะให้คุณค่ากับความสำาเร็จท่ีมีสาระหรือ

คณุค่าทีย่ัง่ยนืกว่า ชนดิทีไ่ม่ได้ตอบสนองตวัตน 

แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ดังเช่น โรเจอร์  

แบนนสิเตอร์ นกัวิง่ซึง่มชีือ่เสยีงก้องโลก เพราะ

สามารถวิ่งระยะทาง 1 ไมล์ในเวลาไม่ถึง 4 

นาที อันเป็นสถิติที่ไม่มีใครทำาได้มาก่อน และ

เคยเชื่อกันในหมู่คนจำานวนมากว่าเป็นไปไม่

ได้ที่มนุษย์จะทำาได้

ความสำาเร็จดังกล่าวทำาให้เขากลายเป็น

ตำานานที่ยังมีผู้กล่าวขานถึงในปัจจุบัน เมื่อปี 

๒547 ได้มีการเฉลิมฉลองทัว่องักฤษในโอกาส

ครบรอบ 50 ปีของความสำาเร็จดงักล่าว รฐับาล

องักฤษได้ทำาเหรยีญ 50 เพนซ์เพ่ือเป็นทีร่ะลกึ

ในโอกาสสำาคัญดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อมีนักข่าวถามว่า เขาคิด

ว่าการทำาลายสถิติคราวนั้นเป็นความสำาเร็จ

สูงสุดในชีวิตของเขาหรือไม่ คำาตอบเขาคือ 

“ไม่” เขากลับมองว่าผลงานของเขาในฐานะ

นักประสาทวิทยาตลอด 40 ปีหลังจากนั้นมี

ความสำาคัญมากกว่า เพราะเขาได้ช่วยให้โลก

มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคบางชนิดที่เกี่ยว
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กับความล้มเหลวของระบบประสาทอัตโนมัติ 

กล่าวอกีนยัหนึง่ ในทศันะของเขาการเป็น

ตำานานนักวิง่อย่างมากกแ็ค่สร้างชือ่เสยีงเฉพาะ

ตัวแก่เขา ในขณะทีก่ารค้นพบทางด้านประสาท

วิทยาของเขาสามารถเป็นประโยชน์แก่คน 

ท้ังโลกได้ ใช่หรือไม่ว่านี้คือความสำาเร็จที่น่า

ภาคภมูใิจกว่าการเป็นนกัวิง่ชือ่ดงั แม้เป็นความ

สำาเร็จที่น้อยคนจะรับรู้ว่าเป็นผลงานของเขา

ก็ตาม

ริมธาร กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
รินใจ

34 35

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



สุขได้แม้ภัยมำ

เวลาพดูถึงความสขุ เรามกันกึถึงสิง่ดีๆ ท่ี

อยากให้เกดิขึน้กบัตน เช่น ความมัง่ม ีเกยีรตยิศ 

สขุภาพ ความสำาเรจ็ ชือ่เสยีง และคำาสรรเสริญ

เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีพอถึงวาระสำาคัญของชีวิต

หรอืเทศกาลสำาคญัของปี เช่น วนัเกดิ วนัปีใหม่ 

เราจงึอยากได้คำาอวยพรให้เจริญด้วยสิง่เหล่านัน้ 

ยิ่งหากได้ไปกราบหลวงพ่อคูณด้วยแล้ว ไม่มี

พรใดทีผู่ค้นอยากได้จากท่านมากไปกว่าคำาพดู

ว่า “กูขอให้มึงรวย” และไม่มีวัตถุมงคลใดที่

น่าสักการะเท่ากับแผ่นป้ายที่ (เชื่อว่า) ท่าน

ปลุกเสกเอาไว้ว่า “บ้านนี้อยู่แล้วรวย” 

แต่จรงิหรอืทีร่วยแล้วจะมคีวามสุข คนรวย

ที่ถูกรุมเร้าด้วยความเครียดมีอยู่ทุกหนแห่ง 
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คนไทยทุกวันนี้รวยกว่าเมื่อ 40 ปีก่อนหลาย

เท่าตวั แต่ขณะเดียวกนัอตัราการป่วยด้วยโรค

เครียดก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การวิจัยเม่ือ

เรว็ๆ นีพ้บว่าตามโรงพยาบาลชมุชนทัว่ประเทศ 

มีการสั่งยาคลายเครียดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อ

จิตประสาทถึง 1 ใน 4 ของใบสั่งยาทั้งหมด 

ส่วนในกรงุเทพมหานครและภาคกลางกพ็บว่า

มีการใช้ยาคลายเครียดเพิ่มสูงขึ้นมาก ในชั่ว

เวลาเพียง ๒ ปี คือระหว่างปี ๒544 ถึง 

๒546 มกีารใช้ยาคลายเครยีดเพิม่ขึน้ 4 เท่า

ตัว 

อาจเป็นไปได้ว่าเพราะเครยีดและครุน่คดิ

กับการทำามาหาเงินนี่แหละถึงทำาให้รวย ใครๆ 

จงึอยากจะรวยโดยไม่ต้องเหนือ่ยยาก แต่ความ

รำา่รวยทีไ่ด้มาง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรงกใ็ช่ว่า

จะทำาให้มีความสุขเสมอไป มีหลายรายที่ได้

เงนิมาหลายสบิล้านจากการถูกลอ็ตเตอรีห่รอื

ขายทีน่า แต่ในชัว่เวลาไม่กีปี่กลบักลายเป็นคน

ติดเหล้า เต็มไปด้วยหนี้สิน หรือลงเอยด้วย

การเป็นแรงงานรับจ้าง บางรายหนักกว่านั้น 

ชัว่เวลาไม่ถงึเดอืนทีไ่ด้เงนิรางวลั ๒0 ล้านบาท 

กก็นิยาพษิฆ่าตวัตาย เนือ่งจากเครยีดทีถ่กูใคร

ต่อใครรมุทึง้ แม้จะแบ่งให้ไปกย็งัไม่เป็นทีพ่อใจ 

จนบางคนถึงกับโทรศัพท์มาขู่ฆ่า เจ้าตัวจึง

ตัดสินใจดับชีวิตตัวเองเพื่อหนีทุกขลาภ

ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒543 มีสามี

ภรรยาคู่หนึ่งได้เงินรางวัลจากล็อตเตอรี่ร่วม 

100 ล้านเหรียญ เงินมหาศาลขนาดนี้น่าจะ

ทำาให้มีความสุขไปชั่วชีวิต แต่ปรากฏว่าหลัง

จากนั้น 5 ปี มีรายงานข่าวว่าสามีภรรยาคู่นี้

หย่าขาดจากกัน ต่อมาสามีก็ตายด้วยโรคที่

เกี่ยวข้องกับสุรา ส่วนภรรยาก็ตายอย่างโดด

เดี่ยวในคฤหาสน์ สามีภรรยาคู่นี้คงไม่จบชีวิต

อย่างนีห้ากไม่ถกูลอ็ตเตอรี ่ใช่หรอืไม่ว่า “โชค” 

นั้นมักกลายเป็น “เคราะห์” ได้อย่างที่เรานึก

ไม่ถึง 
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พูดมาทั้งหมดนี้มิได้หมายความว่า เงิน

หรือความรำ่ารวยจะทำาให้เราเป็นทุกข์เสมอไป 

ประเด็นอยู่ที่ว่า ความสุขของคนเรานั้นไม่ได้

อยู่ที่ว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรา แต่ขึ้นอยู่กับว่า

เราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไร แม้ความมั่งมี

เกิดขึ้นกับเรา แต่หากเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูก

ต้อง (เช่น ใช้อย่างไม่บันยะบันยัง หรือไม่คบ

ใครเพราะคิดว่าฉันรวยแล้ว หรือหวาดระแวง

กลัวคนมาแย่งไป) ย่อมทำาให้ชีวิตตกตำ่าหรือ

เป็นทุกข์ 

ในทำานองเดียวกัน เมือ่มช่ืีอเสยีงเกยีรตยิศ

หรืออำานาจแล้ว เกิดหลงตัวลืมตนขึ้นมา ไม่

คบค้าสมาคมกับใคร ย่อมมีแต่ “พวก” แต่ไร้ 

“เพื่อน” แม้จะแวดล้อมด้วยผู้คนแต่ในใจนั้น

กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง (เหมือนสำานวนจีน

ทีว่่า “ยิง่สงู กย็ิง่หนาว”) ขณะเดยีวกนักห็วาด

ระแวงใครๆ ว่าจะเด่นดังเกินกว่าตน หรือแย่ง

อำานาจไปจากตน ไปไหนมาไหนถ้าไม่มใีครมา

พินอบพเิทากจ็ะขุน่เคอืงใจ มหินำาซำา้ความหลง

ตนยังทำาให้ลุแก่อำานาจ ก่อความเดือดร้อนแก่

ผูอ้ืน่ จนเกดิศตัรไูปทัว่ ชวีติเช่นนีย่้อมอยูร้่อน

นอนทุกข์ จะมีความสุขได้อย่างไร

ในทางตรงข้ามแม้จะไม่รำ่ารวย แต่พอใจ

ในสิ่งที่มี เพราะได้กินอิ่มนอนอุ่น ซำ้ายังมีเงิน

เหลือเผื่อแผ่ผู้อื่นหรือได้ทำาบุญทำาทาน ชีวิต

เช่นนี้ย่อมมีความสุขมากกว่าเศรษฐีร้อยล้าน

ทีรู่ส้กึอยูต่ลอดเวลาว่ายงัรวยไม่พอ หรอืหวาด

วิตกกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องดู

อื่นไกล ชาวบ้านที่พอใจกับผ้าห่ม 1 ผืนที่ได้

รับแจก ย่อมมีความสุขมากกว่าพนักงานที่ได้

โบนสั 1 แสนบาท แต่ไม่พอใจทีเ่พือ่นร่วมงาน

ได้ ๒ แสนบาท 

ผ้าห่มราคาไม่ถงึ 100 บาท อาจให้ความ

สุขได้มากกว่าโบนัส 1 แสนบาท ความแตก

ต่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นผู้รับ แต่ขึ้นอยู่กับว่า

ผูร้บันัน้วางจติวางใจอย่างไร ถึงจะเป็นชาวบ้าน 

แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับบ้านอื่นที่ได้ผ้าห่ม ๒ 

ผืน ก็ขุ่นเคืองใจได้ง่ายๆ พูดอีกอย่างก็คือ ได้

อะไรไม่สำาคัญเท่ากบัว่ามท่ีาทอีย่างไรกบัสิง่นัน้ 

ถงึจะได้เงนิมาหลายสบิล้านบาท แต่ถ้าเกีย่วข้อง

กับเงินก้อนนั้นอย่างไม่ถูกต้อง ก็เป็นทุกข์ได้ 

อาจเป็นทุกข์ตั้งแต่รู้ข่าวด้วยซำ้า เพราะกลัวว่า

คนอื่นจะมาขอหรือแย่งไป แต่ถ้าตั้งใจแต่แรก

แล้วว่าจะแบ่งปันให้ผู้อ่ืน ไม่คิดหวงกอดเงิน
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ก้อนนั้นเอาไว้คนเดียว เงินก้อนนั้นก็นำาความ

สุขมาให้ได้ไม่ยาก ยิ่งรู้เท่าทันว่าเงินจำานวน

มากเช่นนั้นมีโทษอย่างไรบ้าง ก็ยากที่จะถูก

เงินก้อนนั้นทำาร้ายเอา

ความสขุของคนเรานัน้ ปัจจยัสำาคัญไม่ได้

อยู่ที่มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรามากน้อยเพียงใด 

แตข่ึ้นอยู่กับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร แม้

เจบ็ป่วยหรอืทพุพลภาพ กย็งัมคีวามสขุได้ หาก

รู้จักวางใจให้เป็น มีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่มี

ความสุขมากกว่าคนปกติ หลายคนยอมรับว่า

ตนเองมคีวามสขุมากกว่าตอนทีย่งัไม่เป็นมะเรง็

เสียอีก ทั้งนี้ก็เพราะมะเร็งทำาให้เขาหันเข้าหา

ธรรมะ และค้นพบความสุขท่ีแท้ซ่ึงมีอยู่แล้ว

ในจิตใจของตน ชีวิตที่เคยว้าวุ่นผันผวนและ

ล่องลอยไปตามกระแสโลก กลบักลายเป็นชวีติ

ทีส่งบเยน็มัน่คงและมจีดุหมายในการดำารงอยู่ 

ก้อนมะเร็งนั้นอันตรายยิ่งกว่าเม็ดสิวบน

ใบหน้า ใครๆ กร็ู ้แต่เหตใุดมะเรง็ถงึทำาให้บาง

คนพบกบัความสขุทีล่กึซึง้ ขณะทีส่วิเพยีงไม่กี่

เมด็บนใบหน้าสามารถทำาให้เดก็สาวบางคนถงึ

กับฆ่าตวัตายได้ คำาตอบนัน้ไม่ได้อยูท่ีอ่ทิธฤิทธิ์

ของก้อนมะเร็งหรือเม็ดสิว แต่อยู่ที่ท่าทีของ

เจ้าตวัต่อสิง่นัน้ต่างหาก สวิเพียงไม่กีเ่ม็ด หาก

มัวแต่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงมัน ด้วยความรู้สึก

รังเกียจและอับอาย มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ 

จนสามารถผลกัไสให้เราทำาร้ายตัวเองได้เพียง

เพื่อจะหนีมันไปให้พ้นๆ เท่านั้น

มะเร็งนั้นทำาร้ายเราได้แค่ร่างกาย แต่ไม่

สามารถทำาร้ายจติใจเราได้ เว้นเสยีแต่ใจเราจะ

เผลอไปทำาร้ายตัวเอง การยอมรับความจริง 

ไม่คดิผลกัไสหรอืปฏเิสธ ขณะเดยีวกนักไ็ม่ไป

กงัวลหรอืหมกมุ่นกบัอนาคต ช่วยให้เราอยูก่บั

ปัจจุบันได้อย่างไม่ทุกข์ และถ้ารู้จักมองในแง่

บวก กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึว่าตวัเอง “โชคดี” บาง

คนเมื่อได้รับแจ้งจากหมอว่ามีมะเร็งอยู่ที่เต้า

นม กร็ูส้กึขึน้มาทนัทว่ีาตวัเองโชคดทีีม่ารูค้วาม

จริงขณะที่มันยังอยู่ในระยะต้น บางคนพบว่า

ตัวเองเป็นมะเร็งสมอง แต่ก็ไม่ทุกข์ เพราะ

รู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่

เช่นนั้นคงจะเจ็บกว่านี้มาก 

มะเรง็ฉนัใด ความพกิารกฉ็นันัน้ ในขณะ

ที่หลายคนพูดว่า “โชคดีที่เป็นมะเร็ง” บางคน

กพ็ดูว่า “ขอบคณุทีพ่กิาร” เพราะหากไม่พกิาร 

ก็คงไม่มาสนใจธรรมะ จนมีจิตที่โปร่งเบาและ
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สงบเยน็อย่างทีค่นธรรมดายงัอจิฉา ในทางตรง

กนัข้าม คนทีม่อีาการครบ 3๒ จำานวนมากมาย 

กลับมีความทุกข์เพียงเพราะว่าผมแตกปลาย 

รักแร้คลำ้า นำ้าหนักมาก หรือหน้าอกเล็ก บาง

คนพิการตัง้แต่คอลงมา แต่มคีวามสขุทีส่ามารถ

สร้างสรรค์ภาพวาด โดยใช้ปากคาบพู่กัน จน

กลายเป็นศิลปินที่มีช่ือ ขณะท่ีหลายคนซ่ึงมี

ร่างกายปกติทุกอย่างแต่ทุกข์เพราะไม่เห็น

คุณค่าของตัวเอง หรือใช้ชีวิตอย่างเสเพลจน

ตัวเองเดือดร้อน

การมสีิง่ดีๆ  เกดิข้ึนกับชวีติ ไม่ว่า ทรพัย์สนิ

เงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือสุขภาพที่แข็ง

แรง ไม่ได้เป็นหลักประกันของความสุข สิ่ง

สำาคญันัน้อยู่ทีใ่จของเราต่างหาก ถงึแม้จะมสีิง่

ร้ายๆ เกิดขึ้นในชีวิต แต่หากเกี่ยวข้องกับมัน

อย่างถูกต้อง (เช่น ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา

ของชวีติ หรอืเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหนพ้ีน) และรูจ้กั

ใช้ประโยชน์จากมัน หรือ

รูจ้กัมองให้เป็น กส็ขุได้

ไม่ยาก สำาหรับบาง

คน การตกงานจึง

ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมา

มัวเศร้าโศกเสียใจ เพราะ

อย่างน้อยกท็ำาให้มเีวลากลบั

ไปอยู่กับพ่อแม่และช่วยงาน

ท่านทีบ้่าน บางคนได้มโีอกาส

พบงานใหม่ที่ดีกว่าก็เพราะ 

ถูกไล่ออกจากงาน สตีฟ จ๊อบส์ 

ถงึกบัพดูว่า การทีต่นเองถกูไล่ออกจากบรษิทั 

แอ๊ปเปิ้ลที่ตนสร้างมากับมือ นั้น “เป็นสิ่งที่ดี

ทีส่ดุทีเ่กิดขึน้กับผม” เพราะทำาให้เขาไปบุกเบกิ

เทคโนโลยีแอนิเมชั่นที่บริษัทพิกซาร์ จนมีชื่อ

เสยีงไปทัว่โลกจากผลงานอย่างเช่น Toy Story 

ก่อนที่ตัวเขาจะดังสุดๆ จากเครื่อง iPod 

การทีส่ิง่ดีๆ  จะเกดิขึน้กบัเรานัน้ ต้องอาศยั

เหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย ท่ีเราควบคุมไม่ได้ 

จนบางคนยกให้เป็นเรือ่งของ “โชค” ไป หลาย

คนจึงเอาแต่พึ่งโชค หาไม่ก็หวังอำานาจดล

บนัดาลของสิง่ศักดิส์ทิธิไ์ป โดยหาได้ตระหนกั

ไม่ว่า ถึงแม้จะมีสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา แต่

อาจลงเอยด้วย ความทุกข์หรือความตกตำ่า

ลำาเค็ญก็ได้ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นเรื่อง

ของ “เคราะห์” แต่เป็นเรือ่งของ “กรรม” กล่าว

คือเกิดจากการกระทำาของเราเองทีไ่ปเก่ียวข้อง
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กบัมันอย่างไม่ถกูต้อง หรอืวางใจไว้ไม่เป็นต่าง

หาก หากวางใจไว้เป็นแล้ว แม้แต่คำาตำาหนิก็

กลายเป็นของดี ท่ีช่วยให้เราฉลาดขึ้น (ถ้า 

ไม่ฉลาดเพราะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น ก็ฉลาด

เพราะเห็นนิสัยคนตำาหนิได้กระจ่างขึ้น) ด้วย

ท่าทเีช่นนี ้เลก็ วริยิะพนัธุ ์ผูก่้อตัง้เมอืงโบราณ 

จึงกล่าวว่า “วันไหนไม่ถูกตำาหนิ วันนั้นเป็น

อัปมงคล” 

เจออะไร จึงไม่สำาคัญเท่ากับเจอ อย่างไร 

ในทำานองเดยีวกนั เป็นอะไร กไ็ม่สำาคญัเท่ากบั

เป็น อย่างไร ถึงจะเป็นคนสวนหรือเสมียน ก็

อาจมีความสุขกว่าเป็นผู้จัดการ หากทำางาน

ด้วยใจรักหรือมีฉันทะและเห็นคุณค่าของงาน

นัน้ ไม่ใช่ทำาด้วยตัณหาหรอืมกีเิลสเป็นตวัผลกั

ดัน ครูที่สอนด้วยความรักศิษย์นั้น สามารถ

สร้างสุขและก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติได้

มากกว่านายกรัฐมนตรีท่ีหวงอำานาจ ดังนั้น

แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาคอยว่าจะได้เป็นอะไรท่ี

เด่นดังสูงส่งเสียที มาให้ความสำาคัญกับการ

เป็นสิ่งที่กำาลังเป็นอยู่ให้ดีที่สุดจะไม่ดีกว่าหรือ

สุขหรือทุกข์นั้น ถึงที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจของ

เราเป็นประการสำาคัญ อย่างอื่นนั้นมีความ

สำาคญัรองลงมา กล่าวอกีนยัหนึง่ ปัจจยัภายใน

สำาคญักว่าปัจจยัภายนอก ดงันัน้แทนทีจ่ะหวงั

ให้มีอะไรดีๆ เกิดขึ้นกับเรา มาฝึกใจกันให้

ฉลาดในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดีกว่า เช่น 

พอใจในสิง่ท่ีม ีรูเ้ท่าทันและยอมรบัในความไม่

เที่ยงของมัน ไม่หลงใหลเพลิดเพลินจนลืมตัว 

รู้จักใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และมอง

เห็น “โชค” จาก “เคราะห์” พอๆ กับที่รู้ทัน

ว่ามี “เคราะห์” ซ่อนอยู่ใน “โชค” ที่สำาคัญก็

คือ สามารถเข้าถึงความสุขภายใน โดยไม่ติด

ยึดกบัความสขุจากภายนอก หากทำาได้เช่นน้ัน 

อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่สำาคัญ เพราะเรารู้ว่า

เกีย่วข้องกบัมนัอย่างไรจงึจะไม่ทกุข์แต่เป็นสขุ

อยู่เสมอ

สารคดี มกราคม ๒๕๕๐
พระไพศาล วิสาโล
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เครือข่ายพุทธิกา
การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่

หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดเพียง 
กลุ่มเดียวท้ังมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จำากัด
อยูก่บัพระสงฆ์หรอืรฐับาลเท่านัน้ หากเป็นหน้าที่
ของชาวพุทธทุกคนและเป็นความรับผิดชอบที่
พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัท 
ทั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพุทธศาสนาประสบ
ภาวะวกิฤต ิจึงควรท่ีชาวพทุธทกุคนจะร่วมมอื
กันอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อฟื ้นฟู
พระพทุธศาสนาให้เจรญิงอกงามและกลบัมามี
ความหมายต่อสังคมไทยรวมทั้งยังประโยชน์
แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น 
เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นของการมอีงค์กรประสานงาน
ในภาคประชาชนสำาหรบัการเคลือ่นไหวผลกัดนั
ให้มกีารฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาอย่างจริงจงั และ
ต่อเนื่อง

เครอืข่ายพทุธกิา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 
9 องค์กร ได้แก่ มลูนธิิโกมลคีมทอง มลูนธิิเด็ก 
มลูนิธพุิทธธรรม มลูนธิสิขุภาพไทย มลูนธิสิาน
แสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย 
มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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