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พวกเราเคยได้ยินไหม ข้อความว่า “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”  

แต่ในปัจจุบันนี้ ข่าวสังคมรายวันทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ ทีวี และ 

โลกโซเชยีล แลดหูา่งไกลคำนีอ้อกไปทกุท ี เมือ่ไมม่เีมตตาธรรมคำ้จนุ 

โลก เรือ่งเลก็จงึกลายเปน็เรือ่งใหญล่กุลามบานปลายตามทีเ่ราไดเ้หน็ 

พาดหัวข่าวเหล่านี้บ่อย ๆ

“วิจารณ์สนั่น! เจ้าของรถหรูชกหน้าคนขี่จักรยานยนต์ สั่งให้ 

กราบ หลังโดนเฉี่ยว”

“เดือด! รถชนกันไม่ยอมเจรจา เปิดศึกต่อยกลางถนน เหตุ 

เพราะอารมณ์ร้อน”

“พ่อคลั่ง เครียดจัด ใช้ปืนลูกซองยิงหัวลูกชาย 9 ขวบดับ 

คาที่”

“เมยีพฆิาต! ผวัพดูเลน่ ๆ ‘อยากมกีิก๊’ ฉนุควา้มดีปกัอกตาย”

“ผัวยิงเมียตายทั้งกลม สารภาพหึง ไม่แน่ใจใครเป็นพ่อ 

ลูกในท้อง”

ฯลฯ
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เหตใุดคนเราถงึมคีวามโกรธ ปรีด๊ จีด๊กบัเรือ่งรอบตวัไดง้า่ย ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถตัดหน้า คนจอดรถขวาง แย่งมรดก หึงผัว  

หวงเมีย โมโหลูก โดนนักเลงคีย์บอร์ดเกรียนใส่ และอื่น  ๆ  อีก 

มากมาย ผมขอสรุปง่าย ๆ ดังนี้

หนึ่ง Compassion ไม่พอใช้

สอง ยุทธศาสตร์ไม่พอใช้

สาม สติปัญญาไม่พอใช้

ขออธบิายตามนีค้รบั เหตผุลอนัดบัหนึง่เลยคอื Compassion  

ไมพ่อใช ้ เปน็เพราะทัง้ชวีติของเราไมเ่คยฝกึเรือ่ง Compassion กนั 

ครับ (ส่วนจะฝึกอย่างไรนั้น ผมจะกล่าวในบทต่อ ๆ ไป)

อนัดบัสอง ยทุธศาสตรไ์มพ่อใช้ คำถามทีห่ลายคนเจอบอ่ย ๆ  

คือ เราก็พยายามเมตตาแล้วนะ แต่ทำไมเรายังจี๊ด ยังปรี๊ดอยู่  

คำตอบคือ อาจจะเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยสอนให้เราเลือก 

คำตอบทีถ่กูทีส่ดุในเวลาอนัสัน้เพยีงขอ้เดยีวจากตวัเลอืก ก ข ค ง 

จึงกลายเป็นข้อจำกัดของตัวเราเองก็เป็นได้

แต่จริง  ๆ  แล้วพวกเราเรียนรู้และศึกษาวิชายุทธศาสตร์กัน 

น้อยมาก หรือไม่มี ไม่เคยเรียนกันเลยก็ว่าได้

สำหรับผม หากเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งเข้ามาในชีวิต ก็จะม ี 

36 กลยทุธข์องซนุปิน2 ขึน้มาทนัท ี นัน่คอื มตีวัเลอืกใหเ้ลอืกมากกวา่ 

 2 ซนุปนิเปน็หลานชายของซนุวู เปน็นกัยทุธศาสตรก์ารทหารชือ่ดงัในยคุจา้นกวอ๋ หรอืสมยัเลยีดกก๊  

(227 ปีก่อนพุทธกาลถึง  พ.ศ.  287) มีผลงานเขียนขึ้นชื่อคือ  “ซุนปินปิงฟะ” หรือ  ตำราพิชัยสงครามซุนปิน  

มีทั้งหมด 89 บท แต่ค้นพบเพียง 30 บทเท่านั้น ซึ่งได้รับการยกย่องว่าทรงคุณค่าเทียบเท่าตำราพิชัยสงคราม 

ของซุนว ู
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ขณะทีค่นไทยสว่นใหญม่ตีวัเลอืกขอ้เดยีว คอื ถา้แกโกรธใสฉ่นั ฉนั 

ก็โกรธใส่แกกลับเท่านั้นเอง ไม่ค่อยจะมีตัวเลือกอื่น

หากเรามตีวัเลอืกอืน่ ๆ เชน่ หนึง่ หนไีปกอ่น สอง ไปอยูใ่น 

มมุมองหรือจดุยนืของเขาบา้ง สาม แสรง้ตายคอืทำเปน็แพ ้ สี ่ แบง่ 

ตวัเองเปน็สองฝา่ย ฝา่ยหนึง่เหน็ดว้ย อกีฝา่ยไมเ่หน็ดว้ย แลว้ก็ชวน 

วเิคราะห ์ มมุบวกเป็นอยา่งไร มมุลบเป็นอยา่งไร หา้ ทำตวัเปน็โคช้  

ถามกลับไปว่าอะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น เป็นต้น

เหน็ไหมวา่การแกป้ญัหาตา่ง  ๆในชวิีตน้ันเรามีตัวเลือก (Choice) 

มากมายเต็มไปหมด แต่เรากลับถูกฝึกจนกลายเป็นนิสัยประจำ 

ประเทศเลย คอื ในเวลาอนัสัน้ จงเลอืกขอ้ทีถ่กูตอ้งขอ้เดยีวเทา่นัน้ 

ข้อที่ใช่ก็คือ ใครทำอะไรฉัน ฉันจะต้องดาบนี้คืนสนอง แกฆ่าฉัน  

ฉันจะฆ่าแก แกทำร้ายรถฉัน ฉันทำร้ายรถแก หรือแกชกฉัน ฉัน 

ก็ชกตอบ พอเราทำซ้ำ  ๆ  จนเป็นนิสัยแล้ว ก็แก้ไขได้ยากมากขึ้น 

ตามไปด้วย

อันดับสาม สติปัญญาไม่พอใช้ เพราะไม่ได้ฝึกเร่ืองสติ พวกเรา 

มีแต่คำพูดว่า “สติ” “จงมีสติ” แต่พอถามต่อว่า สติคืออะไร ฝึก 

สติยงัไง ฝกึนานไหม ฯลฯ พวกเรากม็กัจะงง ๆ อธบิายไมไ่ดว้า่สต ิ

คืออะไร (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปเช่นกัน)
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เหตุที ่ Compassion หายไปเพราะ...

ลกึไปกวา่นัน้ เรามาดกูนัวา่ Compassion ทีห่ายไปเพราะอะไร  

หากอุปมา Compassion เป็นคน เรามาดูว่าคนนี้ป่วยด้วยโรคอะไร  

และลุกลามจนกลายเป็น “โรคระบาด” โรคใดกันบ้าง 

	 •	โรค 6 B

	 	 (เบิ้ล – ใบ ้ – บี ้ – โบ้ย – บล็อก – เบลม)
สำหรับคนทำงานในบริษัทหรือองค์กร มักเจอพฤติกรรมหรือ 

วัฒนธรรมนี้บ่อย  ๆ โดยเฉพาะในการประชุม นั่นคือ วัฒนธรรม  

6 B ได้แก่

1. เบิ้ล (Ble)

คือ แซว ดูถูก สบประมาท หรือทำให้ขายหน้า นอกจากนี้ 

เบิ้ลยังหมายถึง การอวดกัน เธอมีเงินทองหรือเปล่า เธอมีรถหรู 

หรือเปล่า 

ทำไมคนเราถึงชอบไปเบิ้ลคนอื่น ว่ากันว่าก็เพราะเราไม่มี  

Compassion และเมื่อไล่ลงไปลึก ๆ จนถึงปมในใจ ก็จะพบว่าคนที ่

ไปแซวคนอื่น  ๆ ลึก  ๆ  แล้ว  “ข้างในเจ็บ” เพราะเราเคยเจ็บมาก่อน  

เราจึงอยากระบายความเจ็บของตัวเองด้วยการทำเช่นนั้นกับคน 

รอบขา้ง นีป่มทัง้นัน้เลย การแซวกนัหรอืเบิล้กนับอ่ย ๆ แซวคนนัน้ท ี 

แซวคนนี้ที สุดท้ายคนดีนั่นแหละที่สร้างคนชั่วขึ้นมา สังคมจึง 

เละตุ้มเป๊ะ

เคยดหูนงัเรือ่ง Slumdog Millionaire กนัไหมครบั เดก็ชาย 
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สองคนเติบโตมาด้วยกัน คนพี่เป็นโจร แต่น้องชายกลับเป็นคนดี  

คนน้องได้ออกรายการ Who wants to be a millionaire? หรือ  

เกมเศรษฐ ี พธิกีรรายการทีเ่ปน็ตวัแทนของการแบง่ชนชัน้อยา่งชดัเจน 

ดูถูกเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กชงชาบ้าง เด็กสลัมบ้าง เพราะเขาไม่เชื่อว่า 

เดก็สลมัจน  ๆจะตอบคำถามยาก  ๆได ้ หรอืฉากทีเ่ดก็คนนีโ้ดนตำรวจ 

ซ้อม ตำรวจก็มีการพูดจาดูถูกตลอดเวลา แบบนี้เจ็บปวดไหมครับ

2. ใบ ้ (Bai)

คือ นิ่ง เงียบ ไม่สื่อสาร อมภูมิ แกล้งโง่ แกล้งเงียบ (กลัว 

งานเข้า ไม่เอางาน) ไม่ตัดสินใจ ล่องลอยไปเรื่อย ๆ แต่พอลับหลัง 

แล้วไปนินทา หรือเมื่อให้พูดชี้แจงก็ไม่พูด บางครั้งความเกรงใจ 

ทำใหก้ารสือ่สารเสยีหายได ้ เราจะเหน็คนประเภทนีเ้ยอะมากในสงัคม  

ในขณะที่บางคนเชื่อว่า เงียบไว้ก่อนปลอดภัยกว่า ทำให้บางครั้ง 

คนพูดมากกลายเป็นคนที่โดนตำหนิก็มี ซึ่งก็ไม่ถูกต้องเสมอไป 

กับการเงียบ เพราะฉะนั้นจะพูดมากหรือนิ่งเงียบ สิ่งสำคัญคือต้อง 

มีสติและปัญญากำกับ 

การใบ้เป็นการดูถูกตนเองและผู้คนรอบข้างเรา ที่สำคัญ การ 

ใบ้เป็นการปิดกั้นการเรียนรู้

3. บี ้ (Bee)

คือ กดดัน เร่งรัด บางคนเร่งลูกน้องด้วยการตะคอกใส่ 

หรือพูดย้ำ  ๆ จนทำให้คนท่ีถูกบ้ีรู้สึกเครียด สับสน ลนลาน เช่น  

“เร็วเข้า ๆ จะเอาวันนี้” “เสร็จหรือยัง” “เร็ว ๆ หน่อย” “ทำไมช้าจัง”  

“อธิบายซิ...ลึกกว่านี้...อธิบายอีก...เพราะอะไร” “ฉันอยากได้คำตอบ 

เดี๋ยวนี้ ตอบมา ๆ ๆ” 
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4. โบ้ย (Boa)

คอื โยนความผดิใหผู้อ้ืน่ โยนงาน โทษคนอืน่ หลกีเลีย่ง หน ี

ความรับผิดชอบ ตอบมั่ว ๆ  ไป เอาตัวรอดไปก่อน เช่น “ฉันไม่รู้”  

“ผมยังไม่ได้รับรายงานครับ” “คุณถามผิดคนแล้ว” 

5. บล็อก (Block)

คือ ขัดขวาง ทำลายจินตนาการคนอื่น เช่น เจ้านายหรือ 

พ่อแม่ที่ขี้กลัว พวกเขาจะกลัวไปหมด ห้ามไปทุกเรื่อง ดับปัญญา 

ของดาวรุ่ง คิดต่างคือต่อต้าน ไม่กล้าทดลอง ไม่กล้าเสี่ยง ทำลาย 

ความหวงัคนอืน่ เชน่ “อยา่ทำนะ” “ทีไ่หนเขาเคยทำสำเรจ็แลว้บา้ง” 

“ถ้าผิดพลาดขึ้นมา แกรับผิดชอบนะ” “ทำไม่ได้หรอก” 

“ความกลัว”  เป็นอาวุธของครูอาจารย์ในระบบการศึกษาที่ 

ล้มเหลว เมื่อพวกเขาใช้ความกลัวเพื่อรักษาความสงบในห้องเรียน  

พวกเขาก็ทำลายการเรียนรู้บางอย่างของผู้เรียนไปด้วย

6. เบลม (Blame)

คือ จับผิด ตำหนิ ต่อว่า พูดตัดกำลังใจ พูดขวาง ดับ 

กำลังใจ ด่วนพิพากษาคนอื่น เช่น เจ้านายตำหนิลูกน้องมาก  ๆ  

บางคนตำหนิมา 30 ปี สุดท้ายลูกน้องก็ยังมีผลงานเหมือนเดิม คือ 

ฟอร์มตกตลอดเวลา ทำไมเราไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นคำชม โดยเฉพาะ 

บริษัทสมยัใหมจ่ะใช้ Appreciative Inquiry คอื การคน้หาคณุคา่ 

หรอืความดขีองผูค้นนำขึน้มาพดูชืน่ชม เครือ่งมอืนีเ้ปน็การหลอ่เลีย้ง 

จิตใจคน ทำให้พนักงานรู้สึกดีและซาบซึ้งในน้ำใจที่มีให้กัน 

ถงึแมโ้รค 6 B จะมใีหเ้หน็มากมายในสงัคม แตท่กุวนันีห้ลาย 

บริษัทก็มีการเติมต่อไปเป็นโรค  7 B หรือ  8 B กันแล้ว เช่น B  
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บ้า  ๆบ๊อง  ๆบวม ๆ คือพูดไม่รู้เร่ือง ฟุ้งซ่าน พวกพูดไม่รู้เร่ือง เคยเจอ 

กันบ้างไหมครับ

	 •	โรคแสดงความคิดเห็นเชิงลบ 
  (Negative Comment) 

โรคนีเ้กีย่วขอ้งกบัคนทีช่ำ้ขา้งในมากอ่นและโดยไมรู่ต้วั กลบัไป 

ระบายความช้ำใส่คนอื่นด้วยการพูดหรือเขียนคอมเมนต์เชิงลบในที่ 

ต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น ข่าวเมื่อไม่นานนี้ที่ว่า วัยรุ่นไทยชอบเข้าไปคอม- 

เมนต์เชิงลบในโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้เรื่อง 

การแสดงคอมเมนตเ์ชงิลบในเฟซบุก๊อาจเปน็เวททีีเ่ขาไดร้ะบายออกมา  

เป็นถังขยะของเขา และยิ่งไปกว่านั้นคือ แสดงให้เห็นถึงการไม่มี  

Compassion ซ่ึงสะท้อนอะไรได้มากมาย เพราะท่ีเราเบ้ิลกัน แซวกัน  

บล็อกกัน หรือคอมเมนต์กัน เพราะลึก ๆ แล้วเราเจ็บข้างใน

ความจริงแล้ว แม้แต่คนที่แสดงคอมเมนต์เชิงลบ ถ้าใจเรา 

สูงพอ เราจะเห็นว่าเขาเป็นคนน่าสงสาร เขาเจ็บข้างใน เขาถึงต้อง 

ระบายออกมาขนาดนี้ ยิ่งเขาแสดงคอมเมนต์เชิงลบมากเท่าไร ก็ยิ่ง 

เป็นการฟ้องว่าเขาช้ำข้างในมากเท่านั้น หากคุณปล่อยคอมเมนต์ 

บ้า ๆ บอ ๆ ว่าคนอื่นเสีย ๆ หาย ๆ ลึก ๆ คุณเองก็เป็นเช่นนั้น 

	 •	โรคต้องการสปอตไลต์ (Need Spotlight)
ไม่น่าเชื่อว่ามีบางคนเป็นโรคต้องการสปอตไลต์ คือ คนที่ 

ต้องการการยอมรับ เพราะข้างในก็ช้ำมาก่อนเช่นกัน เมื่อเขาอยู่ใน 
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โลกธรรมดาแล้วไม่มีใครสนใจ เลยไปสร้างโลกไซเบอร์ของตัวเอง 

ขึ้นมาเพื่อแสดงตัวตนผ่านโซเชียลมีเดีย ดังจะเห็นได้จากการที่ชอบ 

ออกสื่อ หรือคอมเมนต์ประหลาด ๆ อย่างเช่น ข่าวนักเลงคีย์บอร์ด 

ชาวไทยหลายคนที่เข้าไปเกรียนใส่องค์การนาซา สร้างความวุ่นวาย 

ด้วยการพิมพ์ข้อความภาษาไทยที่ไม่เกี่ยวข้องและหยาบคายระหว่าง 

การถ่ายทอดสดภารกิจสำรวจดาวพลูโตของนาซาทางยูทูบให้ทั่วโลก 

ได้ชมกัน เป็นต้น หรือไม่ก็เรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง 

ด้วยการพูดมาก เสนอความคิดเห็น แย่งพูด ชิงประจบประแจง 

เจ้านาย แย่งผลงานคนอื่น ฯลฯ

รากทีม่าของสองโรคขา้งตน้ดงักลา่วมาจากบา้น จากครอบครวั  

หรือจากที่ทำงาน ซึ่งไม่เคยมีเวทีที่จะมาชื่นชม (Appreciate) กัน 

และกัน แต่กลับทำสิ่งตรงกันข้าม นั่นคือ พลาดแล้วโดนด่า ซึ่ง 

สงัคมไทยเปน็อยา่งนัน้ เราบอกวา่ “คดิกอ่นทำและอยา่ใหพ้ลาดนะ”  

นี่คือความแย่ของสังคม เด็กจะไปคิดได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้สอน 

ไมไ่ดฝ้กึกนั เราไมเ่คยยอมรบัความไมส่มบรูณแ์บบ (Imperfection)  

ของมนุษย์ เราชอบรับแต่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) เท่านั้น  

สิ่งเหล่านี้ยิ่งฝังในตัวเราไปเรื่อย ๆ และในระยะยาวจะกลายเป็นการ 

แบ่งแยกผู้คน

	 •	 โรคไพ่ใบนั้นที่ทิ้งไป
อกีโรคสำคญัคอื โรคไพใ่บนัน้ทีท่ิง้ไป คนเราเกดิมามทีัง้ดา้นด ี

และดา้นร้ายมากมาย และมนีสิยัไมด่บีางอยา่งในตวัเราทีเ่ราทิง้ไปแลว้ 

เหมือนโยนไพ่ใบน้ันท้ิงไป แต่ในวันหน่ึง คนคนหน่ึงก็มาแสดงนิสัยน้ัน 
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ทีเ่ราทิง้ไปใหเ้ราเหน็ พอเราเหน็ปุบ๊ เราจะปฏเิสธทนัท ี เพราะวา่สิง่นี ้

ฉันเคยขว้างมันทิ้งไปแล้ว แต่ทำไมเขายังทำให้ฉันเห็น ดังนั้นจึง 

ปรี๊ดจี๊ดขึ้นมาทันที

ใครที่มักเป็นอย่างนี้ นั่นคือ พ่อที่ชอบด่าลูก แม่ที่ชอบด่าลูก  

อย่าทำอย่างน้ันนะ อย่างทำอย่างน้ีนะ ท้ังท่ีจริงตัวเองเคยทำตอนเด็ก ๆ  

แล้วตัวเองไม่เอา ทิ้งไปแล้ว ตัวเองไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ทีนี้พอเห็น 

ลูกทำ มันเหมือนเห็นตัวเองชั่วร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เลยจี๊ด เลย 

ด่าเช็ด นี่ขาดยุทธศาสตร์และขาด Compassion อย่างรุนแรง ถ้า 

ลูกเข้าใจก็โอเค โชคดีไป แต่ถ้าเกิดลูกไม่เข้าใจก็พัง เพราะแต่ละ 

ยคุสมยัไมเ่หมอืนกนั ปูย่า่เขาดา่พอ่แมไ่มเ่ปน็ไร ยคุนัน้โอเค แตพ่อ 

ยคุนีพ้อ่แมด่า่ลกู ไมใ่ชแ่ลว้นะ ยคุสมยัเปลีย่นไปแลว้ วธิกีารเดมิ ๆ  

ที่เคยสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีว่าจะสำเร็จได้อีกในปัจจุบัน จึงเกิด 

เป็นปัญหามากมาย เขาเรียกว่า โรคไพ่ใบนั้นที่หายไป น่ากลัวไหม

	 •	โรคถูกทอดทิ้ง (Left Out)
คนไม่มี Compassion เพราะเขาไม่เคยได้เห็นตัวอย่าง เขา 

ไม่เห็นประโยชน์ของ Compassion อย่างกรณีคนเคยถูกทอดทิ้ง  

หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Left Out เขาเลยแก้แค้นสังคม ฉันขอ  

Left Out กลับบ้าง โรคนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในสังคม เช่น  

ปญัหาของเดก็ทีถ่กูพอ่พาไปปลอ่ยไปเรยีนอยูโ่รงเรยีนประจำเพราะพอ่ 

มีเมียใหม่ เด็กต้องอยู่หอพัก นาน ๆ กลับบ้านทีก็รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 

เพราะตอนอายยุงันอ้ย  ๆ เคยไดร้บัการดแูลประคบประหงมอยา่งเตม็ที่  

แต่พอพ่อทำงานได้ตำแหน่งสูงขึ้น พ่อยุ่งกับงานและแต่งงานใหม่  
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จากเด็กที่เคยชินกับการมีคนมาเอาใจ จู่ ๆ พ่อหายไป เด็กจึงรู้สึกว่า 

ฉันถูกทิ้ง

หรือตัวอย่างของชายคนหนึ่งอายุ  50 ปีแล้ว ชอบเล่นปืน  

ชอบเดนิปา่ เขาโดน Left Out ตัง้แตเ่ลก็ เขาเคยตัง้คำถามวา่ทำไม 

พีน่อ้งของเขาถงึไดอ้ยูก่บัพอ่แม่ แตท่ำไมเขาถงึตอ้งแยกไปอยูห่อพกั 

คนเดียว ไม่มีใครตอบได้ ซึ่งจริง ๆ การอยู่หอพักไม่ใช่เรื่องเลวร้าย  

เด็กอยู่หอในโรงเรียนด ีๆ ก็มีมาก แต่บังเอิญเขาไปอยู่หอในโรงเรียน 

ที่มีแต่ความรุนแรง รุ่นพี่รังแกรุ่นน้อง และครูก็ไม่ช่วย กลายเป็น 

ชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ เหตุที่โตมาแล้วเขาสะสมปืน เนื่องจาก 

ตอนเดก็เขาไมค่อ่ยไดเ้ลน่ของเลน่ พีท่ีโ่ตกวา่แยง่ไปเลน่หมด เลก็ ๆ  

ถกูรงัแก พอโตขึน้มากโ็หยหาสิง่ทีห่ายไป อยา่งการบา้ปนื ใชค้ำวา่บา้  

คือเยอะจนกระทั่งงานการเสียหาย ขณะที่อายุ 50 แล้ว แต่เขายัง 

ทำตัวเหมือนเด็กอยู่ ใครเตือนก็ไม่เชื่อ กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต 

สักท ี เขาไม่แต่งงาน แม้จะมีผู้หญิงมาชอบเขาและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน  

แต่เขาก็ไม่แต่ง และจะไม่รัก เพราะเชื่อว่าตัวเองรับไม่ได้ถ้าแต่ง 

ไปแล้วมีการหย่าร้างในภายหลัง เขากลัวโดน Left Out จริง ๆ ปม 

ถูกทอดทิ้งของเขาลึกมากเลยนะ ยิ่งน้องชายของเขาซึ่งได้อยู่กับ 

พอ่แม ่ โตมาก็ทำงานด ี ธรุกจิประสบความสำเรจ็ เขาเองสำเรจ็ไมเ่ทา่ 

นอ้ง อจิฉาวา่ทำไมนอ้งรวยกวา่ เพราะอะไร เพราะเขาไปหมกมุน่กบั 

เรื่องพวกนี้ เช่น เล่นปืน เดินป่า ท่องเที่ยว ขับรถโฟร์วีล ขณะที่ 

น้องชายพัฒนาทักษะ ทำธุรกิจจนเก่งกว่า รวยกว่า เจริญกว่า  

สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาถูก Left Out อีกครั้ง มีความรู้สึกว่าทำไม 

น้องทิ้งห่างเขาไปอีกแล้ว
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อกีตวัอยา่งทีช่ดัมากคอืตวัละครในภาพยนตรเ์รือ่ง Good Will  

Hunting พระเอกชื่อวิลล์ ฮันติ้ง เป็นเด็กกำพร้า เติบโตมาใน 

ครอบครัวที่แตกแยกและชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เขา 

ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กทั้งจากแม่และพ่อเลี้ยงโหด นางเอกเป็น 

นักศึกษาแพทย์ซึ่งรักพระเอกมาก แต่พระเอกไม่ยอมแต่งงานด้วย 

และหาเรื่องทิ้งนางเอก เพราะอะไร ก็เพราะปมในใจของเขา คือ 

ความกลัว กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวที่จะเจ็บปวดและผิดหวังจากความ 

สัมพันธ์ เขาไม่ไว้วางใจคนอื่น จึงเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ก่อนที่ 

ตัวเองจะถูกทิ้ง คือชิงลงมือทิ้งก่อนที่ตนจะโดนทิ้ง

อีกเรื่องคือ Seabiscuit ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของ 

ชาร์ลส์ โฮเวิร์ด อดีตช่างซ่อมรถที่ผันตัวเองจนกลายเป็นคนร่ำรวย 

ด้วยการขายรถยนต์ เขามีม้าตัวเล็ก  ๆ  ตัวหนึ่งชื่อ ซีบิสกิต (Sea- 

biscuit) วันหนึ่งจ๊อกกี้แข่งม้าชื่อ เรด โพลลาร์ด ขี่ซีบิสกิตเข้า 

แข่งขัน ขณะที่เขากำลังนำ กลับถูกม้าคู่แข่งเบียดจนทำให้ม้าตัวอื่น 

วิง่แซงเขา้เสน้ชยั เรดโกรธเป็นฟนืเป็นไฟและแคน้มาก โฮเวริด์ผูเ้ปน็ 

เจา้ของมา้และเปน็โคช้ถามเขาวา่ คณุโกรธอะไร เรดตอบวา่ ทางโนน้ 

ทำผิดกติกา โฮเวิร์ดถามอีกครั้งว่า ไม่ใช่ คุณโกรธอะไร สุดท้าย 

เรดก็ไปทบทวนตัวเอง และพบว่าเขาเป็นโรค Left Out สมัยที่ 

ยังเด็ก พ่อแม่ของเรดยากจนมาก จึงฝากเขาไว้ให้โตมาในคอกม้า  

เขาเลยเกลียดการโดนทิ้ง แล้วเหตุที่เขาแค้นจากการโดนม้าตัวอื่น 

เบียดคืออะไร ก็เป็นเพราะการที่เขาถูกดันออกจากกลุ่มทำให้เขา 

รูส้กึวา่ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่นีแ้ลว้ เขาจงึโกรธ เทา่นัน้เอง โฮเวริด์ถอืเปน็ 

โค้ชที่ตั้งคำถามเก่ง เขาถามกลับให้เรดได้คิด จนในที่สุดพบว่าเขา 
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โกรธตัวเองที่ถูกพ่อแม่ทิ้ง เจ็บไหม

และตัวอย่างของคนที่เจ็บมาก บิลลี่เดอะคิด (Billy the Kid)  

มีชื่อจริงว่า วิลเลี่ยม เอช. บอนนีย์ (William H. Bonney) เป็น 

เด็กหนุ่มที่กลายเป็นโจรในสมัยคริสต์ศตวรรษที ่ 19 เขาเลื่องลือมาก 

ในยุคนั้น และยังเป็นที่มาของเพลงดังในปี 1993 ชื่อ Desperado  

ซึ่งขับร้องโดยลินดา รอนสตัดต์ (Linda Ronstadt) และดิอีเกิลส์  

(The Eagles) เพลงนี้มีคำร้องเป็นบทกวีที่ลึกซึ้งกินใจ คำว่า  

Desperado หมายถึง คนด้ือด้าน ทำไมเขาจึงด้ือ เขาเป็นเด็กกำพร้า 

ที่มีคนมาอุปถัมภ์รับเลี้ยง แต่พอเขาโตขึ้นก็ยกเขาให้อีกครอบครัว 

หนึ่ง แล้วพอครอบครัวนั้นเลี้ยงดูได้สักพักก็ยกเขาให้กับครอบครัว 

อืน่อกี แลว้เดก็จะรูส้กึอยา่งไร ความรกัคอือะไร เขาไมม่แีละไมรู่จ้กั 

ดังนั้นเขาจึงออกไปปล้นจี้ ถามจริง ๆ ว่าเขาอยากปล้นจี้ไหม ไม่เลย  

เขาแค่มีความรู้สึกว่าการทำเช่นนั้นทำให้คนทั้งเมืองหันมาสนใจเขา  

ไดล้งขา่วในหนงัสอืพมิพบ์อ่ย ๆ โอโ้ห เปน็ความรูส้กึขา้งในทีเ่จบ็ปวด  

สดุทา้ยเขาถกูจบัตายในวยัเพยีง 21 ป ี กระสนุจากตำรวจนบัสบิ  ๆนดั 

ที่ยิงใส่ แม้เขาจะเจ็บปวด แต่กลับแฝงความรู้สึกดี เพราะเขามี 

ความรู้สึกได้รับการปลดเปลื้องว่า ฉันไม่ถูก Left Out อีกแล้ว

ตัวอย่างสุดท้ายซึ่งผมเจอกับตัวเองคือ เวลาเราไปเยี่ยมเด็ก ๆ  

ที่บ้านเด็กกำพร้า เมื่อเรากลับออกมา พวกเขาแทบจะทุบพื้นตาย 

เลยนะ ช่วงหลังผมถึงไม่พาคนไปเยี่ยมเด็กกำพร้า  เพราะไม่มี 

ประโยชน ์ กลายเปน็วา่ไปทำรา้ยจติใจเดก็ แตผ่มจะไปเยีย่มเจา้หนา้ที ่

ที่ดูแลเด็กกำพร้า ไม่ใช่เยี่ยมเด็ก  ๆ แต่จงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  

ไปช่วยเหลอื ไปดวูา่เขายงัขาดอะไรบา้ง หากเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัความรกั 
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จากเราเตม็ที ่ เขาจะรกัเดก็เอง แตเ่รามกัมองขา้มเขาไป แถมบางครัง้ 

เรายงัไปตอ่วา่เจา้หนา้ทีว่า่พวกเขาเลีย้งเดก็ไมด่อีกี เพราะนสิยัอยา่งนี ้

นี่แหละที่ทำร้ายจิตใจกัน 

โรคตา่ง  ๆ เหลา่นีพ้อทำใหเ้ขา้ใจ Compassion มากขึน้ไหมครบั

โรคทั้งหมดล้วนเกิดจากปมที่ช่ือ “ความกลัว” 

เหตใุดทำใหม้นษุยเ์กดิโรคต่าง  ๆทีท่ำให ้ Compassion หายไป

ทั้งหมดเกิดจากเหตุผลลึก ๆ เลยคือปมที่ชื่อ “ความกลัว” หรือ  

“Fear” ความกลัวไพ่ใบนั้นจะกลับมาหลอกหลอน ฉันกลัว ฉัน 

อยากให้คนยอมรับ ฉันกลัวถูกทอดทิ้ง และอื่น  ๆ เพราะอะไร  

เพราะความกลัวของตัวเราเองนี่แหละ 

สังเกตสิครับ เรากลัวทุกอย่าง บางคนกลัวคนอื่นหาเรื่อง 

เลยต้องพกปืน คนกล้าเขาไม่พกปืนหรืออาวุธหรอกครับ

ตัวอย่างเร่ืองน้ีมีให้เห็นในเร่ืองเล่าจากสงครามกรุงทรอย  

สงครามทรอยในมหากาพย์อีเลียด (The Iliad) และ โอดิสซีย์ (The  

Odyssey) ซ่ึงประพันธ์โดยโฮเมอร์ (Homer) มีเร่ืองเล่าอยู่ว่า วันหน่ึง 

หลังสงคราม ทุกคนนั่งคุยกันเพื่อถามหาว่าใครเป็นผู้กล้าหาญที่สุด 

ในสงครามทรอย หลายคนบอกว่าพระเอกอย่างโอดิสซิอุสเก่ง บ้าง 

ก็ว่าอะคิลลิสเก่งกว่า ต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันยกใหญ่ จนในที่สุด 

พระเอกบอกไม่ใช่ สรุปว่าคนกล้าที่สุดคือโฮเมอร์ หลายคนก็สงสัย  

โอดิสซิอุสตอบว่าทำไมโฮเมอร์ถึงกล้า ก็เพราะเขาไม่มีเกราะ ไม่มีอาวุธ  
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มเีพยีงปากกาเขา้รว่มรบ แลว้เขากจ็ดทกุอยา่งทีพ่วกเราทำ เขาจดวา่ 

เราคุยอะไรกันบ้าง เขาจดว่าเราจะยกทัพไปโจมตีอย่างไร แล้วเขาก็ 

จด ๆ ๆ ทั้ง ๆ ที่เสี่ยงตายอยู่กับเรา เขามีโอกาสที่จะถูกฆ่าตลอดเวลา  

เขาต่างหากคือผู้กล้า 

สรปุคำตอบไดว้า่ ผูก้ลา้คอืคนไมม่อีาวธุ คนทีใ่ชอ้าวธุ จรงิ ๆ 

แล้วเกิดมาจากความกลัว 

คนขี้ขลาดใช้อาวุธ 
คนกล้าหาญใช้ปัญญา

หากคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็อาจจะบอกว่า “แกอย่าทำนอก 

คำสั่งฉัน” เพราะอะไร ทำไมคนถึงชอบเผด็จการ คนที่เผด็จการคือ 

คนขีข้ลาด ขีก้ลวั กลวัวา่จะสญูเสยีอำนาจ กลวัวา่จะสญูเสยีหนา้ตา  

กลัวการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไป กลัวคนอื่นฉลาดกว่า ถึงสั่งห้าม 

ผู้คน

คนเผด็จการแบบนี้เต็มไปด้วยความกลัว อย่างที่บอกว่าคนมี 

อาวธุคอืคนขีข้ลาดนัน่เอง ทำไมตอ้งมอีาวธุ ทำไมตอ้งรบกนั เพราะ 

คณุขีข้ลาดเกนิกวา่จะรกัอกีฝา่ยหนึง่ คณุขีข้ลาดเกนิกวา่ทีจ่ะยอมเสยี 

พื้นที่บางส่วน คุณขี้ขลาดเกินกว่าจะให้ทานบางอย่างแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  

หรือคุณขี้ขลาดเกินกว่าที่จะพ่ายแพ้

คนมีความกลัวคือคนแพ้ไม่เป็น กลัวความพ่ายแพ้ คนที่ทำ 

สงครามคือคนกลัวที่จะรักคนอื่น กลัวที่จะเจรจา ใช้ปืนเลยง่ายกว่า 

การเจรจา ตลอดจนคนที่ชอบแซวคนอื่น  ๆ  ก็มีปมเรื่องความกลัว  
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คนโดนแซวยิ่งมีความกลัวเข้าไปใหญ่ ตามคติที่ว่า “ใครล้มโดน 

ซํ้าเติม” จนกลายเป็นพฤติกรรมระดับชาติไปเสียแล้ว

นอกจากนีย้งัมคีนขีโ้กงทีช่อบเอาเปรยีบคนอืน่ นีก่เ็ปน็คนขาด  

Compassion คนขีโ้กงคอืคนขีข้ลาด เพราะเขากลวัวา่จะไมไ่ดใ้นสิง่ 

ที่เขาเคยขาด เขากลัวว่าจะเจ็บเหมือนตอนที่เขาเคยจน นี่ก็มาจาก 

ปมความกลัว 

ทั้งหมดนี้มาจากอะไร คำตอบคือ เราดีดความคิดและความ 

กลัวไม่ออก ความกลัวมากับความคิด คือ “การขาดสติ” นั่นเอง

ทุกอย่างล้วนมาจากความกลัวท้ังหมดเลย แล้วเม่ือมี “ความกลัว”  

ขึ้นมาก็ทำให้หลาย  ๆ  เรื่องหายไป เช่น ความกล้าหายไป ทีมเวิร์ค 

หายไป ปัญญาหายไป และที่สำคัญที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็คือ เหตุที่  

Compassion หายไปนั่นเอง

ความกลัวคือความหลง เป็นอวิชชาหรือความไม่รู้ จิตจึงเกิด 

อาการ กลายเป็นความกลัว ในปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว้ว่า “เพราะ 

อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี  

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี...” 

วญิญาณตวัแรกทีเ่กดิคอืตวัหลง หลงกอ่ให้เกิดกลวั กลวัเสร็จ 

ก็ปรุงแต่งต่อไปจนเกิดเป็นสัญญา สังขาร ตัดไม่ขาดเลย เพราะมี 

ตัวความกลัวหรือ Fear นี่เอง

เมื่อรู้ที่มาที่ไปว่า Compassion หายไปไหนแล้ว ทีนี้เรามาดู 

ความหมายของ Compassion กันครับ







Compassion

คืออะไร
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คำว่า Compassion คืออะไร

ความหมายของ Compassion อธิบายได้หลายอย่าง

ในดกิชนันารี คำวา่ Compassion แปลเปน็ไทยวา่ “กรณุา”  

คือความปรารถนาให้ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์พ้นทุกข์ การเห็นผู้อื่น 

หรือสรรพสัตว์เป็นทุกข์หรือตกอยู่ในทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้ ต้องหา 

ทางช่วยเหลือเต็มท่ีโดยไม่หวังผลตอบแทน ซ่ึงผมว่ายังอธิบายได้ 

ไมเ่พยีงพอ เพราะจรงิ ๆ แลว้ความหมายของ Compassion ยิง่ใหญ ่

มากกว่า “กรุณา” กับ “เมตตา” รวมกันเสียอีก 

Compassion ถ้าตดั -ion ออก ก็เหลือ Compass แปลว่า  

เข็มทิศ ถ้าคำแยกออกมา คือ Com แปลว่า ร่วม Pass แปลว่า  

ทางผ่าน ความหมายแบบลึกซึ้งของ Compassion หมายความว่า  

น้ำทุกหยดล้วนไหลลงสู่มหาสมุทร ในที่นี้คือทุกดวงจิตสุดท้ายนี้เป็น 

ดวงเดียวกัน ทั้งแสน ๆ ล้าน ๆ โกฏิดวงจิต ดวงวิญญาณ ทั้งมนุษย์  

เทวดา และสัตว์ จริง  ๆ  ก็เป็นดวงเดียวกันนั่นแหละ เปรียบดั่งน้ำ 

ทุกหยดที่กระจายไปเป็นน้ำบ่อบ้าง น้ำคลองบ้าง หรือกระจายเป็น 
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น้ำหยดตามใบไม้บ้าง น้ำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ กระจายเต็มไป 

หมดเลย แต่สุดท้ายถ้ามันละกิเลสได้ทั้งหมด น้ำนั้นไหลไปรวม 

กันที่ไหน ก็ที่ในมหาสมุทรนั่นเอง 

Compassion คือ Oneness เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Compassion คือ Oneness เราเป็นหนึ่ง 

เดยีวกนั เมือ่คดิวา่ทกุสรรพสิง่เปน็หนึง่เดยีวกบัเราแลว้นี ้ เรากค็อืเรา  

ย่อมไม่ทำลายตัวเอง เพราะผู้อื่นคือเรา เราคือผู้อื่น ในเรามีเขา  

ในเขามีเรา คนไทยใช้คำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ซึ่งก็อาจยัง 

ไม่ลึกซึ้งเท่า 

ดงันัน้คำวา่ Compassion นีผ้มจงึแปลวา่ รกัใหล้กึซึง้ดว้ยสต ิ

และปัญญา ซึ่งความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักอย่างคนหนุ่มสาว ไม่ใช่ 

รกัทีม่เีงือ่นไข หากเราเลีย้งลกูแลว้ยงัตัง้ขอ้แมว้า่ “โตขึน้ตอ้งกลบัมา 

ดูแลฉันนะ” อันนี้มีเงื่อนไขแล้ว หรือเราไปสั่งสอนลูกว่า “ฉันเลี้ยง 

แกมานะ แกต้องฟังฉัน” อันนี้ก็ไม่มี Compassion แล้ว

Compassion ตีความได้กว้างขวาง ซึ่งคำสอนทางธรรม 

จริง  ๆ  แล้วไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอักษรหรือคำพูดใด  ๆ  ได้ 

ครบถ้วน ตอ้งลงมอืทำเอง รูเ้อง ยากทีจ่ะอธบิายเปน็คำพดูไดจ้นกวา่ 

ทา่นจะคน้พบสภาวะจติโลง่ โปรง่ สบายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่การทีจ่ติ 

จะโล่ง โปร่ง สบายได้นั้นต้องมีสติ อุปมาเหมือนเป็นมีดคม  ๆ  หั่น 

ความคิดกับจิตให้ขาดกระเด็นออกจากกัน

ทุกวันนี้ความคิดกับจิตของปุถุชนคนธรรมดามัดรวมกันแน่น 
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เปน็ตงัเมเลย พอคดิปับ๊กเ็กดิอารมณป์ุบ๊ พอมอีารมณป์ับ๊กเ็กดิความ 

ฟุ้งซ่านทันที นิวรณ์มาทันที เป็นเพราะเราไม่มีสติมาขวาง ดังนั้น  

การที่เราจะแยกจิตกับความคิดให้ได้เด็ดขาดก็คือการฝึกแยกขันธ ์ 5  

นั่นเอง 

พระพทุธเจา้ทรงสอนเรือ่งพรหมวหิาร 4 เมตตา (ความรกัใคร ่ 

ปรารถนาด ี อยากใหเ้ขามคีวามสขุ) กรณุา (ความสงสาร คดิชว่ยให ้

พ้นทุกข์) มุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข) อุเบกขา (ความ 

วางใจเป็นกลาง) แต่สิ่งที่เหนือกว่าพรหมวิหาร 4 คือโพชฌงค์ 7  

เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ 7 คือ Compassion อย่างหนึ่ง การจะเข้าสู่ 

สภาวะ Compassion ได้จิตต้องว่าง ถึงจะเป็นการกระทำที่กาย  

วาจา ใจปราศจากเงือ่นไขและปราศจากกเิลส จงึเปน็ Compassion  

นั่นเอง (อ่านเพิ่มในบท Compassion กับโพชฌงค ์ 7)

ในวันนี้ ถ้าเราทำได้เช่นนี้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ก็เก่งมากแล้ว

ตัวแทนของ Compassion

สำหรับตัวแทนของ Compassion คือ พระอวโลกิเตศวร- 

โพธิสัตว์ ซึง่พทุธศาสนกิชนชาวจนีจะรูจ้กัพระโพธสิตัวอ์งคน์ีใ้นนามวา่ 

กวนอมิ ซึง่ทา่นไมใ่ชช่ายและไมใ่ชห่ญงิ เพราะในสภาวะทีเ่ขา้สูส่ขุาวด ี

หรือนิพพานไปแล้วจะไม่มีการแบ่งแยกเพศ การที่ท่านไม่ใช่ชายและ 

ไม่ใช่หญิงเพื่อสอนให้มนุษย์อย่าไปยึดเรื่องเพศ เพราะสุดท้ายแล้ว 

มันไม่มีเพศจริง ๆ
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คำว่า “อวโลกิเตศวร” ในภาษาสันสกฤตแปลตรงตัวว่า ผู้สดับ 

ฟงัเสยีงแหง่โลก ซึง่มกัอรรถาธบิายความหมายวา่ พระผูส้ดบัฟงัเสยีง 

คร่ำครวญของสัตว์โลกที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์นั่นเอง คำนี้ทำให้ 

ผมคิดถึงโค้ช (Coach) ที่หมายถึงนักฟัง 

คนไทยฝึกวิชาฟังกันเป็นหรือยัง เรารีบร้อนกระโดดเข้าไป 

ชว่ยคนโดยทีไ่มไ่ดฟ้งัสกันดิเลยวา่ หนึง่ เขาอยากใหเ้ราชว่ยหรือเปลา่  

สอง วธิชีว่ยของเราทำลายอยา่งอืน่หรอืเปลา่ และผลกระทบทีต่ามมา 

เป็นอย่างไร 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าซูเปอร์แมนช่วยคนแก่คนหนึ่งข้ามถนน 

ด้วยการระเบิดตึกหนึ่งตึกทิ้ง คนตายไปเป็นหมื่นคน แบบนี้ไม่ใช่  

Compassion แล้วนะ หรือการที่ซูเปอร์แมนต้องสู้เพื่อจะปราบโจร 

หนึ่งคน แต่สุดท้ายเมืองพังไปครึ่งเมือง คนตายไปแสนกว่า จริง ๆ  

แล้วผู้ร้ายอาจแค่ต้องการกระชากกระเป๋าคนแก่คนหนึ่ง นึกภาพ 

ออกไหม นี่เป็นตัวอย่างของ Compassion ที่ขาดสติและปัญญา

อีกตัวอย่างคือ สมัยก่อนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยและอยู่ชมรม 

ชาวเขา เรามีกิจกรรมจิตอาสาขึ้นไปบนเขาเพื่อสอนชาวเขาให้เรียนรู ้

เรือ่งของคนกรงุเทพฯ สดุทา้ยผลทีต่ามมาคอื ไมม่ชีาวเขาคนใดอยาก 

อยู่เฝ้าต้นน้ำลำธาร ทุกคนอยากเข้าเมืองตามกันไปหมด มาถึงวันนี้ 

ถงึนัง่นกึไดว้า่ เฮย้ จรงิ  ๆชาวเขากม็ขีองดขีองเขา เชน่ มวีฒันธรรม 

การรักษาปา่ตน้นำ้ เขาอาจจะมคีวามเชือ่เรือ่งผสีางหรอือะไรกแ็ลว้แต่  

แต่ความเชื่อนั้นหากเรามองผลที่ตามมา คือทำให้เขารักษาป่าไม้และ 

ตน้นำ้ได ้ แตเ่รากลบัไปทำลายเขาดว้ยการเขา้ไปสอนเรือ่งของคนเมอืง  

โดยกล่าวอ้างในนามแห่งวิทยาศาสตร์ที่ถือเป็นความเจริญ แต่กลับ 
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ทำลายคน ทำลายป่า และสุดท้ายคนหายไปครึ่งหมู่บ้าน เราใช้ 

วิทยาศาสตรม์าก แต่ขาดจิตวทิยา ผมขอเรยีกสัน้  ๆวา่ “วทิยาศาสตร ์

ซูเปอร์แมน” ก็แล้วกัน

ข้อคิดจากคำว่า Compassion

คนญีปุ่น่จะรูจ้กัใชค้ำวา่ “เยริเงาสลวั” ซึง่เปน็ชือ่แปลของหนงัสอื  

In Praise of Shadows เขยีนโดย จนุชิโิร ทานซิาก ิ (ฉบบัแปลเปน็ 

ภาษาไทยโดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ สำนักพิมพ์ openbooks)  

หนังสือเล่มนี้กล่าวว่า ชาวตะวันตกคิดว่าอะไรที่เป็นความมืดมักจะ 

ทำให้สว่างให้หมด คือต้องใช้วิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ให้รู้ทุกเรื่อง  

ทำให้พวกฝรั่งยุคนั้นที่ชอบเปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวทั้งหมดนี้ไม่มีเวลา 

ที่จะมาดูตัวเอง ไม่เห็นสีดำในใจตนเอง แต่ชาวตะวันออกอย่าง 

คนญี่ปุ่นหรือคนจีนที่มีแนวคิดพุทธปรัชญา เช่น เต๋า หรือเซน  

เขามองว่าเวลาในมนุษยโลกนั้นมีจำกัด ต้องจัดลำดับความสำคัญ 

วา่จะทำเรือ่งอะไรกอ่น เรือ่งบางอยา่งถา้ไมจ่ำเปน็กป็ลอ่ยใหเ้ปน็สเีทา 

บ้างก็ได้ ไม่ต้องไปเปิดหมดทุกเรื่อง แต่ความสำคัญอันดับแรก 

ที่ต้องทำให้ขาวก็คือในใจเรานั่นเอง

อย่างเช่น บั้งไฟพญานาค ถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องลึกลับ เป็น 

ความลบัตอ่ไปกด็นีะ มเีงนิเขา้ประเทศมากมาย และสรา้งอาชพีดว้ย  

หรือเพื่อนเราที่เราคบอยู่ เขาก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ทำไมเราต้อง 

เปิดข้อเสียของเขามาแฉทุกเรื่อง บางเรื่องก็ช่างมันเถอะ
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มีคำสอนใจของชาวตะวันออกอย่างคนจีนและคนญี่ปุ่นในเรื่อง 

การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ (Imperfection) เช่น คู่ครอง 

ของเราอาจจะมีตำหนิ 20 เปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้ว ช่างมันเถอะ หรือ 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับการก่ออิฐสร้างกำแพงที่ก่ออิฐเอียงไปแค่ 2 ก้อน  

แตถ่งึขัน้สัง่ทบุทัง้หมดเพือ่สรา้งใหม ่ สดุทา้ยอายมุนษุยก์ไ็มไ่ดย้นืยาว 

พอทีจ่ะสรา้งกำแพงชดุตอ่ไป เราตายเสยีกอ่น ชา่งมนักไ็ด ้ ขำ ๆ บา้ง 

ก็ได้

คำวา่ Compassion จงึผกูพนักบัคำวา่ “อยา่คดิมาก” “ทำใจ 

ให้เป็นสุข” และ “อย่าทำใครเดือดร้อน” 

ประเทศญี่ปุ่นจะสอนเด็กของเขาเสมอว่า  “อย่าทำให้ใคร 

เดือดร้อน” คนญี่ปุ่นจะไม่มีการแซงคิวและมีระเบียบกันมาก ส่วน 

ประเทศด้อยพัฒนากลับถือคติว่า การเอาเปรียบคนอื่นได้คือความ 

ฉลาด จงแสดงความฉลาดด้วยการเอาเปรียบข้อกฎหมายทุกชนิด  

จงแสดงความฉลาดด้วยการแซงคิว เมื่อเห็นช่องโหว่ของกฎหมาย 

แล้วจงรีบคว้าก่อนคือความฉลาด โดยที่ไม่ได้มองว่าเราทำให้ใครเขา 

เดือดร้อนบ้าง 

นี่คือวิธีคิดที่เรียกว่า Fixed Mindset “ฉันเห็นช่องโหว่ของ 

กฎหมาย ฉันไม่ผิดนะ ฉันฉลาดเท่านั้นเอง” แต่ความเป็นจริง 

มันไม่ใช่เลย ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เห็นหรือ นี่คือ “ฉันไม่มี   

Compassion ฉันเป็นคนเจ้าเล่ห์ ฉันอาจไม่ผิดกฎหมายบนโลก” แต่ 

เสยีใจดว้ย กฎหมายของยมบาลไมเ่หมอืนกบักฎหมายของมนษุย์โลก 

ยมบาลเขามีกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะครับ
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มีคนเคยพูดว่า 
“ทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคน

เพียงแต่เราไม่รู้จักการแบ่งปัน”
เราไม่เคยนึกถึงคนอื่น

เพราะเราขาด Compassion นั่นเอง

สำหรับความหมายของ Compassion หรือแปลเป็นไทยว่า  

“รักให้ลึกซึ้งด้วยสติและปัญญา” แต่ถ้าขาดสติปัญญา รู้เท่าไม่ถึง 

การณ์ ก็อาจเป็นเช่นเดียวกับเหตุการณ์ต่อไปนี้

ตอนเกิดเหตุสึนามิที่เซนได ประเทศญี่ปุ่น ทุกคนต้องไป 

เข้าแถวเพื่อรับอาหารกัน โดยหนึ่งคนจะได้รับอาหาร 1 ชิ้นเท่ากัน 

ทุกคน ตอนนั้นมีคนไทยตกค้างอยู่ที่นั่นด้วย หญิงไทยคนหนึ่งไป 

ขออาหาร 2 ชิ้น คนตักอาหารจึงถามว่าจะเอาไปทำไม เธอก็ชี้ไปที่ 

กลางแถวว่า “ตรงนั้น ห่างไปประมาณ 10 คน มีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่  

ฉันจะเอาอาหารชิ้นนี้ไปให้เด็กคนนั้น” ลองทายซิว่าคนญี่ปุ่นที่แจก 

อาหารจะให้ไหม ใช่ครับ ไม่ให้ หญิงไทยคนนี้ก็โกรธคนญี่ปุ่นว่า  

ทำไมไมเ่หน็แกเ่ดก็ เดก็คนนัน้ไดย้นิเขา้เขาเลยเดนิมาบอกวา่ “ทกุคน 

เท่าเทียมกัน อย่ามาเห็นว่าฉันเป็นเด็ก” โอ้โห คือคนไทยคนน้ันเข้าไป 

จุ้นจ้าน คิดว่าการกระทำของฉันถือเป็นคนดี แล้วคนที่อยู่ก่อนหน้า 

เด็กทั้งหมดใจร้ายหรือ นี่คือจุดเริ่มต้น คุณตัดสินเขาไปแล้วใช่ไหม  

คณุไมเ่ขา้ใจวธิเีลีย้งเดก็ของเขา คนญีปุ่น่เขามองวา่ทำไมตอ้งขอ 2 ชิน้ 

ด้วย อีกไม่กี่นาทีเด็กก็ได้รับอาหารอยู่แล้ว สิ่งที่เขาต้องการให้เด็ก 

ได้เรียนรู้คือ อดทนและรอคอยเป็น เพราะญี่ปุ่นสร้างวัฒนธรรม 
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ของเขา แต่คนไทยกลับช่วยด้วยการให้  ๆ  ๆ นี่คือการสปอยล์เด็ก  

คุณทำอย่างนี้ทำให้เด็กเสียนิสัยได้ 

นี่คือ Compassion ที่ขาดสติปัญญา หรือจะเรียกว่า Com- 

passion without Sati ก็ได้


