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ความสุขมิใช่อภิสิทธิ์ของคนรวยแต่เป็นสมบัติของทุกคน จริงอยู่
เงินทองสามารถบันดาลความสะดวกสบายให้เกิดขึ้นได้ แต่ความ 
สะดวกสบายหาใช่ความสุขไม่ คนจ�านวนไม่น้อยมีความทุกข์ทั้งๆ ที่
ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ใช่หรือไม่ว่าคนสมัยนี้มีชีวิตที่สะดวก
สบายและมั่งคั่งกว่าคนสมัยก่อนมาก แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเครียด 
ความเจ็บป่วยทางจิต และอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าด้วยเช่นกัน

เจอสิ่งดีๆ เช่น โชคลาภไม่ได้เป็นหลักประกันว่าใจจะดีหรือมี
ความสุขเสมอไป ในท�านองเดียวกันแม้เจอสิ่งร้ายๆ ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าใจจะย�่าแย่หรือเป็นทุกข์ไปด้วย เจออะไรไม่ส�าคัญเท่ากับว่าใจเป็น
อย่างไร หากใจมีสติ ปัญญา หรือวางใจถูกแม้เจอสิ่งร้ายๆ ใจก็ยัง 
เป็นปกติ หรือมีความสุขได้ หลายคนไม่เพียงก้าวข้ามความยากล�าบาก
และความสูญเสียพลัดพรากไปได้เท่านั้น หากยังเข้มแข็ง มั่นคง และ
ฉลาดกว่าเดิม
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เช้าวันหนึ่งขณะที่จอห์น โรเจอร์สจูงหมาออกไปเดินเล่น จู่ๆ 
หญิงสาวผู้หนึ่งก็เข้ามากระแทกเขาที่ด้านหลัง ผลักเขาล้มลง แล้ว 
กระหน�่าแทงตามล�าตัวอย่างไม่ยั้งรวม ๔๐ แผล จากนั้นก็ทิ้งเขาให้
นอนจมกองเลือด เดชะบุญที่มีคนช่วยเขาพาส่งโรงพยาบาลได้ทัน

เขามารู้ภายหลังว่าหญิงคนนั้นฆ่าผู้ชายตายไปแล้ว ๓ คนภายใน
เวลาแค่ ๑๐ วัน อีกคนปางตาย ทั้งๆ ที่ไม่มีเร่ืองโกรธแค้นเป็น 
ส่วนตัวเลย หลังจากที่เขามีอาการดีขึ้นแล้ว มีนักข่าวถามว่า เขา 
อยากพูดอะไรกับหญิงคนนั้น เขาตอบว่า “ผมอยากถามว่า ท�าไม 
ต้องท�าอย่างนี้? กรุณาบอกผมด้วย” ครั้นนักข่าวถามต่อว่าเหตุการณ์
วันนั้นท�าให้การด�าเนินชีวิตของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่

ค�าตอบของเขาก็คือ “ตอนนี้ผมได้คิดแล้วว่า วันหนึ่งผมอาจ 
ตื่นข้ึนมาแต่เช้าเดินอยู่ดีๆ แล้วโดนรถเมล์แล่นทับตายก็ได้ เราไม่รู้ 
หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต ฉะนั้นพยายามท�าสิ่งที่ดีที่สุดทุกวัน 
ดีกว่า”เคร
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คนจ�านวนไม่น้อยหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ นอกจากจะโกรธแค้น
มือมีดแล้วย่อมอดไม่ได้ที่จะก่นด่าชะตากรรม ตีโพยตีพาย หรือ 
คร�่าครวญว่า ท�าไมถึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้ กลายเป็นประสบการณ ์
อันเจ็บปวด ย้อนร�าลึกเมื่อใด ก็รู้สึกหวาดผวาเม่ือน้ันเสมือนฝันร้าย

มุมมองเช่นนี้ย่อมท�าให้เป็นทุกข์ และไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น
เลย แต่การที่ชายผู้นี้มองอีกมุมหนึ่ง นอกจากเขาจะไม่ทุกข์เพราะถูก
ความโกรธแค้นพยาบาท เผาลนใจแล้ว ยังได้แง่คิดจากประสบการณ์
ดังกล่าว ท�าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท และเห็นคุณค่าของทุกวัน
ที่ยังมีลมหายใจอยู่ เพราะความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

มองในแง่นี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท�าจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เท่านั้น แต่เขายังได้ประโยชน์จากมันด้วย ท่ามกลางความสูญเสีย 
เจ็บปวด เขาก็ได้ “ก�าไร” จากเหตุการณ์คร้ังนี้ด้วย คือได้ข้อคิด 
เตือนใจ ซึ่งจะช่วยให้เขาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่

เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเรานั้น หากวางใจไม่ถูก หรือมองไม่เป็น ก็
มีแต่เสียสถานเดียว แต่ถ้าวางใจเป็น แม้เสียทรัพย์หรือเสียสวัสดิภาพ 
แต่ก็ยังได้บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าเป็นสิ่งตอบแทน เมื่อครั้งน�้าท่วมใหญ่
ปี ๒๕๕๔ ผู้คนสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายไปกับสายน�้า ที่สิ้นเนื้อ
ประดาตัวก็มีไม่น้อย หลายคนเศร้าโศกเสียใจนานนับเดือน บางคน 
ถึงกับฆ่าตัวตาย แต่มีหญิงผู้หนึ่งท�าใจได้ เธอบอกว่าน�้าท่วมคราวนี ้
สอนให้เธอรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่อย่างเดียว มันอยู่กับ
เราเพียงชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งมันก็ไปจากเรา

ส�าหรับหญิงผู้นี้ เธอเพียงแต่เสียทรัพย์ แต่ก็ได้สัจธรรมมาเป็น
เครื่องเตือนใจ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เธอท�าใจได้กับเหตุการณ์นี้เท่านั้น  
แต่ยงัจะช่วยให้เธอสามารถรบัมอืกบัความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
ได้ด้วย

เหตุร้ายต่างๆ นั้น แม้จะท�าให้เราต้องสูญทรัพย์ เสียคนรัก  
ล้มป่วย หรือพิการ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องตามมาด้วยความเศร้าโศก 
เสียใจหรือเจ็บปวดเสมอไป เราสามารถรักษาใจให้ไม่ทุกข์ได้หากรู้จัก
มองเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ซ�้าเติมตัวเอง

ผู้คนเป็นอันมากเมื่อเกิดเหตุร้ายแล้วก็ซ�้าเติมตัวเอง แทนที่จะ
ป่วยกายอย่างเดียวก็ป่วยใจตามไปด้วย แทนที่จะเสียทรัพย์อย่างเดียว 
ก็เสียใจระทมทุกข์ซ�้าเข้าไปอีก ครั้นตรอมตรมมากๆ จนกินไม่ได้นอน 
ไม่หลับ ก็เสียสุขภาพตามมา แล้วก็เสียงานเสียการ เท่านั้นไม่พอ  
เมื่อเผลอระบายอารมณ์บูดใส่คนรอบข้าง ก็ท�าให้เสียสัมพันธภาพอีก 
กลายเป็นว่าแทนที่จะเสียอย่างเดียว คือ เสียทรัพย์ กลับเสีย 
หลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทั้งสิ้น
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ใครจะท�าร้ายหรือเอาเปรียบเราก็แล้วแต่ ล้วนเป็นเรื่องที่ห้าม 
ได้ยาก แต่สิ่งหนึ่งที่เราท�าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้ึนมาก็คือ  
อย่าซ�้าเติมตัวเอง อย่างน้อยก็ควรรักษาใจให้ไกลทุกข์ ดียิ่งกว่านั้น 
ก็คือ เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ หรือหาประโยชน์จากมันให้ได้

“คนเราเมื่อล้มแล้ว (ก่อนจะลุก) ต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่าง” 
เป็นคติเตือนใจของออสวอลด์ อเวอรี นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  
ซึ่งท�าให้เขาไม่เคยท้อแท้เมื่อประสบความล้มเหลว ซ�้ายังได้เรียนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ จากความล้มเหลวทุกครั้ง ยคุนีเ้ป็นยคุทีร่กัสะอาดเป็นอย่างยิง่ อปุกรณ์ท�าความสะอาดทัง้

ร่างกายและเครื่องใช้ ไม่ว่าสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน 
กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ยังไม่นับสินค้าตัวใหม่ๆ ที่ทยอย
ออกมาไม่หยุด อาทิ น�้ายาล้างมือ สเปรย์ระงับกลิ่นปาก ฯลฯ  
ทั้งหมดนี้เพื่อต่อสู ้กับศัตรูที่ซุกซ่อนอยู่รอบตัวและแทรกซึมทุกหน 
ทุกแห่ง นั่นคือ เชื้อโรค แม้แต่ปุ ่มโทรศัพท์ แป้นคอมพิวเตอร์  
จอไอแพ็ด ก็เป็นที่สิงสถิตของแบคทีเรียนานาชนิด ไม่แปลกหากอีก 
ไม่นานน�้ายาฆ่าเชื้อในอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นที่นิยม

วัฒนธรรมรักสะอาดที่แพร่ไปทั่วโลกนั้นมีต้นตอมาจากไหน  
ค�าตอบหาได้ไม่ยาก ในยุโรปและอเมริกานั้นพฤติกรรมรักสะอาด 
จนถึงขั้นอนามัยจัดเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไป ไม่ว่า ในบ้านเรือน ที่ท�างาน 
สถานที่สาธารณะ รวมทั้งตามเนื้อตัว การรักษาความสะอาดเป็น 
เรื่องใหญ่มาก

น่าแปลกก็ตรงที่ย้อนหลังไปไม่ถึง ๘๐ ปี ฝรั่งหาได้มีนิสัย 
รักสะอาดอย่างที่เห็นทุกวันนี้ไม่ ยอร์จ ออร์แวล นักเขียนชื่อดังชาว
อังกฤษตั้งข้อสังเกตว่า “นิสัยอาบน�้าทั้งตัวเป็นประจ�าทุกวันเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่แต่ความล้มเหลวเท่านั้น
แม้เหตุการณ์เลวร้ายอื่นๆ
ที่เกิดกับเรา ล้วนมีของดีให้เรา
หยิบติดมือก่อนจะลุกขึ้นมาเสมอ

ภาวัน
IMAGE กรกฎาคม ๒๕๕๗
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แต่ถ้าเกิดโรคระบาดเมื่อใด ผู้คนถึงกับไม่แตะน�้าช�าระกายเลย
แม้แต่น้อยเพราะมีความเชื่อว่า การอาบน�้าก็ดี หรือแม้แต่การมีเหงื่อ
ออกก็ดี จะเปิดรูขุมขนในร่างกาย และท�าให้โรคร้ายเข้าไปก่ออันตราย
แก่ร่างกายได้

เม่ือไม่อาบน�้า วิธีที่ชน 
ชั้นผู ้ดี ใช ้ ในการจัดการกับ 
ความสกปรกก็คือ ใส่เสื้อที่ท�า
ด้วยลินิน เพื่อปัดฝุ่นผงออก
จากร่างกายและดูดซับเหงื่อ
ด้วย ขณะเดียวกันก็ใช้น�้าหอม
กลิน่แรงๆ และน�า้มนัเพือ่ปกปิด
กลิ่นเหม็นตามเนื้อตัว

พฤติกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปเมื่อหลุยส์ ปาสเตอร์ และ  
โรเบิร์ต ค็อก นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังปลายศตวรรษที่ ๑๙ พบว่า  
โรคที่คร่าชีวิตผู้คนจนล้มตายมากมายนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง
เติบโตในที่สกปรก วิธีจัดการกับเชื้อโรคดังกล่าวได้ดีที่สุดก็คือ ใช้ 
ความร้อนกับการรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและที่พักอาศัยนั่นคือ
จุดเริ่มต้นของการหวนกลับมาอาบน�้า อย่างที่ชาวกรีกและโรมันได้ 
ท�ากันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน แต่กว่าวัฒนธรรมรักสะอาดจะเข้มแข็ง 
ม่ันคงในยุโรปก็ใช้เวลาหลายสิบปี ดังเห็นได้ว่าลุล่วงจนถึงปี ๑๙๔๐ 
ครัวเรือนอเมริกันเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีห ้องอาบน�้าอย่างถูก 
สุขลักษณะ ส่วนในอังกฤษ จนถึงปี ๑๙๕๑ ครัวเรือนเกือบ ๒ ใน ๕ 
ไม่มีห้องอาบน�้าใช้เลย

ใหม่มากๆ ในยุโรป” เขายังพูดต่อไปว่า “ชาวอังกฤษนับวันจะสะอาดขึ้น 
และคงหวังได้ว่าภายในหนึ่งร้อยปี เขาจะสะอาดเกือบเท่าคนญี่ปุ่น”

ถอยหลังไป ๑๕๐ ปีก่อน คนยุโรปไม่สนใจความสะอาดเลย 
ก็ว่าได้ รายงานของกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเมื่อปี ๑๘๘๔ 
ระบุตอนหนึ่งว่า “แม้กระทั่งชนชั้นที่มีฐานะ ก็ไม่เคยท�าความสะอาด
ร่างกายส่วนอื่นเลยยกเว้นส่วนที่อยู่นอกร่มผ้าเท่านั้น”

พฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่เรื่องผิดยุคผิดสมัย หากเป็นมรดกที่มี
ความสืบเนื่องมายาวนานหลายร้อยปี โดยเฉพาะนับแต่คริสต์ศตวรรษ 
ที่ ๑๖ เพราะตอนนั้นมีความเชื่อว่าน�้าเป็นพาหะน�าโรคมาสู่ผิวหนัง 
ส่วนฝุ่นผงนั้นหากอุดรูขุมขนจะช่วยป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาในร่างกาย
ได้ ดังนั้นผู้คนจึงไม่นิยมอาบน�้าไม่ว่าชาวบ้าน ชนช้ันสูงหรือแม้แต่
พระเจ้าแผ่นดิน ว่ากันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๓ นั้นไม่เคยอาบน�้าเลย 
จนเมื่ออายุเกือบ ๗ ขวบ ส่วนพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ แห่งฝรั่งเศส ก็เป็น
ที่เลื่องลือว่า ส่งกลิ่นนานาชนิด ทั้งกลิ่นเหงื่อ กลิ่นคอกสัตว์ และกลิ่น
อับที่เท้า ในอังกฤษก็ไม่ต่างกันเท่าไร พระราชินีเอลิซาเบธอาบน�้า 
เพียงเดือนละครั้ง ขณะที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งซึ่งครองราชย์ล�าดับถัดมา 
แค่ล้างนิ้วเท่านั้น
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ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ความ
รักสะอาดได้กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในหมู่ผู ้

มีอันจะกิน การรณรงค์ต่อต้านความสกปรกประสบ 
ความส�าเร็จอย่างยิ่ง เมื่อนักธุรกิจได้เข้ามาขับเคลื่อน
ผลักดันผ่านการโฆษณา ที่ท�าให้ผู้คนไม่เพียงแต่
กลัวความสกปรกเท่านั้น แต่ยังรู้สึกถึงภาพลักษณ์

ที่ดูดีขึ้นเมื่อใช้สินค้าต่างๆ ที่น�าเสนอขาย ผลก็คือ
อตุสาหกรรมเกีย่วกบัความสะอาดเตบิใหญ่อย่างรวดเรว็ 

ทุกวันนี้ทั่วโลกใช้เงินถึง ๒๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ในการซื้อสบู่ก้อนและ
สบูเ่หลว ไม่รวมอกี ๑๐๖,๐๐๐ ล้านเหรยีญส�าหรบัการท�าความสะอาด
เสื้อผ้า จานชาม ห้องน�้า  

ตรงข้ามกับยุโรปเมื่อ ๔๐๐ ปีก่อน ทุกวันนี้ผู้คนจ�านวนไม่น้อย 
โดยเฉพาะคนชั้นสูงหรือคนมีฐานะ พากันรังเกียจฝุ่นผง กลัวเช้ือโรค
ถึงขนาดต้องท�าความสะอาดใบหน้าและมือเท้าวันละหลายๆ คร้ัง  
หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าฝรั่งซึ่งรักสะอาดและอนามัยจัดน้ัน สมัยหน่ึง 
เคยมีความเชื่อว่าความสกปรกไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ การอาบน�้าช�าระ
ร่างกายต่างหากที่น่ารังเกียจ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้คนทั้งโลกหันมาเชิดชูความสะอาดและ
ต่อต้านความสกปรกถึงขั้นไล่ล่าอย่างเอาจริงเอาจัง ตอนนี้พฤติกรรม
ดังกล่าวก�าลังถูกตั้งค�าถามมากขึ้นว่า สุดโต่งเกินไปหรือไม่ เนื่องจากมี
การค้นพบอย่างต่อเน่ืองว่า แบคทีเรียน้ันมีประโยชน์ต่อมนุษย์อยู่ไม่น้อย 
เด็กที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคตั้งแต่เล็ก เช่น อยู่ในไร่นา หรือเป็น 
ลูกคนเล็ก ที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียจากพี่ๆ มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นโรค 
หอบหืดและโรคภูมิแพ้ ในท�านองเดียวกันโรคภูมิแพ้นานาชนิดที่ระบาด 

ในประเทศที่ร�่ารวยนั้น กลับเกิดขึ้นน้อยมากในประเทศที่ยากจนกว่า 
นี้อาจเป็นเหตุผลว่า ท�าไมเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบอนามัยจัด  
จนแม้แต่เดินเท้าเปล่าก็ท�าไม่ได้ จึงมีโอกาสเป็นโรคมือเท้าปากได้ 
มากกว่าเด็กชนบทหรือเด็กสลัมที่เล่นหินดินทรายเป็นประจ�า

แนวโน้มที่ก�าลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ การส่งเสริมให้คนหันมา 
สัมผัสกับดินและฝุ่นมากข้ึน “ฝุ่นนั้นดี” เป็นข้อความโฆษณาของ 
ผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งซึ่งผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ยูนิลีเวอร์ มีการ 
รณรงค์ให้เด็กได้เล่นดินและคลุกฝุ่นบ้าง เพราะ “ฝุ่นผงเป็นการ 
แสดงออกซึ่งเสรีภาพ”

ครั้งหนึ่งฝร่ังที่ได้รับอิทธิพลกรีกและโรมัน รักการอาบน�้าเป็น
ชีวิตจิตใจ แต่ในเวลาต่อมาฝร่ังกลับเกลียดการอาบน�้าและพอใจที่จะ
อยู่อย่างสกปรก บัดนี้หันมารักความสะอาด มีความสุขกับการอาบน�้า 
(โดยเฉพาะน�้าอุ่น) และรังเกียจฝุ่นผงกับเชื้อโรคเป็นที่สุด แต่แนวโน้ม
ที่ก�าลังเกิดขึ้น คือ การหวนกลับไปหาฝุ่นผงและขี้ดินอีกครั้ง นี้ก็ 
เช่นเดียวกับพฤติกรรมหลายๆ อย่างในโลกนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกรังเกียจ
แต่กลับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในปัจจุบัน และสิ่งที่น่าชื่นชมในอดีต กลาย
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในปัจจุบัน

ครั้งหนึ่งการถ่มน�้าลายถือว่า
เป็นกิริยาที่สูงส่ง ใช้ในการบวงสรวง
เทพเจ้าหรอืเมือ่สาบานและท�าสญัญา
ต่อกัน แต่บัดนี้การกระท�าเช่นนั้น 
กลับเป็นกิริยาที่หยาบคายไปแล้วเคร
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โลกนี้หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ แปรเปลี่ยนเป็นนิจ 
สิ่งที่เรายกย่องเชิดชูว่าดีวิเศษในวันนี้ 
สามารถกลายเป็นอื่นในวันหน้า 
นี้เป็นธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าสมมติ 
ใครที่ยึดติดถือมั่นกับสมมติ 
ปักใจเชื่อว่ามันต้องดีไปตลอด 
ย่อมเป็นทุกข์เมื่อเจอความเปลี่ยนแปลง

ครั้งหนึ่งฝิ่นและมอร์ฟีนหาได้อย่างง่ายดายในยุโรปและอเมริกา 
ขณะที่เหล้าถูกโจมตีว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่ทุกวันนี้ฝิ ่นและมอร์ฟีน  
กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายไปแล้ว ส่วนเหล้าหาซื้อได้ทั่วไป

ครั้งหนึ่งค�าว่า “กู” ไม่ใช่ค�าหยาบ ส่วนค�าหยาบเมื่อเกือบ  
๒๐๐ ปีก่อน คือค�าว่า “ติดเนื้อต้องใจ” และที่หยาบคายมากที่สุดคือ 
“ไว้เนื้อเชื่อใจ” “ขึ้นเนื้อขึ้นใจ” และ “วางเนื้อวางใจ” จนกระทั่ง
รัชกาลที่ ๔ ต้องออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามไม่ให้ประชาชน
น�ามาใช้เขียนหรือพูดอย่างเด็ดขาด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าค�าสุภาพหรือ 
ค�าสามัญในวันนี้ คงมีหลายค�าที่กลายเป็นค�าหยาบหรือค�าอุจาดใน 
วันหน้า ขณะที่ค�าหยาบในวันนี้อาจกลายเป็นค�าที่นิยมใช้ในอนาคต

เมือ่ยงัหนุม่ เป๊ียก โปสเตอร์ นกัวาดและผู้ก�ากบัหนงัชือ่ดงัระดบั
ต�านานมเีพือ่นร่วมงานและร่วมเทีย่วอยูส่องคน หนึง่ในนัน้ชือ่ “เกษยีร” 
วันหนึ่งขณะที่ทั้งสามก�าลังกินอาหาร เกษียรเห็นคนเมาในร้านเดียวกัน 
จึงพูดขึ้นว่า “โง่ฉิบหาย กินเหล้าให้เหล้ากิน”

สองเดือนต่อมา ทั้งสามคนได้รับเชิญไปงานขึ้นบ้านใหม่ของ 
เพ่ือน ทุกโต๊ะมีเบียร์วางอยู่ พวกเขาจึงลองดื่มดูเพราะอยากรู้ท�าไม
ผู้คนหลงใหลกันนัก ชิมดูก็เห็นตรงกันว่า เปรี้ยวๆ ฝืดๆ

หลังจากนั้นไม่นาน ระหว่างที่ก�าลังเขียนรูปกันอยู่ เกษียรก็สั่ง
เบียร์มาดื่ม เปี๊ยกจึงท้วงว่า “อ้าวเคยว่าเขา ท�าไมวันนี้กินซะเอง” 
เกษียรตอบว่า “นายไม่รู้อะไร เหล้าน่ะของคนสถุล เบียร์ช่วยผ่อนคลาย 
เป็นเรื่องของสังคมชั้นสูง”

ในที่สุดเกษียรก็ติดเบียร์ ดื่ม ๔-๕ ขวดทุกวัน วันไหนไม่กิน ก็
ท�างานไม่ได้ และแล้ววันหนึ่งก็ตะโกนส่ังลูกน้องให้ไปเอาแม่โขงมา 
เป๊กหนึ่ง เปี๊ยกจึงแย้งว่า “ไหนว่าเหล้าไม่ดี เป็นเร่ืองของคนสถุล 
ไม่ใช่หรือ” ค�าตอบของเกษียรก็คือ “นายต้องมีเหตุผลหน่อย เรา 

พระไพศาล วิสาโล 
สารคดี มีนาคม ๒๕๕๕
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ท�างานแบบนี้มีรายได้เท่าไหร่วะ เดี๋ยวนี้เรากินเบียร์วันละห้าขวดแล้ว
มันจะไหวไหม” แล้วเขาก็อธิบายต่อ “เหล้านี่เป๊กเดียว อยู่เลย”

สุดท้ายเขาก็ติดเหล้าอย่างหนักจนเป็นอัมพาตและสิ้นชีวิตเพราะ
เหล้า เรื่องของเกษียรดูเหมือนจะสอดคล้องกับค�าโบราณที่ว่า “อย่า
ถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา” ท�าไมการท�าเช่นนั้นจึงน�าภัยมาสู่ตัว หลายคน
นึกถึงความเชื่อที่ว่า หากพูดไม่ดีกับใคร มันจะย้อนกลับเข้าตัว ดังนั้น
จึงควรระมัดระวังค�าพูดของตน แต่ที่จริงแล้วชะตากรรมของเขาเป็น
ผลจากความประมาทโดยแท้ ไม่ใช่เพราะค�าพูดของเขา

เกษียรนั้นประมาทในพิษสงของเหล้า เขาคิดว่ามันล่อหลอกได้
ก็แต่คนโง่ แต่ไม่มีวันท�าอะไรเขาได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ระวังตัว จึง 
ถูกเหล้าล่อหลอกให้ถล�าทีละน้อย เริ่มต้นด้วยการลิ้มลองนิดๆ หน่อยๆ 
แล้วก็หันมาเสพชนิดอ่อนๆ ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อผ่อนคลาย ต่อมาก็โดด
เข้าหาเหล้าอย่างเต็มๆ ด้วยเหตุผลว่ามันถูกกว่าเบียร์ ก็แค่เหล้าเป๊กเดียว 
จะเสียหายอะไร ดีกว่ากินเบียร์ ๔-๕ ขวด ข้ออ้างที่สวยหรูดูมีเหตุผล
ชักน�าให้เขากินเหล้าในที่สุด ถึงตรงนี้แล้วการกินเหล้าทั้งวันก็ไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป สุดท้ายเหล้าก็กินเขาเช่นเดียวกับคนที่เขาเคยดูแคลนว่าโง่

คนที่ประมาทเหล้านั้น เสียผู้เสียคนมามากแล้ว บางคนต่อต้าน
เหล้าอย่างแข็งขันด้วยซ�้า แต่ในที่สุดกลับตายเพราะเหล้า ที่จริงมิใช ่
แต่เหล้าเท่านั้น อบายมุขอื่นๆ เช่น การพนัน ตลอดจนสิ่งล่อเร้า 
เย้ายวนทั้งหลาย ล้วนมีพิษสงที่ไม่ควรประมาททั้งสิ้น มีคนจ�านวน 
ไม่น้อยที่ต่อต้านสิ่งเหล่านี้ แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นทาสของมัน 
เช่นเดียวกับคนที่เกลียดนักการเมืองคอร์รัปชั่น แต่กลับลงเอยด้วย 
การท�าเช่นนั้นเสียเอง ไม่จ�าต้องพูดถึงนักศึกษาที่ต่อต้านทุนนิยม 

หัวชนฝา แล้ววันหนึ่งก็กลับกลายเป็นนายทุนที่ร�่ารวยมหาศาลจาก 
การเอาเปรียบผู้คน

เหล้า อบายมุข เซ็กส์ และเงินตรา มีพิษสงก็เพราะเราทุกคน 
มีความอ่อนแออยู่ภายใน จึงหวั่นไหวและเสียคนเพราะมันได้ง่ายมาก 
เมื่อใดก็ตามที่เรามองข้ามความอ่อนแอภายใน เชื่อมั่นในความ 
กล้าแกร่งของตนเอง ก็ง ่ายที่จะประมาทสิ่งเหล่านี้ และนั่นคือ 
จุดเริ่มต้นของหายนะ

หากเกษียรเห็นคนเมาแล้ว 
แทนที่จะด่าว่าเขาโง่ กลับหันมาเตือนตนว่า 
จะต้องระมัดระวังตัวให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นอย่างเขา 
เกษียรก็คงจะมีชีวิตที่ยืนยาวและผาสุก 
และอาจเป็นนักวาดหรือผู้กำากับชื่อดัง
อย่างเปี๊ยก โปสเตอร์เพื่อนรุ่นน้องก็ได้
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จุดนั้นอยู่ตรงกลางห่างประตูแค่ ๑๑ เมตร อีกทั้งผู้เล่นก็มีเวลา
พินิจว่าจะเตะลูกฟุตบอลไปทางไหน ส่วนผู้รักษาประตูก็ต้องยืนอยู่ใต้
คานประตู ไม่สามารถวิ่งมาแย่งลูกได้เลย

ไม่มีโอกาสใดที่ผู้เล่นจะท�าประตูได้มากเท่านี้อีกแล้ว แต่บ่อยครั้ง
การเตะลูกโทษกลับลงเอยด้วยความผิดพลาด

ปัญหาดังกล่าวไม่ค่อยเกิดกับนักฟุตบอลหากเป็นการซ้อม  
แต่เมื่อใดที่เป็นการเล่นนัดส�าคัญ การเตะลูกโทษไม่เข้ากลับเกิดขึ้น 
เป็นประจ�า โดยเฉพาะการดวลลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะในนัดตัดเชือก 
ของฟุตบอลโลกหรือน้องๆ อย่างฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝีมือ งานศึกษาวิจัยหลายชิ้นสรุปผลตรงกันว่า 
จะยิงลูกโทษเข้าหรือไม่อยู่ที่ใจเป็นส�าคัญ นักฟุตบอลที่เคยเตะพลาด
มาแล้ว (หรือทีมของตนเคยแพ้มาแล้วในการดวลจุดโทษ) มีโอกาส 
เตะพลาดซ�้าอีก (ทีมชาติอังกฤษเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ได้เลย)  
เช่นเดียวกับผู้เล่นที่กังวลถึงภาพลักษณ์ของตัว หรือกลัวว่าจะถูกโจมตี
จากแฟนบอลและสื่อมวลชนหากเตะไม่เข้า ก็มักจะเตะไม่เข้าจริงๆ

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์มีแนวโน้ม 
จะยิงลูกโทษพลาดมากกว่านักฟุตบอลโนเนม ดิเอโก มาราดอนนา  
มิเชล พลาตินี โรเบอร์โต บัจโจ เป็นตัวอย่างที่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้

ยิ่งเก่งและโด่งดังมากเท่าไร ก็ยิ่งถูกคาดหวังสูงจากแฟนบอล 
มากเท่านั้น ดังนั้นหากเตะไม่เข้า ก็จะสร้างความผิดหวังหรือถึงกับ
ท�าให้แฟนบอลสาปแช่ง ยังไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกเสียหน้าต่อหน้า 
ผู้คนนับแสนหรือนับล้าน ยิ่งนึกต่อไปอีกว่าการเตะพลาดอาจหมายถึง
การชวดเป็นแชมป์ ก็ยิ่งท�าให้เกิดปริวิตกมากขึ้น

นี้คือส่วนหนึ่งของแรงกดดันที่ท�าให้ผู้เล่นระดับพระกาฬถึงกับ
ตีนบอดมาแล้ว ส่งผลให้ทีมของตนพ่ายแพ้หรือตกรอบในนัดส�าคัญ 
บางคนพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ เช่นลื่นล้มก่อนจะเตะบอล ด้วยเหตุนี้จึง
มีนักเตะหลายคนที่ขอปฏิเสธเป็นมือสังหารที่จุดโทษ เพราะใจไม่นิ่งพอ

ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน หากใจเครยีด วติกกงัวลแล้ว ความสามารถ
ก็หดหายไปดื้อๆ บางคนชัยชนะอยู่แค่เอื้อม เพราะเล่นดีมาตลอด
เนื่องจากมีสมาธิ แต่พอนึกถึงชัยชนะที่ฝันใฝ่มานาน ก็เกิดตื่นเต้น  
จนฝีมือตกฮวบ และกลายเป็นแพ้ในที่สุด กรณีคลาสสิคก็คือ จานา 
โนว็อตนา ซึ่งหากท�าได้อีกเพียง ๑ คะแนนเท่านั้น เธอก็จะ 
ชนะสเตฟฟี กราฟ และได้แชมป์วิมเบิลดันปี ๒๕๓๖  
แต่แล้วจู่ๆ เธอก็เล่นผิดฟอร์ม และ
ปล ่อยให ้สเตฟฟี กราฟตีตื้นจน 
เอาชนะเธอได้ในที่สุด สร้างความ
งงงวยให้แก่ผู้ดูเป็นอย่างยิ่งเคร
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ใช่หรือไม่ว่า
ยิ่งอยากได้ชัยชนะ 
กลับไม่ได้ 
ยิ่งกลัวความพ่ายแพ้
กลับพ่ายแพ้จนได้

นักกีฬาทุกคนย่อมรู้ดีว่าใจที่นิ่งและมีสมาธิเป็นสิ่งส�าคัญมาก  
จะท�าเช่นนั้นได้ ต้องวางความผิดพลาดในอดีตลงเสีย และไม่นึกถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า ไม่ว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ แต่จดจ่อ 
อยู่กับเกมที่ก�าลังเล่นหรือฟุตบอลที่วางอยู่ข้างหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือ ให้ใจอยู่กับปัจจุบัน

ไม่เฉพาะการแข่งขันเท่านั้น การท�างานก็ต้องการใจที่นิ่งและ 
มีสมาธิ จึงจะประสบความส�าเร็จได้ แต่จะนิ่งอย่างนั้นได้ก็ต้องลืม 
ความส�าเร็จข้างหน้าไปก่อนและไม่ควรพะวงกับสายตาหรือความ 
คาดหวังของคนรอบข้างรวมทั้งเจ้านาย หาไม่แล้วความกดดันจะ 
เกิดขึ้นตามมา ท�าให้เครียดและกังวล สุดท้ายก็อาจกลายเป็น 
นักฟุตบอลตีนบอด ไม่สามารถเอาความเก่งที่มีมากมายออกมาใช้ได้

ใครที่รักศิลปะ หากได้ไปอิตาลี ย่อมอดไม่ได้ที่จะต้องไปเมือง
ฟลอเรนซ์ และเมื่อถึงฟลอเรนซ์ สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าคือ ไปชมประติมากรรม
อันเป็นที่รู ้จักมากที่สุดในโลก นั่นคือ “เดวิด” ผลงานของไมเคิล  
แอนเจโล

ได้เห็นรูปสลักชิ้นนี้จากหนังสือหรือโปสการ์ด ย่อมให้ความรู้สึก
ไม่เหมือนได้ดูกับตา เพราะ “เดวิด” ของจริงนั้นใหญ่โตมาก คือ 
สูงกว่า ๕ เมตร อีกทั้งยังยืนโดดเด่นเป็นสง่า เป็นงานแกะสลักที ่
งดงามอย่างน่าทึ่ง เพราะนอกจากจะแสดงออกถึงเรือนร่างตามแบบ
อุดมคติประหนึ่งเทพเจ้าโรมันแล้ว ยังดูเหมือนมีชีวิต เลือดเนื้อและ
จิตใจอย่างไม่น่าเชื่อว่าที่ตระหง่านอยู่นั้น แท้จริงคือหินอ่อนทึบตัน 
ท่วงท่าร่างกายและอวัยวะที่ดูเหมือนจะขยับเขยื้อนได้ กล้ามเนื้อที่ 
ผุดเป็นริ้วลอน รวมทั้งเส้นเลือดและเส้นเอ็นที่ปูดโปนตามร่างกายอัน 
เปลือยเปล่า โดยเฉพาะที่แขนและหลังมือ สามารถสะกดผู้ดูให้แน่นิ่ง 
งงงัน และอัศจรรย์ใจไปพร้อมกัน
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ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชายหนุ่มวัย ๒๖ จะสลักแท่งหินอ่อนขนาดใหญ่นี้
ให้กลายเป็นผลงานที่งดงามได้โดยล�าพังผู ้เดียว ไมเคิลแอนเจโล 
ใช้เวลาถึง ๑๘ เดือนท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่า โดยไม่ย่อท้อต่อ 
ดินฟ้าอากาศที่ผันผวน แต่ที่น่าพิศวงกว่านั้นก็คือ ผลงานอันยิ่งใหญ่นี้
แกะสลักจากวัตถุดิบที่ใครต่อใครล้วนส่ายหน้าว่าไม่มีดีเสียแล้ว แท่ง
หินอ่อนขนาด ๑๘ ฟุตที่ไมเคิลแอนเจโลได้รับมานั้น เคยผ่านมือ 
ช่างแกะสลักมาแล้วสองคน คนแรกนั้นท�าค้างไว้แล้วก็ทิ้งไป คนที่สอง
มาท�าต่อ ก็ไม่ส�าเร็จผลก็คือ แท่งหินที่เสียรูป ยับเยิน จากนั้นก็ถูกทิ้ง
นานเกือบ ๔๐ ปี โดยไม่มีช่างผู้ใดเหลียวแล

แต่ไมเคิลแอนเจโลไม่เหมือนคนอื่น เขารับงานชิ้นนี้มาท�าอย่าง 
ไม่เกี่ยงงอน แทนที่จะมองว่าแท่งหินอ่อนนี้เป็นปัญหา เขากลับมองว่า
เป็นเรื่องท้าทาย ความมั่นใจในฝีมือของตนท�าให้เขาพร้อมจะปลุกปล�้า
กับแท่งหินแท่งนี้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะของเขา ผลงานเอกอ ุ
ระดับโลกก็บังเกิดขึ้นได้ในที่สุด

ความส�าเร็จของไมเคิลแอนเจโลเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ผลงาน
ที่ดีเลิศนั้นไม่จ�าเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบที่ดีหรือมีพร้อมทุกอย่าง แม ้
วัตถุดิบจะมีคุณภาพต�่า แต่ก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานชั้นเลิศได ้

สิ่งส�าคัญอยู ่ที่สติป ัญญาและความ
พากเพียรของผู้กระท�ามากกว่าอะไรอื่น 
ท�านองเดยีวกบัอาหารทีอ่ร่อย รสชาตดิี 
ไม ่จ� า เป ็นต ้องอาศัยเครื่องปรุ งที ่
เพียบพร้อมหรือวัตถุดิบคุณภาพดี  
แม้ได้ของไม่ดีมา แต่แม่ครัวที่เก่งและ
ใส่ใจ ย่อมปรุงให้อาหารอร่อยได้

ผลงานฉันใด ชีวิตคนเราก็ฉันนั้น แม้บางคนจะเกิดมามีร่างกาย
พิกลพิการ สุขภาพไม่ดี ล�าบากยากจน เรียกว่ามีต้นทุนที่เสียเปรียบ 
มาตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องลงเอยด้วยความ 
ล้มเหลวตกต�่า หากมีความพากเพียรและใช้สติปัญญา ก็สามารถใช้
ต้นทุนที่มีอยู่ในการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามได้ หลายคนที่ตาบอด  
หูหนวก สามารถประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ ไม่ใช่เพราะโชคแต ่
เพราะเขาไม่ดูแคลนหรือรังเกียจสิ่งที่มีอยู่ในตัว หากรู้จักใช้ หรือ 
พัฒนาศักยภาพ จนพบความสุขหรือสร้างสรรค์ความส�าเร็จให้แก่ชีวิต
ได้ ในขณะที่บางคนซึ่งมีพร้อมทุกอย่าง แต่ชีวิตกลับตกต�่า ระทมทุกข์  
ซ�้ายังไม่สามารถท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้

เคยมีคนถามไมเคิลแอนเจโลว่า เขามีเคล็ดลับอย่างไรในการ 
แกะสลักได้อย่างงดงาม เขาตอบว่าเขาเพียงแต่จินตนาการจนเห็น
ประติมากรรมปรากฏอยู่ในแท่งหิน จากนั้นส่ิงที่เขาท�าก็คือ สลักเอา 
ส่วนเกินออกมาเพื่อให้ประติมากรรมนั้นแสดงตัวออกมา

นี้คือเหตุผลที่ไมเคิลแอนเจโลไม่ปฏิเสธแท่งหินอ่อนที่บิดเบ้ียว 
ผิดรูปแท่งนั้น เพราะเมื่อเขาเพ่งมอง สิ่งที่เขาเห็นคือรูปสลักอันงดงาม
ที่ซ่อนอยู่ในแท่งหินสกปรกนั้น พูดอีกอย่างหนึ่ง เขาเห็น “แวว”  
หรือ “ศักยภาพ” ของสิ่งที่ดูเหมือนต�่าต้อย จะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ต�่าต้อยไร้ค่าอย่างแท้จริง ทุกส่ิงล้วนมีประโยชน์
หรือมีศักยภาพที่จะกลายเป็นส่ิงประเสริฐได้เสมอ อยู ่ที่ว่าเราจะ 
มองเห็นประโยชน์หรือน�าเอาศักยภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที ่
หรือไม่ มูลสัตว์หากกองอยู่บนถนนย่อมกลายเป็นขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
น่ารังเกียจ แต่ถ้าอยู่ในสวนก็กลายเป็นปุ๋ยที่บ�ารุงต้นไม้ให้งอกงาม 
ออกดอกออกผลน่าชื่นชม กิ่งไม้แห้งใบไม้เหลืองที่ดูไร้ค่า หากน�ามา
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ตกแต่งในแจกัน ก็กลายเป็นสิ่งงดงามได้ คนที่สมองทึบอับปัญญา 
แต่เล็ก สามารถกลายเป็นนักเขียนหรือนักวิทยาศาสตร์ช่ือก้องโลกได้ 
ไม่จ�าต้องพูดถึงพระอรหันต์จ�านวนไม่น้อยที่เคยเป็นปุถุชนที่โง่งมหรือ
คนเกกมะเหรก แม้แต่วณิพกคนอัปลักษณ์ หรือฆาตกรที่ใครๆ พากัน
รังเกียจเหยียดหยาม ก็มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้น

ในการดึงศักยภาพออกมาให้เปล่งประกายนั้น สิ่งส�าคัญที่สุด
อย่างหนึ่ง ก็คือ วิริยะอุตสาหะ หากขาดความพากเพียรพยายาม แม้
ไมเคิลแอนเจโลจะมีความมั่นอกมั่นใจในฝีมืออย่างไร ก็ไม่สามารถ 
ผลิตงานชั้นเลิศออกมาได้ จะว่าไปแล้วความพากเพียรพยายามนั้น
ส�าคัญยิ่งกว่าความมั่นใจในฝีมือด้วยซ�้า ห้าปีหลังจาก “เดวิด” ส�าเร็จ
เสร็จสิ้น ไมเคิลแอนเจโลได้รับการ “ขอร้อง” จากพระสันตปาปา ให้
วาดภาพจิตรกรรมบนเพดานวิหารซิสซีนในกรุงวาติกัน เขาปฏิเสธ 
ทันที เพราะเขาถนัดแต่งานแกะสลัก ไม่เคยวาดภาพบนพื้นที่ขนาด
ใหญ่มาก่อน แต่ภายหลังก็จ�ายอมรับงานชิ้นนี้ ทั้งๆ ที่คาดว่างานชิ้นนี้
จะล้มเหลวไม่เป็นท่า (ในส่วนลึกเขาเชื่อว่านี้เป็นแผนของศิลปินคู่แข่ง
ที่หวังท�าลายชื่อเสียงของเขา)

เขาท�างานชิ้นนี้ด้วยความทุกข์ทั้งกายและใจ เพราะนอกจาก 
เป็นงานที่ไม่ถนัดแล้ว ยังต้องวาดภาพในท่าที่ล�าบากอย่างยิ่ง ทั้ง 
แหงนคอทั้งนอนวาด แต่เขาไม่ย่อท้อ ท�างานอย่างทุ่มเท โดยใช้ 
สติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มที่ กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาถึงสี่ปี 
โดยที่ไม่มีใครช่วยวาดด้วยเลย (เพราะฝีมือไม่ถูกใจเขา) ผลก็คือ  
ภาพจิตรกรรมที่สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้คนไม่เว้นแม้แต่ศิลปินชั้นน�า  
โดยเฉพาะภาพ “การสรรค์สร้างอดัม” ซึ่งมีพลังมาก ผลงานช้ินนี้
นอกจากจะงดงามแล้วยังแหวกขนบที่ถือปฏิบัติกันในเวลานั้น เกิด
จิตรกรรมแนวใหม่ที่มีอิทธิพลต่อศิลปินยุคหลังๆ ความที่เขาเป็น

ประติมากร ภาพบุคคลมากหน้าหลายตาบนเพดานจึงมีลักษณะคล้าย
รูปแกะสลักที่มีความลึกและทรวดทรงเหมือนจริงผสานกับลักษณะ
อุดมคติ อีกทั้งยังมีท่วงท่าหลากหลายที่เป็นต้นแบบให้แก่งานชิ้น 
หลังๆ ทันทีที่ผลงานชิ้นนี้ปรากฏต่อสาธารณชน ไมเคิลแอนเจโลก ็
ได้รับการยกย่องว่าเป็นจิตรกรอัจฉริยะ กระทั่งทุกวันนี้ใครที่ไปกรุงโรม
กย็งัต้องยอมเข้าแถวนานนบัชัว่โมงเพือ่เหน็ภาพชดุนีก้บัตา (เช่นเดยีวกบั
ภาพ “การพิพากษาคร้ังสุดท้าย” ที่เขาวาดบนผนังวิหารเดียวกัน  
๓๐ ปีต่อมา)

ไม่น่าเชื่อว่านี้คือผลงานที่ไมเคิลแอนเจโลลังเลใจที่จะรับท�า 
เพราะไม่ถนัดและไม่มีความมั่นใจเลย แต่เป็นเพราะความพากเพียร 
อันแรงกล้า เขาจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศที่ลือเล่ืองมา 
จนทุกวันนี้แม้ผ่านมา ๕ ศตวรรษแล้วก็ตาม

นี้เป็นอีกตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า 
ศักยภาพจะแสดงออกมาอย่างเต็มที่นั้น 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความพากเพียรพยายาม 
ปราศจากสิ่งนี้แล้วศักยภาพก็จะยังซุกซ่อนต่อไป 
และความสำาเร็จก็มิอาจเกิดขึ้นได้

พระไพศาล วิสาโล 
สารคดี มิถุนายน ๒๕๕๕
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ปาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ เป็นครูที่มีประสบการณ์การสอนมานาน
กว่า ๓๐ ปี เขียนหนังสือติดอันดับขายดีหลายเล่ม เขาได้รับการ 
ยกย่องจากหลายวงการในสหรัฐอเมริกา ไม่เฉพาะแต่วงการการศึกษา
เท่านั้น นอกจากปริญญากิตติมศักดิ์ ๑๐ ใบแล้ว เขายังได้รับรางวัล
ระดับชาติมากมาย

ทั้ง ๆ ที่ได้รับความส�าเร็จมากมาย แต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ให้ 
บทเรียนล�้าค่าแก่เขา

คราวนั้นเขาได้มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ที ่
มหาวิทยาลัยมิดเวสท์ การอบรมครั้งนั้นส�าเร็จอย่างงดงาม เขาได้รับ
ความชื่นชมจากผู ้คนถ้วนหน้า หลายคนบอกว่าปาร์กเกอร์ท�าให้ 
พวกเขาเข้าใจศิลปะการสอนลึกซึ้งขึ้น ดังนั้นเมื่อเขาได้รับการขอร้อง
ให้ช่วยสาธิตการสอนสักหนึ่งชั่วโมง

เขาจึงตอบตกลง ตอนนั้นเขาไม่เฉลียวใจเลยว่านี้เป็นการ 
ตัดสินใจที่ผิดพลาดมาก

ห้องเรียนที่เขาอาสาเป็นครูชั่วคราวนั้นเป็นห้องเรียนวิชารัฐศาสตร์ 
มีนักศึกษาอยู่ ๓๐ คน ทุกคนในห้องดูสนใจเรียนยกเว้นคนหนึ่งซึ่ง 
นั่งอยู่แถวสุดท้ายของห้อง หมวกแก๊ปถูกดึงลงมาปิดตา จึงมองไม่ออก
ว่าเขาก�าลังหลับหรือลืมตาอยู่ บนโต๊ะของเขาว่างเปล่า ไม่มีสมุดบันทึก
หรือเครื่องเขียนเลย แถมเอนกายนอนขนานกับพื้นราวกับก�าลังเลื้อย

“นักศึกษาจากนรก” คนนี้เป็นเสมือนส่ิงท้าทายความสามารถ
ของปาร์กเกอร์ ตลอดทั้งชั่วโมงเขาพยายามท�าทุกอย่างเพื่อปลุกชายหนุ่ม
คนนี้ให้ตื่นจากความหลับใหล หันมากระตือรือร้นสนใจการเรียน แต่
ยิ่งพยายามเท่าใด เขาก็ยิ่งรู้สึกแย่เพราะไม่มีทีท่าว่าจะส�าเร็จเลย แต่
เขาจะยอมแพ้ได้อย่างไรในเมือ่เขาเป็นครูทีจ่ดัเจนและได้รับความยกย่อง
จากผู้คนมากมาย นั่นยิ่งท�าให้เขาพยายามเอาชนะชายหนุ่มคนนี้ให้ได้ 
โดยไม่สนใจนักศึกษาที่เหลือทั้งชั้น ชายหนุ่มคนนั้นกลายเป็น “หลุมด�า” 
ที่ดูดพลังงานเขาไปจนหมดสิ้น ผลก็คือชั่วโมงนั้นกลายเป็นชั่วโมงที่
ยาวนานและแสนทรมาน อีกทั้งจบลงด้วยความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 
เพราะนอกจากเขาจะดึงความสนใจชายหนุ่มคนนี้ไม่ส�าเร็จแล้ว นักศึกษา
คนอื่นๆ ที่เหลือก็ไม่ได้อะไรจากการสอนของเขาเลย

เม่ือจบชั่วโมง เขารู้สึกอับอายขายหน้ามาก เพราะตกม้าตาย 
ต่อหน้านักศึกษาและบรรดาครูที่ชื่นชมยกย่องเขา เขารู้สึกสมเพช 
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ตัวเองและเดือดดาลเป็นอย่างยิ่ง มันท�าให้เขาสูญเสียความเคารพ 
ตนเอง กลายเป็นแผลฉกรรจ์ในจิตใจของเขา

เมื่อใคร่ครวญเหตุการณ์ครั้งนั้นในภายหลัง เขาพบว่าความ 
ผิดพลาดที่ส�าคัญของเขาก็คือ การหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับนักศึกษาคนนั้น
คนเดียว ปล่อยให้นักศึกษาคนอื่นหายไปจากสายตาของเขา นี้เป็น
ความผิดพลาดอย่างเดียวกับที่ครูฝึกสอนไร้เดียงสาท�าเป็นประจ�า

ถ้าเพียงแต่เขาปล่อยวางชายหนุ่มคนนั้นลงบ้าง แล้วหันมาให้
ความใส่ใจกับนักศึกษาคนอื่นๆ เขาย่อมจะมีก�าลังใจในการสอน เพราะ
คงได้เห็นแววตาแห่งความสนใจใฝ่รู้ของคนเหล่าน้ัน การสอนของเขา
ในวนันัน้จะกลายเป็นความสนกุได้ไม่ยาก  เขาอาจปลกุความกระตือรอืร้น
ของนักศึกษาทั้ง ๓๐ คนไม่ได้ แต่การกระตุ้นความใฝ่รู้ของนักศึกษา 
๒๙ คนก็เป็นความส�าเร็จที่น่าชื่นชมมิใช่หรือ

ประสบการณ์ดังกล่าวของปาร์กเกอร์ เป็นบทเรียนอย่างดีส�าหรับ
ครูหรือผู้บรรยาย แทนที่จะมัวจดจ่อใส่ใจกับผู้ฟังบางคนที่นั่งหลับ  
คุยโทรศัพท์ หรือเล่นไลน์จนหัวเสียและไม่มีสมาธิกับการสอนการ
บรรยาย หากหันมาสนใจผู้ฟังส่วนใหญ่ในห้อง ก็คงไม่ตกม้าตายง่ายๆ

แต่ถึงจะไม่ใช่ครูหรือผู้บรรยาย ประสบการณ์ของปาร์กเกอร์ก็
เป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีว่า อย่ามัวจดจ่ออยู่กับปัญหาอุปสรรคหรือ
ข้อบกพร่อง จนละเลยประโยชน์ ความส�าเร็จ หรือข้อดี ของสิ่งต่างๆ 
ที่ก�าลังท�าอยู่ ถ้าจดจ่อแต่อย่างแรกก็มีแต่จะท้อและอ่อนล้า แต่ถ้า 
จดจ่ออย่างหลัง ก็จะมีก�าลังใจ และท�าให้สนุกกับงานได้ไม่ยาก

ถ้าคุณรู้สึกแย่กับชีวิต 
นั่นอาจเป็นเพราะ
คุณกำาลังทำาความผิดพลาด
อย่างเดียวกับปาร์กเกอร์
ในเหตุการณ์ครั้งนั้น

ภาวัน 
IMAGE ธันวาคม ๒๕๕๗
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ซารูเด็กชายวัย ๕ ขวบ พลัดหลงกับพี่ชายในคืนวันหนึ่ง คืนนั้น
เขานั่งรถไฟมากับพี่ชาย เมื่อลงจากรถไฟเด็กน้อยเหนื่อยมาก เขา 
ผลอยหลับไปขณะที่พี่ชายออกไปหาของกิน เมื่อตื่นข้ึนมาเขาหา 
พี่ชายไม่พบ ด้วยความตกใจเด็กน้อยกระโดดขึ้นรถไฟที่จอดอยู่ข้างหน้า
แล้วหลับต่อ มารู้ตัวอีกทีเขาก็ถึงปลายทางคือกัลกัตตา

ซารูกลายเป็นเด็กเร่ร่อนแถวสถานีรถไฟ คุ้ยหาอาหารตาม 
ถังขยะและพื้นดิน จนมีคนมาพบและส่งเขาไปที่สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า 
มีการลงประกาศหาพ่อแม่ของเขาตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ไร้ผล  
โชคดีที่มีคนรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมที่ออสเตรเลีย นับแต่น้ันชีวิตเขา 
ก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ตั้งแต่เด็กจนหนุ่มเขาคิดถึงบ้านเกิดอยู่เสมอ แต่เขาจ�าอะไร 
แทบไม่ได้เลยรวมทั้งชื่อพ่อแม่และนามสกุลดั้งเดิมของตัว จ�าได้แต ่
สถานีรถไฟใกล้บ้านเกิดว่ามีหอเก็บน�้า สะพาน และแม่น�้าอยู่แถวนั้น 
การหาบ้านเกิดจึงแทบไม่ต่างจากการหาเข็มในกองฟาง

โชคดีที่ไม่กี่ปีมานี้มี Google Earth เกิดขึ้น เขาอาศัยโปรแกรม
นี้ตามหาบ้านเกิดทางคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นที่สถานีกัลกัตตาแล้ว 

ไล่ตามเส้นทางรถไฟย้อนขึ้นไป เขาหมกมุ่นอยู่กับภาพถ่ายดาวเทียม 
ภาพแล้วภาพเล่านานหลายปี จนในที่สุดก็ค้นพบสถานีหนึ่งซึ่งคล้าย 
ภาพในความทรงจ�าของเขา

แล้วเขาก็เดินทางไปกัลกัตตา นั่งรถไฟไปลงที่สถานีดังกล่าว  
แม้พูดภาษาฮินดีไม่ได้เลย แต่เมื่อยื่นภาพถ่ายวัย ๕ ขวบของเขาจาก
พาสปอร์ตเมื่อ ๒๕ ปีก่อน คนแถวนั้นก็จ�าได้ และพาเขาไปพบแม่  
ทั้งสองคนตื่นเต้นดีใจมาก กอดกันตัวกลมรู้สึกเหมือนฝันเพราะไม่เคย
คิดว่าจะมีวันนี้ได้

เทคโนโลยียุคใหม่ท�าให้การตามหาบ้านเกิด พ่อแม่ ลูกหลาน 
หรือเพื่อนที่พลัดพรากจากกันหลายสิบปี กลายเป็นสิ่งที่ง ่ายดาย  
บางคนแค่ประกาศหาทางเฟซบุ๊คไม่กี่วันก็ประสบความส�าเร็จ ดัง 
หนุ่มชาวอังกฤษที่สามารถตามหาสามีภรรยาชาวไทยที่เคยช่วยเขาใน
เหตุการณ์สึนามิ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ภูเก็ตด้วยตนเอง

สมัยนี้จะตามหาใครไม่ใช่เรื่องยากแล้ว แต่ที่ยังยากอยู่หรือยาก
กว่าเดิมก็คือ การตามหาตนเอง ผู้คนเป็นอันมากแก่ชราแล้วก็ยัง 
ตามหาตนเองไม่พบ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร อยู่เพื่ออะไร และต้องการ
อะไรอย่างแท้จริง

ออรงัเซบ็ กษตัรย์ิอนิเดยีราชวงศ์โมกลุ ซึง่ยดึอ�านาจจากบดิาคอื
ชาห์ชะฮานผู้สร้างทัชมาฮาล ตลอดทั้งชีวิตท�าสงครามขยายอาณาจักร
จนดินแดนแผ่ไพศาลครอบครองประชากรเกือบ ๑ ใน ๔ ของโลก 
และได้ช่ือว่าเป็นกษัตริย์ที่ร�่ารวยที่สุดในโลก แต่เมื่อใกล้ตายเขาร�าพึง
ด้วยความรันทดว่า “ฉันมาแล้วก็ไปอย่างคนแปลกหน้า ฉันไม่รู้ว่าฉัน
เป็นใคร และก�าลังท�าอะไรอยู่”
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มาร์คอส ซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีที่เรืองอ�านาจของฟิลิปปินส์ 
เคยบันทึกด้วยความรู้สึกคล้ายๆ กันว่า “ผมมีอ�านาจมากที่สุดใน
ฟิลิปปินส์ ผมมีทุกอย่างที่เคยใฝ่ฝัน พูดให้ถูกต้องคือ ผมมีทรัพย ์
สมบัติทุกอย่างเท่าที่ชีวิตต้องการ มีภรรยา ซึ่งเป็นที่รักและมีส่วนร่วม
ในทุกอย่างที่ผมท�า มีลูกๆ ที่ฉลาดหลักแหลม และสืบทอดวงศ์ตระกูล
มีชีวิตที่สุขสบาย ผมมีทุกอย่าง แต่กระนั้นผมก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจ 
ในชีวิต”

แม้ในยามที่รุ ่งเรืองถึงขีดสุดคนจ�านวนไม่น้อยก็ยังไม่รู ้ว่าตน 
ต้องการอะไรอย่างแท้จริง ที่แน่ๆ ก็คืออ�านาจและทรัพย์สมบัติที่มี 
มากมายนั้นหาใช่สิ่งที่ตนเองก�าลังแสวงหาไม่ ถ้าเช่นนั้นมันคืออะไร
หลายคนตายแล้วก็ยังไม่พบ จึงอยู่อย่างไร้สุข

“ภัทรา” มีลูกชายที่เรียบร้อยและขยันเรียน เป็นผู้ใหญ่เกินอายุ 
วันหน่ึงลูกชายวัย ๑๕ มาขอแม่ว่าอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย 
เธอเห็นว่า เป็นการตัดสินใจที่ใคร่ครวญมาดีแล้วของลูก จึงอนุญาต 
ให้ลูกไปด้วยความมั่นใจว่าอินเดียจะให้อะไรแก่เขาได้มากมาย

ผ่านไปไม่ถึงปี เธอก็ได้รับข่าวร้าย ลูกชายประสบอุบัติเหตุ  
จมน�้าตาย เธอแทบช็อค เอาแต่ร้องไห้คร�่าครวญ จนไม่เป็นอันท�าอะไร
นานนับเดือน แม้ผ่านไปสามปี เธอก็ยังรู้สึกเจ็บปวด ล�าพังความ 
โศกเศร้าที่สูญเสียลูกรัก ก็นับว่าหนักหนาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ 
ความรู้สึกผิดที่ทิ่มแทงใจเธอวันแล้ววันเล่าไม่เคยสร่าง

เธอเอาแต่โทษตัวเองว่า เป็นเพราะเธออนุญาตให้ลูกไปอินเดีย 
ลูกจึงไปพบจุดจบอย่างนั้น “วันนั้นฉันน่าจะห้ามลูกไม่ให้ไปอินเดีย  
ถ้าฉันห้ามไว้ เขาก็คงไม่ตาย” ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวดจนอยากจะตาย 
ตามลูกไป

THAI

จะตามหาใครหรืออะไรก็แล้วแต่ 
อย่าลืมตามหาตนเองให้พบด้วย 
มันไม่ช่วยให้อิ่มท้องหรือหายหิวก็จริง 
แต่ก็ทำาให้ชีวิตนี้มีความหมาย
และอยู่อย่างอิ่มเอมเต็มเปี่ยม

ภาวัน 
IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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เมื่อผู้เป็นที่รักจากไปก่อนวัยอันควร 
ผู้ที่ยังอยู่ โดยเฉพาะพ่อแม่หรือพี่น้องย่อม
อดรู้สึกผิดไม่ได้ ว่าตนเองมีส่วนท�าให้เขา 
จากไป ทั้งๆ ที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขา 
เหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย แต่
หลายคนก็มักจะโทษตัวเองว่า ถ้าตนไม่ท�า
อย่างทีไ่ด้ท�าไปแล้ว เขากค็งไม่ตาย “วนันัน้
ฉนัน่าจะเตอืนเขาให้ใส่หมวกกนันอ็ค” หรอื 
“คืนนั้นฉันน่าจะห้ามเขาไม่ให้กินเหล้าจน
เมา” ฯลฯ

เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น อย่างหนึ่งที่ควรท�าคือยอมรับความจริงที่
เกิดขึ้น เพราะการปฏิเสธความจริง ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย มีแต่จะ
เกิดผลเสีย แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้  
ก็คือค�าว่า “ฉันน่าจะ” นั่นเอง ทันทีที่นึกถึงค�านี้ขึ้นมา สิ่งที่มักตาม
มาก็คือ การโทษตนเอง ยิ่งท�าให้ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วได ้
ยากขึ้น

ค�าว่า “น่าจะ” นั้นมีประโยชน์เมื่อใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
เพื่อมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท�าอะไรก็ตาม  
แต่หากใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพื่อไตร่ตรองหาข้อ 
ผิดพลาดส�าหรับการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต ก็ง่ายที่จะกลายเป็น 
การซ�้าเติมตัวเองในเรื่องที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้ว 

ซ่ึงไม่จ�าต้องเป็นการสูญเสียคนรักเท่านั้น แม้กระทั่งการสูญเสีย 
ทรัพย์สมบัติ หรือความผิดพลาดในการท�างาน เราจะปล่อยวางมัน 
ไม่ได้เลย หากยังวนเวียนอยู่กับความคิดที่ว่า “ฉันน่าจะท�าอย่างนี้  
ไม่น่าท�าอย่างนั้นเลย” จะดีกว่าหากเราสรุปบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น 
แล้วปล่อยให้มันผ่านเลยไป เพื่อเดินหน้าต่อไป

อันที่จริง อย่าว่าแต่เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเลย แม้ประสบ
กับสิ่งที่พึงปรารถนา แต่ถ้ามีค�าว่า “น่าจะ” ข้ึนมา ความทุกข์ก็ 
เกิดขึ้นทันที เช่น ได้โบนัส ๕ แสน แทนที่จะดีใจ ก็เสียใจทันทีเมื่อ
นึกในใจว่า “ฉันน่าจะได้มากกว่านี้” พ่อแม่หลายคนไม่พอใจเมื่อลูก 
ได้เกรด ๓.๕ เพราะคิดว่าลูกน่าจะได้เกรดดีกว่านั้น ด้วยเหตุนี้จึง 
ไม่น่าแปลกใจที่มีการศึกษาพบว่า นักกีฬาเหรียญเงินโอลิมปิคส่วนใหญ่
แล้วมีความสุขน้อยกว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดง เพราะคิดว่าตน 
น่าจะได้เหรียญทอง หาไม่ก็วนเวียนอยู่กับความคิดว่า ตอนแข่งขันตน
น่าจะท�าให้ดีกว่านั้น

ควบคู่กับค�าว่า “น่าจะ” ก็คือ “ไม่น่าจะ” หลายคนเป็นทุกข์
เพราะคิดอยู่แต่ว่าตนไม่น่าท�าอย่างนั้นอย่างนี้เลยในวันนั้น บางคน 
เสียแม่ไปหลายปีแล้วก็ยังเศร้าเสียใจและรู้สึกผิดกระทั่งทุกวันนี้  
เพราะมัวแต่โทษตนเองว่า ไม่น่ายื้อชีวิตแม่ด้วยการเจาะคอใส่ท่อท่าน
เลย ท�าให้ท่านทุกข์ทรมานมาก ทั้งๆ ที่ท่านวิงวอนด้วยสายตา แต่ก็
ไม่สามารถถอดท่อให้ท่านได้ ผลก็คือท่านเจ็บปวดจนสิ้นลม

ความโศกเศร้าเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ท�าให้ในที่สุด 
“ภัทรา” หันเข้าหาธรรมะ เธอได้เรียนรู้และซึมซับความจริงทีละน้อยๆ 
ว่า ชีวิตนั้นหาความจิรังยั่งยืนไม่ได้ ความพลัดพรากสูญเสียเป็น 
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ธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้น ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่เราเอาไป 
ได้เลยเมื่อต้องละจากโลกนี้ไป แม้ยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถ
ยึดมั่นให้คงที่ คงตัว หรือเป็นไปได้ดั่งใจเลย เธอเร่ิมคลายความ 
โศกเศร้าที่สูญเสียลูกไป

ขณะเดียวกันการท�าสมาธิภาวนา ก็ช่วยให้เธอสงบใจได้มากขึ้น 
และคลายความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมานาน สามารถปล่อยวางความคิด
ที่ทิ่มแทงซ�้าเติมตัวเองและยอมรับตัวเองได้มากขึ้น ไม่รู้สึกเกลียดชัง 
ตัวเองอีกต่อไป เธอได้พบว่า ที่จริงแล้วความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจาก 
ความคิดปรุงแต่งของเธอเอง เมื่อรู้ทันความคิดปรุงแต่งและเห็นตัวเอง
ตามที่เป็นจริง ความสุขและความสงบเย็นก็บังเกิดขึ้นในจิตใจของเธอ
อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

เธอไม่เพียงขอบคุณธรรมะเท่านั้น แต่ยังขอบคุณลูกชาย หาก
ลูกชายไม่ด่วนจากไป แม่ก็คงไม่ได้พบธรรม หลังจากที่เคยโทษตัวเอง
และก่นด่าชะตากรรม วันนี้มุมมองของเธอต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นได ้
เปลี่ยนไป เธอถึงกับบอกว่า “ความตายของลูกนับว่าคุ้มค่ามาก เพราะ
ท�าให้แม่ได้พบพระธรรม” มีแม่น้อยคนที่จะพูดถึงความตายของลูกได้
อย่างนี้

ทุกวันนี้เมื่อภัทราหวนระลึกถึงความตายของลูก เธอไม่รู้สึก 
เจ็บปวดอย่างที่เคยเป็น เพราะเธอมองเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสายตา
ใหม่ ท�าให้เห็นคุณค่าและความหมายใหม่ของมัน คือมิใช่เป็นแค่ 
ความสูญเสีย แต่ยังน�าสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตของเธอจนท�าให้ชีวิตของเธอ
เปลี่ยนไปมาก

เหตุร้ายในอดีตที่สร้างความเจ็บปวดแก่เรานั้น 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จริง แต่เราสามารถลดทอน
พิษสงของมันลงได้ ด้วยการมองมันในมุมใหม่ 
นั่นคือมองว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างไร 
ช่วยให้เราเติบโตหรือเข้มแข็งได้อย่างไร 
การเห็นหรือให้ความหมายใหม่แก่มัน 
ทำาให้มันมิใช่ความทรงจำาอันเลวร้ายอีกต่อไป 
นึกถึงทีไร ก็ไม่ทุกข์อีกแล้ว 
จากเดิมซึ่งเป็นแผลเรื้อรัง 
แตะต้องทีไรก็รู้สึกเจ็บปวดทุกที 
บัดนี้มันได้กลายเป็นแผลเป็น 
สัมผัสเท่าไรก็ไม่เจ็บ 
ในเวลาเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีต 
เพื่อเป็นบทเรียนสำาหรับอนาคต

พระไพศาล วิสาโล 
สารคดี พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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มีเรื่องเล่าว่า พ่อค้าสูงวัยผู้หนึ่งหลังจากผ่านการอบรมปฏิบัติ
ธรรมอย่างเข้มข้น ได้ตัดสินใจว่านับแต่นี้ไปเขาจะท�าสมาธิภาวนา 
อย่างจริงจังทุกเย็นหลังเลิกงาน แล้วเขาก็ท�าได้อย่างที่ตั้งใจ แต่พอ 
ถึงวันเสาร์และอาทิตย์ อุปสรรคก็เกิดขึ้น มีเด็กกลุ่มหน่ึงเล่นฟุตบอล 
บนถนนหน้าบ้านเขา ส่งเสียงดังจนเขาท�าสมาธิไม่ได้เลย เขาอยาก 
ตะเพิดเด็กกลุ่มนี้ให้ไปไกลๆ แต่เขารู้ดีว่า การท�าเช่นนั้นเท่ากับยั่วย ุ
ให้เด็กกลุ่มนี้รังควานเขาหนักขึ้น

เขาครุ่นคิดอยู่สักพักก็ออกไปหาเด็กกลุ่มนี้ แล้วพูดว่า “พวกหนู
เล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานร่าเริง ท�าให้ลุงรู้สึกเบิกบานใจมาก อยาก
ให้หนูมาเล่นอีก” ว่าแล้วก็ควักเงิน ๑๐๐ บาทเป็นค่าจ้าง “เอาไป 
แบ่งกันนะ” เด็กรับเงินด้วยความดีใจ

อาทิตย์ต่อมา เด็กๆ ก็มาเล่นฟุตบอลอีก คราวนี้เขาบอกเด็กว่า 
“ช่วงนี้ลุงมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อย ให้หนูแค่ ๕๐ บาทก็แล้วกัน 
อาทิตย์หน้ามาเล่นใหม่นะ”

อาทิตย์ถัดมาเด็กๆ ก็มาตามนัด หลังจากเล่นเสร็จ เขาก็ออก 
มาหาเด็กแล้วพูดว่า “ช่วงนี้ลุงไม่ค่อยมีเงินเลย หนูเอาไปเท่านี้ก็พอ
นะ” ว่าแล้วก็ควักเงิน ๑๐ บาทให้เด็ก เด็กรับเงินอย่างเสียไม่ได้  
ทุกคนรู้สึกอย่างเดียวกันว่าเงินแค่นี้ไม่คุ ้มกับความเหน็ดเหนื่อย  
อาทิตย์ต่อมาจึงไม่มีใครมาเล่นฟุตบอลอีกเลย แล้วความสงบก ็
กลับคืนมาอีกครั้ง สมใจชายผู้นั้น

แรกเร่ิมเดิมที เด็กกลุ่มนี้เล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนาน แต่
พอได้เงินเป็นค่าจ้าง ความรู้สึกว่า “คุ้ม” หรือ “ไม่คุ้ม” ก็มาแทนที่
จนลืมความสนุกสนานไปเลย อันที่จริงแม้ได้เงินแค่ ๑๐ บาทพวกเขา 
น่าจะดีใจ เพราะทีแรกเล่นโดยไม่ได้อะไรเลย แต่เด็กไม่ได้คิดเช่นนั้น 
กลับมองว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยได้เงินถึง ๑๐๐ บาท แต่ตอนนี้ได้แค่  
๑๐ บาท ทันทีที่คิดว่าเงิน ๑๐ บาทเป็นค่าจ้าง ความรู้สึกว่า “ไม่คุ้ม” 
ก็เกิดข้ึนทันที ท�าให้ไม่อยากเล่นฟุตบอลต่อไป ความสนุกสนานที ่
เคยมีกลับไร้ความหมายไปเสียแล้ว
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เงินนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของเรามาก มันสามารถท�าให้สิ่งที่
เราเคยท�าอย่างสนุกสนาน กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและจ�าใจท�าไปได ้
ทันที อันที่จริงเงินไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาอยู่ที่ความคิดว่า “ไม่คุ้ม”  
ต่างหาก ถ้าเด็กคิดว่า ๑๐ บาทเป็นของแถม ไม่ใช่ค่าจ้าง หรือถ้า 
เด็กมองแง่บวกว่าตน “ได้” ๑๐ บาท ไม่ใช่มองแง่ลบว่าตน “เสีย” 
๙๐ บาท เด็กก็ยังสนุกกับการเล่นฟุตบอลต่อไป อย่างไรก็ตาม คน 
ส่วนใหญ่อดไม่ได้ที่จะปล่อยให้ความรู้สึกว่า “ไม่คุ้ม” เข้ามาครอบง�า
จิตใจเมื่อเงินที่ได้รับนั้นมีจ�านวนน้อย

น่าแปลกก็ตรงที่หากไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเลย ผู้คนอาจเต็มใจท�า
หรือท�างานอย่างมีความสุขกว่าด้วยซ�้า จิตอาสาจ�านวนมากมีความสุข
กับการท�างานเพราะเห็นคุณค่าของงาน อีกทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้
ท�างานนั้น แต่เมื่อใดที่ได้รับค่าจ้างด้วยเงินน้อยนิด เขากลับท�างาน
เดียวกันนั้นอย่างไม่มีความสุข ทั้งนี้ก็เพราะความรู้สึกว่า “ไม่คุ้ม”  
มาแทนที่ จนบดบังคุณค่าของงาน จึงไม่รู้สึกภูมิใจที่ได้ท�า

นอกจากความสุขแล้ว ผลงานก็อาจแตกต่างกันด้วย คนที่ 
ท�าให้เปล่าๆ อาจมีผลงานดีกว่าคนที่ได้ค่าจ้างด้วยซ�้า เคยมีการน�า 
อาสาสมัครสามกลุ่มมาท�ากิจกรรมเดียวกันนั่นคือ ใช้เมาส์ลากวงกลม
เข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ เม่ือลากเข้าไป 
แล้ววงกลมจะหายไปจากจอ แล้วปรากฏขึ้นใหม่ สิ่งที่ทุกคนต้องท�า 
ก็คือลากวงกลมเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้มากที่สุดภายใน ๕ นาที 
กลุ่มแรกได้เงิน ๕ ดอลลาร์ก่อนท�า กลุ่มที่สองได้ ๕๐ เซ็นต์ กลุ่มที่
สามถูกขอร้องให้มาท�ากิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีการพูดถึงเงินเลย

ผลปรากฏว่ากลุ่มแรกลากวงกลมได้เฉลี่ย ๑๕๙ วง ส่วนกลุ่ม 
ที่สองลากได้ ๑๐๑ วง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะกลุ่มที่สองได้เงินน้อย
กว่ากลุ่มแรกมาก แต่ที่น่าแปลกใจคือกลุ่มที่สามลากได้ ๑๖๘ วง 
มากกว่ากลุ่มแรกเสียอีก ทั้งๆ ที่ไม่ได้อะไรเลย การทดลองนี้เหมือน
จะบอกเราว่า การไหว้วานขอความช่วยเหลือนั้น ให้ผลดีกว่าการ 
ว่าจ้างด้วยเงินเพียงน้อยนิด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ได้เงินเพียงน้อยนิด
แต่ถ้าไม่ติดใจว่าเป็นเงินเล็กน้อย
หรือเอาแต่คิดว่าไม่คุ้ม 
เราก็สามารถทำาด้วยความตั้งใจ
และอย่างมีความสุขได้มิใช่หรือ
ขอเพียงแต่เห็นคุณค่าของงานที่ตนทำา 
ก็จะได้รับความภาคภูมิใจเป็นรางวัล

ภาวัน 
IMAGE มิถุนายน ๒๕๕๗
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“มันเป็นความอัปยศของปารีส....มันข่มปารีสประหนึ่งปล่อง
โรงงานสีด�าขนาดยักษ์ซึ่งบดเบียดวิหารนอเตรอะดาม..ลูฟว์ และ 
ประตูชัย ด้วยความเทอะทะน่าเกลียดของมัน”

นี้เป็นข้อความตอนหนึ่งในแถลงการณ์ของปัญญาชนชั้นน�า 
ชาวฝรั่งเศส ๕๐ คนเมื่อปี ๒๔๓๐ พวกเขาทนไม่ได้ที่นครปารีส 
อันเป็นที่รักของเขาก�าลังมัวหมองเสื่อมทรามด้วย “เงาอัปลักษณ์ของ
แท่งกลวงโบ๋ที่ท�าจากแผ่นโลหะ”

สิ่งที่คนเหล่านี้ต่อต้านด้วยความรังเกียจชิงชังมิใช่อะไรอื่น หาก
ได้แก่หอไอเฟิลนั่นเอง รูปทรง วัสดุ และความใหญ่โตสูงเด่นของหอนี้
แปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ปัญญาชนชั้นน�าของฝร่ังเศสจะรับได้ คน
เหล่านี้ล้วนมีชื่อเสียงในวงการวรรณกรรมและศิลปะ อาทิ อเล็กซองดร์ 
ดูมาส์ ซึ่งโด่งดังจากนิยาย “สามทหารเสือ” กีย์ เดอโมปัซซองต์  
นักเขียนเรื่องสั้นแนวหักมุม แม้แต่ปิซซาโร ผู ้บุกเบิกศิลปะแนว 
อิมเพรสชันนิสม์ก็คัดค้านเช่นกัน บางคนถึงกับเรียกมันว่า “แท่ง 
เหน็บทวารที่ตั้งโด่เด่มีรูพรุน”

๘๕ ปีต่อมา ก็มีเสียงคัดค้านอื้ออึงท�านองเดียวกันจากชนชั้นน�า
ในปารีส เมื่อรัฐบาลมีโครงการสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
กลางมหานคร ซึ่งเป็นทั้งหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย 
สถาปัตยกรรมของศูนย์ปอมปิดูแห่งนี้ไม่เหมือนใคร เพราะเปิดเผย
โครงสร้างอาคารรวมทั้งท่อนับร้อยให้เห็นเด่นชัดจากภายนอก แถม
ระบายสีสรรให้สะดุดตา ทั้งเขียว แดง เหลือง น�้าเงิน ไม่มีบรรยากาศ
ขรึมขลังแบบพิพิธภัณฑ์ที่คนทั่วไปรู้จักเลย

“ในที่สุดปารีสก็มีอสุรกาย เหมือนตัวที่อยู่ในล็อคเนส” (ทะเลสาบ
ในสกอตแลนด์ที่เชื่อกันว่ามีไดโนเสาร์หลบซ่อนอยู่) เป็นค�าวิจารณ ์
จากเลอฟิกาโร หนังสือพิมพ์ทรงอิทธิพลในฝรั่งเศส หลายคนรับไม่ได้ที่
อาคารหน้าตาพิลึกถูกสร้างกลางย่านประวัติศาสตร์ที่อุดมด้วยตึกเก่า
อันงดงาม ท�าให้เสียบรรยากาศคลาสสิคอันเป็นเอกลักษณ์ของปารีสไป

น่ันเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ผู้คนรุมวิจารณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์สิบกว่าปีต่อมา เป้าส�าคัญอยู่ที่ปิรามิดกระจก
ขนาดใหญ่ที่สร้างครอบทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ในสายตาของคนจ�านวน 
ไม่น้อย มันเป็นสิ่งที่แปลกแยกกับสถานที่มาก รูปลักษณ์ราวกับหลุด
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จากโลกอนาคต ช่างขัดแย้งอย่างยิ่งกับอาคารคลาสสิกที่เป็นแบบฉบับ
ของลูฟว์

อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้ สถานที่ทั้งสามแห่งได้กลายเป็นความ
ภาคภูมิใจของปารีสและฝรั่งเศสทั้งประเทศไปแล้ว ส�าหรับคนทั่วโลก 
ท้ังสามคือสถานที่ที่ต้องไปเยือนหากได้ย่างเหยียบมหานครแห่งนี้  
ใช่แต่เท่านั้นมันยังได้ก่อกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในวงการ
สถาปัตยกรรม อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่นานาประเทศทั่วโลกที่ 
ต้องการสร้างสิ่งเชิดหน้าชูตาให้แก่เมืองของตน

ถึงวันนี้คงมีน้อยคนที่เช่ือว่า 
ครั้งหนึ่งหอไอเฟิล ศูนย์ปอมปิดู และ
ปิรามิดลูฟว์ เคยถูกต่อต้านอย่างหนัก
มาแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ทั้งสาม
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า สิ่งซึ่งได้รับ
การยกย่องและชื่นชมนั้น ใช ่ว ่า 
มหาชนจะให้การต้อนรับแต่เร่ิมแรก 
ก็หาไม่ อาจได้รับผลตรงกันข้าม ทั้งนี้
ก็เพราะมันมาก่อนกาลเวลานั้นเอง

ดังนั้นหากถูกเยาะเย้ย ถากถาง และโจมตี เพราะคิดหรือท�า 
ไม่เหมือนใครก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะนั่นมักเกิดขึ้นกับส่ิงล�้ายุคล�้าสมัย
ก่อนที่การยกย่องสรรเสริญจะตามมาในภายหลัง จะว่าไปแล้วก่อน 
จะได้รับค�าสรรเสริญ มักต้องเจอกับค�าวิจารณ์เสมอ ดังนั้นเมื่อจะท�า
อะไรจึงไม่ควรหวั่นไหวกับค�าต�าหนิ ที่จริงแล้วหากมุ่งมั่นในสิ่งที่ท�า ก็
ไม่ควรปลาบปลื้มในค�าสรรเสริญเช่นกัน เพราะอาจเสียใจในภายหลัง
เมื่อต้องพบกับค�าต่อว่าด่าทอ

สรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กัน
จะหวังแต่คำาสรรเสริญ
โดยหลีกหนีคำานินทาหาได้ไม่
ถ้าอยากมีความสุขและสนุกกับงาน
ก็ควรปล่อยวางทั้งคำาสรรเสริญ
และเสียงนิทนา

ภาวัน 
IMAGE สิงหาคม ๒๕๕๗
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ระหว่างการสนทนากับเพื่อนในวงอาหาร หญิงสาวคนหนึ่งเล่า
ว่า “พ่อแม่รักฉันมากและแสดงความรู้สึกออกมาบ่อยๆ เวลาฉัน 
ไม่เห็นด้วยกับแม่ แม่จะหยิบทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือขว้างใส่ฉันทันที  
คราวหนึ่งแม่ขว้างมีดใส่ฉัน ฉันต้องเย็บสิบเข็มที่ขา หลังจากนั้นไม่กี่ปี
พ่อก็บีบคอฉันตอนที่ฉันเริ่มเที่ยวกับผู้ชายที่พ่อไม่ชอบ” แล้วเธอก็ 
ตบท้ายว่า “พ่อแม่เป็นห่วงฉันจริงๆ”

ใครได้ฟังก็ย่อมรู้ว่า ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อเธอนั้น เป็น 
อะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ความรักหรือความห่วงใยอย่างแน่นอน เพราะ
อาการแสดงออกของพ่อแม่ตามที่เธอเล่านั้น ชัดเจนมากว่า เต็มไปด้วย
ความโกรธและความรุนแรง ซึ่งคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้ง แต่เกิด
เป็นประจ�า  

อะไรท�าให้เธอยืนยันว่านั่นเป็นความรักที่พ่อแม่มีให้แก่เธอ  
ใช่หรือไม่ว่า แท้จริงแล้วเธอยอมรับไม่ได้ว่าพ่อแม่เกลียดเธอ แม้ 
พฤติกรรมของพ่อแม่จะแสดงออกอย่างชัดเจน แต่เธอเลือกที่จะ 
“ตีความ” ไปในทางตรงกันข้าม

บางครั้งความจริงเป็นเรื่องเลวร้าย ยอมรับเมื่อใดก็เจ็บปวด 
เมื่อนั้น หลายคนจึงเลือกที่จะปฏิเสธความจริงดังกล่าว บางคนใช้วิธี
ตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปในแง่อื่น แต่หลายคนเลือกที่จะปฏิเสธ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยท�าเป็นมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเอาเลย

อะไรท�าให้เราปฏเิสธความจรงิทัง้ๆ ทีช่ดัเจน
แจ่มแจ้งหรืออยู่ต่อหน้าต่อตา ค�าตอบคือ ความ
กลัว บางคนกลัวว่าพ่อแม่ไม่รัก หรือเพื่อนไม่คบ 
เพราะนั่นหมายถึง ความรู้สึกไร้คุณค่า ตัวตนไม่มี
ความหมาย ไม่มีอะไรที่เจ็บปวดรวดร้าวมากเท่ากับ
การเป็น nobody หรือไม่มีตัวตนในสายตาของ
คนอื่น

ความกลัวตายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้หลายคนปฏิเสธ 
ความจริง คนจ�านวนไม่น้อยไม่ยอมเชื่อเมื่อหมอยืนยันผลวินิจฉัยว่า 
เขาเป็นมะเร็ง ในใจเขานั้นได้แต่ตะโกนว่า “ไม่จริงๆ” บางคนถึงกับ
ทักท้วงหมอว่า วินิจฉัยผิด หรือหยิบฟิลม์ผิดหรือเปล่า

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มีชาวยิวหลายล้านคนที่ถูก 
กวาดต้อนไปยังค่ายนรกเพื่อรอการสังหารด้วยการรมก๊าซพิษ ปรากฏ
ว่านักโทษหลายคนไม่เชื่อว่า มีห้องรมก๊าซพิษหรือการสังหารโหด 
ในค่ายของตน ทั้งๆ ที่เห็นเตาเผาศพส่งกลิ่นไหม้คละคลุ้งอยู่ห่าง 
ไม่กี่ร้อยหลา รวมทั้งได้ยินข่าวลือดังกล่าววันแล้ววันเล่า พวกเขา 
ปฏิเสธความจริงดังกล่าวเพราะยอมรับไม่ได้ว่าตนเองก�าลังจะตายเคร
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มิใช่แต่คนที่จิตใจอ่อนแอหรือสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงเท่านั้นที่ไม่กล้า 
ยอมรับความจริงอันเจ็บปวด แม้กระทั่งคนที่เต็มไปด้วยความมั่นอก
มั่นใจหรือมีอ�านาจ ก็อาจมีอาการดังกล่าวด้วยเช่นกัน อาจจะไม่ใช่
เพราะกลัวตาย แต่เพราะกลัวความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้

เมื่อนายพลเกอริง ผู้บัญชาการกองทัพเยอรมันในสงครามโลก 
ครั้งที่สอง ได้รับรายงานว่ามีผู้พบเครื่องบินขับไล่ฝ่ายสัมพันธมิตรเป็น
ครั้งแรกในเขตแดนของเยอรมัน ซึ่งไกลจากแนวรบของฝ่ายอักษะมาก 
น่ันหมายความว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรได้พัฒนาเคร่ืองบินพิสัยไกลที ่
สามารถทิ้งระเบิดปูพรมเยอรมันได้อย่างสบาย เขาตกใจมาก เฝ้าแต่
บอกตนเองว่า เป็นไปไม่ได้ ใช่แต่เท่านั้นเขายังมีค�าสั่งกลับไปว่า  
“ผมขอยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เครื่องบินขับไล่ของอเมริกันมา 
ไม่ถึงเมืองอาเชน ผมขอออกค�าสั่งอย่างเป็นทางการกับคุณว่า เครื่องบิน
พวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่น”

แต่ปฏิกิริยาของเกอริงนั้นยังเทียบไม่ได้กับสตาลิน ซ่ึงเป็น 
ตัวอย่างคลาสสิคของผู้น�าที่ปฏิเสธความจริงจนวินาทีสุดท้าย ทั้งๆ ที่
ข้อมูลข่าวสารพรั่งพรูมาจากทุกทิศทุกทาง

ฮิตเลอร์นั้นประกาศมานานแล้วว่า ต้องการยึดรัสเซีย แม้มีการ
ท�าสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศว่า จะไม่รุกรานกันในปี ๑๙๓๙  
ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะระเบิด แต่หลังจากท่ีเยอรมันบุกโปแลนด์
และประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร ก็มีเค้าลางว่าเยอรมันจะบุก 
รัสเซีย

สตาลินนั้นรู้ดีว่ารัสเซียยังไม่พร้อมท�าสงครามกับเยอรมัน จึง 
หวังพ่ึงมาตรการทางการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งกับเยอรมัน และ
ฝากความหวังว่า วิธีการเหล่านั้นจะได้ผล อย่างไรก็ตามสถานการณ ์
บ่งชี้ว่า เยอรมันมีแผนบุกรัสเซียแน่นอน นายพลของรัสเซียหลายคน
พยายามเตือนสตาลินครั้งแล้วครั้งเล่า แต่สตาลินไม่เชื่อ คราวหนึ่ง 
เขาบอกกับนายพลเหล่านี้ว่า “พวกเยอรมันกลัวเรา เรื่องนี้เป็น 
ความลับนะจะบอกคุณให้ ทูตของเราได้คุยกับฮิตเลอร์อย่างจริงจัง 
เป็นส่วนตัวแล้ว ฮิตเลอร์บอกเขาว่า “โปรดอย่ากังวลที่ทหารของเรา
รวมพลกันที่โปแลนด์ กองทัพของเราก�าลังฝึกซ้อมกันอยู่”

แม้ได้รับค�าเตือนจากอังกฤษเร่ืองการบุกของเยอรมัน สตาลิน 
ก็ไม่เชื่อ โดยให้เหตุผลว่าเป็นลูกไม้ของอังกฤษที่ต้องการยุแยงให ้
รัสเซียกับเยอรมันผิดใจกัน ครั้นสายลับของรัสเซียยืนยันข่าวดังกล่าว
เป็นเสียงเดียวกัน สตาลินก็ตอบว่า “ฮิตเลอร์ไม่ใช่คนโง่” เขาไม่เปิด
แนวรบสองด้านในเวลาเดียวกันหรอก (คือแนวรบด้านตะวันตกกับ 
ด้านตะวันออก)

หนึ่งเดือนครึ่งก่อนเยอรมันบุกรัสเซีย สตาลินได้รับรายงานว่า 
เยอรมันส่งเครื่องบินมาลาดตระเวน แทนที่จะตื่นตัว เขากลับบอกว่า 
“ผมไม่รู้ว่าฮิตเลอร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่า”

สตาลินปฏิเสธทุกคร้ังเม่ือได้ยินข่าวเกี่ยวกับยุทธการของฮิตเลอร ์
เขาไม่ยอมรับ หรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้น เขายอมรับไม่ได้ว่าฮิตเลอร์ 
มีแผนร้ายต่อรัสเซีย จนกระทั่งวันที่เยอรมันกรีฑาทัพบุกรัสเซีย สตาลิน 
ก็ยังคิดว่า นี้อาจเป็นแผนการยั่วยุของนายพลเยอรมัน “ฮิตเลอร์คง เคร
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ไม่รู้เรื่องนี้” ดังนั้นเขาจึงไม่ออกค�าสั่งให้ต่อต้านทหารเยอรมันจนกว่า
จะได้รับค�ายืนยันจากสถานทูตในเบอร์ลิน

ต่อเมื่อได้รับค�ายืนยันจากทูตเยอรมันประจ�ารัสเซีย สตาลินจึง
ยอมรับว่าเยอรมันประกาศสงครามกับรัสเซียจริงๆ เขาถึงกับนิ่งงัน 
อยู่นาน สีหน้าเหนื่อยล้าและหมดสภาพ ยิ่งได้ข่าวเป็นระยะๆ ว่า 
เยอรมันยึดได้เมืองแล้วเมืองเล่า เขาถึงกับท�าอะไรไม่ถูก ผ่านไปไม่ถึง
อาทิตย์ สถานการณ์ของฝ่ายรัสเซียวิกฤตหนัก เพราะถูกตีแตกไม่เป็น
ขบวน มีช่วงหนึ่งสตาลินถึงกับเก็บตัว ไม่คุยกับใคร และไม่สนใจ 
อะไรเลย แต่เดินไปเดินมาเหมือนคนไร้สติ ผลก็คือรัฐบาลของรัสเซีย
เป็นอัมพาตสองวันเต็มๆ ไม่มีค�าสั่งใดๆ ออกมาจากส่วนกลาง แต่ละ
เมืองที่ถูกโจมตี ต้องเอาตัวรอดกันเอง

กว่าสตาลินจะฟื้นจากฝันร้าย และพร้อมเผชิญหน้ากับความจริง 
ก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ แต่ถึงตอนนั้นรัสเซียก็เพลี่ยงพล�้าไปมาก และ 
ถอยร่นจนเปิดทางให้เยอรมันบุกประชิดมอสโคว์ในเวลาแค่สามเดือน

ความกลัวพ่ายแพ้แบบหมดรูป ท�าให้สตาลินไม่ยอมรับความจริง
ว่าเยอรมันมีแผนบุกรัสเซีย เขาไม่เพียงปฏิเสธข่าวกรองนานาชนิดที่ 
มาจากทุกสารทิศ แต่ยังพยายามให้เหตุผลทั้งแก่ตนเองและคนอื่น  
เพื่อยืนยันความเชื่อของตน จนถึงขั้นมั่นอกมั่นใจว่า ฮิตเลอร์ไม่ได ้
เลวร้ายอย่างที่คนอื่นคิด จะว่าไปแล้วในส่วนลึกคนฉลาดอย่างสตาลิน
ย่อมรู้ดีว่าฮิตเลอร์คิดอะไร แต่เขาไม่สามารถยอมรับความจริงดังกล่าว
ได้ จึงพยายามหลอกตัวเองด้วยเหตุผลและข้ออ้างสารพัด จนกลาย
เป็นคนดื้อด้านและโง่เขลาในสายตาของผู้คนเป็นอันมาก

กรณีสตาลินยังชี้ให้เห็นถึงความสามารถของคนเราในการ 
หลอกตนเอง ยิ่งฉลาดเท่าใด ก็ยิ่งสรรหาเหตุผลสวยหรูมาเป็นก�าแพง
ปิดกั้นความจริง ยิ่งมีอ�านาจล้นฟ้าด้วยแล้ว ก็สามารถบังคับข่มขู่เพื่อ
มิให้ความจริงนั้นมาถึงตัวหรือย�้าเตือนให้กระเทือนจิตได้ ดังสตาลิน
แสดงอาการกราดเกรี้ยวกับคนที่พูดไม่ถูกหู จนไม่มีใครกล้าบอก 
ข่าวร้ายแก่เขา แม้กระทั่งทันทีที่รู้ข่าวว่ากองทัพเยอรมันถล่มชายแดน
รัสเซียแล้ว นายทหารคนสนิทก็ยังเกี่ยงกันในการแจ้งข่าวแก่สตาลิน
เพราะกลัวภัยจากเขา จะว่าไปแล้ว การปฏิเสธความจริงด้วยวิธีการ
ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีปกป้องจิตใจตนเองไม่ให้เป็นทุกข์หรือ 
เจ็บปวด แม้จะมีประโยชน์แต่ก็เป็นโทษในระยะยาว เพราะท�าให ้
ไม่สนใจเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้น ความสูญเสียที่ตามมา
จึงมักร้ายแรงกว่าการยอมรับความจริงเสียตั้งแต่แรก

สตาลินนั้นมีเดิมพันสูง มีราคามหาศาลที่ต้องจ่ายหากพ่ายแพ้
เยอรมัน เพราะเขาเป็นผู้น�าสูงสุดของประเทศที่ยิ่งใหญ่ จึงไม่สามารถ
ยอมรับข่าวร้ายจากชายแดนได้ แต่จะว่าไปแล้วเดิมพันอะไรจะสูง 
เท่ากับชีวิต สูญเสียต�าแหน่งหรือทรัพย์สมบัติก็ไม่ร้ายเท่ากับสูญเสีย
ชีวิต ด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นใหญ่อย่างสตาลิน เราทุกคนก็ 
สามารถมอีาการอย่างเดยีวกบัเขาหากพบว่าความตายก�าลงัจะมาถงึตวั 
นั่นคือไม่ยอมรับความจริงว่าตนก�าลังจะตาย

อันท่ีจริงแม้ความตายยังไม่ถึงกับประชิดตัว แต่ในส่วนลึกของ
คนส่วนใหญ่นั้นไม่เชื่อว่าตนจะต้องตายด้วยซ�้า ทั้งๆ ที่ได้ยินได้ฟังว่า 
มีคนตายอยู่เนืองๆ หรือถึงแม้รู้ว่าตัวเองจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง 
แต่ใจก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้น ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องตาย จึงยอมรับ 
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ไม่ได้ พยายามปฏิเสธผลักไสและต่อต้าน ซึ่งเท่ากับเพ่ิมความทุกข์
ทรมานให้แก่ตนมากขึ้น

ปัญหาใดๆ ก็ไม่ร้ายแรงหรือน่ากลัวเท่ากับใจที่ปฏิเสธปัญหา 
เพราะนั่นหมายถึงความประมาท นิ่งดูดาย งอมืองอเท้า ปล่อยให ้
ปัญหานั้นจู ่โจมโดยไม่ทันตั้งตัว ถึงตอนนั้นแล้วหากใจยังปฏิเสธ 
ผลักไส ตีโพยตีพาย ไม่ยอมรับความจริง ก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะถูก 
ความจริงโบยตี จะดีกว่ามากหากยอมรับความจริงเสียแต่ต้น แม้จะ
เจ็บปวดทีแรก แต่ก็มีโอกาสที่จะรับมือกับมันได้ดีข้ึน ยิ่งยอมรับ 
แต่เนิ่นๆ เท่าไรก็ยิ่งมีเวลาเตรียมการมากเท่านั้น อีกทั้งสามารถใช้
ประโยชน์จากมันได้

มือของเราทัง้สองข้างท�าอะไรได้หลายอย่างมากมายสดุจะพรรณนา 
แต่มีสองอย่างที่เราท�าวันละหลายครั้ง และมีผลตรงข้ามกัน นั่นคือ 
“หยิบ” และ “วาง” ความแตกต่างที่มักเกิดข้ึนอีกอย่างก็คือ เวลา
หยิบอะไรก็ตาม เรามักหยิบอย่างตั้งใจจึงไม่ค่อยมีปัญหาตามมา  
(ยกเว้นพวกมือเบา ซึ่งบ่อยคร้ังก็หยิบอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
เพราะท�าเป็นนิสัย) ตรงข้ามกับเวลาวางส่ิงของ เรามักท�าอย่าง 
ไม่ค่อยใส่ใจ หรือท�าไปตามความเคยชิน ผลก็คือ บ่อยครั้งเราจ�าไม่ได้
ว่าวางกุญแจไว้ที่ไหน เวลาจะใช้แว่นตาหรือปากกา หาแล้วหาเล่า  
สอดส่ายอยู่นานกว่าจะเจอ วันหนึ่งๆ เสียเวลาไม่ใช่น้อยกับการหา 
ข้าวของ ที่แย่กว่านั้นก็คือหาเท่าไรก็หาไม่เจอ

เราเคยสังเกตไหมว่า เวลาเราวางของ โดยเฉพาะของที่ใช้ประจ�า 
บ่อยคร้ังตาเรามักจะมองไปที่อื่น เช่น จับจ้องส่ิงที่ก�าลังจะหยิบ หา 
ไม่ใจก็ก�าลังเหม่อลอยหรือคิดนึกสารพัดเรื่อง ยิ่งสมัยนี้ผู ้คนมีชีวิต 
ที่เร่งรีบ ใช้อะไรเสร็จก็รีบวางเพื่อมือจะได้ว่างท�าอย่างอื่นต่อ วางของ
แต่ละคร้ังใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว ผลก็คือถึงเวลาจะใช้ของนั้น  
ก็นึกไม่ออกว่าวางที่ไหน บางครั้งถึงกับจ�าไม่ได้ด้วยว่าวางเมื่อใด

ดังผู้ที่เจริญมรณสติอยู่เสมอ
ไม่เพียงจะตื่นตระหนกน้อยลง
เมื่อความตายมาประชิดตัวเท่านั้น
แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากมัน
คือเห็นธรรมจากความตาย ทำาให้ปล่อยวาง
และเผชิญความตายด้วยใจสงบ

พระไพศาล วิสาโล 
สารคดี พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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ขณะที่ความยุ่งยากในชีวิตของเราบ่อยครั้งเกิดจากมือที่วางของ
ไม่เป็นที่ ความทุกข์ใจของผู้คนก็มักเกิดจากใจที่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ  
อย่างไม่รู้จักวาง อดีตอันเจ็บปวดหรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายผ่านไปนาน
แล้ว แต่ใจก็ยังหวนคิดถึงมันอย่างไม่ยอมเลิกรา ค�าพูดที่เสียดแทงใจ 
ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บ แต่ท�าไมเรายังคิดถึงมันราวกับอยากจะท�าร้ายตัวเอง  
นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้ตัว จึงยึดหรือแบกมันไว้ในใจเป็นวันเป็นเดือน

ปัญหาจากมือที่วางไม่เป็นที่และใจที่ยึดไม่เลิก ล้วนมีสาเหตุมา
จากสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ไม่มีสติ เมื่อวางอย่างไม่มีสติ ก็จ�าไม่ได้ว่า 
วางไว้ที่ไหน และเมื่อใจไม่มีสติก็เผลอไปฉวยยึดสิ่งต่างๆ มาทิ่มแทงใจ 
หรือท�าให้ใจหนักอึ้ง จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือถึงกับหมดอาลัย 
ตายอยากกับชีวิต

ชีวิตเราจะยุ่งยากน้อยลงหากวางของอย่างมีสติมากขึ้น เช่น  
เวลาจะวางอะไร ก็อย่าเพิ่งรีบวาง หรือท�าตามความเคยชิน ให้ช้าลง
สักนิด ตั้งสติสักหน่อย ตามองไปที่สิ่งของหรือต�าแหน่งที่จะวาง จากนั้น
จึงค่อยวาง ท�าใหม่ๆ จะเผลอเป็นส่วนใหญ่ มีสติไม่กี่ครั้ง แต่ท�า 
บ่อยๆ สติก็จะมาไวขึ้น เวลาวางสิ่งของ จะท�าด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว 
มากขึ้น ท�าไปนานๆ จะกลายเป็นนิสัยใหม่ ถึงตรงนี้ก็จะไม่ใช่เรื่อง 
ยากอีกต่อไป หากท�าเป็นอาจิณ มันไม่เพียงช่วยให้เรามีสติเวลาวาง
สิ่งของไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เท่านั้น หากยังท�าให้เรามีสติในเร่ืองอื่นๆ  
ด้วย เช่น เวลาท�างาน เวลากินอาหาร หรือเวลาพูดคุยกับคนอื่น

หลายคนไม่สังเกตว่าวันหนึ่งๆ เราวางสิ่งของต่างๆ รวมหลาย
ร้อยครั้ง บางช่วงแค่นาทีเดียวเราวางของ ๔-๕ อย่าง แค่เรามีสติกับ
การวางของเหล่านี้ครึ่งเดียว ความรู้เนื้อรู ้ตัวของเราจะเพ่ิมพูนข้ึน  

และส่งผลดีต่อจิตใจของเราด้วย ไม่ใช่ช่วยให้ใจลอยน้อยลงเท่านั้น  
หากยังช่วยให้ใจไม่เผลอไปยึดหรือแบกปัญหาต่างๆ จนเป็นทุกข์  
ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือยังมาไม่ถึง แม้แต่งานการที่ค้างคา หนี้ที่ยัง
ช�าระไม่หมด ก็ไม่เอามาครุ่นคิดหากยังไม่ถึงเวลา หรือถึงเผลอคิดไป
แล้ว ก็มีสติรู้ทัน วางมันลงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ใจโปร่งเบาและ 
ผ่อนคลาย ถึงเวลาท�างานก็ท�าอย่างมีความสุข เพราะใจไม่ไปหยิบ 
เอาเรื่องอื่นมารกหัว มีงานรออยู่ข้างหน้ามากมายเพียงใดก็ไม่เอามา
เป็นอารมณ์ จึงมีสมาธิในการท�างานอย่างเต็มที่

ความสุขและความทุกข์ของผู้คนส่วนใหญ่
ถึงที่สุดก็ขมวดอยู่ตรงที่การวางนี้เอง
ถ้าวางไม่เป็น ไม่ว่าด้วยมือหรือด้วยใจ
ก็เป็นทุกข์ได้ง่าย แต่ถ้าวางเป็น 
ชีวิตก็มีความสุขและสงบเย็นได้ง่ายขึ้น 
ส่วนจะวางเป็นหรือไม่
คำาตอบก็อยู่ที่สติเป็นสำาคัญ

ภาวัน 
IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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ก่อนที่จะคืนสู่ชนบท ท�านาปลูกผักและใช้ชีวิตกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ จนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่หนุ่มสาวหลายคนที่ต้องการ 
หันหลังให้กับชีวิตว้าวุ่นในเมือง โจน จันได เคยอยู่แบบปากกัดตีนถีบ
ในกรุง ด้วยความใฝ่ฝันอยากร�่ารวยเหมือนคนทั่วไป

ช่วงหนึ่งเขาได้งานเป็นพนักงานท�าความสะอาดในโรงแรม  
หัวหน้าของเขาคือแม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาไม่เคยพบมาก่อน คือ 
เป็นคนปากร้าย เจอกันทีไรเธอก็ชี้หน้าด่าก่อนแล้วก็ไป วันหน่ึงเธอ 
สั่งให้เขาขัดลูกบิดประตูในห้องพักด้วยน�้ายาบรัสโซ ขณะที่เขาท�า 
ใกล้จะเสร็จ ผู้จัดการเดินผ่านมา พอเห็นเข้าก็ต่อว่าเขาว่า “ใช้บรัสโซ
ขัดได้ยังไง มันขัดไม่ได้” ได้ยินเช่นนั้นแม่บ้านก็ซ�้าเขาทันทีว่า “เธอ 
ขัดได้ยังไง”

แม้นึกไม่ถึงว่าแม่บ้านจะพูดเช่นนั้นกับเขา แต่แทนที่จะโต้เถียง 
โจนกลับยิ้มให้ ยกมือไหว้ พร้อมกับพูดว่า “ขอโทษครับ ขอบคุณครับ
ที่เตือนผม”

นั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเขา โจนเล่าว่า นับแต่นั้นมา
เขาฝึกที่จะยิ้มให้แก่คนที่ด่าเขา ทุกครั้งที่แม่บ้านด่าว่าเขา เขาจะ 
ยกมือไหว้และกล่าวค�าขอบคุณ ใหม่ๆ เขารู้สึกละอายใจที่พูดอย่างนั้น
เพราะรู้สึกเหมือนเสแสร้ง แต่ตอนหลังเขาพูดได้อย่างสบายใจเพราะ 
มีความรู้สึกอย่างที่พูด คือขอบคุณที่แม่บ้านเตือนเขาและช่วยให้เขา 
หันมาจัดการกับความโกรธของตัว

พนักงานทั้งโรงแรมหาว่าเขาฟั่นเฟือน บางคนก็บอกว่าเขาโง่ที่
ยอมให้แม่บ้านจิกหัวใช้ แต่โจนไม่ถือสา จนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไป 
แม่บ้านอดรนทนไม่ได้เรียกเขามาหาด้วยความสงสัยว่าท�าไมเขาท�า 
อย่างนั้นทุกครั้งที่เธอด่าเขา

โจนจึงชี้แจงว่า เขารู้สึกขอบคุณแม่บ้านจริงๆ ที่เตือนให้เขา 
กลับมาดูตัวเอง และเตือนให้เขามาใคร่ครวญว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้อง
โกรธในเมื่อเขาไม่ได้ท�าอะไรผิด ส่วนที่แม่บ้านพูดอะไรไปนั้นก็เป็นเรื่อง
ของแม่บ้าน จะเป็นเพราะความคุ้นเคยหรือเป็นความชอบของแม่บ้าน
ก็แล้วแต่

ผลก็คือ นับแต่วันนั้นแม่บ้านก็ไม่เคยต่อว่าด่าทอเขาอีกเลย  
ส่วนตัวเขาเองก็ได้นิสัยใหม่ ใครจะพูดอย่างไรกับเขา ดุด่าอย่างไร  
เขาก็ไม่โกรธ สามารถยิ้มให้ได้ไม่ใช่โจนคนเดิมที่โกรธจนหน้าแดง 
เวลาเจอค�าผรุสวาท

แม่บ้านเปลี่ยนไปเพราะความสุภาพอ่อนโยนของโจน จะเรียกว่า
ความดีของโจนชนะใจเธอก็ได้ แต่ที่โจนท�าได้เช่นนั้นก็เพราะเขาชนะ
ใจตัวเองเป็นอย่างแรกนั่นคือ ชนะความโกรธในใจตน ไม่ปล่อยให ้
ความโกรธครอบง�าจนเผลอพูดและท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสม
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ในหนังสือเร่ือง Mindful Politics ซึ่งรวบรวมทัศนะชาว 
พุทธอเมริกันเก่ียวกับสังคมและการเมือง ริชาร์ด รีออค (Richard 
Reoch) ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในส�านักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในอเมริกา 
ซึ่งให้แง่คิดอย่างน่าสนใจ

เรื่องของเรื่องก็คือ ส�านักปฏิบัติธรรมแห่งนั้นเห็นว่า ควรมีการ
อบรมให้สมาชิกมีความรู้และทักษะการระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับค�าสอนทางพุทธศาสนา จึงได้เชิญวิทยากร
ผู้หนึ่งมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเสาร์อาทิตย์ วิทยากรผู้นี้ไม่ใช่
ชาวพุทธ แต่ก็เข้าใจแนวคิดและอารมณ์ความรู ้สึกของคนกลุ ่มนี ้
พอสมควร

วันที่สองของการอบรมซึ่งจัดในห้องสวดมนต์ วิทยากรชวนท�า
กจิกรรม “สวมบทบาท” โดยให้สมาชกิสองคนรบับทเป็น “ตวัประกนั” 
ซ่ึงถูกผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งจับตัวไป คนที่เหลือสวมบทบาทเป็นผู้เจรจา
เพ่ือให้สองคนนั้นได้รับอิสรภาพ ส่วนวิทยากรรับบทเป็นผู้ก่อการร้าย 
เมื่อชี้แจงบทเรียบร้อยแล้ว เขาก็ควักบุหรี่ออกมาสูบ

เวลาถูกด่าว่า เรามักคิดว่าการโต้กลับด้วยถ้อยค�าที่แรงกว่า  
เป็นวิธีที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้ แต่บ่อยครั้งมันกลับท�าให้สถานการณ ์
เลวร้ายกว่าเดิม และลงเอยด้วยความเสียหายพ่ายแพ้ของทั้งสองฝ่าย 
น้อยคนที่ตระหนักว่าความอ่อนโยนนั้นสามารถเอาชนะความก้าวร้าว 
เช่นเดียวกับความเมตตาที่สามารถเอาชนะความโกรธได้

เรื่องราวของโจนยังบอกให้เรารู้ว่า ค�าต่อว่าด่าทอ ดูให้ดีก็มีคุณ 
หากรู้จักใช้ประโยชน์จากมัน สิ่งดีๆ ก็สามารถเกิดข้ึนกับชีวิตของเรา
ได้ ถ้ามองเป็น แม้กระทั่งคนที่ต่อว่าด่าทอเรา ก็สมควรได้รับความ
ขอบคุณจากเราด้วยซ�้า มองให้กว้างออกไป เมื่อมีสิ่งแย่ๆ เกิดขึ้นกับ
เรา ใช่ว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไป จะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมัน
อย่างไร ถ้าวางใจเป็น ก็ยังเป็นสุขหรือยิ้มได้

ดังนั้นเมื่อใดที่เป็นทุกข์
ก็อย่ามัวโทษสิ่งภายนอก
แต่ควรกลับมาดูใจของตนก่อนอื่นใด

ภาวัน 
IMAGE เมษายน ๒๕๕๘
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หนึง่ในผูอ้บรมประท้วงทนัทว่ีา 
“ขอโทษครับ ห้ามสูบบุหรี่ในห้อง 
สวดมนต์” แต่เขาท�าทไีม่สนใจ ยงัคง
สูบต่อไป ครั้นถูกทักท้วงหนักเข้า  
เขาก็พูดด้วยสีหน้าเฉยเมยว่า “กฎ
ระเบยีบอะไรของคณุ  ผมไม่สนใจหรอก 
คุณอยากเจรจา เร่ืองสูบบุหร่ี หรือ
อยากให้เพื่อนของคุณได้อิสรภาพ?”

“เราจะไม่เจรจากับคุณจนกว่าคุณจะเคารพห้องสวดมนต์ของ
เรา” อีกคนหนึ่งยืนกราน

“โอเค หยุดสูบก็ได้” ว่าแล้วผู้ก่อการร้ายก็เดินไปที่แท่นบูชา  
สูบบุหรี่เฮือกใหญ่ แล้วก็ขยี้ก้นบุหรี่บนพระเพลา(ตัก)ของพระพุทธรูป

ทุกคนในห้องนิ่งอึ้งไปหมด ตอนนี้ไม่มีใครสนใจการสวมบทบาท
แล้ว ต่างวิ่งไปดูว่าพระพุทธรูปเสียหายหรือไม่

“คุณรู้ไหมว่าท�าอะไรลงไป” มีคนหนึ่งตะโกนข้ึนมา “นี่พระ 
พุทธรูปนะ”

“ผมไม่สนใจ นี่ไม่ใช่พระพุทธรูปของผม และนี่ก็ไม่ใช่ห้อง 
สวดมนต์ของผม ตอนนี้ผมหยุดสูบบุหรี่แล้ว พวกคุณอยากเจรจาเรื่อง
เพื่อนของคุณหรือเปล่า ไม่งั้นผมก็จะออกจากห้องนี้ไป”

ตอนนี้ทุกคนพากัดเดือดดาล ไม่มีใครสนใจเรื่องการเจรจาปล่อย
ตัวประกันแล้ว เพราะโกรธเคืองที่เขาดูหมิ่นพระพุทธรูป ชายคนหนึ่ง
เดินไปหาเขาแล้วพูดว่า “เราเชิญคุณมาที่นี่เพ่ือจัดอบรม เรารู้ว่าที่นี่

ไม่ใช่สถานที่ของคุณและคุณก็ไม่ได้นับถือพุทธ แต่นี้คือสถานที่ 
ศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราขอให้คุณเคารพสถานที่แห่งนี้”

“คุณอยากรู้ว่าผมเคารพสถานที่นี้แค่ไหนหรือ?” ว่าแล้วเขาก็
เดินไปมุมห้องแล้วฉี่ใส่พื้น

เท่านั้นแหละทุกคนอดใจไม่อยู่ กรูไปหาเขา แล้วกลุ้มรุมท�าร้าย
เขา บ้างก็เตะบ้างก็ต่อย จนเขาล้มลง แต่ก็พาตัวหนีออกมาได้ พร้อม
กับบอกให้ “ตัวประกัน” เป็นอิสระ ก่อนที่เขาจะออกจากห้องสวดมนต์
นั้น แล้วไม่กลับมาอีกเลย

การอบรมครัง้นัน้แทนทีจ่ะท�าให้ผูค้นเชือ่มัน่และมทีกัษะทางด้าน
สันติวิธีมากขึ้นกลับลงเอยด้วยความรุนแรง นักปฏิบัติธรรมซึ่งรักสงบ
เคร่งในศลี บางคนกนิมงัสวริตันิานนบัสิบปีด้วยซ�า้แต่เหตใุดกลับลงมอื
เตะต่อยท�าร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน?

อันท่ีจริงเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นจากเรื่องสมมุติ พฤติกรรม 
ของวิทยากรผู้นั้นก็เป็นแค่การแสดง แต่ท�าไมจึงกลายเป็นเรื่องจริงจัง
จนเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้ ค�าตอบก็คือ เป็นเพราะความลืมตัว
ของผู้เข้าอบรม และที่พวกเขาลืมตัวก็เพราะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น 
ซ�้าร้ายเป็นความไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับส่ิงที่ตนสักการะบูชาเสียด้วย

คนเหล่านีเ้คารพสกัการะพระพทุธเจ้า (และสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วข้อง)
เป็นอย่างมาก จนเห็นว่าเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ ครั้นมีคนแตะต้อง 
สิ่งเหล่านั้น ทั้งๆ ที่เป็นแค่การแสดง เขาก็รู้สึกถูกกระทบอย่างรุนแรง 
เกิดความโกรธจนลืมตัวเคร
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คนเหล่านี้เห็นว่าความรุนแรงไม่ดี สวนทางกับค�าสอนของพระ 
พุทธองค์ จึงเห็นความส�าคัญของการฝึกฝนสันติวิธี แต่เมื่อลืมตัว 
เพราะถูกความโกรธครอบง�าเสียแล้ว ก็ลืมไปเลยว่าก�าลังอบรมเรื่อง
สันติวิธีอยู่ พร้อมจะท�าอะไรก็ได้ แม้กระทั่งท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือขัด
กับค�าสอนของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อรักษา “ความถูกต้อง” เอาไว้ ความ
ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่ถ้ายึดติดถือมั่นมาก ก็สามารถผลักดัน
ให้ท�าสิ่งที่ผิดได้ เพราะยิ่งยึดติดถือมั่นมากเท่าไร ก็ยิ่งโกรธเกลียดได้
ง่ายจนลืมตัว เมื่อสิ่งที่ยึดติดถือมั่นถูกกระทบ หรือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เป็น
ไปตามที่ยึดติดถือมั่น และเมื่อลืมตัวเสียแล้ว ก็พร้อมจะท�าสิ่งที่เลวร้าย
หรือตรงข้ามกับสิ่งที่ตนเชื่อ

อันที่จริงถ้ามีสติ ก็จะรู้ว่าสิ่งที่วิทยากรผู้นั้นท�าก็คือ การสร้าง
สถานการณ์ยั่วยุเพื่อฝึกให้เขาเหล่านั้นคิดหาทางออกอย่างสันติ  
วิทยากรผู้นั้นเลือกที่จะใช้โจทย์ยากๆ คือเรื่องที่กระทบกับความเชื่อ
หรือทิฐิของคนเหล่านั้น ชนิดที่กระเทือนไปถึงอัตตา แต่เป็นเพราะ 
ผู้เข้าอบรมนั้นมัวแต่ส่งจิตออกนอก จดจ่ออยู่กับการกระท�าที่ “ไม่ 
ถูกต้อง” จนลืมกลับมาดูจิตของตน จึงถูกความโกรธเล่นงาน ผลก็คือ
แทนที่จะเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสันติ กลับท�าสิ่งเลวร้ายซึ่งสวนทาง
กับหลักธรรมในพุทธศาสนา พูดอีกอย่างก็คือสมาชิกส�านักปฏิบัติธรรม
เหล่านั้นล้วนสอบตก ทั้งในฐานะชาวพุทธและผู้ใฝ่สันติวิธี

ในความเป็นจริง โจทย์ดังกล่าวมิใช่เร่ืองเกินเลย ข่าวคราว 
ท�านองนี้เกิดขึ้นเนืองๆ อันเป็นธรรมดาของยุคน้ี ซ่ึงเต็มไปด้วยความ
หลากหลายทางความคิดความเชื่อรวมทั้งมีการปะทะทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอยู่เสมอ ความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเคารพเทอดทูนถูกละเมิดหรือ

จ้วงจาบนับวันจะเกิดซ�้าแล้วซ�้าเล่า นี้คือโจทย์ประเภทหนึ่งที่คนทุก 
ฝ่ายทุกความเชื่อจะต้องเตรียมตัวรับมือ ส�าหรับชาวพุทธ การตอบโต้
พฤติกรรมดังกล่าวมิอาจเป็นอื่นได้นอกจากการใช้สันติวิธี เพราะ 
นั่นคือสิ่งที่ยืนยันความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

อย่าว่าแต่การกล่าวร้ายหรือจ้วงจาบสิ่งที่เรารักเลย แม้กระทั่ง
เมื่อมีผู้ท�าร้ายเรา พระพุทธองค์ก็ได้ให้ข้อธรรมเตือนใจว่า “หากจะมี
พวกโจรผู้มีความประพฤติต�่าช้า เอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างเลื่อยอวัยวะ
น้อยใหญ่ ผู้มีจิตคิดร้ายแม้ในโจรพวกนั้น ก็ไม่ชื่อว่าท�าตามค�าสั่งสอน
ของเรา เพราะเหตุที่อดกล้ันไม่ได้นั้น แม้ในข้อนั้น เธอทั้งหลาย 
ควรส�าเหนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรผัน เราจักไม่เปล่งวาจา
ช่ัวหยาบ จักหวังอนุเคราะห์ส่ิงที่เป็นประโยชน์ มีเมตตาจิต ไม่มี 
โทสะภายใน แผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น”

การจ้วงจาบพระพุทธรูป ท�าลายวัดวาอารามนั้น ไม่สามารถ
ท�าให้พุทธศาสนาคลอนแคลนได้ ตราบใดที่ชาวพุทธยังมั่นคงในหลัก
ธรรม แต่เมื่อใดที่ชาวพุทธประพฤติตนคลาดเคลื่อนจากหลักธรรม 
แล้ว แม้มีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก มีวัดวาอารามที่งดงามมาก  
สถานะของพุทธศาสนาก็นับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ความเคารพในพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ในพุทธศาสนาเป็น 
สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธ สามารถน้อมใจให้เป็นกุศล เกิด 
ศรัทธาในการท�าความดีได้ แต่ถ้ายึดติดถือมั่นในส่ิงนั้นจนกลายเป็น 
“ตัวกู ของกู” ข้ึนมา มันก็สามารถผลักดันให้ท�าส่ิงที่ไม่ถูกต้องได้  
แทนที่จะท�าเพื่อปกป้องศาสนา อาจกลายเป็นการท�าเพื่อปกป้อง 
“ตัวกู ของกู” ก็ได้ ซึ่งลงท้ายกลายเป็นการบั่นทอนศาสนาหรือสิ่งที่
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“ถึงความเห็นของเราจะถูก 
แต่ถ้าเรายึดเข้าไว้ มันก็ผิด”
คำาสอนสั้นๆ ของหลวงพ่อเฟื่อง โชติโก 
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง 
สามารถเตือนใจทุกคนได้เป็นอย่างดี 
ไม่เฉพาะกับชาวพุทธเท่านั้น

ตนเทอดทูนสักการะดังที่ก�าลังเกิดขึ้นโดยพระพม่าและศรีลังกาที่ใช้
ความรนุแรงกบัชาวมสุลมิในนามของการปกป้องพทุธศาสนาในเวลานี้

ไม่ใช่แต่พุทธศาสนาเท่านั้น อุดมการณ์อันสูงส่งใดๆ หากยึดติด
ถอืมัน่เสยีแล้วกส็ามารถส่งผลให้ท�าสิง่ทีต่รงข้ามกบัอดุมการณ์เหล่านัน้
ก็ได้ ในท�านองเดียวกันยิ่งยึดมั่นในความดีความถูกต้องมากเท่าไร ก็
อาจลืมตัวจนท�าสิ่งที่ผิดก็ได้ นี้ใช่ไหมที่ท�าให้คนดีๆ เห็นด้วยกับการ 
ฆ่าตัดตอนพ่อค้ายาเสพติด หรือเข้าไปรุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาฆ่า 
ข่มขืนจนตายคาที่ รวมทั้งท�าให้ผู้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ พากันกลุ้มรุม
ท�าร้ายและทรมานนักศึกษาในเหตุการณ์ ๖ ตุลา ฯ ๒๕๑๙ จนถึงตาย

เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล กับ ยวาหะลาล เนห์รู ไม่เพียงอยู่คนละ
ทวีปเท่านั้น หากยังอยู่คนละฝั่งทางการเมืองอีกด้วย เชอร์ชิลเป็น 
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ในขณะที่เนห์รูเป็นผู้น�าขบวนการเรียกร้อง
เอกราชจากอังกฤษ อันดับสองรองจากคานธี เชอร์ชิลนั้นไม่เคย 
ปิดบังอคติที่มีต่อคนอินเดีย “ผมเกลียดคนอินเดีย” เขาเคยกล่าว 
อย่างเปิดเผย “พวกเขาเป็นพวกป่าเถื่อน ที่นับถือศาสนาป่าเถื่อน” 
ตลอดเวลาที่มีอ�านาจเขาใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อขบวนการเรียกร้อง
เอกราชในอินเดีย โดยไม่ยอมประนีประนอมด้วยเลย ผลก็คือผู้น�า 
ชาวอินเดียถูกจับกุมคุมขังครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งคานธีและเนห์ร ู
จ�าเพาะคนหลังนั้นการติดคุกครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของเขากิน
เวลาเกือบสามปี

อินเดียได้เอกราชก็ต่อเมื่อเชอร์ชิลพ้นจากอ�านาจแล้ว แต่ขณะที่
เป็นผู้น�าฝ่ายค้าน เขาก็ยังต่อต้านอินเดียทุกวิถีทาง รวมทั้งสนับสนุน
ปากีสถาน ซึ่งแยกมาจากอินเดียและกลายเป็นศัตรูส�าคัญของอินเดีย 
อย่างไรก็ตามเนห์รูซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย กลับมี
ท่าทีเป็นมิตรกับอังกฤษ และในเวลาต่อมาได้แสดงให้เห็นว่า แม้กระทั่ง
กับเชอร์ชิล เขาก็มีความเป็นมิตรให้ด้วยเช่นกันพระไพศาล วิสาโล 

สารคดี กันยายน ๒๕๕๖
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ในปี ๒๔๙๖ เนห์รูได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จ
พระราชินีเอลิซาเบธที่ ๒ ณ พระราชวังบัคกิงแฮม เมื่อเสร็จพิธีขณะที่
เนห์รูก�าลังจะกลับก็เหลือบเห็นเชอร์ชิล ซึ่งตอนนั้นกลับมาเป็นนายก
รัฐมนตรีอีกครั้ง ก�าลังยืนรอรถ เขาจึงตรงเข้าไปทักทายเชอร์ชิลราวกับ
คนคุ้นเคย ทั้งๆ ที่นั่นเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบกัน

เชอร์ชิลประทับใจในเหตุการณ์ครั้งนั้นมาก ในเวลาต่อมาเขา 
ได้พูดกับอินทิรา คานธี ลูกสาวของเนห์รูว่า “ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะ 
ท�าเช่นนั้น ทั้งๆ ที่ถูกผมจับเข้าคุกหลายครั้งแต่เขากลับเอาชนะความ
เกลียดชังได้ เขาปฏิบัติกับผมโดยไม่มีเค้าของความเจ็บแค้นเลย”

เหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่นาทีครั้งน้ันไม่เพียงเปลี่ยนทัศนคติของเขา
ต่อเนห์รู หากยังท�าให้ท่าทีของเขาต่ออินเดียเปลี่ยนไปด้วย เขาเคย 
พูดกับคนสนิทไม่นานหลังจากนั้นว่า “หากผมย้อนกลับไปได้ในปี ๒๔๘๘ 
(ปีสุดท้ายในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของเขาและสองปีก่อนที่
อินเดียจะได้รับเอกราช) ผมจะเสนอให้มีรัฐสภาในอินเดีย” เขายอมรับ
ว่าเสียใจที่ไม่ได้ผูกมิตรกับชาวอินเดียเลย แค่ติดต่อสัมพันธ์กันแต่ 
ในเรื่องการเมืองเท่านั้น

“แรงมาก็แรงไป” คือวิธีการที่หลายคนนิยม เพราะเห็นว่าถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว เขากระท�ากับเราอย่างไร ก็ต้องตอบโต้กลับไปให้สาสม
หรือหนักกว่า เพราะเชื่อว่าเราจะชนะเขาได้ก็ด้วยวิธีน้ีเท่านั้น แต่ที ่
จริงแล้วน�้าใจไมตรีหรือความเป็นมิตรต่างหากที่น�ามาซึ่งชัยชนะ เป็น
ชัยชนะอันยั่งยืนเพราะเป็นการชนะใจเขา แม้กระทั่งคนซ่ึงมีจิตใจ
แข็งแกร่งอย่างเชอร์ชิลซึ่งสามารถน�าอังกฤษชนะสงคราม และสยบ 
ฮิตเลอร์ได้ในท้ายที่สุด ก็ยังแพ้ใจของเนห์รู ซ่ึงไม่ได้ท�าอะไรมากไป 
กว่าหยิบยื่นไมตรีให้โดยไม่ถือโทษโกรธเคืองในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

ใจที่ไร้ความโกรธเกลียด มีแต่ความเป็นมิตรนั้น คือใจที่เข้มแข็ง
อย่างแท้จริงเพราะเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถ 
โน้มน้าวใจที่แข็งกระด้าง กราดเกรี้ยว หวาดระแวง ให้กลายเป็นใจ 
ที่อ่อนโยน นุ่มนวล และกลายเป็นมิตรได้ จะว่าไปแล้วในส่วนลึกของ 
ใจทุกดวงท่ีแข็งกระด้าง ก็คือความรักและความอ่อนโยน ที่ยังหลับใหล 
อยู่ แต่มันจะตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้สัมผัสกระแสแห่งความเป็นมิตรจาก 
ผู้อื่น ความรักและความอ่อนโยนที่ถูกปลุกขึ้นมานี้หากมีพลังมากพอ 
ก็สามารถเอาชนะความแข็งกระด้างและเปล่ียนใจของผู้นั้น ให้หันมา
เป็นมิตรกับผู้อื่น และท�าสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้

อย่างไรก็ตามก่อนที่คิดจะชนะใจผู้อื่น
อย่างแรกที่ต้องทำาคือชนะใจตนเอง 
นั่นคือ รู้จักให้อภัย ไม่ปล่อยใจ
ไปตามอำานาจของความโกรธเกลียด
หรือผูกใจเจ็บไม่เลิกรา

ภาวัน 
IMAGE กันยายน ๒๕๕๘
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ในหนังสือเรื่อง The Mind’s Eye โอลิเวอร์ แซ็คส์ (Oliver 
Sacks) แพทย์ด้านประสาทวทิยาและนกัเขยีนชือ่ดงั เล่าถงึประสบการณ์
และเรื่องราวของคนที่มีปัญหาด้านการรับรู้นานาชนิดได้อย่างน่าสนใจ 
สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มีคล้ายกันก็คือ ความสามารถในการปรับตัวให้อยู่
ในโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุขแทบไม่ต่างจากคนท่ัวไป ทั้งๆ ที่อวัยวะที่ 
ใช้ในการรับรู้บกพร่อง หรือ “พิการ”

นักเปียโนวัย ๖๗ ผู้หนึ่งจู่ๆ พบว่าเธอไม่สามารถอ่านหนังสือ
เป็นตัวได้ ทั้งๆ ที่ตายังดี เห็นหนังสือทุกตัว แต่รวมเป็นค�าไม่ได้  
ภายหลังอาการลุกลามกระทั่งมองอะไร ก็เห็นแต่รูปร่างเส้นสายหรือ
ลักษณะของมัน แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร (พูดอย่างพุทธก็คือ “สัญญา” 
บกพร่อง) ที่ร้ายก็คือเธออ่านโน้ตดนตรีไม่ออก เธอรู้สึกกังวลมาก 
เวลาเล่นดนตรีในที่สาธารณะ แต่ในเวลาต่อมาเธอได้พบว่าความจ�า
เกี่ยวกับดนตรีของเธอดีกว่าเดิม ทั้งชัดและทนนาน แค่ได้ยินเสียง 
เพลงยากๆ ครั้งแรกก็จ�าได้แม่น สามารถจะเรียบเรียงและเล่นใหม่ใน 
หัวได้เลยอย่างที่ไม่เคยท�าได้มาก่อน

หญิงวัย ๖๐ คนหนึ่ง เส้นเลือดในสมองแตก เมื่อฟื้นจากโคม่า 
นอกจากเป็นอัมพาตแล้ว ยังมีปัญหาในการได้ยิน แม้หูยังดีแต่ฟัง 
ค�าพูดของคนไม่รู้เรื่อง ความสามารถทางด้านภาษาสูญไปหมด รวมทั้ง
การพูดด้วย เธอเป็นทุกข์มากเพราะการสื่อสารของเธอกับโลกภายนอก
ถูกตัดขาดแทบจะสิ้นเชิง แต่ผ่านไปไม่กี่ปี ทักษะอย่างใหม่ก็ได้เกิดขึ้น
แก่เธอ คือสามารถเข้าใจเจตนาและความต้องการของผู้คนได้โดยฟัง
จากน�้าเสียง สีหน้า ท่าทาง และอิริยาบถของเขาขณะที่ก�าลังพูดกับ
เธอ ใช่แต่เท่านั้นเธอสามารถคิดค้นภาษาท่าทางที่ใช้สื่อสารกับผู้คน 
ได้เป็นอย่างดี

แซ็คส์ยังพูดถึงคนตาบอดอีกหลายคน ที่ประสาทด้านอื่นพัฒนา
จนสามารถชดเชยประสาทตาที่เสียไป เช่น มีหูที่ไวมากจนสามารถ
ได้ยิน “เสียง” จากวัตถุรอบตัวที่เงียบสนิท หากเดินผ่านสิ่งต่างๆ ที ่
อยู่ใกล้ตัวก็รู้ว่ามันมีรูปร่างอย่างไร ทั้งนี้ด้วยการสังเกตจากเสียงเดิน
ของเขาที่สะท้อนกลับหรือถูกดูดโดยวัตถุเหล่านั้น บางคนกระเดาะลิ้น
เป็นระยะๆ เพื่ออาศัยเสียงสะท้อนเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้า 
ใช่แต่เท่านั้น สัมผัสอย่างอื่นของเขาก็ละเอียดขึ้น เช่น สามารถบอก
ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าโดยสังเกตจากอากาศที่กระทบใบหน้าของเขา 
บางคนจึงสามารถเดินบนท้องถนนอย่างมั่นใจและรวดเร็วโดยไม่ต้อง 
ใช้ไม้เท้า จนหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนตาดีด้วยซ�้า มีไม่น้อยถึงกับ 
เล่นกีฬาหรือหมากรุกได้เพราะอาศัยสัมผัสดังกล่าว

ความสามารถข้างต้นส่วนใหญ่เกิดกับคนที่มีปัญหาในการมอง
ตั้งแต่ก�าเนิด ส่วนคนที่ตาบอดในวัยเด็กหรือผู้ใหญ่นั้น มีวิธีการอื่นที่ 
แตกต่างออกไป เช่น แค่ใช้นิ้วสัมผัสอักษรเบลล์ ก็เห็นภาพตัวอักษร
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ปรากฏขึ้นมาในใจ บางคนได้ยินเสียงพูดก็เห็นเป็นภาพข้ึนมา ไม่ว่า
ภาพสถานที่หรือเหตุการณ์ หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเวลาฟังเสียงหนังสือ 
พูดได้ เธอจะเห็นตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาเป็นแถว ราวกับว่าก�าลัง 
อ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่ และหากฟังเสียงนานๆ เธอจะรู้สึกปวดตามาก
ราวกับว่าใช้สายตามากเกินไป ส่วนบางคนนั้นแค่ได้ยินเสียงหรือได ้
กลิ่นของใคร ก็สามารถจับอารมณ์ของเขาได้ว่าก�าลังเครียดหรือกังวล 
โดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ด้วยซ�้า

ในท�านองเดียวกัน คนหูหนวกจ�านวนไม่น้อยมีความสามารถสูง
ในการอ่านปากของคน หากเป็นคนที่มิได้มีปัญหาแต่ก�าเนิด ก็สามารถ
พูดคุยกับคนได้รู้เรื่องราวกับคนปกติ บางคนเล่าว่าเพียงแค่เห็นปาก
ของคนพูด ก็ได้ยินเสียงของเขาขึ้นมาในใจอย่างแจ่มชัด จะมีปัญหา 
ก็ต่อเมื่อคู่สนทนาพูดโดยหันหลังให้หรือปิดปาก ถึงตอนน้ันคู่สนทนา
จึงรู้ว่าอีกฝ่ายมีปัญหาในการฟัง

แซคส์อธิบายว่า ความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง 
เป็นเพราะสมองมีความยืดหยุ่นสูง (plasticity) กล่าวคือเมื่อสมอง 
ส่วนใดเสียไป สมองส่วนอื่นก็จะเอาหน้าที่บางอย่างของสมองส่วนนั้น
ไปท�าแทน หรือพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยการรับรู้ส่วนที่ 
ขาดหายไป เช่น ถ้าสมองส่วนรับรู้ภาพถูกท�าลาย สมองส่วนที่ได้ยิน
เสียงหรือได้กลิ่นก็จะมาท�างานทดแทน อะไรที่เคยท�าได้ แต่กลับท�า 
ไม่ได้ สมองจะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถท�าได้เหมือนเดิม 
มากที่สุด ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสมองของมนุษย์มี 
ความสามารถในการปรบัตวัสงูมากเพือ่รับมอืกบัความพลกิผนัทีเ่กดิขึน้ 
ท�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตได้เหมือนปกติ

อันที่จริงมิใช่แต่สมองเท่านั้น จิตใจของเราก็ปรับตัวเก่งเช่นกัน 
เม่ือมีความเปลี่ยนแปลงในทางลบเกิดขึ้น ความรู้สึกแรกคือเป็นทุกข์ 
รู ้สึกย�่าแย่ แต่ในเวลาไม่นานจิตก็จะฟื ้นขึ้นมา กลับมาเป็นปกติ  
สามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ได้ในที่สุด หลายคนที่พิการ สูญเสีย
ตา หรือแขนขา จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป
เขากลับสามารถอยู่กับความบกพร่องทางกายได้อย่างสุขสบาย เช่น
เดียวกับผู้ท่ีสูญเสียคนรักหรืออิสรภาพ ใหม่ๆ ก็ท�าใจไม่ได้ แต่ถ้าให้
เวลาแก่ตัวเอง ในที่สุดก็ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ หลังจาก
ถูกจองจ�าหลายปี นักโทษหลายคนรู้สึกว่าคุกกลายเป็นบ้านของเขา 
ไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องออก กลับรู้สึกอาลัยที่ต้องจากคุกไป

เคยมีการทดลองกรอกเสียงเครื่องดูดฝุ่นให้แก่คนสองกลุ่มผ่าน 
หูฟัง ต่างกันตรงที่กลุ่มแรกได้ยิน ๔๕ วินาที กลุ่มที่สองได้ยินแค่ ๕ 
วินาที จากนั้นก็ถามทุกคนว่ารู้สึกร�าคาญมากน้อยเพียงใดในช่วง ๕ 
วินาทีสุดท้าย ปรากฏว่ากลุ่มที่รู้สึกร�าคาญมากที่สุดหาใช่กลุ่มแรก  
ดังที่หลายคนเข้าใจไม่ กลับเป็นกลุ่มที่สอง ท�าไมกลุ่มแรกจึงรู้สึกร�าคาญ
น้อยกว่ากลุ่มที่สองทั้งๆ ที่ได้ยินเสียงระคายโสตประสาทนานกว่า  
ค�าตอบก็คือ หลังจากฟังมาได้ ๔๐ วินาที กลุ่มแรกก็เร่ิมคุ้นเคยกับ
เสียงดัง ดังนั้นเมื่อถึง ๕ วินาทีสุดท้ายจึงรู้สึกร�าคาญน้อยลง 

การทดลองดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ถงึความสามารถของจติในการปรบัตวั
กับความเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นลบก็ตาม พึงสังเกตว่าจิตปรับตัวได้เอง
โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ท�าอะไรเลย ถ้าเจ้าตัวท�าบางสิ่งเพิ่มเติม เช่น เอาจิต
มาจดจ่อที่ลมหายใจ หรือมีสติรับรู้ความร�าคาญที่เกิดขึ้น หรือนึกใน
ทางบวก (เช่นจินตนาการถึงทิวทัศน์ที่งดงาม) จิตจะปรับตัวหรือกลับมา
เป็นปกติได้เร็วขึ้น
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ธรรมชาติของกายและใจนั้น มีความยืดหยุ่นและปรับตัวสูงมาก 
และหากเราไม่ปล่อยให้ธรรมชาติท�างานตามล�าพังเท่านั้น แต่พยายาม
หนุนเสริมธรรมชาติอีกแรงหนึ่งด้วย การปรับตัวหรือฟื้นตัวก็จะเกิด 
เร็วขึ้น หลายคนที่แซคส์พูดถึงในหนังสือของเขาไม่ได้อยู่เฉยๆ ปล่อย
ให้สมองปรับตัวเอง แต่เพียรพยายามที่จะฝึกฝนตนและหาแนวทาง 
ใหม่ๆ เพื่อมีชีวิตอย่างปกติสุขท่ามกลางข้อจ�ากัดหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 
หญิงชราผู้สูญเสียความสามารถทางภาษาเนื่องจากเส้นเลือดในสมอง
แตก หลังจากที่ทุกข์อยู่นาน แต่เมื่อได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการ 
สื่อสาร ถึงกับบอกว่าเธอโชคดีที่แผลในสมองของเธอไม่ถึงกับท�าลาย
ความทรงจ�าและความสามารถในการคิดของเธอ

ในท�านองเดียวกันแม้ร่างกายหรือสมองของเราเป็นปกติ แต ่
หากจิตใจตกต�่าย�่าแย่เพราะความสูญเสียพลัดพรากหรือความผิดหวัง 
การเพียรฝึกจิตให้เข้มแข็งมั่นคง มีสติเท่าทันอารมณ์ และมีปัญญา
ตระหนักชัดว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิต จิตก็จะฟื้นตัว
ขึ้นมาเป็นปกติ และรู้สึกเป็นสุขได้ในสถานการณ์ใหม่

แต่ถึงแม้จะไม่ได้เพียรพยายามฝึกตนเลย เพียงแค่ให้เวลาแก่
จิตใจของตนในการปรับตัวก็ช่วยได้ไม่น้อยแล้ว ข้อส�าคัญ อย่าด่วน 
ตัดโอกาสดังกล่าวด้วยการคิดสั้นหรือท�าร้ายตนเองเพราะคิดว่าชีวิต 
จบสิ้นแล้ว หรือเพราะคิดว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนั้นจะคงทนถาวร 
อย่าลืมว่าแม้สถานการณ์ภายนอกจะเลวร้ายไม่เปลี่ยนแปลง แต ่
สภาวะในใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และสามารถเปลี่ยนไป 
ในทางที่ดีได้ด้วย ว่าแต่เราแน่ใจแล้วหรือว่า สถานการณ์ภายนอก 
จะเลวร้ายไปตลอด

“จันทิมา” มีแม่ที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ หลงลืมเป็นประจ�า เวลา
หาของไม่เจอจะมีอาการกระวนกระวาย กระสับกระส่าย อีกทั้งมี 
เร่ืองวิตกกังวลต่างๆ นานา หน้าตาหม่นหมอง อารมณ์พลุ่งพล่าน 
ได้ง่าย

จันทิมาไม่สบายใจที่แม่เป็นเช่นนี้ พยายามบอกให้แม่ปล่อยวาง 
หาของไม่เจอไม่เป็นไร เดี๋ยวก็เจอเอง อย่าไปกังวลมาก แต่พูดเท่าไร
ก็ไม่เป็นผล ท�าให้เธอยิ่งเครียด ไม่เข้าใจว่าท�าไมแม่ไม่ยอมปล่อยวาง
บ้าง

จันทิมาอยากให้แม่ปล่อยวาง แต่เธอกลับไม่เฉลียวใจเลยว่า  
ตัวเธอเองก็ปล่อยวางไม่ได้ เป็นทุกข์ทุกครั้งที่เห็นแม่ไม่เป็นดั่งใจ  
ในเมื่อตัวเธอเองยังปล่อยวางไม่ได้ แล้วจะไปคาดหวังให้แม่ ซึ่งม ี
สุขภาพจิตย�่าแย่กว่าเธอ ปล่อยวางได้อย่างไร

จะว่าไปแล้วความเครียดของเธอ มีส่วนไม่น้อยท�าให้แม่ม ี
อาการกระวนกระวายหนักขึ้น เพราะถึงแม้ความจ�าและความคิดจะ
เสื่อมทรุด แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ยังสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของพระไพศาล วิสาโล 

สารคดี ๒๕๕๖ กรกฎาคม

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



76 77

คนรอบข้างได้ผ่านสีหน้าและน�้าเสียง กล่าวอีกนัยหนึ่งความเครียด 
ของจันทิมาสามารถถ่ายเทไปยังแม่ของเธอได้

ถ้าเธออยากให้แม่ปล่อยวาง เธอก็ต้องเป็นฝ่ายปล่อยวางก่อน 
ถ้าเธอยังปล่อยวางไม่ได้ อย่างน้อยก็จะเข้าใจได้ว่าท�าไมแม่จึงไม่ยอม
ปล่อยวางบ้าง ความเข้าใจดังกล่าวย่อมช่วยให้เธอเป็นทุกข์น้อยลง 
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของแม่ได้มากขึ้น การยอมรับดังกล่าว 
ย่อมช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ของเธอกับแม่ดีขึ้น และเมื่อเธอเป็นทุกข์น้อยลง 
ก็ย่อมส่งผลดีต่ออารมณ์ของแม่ด้วย ยิ่งเธอสามารถปล่อยวางได้มากขึ้น 
ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อได้อยู่กับแม่ ก็จะโน้มน้าวอารมณ์ของแม่ให้พลอย 
ดีขึ้นด้วย

การช่วยเหลือผู้ป่วยนั้น ควรเริ่มจากการดูแลรักษาใจของผู้ดูแล
ให้ดีก่อน การเรียกร้องหรือแนะน�าพร�่าสอนผู้ป่วยให้รู้จักวางใจมักไร้ผล 
หากผู้ดูแลลืมมองตนและไม่สนใจที่จะปฏิบัติตนอย่างเดียวกับที่เรียกร้อง
ผู้ป่วย สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ คนที่ชอบเรียกร้องผู้อื่นให้ปล่อยวางนั้น 
ตนเองมักท�าใจปล่อยวางไม่ค่อยได้ จะว่าไปแล้วสาเหตุที่ผู้คนชอบ 
เรียกร้องผู้อื่นนั้นมักเป็นเพราะลืมเรียกร้องตนเอง ใครๆ ก็อยากเห็น
คนอื่นเปลี่ยนแปลง แต่ละเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน

บ่อยครั้งเรามักมองว่าคนอื่นเป็นปัญหา แต่ไม่เฉลียวใจว่าตนเอง
ก็เป็นปัญหาหรือมีส่วนท�าให้เกิดปัญหานั้นด้วยเช่นกัน พ่อแม่ที่กลุ้มใจ
เพราะลูกไม่ยอมฟังตนนั้น หากสืบสาวไปก็จะพบว่าเป็นเพราะพ่อแม่
ไม่ยอมฟังลูกก่อน ถนัดแต่การบังคับ ชี้นิ้ว หรือสั่งสอนอย่างเดียว  
ไม่สนใจแม้แต่จะถามว่าลูกคิดหรือรู้สึกอย่างไร ลูกที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ 
พอโตขึ้นก็ไม่ฟังพ่อแม่เช่นเดียวกัน

ปัญหานี้แก้ไม่ได้ด้วยการเรียกร้องให้ลูกฟังพ่อแม่มากขึ้น แต่ 
แก้ได้ด้วยการที่พ่อแม่เป็นฝ่ายฟังลูกก่อน ไม่ด่วนตัดสินเมื่อเห็นลูกท�า
อะไรที่ขัดตาขัดใจ แต่ควรถามเหตุผลของลูกก่อน เมื่อใดที่พ่อแม่
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ ความเปลี่ยนแปลงของลูกก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

เป็นเพราะลืมมองตน ผู้คนจึงมักสร้างปัญหา
หรือมีส่วนทำาให้ปัญหาลุกลามขึ้นโดยไม่รู้ตัว 
ดังนั้นเมื่อใดที่คิดจะแก้ปัญหา 
ควรหันมาสำารวจตนเองก่อนที่จะเรียกร้อง
หรือจัดการคนอื่น แม้แต่การช่วยคนอื่นก็เช่นกัน 
เพียงแค่ดูแลตนเองให้ดีก็สามารถช่วยคนอื่นได้มาก 
ภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ว่า 
“เมื่อรักษาตน ก็เท่ากับรักษาผู้อื่น (ด้วย)”
ไม่ล้าสมัยเลย แม้กาลเวลาจะผ่านมาร่วม ๒,๖๐๐ ปี

ภาวัน 
IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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ความสามารถของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย 
นอกจากสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพล 
อยู่ไม่น้อยก็คือ ส�านึกว่าเราเป็นใคร

คล็อด สตีล (Claude Steele) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
กับคณะ เคยทดลองให้นักศึกษาท�าแบบทดสอบชิ้นหนึ่ง โดยบอกว่า
เป็นการวัดความสามารถทางสติปัญญา ปรากฏว่านักศึกษาผิวด�า 
ท�าคะแนนได้น้อยกว่านักศึกษาผิวขาว แต่พอเอาแบบทดสอบช้ิน 
เดียวกันนั้นให้นักศึกษาท�า โดยบอกเพียงแค่ว่าเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ ไม่เกี่ยวกับการวัดความสามารถแต่อย่างใด
ปรากฏว่านักศึกษาผิวด�ากับผิวขาวท�าคะแนนได้ไม่ต่างกัน

ในท�านองเดยีวกนัเมือ่ให้นกัศกึษาหญงิท�าแบบทดสอบคณติศาสตร์ 
โดยบอกว่าเป็นการวดัความสามารถ ปรากฏว่าคะแนนทีอ่อกมาต�า่กว่า
นักศึกษาชายที่มีความรู้ระดับเดียวกัน แต่พอบอกว่าแบบทดสอบนี ้
เป็นเพียงเครื่องมือส�าหรับการวิจัย นักศึกษาหญิงสามารถท�าคะแนน
ได้มากพอๆ กับนักศึกษาชาย

ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น มีค�าอธิบายว่า เมื่อนักศึกษาผิวด�าหรือ
นักศึกษาหญิงได้รับการบอกว่า แบบทดสอบที่ตนก�าลังท�านั้น เป็น 
การวัดความสามารถของตน นักศึกษาเหล่านั้นจะรู้สึกว่าตนก�าลังถูก
ทดสอบในฐานะที่เป็นคนผิวด�าหรือผู้หญิง ถึงตรงนี้ทัศนคติกระแสหลัก
(stereotype) ที่มองว่าคนผิวด�าหรือผู้หญิงมีความสามารถด้อยกว่า 
คนผิวขาวหรือผู้ชาย ก็เข้ามามีอิทธิพลต่อความ
รู้สึกของนักศึกษาเหล่านั้น ท�าให้ขาดความ
เช่ือมั่นในตนเอง จึงท�าคะแนนได้ไม่ดี  
จรงิอยูอ่าจมบีางคนทีต้่องการพสิจูน์ตนเอง
ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นมอง จึงมีความ
ตั้งใจมากในท�าแบบทดสอบดังกล่าว แต่ 
ยิ่งตั้งใจมาก ก็ยิ่งเกร็งหรือเครียด จึงท�า 
ผลงานได้ไม่ดี ตรงข้ามกับเวลาที่นักศึกษาเหล่านั้น
ท�าแบบทดสอบที่ (ถูกบอกว่า) ไม่ได้ชี้วัดความสามารถอะไรเลย พวก
เขาจะท�าสบายๆ โดยไม่กังวลถึงสายตาของใคร และโดยไม่ได้คิดว่า
ตนเองเป็นคนผิวด�าหรือผู้หญิงด้วยซ�้า ผลงานจึงออกมาดีไม่ด้อยไปกว่า
นักศึกษาผิวขาวหรือผู้ชาย

ความส�านึกว่าตนเป็นใครนั้นสามารถส่งผลในทางบวกหรือลบ
ต่อความสามารถก็ได้ แม้แต่คนๆ เดียวกัน ผลงานก็อาจข้ึนหรือลง 
ข้ึนอยู่กับว่า มีส�านึกในตัวตนอย่างไร ดังเห็นได้จากการทดลองของ 
มาร์กาเร็ต ชิน (Margaret Shin) และคณะ ซึ่งขอให้ผู้หญิงอเมริกัน
เช้ือสายเอเชียมาท�าแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเป็นสอง 
กลุ่ม กลุ่มแรกถูกถามเกี่ยวกับเพศของตน เช่น ถูกถามว่าชอบหรือ เคร
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ไม่ชอบเกี่ยวกับหอพักรวม (เพื่อปูทางให้เธอคิดถึงเรื่องเพศของตน) 
ส่วนอีกกลุ่ม ถูกถามเกี่ยวกับเชื้อชาติของตน เช่น ภาษาที่พวกเธอใช้
ที่บ้าน รวมถึงประวัติความเป็นมาของครอบครัวเธอ (เพ่ีอปูทางให้ 
พวกเธอคิดถึงเชื้อชาติของตน)

ปรากฏว่าคะแนนที่ออกมาของสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างเห็น 
ได้ชัด กลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับเพศของตนท�าคะแนนได้แย่กว่ากลุ่มที่ถูก
ถามเกี่ยวกับเชื้อชาติของตน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ กลุ่มแรกนั้นจะถูก
กระตุ้นให้เกิดส�านึกในความเป็นผู้หญิงซึ่งท�าให้หวั่นไหวต่อความคิด
กระแสหลักที่มองว่าผู้หญิงไม่เก่งคณิตศาสตร์ ขณะที่กลุ่มที่สองนั้น  
เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดส�านึกในความเป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ก็จะ 
รู้สึกมั่นใจในตนเองเพราะทัศนคติของคนทั่วไปในสหรัฐอเมริกามองว่า
คนเชื้อชาตินี้เก่งเป็นพิเศษในด้านคณิตศาสตร์

ปฏิสัมพันธ์หรือการกระตุ้นจากภายนอก (ดังตัวอย่างการทดลองที่ 
กล่าวมา) แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะมีส�านึก
ในตัวตนแบบไหน แท้จริงแล้วเราสามารถเลือกมีส�านึกในตัวตนชนิดที่
เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองได้ แต่จะท�าเช่นนั้นได้ก็ต้องมีสต ิ
รู้ทันเวลาเกิดส�านึกในตัวตนที่เป็นลบหรือต�่าต้อยในสายตาของคนอื่น
ด้วย หาไม่แล้วก็อาจหวั่นไหวต่อทัศนคติดังกล่าวได้ง่าย

อย่างไรก็ตามจะดีกว่าไหมหากเราวางส�านึกในตัวตนลงเสีย  
เวลาท�างานใดก็ตาม ใจก็อยู่กับงานที่ท�า โดยไม่ปล่อยให้ส�านึกใน 
ตัวตนนั้นครอบง�าใจ รวมทั้งไม่แคร์ด้วยว่าใครจะมองว่าเราเก่งหรือ 
ไม่เก่ง ผลงานจะออกมาอย่างไรก็ไม่กังวลเพราะไม่สนใจค�าชื่นชม 
หรือค�าวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือท�างานด้วยจิตว่าง เป็น 
หนึ่งเดียวกับงาน โดยไม่พะวงกับอะไร แม้จะมีรางวัลเป็นผลตอบแทน
ก็ตาม

จางจื๊อ ปราชญ์ชาวจีนในพุทธศตวรรษที่สาม ได้เล่าถึง “ขิง” 
ซ่ึงแกะสลักที่แขวนระฆังได้อย่างงดงามราวเทวดาเนรมิต เมื่อถูกถาม
ว่าเขามีความลับอย่างไรในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ 
เขาตอบว่า เขาไม่มีความลับอะไรดอก  
ก่อนท�างานเขาเพียงแต่ท�าจิตให ้
สงบ ผ่านไปสามวัน “ข้าพเจ้าลืม
นึกถึงผลได ้และความส�าเร็จ”  
ผ่านไปห้าวัน “ข้าพเจ้าลืมนึกถึง 
ค�าชมและค�าวิจารณ์” ผ่านไป 
เจด็วนั “ข้าพเจ้าลมืนกึถงึร่างกาย” 

Sdrs

Sdrs

Sdrs

การทดลองดังกล่าวนอกจากจะยืนยันว่า ส�านึกว่าตนเป็นใครมี
ผลต่อความสามารถที่แสดงออกมา (โดยสัมพันธ์กับสายตาของคนอื่น) 
ยังชี้ว่าคนเรานั้นมีส�านึกในตัวตนที่หลากหลาย ผลงานที่ออกมาจึง 
แตกต่างไปด้วย สุดแท้แต่ว่าผู้คนมีทัศนคติต่อตัวตน (หรืออัตลักษณ์) 
นั้นอย่างไร แม้ส�านึกในตัวตนที่แตกต่างกันนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
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ถึงตอนนี้เขาไม่ได้นึกถึงอะไรเลย ไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจของเขา 
จากงาน “ข้าพเจ้าประมวลความคดิลงเป็นหนึง่แต่ในเรือ่งทีแ่ขวนระฆงั” 
เมื่อเขาเข้าป่าได้เห็นต้นไม้ที่เหมาะ รูปร่างของที่แขวนระฆังก็ปรากฏ
แก่สายตาของเขา แล้วเขาก็ “เพียงแต่ใช้มือเริ่มท�ารูปร่างนั้นให้เป็น
จริงขึ้นมา”

จางจื๊อยังพูดถึงนายขมังธนูผู้สามารถว่า “เม่ือนายขมังธนูยิง 
โดยไม่หวังอะไร ย่อมใช้ความช�านิช�านาญได้เต็มที่ ถ้ายิงเพื่อโล่ห ์
ทองเหลือง ย่อมประหม่าเสียแต่แรกแล้ว ถ้ายิงเอาทองเป็นรางวัล  
เลยตาบอดเอาด้วยซ�้า หาไม่ก็เห็นเป้าเป็นสองเป้าเพราะใจไม่อยู่กับ
ตัว” แท้จริงแล้วความช�านาญของเขาไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย แต่ 
เป็นเพราะ “ความต้องการเอาชนะท�าให้อ�านาจของเขาขาดหายไป” 
(ส�านวนแปลของ ส.ศิวรักษ์ ใน มนุษย์ที่แท้)

นักฟุตบอลระดับโลก เมื่อต้องยิงลูกโทษในนัดส�าคัญ หากเขา
พะวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ายิงไม่เข้า หรือเพียงแต่คิดว่าน้ีคือวินาทีแห่ง
ความเป็นความตายของทีมเขา มีโอกาสมากที่เขาจะยิงพลาด ทั้งๆ ที่
ตอนซ้อม เขาสามารถยิงประตูได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางตรงข้าม
หากเขาไม่คิดถึงอะไร ใจแน่วแน่อยู่กับลูกฟุตบอลข้างหน้า มีโอกาส 
สูงมากที่ฟุตบอลจะเข้าไปตุงตาข่ายคู่แข่ง

ความส�าเร็จของนักฟุตบอลชั้นน�านั้น ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถ
เท่านั้น แต่อยู่ที่ใจด้วยว่าจะนิ่งเพียงใดในช่วงเวลาอันส�าคัญ

ฉันใดก็ฉันนั้น เราจะทำางานได้สำาเร็จ
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวางใจด้วยว่า
จะนิ่งหรือ “ว่าง” เพียงใด 
ทั้งจากสำานึกในตัวตน 
จากสายตาของผู้คน
และจากความคาดหวังในผลงาน

พระไพศาล วิสาโล 
สารคดี พฤษภาคม ๒๕๕๖
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การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนน้ันมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียว ท้ังมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับ
พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น
ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต จึงควรที่
ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อฟื ้นฟู 
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย 
รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชน ส�าหรับการเคลื่อนไหว
ผลักดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙ องค์กร ได้แก่
มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย 
มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา
ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม

สถานที่ติดต่อ เครือข่ายพุทธิกา
๔๕/๔ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๙ (เหล่าลดา) ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๒-๔๓๘๗, ๐-๒๘๘๖-๐๘๖๓,
๐๘๑-๖๕๘-๗๒๔๑, ๐๘๖-๓๐๐-๕๔๕๘, ๐๙๘-๙๐๖-๓๔๘๘
โทรสาร ๐-๒๘๘๒-๕๐๔๓
อีเมล์ b_netmail@yahoo.com, budnet2500@gmail.com
http://www.budnet.org   
ID line : 0989063488

เครือข่ำยพุทธิกำ
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

บทเรียนจำกผู้จำกไป
นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ
อโนทัย เจียรสถาวงศ์ 
บรรณาธิการ 
ราคา ๑๐๐ บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ 
และเป็นสุข 
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๗๕ บาท

เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ 
เล่ม ๑ 
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ 
ราคา ๑๒๐ บาท

เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ 
เล่ม ๒
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ 
ราคา ๙๙ บาท

เหนือควำมตำย
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๑๒๐ บาท

สุขสุดท้ำยที่ปลำยทำง 
กรรณจริยา สุขรุ่ง 
ราคา ๑๙๐ บาท

เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม เล่ม ๑ - ๒ 
สง่า ลือชาพัฒนพร 
ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท  

ควำมตำยในทัศนะ
ของพุทธทำสภิกขุ
พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 
ราคา ๗๐ บาท

ระลึกถึงควำมตำยสบำยนัก
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๔๐ บาท

ชีวิตและควำมตำย
ในสังคมสมัยใหม่
พระไพศาล วิสาโล และคณะ 
ราคา ๕๕ บาท

หนังสือเครือข่ายพุทธิกา

บันทึกธรรมชำติ
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๖๕ บาท
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สมทบค่ำจัดพิมพ์ เล่มละ ๑๕ บำท (จัดส่งฟรี)

- ๓๐ วิธีท�าบุญ - สอนลูกท�าบุญ - ฉลาดท�าใจ - ชนะได้ด้วยไมตรี 
- เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา - สุขสวนกระแส - ความสุขที่ปลายจมูก - ขุมทรัพย์จากก้อนอึ
- ใส่บาตรให้ได้บุญ - ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ - ความสุขที่แท้ - ก้าวข้ามความทุกข์
- พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ - อยู่ทุกที่ก็มีสุข - เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์ - ปาฏิหาริย์สานใจ
- สังฆทานการเจือจานสังคม - ชีวิตเปี่ยมมิตร...จิตเปี่ยมสุข - ส่องพระ ส่องตน ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน
- แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข - การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ 

น้�ำใส ใจเย็น
พระไพศาล วิสาโล  
ราคา ๗๙ บาท

ธรรมะส�ำหรับผู้ป่วย
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๑๐๐ บาท

เลือกทำงนี้ดีกว่ำ : 
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ    
เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน 
ราคา ๕๙ บาท

สำนรัก สร้ำงสุข
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๓๙ บาท

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ 
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๑๒๐ บาท

จิตใส ใจสุข
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๘๕ บาท ฉลำดท�ำบุญ 

รวมเรื่องน่ารู้
คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม 
และพระไพศาล วิสาโล 

ราคา ๖๐ บาท ฉลำดท�ำใจ 
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 
พระไพศาล วิสาโล 

ราคา ๙๙ บาท

จิตเบิกบำน งำนสัมฤทธิ์
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๕๙ บาท

ธรรมะข้ำงเตียง
พระไพศาล วิสาโล

ราคา ๖๐ บาท

เติมชีวำให้ชีวิต
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๘๐ บาท

ปทำนุกรมควำมตำย
จัดทำาโดย พุทธิกา 

ราคา ๖๐ บาท

รักษำใจให้ไกลทุกข์ 
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๒๐ บาท

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ท่านใด สนใจพวงหรีดหนังสือ เกื้อกูลโลก เกื้อกูลธรรม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.budnet.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่เครือข่ายพุทธิกา

ซีดี 
ระลึกถึงควำมตำยสบำยนัก 

 ราคา ๒๐ บาท

ดีวีดี 
สู่ควำมสงบที่ปลำยทำง 
ราคาแผ่นละ ๕๐ บาท

ซีดี MP3 เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ 
(๑ ชุด มี ๖ แผ่น) รำคำแผ่นละ ๒๐ บำท

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา




