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ค�ำปรำรภ

น�้าใจเมื่อเกิดขึ้นกับใคร ไม่เพียงน�าความชุ่มเย็นสู่บุคคลผู้นั้น  

หากยังช่วยประสานใจผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น ในทางตรงกัน

ข้าม จิตใจที่แห้งผาก ย่อมสร้างความเร่าร้อนแก่เจ้าตัว อีกทั้งยังเป็น

บ่อเกิดแห่งความร้าวฉานและวิวาทบาดหมางระหว่างผู้คน

จิตใจของเราทกุคนย่อมโหยหาความสงบเยน็ เช่นเดยีวกบัร่างกาย

ที่ขาดน�้าไม่ได้  ความสุขชนิดใดก็สู้ความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้  แม้น

มีเงินมากมาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งเสพ ยศศักดิ์อัครฐานสูงส่ง แต่หาก

ปราศจากซึ่งความสงบจิตเย็นใจแล้ว ชีวิตก็เสมือนว่างเปล่าและไร้ค่า   

ครั้นจะตามล่าหาความสงบเย็นจนสุดขอบฟ้าก็ไม่มีวันหาพบ เพราะ

แท้จรงิแล้วความสงบเยน็อยูใ่นส่วนลกึของจติใจ ทีผู่ค้นมกัจะมองข้าม

ไป

ต้นไม้ไพรพฤกษ์ทีห่ยัง่รากลึกย่อมสมัผสัความชุม่เยน็ของน�า้ใต้ดนิ

ฉนัใด จิตใจท่ีหยัง่ลกึเท่านัน้จงึจะพบความสงบเยน็ทีช่่วยหล่อเลีย้งชวีติ
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ให้สดใส เพิ่มพูนน�้าใจให้เกิดเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น ขณะเดียวกัน

ยิ่งช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มากเท่าใด ความเห็นแก่ตัวและความ

แขง็กระด้างกย็ิง่น้อยลงมากเท่านัน้ เหมอืนชัน้หนิใต้ดนิทีอ่่อนตัว ช่วย

ให้จติใจหยัง่ลกึข้ึนจนถึงความสขุชัน้ในทีป่ระเสรฐิ เป็นสขุทีบ่�ารงุใจให้

ใสเย็นอยู่เสมอและเกิดพลังที่จะท�าความดีไม่หยุดหย่อน

หวังว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยเป็นแนวทางให้ผูอ่้านได้พบน�้าใส ใจเยน็

อันเป็นความสุขอย่างง่าย ๆ  ที่ไม่ได้แยกขาดจากชีวิตประจ�าวัน ข้อ

เขียนทั้ง 30 ชิ้น นั้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นงานเขียนของ 

“ภาวัน” ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี 2๕๕2-2๕๕๔  

ส่วนท่ีสองนั้นคัดสรรจาก “ค�าปรารภ” ในหนังสือของพระไพศาล 

วสิาโล โดยมกีารล้อมกรอบเพ่ือให้แยกจากส่วนแรก โดยเรยีงสลบักนั

ทีละบทตลอดทั้งเล่ม เพื่อเสริมเนื้อหาของกันและกัน
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หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จได้ โดยคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ เป็น

บรรณาธกิารคดัเลือกต้นฉบบั และคุณมณ ีศรเีพยีงจนัทร์ ช่วยด�าเนิน

การตีพิมพ์จนส�าเร็จเป็นรูปเล่ม  ขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วิสาโล

ภาวัน

1๕ มิถุนายน 2๕๕๕
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๑

อย่ำปล่อยใจให้มืดมิด

มีเรื่องเล่าว่า ชายผู้หนึ่งเดินคอตกอยู่บนสะพานสูง เมื่อถึงกลาง

สะพานเขาก็หยุด แล้วก้มลงมองสายน�้าเชี่ยวเบื้องล่าง ขณะที่ก�าลัง

ครุน่คดิอยูพั่กใหญ่ กส็งัเกตเหน็หญงิสาวผูห้นึง่เดนิร้องห่มร้องไห้แล้ว

มายืนเกาะราวสะพานไม่ไกลจากเขาเท่าไร พอเธอท�าท่าจะปีนขึ้นราว

สะพาน เขาก็รีบวิ่งไปฉุดตัวเธอเอาไว้ 

หญิงผู้นี้ตั้งใจจะฆ่าตัวตาย เธอเพิ่งถูกชายคนรักทิ้งไปหลังจากรู้

ว่าเธอตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน เขาจึงปลอบใจเธอว่า ชีวิตนี้ยังมีหวัง คน

เราถ้าไม่ย่อท้อต่อชีวิต ย่อมพบกับความสมหวังในที่สุด ไม่มีใครที่จะ

ล้มเหลวไปได้ตลอด

เธอฟังแล้วกก็ลบัมกี�าลังใจอกีคร้ัง เธอขอบคณุเขามากทีท่�าให้เธอ

ได้คิด จากนั้นก็เดินหายลับไปชายผู้นั้นกลับมายืนนิ่งอยู่กลางสะพาน

อกีครั้ง เขาเหมอ่ลอยอยู่พกัใหญ่ จากนั้นเหตุการณ์กเ็กดิขึน้เร็วกว่าที่
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ใครจะคาดคิด เขาปีนราวสะพานแล้วทิ้งร่างจมหายไปในสายน�า้เชี่ยว 

มีผู้พบจดหมายลาตายของเขาในบ้านพัก เขาขอโทษพ่อแม่และ

ภรรยาท่ีตัดสินใจคิดสั้น อนาคตของเขาหมดสิ้นแล้วเพราะธุรกิจล้ม

ละลาย เป็นหนี้หลายสิบล้าน อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งเล่า แต่ก็สะท้อนความจรงิบางอย่างของมนษุย์ เมือ่

เห็นใครประสบปัญหาชีวิต เราสามารถแนะน�าเขาได้ว่าควรท�าใจ

อย่างไร แต่หากปัญหานั้นเกิดขึ้นกับเราเอง เรากลับช่วยตัวเองไม่ได้

เลย เช่นเดียวกับชายในเรื่องที่พูดเตือนใจให้หญิงสาวมีความหวังกับ

ชีวิตจนเลิกฆ่าตัวตาย แต่เขาเองกลับไม่สามารถท�าเช่นนั้นกับตัวเอง

ได้

อย่าว่าแต่เรื่องหนักหนาสาหัสจนคิดฆ่าตัวตายเลย แม้แต่เรื่องที่

เบากว่านั้นก็เหมือนกัน เวลาลูกท�าเงินหายไม่กี่ร้อยบาท เราสามารถ

ปลอบใจลูกได้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย ดีที่ไม่หายมากกว่านั้น 

ฯลฯ แต่พอเงนิของเราหายเอง กลบัเสยีดายและเสยีใจเป็นวนั ๆ  เวลา

เพื่อนเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียคนรัก เราแนะน�าเพื่อนได้ทันทีว่า 

ท�าใจเถดิ ชวีตินีไ้ม่เทีย่ง ทกุคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย เขาไปดแีล้ว ฯลฯ 
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แต่พอเราสูญเสียคนรักบ้าง กลับเศร้าซึมไม่เป็นอันกินอันนอน

เหตุใดเมื่อประสบปัญหากับตัวเอง เราจึงไม่สามารถสอนตัวเอง

ได้ ท้ัง ๆ  ท่ีรู้ว่าจะแนะน�าคนอื่นได้อย่างไรหากประสบปัญหาอย่าง

เดียวกนั ค�าตอบน่าจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ต่าง ๆ  ครอบง�าใจเราจนไม่

สามารถคิดอะไรออกได้ คนเรานั้นจะมีปัญญาต่อเมื่อจิตใจแจ่มใส 

สามารถคิดหาเหตุผลดี ๆ  ได้ แต่เมื่อใดที่จิตใจนั้นถูกอารมณ์ฝ่ายลบ 

เช่น ความโกรธ ความเศร้า ความหดหู่ครอบง�า ก็จะตกอยู่ในภาวะ 

“มดืแปดด้าน” คอืคดิอะไรไม่ออก ใช่แต่เท่านัน้บ่อยครัง้ยงัไม่สามารถ

รับฟังค�าแนะน�าที่มีเหตุผลจากใคร ๆ  ได้เลย เปรียบเสมือนแก้วที่เต็ม

ไปด้วยน�้าขุ่น เติมน�้าใสเข้าไปก็ล้นออกมาหมด

ดังนั้นคิดเก่งหรือรู้มากอย่างเดียวย่อมไม่พอ แต่จะต้องรู้จักเท่า

ทันอารมณ์ของตัวด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบง�าจน

คิดไม่ออก หรือเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ เข้า

ท�านอง “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”

น้อยคนนักที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัว เพราะคนส่วนใหญ่มัก

สนใจสิง่นอกตวัมากกว่าจะรูใ้จตนเอง ดงันัน้การมเีพือ่นทีค่อยแนะน�า 
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ให้ก�าลังใจ หรือเรียกสติของเรากลับคืนมาเป็นสิ่งส�าคัญ บ่อยครั้งเรา

กไ็ม่ได้ต้องการค�าแนะน�าทีฉ่ลาดหลกัแหลม แค่ความเข้าใจจากเพือ่น

ก็มีความหมายอย่างยิ่งแล้ว

ขอเพียงแค่ความเข้าใจหรือความเห็นใจกันเท่านั้น ปาฏิหาริย์ก็

สามารถเกดิข้ึนได้ หรอือย่างน้อยก็ท�าให้เรือ่งจรงิจบลงอย่างงดงามยิง่

กว่าเรื่องเล่าข้างบน 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หนุ่มรัสเซียผู้หน่ึงตัดสินใจฆ่าตัว

ตาย หลังจากสูญเสียแฟนสาวเนื่องจากอุบัติเหตุ แต่ขณะที่เขาก�าลัง

จะกระโดดสะพาน ก็เห็นหญิงสาวผู้หนึ่งเตรียมจะท�าอย่างเดียวกัน 

เธอหมดหวังกับชีวิตเพราะนอกจากท้องไม่มีพ่อแล้วยังถูกครอบครัว

ขบัไล่ ชายหนุม่จงึเข้าไปห้ามหญิงสาว หลังจากปลอบโยนและให้ก�าลงั

ใจตลอดค�า่คืน ทั้งคู่ก็ตกหลุมรักและปลงใจแต่งงานกัน

การได้เห็นความทุกข์ของกันและกัน สามารถเปิดใจให้เราเห็นใจ

กนั จนสามารถขบัไล่ความหดหูส่ิน้หวงัไปจากใจได้ ตราบใดทีไ่ม่ปล่อย

ใจให้อารมณ์ครอบง�าจนมืดมิด ชีวิตย่อมมีทางออกได้ในที่สุด
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เติมเต็มจิตใจ

มนษุย์ไม่ได้เกิดมาเพือ่เป็นผูร้บัเท่านัน้ หากยงัเป็นผูใ้ห้ด้วย  เช่น

เดียวกับต้นไม้ซึ่งไม่เพียงดูดน�้าและอาหารจากดินเท่านั้น หากยังคาย

น�า้และทิง้กิง่ใบให้เป็นปุย๋กลบัคนืสู่ผนืดนิ อกีทัง้ยงัให้ร่มเงาและอาหาร

แก่สรรพสตัว์  ชวีติทีเ่อาแต่รบัฝ่ายเดยีว เป็นชวีติทีไ่ร้สมดลุ ขาดความ

สุขและด�ารงอยู่ได้ยาก จะว่าไปแล้วธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 

งดงามและหลากหลายได้ ก็เพราะทุกชีวิตล้วนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ใน

เวลาเดียวกัน

คนที่เอาเข้าตัวอย่างเดียว ย่อมหาความสุขได้ยาก เพราะจิตที่คิด

แต่จะรับย่อมไม่รู้จักค�าว่าพอ ดังนั้นถึงแม้จะได้มามากมายเพียงใดก็

ยังไม่มีความสุข ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทอง ค�าสรรเสริญ เกียรติยศ 

หรอืแม้แต่ความรกักต็าม  ในทางตรงข้ามคนทีรู้่จักให้ และให้อยูเ่สมอ

ด้วยจิตปรารถนาดี ย่อมมีความสุขง่าย เพราะนอกจากมีเพื่อนมาก 

ศัตรูน้อยแล้ว   ความเห็นแก่ตัวที่ลดลงยังช่วยให้จิตใจสงบเย็น ไม่ถูก
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เผาลนด้วยความโลภหรือความริษยา ในทางตรงข้ามการให้แก่ผู้อื่น 

ไม่ว่าด้วยเงินทองหรือแรงกายแรงปัญญา กลับช่วยให้จิตใจได้รับการ

เติมเต็ม รู้สึกเปี่ยมล้นในคุณค่าของชีวิต ซึ่งมิอาจซื้อได้ด้วยเงินทอง

ความดีนั้นเราสามารถท�าได้ทุกเวลา จิตอาสาก็เช่นกัน ไม่ว่าอยู่

ทีไ่หนเรากส็ามารถช่วยเหลอืเก้ือกูลผูอ้ืน่ได้เสมอ ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อม 

เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนละแวกบ้าน ปกป้อง

สมบัติสาธารณะ รวมไปถึงการท�าสังคมให้ดีงาม มีทั้งเมตตาธรรม 

และความเป็นธรรม ความดีดังกล่าวพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญอย่าง

หนึง่ ซึง่ปัจจบุนัถกูละเลยไปมาก  หากฟ้ืนฟขูึน้มาให้แพร่หลายจะช่วย

ให้สังคมไทยน่าอยู่กว่าเดิม อีกทั้งยังท�าให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น
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๒

ชีวิตต้องเสี่ยง

เขาถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต์ เพ่ือนท่ีมาเยีย่มสงสยัว่าเขาเมาแล้วขบั แต่เขาปฏเิสธว่าไม่ได้

แตะเหล้าสักหยด 

“แล้วแกท�ำอีท่ำไหนรถถึงพลิกคว�่ำ ขับเร็วเกินไปหรือเปล่ำ?” 

เพื่อนถำม

“ข้ำกแ็ค่เหยยีบ ๙๐ แต่พอจะถงึเชยีงใหม่ เห็นป้ำยบอกว่ำ “ทำง

โค้งอันตรำย” ข้ำไม่อยำกเจ็บตัว ก็เลยขับตรงไป ดีนะที่แค่ขำหัก ถำ้

ข้ำเลี้ยวโค้งคงจะเจอหนักกว่ำนี้”

ชายผู้นี้เห็นป้ายแล้วไม่อยากเสี่ยง เขากลัวอันตรายจากทางโค้ง 

จงึเลอืกท่ีจะพุ่งตรงไป แต่การท�าเช่นนัน้กลบัเป็นอนัตรายแก่เขายิง่กว่า
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เรื่องนี้เป็นแค่ข�าขัน แต่ใช่หรือไม่ว่าในชีวิตจริงคนเป็นอันมากก็

คิดคล้าย ๆ  ชายผู้นี้ นั่นคือไม่กล้าเสี่ยง เจออะไรที่อันตรายเป็นต้อง

พยายามหนห่ีางให้ไกลทีส่ดุ หารูไ้ม่ว่าการท�าเช่นน้ันกลบัเป็นอนัตราย

ยิ่งกว่า

ทางโค้งข้างหน้าอนัตรายกจ็รงิ แต่สิง่ทีค่วรท�ากค็อื เลีย้วโค้งอย่าง

ระมัดระวัง มิใช่หนีห่างทางโค้งนั้นไปให้ไกลที่สุด

ขับรถย่อมต้องเจอโค้งอันตรายฉันใด การมีชีวิตในโลกนี้ย่อมหนี

ไม่พ้นความเสีย่งฉนันัน้ ใครทีพ่ยายามหนคีวามเสีย่งตลอดเวลา ย่อม

ประสบเหตุร้ายไม่ต่างจากชายผู้นี้ พูดอีกอย่างคือ ชีวิตที่ไม่ยอมเสี่ยง

เลยคือชีวิตที่เสี่ยงที่สุด

มีพ่อแม่เป็นอันมากที่ท�าทุกอย่างเพ่ือให้ลูกไกลจากเชื้อโรค เช่น 

ไม่ยอมให้เล่นดินเล่นทราย เพราะกลัวลูกจะเจ็บป่วย แต่การท�าเช่น

น้ันอาจท�าให้ลกูมโีอกาสเจบ็ป่วยได้มากกว่าเพราะไม่มภูีมต้ิานทานเชือ้

โรค มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากน้ันมักจะมาจาก

ครอบครวัทีอ่นามยัจดั ในขณะทีเ่ดก็ชนบทหรอืเดก็ยากจนทีพ่่อแม่ไม่

ค่อยกวดขันเรื่องความสะอาดจะไม่มีปัญหานี้เลย 
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เชื้อโรคนั้นเป็นอันตรายก็จริง แต่การได้สัมผัสมันบ้างก็มี

ประโยชน์ มีการวิจัยพบว่าเด็กที่อยู่ในสถานอนุบาลแม้สัมผัสเชื้อโรค

มากกว่าเดก็ทีเ่ลีย้งในบ้านกจ็รงิ แต่กม็โีอกาสเป็นหอบหืดแค่ครึง่เดยีว

ของเด็กที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน อีกทั้งมีโอกาสเป็นหวัดแค่ 1 ใน 3 

เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน นอกจากนั้นยังพบว่าเด็กที่มีพี่น้องอยู่ร่วมกันมี

โอกาสเป็นหวดัแค่ 1 ใน 2 เมือ่เทยีบกับเดก็ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว เหตผุล

กเ็พราะเด็กท่ีอยูด้่วยกนัหลายคนมโีอกาสได้รบัเชือ้จากกนัและกนั จงึ

ท�าให้มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น

การให้ลูกได้สัมผัสกับเชื้อโรคบ้าง แม้จะเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยก็

จริง แต่การไม่ยอมให้ลูกได้สัมผัสเชื้อโรคเลย กลับท�าให้ลูกเสี่ยงต่อ

อันตรายที่รุนแรงยิ่งกว่า

เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยความเสี่ยง 

ชีวิตไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้เลยตราบใดที่เราหลีกหนีความเสี่ยงอยู่

ตลอดเวลา ถ้าไม่กล้าเสี่ยง อย่างเดียวที่ท�าได้คืออยู่เฉย ๆ  ไม่ต้องท�า

อะไร แต่ขืนท�าเช่นนั้น ก็เท่ากับเป็นฝ่ายตั้งรับให้ความทุกข์โหม

กระหน�า่อย่างเดยีว มไิยต้องเอ่ยว่าชวีติจะควรค่าแก่การอยูไ่ด้อย่างไร

หากไม่กล้าท�าอะไรเลย หากปรารถนาความส�าเร็จก็ต้องไม่กลัวความ
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ล้มเหลว ในท�านองเดียวกันหากปรารถนาชีวิตที่ผาสุกก็ต้องไม่กลัว

ความทุกข์ อันที่จริงนอกจากจะไม่กลัวแล้ว ควรอ้าแขนต้อนรับด้วย 

เพราะความล้มเหลวคือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ อย่างน้อยมันก็ให้บท

เรียนที่ช่วยให้เราฉลาดและจัดเจนขึ้น 

เช่นเดยีวกนัความทกุข์ก็เป็นปัจจยัแห่งความสุข คนเราจะสุขได้ก็

เพราะมภีมูต้ิานทานความทกุข์ แต่ภมูต้ิานทานดงักล่าวจะมาจากไหน

หากไม่เจอความทุกข์บ่อย ๆ

คนท่ีไม่เคยพบกับความผิดหวังเลยตั้งแต่เล็กจนโต ได้รับการ

ตามใจมาโดยตลอด เพยีงแค่อกหกั สอบเข้าไม่ได้ กห็นักหนาพอทีจ่ะ

ท�าให้เขาทุกข์ระทมจนคิดสั้นได้ ตรงข้ามกับคนที่เจอความไม่สมหวัง

อยู่บ่อย ๆ  จะสามารถรับมือกับปัญหาชีวิตได้ดีกว่า

อันตรายหรือความทุกข์มิใช่สิ่งที่ต้องถอยหนีอย่างเดียว เราควร

เรยีนรูท่ี้จะอยูก่บัมนัอย่างไม่ประมาท หรอืใช้ประโยชน์จากมนัให้มาก

ทีส่ดุ เช่นเดยีวกบัโค้งอนัตรายทีห่ากขบัอย่างระมดัระวงั กส็ามารถพา

เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้
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ไม่มีควำมทุกข์ ปัญญำก็ไม่เกิด

ความทุกข์มิได้เกิดขึ้นเพื่อบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอย่างเดียว 

หากยงัช่วยให้เราเข้มแขง็มัน่คงและเจรญิงอกงามได้ด้วย จะว่าไปแล้ว

ความทุกข์เป็นปัจจยัส�าคญัทีข่บัเคลือ่นให้เกิดการพฒันาของมนษุย์ใน

ทกุ ๆ  ด้าน หากไม่มคีวามทกุข์ กไ็ม่มพีระพทุธเจ้า หากไม่มภียัคกุคาม

จากธรรมชาติ ก็ไม่มีเทคโนโลยี  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าไม่มีความทุกข์  

ปัญญาก็ไม่เกิด

แต่ความทุกข์จะเป็นพลังในทางบวกได้ ต่อเมื่อเราไม่ยอมปล่อย

ให้ความทุกข์มากระท�าย�า่ยอีย่างเดยีว  แต่เข้าไปจดัการความทกุข์นัน้

อย่างถกูต้อง ดงัมผีูก้ล่าวว่า “ทกุข์มไิด้มไีว้กลุม้ แต่มไีว้แก้” การเข้าไป

จัดการกับความทุกข์นั้นต้องเร่ิมต้นจากการต้ังสติและใช้ปัญญา

พิจารณาหาสาเหตุและทางแก้ กล่าวอีกนัยหน่ึง “ทุกข์มิได้มีไว้ให้

คร�่ำครวญ แต่มีไว้ให้ใคร่ครวญ”  
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เราปล่อยให้ความทกุข์ย�า่ยชีวีติจติใจมานานแล้ว ถงึเวลาทีเ่ราควร

จะหันมาใช้ความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์บ้าง
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๓

เหนือกำยยังมี ใจ

กล่าวกันว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เป็นสุคติของเทวดา เมื่อ

เทวดาองค์ใดจะจตุ ิเพือ่นเทวดาจะอวยพรว่า ขอให้ไปเกดิในหมูม่นุษย์ 

ฟังดกูร็ูส้กึด ีแต่บางคร้ังคุณคงอดสงสยัไม่ได้ว่า ถ้าโลกมนษุย์เป็นสคุติ

ของเทวดา เหตุใดมนุษย์เราจึงต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดด้วย ปวดหัว

ตัวร้อนนั้นยังพอท�าเนา แต่เจ็บปวดเวลาแข้งขาหักหรือไฟไหม้น�า้ร้อน

ลวกนั้น บางครั้งรู้สึกเหมือนกับตกนรกเลยทีเดียว 

มองให้ดี ๆ  ความเจ็บปวดก็มีประโยชน์ มันช่วยป้องกันมิให้เรา

ถล�าเข้าไปในอันตราย ถ้าเราไม่รู้สึกปวดเวลาโดนของแหลมแทงนิ้ว 

เราก็จะปล่อยให้มันทิ่มลึกขึ้น แทนที่จะรีบดึงนิ้วออกมา มีหลายคนที่

ไม่รู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่เกิด คนเหล่านี้จะมีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือ 

มีแผลเต็มตัว บางคนลิ้นหายไป 1 ใน 3 เพราะกัดลิ้นแล้วไม่รู้สึกเจ็บ 
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จึงกัดเข้าไปเต็มที่ ลิ้นมีแผลลึก แผลไม่ทันหายก็กัดซ�้ากัดซากจนลิ้น

เน่ากุดในที่สุด

แต่ถึงแม้ความเจ็บปวดจะมีประโยชน์ ข้อเสียก็คือมันท�าให้เกิด

ความทุกข์ทรมานโดยเฉพาะในยามที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จริงอยู่

ยุคนี้วิทยาการก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน มียาระงับปวดที่มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ แต่ข่าวร้ายกค็อืยาทีด่ทีีส่ดุเวลานีย้งัไม่สามารถระงับความเจ็บ

ปวดบางประเภทได้ 

ฟังแล้วอย่าเพ่ิงหมดหวงั เพราะถึงแม้เทคโนโลยทีกุวนันีม้ขีดีจ�ากดั 

แต่ข่าวดกีค็อื ยาระงบัปวดทีด่กีว่าเทคโนโลยยีงัมอียู ่มนัมไิด้อยูท่ีไ่หน

เลย หากอยู่ที่ใจของเรานั้นเอง

เมื่อ 8 ปีที่แล้วมีการทดลองผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งที่เป็นโรคเจ็บข้อ 

หลังจากหมอให้ยาชาแล้วก็กรีดหัวเข่าของเขา แต่ไม่ได้ท�าอะไร

มากกว่านั้น เมื่อแผลสมานแล้ว คนไข้เล่าว่ารู้สึกดีขึ้น ความเจ็บทุเลา

ไปมาก ยิ่งกว่านั้นก็คือ ข้อเข่าของเขาท�างานดีขึ้น

อกีรายหนึง่ประสบอบุตัเิหต ุถกูไฟไหม้ถงึร้อยละ 70 ของร่างกาย 

เขาร้องครวญครางด้วยความเจบ็ปวด เรียกหายาระงบัปวดทุกคืน แต่
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หลังจากหมอให้มอร์ฟีนไประยะหนึ่ง ก็หยุดให้เพราะเกรงว่าจะเกิด

อนัตรายแก่คนไข้ ผลก็คือคนไข้ทรุนทรุายร้องขอยาระงบัปวด พยาบาล

ทนไม่ไหวจึงกลับไปที่ห้องแล้วฉีดยาให้เขา สักพักคนไข้ก็หลับไป เมื่อ

มคีนถามเธอว่าท�าไมถงึฉดียาระงบัปวดให้คนไข้ในเมือ่หมอสัง่ห้าม เธอ

ตอบว่าเธอแค่ฉีดน�้าเกลือให้คนไข้เท่านั้น

ทั้งสองกรณี คนไข้ไม่ได้รับการรักษาหรือยาระงับปวดเลย แต่

กลบัรูส้กึดีข้ึน เพราะ ใจเชือ่ว่าเขาได้รบัการเยยีวยาแล้ว เพยีงเชือ่เช่น

นี้ก็ช่วยลดความเจ็บปวดลงได้

จิตใจของคนเรามีพลังในการเยียวยาร่างกายหรือระงับความเจ็บ

ปวดได้ พลงันัน้จะท�างานได้กต้็องอาศยัความเชือ่หรอืศรทัธา ถ้าเรามี

ศรทัธาในหมอหรอืตวัยา ผลดต่ีอร่างกายก็จะเกดิขึน้ทนัททีีห่มอลงมอื 

“รักษา” หรือเมื่อได้รับยา

มอีกีตวัอย่างหนึง่ทีน่่าสนใจ อาสาสมคัร 82 คนได้รบัเชิญให้ร่วม

ทดสอบคณุภาพของยาระงบัปวดตวัใหม่ทีช่ือ่วาลโิดน ซึง่ให้ผลรวดเรว็

กว่ายาที่มีอยู่ ทุกคนจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าที่ข้อมือ จากนั้นก็ให้ระบุว่า

รู้สึกเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด ทีนี้ก็ให้ทุกคนกินยาวาลิโดน ครึ่งหนึ่ง
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ได้รับการบอกเล่าว่ายาตัวนี้เม็ดละ 2 เหรียญ ๕0 เซ็นต์ อีกครึ่งหนึ่ง

ได้รับการบอกว่ายาราคา 10 เซ็นต์ เสร็จแล้วก็มีการช็อตด้วยไฟฟ้า

อกีครัง้ ร้อยละ 8๕ ของคนกลุ่มแรกทีไ่ด้ยาราคา 2 เหรยีญ ๕0 

เซน็ต์บอกว่าความเจบ็ปวดลดลงมาก ส่วนกลุม่หลงัมเีพยีงร้อยละ 61 

ที่เจ็บน้อยลง

หลงัจากการทดลองก็มกีารเปิดเผยว่า แท้จริงแล้วยาทีใ่ห้แก่อาสา

สมคัรทัง้หมดนัน้เป็น “ยาปลอม” การทดลองดงักล่าวจึงช้ีว่า นอกจาก

ความเชื่อจะมีผลต่อการลดความเจ็บปวดแล้ว ราคาของยาก็มีผลต่อ

ความคาดหวังและประสิทธิภาพด้วย ยายิ่งมีราคาแพง ความคาดหวัง

หรือความเชื่อถือก็ยิ่งสูง จึงช่วยลดความเจ็บปวดได้มากขึ้น

ศรทัธาหรอืความเชือ่นัน้มผีลต่อการระงบัปวด แต่ศรทัธาไม่ใช่ส่ิง

เดียวท่ีจะช่วยเราได้ สมาธกิเ็ป็นอกีสิง่หนึง่ทีบ่รรเทาปวดได้ด ีมผู้ีป่วย

มะเรง็หลายคนทีส่งบนิง่ได้โดยไม่ใช้ยาเลยแม้ถกูความเจ็บปวดบีบคัน้

รุนแรง เนื่องจากมีสมาธิอยู่กับลมหายใจ

อีกรายหนึ่งที่น่าทึ่งมาก ตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตนั้น เธอแพ้ยาแก้

ปวดจนอาเจียน แผลระบม หมอไม่รู้จะท�าอย่างไร แต่พอเธอได้สติก็
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ขอพาราเซ็ตตามอลเมด็เดยีว จากนัน้ก็ตัง้สมาธจิดจ่ออยูก่บัลมหายใจ

จนหลับไป ระหว่างที่หมอผ่าตัด เธอไม่ส่งเสียงร้องเจ็บเลยแม้แต่ครั้ง

เดียว

แม้ธรรมชาติจะให้ความเจบ็ปวดมาพร้อมกบัร่างกายนี ้แต่นัน่มใิช่

เป็นเคราะห์กรรมของมนุษย์ เพราะในเวลาเดียวกันธรรมชาติก็ให้ใจ

แก่เราเพื่อรับมือกับความเจ็บปวดและเอาชนะเคราะห์กรรมทั้งหลาย

ด้วย
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เปี่ยมสุขแม้อยู่ท่ำมกลำงควำมทุกข์

หัวใจของความสขุอยูท่ีก่ารวางใจให้เป็น  จติทีอ่าลยัในอดตี กงัวล

กบัอนาคต หรอืเพ่งโทษผูอ้ืน่ย่อมหาความสขุได้ยาก ตรงข้ามกบัจติที่

ตืน่รูอ้ยูใ่นปัจจุบัน หรอืรูเ้ท่าทนัตนเอง ไม่เผลอยดึตดิในอารมณ์ต่าง ๆ  

ย่อมเป็นจิตที่มีความสุข โปร่งเบาอยู่เสมอ

เป็นเพราะผู้คนทุกวันนี้ส�าคัญผิดคิดว่าความสุขอยู่ที่ความมั่งคั่ง

ร�่ารวยและการมีฐานะต�าแหน่งสูง ๆ  จึงมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความสุข 

เพราะขณะทีย่งัไม่มีสิง่นัน้ก็เป็นทกุข์  คร้ันได้มาแล้วกต้็องเหน่ือยยาก

กับการรักษา และหวั่นกลัวการสูญเสีย นานไปก็รู้สึกเบื่อในสิ่งที่มี 

อยากได้สิ่งใหม่มาแทน แล้วก็เข้าสู่วงจรเดิม คือดิ้นรนแสวงหา ได้มา

แล้วก็ไม่พอใจ จึงดิ้นรนแสวงหาใหม่ สรุปก็คือหาความสุขไม่ได้เสียที 

ต้องวิง่ไล่ล่าไม่หยดุหย่อน ไม่ต่างจากคนทีว่ิง่หนเีงาตนเองในยามบ่าย
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เมือ่ใดกต็ามทีหั่นมาใส่ใจกับจติใจของตนเอง ไม่เผลอใจให้อารมณ์

ต่าง ๆ  ครอบง�าจิตใจ ไม่ว่าบวกหรือลบ กุศลหรืออกุศล อยากได้หรือ

อยากผลกัไส  ใจจะตัง้มัน่อยูใ่นความปกตแิละสัมผัสกบัความสงบเยน็ 

แม้อยู่นิ่ง ๆ  แต่เพียงผู้เดียวก็สามารถเป็นสุขได้ โดยไม่รู้สึกกระสับ

กระส่าย หากมกีจิธุระ ก็สามารถท�างานได้อย่างมคีวามสุข ผูท้ีส่ามารถ

วางใจได้เช่นนี ้จนเกิดปัญญาเข้าใจตนเองตามความเป็นจรงิ จติใจย่อม

เปี่ยมสุขแม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ก็ตาม
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๔

หัวโขน

ตอนท่ีเขาตดัสนิใจออกนติยสารฉบบัใหม่ วงศ์ทนง ชยัณรงค์สงิห์ 

หาใช่มอืใหม่ในวงการหนงัสอืไม่ เขามช่ืีอเสยีงมาก่อนแล้วจากการเป็น

บรรณาธิการนิตยสารชั้นน�าเช่น Trendy Man และ IMAGE แต่นั่น

มิใช่หนังสือในฝันของเขา เขาอยากมีอิสระท�านิตยสารอย่างที่ใจรัก 

โดยไม่อยูใ่นอาณตัขิองนายทนุ เขากบัเพือ่นจงึลงขนัท�านิตยสารทีต้ั่งใจ

ว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

เขาสร้างนิตยสาร a day โดยเริ่มต้นจากศูนย์ เขาจึงต้องนับหนึ่ง

ในทกุเรือ่ง รวมทัง้ออกไปขายโฆษณาด้วยตนเอง เขามัน่ใจว่านติยสาร

ของเขาจะได้รบัความสนใจจากวงการโฆษณา อย่างน้อยเขากไ็ม่ใช่วยั

ละอ่อนในวงการ แต่แล้วเขาก็ได้บทเรียนที่ส�าคัญ

วนันั้นเขาเข้าไปที่บริษทัเอเจนซีโ่ฆษณาตามเวลาที่นดัหมาย เมือ่

33

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ไปถึงแทนท่ีพนักงานบริษัทจะให้เขาขึ้นไปพบกับผู้วางแผนโฆษณา 

กลับให้เขานั่งรอที่ห้องล็อบบี้ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง พนักงานบริษัทก็ลง

มาบอกกบัเขาอย่างห้วน ๆ  ว่าวนันีเ้จ้านายไม่ว่าง ขอเลือ่นนดัไปวนัหลงั 

ทันทีที่ได้ยิน ความรู้สึกในตอนนั้นของเขาคือ “เสียใจ เจ็บ บอบช�า้...

รู้สึกด้อยค่ามากเลย”

เขาไม่คิดมาก่อนว่าจะถูกปฏิเสธอย่างนั้น เพราะตอนที่เขาเป็น

บก.นติยสารชือ่ดงันัน้ ใคร ๆ  กเ็กรงใจเขา ปีใหม่กม็คีนเอากระเช้าของ

ขวัญมาให้มากมาย แต่ทันทีที่เขามาเป็นบก.นิตยสารออกใหม่ที่ไม่มี

ใครรู้จกั เขากก็ลายเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่ ทีไ่ม่มใีครให้ความสนใจ 

เป็นความเจบ็ปวดมใิช่น้อยทีเ่ขาพบว่า “ผมแม่งก็แค่ nobody คนหนึง่”

หลังจากความขุ่นเคืองจางคลาย เขาก็ได้คิดว่า ปัญหาอยู่ที่เขา

ประเมินค่าตัวเองสูงเกินไป การถูกเมินเฉยท�าให้เขาเห็นตัวเองอย่าง

ที่เป็นจริง เขาพูดถึงประสบการณ์ครั้งนั้นว่า “มันคือการกลับไปสู่ตัว

ตนของเราจริง ๆ  นั่นคือเราไม่ได้เป็นใครที่ส�าคัญเลย”

การเป็นบก.นติยสารชัน้น�าท�าให้เขาหลงคดิว่าตัวเองเป็นคนส�าคญั 

เพราะใคร ๆ  ก็เข้าหา แต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าน่ันเป็นเพราะหัวโขนที่เขา
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สวมต่างหาก ทันทีที่ถอดหัวโขน ผู้คนก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไป จนกว่า

เขาจะมีหัวโขนใหม่ที่ดูดีไม่น้อยกว่าเดิม

บนเวที แม้นว่าพระรามหรอืทศกัณฐ์ จะมฤีทธานภุาพสร้างความ

ต่ืนตะลึงแก่ผู้ชมมากมายเพียงใด ผู้แสดงทุกคนย่อมรู้ดีว่า บทบาท

หรอืหวัโขนทีต่นสวมใส่ต่างหากทีส่ะกดผูค้นเอาไว้ หาใช่เป็นเพราะตัว

เขาเองไม่ ดงันัน้เมือ่การแสดงสิน้สดุ ได้เวลาถอดหวัโขน ผูเ้ล่นทกุคน

ย่อมพร้อมที่จะกลับคืนสู่ความเป็นคนธรรมดาที่กลืนหายไปกับฝูงชน 

แต่ในชีวิตจริงคนจ�านวนไม่น้อยหาได้ตระหนักไม่ว่า เป็นเพราะ

หัวโขนที่ตนสวมใส่ อันได้แก่ ต�าแหน่งหน้าที่ หรือยศถาบรรดาศักดิ์ 

จึงท�าให้ผูค้นย�าเกรง ดงันัน้เมือ่พ้นต�าแหน่งหรือไม่มยีศถาบรรดาศกัดิ์ 

จึงท�าใจไม่ได้เมื่อพบว่าไม่มีใครให้ความสนใจกับตนอีกต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ผู้หนึ่ง เมื่อเกษียณจากราชการ กลับมา

เป็นประชาชนเต็มขั้น รู้สึกอาลัยวันคืนเก่า ๆ  ที่เคยมีอ�านาจวาสนา 

เขามชีีวิตอย่างหงอยเหงานานนบัปี จนกระทัง่วนัหนึง่เขาได้รบัเชญิให้

ไปร่วมงานในจังหวัดที่ตนเคยเป็นพ่อเมือง เขาดีใจมากและเฝ้ารอวัน

นั้นอย่างใจจดใจจ่อ แต่เมื่อไปร่วมงาน ปรากฏว่าบริษัทบริวารที่เคย
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ห้อมล้อมเขา กลบัไปแห่แหนผูว่้าคนใหม่ แม้แต่คหบดใีนจงัหวดัทีเ่คย

พินอบพิเทาเขา ก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไป เขารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง 

นับแต่วันนั้นเขาก็เศร้าซึมหนักขึ้น ไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิต

ผูม้ปัีญญาย่อมไม่เพลิดเพลินหลงใหลในค�าแซ่ซร้องสรรเสรญิของ

ผู้คน เพราะเขารู้ดีว่านั่นเป็นเพราะบทบาทหรือหัวโขนที่เขาสวมใส่

มากกว่าอะไรอืน่ ไม่ช้ากเ็รว็บทบาทหรอืหวัโขนนัน้กต้็องปลาสนาการ

ไป ถึงตอนนั้นใครที่หลงใหลเพลิดเพลินย่อมอยู่เป็นทุกข์สถานเดียว

ต�าแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่ง ให้ความสุขแก่เรา

ก็จริง แต่มันก็สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่เราได้ไม่น้อย โดยเฉพาะ

เมื่อเรายึดติดหวงแหนมัน เช่นเดียวกับหัวโขน มันเป็นสิ่งสมมติและ

เป็นของชั่วคราว ยิ่งยึดติดถือมั่นในมัน เราก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อต้องสูญ

เสียมันไป

เม่ือใดที่พอใจในความเป็นตัวเราโดยไม่แคร์หัวโขนใด ๆ  เมื่อน้ัน

จึงจะเป็นสุขอย่างแท้จริง
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ยิ้มได้แม้ในยำมที่พ่ำยแพ้

นอกจากเพศรส ความหนุ่มสาว และความสนุกสนานแล้ว อีกสิ่ง

หนึ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในยุคบริโภคนิยม ได้แก่ 

ความส�าเร็จ ซึ่งมักชี้วัดด้วยจ�านวนทรัพย์สินเงินทอง ต�าแหน่งหน้าที่ 

และชือ่เสยีงเกยีรตยิศ ความส�าเรจ็ดงักล่าวได้กลายเป็นตัวนิยามความ

หมายและคุณค่าของชีวิตผู้คน รวมทั้งถูกยกระดับให้กลายเป็นจุดมุ่ง

หมายสูงสุดของชีวิต แม้มันจะมีเสน่ห์และความหอมหวน ท�าให้ผู้คน

มคีวามสขุในยามทีไ่ด้ครอบครองมนั แต่ในเวลาเดยีวกนัมนักเ็ป็นทีม่า

แห่งความทกุข์ของผูค้น เช่นเดยีวกบัทรพัย์สนิเงินทอง ต�าแหน่งหน้าที่ 

และชื่อเสียงเกียรติยศ ความส�าเร็จเป็นสิ่งที่ไม่จิรังยั่งยืน ดังนั้นเราไม่

เพียงต้องเหนื่อยกับการไขว่คว้าไล่ล่ามันเท่านั้น หากยังต้องทุกข์กับ

การรกัษามนัเพือ่มใิห้หลุดลอยไป แต่ไม่ว่าจะเพยีรพยายามเพยีงใดใน

ที่สุดมันก็ต้องพลัดพรากจากเราไป มิพักจะต้องกล่าวว่าแม้ในขณะที่
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มันยังอยู่กับเรา เสน่ห์ของมันก็จืดจางลงไปเรื่อย ๆ  จนมีความหมาย

กับเราน้อยลง 

การไต่เต้าดิน้รนเพือ่บรรลคุวามส�าเรจ็เป็นเรือ่งยาก แต่ทีย่ากกว่า

คอืการรกัษาความส�าเรจ็ แม้กระนัน้สิง่ทีย่ากทีส่ดุคอืการลงจากความ

ส�าเร็จโดยไม่เจ็บปวด น่าแปลกก็คือขณะที่มีหนังสือประเภท how to 

เพือ่บรรลคุวามส�าเรจ็ ออกมาเตม็ท้องตลาด  แต่กลบัแทบไม่มหีนังสอื 

how to ในยามที่ต้องก้าวลงจากความส�าเร็จ ทั้ง ๆ  ที่เป็นสิ่งที่ทุกคน

ที่บรรลุความส�าเร็จย่อมต้องประสบไม่วันใดก็วันหนึ่ง ใคร ๆ  ก็ย่อม

ปรารถนาชัยชนะ แต่ชีวิตก็เหมือนเกมกีฬาที่ต้องมีชนะและแพ้ ไม่มี

ใครชนะได้ตลอด ในเมื่อความพ่ายแพ้เป็นธรรมดาของชีวิต เราจึง

ควรเรยีนรูท่ี้จะยอมรบัความพ่ายแพ้ด้วยใจทีไ่ร้ทุกข์ จะว่าไปแล้วนีเ้ป็น

สิ่งส�าคัญกว่าการดิ้นรนแสวงหาชัยชนะด้วยซ�้า การยิ้มเมื่อได้รับ

ชยัชนะนัน้ใคร ๆ  กท็�าได้ แต่ทีย่ากกค็อืยิม้ได้แม้ในยามทีพ่่ายแพ้  มใิช่

คนขี้แพ้ที่สามารถท�าเช่นนั้นได้ จ�าเพาะผู้ที่มีปัญญาแลเห็นว่ายงัมีสิ่ง

อื่นที่มีคุณค่ามากกว่าชัยชนะ รวมทั้งตระหนักถึงความไม่จิรังยั่งยืน

ของความส�าเร็จ ยิ่งสามารถละวางความยึดติดถือมั่นในความเป็น 
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ผู้ชนะหรือผู้แพ้ด้วยแล้ว ความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ย่อมมิอาจ

ท�าใจให้หวั่นไหวได้เลย
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๕

โอกำสดีมีทุกขณะ

เครื่องถ่ายเอกสารหรือที่ใคร ๆ  เรียกว่า “เครื่องซีร็อกซ์” กลาย

เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนยุคนี้ไปแล้ว แม้แต่ชาวชนบทก็ต้องพึ่ง

เครือ่งถ่ายเอกสารเวลาไปตดิต่อราชการทีอ่�าเภอ ยิง่นักเรยีนนักศึกษา

ด้วยแล้ว ประดษิฐกรรมชนดินีม้คีวามส�าคัญยิง่กว่าปากกาเสยีด้วยซ�า้ 

โดยเฉพาะส�าหรับคนที่ต้องพึ่งสมุดเล็คเชอร์ของเพื่อน ๆ

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าทกุวนันีธ้รุกจิเกีย่วกบัเครือ่งถ่ายเอกสารสร้าง

รายได้เป็นจ�านวนมหาศาล ส่งผลให้บริษัทซีร็อกซ์ กลายเป็นบริษัท

ชั้นน�าระดับโลก แต่เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อ 70 ปีที่แล้วประดิษฐกรรมท�า

เงินชนิดนี้แทบไม่มีใครเห็นความส�าคัญเลย จนเกือบไม่มีโอกาสได้ 

“แจ้งเกิด” เลยด้วยซ�้า
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เมื่อเชสเตอร์ คาร์ลสัน ค้นพบวิธีการถ่ายเอกสารด้วยไฟฟ้าเป็น

ครั้งแรกในโลก เขาใช้เวลาถึง ๕ ปี ในการเสนอเครื่องต้นแบบแก่

บรษิทัชัน้น�าต่าง ๆ  ในสหรฐัอเมรกิามากกว่า 20 บรษัิท แต่ถูกปฏเิสธ

หมด ส่วนหนึง่กเ็พราะว่ามนัยงัขาดการพฒันาอกีมาก ทีน่่าสนใจกค็อื

สองบริษัทที่ปฏิเสธได้แก่ ไอบีเอ็ม และ จีอี อันที่จริงทั้งสองบริษัทมี

ทนุและความรูม้ากพอทีจ่ะพฒันาเครือ่งดงักล่าวให้สมบูรณ์แบบ แต่ก็

ยังเมินเพราะเชื่อว่าตลาดไม่สนใจเครื่องแบบนี้

นั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ แต่กลาย

เป็นโชคมหาศาลของบริษัทเล็ก ๆ  ชื่อฮาลอยด์ ฮาลอยด์ซื้อสิทธิบัตร

และพฒันาเครือ่งถ่ายเอกสารจนสามารถท�าขายได้เป็นเจ้าแรกในโลก 

โดยต้ังช่ือเครือ่งดงักล่าวว่า “เครือ่งซรีอ็กซ์” ความนยิมอย่างล้นหลาม

และก�าไรมหาศาลท่ีตามมาท�าให้บรษิทัดงักล่าวเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทัซี

ร็อกซ์ในที่สุด

“โชค” นั้นใคร ๆ  ก็อยากได้และพากันเสาะแสวงหา แต่บ่อยครั้ง

โชคก็เป็นฝ่ายมาหาเราเอง แม้กระนั้นผู้คนเป็นอันมากกลับปล่อยให้

โชคผ่านเลยไป ไม่ยอมไขว่คว้าเอาไว้ เช่นเดียวกับไอบีเอ็มและจีอีที่

ปล่อยให้เงนิจ�านวนมหาศาลหลุดมอืไป ตรงข้ามกับฮาลอยด์ทีฉ่วยเอา

ไว้ได้
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ใครต่อใครมักบ่นว่าตัวเองไม่มีโชค ที่จริงถ้าพูดว่าตัวเองมองไม่

เหน็โชคน่าจะถกูกว่า โชคนัน้เดนิมาหาเราเสมอ เป็นแต่เรามองไม่เหน็

เอง สาเหตุที่มองไม่เห็นก็เพราะเราไม่เปิดใจให้กว้างพอ แต่กลับถูก

ครอบง�าด้วยความคิดบางอย่าง ซึง่อาจเกิดจากประสบการณ์เก่า ๆ  กไ็ด้ 

ดังไอบีเอ็มและจีอีที่เชื่อว่าไม่มีตลาดรองรับเครื่องถ่ายเอกสาร

คนบางคนเห็นธนบัตรพันบาทตกอยู่บนทางเดินข้างหน้า ก็ยังไม่

ก้าวไปหยิบ เพราะคิดว่า ถ้าเป็นของจริงก็ต้องมีคนเก็บไปแล้ว ขณะ

ท่ีเพือ่นซึง่เดนิมาด้วยกนั พอมคีนชีใ้ห้ด ูกเ็ดนิไปหยบิ แล้วกพ็บว่าเป็น

เงินจริง จึงได้เงินไปฟรี ๆ  ส่วนคนแรกกลับปล่อยให้โชคหลุดมือ

โชคฉันใด โอกาสก็ฉันนั้น มีโอกาสด ีๆ  มาหาเราเสมอ แต่กี่คน

ที่รู้จักฉวยโอกาสเหล่านั้นเอาไว้ได้ มีหลายคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะ

พ่อแม่จากไปโดยไม่ทนัได้ตอบแทนบญุคุณ ทีจ่รงิโอกาสทีจ่ะตอบแทน

ท่านมมีาตลอด แต่ถกูปล่อยให้ผ่านเลยไป ใช่หรอืไม่ว่าทกุวินาททีีท่่าน

ยังมีชีวิตอยู่คือโอกาสที่จะได้สนองคุณท่าน แต่ผู้คนเป็นอันมากกลับ

ไม่ตระหนกัว่านัน้คอืโอกาสทีส่�าคญัยิง่ นีค้อืสาเหตเุดยีวกนักบัทีห่ลาย

คนเศร้าเสยีใจทีไ่ด้ท�าผดิกบัคนรกัซึง่จากไป โอกาสทีจ่ะขอโทษหรอืท�า

ผิดให้เป็นถูกนั้นมีมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายก่อนเขาส้ินลม แต่ก็ถูก

เมินเฉย
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โอกาสดี ๆ  บางครั้งก็มาในรูปที่ไม่น่าพิสมัย เช่น ตกงาน อกหัก 

หรอืเจบ็ป่วย สตฟี จอ็บส์ เป็นคนหนึง่ทีพ่บว่าการถกูไล่ออกจากบรษิทั

แอ็ปเปิ้ลที่ตนเองก่อตั้งขึ้น เปิดโอกาสให้เขาได้ไปสร้างสรรค์ปรากฏ-

การณ์ใหม่ ๆ  ในแวดวงอนิเมชั่นจนโด่งดังไปทั่วโลก และส่งผลให้เขา

คิดค้น iPod และ iPhone ในเวลาต่อมาเมื่อถูกดึงกลับไปยังบริษัท

แอ็ปเปิ้ล เขาเคยพูดว่าการถูกไล่ออกจากแอ็ปเปิ้ลเป็น “สิ่งที่ดีที่สุดที่

เกิดขึ้นกับผม” เพราะเป็น “ช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์มากที่สุดช่วง

หนึ่งของชีวิต”

ความคิดสร้างสรรค์ยังอาจเกิดขึ้นได้ในยามที่คุณล้มป่วย สาเหตุ

ประการหนึ่งท่ีท�าให้ เชสเตอร์ คาร์ลสัน สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่าย

เอกสารก็เพราะเขาเป็นโรคไขข้ออักเสบ ซึ่งท�าให้เขามีปัญหามากใน

การพิมพ์ส�าเนาเอกสาร อันเป็นงานที่เขาต้องท�าเป็นประจ�าในฐานะ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิทธิบัตรของบริษัทแห่งหนึ่ง น่าสงสัยว่าหากเขามี

สุขภาพปกติ เขาคงไม่สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งต่อมาได้

สร้างชื่อเสียงและความร�่ารวยแก่เขา

แต่ถึงแม้คุณไม่มีหัวทางประดิษฐ์คิดค้น ในยามที่คุณล้มป่วย นั่น

คือโอกาสที่คุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว หรือได้ใคร่ครวญถึงชีวิต
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ที่ผ่านมา หลายคนได้ค้นพบและเข้าถึงธรรมะในยามป่วยหนัก 

โชคบางครั้งก็มาในรูปของเคราะห์ ถ้ามองให้เป็นก็เห็นโชคได้แม้

ประสบเคราะห์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องห่วงว่าเมื่อไรจะมีโชค โชคนั้นมา

หาเราทุกวินาที โอกาสดี ๆ  มาหาเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือ

ไม่เท่านั้น
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รู้จักตนเอง

ความสุขมิได้อยู่ไกลตัวเลย หากมองเป็นก็เห็นสุขอยู่รอบตัว ที่

จริงความสขุมอียูก่บัเราตลอดเวลาอยูแ่ล้วเป็นแต่เรามองไม่เหน็เอง ไม่

ต้องดูอื่นไกล การที่เราได้กินอิ่มนอนอุ่น มีสุขภาพดี นับเป็นความสุข

ของชวีติ  แต่เรามกัไม่ตระหนกัความจรงิข้อนีจ้นกว่าจะสญูเสยีสิง่เหล่า

นั้นไป ต่อเมื่อเราล้มป่วยจึงได้คิดว่าตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยน้ันเป็นสุข

อย่างยิ่งแล้ว

เรามกัเข้าใจว่าความสขุจะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่ร�า่รวย มคีนรกั มงีาน

ดี มีต�าแหน่งสูง ฯลฯ การมองเช่นนั้นคือการเอาความสุขฝากไว้กับ

อนาคต เราไม่ควรจะรอให้ได้สิ่งเหล่านั้นก่อนถึงจะมีความสุข สิ่ง

ส�าคญักว่ากค็อืมคีวามสขุอยูใ่นปัจจบุนั  ถงึแม้ไม่มสีิง่เหล่านัน้อยูต่อน

นี้เราก็มีความสุขได้  เพราะสุขที่แท้นั้นมีอยู่แล้วในใจเรา
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หากวางใจเป็นก็สามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์  ไม่ว่ามี

หรอืจน ได้หรอืเสยี พบหรือพราก  อะไรเกิดขึน้กบัเราไม่ส�าคญัเท่ากบั

ว่าเรามองหรือรู้สึกกับมันอย่างไร ถ้าเรามองว่าอนิจจังเป็นธรรมดา

ของชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ท�าให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ แม้สิ่ง

นั้นจะเป็นความตายก็ตาม ในท�านองเดียวกันถ้ารู้จักมองในแง่บวก 

ความป่วยก็กลายเป็นคุณ เคราะห์ก็กลายเป็นโชค

กุญแจสู่การบรรลุความสุขในปัจจุบันก็คือการรู้จักตนเอง  ตราบ

ใดที่เรายังไม่รู้จักตนเอง เราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร�่าไป เพราะได้เท่าไรก็

ไม่พอใจเสียที แม้ไม่มีใครมาท�าอะไรเราเลย เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่

นั่นเอง ทั้งนี้เพราะในส่วนลึกเราทะเลาะกับตัวเองอยู่เกือบตลอดเวลา  

เมื่อใดท่ีเรารู้จักตัวเองอย่างแจ่มชัด เราจะกลับมามีสันติกับตัวเอง  

แล้วความสุขที่เคยสูญเสียไปก็จะกลับคืนสู่ชีวิตเรา
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๖

ชนะใจด้วยควำมดี

ถ้าคณุเจอคนขีโ้กง คุณจะท�าอย่างไรหากเขามาขอเงนิคณุหรอืคดิ

จะหาประโยชน์จากคุณอยูเ่สมอ เป็นธรรมดาท่ีคณุจะตอบปฏเิสธหรอื

บ่ายเบี่ยง เรื่องอะไรจะยอมให้เขาโกงคุณ เอาเงินไปช่วยเหลือคนที่

เดือดร้อนยังจะดีเสียกว่า 

แต่ “พรชัย” คิดอีกแบบหนึ่ง 

วันหนึ่งเพื่อนมาขอสินค้าราคาร่วมหมื่นจากร้านของเขาไปขาย 

พร้อมกับยืนยันว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินมาจ่าย เขารู้ดีว่าเพื่อนคนนี้นิสัย

ไม่ซื่อ แต่ก็ยอมให้สินค้าแก่เขาไป แล้วเขาก็หายตัวไปอย่างที่คาดไว้

หนึ่งเดือนต่อมา พรชัยพบเพ่ือนคนนี้โดยบังเอิญ เขาตกใจมาก 

ขอโทษที่ผิดนัด พร้อมกับแก้ตัวว่า เขาก�าลังมีปัญหาการเงินเนื่องจาก

บิดาป่วยหนัก แทนที่พรชัยจะคาดคั้นกลับตอบว่า “ไม่เป็นไรหรอก 
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เราเข้าใจคุณดี ถ้าคุณมีคุณก็คงเอามาจ่ายคืนเราแล้วหล่ะ คนอย่าง

คุณเป็นคนมีศักดิ์ศรี เงินแค่นี้ไม่โกงเราหรอก” แล้วพรชัยก็ถามถึง

อาการของบิดาของเขา จากนั้นก็ควักเงินพันบาทยัดใส่มือ พร้อมกับ

บอกว่าฝากให้ช่วยซื้อผลไม้และสิ่งจ�าเป็นให้แก่บิดาของเขาด้วย

คนืนัน้เขามาหาพรชยั ไม่ได้มาเพือ่คนืเงนิ แต่มาขอเบกิสนิค้าจาก

ร้านของเขาอีก พร้อมกับยืนยันมั่นเหมาะว่าจะเอาเงินมาส่งในวันรุ่ง

ขึ้น แต่ก็ไม่ได้มาตามนัดเช่นเคย เขาดูเหมือนจะได้ใจเพราะหลังจาก

นั้นก็ยังท�าเช่นนี้อีกสามครั้ง แต่พรชัยก็ให้ของแก่เขาไปทุกครั้ง โดย

ไม่เคยบ่นหรือด่าเขา แถมยังฝากเงินไปให้บิดาเขาอีก

ครั้งสุดท้ายที่มาเบิกของ เขาถึงกับอึ้ง มองหน้าพรชัยด้วยความ

ซาบซ้ึงใจ แล้วบอกพรชยัว่า “คณุคอืเพือ่นทีด่ทีีส่ดุในชวีติของผม” แล้ว

เขากจ็ากไป หลงัจากนัน้ไม่นานเขาก็พากเพยีรหาเงนิมาจ่ายพรชยัจน

ครบ ใช่แต่เท่านัน้ยงัหาลกูค้ามาให้เขาอกีมากมาย กลายเป็นว่าเขาได้

ผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าที่เสียไป พรชัยเล่าว่านับแต่นั้นเขาไม่

เคยถูกเพื่อนคนนี้คดโกงอีกเลย
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คนท่ีมีนิสัยคดโกงย่อมรู้สึกกระหยิ่มใจหากสามารถหลอกคนได้

ส�าเรจ็ เขาอาจไม่รูส้กึผดิเพราะคดิว่านีเ้ป็นเรือ่งการชงิไหวชงิพรบิ แต่

ความรูส้กึของเขาจะเปลีย่นไปเมือ่เจอคนทีม่นี�า้ใจกบัเขา ไว้เนือ้เชือ่ใจ

เขา สิ่งท่ีพรชัยท�ากับเพื่อนผู้คดโกง ดูเหมือนจะท�าให้ฝ่ายหลังได้ใจ 

แต่ในท่ีสดุพรชัยต่างหากทีเ่ป็นฝ่าย “ได้ใจ” ของเพือ่น หลงัจากทีห่ลอก

ลวงมาได้หลายคร้ัง ในทีส่ดุเขาก็แพ้ความดขีองพรชยั แต่ถ้ามองให้ลกึ

ลงไป ชยัชนะได้เกดิขึน้แล้วในจติใจของเขา เขาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ได้กเ็พราะความดใีนใจ เขาสามารถเอาชนะความชัว่ร้ายภายในได้ คน

ทกุคนย่อมมคีวามดอียูใ่นจติใจ แต่สาเหตทุีบ่างคนท�าความชัว่ กเ็พราะ

ความดีนั้นไม่มีพลังเพียงพอ ความชั่วร้ายซึ่งมีพลังเหนือกว่า จึง

สามารถบงการให้เขาท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อใดก็ตามที่ความดีในใจ

นัน้มพีลงักส็ามารถก�าราบความช่ัวร้าย ส่งผลให้เขาเปลีย่นมาท�าความ

ดีได้

จะว่าไปสิ่งที่พรชัยท�าก็คือการปลุกกระตุ้นความดีในใจเพื่อนให้

กลับมามีพลัง จนสามารถมีชัยเหนือความเห็นแก่ตัวในใจเขาได้ แต่

แทนที่จะเป็นการกระตุ้นด้วยค�าพูด พรชัยกระตุ้นด้วยการท�าความดี

มีน�้าใจกับเขาอย่างไม่ย่อท้อ
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จะท�าอย่างพรชัยได้ต้องมีศรัทธาในความดี ทั้งความดีที่ท�าต่อ 

ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ และความดีที่มีอยู่ในใจของผู้นั้น ขณะเดียวกันก็

ต้อง “ใจถึง” ด้วย คือไม่เสียดายเงินที่สูญเสียไป พูดอีกอย่างคือกล้า

ที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

มิใช่แต่คนคดโกงเท่านั้น แม้แต่คนที่มุ่งร้าย ก็ยังอ่อนไหวต่อ

ความดีที่ได้รับจากอีกฝ่าย

ไม่กีว่นัหลงัจากเกิดเหตกุารณ์นองเลือด 19 พฤษภา คนเส้ือแดง

กลุ่มหนึ่งได้ตอบโต้ด้วยการพยายามเข้าไปบุกเผาชุมชนแห่งหน่ึงใน

จังหวัดยโสธรซึ่งมีความใกล้ชิดกับสันติอโศก ด้วยความเข้าใจว่าเป็น

พวกเสื้อเหลือง 

ชาวบ้านในชมุชนนัน้แทนทีจ่ะแจ้งต�ารวจหรือระดมคนมาตรงึต้าน

ผู้บุกรุก กลับเข้าไปพูดคุยด้วย แล้วสอบถามว่า “น่ีมากันเยอะแยะ 

กินอะไรมาหรือยัง คงจะเหนื่อย รอสักครู่นะ จะท�าก๋วยเตี๋ยวเลี้ยง” 

จากนั้นก็ท�าก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเป็นการใหญ่ 

กลุ่มคนเสื้อแดงนึกไม่ถึงว่าจะเจอการต้อนรับแบบนี้ จึงชะงัก 

แทนทีจ่ะบกุเผากร็อกินก๋วยเตีย๋วแทน เมือ่กินเสร็จ กแ็ยกย้ายกลบัไป 
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ชุมชนแห่งนั้นจึงรอดพ้นจากการถูกเผาท�าลาย

เวลาคิดจะเอาชนะผู้อื่น ผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการใช้ก�าลังที่

เหนอืกว่า ดีกว่านัน้กค็อืเอาชนะด้วยเหตผุล แต่ไม่มชียัชนะใดทีย่ัง่ยนื

และประเสริฐกว่าการชนะใจด้วยความดี
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น�้ำใจและควำมใฝ่ดี

มักกล่าวกันว่าคนเราล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น หากข้อความดัง

กล่าวเป็นความจริง ก็จริงเพียงครึ่งเดียว เพราะในส่วนลึกเราทุกคนมี

น�้าใจและความใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้น น�้าใจและความใฝ่ดีท�าให้เราไม่

สามารถอยูน่ิง่เฉยได้เมือ่เหน็คนทกุข์ยากอยู่ต่อหน้า แม้ไม่ท�าอะไรเลย

ใจก็ยังอดเป็นทุกข์แทนเขาไม่ได้

น�้าใจและความใฝ่ดีเปรียบเสมือนเสียงเรียกร้องภายในที่กระตุ้น

เร้าให้เราอยากท�าความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืน เมื่อใดก็ตามที่เรา

เมินเฉยเสียงเรียกร้องดังกล่าว เราย่อมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความผิด

ปกตบิางอย่างในจติใจ  คนทีใ่ช้ชวีติอย่างเหน็แก่ตัว แม้มทีรพัย์สมบัติ

และอ�านาจมากมายเพยีงใด จงึมกัถกูรบกวนด้วยความรูส้กึพร่อง ว่าง

เปล่า โหวงเหวงอยู่เสมอ อย่างที่บางคนเรียกว่าเป็น “ความเบาหวิว

เหลือทนของชีวิต”
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น�้าใจที่ได้ไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาเป็นความเสียสละเกื้อกูลเพื่อน

มนษุย์ ท�าให้โลกน้ีน่าอยูแ่ละงดงามปานประดับด้วยดอกไม้นานาพรรณ 

ขณะเดยีวกนักช่็วยหล่อเล้ียงความสขุภายในให้งอกงามเหมอืนดอกไม้

ที่เบ่งบานกลางใจ  ความสุขนั้นเกิดขึ้นมิใช่เพียงเพราะได้เห็นรอยยิ้ม

ของผูท้ีไ่ด้รบัความช่วยเหลอืจากเรา หรอืเพราะรูส้กึภาคภมูใิจทีใ่ช้ชวีติ

อย่างมคีวามหมาย หรอืเพราะได้เตมิเตม็ชวีติให้เป็นคนเต็มคนเท่าน้ัน 

หากยังเป็นเพราะความเสียสละนั้นช่วยท�าให้ตัวตนเล็กลงและขยาย

หัวใจให้ใหญ่ขึ้น จึงเปิดรับความสุขได้มากมายกว่าเดิม กลายเป็นคน

ที่สุขง่าย 

ผู้คนทุกวันนีเ้ป็นคนทีส่ขุยาก กว่าจะมคีวามสขุได้กต้็องหาเงนิมา

ให้ได้เยอะ ๆ   กนิอาหารราคาแพงในโรงแรมหร ูๆ   ต้องสะพายกระเป๋า

ราคานับแสน ขับรถราคานับล้าน ใช้ของแบรนด์เนมนานาชนิด แต่

ความสุขที่ผูกติดกับวัตถุน้ันไม่มีวันยั่งยืน ด้วยเหตุน้ีถึงจะเสพหรือมี

มากเท่าไร กไ็ม่เคยพอใจกบัชีวิตเสยีท ีซ�า้ร้ายยงักลายเป็นคนทกุข์ง่าย  

เพราะตวัตนท่ีถกูปรนเปรอไม่หยดุนัน้ใหญ่โตคบัใจ  มอีะไรมากระทบ

ก็กระแทกตัวตนได้ง่าย  
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เราลมืไปแล้วหรอืว่าความสขุนัน้อยูท่ีใ่จเป็นส�าคญั  เมือ่ตวัตนหด

เลก็ลง  กท็�างานกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุมากขึน้ เพราะไม่ถอืตัวหรอื

เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  สามารถฟังความคิดเห็นที่ต่างจากตน

ด้วยใจท่ีสงบมากขึน้ ขณะเดยีวกันก็สามารถค้นพบความสขุจากชวีติ

ที่เรียบง่ายและจากการงานที่ยากล�าบาก เพราะแม้จะยากแต่ก็สนุก

และเป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
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๗

เพรำะเปิดใจฟัง รักจึงยั่งยืน

กันยาแต่งงานกับเดชมาร่วมสิบปีแล้ว แต่ 2-3 ปีหลังเธอมีปาก

เสียงกบัเขาอยูเ่ป็นประจ�า ไม่ใช่เพราะว่าเขานอกใจเธอ เขายงัคงใส่ใจ

เธอและรับผิดชอบกับครอบครัวไม่แปรเปลี่ยน แต่ส่ิงที่เธอทนเขาไม่

ค่อยได้ก็คือ เขาชอบโทรศัพท์มาถามเธอแทบทุกเย็นว่าจะกลับบ้าน 

กี่โมง ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว ฯลฯ เธอไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาต้องโทรมา

ถามบ่อย ๆ  ราวกบัว่าเธอมพีฤตกิรรมไม่น่าไว้วางใจ ระยะหลงัเพยีงแค่

เห็นเบอร์โทรศัพท์ของเขาขึ้นที่หน้าจอ เธอก็หัวเสียทันที   

บ่อยครั้งที่เธอตวาดใส่เขาทางโทรศัพท์ แต่เขาก็ไม่โกรธเธอ ยัง

คงพูดกับเธอด้วยดี สิ่งหนึ่งที่เขาขอร้องจากเธอก็คือ ขอให้มากินข้าว

บ้านทุกเย็น ไม่ว่าเธอจะกลับบ้านดึกดื่นแค่ไหน เขาก็จะท�ากับข้าวรอ 

นั่นท�าให้เธออึดอัดใจเพราะบางครั้งเธออยากไปกินอาหารเย็นกับ

เพือ่น ๆ  แต่ก็ต้องงดเพื่อกลับมากินข้าวที่บ้าน
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วนัหนึง่เธอเล่าเร่ืองนีใ้ห้เพ่ือนฟัง เพ่ือนแนะน�าว่า ท�าไมเธอไม่ลอง

ฟังเขาบ้างล่ะว่า ท�าไมเขาถงึขยนัโทรศพัท์มาถามเธออย่างน้ัน ระหว่าง

ที่เขาอธิบาย ก็ขอให้เธอฟังเขาอย่างตั้งใจ อย่าเพ่ิงหงุดหงิดฉุนเฉียว 

ฟังด้วยใจท่ีเปิดกว้าง โดยไม่ด่วนสรปุ หรอืคดิแต่จะแย้งอย่างเดยีว ฟัง

ด้วยหัวใจ รับรู้ทั้งความรู้สึกและความต้องการของเขา บางทีเธออาจ

จะเข้าใจเขาดีขึ้นก็ได้ว่าท�าไมเขาท�าเช่นนั้น

เธอฟังแล้วกส็ะดดุใจขึน้มาทนัท ีเพราะตลอดเวลาทีผ่่านมาเธอไม่

เคยถามเขาเลยว่า ท�าไมเขาถึงชอบโทรศัพท์มาถามเวลากลับของเธอ 

แทบทุกครั้งเธอได้แต่โวยวายใส่เขาหรือไม่ก็พูดกับเขาด้วยความ

หงุดหงิด ความที่เขาเป็นคนไม่ช่างพูด เขาก็เลยไม่เคยอธิบายเหตุผล

ของเขาเลย ค�าแนะน�าของเพื่อนท�าให้เธอได้คิดขึ้นมา

วันต่อมาขณะที่เธอก�าลังท�างานอยู่ เขาก็โทรศัพท์มาหาเธอด้วย

ค�าถามเดิม ทันทีที่ฟังจบเธอมีอารมณ์ขึ้นทันที แต่ก็มีสติรู้ทันจึงยั้ง 

ค�าพดูไว้ได้ แทนท่ีจะแหวดใส่เขาเหมอืนเดมิ เธอพดูกบัเขาเรยีบ ๆ  ว่า

จะกลับบ้านราว ๆ  2 ทุ่ม

เมือ่เธอกลบัถงึบ้าน แทนทีจ่ะบึง้ตงึใส่เขาเหมอืนเคย เธอชวนเขา
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มานั่งคุยด้วย เขามีสีหน้างงเล็กน้อย คงไม่รู้ว่าเธอจะมาไม้ไหน แล้ว

เธอก็ถามถึงเหตุผลที่เขาชอบโทรศัพท์ถามเวลากลับบ้านของเธอ 

ระหว่างที่เดชพูด เธอเตือนตัวเองให้ตั้งใจฟัง โดยไม่ต้องคิดหาเหตุผล

โต้แย้งก่อน

เดชอธิบายว่าที่โทรศัพท์ไปถามเธอทุกเย็นก็เพราะเป็นห่วงความ

ปลอดภัยของเธอ เพราะทางเข้าบ้านเป็นซอยเปลี่ยว อีกเหตุผลหนึ่งก็

คือ ทุกวันนี้เขาต้องตื่นแต่เช้าไปท�าสวน ขณะที่เธอออกไปท�างานข้าง

นอก วัน ๆ  เขากบัเธอแทบไม่ได้อยูด้่วยกันเลย แค่ได้เหน็หน้านดิหน่อย

ตอนเช้าเท่านั้น ดังนั้นหลังเลิกงานแล้วเขาจึงอยากกินข้าวเย็นกับเธอ

จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ้าง 

กันยาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเดชเป็นห่วงเธอและอยากมีเวลาอยู่ด้วย

กนักบัเธอ ลกึ ๆ  เขาคงกลวัว่าเธอจะห่างเหนิจากเขาหากไม่มกีจิกรรม

ร่วมกนั เป็นครัง้แรกในรอบหลายปีทีก่นัยาตระหนกัว่าเดชรกัเธอมาก

เพียงใด หากเธอไม่ตั้งใจฟังเขาอย่างค�่าวันนี้ เธอก็คงยากจะเข้าใจ

เจตนาดีของเขาได้ นึกดูก็อดเสียวใจไม่ได้ว่า ชีวิตคู่ของเธอเกือบจะ

ร้าวฉานเพียงเพราะด่วนสรุปและไม่เปิดใจรับฟังสามีเท่านั้นเอง 
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หลังจากรับรู้ถึงเหตุผลของเขาแล้ว เธอจึงอธิบายให้เขาฟังว่าบาง

ครั้งเธอมีความจ�าเป็นต้องสะสางงานจนค�่า ดังนั้นเธอจึงตกลงกับเขา

ว่า วันไหนที่เธอกลับบ้านผิดเวลา เธอจะโทรมาบอกเขาล่วงหน้า เขา

จะได้ไม่เป็นห่วง เขาเองก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นท่ีเธอเข้าใจความรู้สึก

และความต้องการของเขา

ความรักนั้นเชื่อมใจผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ก็ต้องมีความ

เข้าใจกันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ความรักจึงจะยั่งยืน แต่เราจะเข้าใจกัน

ได้อย่างไรหากไม่เปิดใจฟังกัน มิใช่แต่ความรักระหว่างสามีกับภรรยา

เท่านั้น แม้กระทั่งความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก เพื่อนกับเพื่อน จะ

ยั่งยืนได้ก็ต้องมีการเปิดใจฟังกันอย่างสม�่าเสมอ

ทุกวันนี้พ่อแม่จ�านวนมากมักบ่นว่าลูกไม่ฟังพ่อแม่ มิหน�าซ�้าลูกมี

ปัญหาอะไรก็ไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟัง จนบางครั้งเหตุการณ์เลวร้ายจน

ยากจะแก้ไข นั่นอาจเป็นเพราะพ่อแม่ไม่เปิดใจฟังลูกแต่แรก ปัญหา

จึงไม่ได้แก้ที่ลูก แต่ต้องแก้ที่พ่อแม่ก่อน หากพ่อแม่เปิดใจฟังลูก ลูก

ก็พร้อมจะเปิดใจฟังพ่อแม่ รวมทั้งเล่าความในใจให้พ่อแม่ฟังด้วย 

เพราะเกิดความเข้าใจและซาบซึ้งใจในความรักของพ่อแม่
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มีบางคนกล่าวว่า ความรักนั้น สะกดด้วยอักษรและสระรวม ๔ 

ตัวคือ เ-ว-ล-า มิใช่แต่เวลาที่จะอยู่ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมถึงเวลาที่

จะเปิดใจฟังกันด้วย จึงจะท�าให้ความรักเบ่งบานอย่างแท้จริง
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ฟื้นฟูควำมรักให้เบ่งบำน

ความรกัเป็นสิง่ส�าคัญอย่างยิง่ทัง้ต่อชวีติและโลก  ชวีติทีป่ราศจาก

ความรกัย่อมหยาบกร้านและระทมทกุข์แม้จะมัง่คัง่ไปด้วยทรพัย์สมบตัิ

ก็ตาม โลกที่ไร้รักย่อมร้อนรุ่มเพราะการเบียดเบียนรบพุ่ง หาความ

สงบสันติไม่ได้ แต่ทั้ง ๆ  ที่ความรักมีคุณค่าถึงเพียงนี้ กลับปรากฏว่า

แทบไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใด ๆ  ในโลกนี้ที่สอนเรื่องความรัก 

หรือบรรจุเรื่องนี้ไว้ในหลักสูตร ในสถาบันการศึกษาทั่วทั้งโลกสอน

วชิาการทุกเรือ่ง แต่หาสนใจเรือ่งความรกัไม่ แม้แต่หลกัสตูรเพศศกึษา

กล็ะเลยเรือ่งนี ้ราวกบัว่าความสมัพนัธ์ทางเพศเป็นเพยีงเรือ่งชวีวทิยา

และกามารมณ์เท่านั้น

ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจทีช่ายหญิงหนุม่สาวทกุวนัน้ีคดิแต่จะตักตวง

เพศรสจากร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยเทคนิคนานาชนิด แทนที่จะ

ให้และรับสิ่งที่ละเอียดและทรงคุณค่ากว่านั้นคือความรัก
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ดังนัน้จึงไม่น่าแปลกใจทีค่นสมยันี ้“รกั” ไม่เป็น แต่งงานหรอือยู่

กินกันได้ไม่นานก็ต้องเลิกร้างจากกัน เป็นเช่นนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า จน

กระทัง่วาระสดุท้ายของชวีติ บางทก็ียงัไม่รู้จกัสัมผสัแห่งความรกัเลย

ด้วยซ�า้  

ความรักควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แต่การศึกษานั้นไม่ได้

หมายถงึการท่องจ�าจากต�าราหรอืใช้สมองครุน่คดิหาเหตุผลเท่าน้ัน อกี

ทั้งการศึกษาก็ไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเท่านั้น หาก

อยู่ในทุกหนทุกแห่ง เราสามารถเรียนรู้ความรักได้จากความสัมพันธ์

กับผู้อื่นด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง เพราะหัวใจที่เปิดกว้างเท่าน้ันที่จะรับ

ความรักมาสถิตในใจได้ หัวใจที่เปิดกว้างเช่นนี้ หลักสูตรการศึกษา

ในสถาบันต่าง ๆ  ท�าได้อย่างมากเพียงแค่ชี้แนะ ต่อเมื่อสัมผัสกับ

ความจริง ได้ซาบซึ้งตรึงใจกับความรักที่ผู้อื่นมอบให ้ หัวใจจึงจะเริ่ม

เปิดกว้าง จากนั้นความรักจึงจะมาครองใจ และเปิดหัวใจของผู้อ่ืน 

ต่อไป

ในการแสวงหาเพ่ือรู้จักตนเอง เราจะพบว่าแท้ที่จริงความรักก็มี

อยู่ในใจเราแล้ว หากบ่อยคร้ังกลับถูกเก็บง�าและกดทับเพราะความ
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ติดยึดในทรัพย์ ชื่อเสียง เกียรติยศ และตัวตน เราสามารถฟื้นฟ ู

ความรกัให้เบ่งบานในใจเราได้ด้วยใจทีเ่ปิดกว้างและเป็นอิสระ ถึงทีสุ่ด

แล้วความรกัจากภายนอกเป็นเพียงสิง่ทีม่าช�าแรกความหยาบกร้านใน

ใจเรา เพื่อเปิดช่องให้ความรักในใจของเราได้ผลิบานเพื่อซึมซับรับ

ความบริสุทธิ์สดใสแห่งชีวิตอย่างไม่มีวันเหือดแห้ง
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๘

ก้ำวข้ำมขีดจ�ำกัดของตนเอง

ผ่านไปได้แค่วันเดียว “เก๋” ก็เดินกะเผลกแล้ว เพราะรองเท้ากัด

เท้าจนเป็นแผล หลายคนก็มอีาการ “ยางแตก” เช่นกนั เก๋เริม่ไม่มัน่ใจ

ว่าเธอจะเดินได้ครบหนึ่งอาทิตย์อย่างที่ตั้งใจไว้แต่เดิมหรือไม่ เธอไม่

คิดมาก่อนว่าอุปสรรคจะมีมากมายถึงขนาดนั้น นอกจากแดดแรง 

อากาศร้อนแล้ว ร่างกายที่อ้วนท้วนของเธอก็ยังไม่ยอมเป็นใจกับเธอ

ด้วย 

เก๋ไม่ได้ก�าลังเดินป่าหรือท่องต่างแดน แต่เธอเป็นหนึ่งในคณะ 

“เดนิเพือ่สนัตปัิตตาน”ี ซึง่ตัง้ใจเดนิเท้าไปให้ถึงปัตตาน ีระยะทางร่วม 

1,100 กม. โดยเริ่มต้นที่ศาลายา ทุกคนปรารถนาเป็นสื่อกลางน�า

ก�าลังใจจากประชาชนสองข้างทางไปมอบให้แก่พี่น้องในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันก็หวังว่า การเดินทางไกลครั้งน้ีจะ

กระตุน้ให้คนไทยในส่วนอืน่ของประเทศตระหนกัถงึความทกุข์ยากของ
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พี่น้องในดินแดนใต้สุด

เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทางเกือบทั้งหมด เก๋ไม่เคยเดินเท้าระยะ

ทางไกล ๆ  อย่างนี้มาก่อน จะว่าไปแล้วแค่เดินวันละ 7-8 กม. เธอก็

ไม่เคยท�าด้วยซ�้า ดังนั้นเมื่อต้องเดินมากกว่า 20 กม.ในวันแรก 

ร่างกายของเธอก็ประท้วงทันที แต่ใจของเธอไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ  แม้จะ

รู้สึกหวั่นไหวบ้างก็ตาม

เพ่ือนร่วมทางทีม่ปีระสบการณ์เดนิทางไกลอยู่บ้าง ให้ก�าลงัใจกบั

เธอ (และตนเอง) ว่า ร่างกายนั้นใช้เวลาปรับตัวไม่นาน เดินอีกสัก 

2-3 วัน ก�าลังก็จะเริ่มอยู่ตัว ส่วนเท้าก็จะมีอาการดีขึ้นหากเปลี่ยน

รองเท้าและหมั่นดูแลแผลให้สมาน ที่ส�าคัญกว่าคือ “ใจ” ถ้าใจสู้ก็จะ

เดินได้จนถึงเป้าหมาย

เก๋ไม่คาดหวังจะเดินให้ถึงปัตตานีอยู่แล้ว เพราะเธอรู้ดีว่าเป็นไป

ไม่ได้ จึงหวังเพียงแค่เดินให้ครบ 7 วันเท่านั้น เพียงแค่นั้นเธอก็ยังไม่

แน่ใจว่าจะท�าได้หรือไม่ แต่จะลองท�าสุดความสามารถ

แต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้า ในที่สุดก็ครบ 7 วัน เก๋ดีใจที่ท�าได้ 

เธอพบว่าร่างกายและดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาน้อยลง เธอจึงตัดสินใจ
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เดินต่อ ก�าลังใจจากประชาชนตามรายทางและความผูกพันระหว่าง

เพื่อนร่วมเดิน ท�าให้เธอเกิดความมุ่งมั่นที่จะเดินให้ไกลที่สุด

ผ่านไปอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า เก๋ยังคงเดินต่อไป มีคนถามถึง

อาการปวดเท้าซ่ึงตดิตามเธอตลอดทาง เก๋ตอบว่า “ตอนน้ีไม่รูสึ้กเป็น

ศัตรกูบัความเจบ็ปวดแล้ว แต่รู้สกึเป็นมติรกับความเจบ็ปวดมากกว่า” 

เก๋อยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่บ่นหรือหงุดหงิดอีกต่อไป

หลังจากเดินเท้าติดต่อกัน ๕3 วัน ในที่สุดเก๋และเพื่อนก็ถึง

ปัตตานี วันสุดท้ายของการเดินทางมีผู้คนมาให้การต้อนรับอย่าง

ล้นหลาม มีผู้คนนับพันมาร่วมเดินจนถึงจุดหมายปลายทางคือมัสยิด

กลาง ช่างผิดกบัหลายช่วงก่อนหน้านัน้ทีเ่ธอและเพือ่น ๆ  ต้องเดนิอย่าง

ล�าพัง ต้องสู้กับฝนและความร้อนหนาว สู้กับความหิวและความเจ็บ

ปวด และบางครั้งก็ต้องสู้กับความรู้สึกท้อแท้และลังเลสงสัยว่ามาท�า

อะไรกัน

เช่นเดียวกับเก๋ หลายคนในคณะนี้ไม่ตั้งใจมาก่อนว่าจะเดินให้ถึง

ปัตตานี เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่จะท�าได้ แต่แล้วในที่สุด

ทุกคนก็ท�าได้ จากเดิมที่ตั้งใจว่าจะเดินตลอดทางเพียง 3 คน ได้เพิ่ม
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เป็น 8 คน ไม่รวมอีกนับสิบที่มาสมทบภายหลัง

เส้นทางสู่ปัตตานีนั้นยาวไกล ต้องย่างถึง 2 ล้านก้าว กว่าจะถึง 

แต่เส้นทางสูส่นัตภิาพของปัตตานนีัน้ยาวไกลยิง่กว่า แต่ส่ิงส�าคญัอย่าง

หนึ่งที่คณะเดินเพื่อสันติปัตตานีบอกแก่เราก็คือ สิ่งที่ยากนั้นใช่ว่าจะ

ท�าไม่ได้ หากมีความมุ่งมั่น กล้าท�า และมีกัลยาณมิตรร่วมทาง สิ่ง

ยากย่อมเป็นจริงได้เสมอ เขายังบอกเราอีกว่าคนเล็กคนน้อยนั้น

สามารถท�าอะไรได้อีกมากมาย ขอเพียงอย่าจ�านนต่อปัญหา

การเดนิเท้าครัง้นีอ้าจจะยงัเปลีย่นแปลงอะไรไม่ได้มาก แต่มคีวาม

เปลีย่นแปลงอย่างหนึง่เกดิขึน้แล้ว นัน่คอืการเปลีย่นแปลงภายในของ

ผู้ร่วมเดิน หลายคนในวันนี้มิใช่คนเดียวกับที่ย่างเท้าจากศาลายาเมื่อ 

๕3 วันก่อน แต่เป็นคนใหม่ เพราะพวกเขาได้ก้าวข้ามขดีจ�ากดัดัง้เดมิ

ของตนเองไปเรียบร้อยแล้ว ขีดจ�ากัดที่เคยท�าให้พวกเขาไม่มั่นใจใน

ตนเอง ไม่กล้าท�าสิ่งยาก ขีดจ�ากัดเหล่านั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว 

แม้จะยังมีขีดจ�ากัดอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า แต่ก็ไม่พ้นวิสัยที่พวก

เขาจะก้าวข้ามได้ในอนาคต เพราะพวกเขาค้นพบว่าตนเองมีความ

สามารถมากกว่าที่คิด
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1,100 กม. แม้เป็นระยะทางที่ยาวไกล แต่ก็ไม่ไกลส�าหรับการ

ค้นพบศักยภาพของตนเอง ใช่หรือไม่ว่าคนเป็นอันมากแม้จะเดินทาง

รอบโลก แต่กลับไม่พบตัวเองเลย
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ยอมรับควำมจริงด้วยใจสงบ

การด�าเนินชีวิตไม่ต่างจากการเดินทาง บางครั้งก็ต้องเจอทั้งแดด

และฝน หากหนไีม่พ้นหรอืไม่มอีะไรบงั การเดนิสูแ้ดดสูฝ้นด้วยใจสงบ 

หรอืยอมรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ย่อมดกีว่าการเดนิไปบ่นไป จะว่าไปแล้วแดด

หรือฝนท�าความทุกข์ให้เราน้อยกว่าใจที่หงุดหงิดหรือก่นด่าฟ้าดินเสีย

อกี ในเมือ่ไหน ๆ  ร่างกายก็ต้องร้อนหรือเปียกอยูแ่ล้ว จะไปเพิม่ความ

ทุกข์ให้จิตใจท�าไม

การด�าเนินชีวิตย่อมต้องมีความทุกข์มาแผ้วพาน บางอย่างก็

สามารถหนพ้ีน แต่กม็อีกีหลายอย่างทีห่นีไม่พ้น ในเมือ่มนัเกดิขึน้แล้ว 

ไม่มอีะไรดกีว่าการยอมรบัความจรงิด้วยใจสงบ แล้วเดนิหน้าต่อไปโดย

ไม่ระย่อท้อถอยต่อความทุกข์ที่มากระทบ พร้อมกับหาทางแก้ไขไป

ตามเหตปัุจจยั หรอืน�าความทกุข์เหล่านัน้มาใช้ให้เกดิประโยชน์ เช่น 
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สรปุเป็นบทเรยีนชวีติ หรอืใช้เป็นเครือ่งฝึกจติให้เข้มแขง็ หรอืมสีติให้

ทันท่วงที

ชีวิตท่ีมีความสุขจึงไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากทุกข์ แต่คือชีวิตที่รู้จัก

เก่ียวข้องกับความทุกข์อย่างถูกต้อง เช่น มองแง่บวก ไม่หมกมุ่น

ครุ่นคิดกับสิ่งท่ีผ่านไปแล้ว ไม่เผลอพลัดเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นลบ  

และที่ส�าคัญคือรู้เท่าทันอัตตาที่คอยชักใยอยู่เบ้ืองหลังการปรุงแต่ง

ต่าง ๆ  ท่ีท�าให้เป็นทกุข์ได้กับทกุเรือ่ง ใช่หรอืไม่ว่าถ้าไม่ปล่อยหรอืปรงุ

ให้อตัตามาเป็นใหญ่ครองใจ ก็ไม่มแีม้แต่ “กูผูท้กุข์” กล่าวอกีนัยหน่ึง 

มีแต่ทุกข์กายเท่านั้น แต่ไม่มีทุกข์ใจ
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๙

เพียงค�ำว่ำ  “แค่”

ชายผู้หนึ่งมาหาหมอด้วยอาการอ่อนเพลียต่อเน่ืองมานานหลาย

เดือน รูปร่างผอมซีดเพราะน�้าหนักตัวลดลงอย่างฮวบฮาบ หมอซัก

ถามอาการได้สักพักก็สั่งเจาะเลือด

เมื่อผลตรวจเลือดมาถึง หมอก็แจ้งแก่คนไข้ว่า เขาเป็นเบาหวาน 

ทนัทท่ีีรูผ้ล เขายิม้หน้าบานจนเกือบจะลงิโลดด้วยซ�า้ หมอแปลกใจจงึ

ถามเขาว่า

“ท�ำไมลุงถึงดีใจล่ะครับ เป็นเบำหวำนต้องกินยำตลอดชีวิตนะ

ครบั”

“ทีแรกผมนึกวำ่จะเป็นเอดส์ แต่พอรู้ว่ำเป็นแค่เบำหวำน ก็เลย

ดีใจมำก”

เบาหวานเป็นโรคร้าย ใครเป็นกถ็อืว่าโชคร้าย แต่ชายผู้น้ีกลับดใีจ
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ที่เป็นเพราะเขาคิดว่าจะต้องเจอหนักกว่านั้น สุขหรือทุกข์จึงไม่ได้อยู่

ที่ว่าเราเจออะไร แต่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของเรา ได้รางวัลเป็นเงิน

แสนแต่คาดหวังเงินล้าน ก็ย่อมเป็นทุกข์ ในทางตรงข้ามแม้เป็นเบา

หวานแต่ใจคาดว่าจะเป็นเอดส์ ก็กลับท�าให้ยิ้มได้ 

โรคร้ายกลายเป็นเบาเมื่อเทียบกับโรคที่ร้ายกว่า เด็กหญิงผู้หนึ่ง

เป็นมะเร็งสมอง ผมร่วงทั้งศีรษะเพราะผ่านการฉายแสง แต่เธอมี

สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส จนคนมาเยี่ยมแปลกใจ คุยกันได้สักพักเธอก็

บอกว่า เธอโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูก ญาติของเธอคนหน่ึง

เป็นมะเรง็ชนดินัน้ เจบ็ปวดทกุข์ทรมานมาก เธอจงึรูส้กึว่าโชคดทีีเ่ป็น

แค่มะเร็งสมอง

คนเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมองเป็นส�าคัญ มุมมอง (รวมทั้ง

ความคาดหวัง) เป็นตัวส�าคัญที่บ่งชี้หรือตีค่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น 

ดหีรอืร้าย เบาหรอืหนกั น้อยหรอืมาก เมือ่ปีทีแ่ล้วหลงัการล้อมปราบ

ผู้ชุมนุมเสื้อแดง มีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่ง ร้านสุกี้ชื่อดังพลอย

ฟ้าพลอยฝน ถูกเผาไป ๔ สาขา เสียหายหลายสิบล้านบาท ผู้จัดการ

สาขาและพนักงานทั้งเสียใจและโกรธแค้น ตรงข้ามกับซีอีโอซึ่งมีหุ้น

ใหญ่ในกิจการดังกล่าวกลับไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับข่าวคราวดังกล่าว ซ�้า
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ยังปลอบใจลูกน้องว่า “ไม่เป็นไรเรายังมีอีกตั้ง 320 สาขา”

ซอีโีอผูน้ีย้ิม้ได้กับเหตกุารณ์ดงักล่าวเพราะมองว่า ร้านของเขาถกู

เผาไปแค่ ๔ สาขาเท่านั้น นี้ก็ท�านองเดียวกับเด็กหญิงวัย 1๔ ที่มอง

ว่าตัวเองเป็นแค่มะเร็งสมอง หรือลุงที่ดีใจเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นแค่เบา

หวาน แม้เจอเรื่องร้ายแต่ทั้งสามคนไม่เป็นทุกข์เพราะมองว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นนั้นยังเบาอยู่ เขารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีค�าว่า “แค่” ติดมา

ด้วย

เพียงค�าว่า “แค่” ค�าเดียวก็ท�าให้ปัญหาต่าง ๆ  ดูเบาลงไปและ

บรรเทาความทุกข์ของเราไปได้เยอะ แต่บ่อยครั้งเรามักลืมค�า ๆ  นี้ไป

ในยามท่ีประสบเหตรุ้ายหรอืสิง่ทีไ่ม่สมหวงั แต่กลบันกึถงึค�า ๆ  นีเ้วลา

ประสบโชคหรือได้รับสิ่งที่น่าพอใจ เช่น “เขาชมฉันแค่นี้เอง” “ฉันได้

โบนัสแค่ ๔ แสนเท่านั้น” “ฉันได้เป็นแค่ผู้จัดการฝ่าย” ผลที่ตามมา

คือความทุกข์เกาะกินใจ

ชายผูห้นึง่ได้ทราบว่ามติรอาวโุสขายหุน้ได้ก�าไร 10 ล้านบาทเมือ่ 

2-3 วันก่อน เขาจึงแสดงความยินดีกับเธอด้วย แต่คุณป้าผู้นั้นกลับ

ตอบว่า “ยินดีอะไรกันล่ะ ถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ ฉันก็ได้ก�าไรแล้ว 20 

ล้าน” วันรุ่งขึ้นคุณป้าผู้นี้ไม่มาตลาดหุ้นเหมือนเคย ชายผู้นี้จึงไปสอบ
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ถามโบรคเกอร์ซึ่งคุ้นเคยกับเธอ ก็ได้ความว่าเธอเข้าโรงพยาบาลไป

แล้วเมื่อเช้า สาเหตุก็เพราะเธอเครียดมาก 

คุณป้าเครียดก็เพราะเป็นทุกข์ที่ได้ก�าไร “แค่” 10 ล้านบาท

เท่านั้น จะว่าไปเงินก้อนนี้มิใช่จ�านวนน้อย ๆ  พอ ๆ  กับถูกลอตเตอรี่

รางวัลที่ 1 โชคลาภอย่างนี้ใครได้ไปก็น่าจะมีความสุข แต่พอมอง 

ไม่ถูก วางใจไม่เป็น เห็นว่ามันเป็น “แค่” 10 ล้านบาทเท่านั้น ก็เป็น

ทุกข์ทันที

ค�าว่า “แค่” ค�านี้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามาก มันสามารถสร้าง

ทกุข์หรอืปัดเป่าความกลดักลุม้ไปจากจติใจของเราได้ อยู่ทีว่่าเราจะใช้

มันอย่างไร หากใช้ให้เป็น เราก็สามารถรับมือกับเหตุร้ายได้โดยใจไม่

ทกุข์ ไม่ว่าจะเป็นการพลัดพรากสญูเสยีของรัก หรอืประสบกบัส่ิงทีไ่ม่

พึงประสงค์

เมือ่เจอเหตรุ้ายคราวหน้า อย่าลมืนกึถงึค�านี ้เพยีงเตมิค�าว่า “แค่” 

ไว้ข้างหน้าเหตุร้ายเหล่านั้น เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเบาไปได้ในความ

รู้สึกของเรา
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สุขหรือทุกข์อยู่ที่ ใจ

สิง่ท่ีเรยีกว่าเคราะห์กรรมนัน้สามารถเกิดขึน้กบัเราได้ตลอดเวลา

โดยไม่มสีญัญาณเตอืนล่วงหน้า แม้จะพยายามป้องกนัเพยีงใดกต็าม  

เพราะสิง่ท่ีอยูใ่นวสิยัทีเ่ราควบคมุได้นัน้มน้ีอยมากเมือ่เทยีบกบัส่ิงทีเ่รา

ควบคมุไม่ได้ ด้วยเหตนุีค้วามพลัดพรากสญูเสยี ความเจบ็ป่วย รวมทัง้

ความตายจงึไม่มใีครหนพ้ีน มองในแง่นีท้กุคนล้วนมคีวามเท่าเทยีมกนั 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๆ  ที่รู้ว่าต้องเจ็บป่วยและต้องตาย เราทุกคนก็

อยากให้เคราะห์กรรมดังกล่าวเกิดขึ้นช้าที่สุด แต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้น

ช้าเพียงใด ทันทีที่มันมาเคาะประตู ปฏิกิริยาอย่างแรกของคนส่วน

ใหญ่คือพยายามวิ่งหนีต่อไปให้ไกลที่สุด แต่ถ้าหนีไม่ได้ก็พยายาม

ปฏิเสธว่านี่คือความจริง หารู้ไม่ว่ายิ่งหนียิ่งปฏิเสธเท่าไรก็ย่ิงทุกข์

เท่านั้น
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จะว่าไปแล้วเคราะห์กรรมไม่ท�าให้เราทุกข์มากเท่ากับท่าทีหรือ

ความรู้สึกที่เรามีต่อมัน อันที่จริงความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่

เรามองว่ามนัคอื “เคราะห์กรรม” ด้วยซ�า้ ทนัททีีม่ทีศันคติเช่นนัน้ ใจ

กจ็ะตโีพยตพีาย ก่นด่าชะตากรรมทนัท ี “ท�าไมถึงต้องเป็นฉนั?” ยิง่

คิดแบบนี้มากเท่าไรก็ยิ่งซ�้าเติมความทุกข์ให้ตัวเองมากเท่าน้ัน อย่า

ว่าแต่เป็นโรคร้ายเลย แค่มีสิวไม่กี่เม็ด ผิวแห้งผมแตกปลาย หรือมี

น�้าหนักมากกว่าที่ต้องการ หากเป็นห่วงกังวลกับมันมาก ก็สามารถ

ท�าให้ทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

สขุหรอืทกุข์ไม่ได้อยูท่ีว่่ามอีะไรเกิดขึน้กบัเรา แต่อยูท่ีว่่าเรารูสึ้ก

กับมันอย่างไรต่างหาก กล่าวอีกนัยหนึ่งสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ ดังนั้น

จึงเป็นสิ่งท่ีเราเลือกได้ แม้จะป่วยหนักก็ยังมีสิทธิ์เป็นสุขได้ หาก

สามารถรกัษาใจให้เป็นปกติ แทนทีจ่ะมองว่าเป็นเคราะห์กรรม กเ็หน็

ว่าเป็นธรรมดาของชีวิต ในขณะที่มันยังไม่หายไปในเร็ววัน ก็ต้อง 

เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยไม่ทุกข์หรือดียิ่งกว่านั้นคือรู้จักใช้มันให้

เป็นประโยชน์ เช่น ท�าให้ปล่อยวางได้มากขึน้ หรอืซาบซึง้กบัความสขุ

ทุกขณะและเวลาทุกวินาทีที่เรามีอยู่
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๑๐

แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข

คณุเคยสงสยัไหมว่า อะไรกต็ามทีค่ณุแสนจะไม่ชอบ แต่ท�าไมมนั

ชอบมารบกวนจิตใจของคุณไม่หยุดหย่อน 

ไม่ว่าจะเป็นเม็ดสิวบนใบหน้า รอยตกกระตามแขน ทรวดทรงที่

ล้นเกิน เพื่อนจอมนินทา เจ้านายอารมณ์ร้าย หรือคนทรยศที่เคยอยู่

ใกล้ตัว ฯลฯ  ยิ่งอยากก�าจัดหรือผลักไสออกไปจากความรับรู้ มันยิ่ง

ผุดโผล่เข้ามาในความคิดของคุณไม่เลิกรา ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น

นั่นเป็นเพราะคุณอยากก�าจัดมันออกไปจากใจนั่นเอง

จะว่าไปมันก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุก คุณผลักมันแรงเท่าไร มันก็เด้ง

กลับมาหาคุณเร็วเท่านั้น

อธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความโกรธเกลียด ความไม่ชอบ ความ
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อยากก�าจัดมันนั้น จัดว่าเป็นความยึดติดอีกแบบหน่ึง ทันทีที่อยาก

ผลักไสมันออกไป ใจของคุณก็แนบชิดสนิทกับมันทันที ท�านองเดียว

กับเวลาคุณออกแรงเข็นรถคันใหญ่ที่ขวางหน้าบ้าน ยิ่งอยากผลักให้

มันเคลื่อนห่างออกไป ตัวคุณก็ยิ่งเข้ามาแนบชิดกับรถคันนั้น

ยิง่อยากก�าจดัอะไรสกัอย่าง คณุยิง่พะวงถงึมัน ไม่ยอมปล่อยวาง

ง่าย ๆ

เคยมีการทดลองให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวในห้อง 

โดยมีค�าสั่งสั้น ๆ  ง่าย ๆ  ว่าจะคิดนึกอะไรก็ได้ ยกเว้นอย่างเดียวคือ 

ห้ามคิดถงึหมข้ัีวโลก ถ้าคดิถงึหมขีัว้โลกเมือ่ใดให้กดกริง่ทนัท ีปรากฏ

ว่า พอให้ค�าสั่งเสร็จได้สักพัก ก็มีเสียงกริ่งดังระงมตามมาอย่างต่อ

เนื่อง

ยิ่งไม่อยากคิดถึงสิ่งใด ใจกลับหมกมุ่นถึงสิ่งนั้น นี้คือธรรมชาติ

อย่างหนึ่งของจิตเรา

มกีารทดลองโดยอีกคณะหนึง่ คราวนีน้กัวิจยัขอให้อาสาสมคัรทกุ

คนพูดถึงความคิดที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเอง โดยเลือกมาแค่เรื่องเดียว 

จากนัน้กแ็บ่งอาสาสมคัรเป็นสองกลุม่ กลุม่หนึง่ได้รบัค�าสัง่ให้พยายาม
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กดข่มความคิดดังกล่าวตลอด 11 วันข้างหน้า อีกกลุ่มใช้ชีวิตตาม

ปกติ 

ทุกคืนทุกคนจะมานั่งทบทวนว่าวันนั้นได้นึกถึงเรื่องนั้นมากน้อย

เพียงใด พร้อมทั้งประเมินตัวเองด้วยว่า อารมณ์ความรู้สึกในวันน้ัน

เป็นอย่างไร มีความกังวลหรือไม่ และรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตนเอง 

ผลสรุปของการทดลองดังกล่าวคล้ายกับการทดลองเรื่องหมีขั้ว

โลก กล่าวคือ กลุ่มที่พยายามกดข่มความคิดด้านลบเกี่ยวกับตัวเอง 

จะมีความคิดดังกล่าวผุดขึ้นมาในใจมากกว่าอีกกลุ่ม นอกจากน้ันยัง

รู้สึกกังวล เศร้าซึม และรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตนเองมากกว่าอีกด้วย

มีการทดลองท�านองนี้อีกหลายครั้ง ล้วนให้ผลตรงกัน เช่น หาก

ขอให้คนท่ีก�าลงัควบคมุอาหารพยายามอย่านกึถงึชอ็กโกแลต ปรากฏ

ว่าเขากลับกินช็อกโกแลตมากขึ้น กลายเป็นว่ายิ่งอยากลดความอ้วน 

กลับอ้วนขึ้น

เมือ่เป็นเช่นนี ้กห็มายความว่าเราไม่มทีางหลดุพ้นจากความรูสึ้ก

นึกคิดที่แย ่ๆ  เลยใช่ไหม ชาตินี้ทั้งชาติเราจะต้องถูกมันหลอกหลอน

เล่นงานไปจนตลอดกระนั้นหรือ
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โลกนี้มิได้โหดร้ายถึงขนาดนั้น เราสามารถเป็นอิสระจากความ

รู้สึกนึกคิดที่แย่ ๆ  ได้ แต่ต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ไม่อยากผลักไส

หรือรังเกียจมัน เมื่อใดก็ตามที่มันผุดขึ้นมาในใจ ก็เพียงแต่รับรู้มัน

เฉย ๆ  ไม่ต้องท�าอะไรกับมัน พอรู้แล้วก็ไม่ต้องสนใจมัน นึกในใจว่า

มันจะอยู่ก็อยู่ไป ฉันไม่สนใจ ฉันจะท�างานของฉันไป 

ทีแรกมันจะพยายามดึงความสนใจจากเรา พยายามยั่วให้เรา

เข้าไปไล่หรือผลักไสมัน แต่ขืนเราท�าเช่นนั้น มันยิ่งได้ใจ เหมือนเด็ก

ที่คอยเรียกร้องความสนใจไม่จบสิ้น แต่ถ้าเราไม่สนใจมันเลย มัน

พยายามยั่วยุก่อกวนเท่าไร เราก็เฉย ไม่นานมันก็จะยอมแพ้และล่า

ถอยไปเอง

มีสุนัขจ�าพวกหนึ่ง เวลาถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ตัวเดียวในบ้าน มันจะ

รื้อข้าวของและกัดโซฟาฉีกขาด แถมอึบนพรมเสียด้วย แม้เจ้าของจะ

ตหีรอืเตะมนัเท่าไร มนักไ็ม่เลกินสิยั ผูรู้บ้อกว่าสนัุขท�าเช่นน้ันกเ็พราะ

ต้องการเรียกร้องความสนใจ ยิ่งเจ้าของไปดุด่าหรือลงโทษมัน มันยิ่ง

ได้ใจ เพราะแสดงว่ามนัเรยีกร้องความสนใจได้ผล มนัจงึท�าไม่เลกิ วธิี

ที่ดีที่สุดก็คือเฉยเมยไม่สนใจมัน เหมือนว่าไม่มีมันอยู่ในโลกนี้ เท่านี้

มันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันท�านั้นไร้ประโยชน์ ต่อไปมันจะไม่ท�าอย่างนั้นอีก 
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ความรู้สึกนึกคิดที่แย่ ๆ  ก็ไม่ต่างจากสุนัขดังกล่าว เพียงแต่เรา

เฉยเมย ไม่สนใจมัน ไม่ดุด่าหรือผลักไสมัน ไม่นานมันก็จะหายพยศ

หายเกเรไปเอง ในที่สุดก็จะปล่อยให้เราอยู่อย่างสงบสุขสบายใจ
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ไม่ผลักไส ไม่ ใฝ่หำ

ค�าสอนของพระพทุธองค์ให้ความส�าคญักบัความทกุข์มาก แม้แต่

อริยสัจจ์ข้อแรกก็ว่าด้วยความทุกข์โดยตรง จนมีผู้คนจ�านวนไม่น้อย

เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทุกข์ แต่แท้จริงแล้วพุทธ-

ศาสนามีจุดมุ่งหมายให้เกิดชีวิตที่เป็นสุข แต่เราจะเข้าถึงความสุขได้

ต่อเมื่อรู้จักความทุกข์อย่างถ่องแท้ จนเป็นอิสระจากมันได้ 

เราจะรูจ้กัความทกุข์ได้ต่อเมือ่เหน็มนัตามทีเ่ป็นจรงิ แต่บ่อยครัง้

เรากลบัปล่อยให้ความทกุข์ครอบง�า เวลาโกรธก็โกรธจนลมืตัว เวลา

เศร้ากเ็ศร้าจนหมดเนือ้หมดตวั หาไม่ก็ถูกความทกุข์ลากลูถ่กูงัไปตาม

อ�านาจของมัน จึงยากที่จะเห็นมันตามที่เป็นจริงได้ แม้จะพยายาม

ผลกัไสมนัออกไป แต่ทนัททีีท่�าเช่นนัน้ ก็ถูกมนัยดึเอาไว้ไม่ยอมปล่อย  

เราจะเห็นความทุกข์ตามที่เป็นจริงได้ต่อเมื่อละวางความคิดที่จะ

ผลักไสมัน แต่รับรู้ด้วยอาการสงบนิ่งอย่างมีสติ การเห็นด้วยสติไม่ 
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เพียงช่วยให้ใจกลับมาเป็นปกติได้เท่านั้น หากยังท�าให้ธรรมชาติของ

ความทุกข์ปรากฏชดัเจนแก่เราขึน้เรือ่ย ๆ  จนตระหนกัว่าแท้จรงิมนัก็

ไม่เทีย่ง ไม่ทน และทีม่นัก่อปัญหาแก่เราได้ก็เพราะเราเผลอไปยดึมนั

เอาไว้นัน่เอง จากจดุนีเ้องทีก่ญุแจแห่งความดบัทกุข์จะแสดงตัวชัดเจน 

ความทกุข์กบัความดบัทกุข์นัน้อยูด้่วยกนั ไม่ต่างจาก “เปิด” กบั “ปิด” 

ก็อยู่ในสวิทช์เดียวกัน สลักที่ใช้ปิดประตูก็เป็นอันเดียวกับที่ใช้เปิด

ประตู

ในท�านองเดียวกัน ความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่เราพึงโผเข้าไปหา หาก

ควรเห็นมันด้วยอาการสงบนิ่งอย่างมีสติด้วยเช่นกัน เพราะหากเรา

เผลอเข้าไปยึดมันเอาไว้ ก็ไม่ต่างจากการถือคบไฟที่ท�าด้วยหญ้าแห้ง 

แม้มันจะให้แสงสว่าง แต่ไม่นานเปลวไฟก็จะลามมาไหม้มือ ครูบา-

อาจารย์บางท่านเปรียบว่า ความสุขนั้นเปรียบเสมือนหางงู หากจับ

หางงูเอาไว้ ไม่นานก็จะโดนงฉูก ผูฉ้ลาดย่อมไม่โผเข้าไปจบั และหาก

เผลอจับ ก็ต้องรีบปล่อยทันทีที่รู้ตัว

ในการท�าสมาธภิาวนา ผูป้ฏบิตัเิรยีนรูท้ีจ่ะวางเฉยต่อสุขและทกุข์  

ไม่ว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจ ก็เพียงแต่รับรู้โดยไม ่

 

91

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เข้าไปคลอเคลียหรือผลักไส ด้วยการท�าเช่นนี้ บุคคลได้เรียนรู้การ

ปล่อยวาง ในชีวิตประจ�าวันการปล่อยวางดังกล่าวก็ส�าคัญเช่นกัน  

เป็นเพราะเราปล่อยวางไม่เป็นใช่ไหม เราจงึแบกความทกุข์ไว้มากมาย  

ขณะเดียวกันก็ติดยึดความสุขราวกับเป็นของเที่ยง ดังน้ันจึงท�าใจไม่

ได้เมื่อมันแปรเปลี่ยนไป

ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา หากยอมรับและเห็นสิ่งต่าง ๆ  ตามที่เป็นจริง  

ไม่ว่าบวกหรือลบ คือศิลปะแห่งการด�าเนินชีวิตที่สามารถยกจิตเหนือ

ความทุกข์ขณะที่ความสุขมิอาจกล่อมใจให้ประมาทได้ ใช่หรือไม่ว่า 

เมือ่เราไม่มวัคดิผลกัไสความทกุข์ และไม่ดิน้รนแสวงหาความสุข  เรา

กลับจะพบว่าความสุขหรือสิ่งดี ๆ  ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้ว ใช่หรือไม่

ว่าย่ิงผลกัไส กย็ิง่เจอ ยิง่ใฝ่หา กย็ิง่หนห่ีาง แต่เมือ่ไม่ปรารถนา  ความ

สุขกลับมาปรากฏ  เมื่อไม่สนใจ  ความทุกข์กลับเลือนหาย
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๑๑

ของดีไม่มียี่ห้อ

เช้าวันหนึ่ง “ชอุ่มศรี” กับ “หนวดน้อย” มาเยี่ยม ทั้งคู่เพิ่งกลับ

มาจากมาเลเซยี แถมหิว้ของมาฝากด้วย เป็นกระเป๋าเดนิทางสีน�า้ตาล

มีล้อลาก รูปทรงเรียบ ๆ  ธรรมดา แต่ชอุ่มศรีภาคภูมิใจมากที่น�าของ

ชิ้นนี้มาฝากเพ่ือน เพราะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีมาก ด้านหน้ามี

หลายชั้น เหมาะส�าหรับใส่โน้ตบุ๊คและเอกสาร ด้านในใส่เสื้อผ้าและ

ของจิปาถะได้มากมาย ส่วนซิปก็รูดได้ลื่นมาก เช่นเดียวกับล้อลากที่

แค่ออกแรงเบา ๆ  กเ็คลือ่นตวัอย่างรืน่เรยีบและเงยีบกรบิ นอกจากน้ัน

วัสดุที่ใช้ยังทนมากด้วย

ชอุม่ศรบีอกว่ากว่าจะซือ้กระเป๋าใบนีไ้ด้ต้องเข้าแถวยาวทเีดยีว แต่

น่ันยังไม่แปลกเท่ากับที่เธอบอกว่า กระเป๋าใบน้ีไม่มียี่ห้อ ส�ารวจดูก็

เป็นอย่างที่เธอว่าจริง ๆ  หาเท่าไรก็ไม่เจอโลโก้ เครื่องหมายการค้า 

หรือตัวอักษรที่บ่งบอกยี่ห้อ อดพิศวงไม่ได้ว่าสินค้าไม่มียี่ห้ออย่างนี้
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ขายดีได้อย่างไร

แล้วหนวดน้อยก็เสริมว่ากระเป๋าใบนี้ซื้อมาจากร้าน “มูจิ” ซึ่งย่อ

มาจากข้อความว่า “มูจิรูชิ เรียวฮิน” แปลเป็นไทยง่าย ๆ  ว่า “ของดี

ไม่มยีีห้่อ” เขายงับอกอกีว่าตอนนีส้นิค้าจากร้านนีข้ายดมีากเป็นทีนิ่ยม

ไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่กระเป๋าเท่านั้นแต่รวมถึงของใช้จิปาถะ

สินค้าไม่มียี่ห้อ ไม่เคยเห็นโฆษณาหรือแม้แต่ได้ยินชื่อเสียงเรียง

นามอย่างนี้น่ะหรือ ที่ขายดีไปทั่วโลก เราอดคิดในใจไม่ได้ แต่เมื่อค้น

ข้อมูลผ่าน google ก็พบว่า ปัจจุบันมูจิมียอดขายปีหนึ่งหลายพันล้าน

บาท นอกจากเชนสโตร์ในญี่ปุ่นเกือบ 300 แห่งแล้ว ยังมีสาขาในอีก 

16 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย มูจิเป็นกิจการที่เติบโตเร็วมาก 

ปัจจุบันผลิตสินค้าถึง 7,000 ชนิด

ในยุคที่ผู้คนทั่วโลกคลั่งไคล้สินค้าแบรนด์เนม มูจิเป็นปรากฏ-

การณ์ท่ีน่าสนใจมาก ตัง้แต่ถือก�าเนดิเมือ่ปี 2๕23 ผูก่้อตัง้มปีณธิาน

แน่วแน่ว่าสนิค้าของตนจะไม่มียีห้่อหรือโลโก้อย่างเดด็ขาด รวมทัง้ไม่มี

การทุ่มทุนโฆษณาเหมือนสินค้าอื่น ๆ  ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ

ต้องการทวนกระแสบรโิภคนยิมทีก่ระตุน้ให้คนเสพทกุอย่างไม่เว้นแม้
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กระทั่งยี่ห้อหรือภาพลักษณ์ เมื่อไม่ต้องเสียเงินมหาศาลไปกับการ

โฆษณา กท็�าให้สนิค้ามรีาคาถูกลง อนัเป็นความตัง้ใจอกีประการหนึง่

ของผู้ก่อตั้ง

จุดเด่นอีกอย่างของมูจิ คือการใช้แพ็คเก็จอย่างง่าย ๆ  นอกจาก

เพื่อประหยัดต้นทุนแล้ว ยังเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ส�านึก 

ดังกล่าวยงัถ่ายทอดลงไปในกระบวนการผลิตและการจดัจ�าหน่ายด้วย

รูปทรงของสินค้าจากมูจินั้นเรียบง่ายมาก จนบางคนมองว่าเชย 

แต่นีค้อืหวัใจของมจูก็ิว่าได้ เพราะมจูต้ิองการเน้นคณุภาพมากกว่ารปู

แบบ ใครท่ีใช้ของมูจิย่อมอดไม่ได้ที่จะต้องชมว่าเป็นของดีจริง ๆ  

อย่างไรก็ตามแม้รูปแบบจะแสนธรรมดา แต่ก็แฝงความงดงามเอาไว้ 

ไม่ต่างจากภาพเซนทีต่วดัด้วยหมกึด�าไม่ก่ีเส้น แต่กส็วยงามตรงึใจผูดู้ 

จะว่าไปแล้วเซนมีอทิธิพลต่อผูก่้อตัง้มจูไิม่น้อยเลย ดงัเขากล่าวว่าการ

ดีไซน์สินค้าของมูจิถือหลักเรียบง่ายแบบเซน

ทั้ง ๆ  ที่ไม่มียี่ห้อหรือโลโก้ แต่สินค้าจากมูจินั้นมองปราดเดียวก็รู้

ว่ามาจากไหน เพราะรูปทรงนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะว่าไปแล้ว

ทัง้รปูแบบและคณุภาพก็บ่งบอกชดัเจนอยูแ่ล้วว่าเป็น “ของดไีม่มยีีห้่อ”
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ถึงไม่มียี่ห้อก็เป็นของดีได้ นี้คือ “สาร”จากมูจิที่เตือนใจผู้คนได้ดี

มาก โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหมกมุ่นหลงใหลในยี่ห้อ จนเข้าใจไปว่า

ยี่ห้อกับของดีเป็นสิ่งคู่กัน ถึงกับพากันไขว่คว้าหาสินค้ายี่ห้อดัง ๆ  มา

ใช้ หรือไม่ก็มองว่าคนที่ใช้สินค้ายี่ห้อดังต้องเป็นคนเก่งฉลาดหลัก

แหลม

จะว่าไปแล้วมิใช่แต่ยี่ห้อสินค้าเท่านั้น เรายังหลงใหลติดยึดยี่ห้อ

ของผู้คนอีกด้วย เจอใครที่มียี่ห้อดี เช่น เป็นผู้จัดการ เป็นด็อกเตอร์ 

หรอืเป็นหมอ กส็รปุล่วงหน้าแล้วว่าเขาเป็นคนดมีคีณุภาพคบัแก้ว แต่

ถ้าเจอชาวบ้าน คนกวาดขยะ แม่ค้า กม็กัมองว่าเขาเป็นคนไม่น่าคบหา 

หรือไม่ฉลาด

มูจิยงับอกอีกว่า ของดไีม่มยีีห้่อกย็งัขายดไีด้ รปูแบบภายนอกนัน้

ไม่ส�าคัญเท่ากับคุณภาพภายใน แทนที่จะมัวเติมแต่งรูปลักษณ์ ไม่ดี

กว่าหรือหากจะมาใส่ใจกับคุณภาพไม่ว่าของสินค้าหรือตัวคน

หากจุดมุง่หมายของยีห้่อคอืการประกาศตวัตน มจูกิเ็ป็นตวัอย่าง

ดทีีช่ีว่้าการประกาศตวัตนทีด่ทีีส่ดุนัน้ มใิช่ด้วยถ้อยค�า แต่ด้วยคณุภาพ

ภายใน ถ้าเป็นของดีจริง ๆ  คนอื่นย่อมรู้วันยังค�่า 
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ของดีไม่ต้องพึ่งยี่ห้อหรือโฆษณาฉันใด คนดีคนเก่งก็ไม่จ�าต้อง

โอ้อวดโฆษณาตัวเองฉันนั้น 
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ชีวิตที่จิตใฝ่หำ

ทุกวันนี้ผู้คนแทบทั้งโลกพากันไขว่คว้าแสวงหาเงินทอง ชื่อเสียง 

อ�านาจ และสิ่งเสพนานาชนิดอย่างเอาเป็นเอาตาย ด้วยความเชื่อมั่น

ว่านั่นคือจุดหมายสูงสุดของชีวิต แต่น้อยคนที่จะหันมาไตร่ตรองว่า 

ชวีติท่ีพอกพนูมัง่คัง่ด้วยสิง่เหล่านัน้ เป็นชวีติทีจ่ติใฝ่หาจรงิหรอื หรอื

ว่าแท้จรงิแล้วมนัเป็นเพียงชีวิตทีไ่หลไปตามกระแส มใิช่แต่กระแสโลก

เท่านั้น หากรวมถึงกระแสกิเลสด้วย

มีคนจ�านวนไม่น้อยที่สามารถไขว่คว้าไล่ล่าเงินทอง ชื่อเสียง 

อ�านาจมาไว้ในความครอบครองเป็นจ�านวนมาก แต่กห็ารูส้กึว่ามคีวาม

สขุแต่อย่างใดไม่ ยงัอยากจะมเีพิม่ขึน้อกี แต่แม้จะมแีล้วมเีล่ากย็งัไม่

พอใจ ในส่วนลึกยังรู้สึกหิวโหย ว่างเปล่า หรือขาดอะไรไปบางอย่าง 

นั่นเป็นเพราะเงินทอง ชื่อเสียง อ�านาจ หาใช่สิ่งที่จิตต้องการอย่าง

แท้จรงิไม่ ดงันัน้ไม่ว่าจะได้มามากมายเพยีงใด จติกย็งัรูสึ้กพร่องอยูด่ี
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สิ่งท่ีจิตส่วนลึกปรารถนาอย่างแท้จริง คือ ความสงบเย็น และ

ความเบกิบาน ซึง่มอิาจได้จากการครอบครองสิง่ภายนอก แต่เกดิจาก

ความตื่นรู้ และความอิสระภายใน อันเป็นที่มาแห่งความสุขอย่าง

แท้จรงิ ดงันัน้ชวีติทีจ่ติใฝ่หา จงึมใิช่ชวีติทีม่ัง่คัง่รุม่รวยด้วยยศ ทรพัย์

และอ�านาจ หากคือชีวิตที่เข้าถึงสัจธรรม จนไม่หลงยึดติดถือมั่นใน 

สิ่งใด ๆ  ให้เป็นทุกข์ และไม่มีที่ตั้งให้แก่กิเลส แต่ขณะเดียวกันก็เป็น

ชีวิตที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เปี่ยมด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณ
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๑๒

น้อยนั้นงำม

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ใครก็ตามจากประเทศสังคมนิยม หากได้ไป

เยือนประเทศทุนนิยมอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ ย่อมอดไม่ได้ที่

จะตืน่ตะลงึกบัความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศเหล่าน้ัน ส่ิงหน่ึงทีส่ะดดุ

ใจอาคันตุกะจากแดนไกลเป็นพิเศษ เห็นจะได้แก่ความอุดมล้นเหลือ

และหลากหลายของสินค้าตามห้างร้าน 

เสน่ห์อย่างหนึ่งของทุนนิยมที่สามารถสะกดคนทั้งโลก จน

สามารถเอาชนะระบบสังคมนิยมได้ ก็คือ การให้เสรีภาพที่จะเลือก 

เสรีภาพที่ว่ามีให้แก่ทุกคนตั้งแต่ออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยเลยที

เดียว เพราะมีของให้เลือกมากมาย ยิ่งมีของหลากหลายให้เลือกมาก

เท่าไร คนก็รู้สึกว่ามีเสรีภาพมากเท่านั้น

ผลก็คือทุกวันนี้ ไม่ว่าจะซื้ออะไร ก็มีของให้เลือกมากมาย ไม่ใช่
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แต่หลากยี่ห้อเท่านั้น แม้ของยี่ห้อเดียวกัน ก็มีหลายรุ่นหลายแบบ

หลายสเป็คให้เลอืก อย่าว่าแต่สบู ่ยาสฟัีน แชมพเูลย แม้กระทัง่บรกิาร

โทรศัพท์มือถือ แค่บริษัทเดียวก็มีหลายโปรโมชั่นจนผู้คนสับสนไม่รู้

จะเลือกอะไรดี

ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป ความหลากหลายของสินค้ามมีากมาย

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จ�าเพาะมันฝรั่งทอดอย่างเดียวมีถึง 20 

อย่าง แตกต่างทั้งรสชาติ ขนาด และหีบห่อ ยิ่งแชมพู ยาสีฟันด้วย

แล้ว มีไม่น้อยกว่า 90 อย่าง ทุกวันนี้ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตาม มีของให้

เลือกโดยเฉลี่ยถึง ๕7 อย่าง มีตัวเลขว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐฯ

ขณะนีม้สีนิค้าวางขายถึง ๔8,7๕0 รายการ หรอืเพิม่ขึน้ ๕ เท่า จาก

เมื่อ 3๕ ปีที่แล้ว

ความหลากหลายอย่างล้นเหลือไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไปทั้งกับ

ลูกค้าและห้างร้าน เคยมีการทดลองน�าแยม 2๔ ชนิดมาวางบนโต๊ะ

ให้ลูกค้าเลือกชิม วันต่อมาลดเหลือแยมแค่ 6 ชนิด ใครที่หยุดดูและ

ทดลองชิมแยมจะได้รับบัตรลด สามารถซื้อแยมยี่ห้อเดียวกันในราคา

พิเศษจากในร้านได้ สิ่งที่ผู้ทดลองค้นพบก็คือ คนที่หยุดดูน้ันมีเพิ่ม

ขึน้หากวางแยมไว้ 2๔ ชนดิ แต่ทีน่่าแปลกใจกค็อื เมือ่ถงึเวลาซือ้ คน
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ที่หยุดดูแยม 6 ชนิดมีถึงร้อยละ 30 ที่เดินไปซื้อแยม ตรงกันข้าม

กับคนที่หยุดดูแยม 2๔ ชนิด มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ยอมจ่ายเงิน

มีการทดลองแบบเดียวกันนี้กับสินค้าชนิดอื่น เช่น ช็อคโกแลต 

ก็ได้ผลท�านองเดียวกัน ท�าให้ได้ข้อสรุปว่าการมีของให้เลือกมากมาย

นั้น หาได้ส่งเสริมหรือกระตุ้นการขายไม่

ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น การมีของให้เลือกอย่างมากมายจนลานตา

นั้นไม่เพียงท�าให้ลูกค้าเกิดความสับสน และรู้สึกตัดสินใจยาก เพราะ

ไม่รู้จะเลือกอะไรดี แต่ยังท�าให้เกิดความกังวลด้วย เพราะกลัวว่าจะ

เลือกอันที่ไม่ดี หรือพลาดอันที่ดีที่สุดไป ครั้นเลือกไปแล้ว พบว่าคน

อื่นได้อันที่ดีกว่าตน ก็จะยิ่งรู้สึกแย่ (แม้อันที่ตัวเองเลือกจะคุ้มค่าคุ้ม

ราคาแล้วก็ตาม) 

เป็นธรรมดาที่ว่ายิ่งมีของให้เลือกมากมาย ผู้คนก็ยิ่งตั้งความหวัง

ไว้สูงว่าจะต้องเลือกได้สิ่งที่ดีที่สุด แต่จะท�าเช่นน้ันได้ก็ต้องมีเวลาหา

ข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อไม่มีเวลาท�าเช่นนั้นจึงมักลงเอยด้วยการเลือก

ไม่ได้อย่างที่หวัง ดังนั้นแม้จะเลือกได้สิ่งที่ดีแล้ว ก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดี 

เพราะนัน่ไม่ใช่สิง่ทีด่ทีีส่ดุ ผลกค็อื เกดิความรูส้กึไม่ดกีบัตัวเองทีเ่ลอืก
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ผดิ ด้วยเหตนุีเ้องจงึไม่น่าแปลกใจทีล่กูค้าหลายคนตดัสนิใจไม่ซือ้อะไร

เลยเมื่อเห็นสินค้าวางขายมากมายหลายชนิด

ความทุกข์จากการมีของให้เลือกมากมายหลายหลากนับวันจะ

รนุแรงมากขึน้ จนถงึกบัมกีารแห่เข้าคอร์สฝึกอบรมเพือ่ช่วยให้สามารถ

ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น “ผู้คนท�าอะไรไม่ถูกแล้วเพราะมีทางเลือกมากเกิน

ไป” เป็นความเห็นของผู้จัดคอร์สดังกล่าว ซึ่งก�าลังได้รับความนิยม 

นอกจากนั้นยังมีหนังสือมากมายที่แนะน�าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 

จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับทางเลือกที่มีมากมาย เช่น “Living Simply : 

Choosing less in a world of more”

ปฏิกิริยาต่อสินค้าที่มีให้เลือกอย่างล้นเหลือลานตา ท�าให้ผู้ผลิต

จ�านวนไม่น้อยหนัมาลดจ�านวนผลติภณัฑ์ เช่น พรอคเตอร์แอนด์แกม

เบิล ได้ลดชนิดของแชมพูจาก 26 เหลือ 1๕ ชนิด กลิดเดน ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตสีรายใหญ่ ปรับลดชนิดสีทาผนังจาก 1,000 เหลือแค่ 282 

ชนิด ปรากฏว่านอกจากต้นทุนจะลดลงแล้ว ยอดขายยังเพิ่มขึ้นด้วย

น้อยคือมาก หรือ “less is more” เป็นแนวทางใหม่ที่ก�าลังมา

แรง ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตให้หลากหลายน้อยลงเท่านั้น แต่รวมถึง

การซ้ือให้น้อยลงด้วย นอกจากจะท�าให้เงนิออมเพิม่ขึน้แล้ว ยงัเพิม่พนู
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ความสขุทางใจให้แก่ตนเองด้วย อย่างน้อยกช่็วยให้ความสับสนวุ่นวาย

ลดลงไปมาก
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อิสรภำพของชีวิต

ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่า ๆ  เราต้องแลกอะไรบางอย่างเสมอเพื่อจะ

ได้สิง่ท่ีปรารถนา อะไรบางอย่างนัน้อาจเป็นเงนิทอง ความเหนือ่ยยาก 

หรอืเวลา อยากได้ความสงบกต้็องยอมเสยีเวลาเดนิทางไปทีส่งดั อยาก

ได้ความสบายก็ต้องยอมเสียเงินซื้ออุปกรณ์อ�านวยความสะดวก แม้

บางอย่างจะได้ฟร ีแต่ยิง่มมีลูค่ามากเท่าไร กย็ิง่มภีาระต้องดแูลรกัษา  

บางอย่างที่เราต้องแลกไปนั้นอาจมองเห็นไม่ชัด จนเวลาล่วงเลยผ่าน

ไปจงึค่อยตระหนกั เช่น อยากได้ชวีติทีส่ะดวกสบายในเมอืงกต้็องสญู

เสียชีวิตท่ีสงบ เนิบช้าและใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมทั้งต้องเจอกับ

ความไม่ปลอดภัยและมลภาวะนานาชนิด

สิง่เสพสิง่บรโิภคให้ความสขุและรสชาตแิก่ชวีติกจ็รงิ แต่เรากต้็อง

สูญเสียสิ่งต่าง ๆ  ไปมากมาย นอกจากเงินแล้ว เรายังต้องเสียเวลาที่

มีอยู่ในโลกนี้อย่างจ�ากัดไปกับการแสวงหา ดูแลรักษา และใช้มัน ยิ่ง
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ซื้อมาแพงก็ยิ่งต้องเสียเวลาในการใช้มัน หาไม่ก็จะรู้สึกว่าไม่คุ้ม แต่

สิง่ทีต่ามมาคอืมเีวลาเหลือน้อยลงส�าหรับสิง่ทีม่คีณุค่าอืน่ ๆ  เช่น การ

ออกก�าลังกาย การพักผ่อน การมีเวลาอยู่กับพ่อแม่และลูก ๆ  จน

กระทั่งเวลาที่จะอยู่กับตัวเองก็แทบไม่มี สภาพดังกล่าวเกิดขึ้นแม้กับ

อุปกรณ์ที่น่าทุ่นเวลาให้เรา เช่น รถยนต์ ดังที่เห็นได้ทั่วไปทุกวันนี้เรา

เสยีเวลาไปกบัรถยนต์มากมายเพยีงใด แค่เวลาทีเ่สยีไปกบัการหาเงนิ

เพื่อผ่อนรถและซื้อน�้ามันมาใส่รถก็มากโขแล้ว

แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปโดยแทบไม่รู้ตัว นั่นก็คืออิสรภาพ

ทางใจ ยิง่พ่ึงพาความสขุและสะดวกสบายจากส่ิงเสพมากเท่าไร เราก็

ย่ิงผกูตดิและตกเป็นทาสของมนั แทนทีม่นัจะเป็นของเรา เรากลบัเป็น

ของมนั คอยนกึเป็นห่วงมนั และยอมให้มนัครองใจจนเป็นภาระทีห่นกั

อึ้ง แม้มันเสียหรือหายไป ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ บางคนถึงกับยอมตาย

เพื่อปกป้องรักษามัน

ในยคุท่ีผูค้นเชดิชเูสรภีาพและเรยีกร้องอสิรภาพจากการครอบง�า

ของผู้อ่ืน เรากลับยอมสูญเสียอิสรภาพทางจิตใจให้แก่สิ่งเสพและ
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เทคโนโลย ีจนแทบอยูไ่ม่ได้หากขาดมนั ผูค้นเป็นอนัมากเอาความสุข

และความมั่นคงของตัวตนไปผูกติดกับมัน เพราะเชื่อว่ามันจะท�าให้

เป็นสขุและตวัตนมัน่คงได้ แต่ชวีติกลับยิง่ขาดความสุขและตัวตนรูสึ้ก

ไร้ความมั่นคงมากขึ้น จะว่าไปแล้วลึกไปกว่าการตกเป็นทาสของ

สิ่งเสพและเทคโนโลยี ก็คือการตกเป็นทาสของความยึดติดในตัวตน

นั่นเอง เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในตัวตน มนุษย์เราจึงพยายาม

แสวงหาและครอบครองสรรพสิง่ทัง้รปูธรรมและนามธรรม ด้วยความ

ปรารถนาและยึดมั่นส�าคัญหมายว่ามันเป็นเราและของเรา

อิสรภาพของชีวติทีแ่ท้จรงินัน้มไิด้อยูท่ีก่ารไม่มอีะไรเลย หากเกดิ

ขึ้นได้เมื่อจิตใจไม่พึ่งพาและยึดติดความสุขจากสิ่งเสพและเทคโนโลยี

ทั้งปวง เพราะรู้ว่ามันไม่จิรังยั่งยืน ต้องแลกกับภาระซึ่งท�าให้เป็นทุกข์ 

และไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง อิสรภาพของชีวิตเกิดขึ้น

เมื่อเราสามารถเข้าถึงความสุขอันประณีตจากภายใน จนแลเห็นว่า

ความสุขจากวัตถุสิ่งเสพนั้นทั้งหยาบและเข้มข้นระคนด้วยทุกข์ ยิ่ง

สามารถประจักษ์ถงึสจัธรรมจากการเพ่งพนิจิภายในจนแลเหน็ว่าความ

ยึดติดถือมั่นในตัวตนเป็นรากเหง้าแห่งพันธนาการ และความทุกข์ 
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ทั้งปวง การเป็นอิสระจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนจึงจะเกิดขึ้นได้ 

และนั่นคือการบรรลุถึงชีวิตอิสระอย่างสมบูรณ์
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๑๓

นิง่ได้เมื่อใจปล่อยวำง

เดก็สาวเป็นทกุข์ทกุคร้ังทีเ่ห็นหน้าตวัเองในกระจก สวิสบิกว่าเมด็

โดดเด่นเหมือนดอกดวงคอยประจานผู้เป็นเจ้าของ ซ�้ายังทรหดอย่าง

ยิง่ ไม่ว่าจะใช้ยาหรอืครมีทาหน้าชนดิใด มนักไ็ม่เคยสะทกสะท้านเลย 

ระยะหลังมันตามหลอกหลอนเธอไปทุกที่ ท�าให้เธอรู้สึกอับอายอย่าง

ยิ่งเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คน ไม่ว่าไปทางไหนใครต่อใครก็ดูเหมือนจะเพ่ง

จ้องทีใ่บหน้าเธอราวกับเป็นตวัอัปลักษณ์ ยิง่เห็นเพือ่น ๆ  มแีฟนแต่เธอ

กลับไร้คู่ ก็ยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ จนบางครั้งเธออยากจะตายให้รู้แล้ว

รู้รอดไปเลย

เขาเป็นคนใฝ่ธรรม ให้ทานและรกัษาศลีอยู่เป็นนิจ ไม่เคยคดโกง

ใคร ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอโดยไม่เคยหวังประโยชน์ตอบแทน 

แต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมการปฏบิตัธิรรมของเขาจงึไม่เจรญิก้าวหน้า 

เวลานั่งสมาธิแทนที่จะได้ความสงบ จิตกลับฟุ้งซ่านกวัดแกว่งหาไม่ก็
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ตึงเครียดหนักอึ้ง สภาพเช่นนี้เนิ่นนานมาเป็นปีแล้ว เขามั่นใจว่าบุญ

กศุลทีเ่ขาบ�าเพญ็นัน้เหนอืกว่าคนทัว่ไปมากนกั แต่เหตใุดจงึไม่ช่วยให้

เขาได้พบความสงบใจเลย ยิ่งเห็นคนอื่นก้าวหน้าในการปฏิบัติ เขาก็

ยิง่รูส้กึท้อแท้และน้อยเนือ้ต�า่ใจ ระยะหลงัเขาแทบหมดอาลยัตายอยาก

กับชีวิต

มองในแง่ของทัศนคติและวิถีชีวิต ทั้งสองคนไม่มีอะไรเหมือนกัน

เลยเด็กสาวสนใจรูปลักษณ์และแคร์สายตาของผู้อื่น ส่วนเขาเป็นคน

ทีส่นใจธรรมะและเข้าใจสาระของชีวิต แต่ในด้านภาวะอารมณ์แล้ว ทัง้

สองคนแทบไม่แตกต่างกนัเลย คอืต่างทกุข์ทรมานด้วยกนัทัง้คู ่อกีทัง้

ยังทกุข์เกนิกว่าเหต ุคนหนึง่ทกุข์เพราะสวิ อกีคนทกุข์เพราะไม่สมหวงั

กับการท�าสมาธิ สาเหตุทั้งสองประการแม้จะแตกต่างกันมาก แต่ก็ดู

เล็กน้อยพอ ๆ  กันเมื่อเทียบกับคนที่ก�าลังทุกข์เพราะหิวโหย เจ็บปวด

เพราะโรคมะเร็ง ร้อนใจเพราะล้มละลาย หรือโศกเศร้าที่สูญเสียลูก

น้อย

ถึงเป็นสิวแต่ก็ยังเป็นสุขอยู่ได้มิใช่หรือหากใจไม่หวนคิดถึงมัน 

ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าแต่ชีวิตก็ใช่ว่าพิกลพิการ อย่างน้อยเขาก็ยัง

สามารถมคีวามสขุกบัการให้ทานรกัษาศลี ชวีติยงัมสีิง่ด ีๆ  อกีมากมาย
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ให้เขาชื่นชม ขอเพียงแต่เปิดใจรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเท่านั้น น่าแปลกก็

ตรงที่เขาปฏิบัติธรรมก็เพื่อความสุขที่ลึกซึ้ง แต่ไป ๆ  มา ๆ  เขากลับ

ทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเสียอีก

อะไรท�าให้คนสองคนซึง่มวีถิชีวีติแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง แต่กลบั

มีความเดือดเนื้อร้อนใจเหมือน ๆ  กัน ค�าตอบก็คือใจที่ยึดติดถือมั่น

นั่นเอง ทั้งสองคนแม้มีความคาดหวังต่างกัน แต่ก็ยึดมั่นในความคาด

หวังนั้นเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อการณ์ไม่เป็นไปตามใจหวัง จึงเป็นทุกข์

อย่างยิ่ง ลงได้ยึดติดถือมั่นเรื่องใดแล้ว เรื่องนั้นแม้จะเล็กแค่ไหน ก็

กลายเป็นเรือ่งใหญ่ ซึง่หากไม่เป็นดัง่ใจก็ท�าให้ทกุข์ทรมาน จนอาจคดิ

สั้นก็ได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กเรียนดีปัญญาเลิศ แต่เมื่อสอบได้เกรด

ไม่ถึง ๔ จึงคิดสั้นเช่นเดียวกับเด็กที่ผิดหวังเพราะแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์

มือถือให้

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในยามพบกับความผิดหวังนั้น หากท�าใจ

ยอมรบัหรอืปล่อยวางได้ มนักไ็ม่มพีษิสงมากนกั แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คน

มกัหมกมุน่ครุน่คิดกับเหตกุารณ์ทีไ่ม่เป็นดัง่ใจ ยิง่คดิกย็ิง่ทกุข์ และยิง่

ทุกข์ก็ยิ่งลืมตัว จึงจมจ่อมอยู่กับเรื่องนั้น จิตจึงถล�าดิ่งเข้าไปในกอง

ทกุข์ลกึขึน้จนถอนออกมาได้ยาก กนิกท็กุข์ นอนกท็กุข์ ใครทีเ่จอแบบ
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นี้นาน ๆ  ย่อมไม่รู้ว่าจะอยู่ดูโลกนี้ต่อไปท�าไม แต่หากสามารถฟันฝ่า

อารมณ์ดังกล่าวออกมาได้ เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก แล้วย้อนกลับไป

คิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว หลายคนอดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดตอนนั้น

ตนเองจงึเป็นทกุข์กบัมนัมากนกั ในเมือ่ไม่ใช่เป็นเรือ่งใหญ่โตอะไรเลย 

หากคุณทุกข์อย่างหัวปักหัวป�าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ลองตั้งสติ

และหนัมาดใูจของตนว่าเป็นเพราะคุณหมกมุน่ครุ่นคดิกบัเรือ่งนัน้มาก

เกินไปหรือเปล่า ลองปล่อยวาง ไม่เก็บเอามาคิดสักช่วงหนึ่ง ถ้าว่าง

นักก็หางานมาท�า ถึงเวลานอนก็นอนจริง ๆ  คุณอาจรู้สึกดีขึ้น และถ้า

จะให้ดีกว่านั้น ลองลดความคาดหวังดูบ้าง ยอมรับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 

คุณจะพบว่าจิตนิ่งขึ้น และดิ้นน้อยลง 

จะว่าไปแล้วความทุกข์นั้นมิได้มาจากไหน แต่มาจากใจที่ด้ินรน

ขัดขืนเพราะไม่ยอมรับความจริงนั่นเอง
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ควำมสุขอยู่ไม่ไกล

ความสุขอยู่ไม่ไกล เป็นแต่เรามองไม่เห็นเอง แม้แต่ในคืนที่

มดืมดิกย็งัมแีสงดาววาววับอยูเ่ตม็ฟ้า ในเมอืงทีอ่บอวลด้วยมลพษิ ก็

ยังมีดอกไม้งามบานอยู่ริมทาง ประชันกับรอยยิ้มใสซื่อของเด็กน้อย

บนท้องถนน ขอเพียงแต่เราไม่หมกมุ่นอยู่กับความครุ่นคิดหรือจม

จ่อมอยู่กับความทุกข์ ย่อมเห็นความสุขอยู่รอบตัว

ที่จริงความสุขมีอยู่แล้วในตัวเรา แต่เรากลับปล่อยให้ความไม่

สมหวังในบางสิ่งบังตาไปเสีย ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เล็กกระจิดริดมาก  

แต่ใช่หรือไม่ว่าเรามักขัดเคืองใจกับรอยด่างเล็ก ๆ  จนมองเห็นผ้าผืน

ใหญ่ที่ขาวสะอาดเกือบทั้งผืนดูไร้ค่าไปเลย แต่หากเราหันมาใส่ใจกับ

ความขาวสะอาดของผนืผ้าเสยีบ้าง เราจะรูส้กึสดใสใจสบายยิง่กว่าเดมิ

ความสุขมีอยู่กับเราทุกขณะ ขอเพียงแต่รู้จักมอง เพียงมองเห็น

กเ็ป็นสขุ แม้จุดเลก็ทีง่ดงามก็สามารถยงัใจให้เบกิบานได้ จะว่าไปสขุ 
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ทุกข์ของคนเราก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กน้อยมิใช่หรือ ฮอร์โมนหรือสารเคมี

ที่แสนเจือจางจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น สามารถท�าให้เราคลุ้มคลั่ง

หรอืปีตไิด้ แต่นัน่กย็งัไม่ส�าคญัเท่ากบัแง่คดิหรอืคติธรรมแม้เพยีงเลก็

น้อย ก็สามารถเปลื้องใจให้ออกจากทุกข์อันหนักอึ้งได้

118

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๑๔

เหตุผล กับ น�้ำใจ

น.พ.รงัสติ หร่มระฤก เล่าถึงผูป่้วยคนหนึง่ซึง่มคีวามรูส้กึอยูต่ลอด

เวลาว่า มีใครบางคนคอยส่งคลื่นรังสีมารบกวนความคิดของเขาอยู่

ตลอดเวลา ซ�้ายังอ่านความคิดของเขาได้ด้วย เขาหวาดกลัวคนกลุ่มนี้

มากจนไม่เป็นอันท�าอะไร สดุท้ายต้องลาออกจากงานและเกบ็ตวัอยูท่ี่

บ้าน

ผ่านไปหนึง่ปีเขาก็ยงัไม่หายจากอาการดงักล่าว ญาตจิงึพาเขามา

หาหมอรงัสติซ่ึงเป็นจติแพทย์ หมอรงัสติวนิจิฉยัว่าเขาเป็นโรคจิตเภท 

จงึให้ยาไปกนิและตดิตามอาการของเขาอย่างใกล้ชิดตลอด 3 สัปดาห์ 

ในที่สุดอาการจิตหลอนดังกล่าวก็หายไป

อย่างไรกต็ามหมอยงัไม่วางใจ เพราะอาการดงักล่าวอาจหวนกลับ

มาอกีหากคนไข้ไม่กนิยาต่อเนือ่ง ดงันัน้หมอจงึพยายามชักจูงคนไข้ให้
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กินยาต่อจนครบ 6 เดือน แต่จากประสบการณ์ของหมอ การที่คนไข้

จะให้ความร่วมมือเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

หมอเริม่ต้นด้วยการถามเขาว่า “เป็นไงพี ่คลืน่รบกวนหายไปแล้ว 

พี่คิดว่าเพราะอะไร”

“ผมคิดว่ามันหายไปเอง”

หมอพยายามช้ีแจงว่า คนไข้ถูกคลืน่รบกวนมาเป็นปีแล้ว แต่พอได้

กินยาแค่ 3 สัปดาห์ คลื่นรบกวนก็หายไป “พี่ไม่คิดหรือว่ายาน่าจะ

เป็นสาเหตุให้คลื่นนี้หายไป”

“ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมว่ามันบังเอิญมากกว่า”

หมอรูด้ว่ีาคนไข้ไม่ยอมกินยาอย่างแน่นอนหากไม่เหน็ด้วยตนเอง

ว่ายามีประโยชน์ จึงหว่านล้อมคนไข้ว่า ในเมื่อหมอและคนไข้เห็นไม่

ตรงกันว่าคลื่นรบกวนหายเพราะเหตุใด ฉะนั้น “เรามาทดลองกันดี

กว่าว่าใครถูก”

“เอาสิหมอ จะทดลองอย่างไรล่ะ”
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หมอเสนอว่า จะลองหยุดให้ยาดูสักพัก ถ้าคลื่นรบกวนกลับมา 

จึงจะให้ยาใหม่ หลังจากคนไข้กินยาแล้ว คลื่นรบกวนหายไปอีก ก็

แสดงว่าหมอเป็นฝ่ายถูก “ถ้าผมถูก แสดงว่ายาช่วยให้คลื่นรบกวน

หาย พี่ต้องกินยาให้ครบ 6 เดือนนะ”

คนไข้คิดดูสักพักก็ตอบว่า “ถึงแม้ผลการทดลองจะออกมาอย่าง

ทีห่มอว่า มนักย็งัพสิจูน์ไม่ได้อยูด่ว่ีายาเป็นสาเหตุให้คลืน่รบกวนหาย”

หมอสงสัยว่าท�าไมถึงคิดเช่นนั้น “เพราะคนที่ส่งคลื่นรบกวนเขา

อ่านใจผมได้ เขาอาจจะรู้ว่าเราก�าลังทดลองอยู ่เขาเลยแกล้งไม่ส่งคลืน่

รบกวนตอนที่ผมกินยา เพื่อให้เราเข้าใจผิด”

เจอค�าตอบแบบนี้เข้า หมอก็อึ้ง ไม่รู้จะสรรหาเหตุผลใด ๆ  มา

หว่านล้อมให้เขากนิยาได้อกี เพราะถ้าบอกคนไข้ว่า “ไม่จรงิหรอก ไม่มี

ใครเขาอ่านใจคุณได้หรอก” คนไข้ก็ไม่มีวันเชื่อเพราะไม่มีเหตุผล

รองรับ แต่จะเอาเหตุผลอะไรมาท�าให้เขาคล้อยตาม เพราะขนาดกิน

ยาแล้วคลื่นรบกวนหายไป เขายังไม่เชื่อว่าคลื่นหายไปเพราะยา

สุดท้ายหมอได้แต่ถอนหายใจแล้วพูดว่า “มุขนี้เด็ดมากเลยพี่ ผม
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เถยีงสูพ้ีไ่ม่ได้แล้ว เอาล่ะบอกมาดีกว่าว่าจะต้องท�ายงัไงพีจ่งึจะยอมกนิ

ยาครบ 6 เดือน”

คราวนี้คนไข้ใจอ่อนขึ้นมา “ถ้าหมอให้กินยาผมก็จะกิน เพราะ

หมอดูแลผมอย่างดีมาตลอด ผมเชือ่ว่าหมอหวงัด ีผมไม่อยากให้หมอ

เสียใจ”

หมอคิดไม่ถึงว่าคนไข้ซึ่งสามารถหักล้างเหตุผลของหมอได้ทุก

ประการนั้น ยอมกินยาเพียงเพราะซาบซึ้งในน�้าใจของหมอเพียง

ประการเดียว

ผู้คนมักคิดว่าเหตุผลนั้นสามารถจูงใจให้ผู้คนท�าสิ่งต่าง ๆ  ได้ แต่

เหตุการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นเป็นอย่างดีว่าเหตุผลนั้นมีข้อจ�ากัด เพราะ

แม้แต่ผูป่้วยโรคจติกม็เีหตผุลของตน แม้กระนัน้สิง่หนึง่ทีส่ามารถดลใจ

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ ความจริงใจ ความเอื้ออาทร และ

ความปรารถนาด ีการแก้ปัญหาใด ๆ  ก็ตามหากใช้แต่เหตผุลอย่างเดยีว 

ย่อมยากจะส�าเร็จได้ 

มนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ด้วยเหตุผลอย่างเดียว “ใจ” ก็ส�าคัญไม่น้อย 

ใครที่ใช้แต่เหตุผลอย่างเดียว ชีวิตก็ย่อมตื้นเขินและอาจผิดเพี้ยนได้ 
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จี.เค.เชสเตอร์ตัน เตือนใจเราได้ดีมากเมื่อเขากล่าวว่า “คนบ้ำมิใช่คน

ที่ไร้เหตุผล คนบ้ำคือคนที่ไร้ทุกอย่ำงยกเว้นเหตุผล”
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มี ใจเป็นมิตร

ทกุวันนีผู้้คนมคีวามรูม้ากมายตัง้แต่ระดบัอะตอมไปจนถงึจกัรวาล 

แต่แทบไม่รู้จักตัวเองเลย เรามีเวลาให้กับเงินทองและโทรศัพท์มือถือ 

แต่กลับไม่มีเวลาให้กับจิตใจของตนเอง ขณะที่หลายคนแห่เข้าคอร์ส

อบรมการยิ้มและการชงกาแฟ แต่กลับไม่รู้วิธีท�าใจให้สงบ ใช่หรือไม่

ว่าเรารู้วิธีขับรถและควบคุมเทคโนโลยีนานาชนิด แต่กลับไม่รู ้วิธี

จดัการกบัอารมณ์ของตน  เราคดิได้เก่งมาก แต่หยดุคิดแทบไม่ได้เลย

ทกุวนันีเ้ราเหนิห่างจากตนเองมาก จนถึงขัน้แปลกแยกกบัตนเอง  

และบ่อยครั้งก็ถึงกับเป็นศัตรูกับจิตใจของตนเอง ทุกวันนี้เราไม่ได้มี

สงครามระหว่างประเทศ และสงครามระหว่างกลุ่มชนเท่านั้น แต่

สงครามยังเกิดขึ้นภายในใจของผู้คนทั่วทั้งโลก เราไม่ได้ท�าร้ายซึ่งกัน

และกันเท่านั้น แต่ยังท�าร้ายตนเองไม่เว้นแต่ละวัน จริงอยู่เราอาจไม่

ถึงกับประทุษร้ายร่างกายของตน แต่ก็มักประทุษร้ายจิตใจของตนอยู่
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เสมอ จิตใจจึงหันมาท�าร้ายเราอยู่บ่อย ๆ  

ในโลกท่ีเต็มไปด้วยความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ เราทุกข์

เพราะจติใจของตนยิง่กว่าอะไรอืน่ แต่ก็ยงัหลงคดิไปว่าคนอืน่หรอืสิง่

อืน่ต่างหากทีท่�าให้เราเป็นทกุข์ เพราะเหตนุีเ้ราจงึปลดทกุข์ไม่ได้เสียที

เพราะมัวแต่ไปแก้ที่ภายนอก เราหาได้เฉลียวใจไม่ว่า รากเหง้าแห่ง

ความทกุข์นัน้อยูภ่ายในใจเรานีเ้อง เมือ่ใดทีเ่ราหนัมาเป็นมติรกบัจติใจ

ของตนเอง เลกิรบและกลบัมาสงบศกึกับตวัเอง ความสขุกบ็งัเกดิขึน้

โดยพลัน

การมใีจเป็นมติร มจีติเป็นเพ่ือนเป็นกุญแจส�าคญัทีจ่ะน�าเราสูช่วิีต

ที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน และเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นส�าหรับการอยู่อย่าง

บรรสานสอดคล้องกับผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลก สันติสุขภายในและ

สันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมิตรภาพดังกล่าวนี้เอง 
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๑๕

ใจกว้ำง

“ผมไม่ชอบคุณ.....แต่ผมจะยืนหยัดเพื่อคุณ”

ผู้ที่พูดประโยคนี้คือ วิลเลียม คับเลนทซ์ (William Coblentz) 

อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ส่วนคนที่เขาพูดด้วยก็คือ  

เอลดริดจ์ คลีฟเวอร์ (Eldridge Cleaver) ผู้น�าแห่งพรรคเสือด�า อัน

ลือเลื่อง ซึ่งมีความคิดหัวรุนแรงและสนับสนุนการปฏิวัติด้วยอาวุธ

ในปี 1966 หลงัจากทีอ่อกจากคกุ คลฟีเวอร์ได้รับเชิญให้ไปสอน

ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์คลีย์ ในขณะที่นักคิดหัว

รุนแรงคนอื่น ๆ  ทั้งที่เป็นฝ่ายซ้ายและคอมมิวนิสต์ เช่น เฮอเบิร์ต 

มาร์คิวส์ แองเจลา เดวิส ได้รับเชิญให้ไปสอนที่วิทยาเขตซานดิอาโก 

ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ผู้คนเป็นอันมาก โดย
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เฉพาะโรนัลด์ เรแกน ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในเวลานั้น มี

ความพยายามจากหลายฝ่ายเพื่อกดดันมหาวิทยาลัยให้เชิญคนเหล่า

น้ันออกไป เรแกนถงึกบัพดูว่า “ถ้าเอลดรดิจ์ คลฟีเวอร์ ได้รบัอนุญาต

ให้สอนลูกหลานของเรา คงมีสักคืนหนึ่งที่พวกเขากลับมาบ้านแล้ว

เชือดคอพวกเรา”

แม้คับเลนทซ์จะมิได้รู ้เห็นกับการเชิญคนเหล่าน้ีมาสอนใน

มหาวิทยาลัยของเขา แต่เขาเห็นว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็นเป็นเรื่องส�าคัญ เขาเองไม่เห็นด้วยกับความคิดทางการเมืองของ

เอลดริดจ์ แต่ก็เห็นว่าเอลดริดจ์มีสิทธิที่จะมีความคิดแบบสุดโต่ง เขา

จึงเมินเฉยเสียงกดดันจากทุกสารทิศ และไม่หวั่นไหวต่อค�าวิพากษ์ 

วิจารณ์ของเรแกน 

อันท่ีจริงคับเลนทซ์มีเหตุผลที่ไม่ชอบเอลดริดจ์ เนื่องจากเขามี

ความประพฤติส่วนตัวที่ไม่สู้ดีนัก แต่เห็นว่าเขามีสิทธิที่จะสอนใน

มหาวิทยาลัยตราบเท่าที่เขาไม่ปลุกระดมหรือ “เผยแพร่ศาสนาของ

เขา” ในชั้นเรียน ดังนั้นคับเลนทซ์จึงพร้อมที่จะยืดหยัดปกป้องสิทธิ

ของเอลดริดจ์อย่างเต็มที่
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คับเลนทซ์เป็นตัวอย่างของคนที่แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่าง

ความชอบส่วนตัวกับหลักการหรือความถูกต้อง เขาไม่เอาความรู้สึก

ส่วนตัวมาบดบังส�านึกในเร่ืองความถูกต้อง ความถูกต้องในกรณีนี้ก็

คือสิทธิเสรีภาพในความคิดความเช่ือและการแสดงความคิดเห็น แม้

จะคิดเห็นต่างกันเพียงใด เขาก็ใจกว้างพอที่จะยอมรับความคิดต่าง 

และพร้อมที่จะปกป้องสิทธิที่จะคิดต่างด้วย แม้ว่าการกระท�าเช่นน้ัน

จะท�าให้เขาเดือดร้อนก็ตาม

ทุกวันนี้ใคร ๆ  ก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนจะแสดงความคิดเห็น

อะไรก็ได้ แต่พอได้ยินได้ฟังใครที่คิดต่างจากตน ก็มักจะขุ่นเคืองใจ

หรอืโกรธเขาข้ึนมาทนัท ีอาจถึงกับกล่าวหา ด่าประณาม หรอืตดิฉลาก

ใส่ยี่ห้อให้เขาทันที ถ้าเป็นความคิดเห็นที่แสลงหูมาก ๆ  ก็จะพยายาม

สกัดกั้นความคิดเห็นนั้น ๆ  หรือสนับสนุนให้มีการปิดกั้นความคิดดัง

กล่าว

การคิดต่างกันเป็นเร่ืองธรรมดา ท�าไมเราจะต้องเกลียดกันด้วย

หากคิดไม่เหมือนกัน ในสังคมที่อารยะ การเคารพความคิดเห็นของ

กันและกันเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่หากเราไม่สามารถเคารพความคิดเห็น

ของคนอื่นได้ คือมีความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามอยู่ในใจ อย่างน้อยก็
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น่าจะเคารพสิทธิในความคิดเห็นดังกล่าวของเขา ไม่กล่าวประณามที่

เขาคิดต่างจากเรา กดดันบีบคั้นให้เขาหยุดแสดงความคิดเห็นหรือ

เปลี่ยนความคิด นอกจากไม่ควรท�าเช่นนั้นแล้ว ยังควรปกป้องสิทธิที่

เขาจะแสดงความคิดเห็นดังกล่าวด้วย หากไม่ไปละเมิดสิทธิของใคร

ความคิดของใคร ใคร ๆ  ก็หวงแหน อยากปกป้องและรักษามัน

เอาไว้ ไม่อยากให้มอีะไรมากระทบกระทัง่หรอืท้าทาย แต่ก็อย่าให้มนั

กลายเป็นนายเราจนสามารถสัง่ให้เราด่าประณามคนทีค่ดิต่างจากมนั 

เราอาจคิดว่าก�าลังท�าสิ่งที่ถูกต้อง แต่แท้จริงก�าลังท�าเพราะความยึด

ติดถือมั่นในความคิด “ของกู” มากกว่า เมื่อยึดว่าความคิด “ของกู” 

ถูกต้องเสียแล้ว ก็สามารถท�าอะไรได้ทั้งนั้น รวมทั้งท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ด้วย

ปุถุชนย่อมมีความชอบ ความชัง และยังมีความยึดมั่นใน “ตัวกู 

ของกู” อยู ่แต่ถ้ารูท้นัมนั และตระหนกัชดัในหลกัการแล้ว กส็ามารถ

ยนืหยัดเพือ่ความถกูต้องได้ น่าคดิว่าสงัคมไทยจะสงบสขุและก้าวไกล

เพียงใดหากผู้คนใจกว้างพอที่จะพูดว่า “ถึงฉันจะไม่ชอบคุณ...แต่ฉัน

ก็จะยืนหยัดเพื่อคุณ”
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รู้ทันอัตตำ

ในช่วง 3-๔ ปีที่ผ่านมา สังคมไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่าง

รุนแรง ชนิดที่ลามไปยังกลุ่มชนทุกระดับ ผู้คนปฏิบัติต่อกันเยี่ยงศัตรู

เพียงเพราะว่ามีความคิดเห็นต่างกันเท่านั้น แม้แต่เพื่อน ญาติ หรือ

กระทัง่คูร่กักว็วิาทบาดหมางจนร้าวฉานเพราะมคีวามคิดทางการเมอืง

ไม่ตรงกัน คงไม่มียุคใดที่ผู้คนจะโกรธเกลียดกันอย่างรุนแรงมาก 

เท่านี้

ท่ามกลางบรรยากาศทีด่เูหมอืนมปีฏปัิกษ์อยูร่อบตวั สิง่หนึง่ทีเ่รา

ลมืมองไปกค็อื ศตัรทูีแ่ท้นัน้อยูใ่นใจเรานัน้เอง ได้แก่ ความโกรธ ความ

เกลียด และความกลัว มันไม่เพียงท�าให้เราเห็นพี่น้องมิตรสหายเป็น

ศัตรูเท่านั้น หากยังท�าให้เราเป็นศัตรูต่อตนเองด้วย ใช่หรือไม่ว่ายิ่ง

โกรธ-เกลยีด-กลวัมากเท่าไร เราก็ยิง่รุ่มร้อนจนนอนไม่หลบั  หาความ

สุขไม่ได้ หรืออาจถึงกับล้มป่วย
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เราไม่มีวันที่จะพบกับความสงบเย็นในชีวิตได้เลย หากปล่อยให้

ความโกรธ-เกลียด-กลัวครอบง�าจิตใจ ต่อเมื่อรู้ทันมัน ชนิดที่ล้วงลึก

ไปถึงรากเหง้าของมันอันได้แก่ อัตตาหรือตัวตน เราจึงจะอยู่เย็น

เป็นสุขได้ อัตตาท�าให้เรายึดติดถือมั่นในความคิดของตนว่า “ฉันถูก” 

“แกผิด” มันท�าให้เราหลงตนว่า “ฉันดี” “แกเลว” อีกทั้งยังท�าให้เรา

อยากได้ไม่รู้จักพอ ทั้งหมดนี้ย่อมน�าไปสู่ความขัดแย้งทั้งในด้านผล

ประโยชน์และความคดิความเชือ่  จนลกุลามขยายตัวเป็นความรนุแรง

สังคมไทยจะสงบสุขได้มิใช่เพราะปรปักษ์หรือผู้ที่เห็นต่างจากเรา

ถูกก�าจดั แต่จะสงบสขุได้เมือ่เรารูท้นัอัตตา และไม่ปล่อยให้มนักระตุ้น

ความโกรธ-เกลียด-กลัวอีกต่อไป หากท�าได้เช่นนั้น แม้ยังมีความเห็น

ต่างกัน เราก็ยังอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยคน

ที่คิดไม่เหมือนเรา แต่เราก็ยังสงบเย็นได้ เมื่อใจสงบเย็น เราย่อมเห็น

ได้ชัดว่าความขัดแย้งนั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล�้าใน

สังคม ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน
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การรู้ทันอัตตา จนปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นใน “ตัวกู 

ของกู” ได้ ยังจะท�าให้เราไม่หวั่นกลัวต่อความพลัดพรากสูญเสียหรือ

แม้แต่ภัยที่คุกคามถึงชีวิต หากยังสามารถท�าใจปกติได้แม้ในภาวะที่

ล่อแหลม
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ฉลาดท�าบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 60 บาท

ฉลาดท�าใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 7๕ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๑ 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๒

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา 99 บาท

หนงัสอืเครอืข่ายพทุธิกาที่น่าสนใจ
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เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 120 บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ 

บรรณาธิการ 

ราคา 100 บาท

สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 

ราคา 190 บาท

ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๔0 บาท

 ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๕๕ บาท

ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา 80 บาท
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ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง 

ราคาแผ่นละ ๕0 บาท

ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 

ราคา 70 บาท

คู่มือสวดมนต์ ฉบับสวนโมกขพลาราม

จัดท�าโดยเครือข่ายพุทธิกา 

ราคา 3๕ บาท

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์

พระไพศาล วิสาโล

ราคา ๕9 บาท

ธรรมะส�าหรับผู้ป่วย

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 100 บาท

รักษาใจให้ไกลทุกข์ 

พระไพศาล วิสาโล 

ราคา 20 บาทเคร
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ซีดี MP3 เผชิญความตายอย่างสงบชุด 1 (1 ชุด มี 6 แผ่น) 

ราคาแผ่นละ ๕0 บาท ชุดละ 300  บาท

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

แบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา, ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส,  

ความสุขที่ปลายจมูก, ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้, พรวันใหม่ ชีวิตใหม่,  

คู่มือพระภิกษุ เพื่อการเยี่ยมพระอาพาธและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ 10 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
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เครอืข่ายพทุธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง 

หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับ

พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น

ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพทุธศาสนาประสบภาวะวกิฤต จึงควรทีช่าว

พทุธทุกคนจะร่วมมอืกนัอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถเพือ่ฟ้ืนฟพูระพทุธ

ศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทยรวมทั้งยัง

ประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตนุี ้“เครอืข่ายพทุธกิา” จงึเกดิขึน้ เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นของการ

มีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนส�าหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้

มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 9 องค์กร ได้แก่ 

มลูนธิโิกมลคมีทอง มลูนิธิเดก็ มูลนิธิพทุธธรรม มูลนธิสิขุภาพไทย มลูนธิ ิ

สานแสงอรณุ มลูนธิสิายใยแผ่นดิน เสมสกิขาลัย มลูนธิเิมตตาธรรมรกัษ์ 

และกลุ่มเสขิยธรรม
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