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วยัเปนเพยีงสิง่มมมต ิ สวนใจคอืของจรงิ
ชื่อหนังสือ

ผูแตง

จัดพิมพโดย

อาจารยระพ ี สาครกิ

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ

จาํนวน  ๒,๐๐๐  เลม







คณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิไดประกาศยกยองศาสตราจารย์
ระพ ีสาครกิ เปนผูสงูอายแุหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๕๓ ทานเปนบคุคล
ทีเ่ปยมไปดวยภมูปิญญา และเชีย่วชาญในเรือ่งของกลวยไมอยางลกึซึง้
จนไดรบัการยกยองเปน “บิดาแหงกลวยไมไทย” หลกัการครองตน
ของทานจนลวงเขาสูวยัสงูอาย ุไดถายทอดอยูในหนงัสอื “วยัเปนเพยีง
สิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ” ฉบบันี ้ โดยศาสตราจารยระพ ีสาครกิ
ไดเมตตาคัดเลือกบทความอันทรงคุณคา ที่ถายทอดหลักธรรมใน
การดําเนินชีวิต และอนุญาตใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
จดัพมิพหนงัสอืเรือ่ง “วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ” ขึน้
เพือ่ถายทอดใหเหน็ถงึแบบอยางอนังดงามของศาสตราจารยระพ ี สาครกิ
ผูสงูอายแุหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๕๓ เนือ้หาเปนบทความทีน่าอานและ
มีความเหมาะสมกับสถานการณบานเมืองในปจจุบันอยางยิ่ง ทั้งนี้
เพื่อใหผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไปไดอานและใชปญญาใหเกิด
ประโยชน เพือ่การดาํเนนิชวีติอยูในสงัคมไดอยางมสีต ิและเกดิความ
สขุตอไป

วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ ก

สาํนกัสงเสรมิและพิทกัษผูสงูอายุ
สาํนักงานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิักษ

เดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ

คาํนาํ



วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

คาํนํา

สารบญั

วยัเปนเพยีงสิง่สมมตสิวนใจคอืของจรงิ

บทสรุป

ปญหาความขดัแยงภายในสงัคมไทย

ควรจะใชหลกัอะไรเพือ่การแกไข?

ของเกบ็ตกนรงัเกยีจหรอืวามคีณุคา?
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วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

ระพ ี สาครกิ

เธอทีร่กัทกุคน ฉนัเคยพดูฝากไวในทีต่างๆ หลายครัง้หลายหน

แลววา “ใจคนคอืสิง่ทีม่คีวามจรงิ” ดงันัน้การดาํเนนิชวีติของแตละคน

ที่เกิดมาสูโลกใบนี้ ทุกคนจึงควรรักษาความจริงที่อยูในใจตนเอง

เอาไวใหเปนหนึง่เดยีว สวนสิง่ทีป่รากฏเปลีย่นแปลงอยูในบรรยากาศ

ของโลกใบนี ้ลวนแลวตางกเ็ปนเพยีงสิง่สมมตทิัง้สิน้

นอกจากนัน้ ธรรมชาตภิายในจติใจตนเองยงัไดมอบพลงัในการ

ขับเคลื่อนมาใหแกเราทั้งหลายเพื่อนําปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคที่

จะเรยีนรูความจรงิจากธรรมชาตใินดานทีเ่ปนรปูวตัถ ุ เพือ่หวนกลบั

มาชวยใหหยั่งรูความจริงที่อยูในใจตนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สิ่งที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดคือสัจธรรมของการดําเนินชีวิตอยู

รวมกันของมนษุย์ทุกรูปลักษณะ แมแตทุกชาติทุกภาษาและทุกลัทธิ

ความเชือ่อยางปราศจากการนาํเอาเงือ่นไขภายในจติใจของแตละคน

มากาํหนดการแบงแยก

วยัเปนเพยีงสิง่สมมติ
สวนใจคอืของจรงิ

๑



วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

อนึ่ง จากชวงเวลาที่ตัวฉันเองไดออกเดินทางไปรวมทํางาน

ในประเทศจนีตัง้แตวนัที ่๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเวลา ๓ คนื

๔ วนั ซึง่ในชวงนัน้ ฉนัไดพบคนจนีกลุมหนึง่ทีเ่ขามาหา อกีทัง้สนใจ

นัง่ลอมวงพดูคุยกบัฉนัอยางมคีวามสขุโดยไมไดรูจกัมกัจีก่นัเปนสวนตวั

มากอน

อนึง่ เราไดพดูถงึชวงชวีติท่ีฉนัไดรบัโอกาสเดนิทางไปประเทศจนี

ในขณะทีป่ระเทศนีเ้พิง่จะเปดตัวเองออกมาสูโลกภายนอกไดไมนาน

ชวงนั้น ตัวฉันเองไดมีโอกาสไปยืนคารวะศพทานประธาน

เหมา เจอ ตง ซึ่งตั้งเก็บไว ณ อาคารบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน

ซึ่งตั้งอยูกลางใจกรุงปกกิ่ง

ถดัจากนัน้มาไมนานฉนักไ็ดมโีอกาสสมัผสักนักบั “ทานประธาน

เติ้ง เสี่ยว ผิง” ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย ในขณะที่ตัวเอง

ยังทํางานเปนอธกิารบดีอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตอจากนัน้มาอกีชวงหนึง่  มาดามเติง้ ยงิ เฉา ซึง่เปนภรรยา

ของทานเติง้ เสีย่ว ผงิ และเปนรองประธานสภาประชาชนของรฐับาล

ประเทศดังกลาว ไดเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทยในขณะที่ตัวฉันเอง
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ดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรฯของไทย โดยไมได

คาดคิดมากอนวาตนจะมีโอกาสเขาไปตอนรับทําใหมีความใกลชิด

สนิทสนมทามกลางสาธารณชนอยางเปดเผย

ทัง้นีเ้นือ่งจากตวัฉนัเองเปนคนมนีสิยัมุงมัน่ทาํงานลงสูดานลาง

ชวยใหมีโอกาสอยูใกลชิดกันกับเกษตรกรผูซึ่งใชชีวิตตกทุกข

ไดยากอยางนาสงสารทีส่ดุ

ดังนั้นการพูดคุยกันระหวางมาดามเติ้งฯกับฉัน สวนใหญจึง

เกี่ยวของกับปญหาการพัฒนาสังคมของทองถิ่น ซึ่งมีความคิดเห็น

สอดคลองกนัอยางลกึซึง้

ณ โอกาสดังกลาว ฉันจึงไดรับเชิญใหไปเยี่ยมประเทศจีน

อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการไปในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะไปศึกษา

เรียนรูอีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับปญหาการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคเกษตรของทองถิ่น ซึ่งมีความเห็น

สอดคลองตองกนัวา “การหลอหลอมชวีติคนทองถิน่เพือ่ใหมุงไปสูความ

สาํเรจ็ตามเปาหมายนัน้ ควรจะใหชวีติแตละคนตองเผชญิกบัความยาก

ลาํบากอยางทีส่ดุมาตัง้แตเดก็”

๓
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อนึ่ง การเดินทางไปในครั้งนั้น ฉันยังไดเสนอขออนุญาต

นําคณบดีคณะเกษตรจากมหาวิทยาลัยไทยไปดวย ซึ่งทานก็ได

เต็มใจสงหนังสือเชิญมาใหอยางทั่วถึง แถมยังใหเกียรติเชิญภรรยา

ฉันรวมเดินทางไปดวยอีกคนหนึ่งโดยที่ฉันไมไดขอรองแตอยางใด

ขอโทษทนีะ โปรดอยาคดิวาตวัฉนัเองฝกใฝในลทัธคิอมมวินสิม

หรือแมแตลัทธิอื่นใดก็สุดแลวแต หากเธอแตละคนมีรากฐานจิตใจ

ทีอ่สิระถงึระดบัหนึง่แลว ยอมไมยดึตดิอยูกบัสภาพเงือ่นไขภายในจติใจ

ที่สะทอนออกมาจากการปฏิบัติของผูคนทั้งหลาย ซึ่งปรากฏอยู

บนพื้นฐานความหลากหลายอยางเปนธรรมชาติ แมแตแนวคิด

ความเชือ่ซึง่มรีปูแบบแตกตางกนั

หากภายในรากฐานจิตใจตนเองมีจิตใตสํานึกที่ระลึกอยูเสมอ

วาทุกคนตางก็เปนคนเหมือนตน จึงควรดําเนินชีวิตโดยถือหลัก

“ยกความสาํคญั ของเพือ่นมนษุยเอาไวเหนอืตวัเองใหชดัเจนอยูเสมอ

โดยไมประมาท” จึงไมคิดทําราย แมแตเบียดเบียนผูอื่นใหไดรับ

ความเดอืดรอน

๔



วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

ฉนัหวนกลบัมานกึถงึชวงวนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่

ตวัฉนัเอง ไดเขยีนบทความเรือ่งหนึง่โดยใหชือ่วา “อยาเอากาลเวลามา

แบงใจคน” แรงบันดาลใจใหฉันนําเรื่องนี้มาเขียน ก็เพราะเหตุวา

กอนหนานั้นไมนาน ไดมีเธอคนหนึ่งถามฉันวา “ทานอาจารยแบง

เวลายงัไง ถงึทาํงานไดมากขนาดนี”้

เพราะฉันเปนคนที่มีรากฐานจิตใจเขมแข็งมาตลอด หากพบ

ความจริงวาสิ่งใดที่มันมีวิถีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม

ยอมสงผลทาํใหตวัเองขาดโอกาสในการเรยีนรู จงึกลาทีจ่ะลกุขึน้มา

ยนืหยดัตอตานเพือ่รับผลกระทบจากการเดนิทวนกระแส อนัหมายถงึ

“การเอาชนะใจตนเอง”

ดงันัน้ เมือ่ถกูถามวา การทาํงานของฉนันัน้ แบงเวลายงัไง?

โดยเหตทุีต่นรูวา “กาลเวลาเปนสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ” จงึเกดิ

แรงบนัดาลใจ ทีจ่ะนาํมาคิดและเขยีนบทความดงักลาว

อกีชวงหนึง่ เมือ่วันที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉนัไดเขยีนบท

ความอกีเรือ่งหนึง่โดยใหชื่อวา “ธรรมชาตกิบัสิง่แวดลอม”

๕



วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

ทัง้นีเ้ปนเพราะเหตวุาตัวเองเคยไดยนิเธอทัง้หลายพดูกนัภายใต้

ความเชื่ออยางกวางขวางวา “สิ่งแวดลอมคือสิ่งที่อยูรอบรางกาย

เราแตละคน”

ครัน้นกึถงึความจรงิทีว่า “รางกายของเราทกุคนนัน้ แทจรงิแลว

มันก็เปนเพียงบานท่ีอยูอาศัยของจิตวิญญาณ” ซึ่งนับวันการที่

จติวญิญาณใชประโยชนจากรางกายมนักย็อมทาํใหรางกายเสือ่มสลายไป

ตามกาลเวลาอันเปนธรรมชาติในดานรูปวัตถุ

จากประเดน็ดงัไดกลาวมาแลว ทีเ่ชือ่กนัวาสิง่แวดลอมคอืสิง่ที่

อยูรอบกายตัวเอง ครั้นหันมาพิจารณาถึงความจริงทําใหเห็นวา

รางกายคอืท่ีอยูอาศัยของจติวิญญาณ ดงันัน้ระหวาง ๒ ประเดน็ดงักลาว

มันก็เกิดความขัดแยงกันเอง

ดงันัน้ หลงัจากทีฉ่นัไดหวนกลบัมาคนหาความจรงิระหวางจติใจ

กบัรางกายตนเอง จงึทาํใหเชือ่ม่ันไดวา “แทจรงิแลวรางกายเราเอง

ก็คือสิ่ งแวดลอม สวนจิตใจคือของจริ ง” ในที่ สุ ดจึ ง รู ว า

“รูป รส กลิ่น เสียง” มันก็เกิดจากอิทธิพลภายในรางกายเราเอง

นีแ่หละ จงึควรแยกแยะออกจากกนัใหชดัเจนทีส่ดุ

๖
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ดงันัน้เมือ่หยัง่รูความจรงิแลววา จติใจคอืของจรงิ สวนรางกาย

ทีม่วียัเปนเงือ่นไข มนักค็อืสิง่แวดลอมอนัหมายถงึสิง่สมมตซิึง่ไมควร

จะยดึติดอยูกับมนัใหจําตองสญูเสยีภมูปิญญา

ดังนั้น เทาท่ีฉันไดนําปฏิบัติมาตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงบัดนี้

ซึ่งตนเชื่อวา “วัยคือสิ่งสมมติ สวนจิตวิญญาณคือของจริง”

ดังนั้นการนําปฏิบัตินับตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งถึงวัยรวม ๙๐ ปแลว

ภายในวถิกีารเรยีนรูซึง่ถอืพลงัภายในจติใจตนเองซึง่ธรรมชาตไิดมอบ

มาใหเพื่อนํามาใชประโยชนในการเรียนรูความจริงจากใจตนเอง

จึงสรุปได้ว่า นับต้ังแต่เกิดมาจนถึงบัดน้ีน้ัน ย่ิงมีวัยเพ่ิมมากย่ิงข้ึน

ก็ยิ่งมีพลังในการทํางานเพื่อหวังเรียนรูความจริงที่มันอยูในจิตใจ

ตนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงทําใหรากฐานจิตใจมีอิสรภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เปนลําดับ

เมื่อจิตมีอิสระเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็ยอมชวยใหการทํางาน

บังเกิดความสุขลึกซึ้ งยิ่ งขึ้นดวย อันความสุข ณ โอกาสนี้

ยอมหมายถึงการที่กิเลส ซึ่งมีมาตั้งแตเกิดแมมีนอยแคไหนยอมถูก

ชาํระลางใหเบาบางลงไปเปนลาํดบั อกีทัง้เชือ่วาถามุงมัน่นาํปฏบิตัติอมา

๗
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ดวยความซือ่สตัยตอตนเอง ในทีส่ดุวันหนึง่ขางหนาการเรยีนรูกย็อม

จบสิ้นลงไปโดยไมมีเงื่อนไขอยูในจิตใจ เมื่อไมมีเงื่อนไขก็ยอมไมมี

รางกายเปนธรรมดา

ดังนั้น ภายในจิตใตสํานึกของมนุษยแตละคนที่เกิดมาสูโลก

ใบนี ้ทกุขณะทีนํ่าปฏบิตั ิควรมุงมัน่กระทาํอยางดทีีส่ดุ เทาน้ันกน็บัวา

พอเพยีงแลว

หวนกลบัไปนกึถงึชวงวนัท่ี ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่เชาวนัน้ัน

ตัวฉันเองไดเดินทางไปทํางานใหกับเมืองไทยในประเทศจีน

ครัน้ถงึเชาวนัที ่๒๔ เดอืนเดยีวกนั ตวัเองไดเดนิทางกลบัมายงัถิน่เดมิ

อันเปนท่ีเกิดและที่ฝงตัวตาย จึงทราบวามีหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง

ไดลงขาวหนาหนึ่งพรอมทั้งภาพหนาปก ในโอกาสที่กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯไดประกาศใหฉันเปนผูสูงอายุแหงป นอกจากนั้นใน

หนังสอืพมิพฉบบัเดยีวกนัยงัไดลงขาวตอมาอกีวา “พลังผูสงูวยัสราง

สังคมไทย”

ฉันจึงขออนุญาตกลาวฝากเอาไวใหทุกคนไดนําไปคิดพิจารณา

ณ โอกาสนี้วา ตัวเองไมไดหลงอยูกับวัยซึ่งเปนเพียงสิ่งสมมติ

๘
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หากมุงมั่นรักษาความเจริญภายในจิตวิญญาณท่ีมีธรรมชาติ

หยั่งลงสูพื้นดินอันเปนถิ่นเกิดถิ่นตายของตัวเอง อีกทั้งยังเปนสิ่งที่มี

พลังเชื่อมโยงความเคารพรักในเพื่อนมนุษยใหถึงซึ่งกันและกัน

บนพืน้ฐานธรรมชาต ิอนัควรหวงัวาจะนาํโลกนีไ้ปสูความสขุไดสาํเรจ็

เมือ่กลาวถงึคาํวา “โลกนี”้ หลายคนอาจคดิวาตัวฉนัเองกาํลงั

มุงไปสูโลกใบใหญซึ่งไมมีใครจะมุงไปถงึความจรงิไดสําเรจ็

ฉันขอชี้แจงเพื่อย้ําสิ่งที่ไดกลาวมาแลวต้ังแตตนจนถึงบัดนี้

ถาเธอสามารถเขาใจความจริงภายในภาพรวมดังไดกลาวมาแลว

ทัง้หมด อกีทัง้สามารถหยัง่รูความจรงิไดถงึสิง่ซึง่เปนรากฐานตวัเอง

ก็นาจะรูไดเองวา โลกที่ฉันหมายถึงนั้นมันไมใชโลกภายนอก

หากเปนโลกที่ อยู ในรากฐานจิตใจ เราแตละคนอย าง เปน

ธรรมชาตินั่นเอง

๙
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บทสรปุ
หวนกลับไปนึกถึงเรื่องที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย ไดประกาศใหฉันเปนผูสูงอายุที่เปนแบบอยาง

ทีด่ีในสงัคม ประจาํป ๒๕๕๓

ในเรือ่งนี ้ทาํใหตวัเองตองหวนกลบัมาพจิารณาวา  ตลอดชวีติ

อันยาวนานนับเปนเวลายางเขาปที่ ๘๘ ฉันไดมุงมั่นทํางาน

เพื่อเพื่อนมนุษยผูซึ่งชีวิตตกทุกขไดยากมาตลอด

ดังนั้น จึงขอขอบคุณแทนคนในสังคมทองถิ่นที่มองเห็น

ความสําคัญของงานพัฒนาชนบท แมแตเรื่องราวตางๆที่มัน

เกดิความรนุแรงขึน้ในยคุนี ้มนักม็ีสาเหตมุาจากประเดน็ดงักลาว

ฉันจึ งขอกลาวฝากไวกับทุกคนผู มี โอกาสอยู กันอยาง

สุขสบาย “ขอใหลงมาทาํงานอยูกบัพืน้ดนิ ซึง่เชือ่วาประเดน็น้ีเทาน้ัน

ที่จะแกปญหาทุกสิ่งทุกอยางใหบรรลุผลไดอยางถึงเปาหมาย”

แมแตรางวัลท่ีไดมอบใหฉัน ตัวเองก็จะขอนําไปใชคืนใหสังคม

โดยเฉพาะในระดับลาง

ทัง้นี ้ฉนัเชือ่วาประเดน็น้ีเทาน้ันท่ีจะชวยใหทกุสิง่ทกุอยางบรรลุ

ผลถงึความจรงิตามเปาหมายไดสาํเรจ็

๒๔ มนีาคม ๒๕๕๓

๑๐
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ระพ ี สาครกิ

ขณะนี้ ปญหาความขัดแยงภายในสังคมไทยซึ่งนับวันก็ยิ่ง

บานปลายอกีทัง้รนุแรงมากขึน้ จนกระทัง่อาจกลายเปนเรือ่งใหญ สงผล

เสียหายใหกับแผนดินอยางแกไขไดยาก

ถาหวนกลบัไปนกึถงึเงือ่นปมซึง่เปนมาแตอดตี ทัง้นีเ้ปนเพราะ

คนสวนใหญตกอยูในความประมาท ทําใหขาดสติแทนที่จะคิดแกไข

เสียแตยังเปนเรื่องเล็กนอย

สภาพดงักลาว ทัง้ๆทีน่ทิานอสีปซึง่เคยเรยีนกนัมาตัง้แตยงัเปนเดก็

ก็ไดพูดถึงเรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียวที่บานปลายกลายเปนสงคราม

กลางเมือง นาจะเปนอุทาหรณสอนใจใหคนรุนหลังไดนําไปคิด

ทบทวนตวัเอง” แตเรากไ็มไดคดิแกไขกนัมาแตแรก นอกจากนัน้ใน

หลกัสตูรการศกึษากย็งัตดัเอาหนงัสอืเรยีนเลมนีอ้อกไปจากหลกัสตูร

อกีดวย ทาํใหสอดคลองกนักบัหลกัธรรมบทหนึง่ซึง่ชีไ้วอยางชดัเจนวา

“เปนเพราะไมมีเหตุนั้นจึงมีเหตุนี้”

๑๒
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นอกจากนั้นยังมีคําปรามาสที่กลาวฝากไววา คนไทยดูถูก

ของเล็ก คนไทยลืมงาย และคนไทยมักมองขามสิ่งที่อยูใกลตัว

เชนนี้เปนตน

ความจริงแลว จากประสบการณชีวิตอันยาวนานบนพื้นฐาน

ความเขมแข็งภายในรากฐานจิตใจของฉันที่มีความซื่อสัตยสุจริตมา

ตั้งแตยังเปนเด็กจนกระทั่งอายุยางเขา ๘๘ ปแลว ทําใหโชคดีที่

การนําปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางไดสอนใหฉันรูความจริงวา “หลักธรรม

เทาน้ันท่ีจะแกไขปญหาไดสําเรจ็ทกุเรือ่ง”

ภายในบทความที่เขียนลงพิมพเผยแพรในที่ตางๆมาตลอดนั้น

ลวนแตเปนเรือ่งของความหวงใยในสงัคมไทยอนัเปนทีเ่กดิท่ีดาํรงชวีติ

และที่ฝงตัวตายของตัวฉันแบบฝากผีฝากไขเพราะหยั่งรูสัจธรรม

ไดอยางลึกซึ้ง

ฉนัเขยีนย้าํอยูเสมอวา “ทกุสิง่ทกุอยางควรมองเหน็ ๒ ดานอกี

ทัง้ยงัควรรูวาดานไหนคอืรากฐานของอกีดานหนึง่” ถาอาศัยหลกัธรรม

กน็าจะรูอยางชดัเจนใหมัน่ใจไดวาดานทีเ่ปนรากฐานหมายถงึเหตทุีอ่ยู

ในใจของมนุษยทุกผูทุกนามซึ่งยังคงมีกิเลสอันหมายถึงความเห็น

๑๓
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แกตัวอยูภายในจิตวิญญาณ ไมวาใครจะมีมากมีนอยแคไหน

แมตัวฉันเองก็ยังตองสารภาพความจริงวา ตนจะตองชําระลาง

เงื่อนไขดังกลาวจากการทํางานที่มอบจิตใจใหกับเพื่อนมนุษย

ทุกคนอยางเสมอเหมือนกันหมด ทั้งนี้ยอมมีผลสรางบุญบารมี

อันหมายถึงจิตใตสํานึกที่ปลดเงื่อนไขภายในใจตัวเองออกมา

สูอิสรภาพทําใหบังเกิดความสุขที่แทจริงลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สิ่ งที่กลาวมาแลวนี้ นาจะไดแกความหมายของคําวา

“ทางสายกลาง” เมือ่มีรากฐานจติใจอสิระกย็อมมองเหน็ทางสายกลาง

ไดเองอยางเปนธรรมชาต ิยอมชวยใหรากฐานจติใจตนเองสามารถยนื

อยูทามกลางความขดัแยง และเชือ่มโยงความรูความเขาใจใหมวีถิทีาง

ที่เขาถึงธรรมะไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไมวาเร็วชาแคไหน ซึ่งทุกฝาย

ถาปรารถนาดตีอสงัคมอยางแทจรงิกค็วรมวีริยิะอตุสาหะบนพืน้ฐาน

ความอดทนเขมแข็งที่ลึกซึ้งถึงจิตใจตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทัง้นี ้แมเสยีงทีต่กัเตอืนคนไทยมาจากภายนอก กระทัง่เปนคน

ตางชาตติางภาษาและตางศาสนา หลายครัง้หลายหนถาเรามจีติใจเปน

กลางอยางแทจริง ยอมรับฟงและใหความสําคัญจากทั้ง ๒ ฝาย

๑๔
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ใหบงัเกดิสมดลุทีส่ามารถเชือ่ถอืไดวา เปนจดุพบของธรรมะทีจ่ะนาํ

ไปสูความสขุของทัง้ ๒ ฝายไดอยางแทจรงิ ดงันัน้จงึไมควรนาํมาสราง

เงื่อนไขเพื่อทะเลาะกันวาดานไหนควรจะเชื่อถือไดมากกวาอีก

ดานหนึง่ หากควรมองเหน็ภาพรวมจากทัง้ ๒ ฝายซึง่มคีวามสาํคญั

อยางเทาเทียมกัน

อยางที่ฉันเคยกลาวฝากไวในที่ตางๆ แมแตการบรรยายใน

ตางประเทศวา ดานนอกคอืความหลากหลายทาํใหเกดิความแตกตาง

ที่ควรจะมีความเขาใจและยอมรับไดอยางเปนธรรมชาติ

แตภายในจิตใจของเราทุกคนอันหมายถึงความจริงที่อยูในใจ

ตนเองนั้น ทุกคนควรจะใหความสําคัญและมุ งมั่นรักษาไว

อยางสุดชีวิตเพื่อศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตัวเอง

ดังเชนที่คนโบราณเคยเตือนลูกหลานเอาไววา “อยาเปน

คนใจแตก” แตเพราะความประมาทขาดสติของผูใหญสวนมาก

ในยุคนี้ที่ขาดรากฐานความเขมแข็ง บัดนี้ความใจแตกไดรุกราม

กลายเปนเรื่องของผู ใหญไปแทบจะหมด แมรัฐบาลที่ ไดตั้ ง

คณะกรรมการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน หากมองเห็นไดลึก

๑๕
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เพราะปลดเอาความเห็นแกตัวออกไดในระดับหนึ่ง ยอมพบไดวา
แทจริงแลวไมไดสรางความเขมแข็งหากชุบมือเปบเอาผลสําเร็จรูป
ที่มีอยูแลวมาใชประโยชนทางการเมืองทําใหเกิดการทําลายหนัก

มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นแทนที่จะสรางความเขมแข็งหากเอาเงินไปใหสิ่งที่

เขมแข็งอยูแลว เลยกลับทําใหเกิดความแตกแยกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดงัเชนทีค่นแตกอนเคยเตอืนไววา “เงนิเขาทีไ่หนความสามคัคกีย็อม
แตกแยกขึน้ท่ีนัน่” เชนนีเ้ปนตน เพราะฉะนัน้เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ใน
ขณะนี้ไมเพียงแตพูดวา “ใหหันหนาเขาหากันและปรับความเขาใจ
ระหวางกันและกันใหบังเกิดขึ้นแกสังคม” ตามหลักพุทธธรรมแลว

มันคงไมงายเหมือนอยางคําพูด
ดังนั้น เหตุการณที่เกิดขึ้นไมวาเรื่องใดก็ตาม แมแตเรื่องเล็ก

เรื่องใหญหรือเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากนอยกวากัน เราก็คงตอง

ยอมรับความจริงวา มันเกิดความเขาใจในความหมายของธรรมะ
ผดิขึน้จากทัง้ ๒ ดาน ถาเชนนัน้แลวความเขาใจทีถ่กูตองมนัควรอยูทีไ่หน
ถาไมใชทัง้ ๒ ฝายทีค่วรยอมรบัผดิดวยกนัทัง้คูโดยเฉพาะ ใหมองการ

ไกลเพื่อจะไดเห็นชองทางที่จะตกลงกันไดมากกวา

๑๖
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ดานหนึ่งหมายถึงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปนพื้นฐานของสังคม

ก็ตกอยูในความประมาทเมื่อตกอยูในความประมาทก็ยอมขาดสติ

แทนที่จะลุกขึ้นมาทบทวนตัวเองเพื่อใหเห็นเงื่อนปมของปญหาท่ี

แทจรงิ ไลจากพืน้ฐานขึน้มาสูดานบนอนัหมายถงึการพฒันาชนบทที่

ฉนัเหน็วามันประสบกบัความลมเหลวมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน

ทัง้นีเ้พราะคนทีห่ลงอยูกบัความสบายในเมอืงกรงุ ยิง่ขึน้ไปมตีาํแหนง

อํานาจดวยแลว สวนใหญมักใชโอกาสกอบโกยหาความสบายใสตัว

โดยไมยอมลงมาสัมผัสความทุกขสุขของชีวิตชาวบานในระดับลาง

แมการจดัการศกึษาซึง่นบัไดวาคอืพืน้ฐานสาํคญั เรากป็ลอยปละ

ละเลยใหเกดิความออนแอ มนัเกดิขึน้ทีร่ากฐานตวัเองจนกระทัง่ปลอย

ใหผลผลิตการเกษตรของชนชาติอื่นที่มีพละกําลังเหนือกวาเรา

บุกรุกเขามาถึงตัว ในที่สุดก็มาถึงจุดที่คนไทยตองหยิบยื่นเอา

แผนดินผืนนี้ไปไวในครอบครองของคนชาติอื่นที่เขาไมไดรักแผนดิน

ไทยอยางลึกซึ้ง แมปากจะบอกวารักแตการกระทําก็ไมไดบอกวา

จติใจมคีวามลกึซึง้มากนกั สวนใหญมกัฉกฉวยเอาบรกิารความรูของ

รัฐไปเปนของตนอยางหนาตาเฉย
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เชนนี้แลว เมื่อการศึกษาของเราออนแอ ทุกสิ่งทุกอยางมันก็

เดนิหลงทางตดิตามไปดวย ไมวาจะเปนเรือ่งอตุสาหกรรม และเรือ่ง

อื่นๆ อันควรถือวาเปนเรื่องกิ่งแขนงเปรียบเสมือนเสนเลือดฝอย

ความจรงิแลวหลงัจากทีรู่ชดัเจนวาปญหาความขดัแยงในประเทศชาติ

มนัรนุแรงยิง่ขึน้ ตวัฉนัเองกเ็ริม่หวนกลบัมาคดิและตัง้คาํถามขึน้มาถาม

ตนเองวา ตวัฉนันบัตัง้แตชวีติท่ีเกดิมาจนถงึบดันีเ้ราไดทาํอยางดทีีส่ดุ

แลวหรือเปลา หรือวายังหลงนอนหลับทับสิทธิ์อยูกับรางกายที่

เสพยความสบายเปนยาเสพตดิ แทนทีจ่ะเกดิจากจติวญิญาณทีอ่สิระซึง่

ชวยใหมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สัจธรรมของชีวิตมนุษยนั้น ถาจิตอิสระแลว ยิ่งมีอายุก็ยิ่งมี

พลังในการทํางานอยางมหาศาล จนกระทั่งรูวาการทํางานหนักนั้น

หากมอบจิตใจใหกับเพื่อนมนุษยยอมพบความสุขที่แทจริงเปนทุน

แหงบญุกศุล ดงันัน้ยิง่อายมุากกย็ิง่มพีลงัเพิม่มากยิง่ขึน้

ดงันัน้จงึสรปุไดวาการทีโ่จรจะขึน้บาน ในขณะทีเ่จาของบานหลง

อยูกบัการนอนหลบัอยางสบายแลวเราจะไปโทษใคร

๑๘
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ฉันตองกราบขออภัยเพราะไมมีเจตนาที่จะตําหนิใครวา

เปนโจร นอกจากนัน้ตวัเองกย็งัไมคดิวาโจรคอืผูรายดงัจะพบตวัอยาง

ไดจากขอเขยีนทีฝ่ากไวในอดตีวา คณุคาชวีติของคนทีส่งัคมรงัเกยีจ

แมแตในชวงทีฉ่ันดาํรงตาํแหนงผูบรหิารมหาวิทยาลยั คนสวนใหญ

กไ็มรูวาฉนัคบกบัคนในคกุ แมในแดนมหนัตโทษเสมอืนเปนเพือ่นสนทิ

นอกจากนั้นหลังจากพนตําแหนงมาแลว ตนก็ยังคบคากันกับเด็กที่

มานั่งขายตัวอยูตามโรงแรม โดยไมไดคิดดูถูกหากมีใจที่ใหบุญกุศล

จนกระทั่งคนเหลานี้กลับตัวเปนคนดีมาไดหลายราย สวนตัวฉันเอง

หลงัจากเหตกุารณไดผานมาแลว กส็ามารถนาํมาเปดเผยใหทกุคนได

รูความจรงิ ดงัเชนทีก่ลาวกนัวา “ความลบัไมมใีนโลกแหงความจรงิ”

หากรูวาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมก็สามารถเปดเผยออกมาเพื่อเตือน

สติทุกคนที่ดูถูกดูแคลนคนเหลานี้อยางสงสาร

อนึง่ในกรณนีี ้ฝายไหนกต็ามหากเกดิความขดัแยงขึน้กไ็มควร

จะโทษกัน หากมองในดานดีซึ่งกันและกันเขาไวบนพื้นฐานธรรมะ

อนัหมายถงึธรรมชาตทิีอ่ยูในจติใตสาํนกึของมนษุยทกุคน ซึง่จะเอาแตละคน

มากําหนดใหเหมือนกันโดยมองจากภายนอกยอมไมได เราจึงตอง

๑๙
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ยอมรบัความหลากหลายทีป่รากฏอยูในสภาพแวดลอมของตวัเราเอง

ที่ควรจะรักษาอิสรภาพภายในจิตใจตนเองเขาไวกอน เราควรจะ

นําปฏิบัติไดถามีความวิริยะอุตสาหะอันเกิดจากชีวิตที่ตองเผชิญ

กับความยากลําบากมากอน

ดงันัน้ จากทัง้ ๒ ดาน เราจงึควรยอมรบัความจรงิวาท้ัง ๒ ฝาย

ไมมีใครถูกใครผิด ถามองยอนกลับไปในระยะยาวคงเกิดจากทั้งคู

มพีืน้ฐานอนัเปนทีม่าของชวีติแตกตางกนั ถาท้ัง ๒ ฝายหนัหนาเขามา

หากนั หลงัจากนัน้กย็อมรบัความจรงิจากใจตนเอง

อนึง่ สิง่ทีฉ่นักลาวมาทัง้หมดนี ้ไมมผีลสมัพันธเกีย่วของกนักบั

กฎระเบียบของบานเมืองซึ่งเปนหนาท่ีของศาลยุติธรรม

แตอยางนอยสาํหรบัสามญัชนแลว วจิารณญาณทีข่อยอนกลบั

ไปนกึถงึชวงป พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึง่เราใชอาํนาจปฏวิตัริฐัประหารเขาไปบงัคบั

ใหองคพระมหากษัตริยจําตองสละราชสมบัติและไปสวรรคตใน

ตางแดน เพราะทรงเสยีพระราชหฤทยัซึง่ตัง้ไวแลววาจะพระราชทาน

ประชาธปิไตยทีเ่ปนรปูธรรม แตไดมคีณะบคุคลเพยีงไมถงึ ๓๐๐ คน

อางชื่อวาเปนคณะราษฎรซึ่งสวนใหญไปศึกษาตอในตางประเทศ

๒๐
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และไปมองเห็นภาพผลสําเร็จรูปในดานวัตถุของประชาธิปไตยใน

เมอืงฝรัง่โดยไมไดนกึถงึจติวญิญาณอนัเปนพืน้ฐานสาํคญัของความสาํเรจ็

ซึ่งจริงๆแลวพระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคไดทรงปกครอง

ไพรฟาขาแผนดินใหมีความสุขความสําเร็จมาเปนเวลาอันยาวนาน

ตั้งแตยุคประวัติศาสตร ทั้งนี้เปนเพราะทรงมีคุณธรรมอันควร

ถือวาคือวิญญาณของประชาธิปไตยที่แทจริง

ดังนั้นจึงไดใชอํานาจกระทําการลงไปอยางรูเทาไมถึงการณ

ทําใหยึดติดเอารูปแบบประชาธิปไตยมาทํารายคนไทยทั้งชาติ

ใหตองตกระกาํลาํบากมาจนถงึบดันี ้เพราะเหตวุาในอดตีนัน้ไดทรงเหน็

วาชีวติคนไทยชาวบานยงัไมพรอมท่ีจะรบัรูในเรือ่งนีไ้ดอยางถงึรากฐาน

ดังนั้นการที่มีใครคนหนึ่งหรือหลายคนที่กระทําการไมเหมาะสม

ลงไป แตประชาชนก็ยังขาดความรูในการควบคุมประเทศชาติ

ใหมั่นคงอยูได

การที่เราจัดตั้งสถาบันพระปกเกลาขึ้นมาเพื่อถายบาปดังได

กลาวมาแลว จะตั้งอีกสักกี่สถาบันมันก็คงไมคุมกับความเสียหายที่

บังเกิดขึ้น
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ผมตองกราบขออภัยตอทุกทานที่เกี่ยวของหากคิดวาผมเขียน
อะไรลงไปไมเหมาะสม แตผมก็ไมไดมีเจตนารายตอบุคคลใด
เปนสวนตวั บานเมอืงยงัมโีอกาสพฒันาตอไปไดอกีมาก ทัง้นีเ้ปนเพราะ

ในน้ํา มันก็ยังมีปลา ในนา มันก็ยังมีขาว เพียงแตวาเราอยูอยาง
ประมาทขาดสตดิวยกนัทัง้ ๒ ฝาย จงึจาํเปนตองรบักรรมดวยกนัทัง้คู
การหันหนาเขามาหากันแลวรวมมือกันทํางานใหมันหนักยิ่งกวาเกา

เพื่อชดใชหนี้แหงกรรมอยางเปนธรรมชาติที่จะตองยอมรับเทานั้น
มฉิะนัน้แลว หากเกดิความเสยีหายอยางหนกัขึน้ในบานเมอืงจนกระทัง่
ตวัเราเองจาํตองสญูเสยีอสิรภาพ ทาํใหเปนโอกาสใหวญิญาณคนชาตอิืน่
เขามาครอบครอง มันก็เหมือนกับกบเลือกนายซึ่งไมมีผลดีตอบุคคล

ฝายหนึ่งฝายใดเลย

๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๓

สงไปลงพมิพในหนงัสอืพมิพมติชนรายวนัแลว
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ระพ ี สาครกิ

ตัวฉันเองเกิดมาบนแผนดินไทย นอกจากนั้นในสํามะโนครัว

ยังไดระบุเอาไวดวยวาเปนคนไทยโดยแท แตนั่นมันก็เปนเพียง

รางกายทีอ่ยูบนพืน้ฐานวตัถซุึง่ปรากฏอยู ณ ภายนอก สวนจติวญิญาณ

นั้นถาใครจะถามวาฉันเปนคนเกิดท่ีไหน อีกทั้งเปนคนชาติไหน

ฉนัคงตอบอยางภาคภมูิใจวา “ฉนัเปนคนทีเ่กดิทัว่โลก อกีทัง้เปนคน

ทกุชาตทิกุภาษาแมทกุศาสนา”

ทัง้นี ้เปนเพราะภายในจติใตสาํนกึของตวัเอง ฉนัราํลกึอยูเสมอ

วา “ตนเปนคนเหมือนทุกคน” หากเรานําเอาเรื่องความแตกตาง

ที่พบเห็นจากภายนอกมาแบงแยกความเปนคนซึ่งอยูในรากฐาน

ตนเอง  แลวภายในโลกใบนีม้นัจะสขุอยูไดอยางไร

ดงันัน้ จากการปฏบิตัทิีม่องเหน็เปนความจรงิระหวางสองดาน

เราควรรักษาเงื่อนไขที่อยูในรากฐานจิตใจตนเองเอาไวใหมั่นคง

เพื่อยอมรับความแตกตางอยางหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏ

๒๔
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เปลี่ยนแปลงอยูในบรรยากาศสภาพแวดลอมจากภายนอก ไมวา

ใครจะมีสภาพสูงหรือตํ่าแคไหน นั่นคือธรรมชาติของแตละชีวิต

รวมทั้งสิ่งซึ่งปรากฏเห็นไดสัมผัสไดจากภายนอกโดยไมทําใหรูสึก

เปนทกุข เมือ่ไมเปนทกุขกย็อมเกดิความเขาใจซึง่กนัและกนัไดเอง

อนึง่ คาํวา “เธอทีร่กั” ซึง่ฉนัมกันาํมาใชเสมอๆ ยอมหมายความ

ถงึคนทัง้โลกซึง่มศีนูยรวมความรกัอยูในรากฐานจติใจฉนัเปนหนึง่เดยีว

กันหมด

ดงันัน้ เมือ่นกึถงึเรือ่งนีค้ร้ังใด ทาํใหตวัฉนัเองมรีากฐานจติใจ

ทีเ่ปดออกสูอสิรภาพเพิม่มากยิง่ขึน้ ไมเพยีงเทานัน้ ขณะทีฉ่นัไดรบัเชญิ

ไปปาฐกถาที่ไหนก็สุดแลวแต ขึ้นตนฉันมักพูดวา “ตนเปนยาจก”

ทัง้นีเ้ปนเพราะเหตวุา  ตวัเองไมไดเตรยีมตวัเอาเรือ่งทีอ่ยูหางไกลตวัเอง

มาเริ่มตนพูด เพียงแตเก็บเอาสิ่งที่อยูใกลตัวมาจุดประกายเสมอๆ

ซึง่เรือ่งนีฉ้นัมกันยิมทีจ่ะนาํปฏบิตัเิปนประจาํมาโดยตลอด โดยทีรู่วา

สิง่ซึง่อยูใกลตวันัน้มนัทาทายทีจ่ะนาํมาพดูใหผูฟงทกุคนเหน็จรงิเหน็จงั

ไดไมยาก  เพราะเหตุวาถาเริ่มตนจากจุดนั้นไปกอน หลายคนซึ่ง

อยูในทีน่ัน้ยอมมองเหน็ไดงาย อกีทัง้ยงัสงผลกระทบจติใจคนใหตืน่ตวั
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เพื่อรับความจริงจากใจฉันเอง ทั้งนี้ตัวเองจึงควรมีหนาที่ “เริ่มตน

จากจุดเดียวไปกอน หลังจากนั้นจึงสานกระแสสิ่งที่มีเหตุมีผล

เพื่อสงผลกระทบใหไปถึงรากฐานความคิดของชีวิต ณ จุดตางๆ

อยางหลากหลาย”

ถาจะกลาววา สิ่งซึ่งตกหลนอยูบนพื้นดินเปนของมีคุณคา

ทีจ่ะนาํมาจดุประกายความคดิคนในปรมิณฑล ณ จดุนัน้ เมือ่เหน็วา

มีคุณคาก็ยอมไดรับการยอมรับอยางเปนธรรมชาติ

อนึ่ง หากเริ่มตนจากสิ่งซึ่งตกหลนอยูบนพื้นดินโดยไมมีใคร

คิดวาเปนของมีคุณคา แตตัวเราเองก็ทําใหมันเปนสิ่งมีคุณคา

ไดสําเร็จ ดังนั้นเธอทั้งหลายที่เกิดรวมกันบนโลกใบนี้โปรดอยาดูถูก

ซึง่กนัและกนัเลย ไมวาใครจะมชีวีติต่าํตอยแคไหน บคุคลผูนัน้นัน่แหละ

ถาแสดงวาตัวเองเปนคนต่ําตอย ยอมควรแกการเคารพยกยอง

วามีรากฐานจติใจทีสู่งสงใหผูอื่นเคารพรกัและศรทัธาไดไมยาก

ดงันัน้ ชวงทีช่วีติฉนัยงัมอีายเุพยีง ๗ ขวบ ตวัเองไดถกูพอ นาํไป

ใหคนอืน่เขาเลีย้งดเูพือ่ใชงานอยางหนกัจนกระทัง่ถงึขัน้ทาํใหชวีติจาํ

ตองตกทกุขไดยาก บางครัง้ถงึขนาดตองคุยถงัขยะเพือ่เกบ็เศษอาหาร
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มาใสปากและเกบ็ใบตองทีม่เีศษอาหารตดิอยูเพยีงเลก็นอยบนพืน้ดนิ

มาใชประทังชีวิต

แถมบางครัง้ยงัถกูนกัเรยีนโตๆในโรงเรยีนทีใ่ชนกัเรยีนปกครอง

กันเองรุมทํารายจิตใจจนกระทั่งแทบจะเอาชีวิตไมรอด แตเปน

เพราะเหตุวาตัวฉันเองยิ่งถูกกดดันก็ยิ่งทําใหตองตอสูกับใจตัวเอง

ชวยใหมีความอดทนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในที่สุดแทนที่จะคิดวาตัวเอง

เปนคนต่าํตอย หากกลบัรูสกึวาเปนสิง่สงูสงอนัควรแกความภมูใิจ

ฉันนึกถึงขอความประโยคหนึ่ง ซึ่งตนไดบันทึกลงไวในสมุด

บนัทกึสวนตวัวา “คนทีย่กมอืไหวอยูดานหนาตวัเองอาจไมใชของจรงิ

แตคนทีย่กมอืไหวอยูดานหลังนัน้ซิคอืของจรงิเชนน้ีเปนตน”

ทัง้นีเ้ปนเพราะตวัฉนัเอง อาจไมไดรูสกึภมูใิจอะไรเลยกบัสิง่ที่

ไดรบัการยกยองสรรเสรญิอนัควรถอืวาเปนเพยีงเครือ่งประดบัรางกาย

ดังนั้นคนที่กาวเขามายืนยกมือไหวอยูดานหนา ทั้งนี้เปนเพราะเขา

อาจเปนคนทีต่องการผลประโยชนสวนตวั ถาไมไดเกดิจากความจรงิ

ทีอ่ยูในใจตนเอง ยิง่ตวัฉนัเอง เปนคนมอีาํนาจรวมทัง้มตีาํแหนงสงูๆ

สามารถบันดาลคุณและโทษใหแกเขาได หรือไมก็เปนคนมีนิสัย
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ประจบสอพลอ เพราะถาสายตาของฉันมองไมเห็นในขณะที่เขา

ยกมอืไหว ฉนัเองกค็งไมอาจบนัดาลคณุและโทษตามทีเ่ขาปรารถนา

เชนเดียวกันกับภาษิตโบราณบทหนึ่งซึ่งกลาวไววา “ปดทอง

หลังพระ”  ซึง่หมายถงึการทาํคณุประโยชนแกสงัคม แมผูอืน่อาจมอง

ไมเหน็แตตัวเราเองกเ็หน็เชนนี ้เปนตน

ฉันนึกถึงการพัฒนาวงการกลวยไมเพื่อนํามามอบใหแก

คนไทย โดยมีวัตถุประสงคที่จะกอบกูอิสรภาพทางการคาใหกับ

คนทั้งชาติ ซึ่งประเด็นนี้มันแฝงอยูในรากฐานจิตใจของฉันอยาง

เปนธรรมชาติ

ดงันัน้ ผูคนทัง้หลายทีข่าดปญญากค็งมองเหน็ไดยาก นอกจาก

เห็นไดแตเพียงคําวากลวยไมซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีจิตวิญญาณเทานั้น

ฉนัจงึกลาวย้าํอยูเสมอวา “ตนไมไดทาํเรือ่งกลวยไม” แตทาํในสิง่ซึง่

มันลึกซึ้งกวานั้น

นีแ่หละ ทีฉ่นัมกันาํมากลาวย้าํความสาํคัญอยูเสมอวา วงการ

กลวยไมของไทยนั้น ผืนแผนดินไทยเปนผูใหกําเนิดอยางสมศักดิ์ศรี

เชนนี้เปนตน
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เมื่อพูดถึงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่นํามาใชเปนเครื่องมือ

คนควาวจิยั รวมถงึการผลติกลวยไมบนพืน้ฐานเทคโนโลยจีนกระทัง่

มีผลชวยใหเศรษฐกิจของชาติขยายขอบเขตไปไดทั่วโลก ตัวฉันเอง

กน็าํมาพดูอยางเปดเผยวา  “เครือ่งมอืแทบทกุชิน้  ฉนัเกบ็มนัข้ึนมา

จากสิง่ซึง่เคยตกหลนอยูบนพืน้ดนิเพือ่นาํมาใชในการประดษิฐคดิคน”

นี่แหละ คือประเด็นสําคัญท่ีทําใหวงการกลวยไมของไทย

ปลอดจากการตกเปนทาสเศรษฐกิจของคนชาติอื่นในระดับหนึ่ง

แตคนที่ศึกษาเลาเรียนมาจากสถาบันการศึกษาในระยะหลังๆ

แมการเรียนมาจากฉันที่พยายามย้ําความสําคัญของเรื่องนี้ แต

หลายคนกไ็มสนใจทีจ่ะนาํมาคดิคนหาความจรงิวา “มนัมีเหตเุกดิมา

จากไหน” คงคิดแตเพียงจะนํามาใชประโยชนในการหาเงิน

ดานเดยีวเทานัน้ แลวจะหวงัใหเพือ่นไทยของฉนัทกุคนมคีวามเจรญิ

ทางสติปญญาชวยใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตไดยังไงกัน

อาจเปนเพราะนิสัยที่หลงอยู กับความสบายทางวัตถุ

จึงไมยอมคิดคนหาความจริงจากเหตุอันเปนที่มาในอดีต หากกลับ

พยายามนาํเอาเงือ่นปมทีซ่อนอยูในเทคโนโลยตีางชาตมิาใชประโยชน

โดยไมยอมรับรู
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ดั งนั้ น  ถ า เครื่ อ งมือ เครื่ อ ง ใช ในการประดิษฐคิ ดคน

เพื่อสรางอุปกรณสาํหรับใชเปนเครื่องมือหาประโยชนทางเศรษฐกิจ

มันไมเขาไปแฝงอยูในจิตใตสํานึก ไมเพียงแตเรื่องกลวยไมเทานั้น

หากบคุคลซึง่ตกอยูในสภาพเชนนีท้าํอะไรกต็าม ยอมหาความเจรญิ

กาวหนาบนพื้นฐานอิสรภาพไดยาก นอกจากนับวันก็ยิ่งตกเปนทาส

อิทธิพลครอบงําจากคนอื่นไดงายยิ่งขึ้น

ถาเราดูถูกสิ่งซึ่งตกหลนอยูบนพื้นดินรวมกับชีวิตเราเอง

ยิ่งเปนชีวิตมนุษยผูตกทุกขไดยากอยูบนโลกใบนี้ดวยแลว ไฉนเลย

ภายในสงัคมของมนษุยชาต ิแมทัว่โลกจะลกุขึน้มายนืหยดับนพืน้ฐาน

ของตนไดอยางสมศักดิ์ศรี

ฉันจึงพูดอยางภาคภูมิใจวา เทคโนโลยีที่ทําใหวงการกลวยไม

ของไทยเกิดขึ้นอีกทั้งยังกาวตอมาอยางสมศักดิ์ศรีนั้น หาไดมาจาก

เทคโนโลยีสูงๆไม แตหมายถึงเทคโนโลยีที่มีรากฐานเกิดจากพื้นดิน

ของตวัเอง ซึง่หมายถงึ “เกดิจากกระแสวฒันธรรมไทย”

นี่แหละ จึงสรุปไดวา “ของต่ําตอยคือของที่มีคุณคาสูงสง”

ยิง่ “ชวีติมนุษยทีต่กหลนอยูบนพืน้ดนิซ่ึงทกุคนไมควรรงัเกยีจ”
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ขณะนี้ภายในกระแสการผลิตแทบทุกสิ่งทุกอยางในสังคมไทย

เพือ่หาประโยชนทางเศรษฐกจิ แมแตคนทีเ่รยีกกนัวา “นกัวชิาการ”

กเ็ริม่สะทอนใหเหน็ภาพทีเ่ปรยีบเสมอืน “ตาบอดตาใส” อนัหมายถงึ

มองเห็นทุกสิ่งทุกอยางจากสายตาที่อยูบนพื้นฐานวัตถุ แทนที่มอง

ดวยสติปญญาเพื่อใหสามารถเห็นไดอยางลึกซึ้งถึงรากเหงาวา

“ของซึ่งหลายคนรูสึกรังเกียจนั่นแหละคือของดีมีคุณคาอยางที่สุด”

ดงัทีห่ลกัธรรมไดชีไ้ววา “เพราะไมมเีหตนุัน้จงึมเีหตนุี”้

ยิง่ชวีิตมนษุยที่เกดิมาบนโลกใบนีด้วยแลว แตกอนใครเลยจะ

คิดวา “ชีวิตที่รูคุณคาของการดําเนินชีวิตแบบติดดินน้ันคือบุคคล

ผูมปีญญาสงูสง สวนคนทีอ่ยูหางจากพืน้ดนิเพราะรูสกึรงัเกยีจ นัน่แหละ

คอืบคุคลทีไ่มอาจกาวขึน้ไปสูทีส่งูไดอยางภาคภมูใิจใหผูอืน่รูสกึเคารพ

รกัและศรทัธา”

ดวยเหตุนี้เองที่ชีวิตฉันผูเกิดมาโดยมีเงื่อนไขภายในจิตใต

สํานึกมาแตชาติกําเนิดในอดีต คร้ันเกิดมาแลวก็มีโชคดีที่ไดพอ

เปนผูกําหนดใหวิถีการดําเนินชีวิตของฉันจําตองเผชิญกับความยาก

ลําบาก ซึ่งหลายคนผูคิดไดไมถึงหลังจากรูเรื่องถึงกับอุทานวา
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“โหดรายอยางทีส่ดุ” แตอกีดานหนึง่กลบัทาํใหตวัฉนัเองรูสกึวาตนมี

โชคดี “เพราะความยากลําบากที่พอไดฝากไวแกชีวิต ถึงไดทํา

ใหตัวฉันมีความอดทนและอดกลั้นโดยไมยอมปฏิบัติในสิ่งซึ่งสังคม

คดิวามนัเปนความชัว่ราย”

เชนทีห่ลกัธรรมไดชีไ้ววา “เพราะมเีหตนุัน้ จงึไมมเีหตนุี”้

เพราะฉะนั้นการที่ชีวิตฉันไดถูกกําหนดใหตองเผชิญกับ

ความโหดราย นีแ่หละทีม่นัทําใหตวัฉนัเองมคีวามอดทนสงูมากเหนอื

คนอืน่เปนสวนใหญ จงึยนืหยดัอยูทามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง

ของสงัคมไดอยางสงางาม ยิง่สภาพภายนอกมนัหนักมากยิง่ขึน้

ในชวงหลงัๆ ตวัฉนัเองไดเขยีนบทความเรือ่งหนึง่โดยใหชื่อวา

“ฉันไมยอมขึ้นสูที่สูง” ซึ่งแทจริงแลวก็คือ “เพราะไมยอมขึ้นสูที่

สงูนีแ่หละ จงึตองถกูคนอืน่เขากาํหนดใหตองขึน้ไปอยูทีส่งูอยางเปน

ธรรมชาต”ิ

หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวาเพราะรางกายฉันเองที่ไมยอม

ขึ้นไปอยูที่สูง ทั้งนี้เปนเพราะจิตใตสํานึกของตนถูกยกระดับใหขึ้น

ไปสูที่สูงอยางเปนธรรมชาต ิ

๓๒



วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ

ซึ่งวิถีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้สอดคลองกันกับพฤติกรรม

ของตาชั่ง อันควรถือวาคือหลักธรรมซึ่งไดจากการนําปฏิบัติภายใน

จติใจของมนษุยทกุคนผูมปีญญาลกึซึง้ถงึระดบัหนึง่แลว

เชนเดยีวกนักบัอยูมาวนัหนึง่ เมือ่ป ค.ศ. ๑๙๗๐ ขณะทีต่วัฉนัเอง
เดินทางกลับมาจากการไปศึกษาพรรณไมในทวีปอเมริกาใต
หลังจากเดินทางผานมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ทางสมาคม

กลวยไมของที่นั่นไดเชิญใหฉันไปปาฐกถา
ในขณะทีค่ณุวารนิา วอฮน (Mrs. Varina  Vaughn) ซึง่เปน

ภรรยาของนายกสมาคมกลวยไมอเมริกันไดขับรถนําฉันไปยัง
สถานทีป่ระชมุ เธอไดถามฉนัวา “ระพ ีคณุไดทุมเททาํงานใหกบัโลก

มาแลวจนเปนที่นิยมของคนทั่วไป คุณไมคิดที่จะนําเอางานการ

ประชมุกลวยไมโลกไปจดัในเมอืงไทยบางหรอื?”

ฉนัรบัฟงแลวจงึพดูยอนกลบัไปวา “ทานคดิหรอืวา การทีฉั่นมา

ทํางานใหกับโลกอยางไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยนั้น เปนเพราะ

ตวัฉนัเองอยากไดงานนีไ้ปจดัในเมอืงไทย ซึง่ฉนัไมใชคนอยางนัน้”

นีแ่หละ เพราะฉนัไมอยากได  จงึมคีนอืน่เขารูสกึศรทัธาและ

นํามามอบใหจากความจริงที่อยูในใจตัวเอง

๓๓



เชนเดียวกันกับการที่ตัวฉันเองไมรูสึกรั ง เกียจพื้นดิน

ซึ่งเปนแมบังเกิดเกลาของฉันรวมทั้งทุกคนผูเกิดมาบนแผนดินผืนนี้

โดยแท ฉนัจงึเปนผูซึง่ไดรบัการยอมรบัวามคีณุธรรมประจาํใจ

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ตกหลนอยูบนพื้นดินนั่นแหละคือสิ่งที่มี

คณุคาอยางทีส่ดุแลว สวนคนทีรู่สกึรงัเกยีจพืน้ดนิแมจะซอนเอาความ

รูสึกไวในจิตใจโดยที่คิดวาคนอื่นเขาจะไมรู แตแทจริงแลวเพราะ

เขาไมรูนัน่แหละคอืสิง่ทีเ่ขารูอยางลกึซึง้ เพราะอานความจรงิจากชวีติ

ตัวเองไดวา คุณจะทําอะไรก็ตาม ในที่สุดก็ตองถูกกําหนดใหชีวิต

จําตองคืนลงสูพื้นดินอยางเปนธรรมชาติ

ดังนั้นการพัฒนาชนบท ถาใครรูสึกรังเกียจพื้นดินยอมบอกได

เลยวาชีวิตจําตองประสบกับความลมเหลว

เมือ่ประสบกบัความลมเหลว กย็อมสงผลทาํใหเกดิความแตกแยก

จนกระทัง่หวนกลบัมาทาํรายกนัเองอยางหลกีเลีย่งไดยาก

๒๘ มนีาคม ๒๕๕๓

๓๔ วยัเปนเพยีงสิง่สมมต ิสวนใจคอืของจรงิ



พมิพที ่โรงพมิพเทพเพญ็วานสิย
โทร. ๐-๒๔๕๕-๙๔๖๒
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