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ค�ำปรารภ
ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่มีชีวิตที่สุขสบายกว่าเมื่อก่อนมาก
การแสวงหาอาหารเพือ่ ประทังชีวติ หรือดิน้ รนขวนขวายเพือ่ ความ
อยู่รอด มิใช่ปัญหาอีกต่อไป นอกจากไม่รู้จักความหิวโหยหรือ
ความขัดสนแล้ว ยังมีความสะดวกสบายอย่างมาก เทคโนโลยีที่
ครั้งหนึ่งเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย กลายเป็นของที่ผู้คนมีแทบทุกหลังคา
เรือน หรือติดตัวแทบทุกคน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ
แม้กระนัน้ ผูค้ นทุกวันนีก้ ย็ งั มีความทุกข์ใจอยูน่ นั่ เอง นอกจาก 3
ความทุกข์ที่ผู้คนคุ้นเคยกันดี เช่น ความผิดหวัง ความคับแค้นใจ
และความพลัดพรากสูญเสีย รวมทัง้ ความทุกข์เพราะแก่ เจ็บ และ
ตายแล้ว ยังมีความทุกข์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่แพร่
ระบาดในปัจจุบนั นัน่ คือความทุกข์เกีย่ วกับส�ำนึกในตัวตน หรือใน
ส่วนลึกของตัวตน ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในส่วนลึกของใจ
เรียกอีกอย่างว่า ปัญหาตัวตน
ปัญหาตัวตนเป็นลักษณะเด่นของสังคมยุคนี้ก็ว่าได้ เพราะ
เป็นยุคที่ทัศนคติแบบปัจเจกนิยมได้รับการเชิดชูสูงมาก ความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล ถือว่าส�ำคัญกว่าอย่างอืน่ ส�ำนึกในตัวตน
จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ และพลอยท�ำให้ผู้คนหมกมุ่นกับตนเอง
รวมทั้งอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น

ในอีกด้านหนึง่ วิธกี ารแก้ปญ
ั หาตัวตนของคนยุคนีก้ ม็ ลี กั ษณะ
พิเศษ กล่าวคือ อาศัยการบริโภคหรือครอบครองวัตถุเป็นส�ำคัญ
โดยได้รบั อิทธิพลจากลัทธิบริโภคนิยม ด้วยเหตุนี้ การบริโภควัตถุ
ของคนในยุคนี้ จึงมิได้มีความหมายเพียงแค่การแสวงหาความ
สะดวกสบาย หรือความสุขทางกายเท่านัน้ แต่ยงั เป็นไปเพือ่ บ�ำบัด
ความทุกข์ในส่วนลึกของใจ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นบทบาทของศาสนา
ต่างๆ ในอดีต
เมือ่ ผูค้ นจ�ำนวนมากมองว่า บริโภคนิยมเป็นค�ำตอบของชีวติ
โดยเฉพาะการแก้ทกุ ข์ทางใจ เป็นธรรมดาอยูเ่ อง ทีเ่ ขาจะหันหลัง
4 ให้กบั ศาสนาต่างๆ รวมทัง้ พุทธศาสนาด้วย ในสถานการณ์ดงั กล่าว
ศาสนาต่างๆ หันมาใช้วธิ เี ดียวกับบริโภคนิยม เพือ่ ดึงดูดผูค้ น หรือ
เพื่อจะได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมต่อไป นี้คือสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับพุทธ
ศาสนาในเมืองไทยเช่นกัน
อันทีจ่ ริงพุทธศาสนาสามารถให้ประโยชน์แก่ผคู้ นได้มากกว่า
นัน้ กล่าวคือช่วยให้พน้ ทุกข์ได้อย่างแท้จริง แม้กระทัง่ การแก้ปญ
ั หา
ตัวตน พุทธศาสนาก็มคี ำ� ตอบทีด่ กี ว่าบริโภคนิยม แต่นนั่ หมายความ
ว่าพุทธศาสนาที่สอนและเผยแผ่อยู่ในปัจจุบัน จะต้องธ�ำรงรักษา
แก่นแท้เอาไว้ให้ได้ ไม่คล้อยตามบริโภคนิยมอย่างทีเ่ ป็นอยู่ รวมทัง้
ท�ำให้แก่นแท้ดงั กล่าว เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ ของผูค้ นในปัจจุบนั จนเห็น
ได้ชัดว่า ค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้น แก้ทุกข์ได้จริง
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หนังสือเล่มนี้ มีทมี่ าจากค�ำบรรยายของข้าพเจ้า ณ อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ ตามค�ำนิมนต์ของธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาบางส่วน ข้าพเจ้าเคยน� ำไปบรรยาย ณ ชาติภูมิสถาน
ป. อ. ปยุตโฺ ต จังหวัดสุพรรณบุรี เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ปีเดียวกัน
เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
แต่เนื่องจากมีเวลาน้อย ข้าพเจ้าจึงพูดเพียงบางประเด็น ในการ
บรรยายทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้ขยายความเพิม่ และ
เติมเนื้อหาให้ครบถ้วน
ขออนุโมทนาคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรม 5
กัลยาณธรรม ที่เห็นว่าค�ำบรรยายดังกล่าวควรเผยแพร่ให้กว้าง
ขวางออกไป พร้อมกันนีข้ ออนุโมทนาคุณพัชธร กิตนิ กุ ลู ศิลป์ และ
ครอบครัว ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วย
หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเห็นความส�ำคัญ
ของการรักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนา รวมทั้งศึกษาและปฏิบัติ
จนเข้าถึงแก่นแท้ดังกล่าว จนสามารถแก้ทุกข์ของตนได้ รวมทั้ง
น�ำพาผู้คนทั้งหลาย ให้เข้าถึงประโยชน์ดังกล่าวด้วย
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คํานํา
ชมรมกัลยาณธรรม
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังปาฐกถาธรรมของท่านพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แพร่ภาพสดผ่าน
ทาง Facebook ในวาระพิเศษงานฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปีของ
6
มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยหัวข้อทีน่ า่ สนใจ
กอปรกับมีความศรัทธาว่า ท่านพระอาจารย์จะแสดงปาฐกถาครัง้ นี้
อย่างดี เมื่อฟังแล้วก็ยิ่งประทับใจในเนื้อหาที่ลึกซึ้งชวนคิดหลาย
แง่มุม สะท้อนปมปัญหาและความติดตันต่างๆ ของผู้คนในยุค
ปัจจุบัน ที่ไม่อาจเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หรือไม่ได้รับ
ประโยชน์จากพระธรรมอย่างเต็มคุณค่า ชีช้ ดั ถึงภัยของศาสนาใหม่
คือ “ศาสนาบริโภคนิยม” และความยึดติดถือมัน่ ในสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง
คือ “ตัวตน” อันเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการเข้าถึงธรรม นอกจากนี้
ในตอนจบท่านพระอาจารย์ยังให้ค�ำตอบ ชี้ทางออก ที่พอจะเป็น
เข็มทิศให้เราเดินไปถูกทาง ทั้งในฐานะของผู้ศึกษาและผู้เผยแผ่
ธรรม
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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ในนามชมรมกัลยาณธรรมจึงขออนุญาตน�ำปาฐกถานั้นมา
ท�ำหนังสือ ได้รับความร่วมมือจากกัลยาณมิตรมากมาย ทุกคน
ชื่นชมเนื้อหาที่มีความทันสมัย สื่อถึงปัญหาและภาพสถานการณ์
ที่ไม่ปรกติทั้งหลาย ด้วยตัวอย่างร่วมสมัยที่ชัดเจน ชวนให้ย้อน
กลับมาพิจารณาว่า เราเป็นพุทธแบบไหนกันแน่ มรดกธรรมที่
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ มีคา่ สูงล�ำ้
และเปีย่ มล้นประสิทธิภาพในการก�ำจัดทุกข์ คลีค่ ลายปัญหา และให้
อิสรภาพทางใจ เราได้รับประโยชน์จากธรรมนั้นเพียงพอหรือยัง
ในมงคลวาระ ๓๗ ปี แห่งสมณเพศ ของท่านพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล ทีจ่ ะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ คณะศิษย์
ขอน้อมถวายมุทติ าและน้อมอาจริยบูชาแด่พระปิยาจารย์ ด้วยการ
จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน” เพื่อ
สืบทอดแก่นธรรมอันจะเป็นหลักทางใจของชาวพุทธ น้อมสืบสาน
มโนปณิธานของพระอาจารย์ ซึ่งทุ่มเทอุทิศตนให้กับงานเผยแผ่
ธรรม เป็นแสงส่องทางชีวติ แก่สาธุชน และเป็นภูมปิ ญ
ั ญาแห่งพุทธะ
ของสังคมไทยผ่านกาลอันยาวนาน หนังสือเล่มนี้ มีแก่นหลักธรรม
อันส�ำคัญที่ท่านได้นำ� มาอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ท�ำให้เข้าถึงผู้อ่าน
ทีแ่ ม้จะห่างวัดได้เป็นอย่างดี ท�ำความเข้าใจได้ไม่ยาก จึงส่งมอบให้
คนที่ท่านรักได้อย่างสบายใจและทรงประสิทธิภาพยิ่ง

7

ขออนุโมทนาเพือ่ นๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในธรรมทานนี้ โดยเฉพาะ
น้องอ้อม น้องธร ที่เป็นก�ำลังหลักในการเรียบเรียงบทความให้
น่าอ่าน ทั้งทีมงานคนแนวหลังทางธรรมมากมาย ที่ช่วยกันรับไม้
งานสืบสายธาร น้อมบูชาธรรม “ในมงคลกาลแห่ง ๓๗ พรรษา
พระไพศาล วิสาโล” สืบทอดอุดมการณ์แห่งธรรมของพระอาจารย์
ให้เป็นประโยชน์ยั่งยืนยาวนานสืบไป หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้
ทบทวนใจ ย้อนกลับมามองตน แก้ไขวิธคี ดิ วิถคี วามเป็นอยู่ และ
ช่วยกันสร้างสรรค์คุณค่าแท้ของชีวิต ทั้งส่วนตน และเกื้อกูลแก่
ส่วนรวม ตามหลักพระพุทธศาสนาและได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธ
8 ศาสนาทีแ่ ท้จริง ก้าวข้าม “ตัวตน” (ทีไ่ ม่มจี ริง) และปลอดภัยจาก
ศาสนาบริโภคนิยมโดยทั่วกันทุกท่าน เทอญ
น้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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เกริ่น
สองด้านของพุทธศาสนา
คิดต�่ำ หรือ คิดสูง
ลัทธิบริโภคนิยมกับการสร้างตัวตนใหม่
ลัทธิบริโภคนิยมกับความเป็นตัวตน
ปัญหาตัวตนของคนสมัยใหม่
ปัญหาตัวตนของลัทธิบริโภคนิยม
การรับมือกับปัญหาตัวตน
เมื่อบริโภคนิยมครอบง�ำพุทธศาสนา
กลับมาสู่แก่นแท้ของพุทธศาสนา

ท่านอาจารย์พุทธทาส สรุปเกี่ยวกับชีวิตที่ดี
เอาไว้อย่างงดงามและสั้นกระชับว่า
“ชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์”
สงบเย็น เพราะลด เพราะละ
เพราะมีปัญญาเข้าถึงความจริงของชีวิต
จนกระทั่งไม่หวั่นไหวไปกับ
ความเป็นอนิจจังของสังขาร
หรือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง

เกริ่น
อาตมารูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้รบั นิมนต์มาแสดงธรรมเนือ่ งใน
โอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ ๑๐๒ ปี ปกติ
เมื่อครบรอบการก่อตั้งองค์กร การสถาปนามหาวิทยาลัย หรือ
12
แม้กระทัง่ การขึน้ บ้านใหม่ เราย่อมถือว่าเป็นโอกาสมงคล สิง่ หนึง่
ทีช่ าวพุทธเรานิยมท�ำกันก็คอื การนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์
เพือ่ เป็นสิริมงคล หรือเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่เจ้าภาพ รวมทั้ง
สมาชิกของหน่วยงานหรือองค์กร อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ
การนิมนต์พระมาแสดงธรรม ซึ่งก็คือการกล่าวถึงสัจธรรมของ
ชีวิต เพื่อให้ผู้คนตระหนักความไม่ประมาท

การสดับฟังความจริงของชีวติ ทีเ่ รียกว่าสัจธรรม บ่อยครัง้
เป็นสิ่งที่ผู้คนละเลย มองข้าม หรือไม่อยากนึกถึง เช่น ความ
ไม่เที่ยงของชีวิต ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง มีความเจริญ 13
ก็ยอ่ มมีความเสือ่ ม เป็นของคูก่ นั หรือว่า ในท่ามกลางความสุข
นั้น มีความทุกข์ที่ผู้คนไม่สามารถหลีกพ้นได้ ความจริงของชีวิต
ดังกล่าว ผู้คนไม่ค่อยอยากฟัง เพราะว่าไม่ถูกใจ กระทบใจ
หรือว่ากระเทือนกิเลส แต่เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรสดับรับฟัง เพือ่ เป็น
เครื่องเตือนใจในการด�ำเนินชีวิต

สองด้านของ

พุทธศาสนา
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การนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลก็ดี
การสดับฟังธรรมหรือสัจธรรมจากพระภิกษุสงฆ์กด็ ี จะว่าไปแล้ว
เป็นสิ่งสะท้อนถึงบทบาทของพุทธศาสนาสองประการ
ในด้านหนึ่ง พุทธศาสนามีบทบาทในการให้ความหวัง
ให้ก�ำลังใจ หรือแม้กระทั่งปลอบประโลมใจผู้คน โดยเฉพาะ
ในยามที่ประสบกับความทุกข์ บทบาทด้านนี้เป็นสิ่งดึงดูดผู้คน
จ�ำนวนมากให้เข้าหาพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเหตุผลหลักที่ผู้คน
เข้าวัดหรือว่าเข้าหาพุทธศาสนา ก็เพราะต้องการความหวัง
หรือก�ำลังใจ เช่น มาท� ำบุญก็เพราะหวังว่าจะมีโชค มีลาภ

มีความมั่งมีศรีสุข เมื่อประสบเคราะห์ เป็นหนี้เป็นสิน หรือ
เจ็บป่วย ผู้คนก็อยากมาวัดเพื่อให้พระสะเดาะเคราะห์ ด้วย
ความหวังว่าความทุกข์จะมลายหายไป เคราะห์กรรมจะสูญสิน้ ไป
หลายคนมาวัดก็เพือ่ ขอน�้ำมนต์หรือวัตถุมงคล ไว้เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจ
ช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย มีคนอีกไม่น้อย ที่ประสบ
ความพลัดพรากสูญเสีย โดยเฉพาะสูญเสียคนรัก หรือรู้สึกผิด
ต่อผู้ที่จากไป การมาวัดก็เพื่อบรรเทาความโศกเศร้า ความ
รูส้ กึ ผิด เช่น มาถวายสังฆทาน ท�ำบุญอุทศิ ให้กบั บุคคลเหล่านัน้
นี่คือความคาดหวังของผู้คนที่มาวัด และเป็นสิ่งที่พุทธศาสนา
ได้ตอบสนองมาโดยตลอด
16
นอกจากการให้ความหวัง ก�ำลังใจ หรือปลอบประโลมใจ
ให้กับผู้คนแล้ว อีกบทบาทหนึ่ง ที่ส�ำคัญของพุทธศาสนาก็คือ
การชี้ กระตุน้ เปิดใจให้ผคู้ นตระหนักถึงความจริงของชีวติ และ
เห็นความส�ำคัญของการฝึกฝนพัฒนาตน ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่
สวนทางกับกิเลส และเป็นด้านทีช่ าวพุทธจ�ำนวนมากไม่อยากฟัง
มีคราวหนึง่ อาตมาแสดงธรรมทีว่ ดั ปกติจะพูดเรือ่ งความสุข
ความสงบ แต่วนั นัน้ อาตมาพูดเรือ่ งการเตรียมตัวตาย ปรากฏว่า
มีชาวบ้านคนหนึง่ เดินลงจากศาลาไปเลย เพราะไม่พอใจทีอ่ าตมา
พูดเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นมงคล ตอนหลังได้คดิ ก็มาขอโทษอาตมา นีค่ อื
ปฏิกิริยาหรือความรู้สึกของคนจ�ำนวนไม่น้อย เมื่อได้ยินเรื่องนี้
ขอให้สงั เกตว่า เวลาผูค้ นปรารถนาความมัง่ มีศรีสขุ ก็อยากได้พร
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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จากพระ แต่พอพระพูดถึงความจริงของชีวิต ว่าทุกคนต้องตาย
จึงควรเตรียมตัวตายเสียแต่เนิ่นๆ หลายคนกลับไม่อยากฟัง ถ้า
อุดหูได้ก็คงท�ำ
สองด้านของพุทธศาสนาดังกล่าว จริงๆ แล้ว เป็นสิ่งที่มี
ควบคู่กันมาโดยตลอด ในขณะที่พระสอนว่า การท�ำบุญย่อม
ท�ำให้เกิดความเจริญ ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่า ความเจริญนัน้
ไม่เทีย่ ง ทุกอย่างต้องเสือ่ มและดับไปในทีส่ ดุ ในขณะทีพ่ ระท่าน
ให้พรว่า อายุ วรรณะ สุขะ พละ ท่านก็พูดอีกด้านหนึ่งว่า
ในที่สุดทุกคนก็ต้องตาย แม้มีร่างกายแข็งแรงเพียงใด สุดท้าย
ก็ต้องเจ็บป่วย แม้ผิวพรรณจะผ่องใสเพียงใด สุดท้ายก็ต้อง 17
หม่นหมองเพราะความแก่ชรา ในขณะที่ท่านพูดถึงการท�ำความ
เพียรเพื่อจะได้ร�่ำรวยมั่งคั่ง ท่านก็เตือนว่า ความร�่ำรวยมั่งคั่ง
หรือลาภยศนั้นเจือไปด้วยทุกข์ เป็นภาระที่ต้องรักษา ท�ำให้เกิด
ความหนักอกหนักใจอยู่เสมอ อีกทั้งได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเสียที
นี้คือสองด้านของพุทธศาสนา ที่มาควบคู่กันโดยตลอด
แต่คนส่วนใหญ่อยากฟังหรือสนใจแต่ด้านที่ให้ความหวังและ
ก�ำลังใจ ส่วนด้านที่เป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบ
ผู้คนกลับไม่อยากฟัง ทั้งนี้ก็เพราะความจริงที่ว่า ไม่มีอะไรที่
แน่นอน ไม่มอี ะไรทีย่ ดึ มัน่ ถือมัน่ ได้เลยสักอย่าง หรือ ไม่มอี ะไร
ที่ ยึ ด มั่ น ว่ าเป็นตัวเราของเราได้ สิ่งเหล่ า นี้ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว มั น
สะเทือนไปถึงเบื้องลึกของจิตใจเรา เพราะในเบื้องลึกของจิตใจ

เรา ล้วนปรารถนาความสุข ความมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย ความมัน่ คง ความ
ยั่งยืน ความแน่นอน จึงยากที่จะยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอน
หรือจีรังยั่งยืน ทุกอย่างเป็นทุกข์ เมื่อมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภ
มียศก็ต้องเสื่อมยศ เมื่อเกิดก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย อะไรก็ตามที่
เรายึดว่าเป็นของเรา หรือแม้กระทั่งตัวเรา สุดท้ายมันก็เป็น
เพียงมายาภาพ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริง นีค่ อื
ความจริงที่คนน้อยคนอยากจะฟัง อยากจะรับรู้
การทีเ่ ราละเลยคุณปู การด้านหนึง่ ของพุทธศาสนา โดยหวัง
เพียงว่า พุทธศาสนาจะให้แต่ความสุข ความเจริญ ความมั่งมี
18 ดังนัน้ จึงเอาแต่ทำ� บุญ ถวายทาน หรือท�ำตามประเพณี ท�ำให้เรา
ชาวพุทธได้ประโยชน์น้อยจากพุทธศาสนา เราควรตระหนักว่า
พุทธศาสนาสามารถให้อะไรเราได้มากกว่านั้น ไม่ใช่ให้แค่
ความหวัง ไม่ใช่ให้แค่กำ� ลังใจ ปลอบประโลมใจ หรือท�ำให้เกิด
ความอบอุ่นใจเท่านั้น แต่พุทธศาสนายังสามารถจะช่วยให้เรา
ก้าวข้ามความทุกข์ เป็นอิสระจากความทุกข์ แต่จะท�ำเช่นนัน้ ได้
ก็ ต ้ อ งผ่ า นการฝึ ก ฝนตน ทั้ ง การพั ฒ นากาย วาจา หรื อ ศี ล
การฝึกจิตหรือสมาธิ และการพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้น ถ้าเรา
มีปญ
ั ญา เข้าใจความจริงของชีวติ จนวางใจได้ถกู ต้อง ไม่ปฏิบตั ติ วั
หรือวางจิตวางใจขวางกระแสแห่งสัจธรรม แม้มีความเสื่อม
เกิดขึ้น มีเหตุร้ายเกิดขึ้น เจ็บป่วย แก่ชรา หรือประสบความ
พลัดพรากสูญเสีย ใจก็จะไม่ทุกข์ อย่างไรก็ตามดังได้กล่าว
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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ความจริงเหล่านีผ้ ู้คนไม่ค่อยอยากฟัง เพราะไม่ถูกใจ เช่นเดียว
กับการฝึกฝนตน เพื่อลด ละ ขัด เกลา เป็นสิ่งที่หลายคน
ไม่ปรารถนา เพราะว่าสวนทางกับกิเลส เมื่อใดก็ตามที่เรา
ไม่ปรนเปรอกิเลส กิเลสก็จะหาทางปั่นป่วน สร้างความวุ่นวาย
ในจิตใจของเรา จนเรายอมพ่ายแพ้ต่ออ�ำนาจของมัน
ถ้าหากเราเข้าใจถึงจุดมุง่ หมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
แล้ว เราจะไม่หลงเพลินกับสิ่งที่อาตมาเรียกว่า “ของหวาน”
ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาพุทธศาสนา แต่เราจะยอมรับว่าพุทธศาสนามี “ยาขม” ที่จะบรรเทาความทุกข์ให้กับจิตใจของเรา
ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ เราจะได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนา 19
อย่างเต็มที่ แต่เป็นเพราะผู้คนมักมองข้ามเป็นสาระส�ำคัญของ
พุทธศาสนาไป จึงหลงวนอยู่ในความทุกข์ แม้จะมีความสุข
ก็เป็นสุขชั่วคราว ในยามที่ได้ลาภ เจริญรุ่งเรือง หรือในยามที่
ชีวิตราบรื่น ปกติ ก็เพลิดเพลินในความสุข แต่พอชีวิตผกผัน
สูญเสียทรัพย์ พลัดพรากจากคนรักหรือของรัก อันเป็นธรรมดา
โลก ผู้คนก็กลัดกลุ้มอมทุกข์ คิดแต่เพียงว่า ถ้ามีพระมาเจริญ
พุทธมนต์ มารดน�้ำมนต์ มาสะเดาะเคราะห์ ความทุกข์เหล่านัน้
ก็จะบรรเทาเบาบางไป อย่างนี้นับว่าเป็นการเสียโอกาสที่จะได้
รับประโยชน์จากพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

คิดต�่ำ หรือ คิดสูง
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ผูค้ นจ�ำนวนมาก ปรารถนาแต่ความสุขจากวัตถุ เช่น ลาภ
หรือความมั่งมี จนมองข้ามความสุขที่ประเสริฐกว่า วิเศษกว่า
อันเป็นความสุขที่เกิดจากการฝึกฝนตน
มีเรื่องเล่าว่า มีพระบวชใหม่รูปหนึ่ง เมื่อครบก�ำหนดสึก
ก็มาหาหลวงปู่ดู่ พรหฺมปญฺโ เพื่อให้หลวงปู่อวยพรและรด
น�้ำมนต์ ในขณะที่หลวงปู่พรมน�้ำมนต์อยู่นั้น พระรูปนั้นตั้งจิต
ปรารถนาในใจว่า “ขอความร�ำ่ รวยมหาศาล ขอลาภขอผลพูนทวี
มีกินมีใช้ไม่รู้หมด จะได้แบ่งไปท�ำบุญเยอะๆ” พอเงยหน้าขึ้นมา

ก็เห็นหลวงปู่จ้องหน้าอยู่ จากนั้นหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่า “ท่าน
ที่ท่านคิดน่ะมันต�่ำ คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือ แล้วเรื่องที่ท่านคิด
น่ะ จะตามมาทีหลัง” พระรูปนั้นประหลาดใจว่า หลวงปู่รู้ใจ
ของตนได้อย่างไร แต่หลวงปู่รู้ได้อย่างไรไม่สำ� คัญ ที่ส�ำคัญคือ
ที่ท่านพูดว่า “ที่ท่านคิดน่ะมันต�่ำ  คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีกว่าหรือ”
อะไรที่ท่านว่ามันต�่ำ ก็ได้แก่ การขอให้มั่งคั่งร�่ำรวย ให้
มีกนิ มีใช้ไม่หมด คือหวังแต่การมีทรัพย์ ทีเ่ รียกว่า สามัญทรัพย์
แต่ที่จริงแล้ว ชีวิตเราสามารถเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นได้
ซึง่ พระท่านเรียกว่า อริยทรัพย์ หรือ ความสุขความสงบในจิตใจ
22 อันเกิดจากการท�ำความดี เกิดจากการฝึกจิตฝึกใจ หรือยิง่ กว่านัน้
คือ ปรมัตถ์ หรือ ประโยชน์สงู สุด ได้แก่ นิพพาน ความพ้นทุกข์
เป็นอิสระจากทุกข์อย่างสิ้นเชิง
มนุษย์เราสามารถเข้าถึงประโยชน์สูงสุดดังกล่าวได้ และ
พุทธศาสนาก็เอือ้ ให้เราเข้าถึงประโยชน์สงู สุดนัน้ แต่ผคู้ นจ�ำนวน
ไม่น้อย ปรารถนาประโยชน์จากพุทธศาสนาเพียงแค่ความมั่งมี
ความร�ำ่ รวย ซึง่ ทีจ่ ริงแล้ว ไม่สามารถช่วยให้ผคู้ นพ้นทุกข์ได้อย่าง
แท้จริง พุทธศาสนาทีแ่ ท้จริง สามารถแก้ทกุ ข์ทางใจได้ถงึ รากเหง้า
แต่ผคู้ นส่วนใหญ่กลับมองไม่เห็น แม้จะเข้าวัดก็ตาม ดังตัวอย่าง
พระรูปที่ว่า นับประสาอะไรกับคนที่ไม่ได้เข้าวัดเลย แต่เรียก
ตัวเองว่าเป็นชาวพุทธ
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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เราควรตระหนักว่า
พุทธศาสนาสามารถให้อะไรเราได้มากกว่านั้น
ไม่ใช่ให้แค่ความหวัง ไม่ใช่ให้แค่ก�ำลังใจ
ปลอบประโลมใจ หรือท�ำให้เกิดความอบอุ่นใจเท่านั้น
แต่พุทธศาสนายังสามารถ
จะช่วยให้เราก้าวข้ามความทุกข์
เป็นอิสระจากความทุกข์
23

ตอนนี้แนวโน้มของคนส่วนใหญ่ก็คือ เวลามีความทุกข์ใจ
หรือปรารถนาชีวติ ทีพ่ งึ ประสงค์ แม้เป็นชาวพุทธก็ตาม เขากลับ
ไปหาค�ำตอบจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
สิง่ ทีเ่ ขาหันไปหานัน้ คืออะไร ? คือ วัตถุสงิ่ เสพต่างๆ ถึงขัน้ อาศัย
วัตถุเป็นสรณะ ในการออกจากทุกข์ทางใจ หรือเพื่อเข้าถึงชีวิต
ที่พึงประสงค์

ลัทธิบริโภคนิยม

กับการสร้างตัวตนใหม่
25

ยุคนีส้ มัยนี้ คนเรามีทา่ ที มีความสัมพันธ์กบั วัตถุแตกต่าง
จากคนยุคก่อนๆ มาก สมัยก่อนเราต้องการสิ่งเสพหรือวัตถุ
ก็เพือ่ ความอยูร่ อด หรือเพือ่ ความปลอดภัย เช่น มีกนิ มีปจั จัยสี่
พอเพียง ทีจ่ ริงแล้ว สมัยก่อนอย่าว่าแต่อาหาร แม้กระทัง่ เสือ้ ผ้า
ก็ยังหาได้ยาก เสื้อผ้าเป็นของมีค่า ในสมัยพุทธกาลจนกระทั่ง
ถึงเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้ เพียงแค่เสื้อผ้าผืนหนึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆ
เพราะเป็นสิง่ มีคา่ มีราคา ตลอดทัง้ ชีวติ คนๆ หนึง่ อาจจะมีเสือ้ ผ้า
แค่สองสามชุดเท่านัน้ จึงเกิดประเพณีถวายผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน
เพราะฉะนัน้ การมีวตั ถุเพือ่ ความอยูร่ อด เพือ่ ปกป้องจากอันตราย
ถือว่าเป็นความปรารถนาอย่างเต็มที่ของผู้คนสมัยนั้น

ขอให้สังเกตว่า โฆษณาระยะหลังๆ
ไม่ค่อยเน้นคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้า
แต่เน้นบุคลิกลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็น
นายแบบหรือนางแบบ ที่เราเรียกว่าพรีเซ็นเตอร์
ซึ่งก็คือการน�ำเอาภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา
มาผูกติดกับสินค้าอย่างแนบแน่น

26

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราไม่ได้ต้องการวัตถุเพียงเพื่อความ
อยูร่ อด เพือ่ ความปลอดภัย เช่น ข้าว อาหาร บ้าน เรายังต้องการ
วัตถุเพือ่ ความสะดวกสบายทางกาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครือ่ ง
ซักผ้า ตูเ้ ย็น รถยนต์ แต่มาถึงวันนี้ ผูค้ นต้องการมากกว่านัน้ ยุคนี้
เป็นยุคที่มีลักษณะพิเศษจนมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่ายุคบริโภคนิยม
เพราะเป็นยุคที่ผู้คนมีความเชื่อแพร่หลายว่า “มีมากเท่าไหร่
ก็สขุ มากเท่านัน้ ” ถ้าอยากสุขมากๆ ก็ตอ้ งบริโภคมากๆ แต่การ
บริโภคของคนยุคนี้แตกต่างจากคนยุคก่อนคือ ผู้คนไม่ได้เสพ
เพื่อความเอร็ดอร่อย เพื่อปรนเปรออายตนะ เพื่อความสะดวก
สบายเท่านั้น แต่เสพเพื่อความสุขทางใจ เพื่อการมีตัวตนใหม่
ยิง่ กว่านัน้ หากสังเกตจะพบว่า ทุกวันนีผ้ คู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ย จริงๆ
แล้วไม่ได้ต้องการเสพสินค้า แต่ต้องการเสพภาพลักษณ์ เสพ
ภาพตัวตน ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ว่าเขาเป็นคนใหม่ มีตวั ตนใหม่ หากดูให้ดี
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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เขาไม่ได้เสพสินค้า แต่เสพยีห่ อ้ หรือแบรนด์เนม ซึง่ เป็นสัญลักษณ์
หรือตัวแทนคุณสมบัติบางอย่างที่เขาอยากมี
พัฒนาการดังกล่าว จะเห็นได้จากสินค้าที่ขายตามร้าน
ร้านค้าแต่ก่อนมีแต่สินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต เช่น ข้าว
ปลา ไข่ น�้ำปลา น�้ำตาล เกลือ สบู่ ผงซักฟอก แต่พอสังคม
พัฒนามากขึน้ อุตสาหกรรมเจริญงอกงามมากขึน้ สินค้าทีไ่ ด้รบั
ความนิยมไม่ใช่สนิ ค้าเพือ่ ความอยูร่ อดแล้ว แต่เป็นสินค้าทีอ่ �ำนวย
ความสะดวก ให้ความเพลิดเพลิน หรือประดับประดา ตกแต่ง
เช่น เครือ่ งส�ำอาง ครีมประทินผิว วิทยุ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครือ่ ง
ซักผ้า ไปจนถึงรถยนต์ แต่เมือ่ มาถึงจุดหนึ่ง วิถีการบริโภคของ 27
ผู้คนก็เปลี่ยนไป คนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะคนชั้นกลางหรือ

คนชัน้ สูง เขาไม่ได้บริโภคเพือ่ ความสะดวกสบายทางกายเท่านัน้
แต่ยงั ต้องการมากกว่านัน้ นัน่ คือตอบสนองความต้องการทีจ่ ะเป็น
อะไรบางอย่าง เช่น เป็นคนฉลาด เป็นคนทันยุค มีบคุ ลิกมาดมัน่
หรือว่าทรงเสน่ห์ พูดง่ายๆ คืออยากเป็นคนใหม่ และจะเป็นได้
ก็ด้วยการบริโภคสินค้าบางชนิด ที่เรียกว่าสินค้าแบรนด์เนม ซึ่ง
ท�ำให้เขามีภาพลักษณ์หรือภาพตัวตนที่พึงปรารถนา
ในยุคนี้ โฆษณามีอทิ ธิพลมากต่อการก�ำหนดความต้องการ
หรือความคาดหวังของผู้คน ขอให้สังเกตว่า โฆษณาระยะหลังๆ
ไม่คอ่ ยเน้นคุณสมบัตทิ างกายภาพของสินค้า เช่น รวดเร็ว คงทน
28 สวย อร่อย อ่อนนุม่ แต่เน้นบุคลิกลักษณะของบุคคลทีจ่ ะมาเป็น
นายแบบหรือนางแบบ ที่เราเรียกว่าพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งก็คือการน�ำ
เอาภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนามาผูกติดกับสินค้าอย่างแนบแน่น
เพือ่ ให้ผชู้ มโฆษณาเกิดภาพประทับในใจว่า บุคลิกลักษณะเช่นนัน้
ตัวตนอย่างนัน้ จะบังเกิดขึน้ กับตนได้ หากบริโภคสินค้าดังกล่าว
ขอให้เราสังเกตว่า สินค้าทีโ่ ฆษณาอย่างแพร่หลาย เป็นที่
นิยมของคนชั้นกลาง ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน มักจะได้แก่
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋าถือ เครือ่ งส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิว หรือไม่
ก็นาฬิกา โทรศัพท์มอื ถือ รถยนต์ ซึง่ ล้วนเป็นสิง่ ทีบ่ ริโภคใช้สอย
ในที่สาธารณะ ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ? ก็เพื่อแสดงตัวตนที่พึง
ปรารถนาให้คนอื่นได้เห็น อะไรที่บริโภคแล้วไม่ค่อยมีคนเห็น
ย่อมไม่เป็นที่นิยม
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน

พระไพศาล วิสาโล

เนือ่ งจากผูค้ นบริโภคสินค้าเพือ่ แสดงภาพลักษณ์บางอย่าง
ให้ผู้คนเห็น ดังนั้นสินค้าจะผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร
ก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับยี่ห้อหรือแบรนด์ ที่ประทับลงบนสินค้านั้น
เพราะยี่ห้อหรือแบรนด์นั้น เป็นตัวสื่อภาพลักษณ์ในสายตาของ
ผู้คน เมื่อสังคมพัฒนามาจนกลายเป็นสังคมบริโภค หรือสังคม
ทีล่ ทั ธิบริโภคนิยมแพร่หลาย จนกลายเป็นกระแสหลัก ยีห่ อ้ หรือ
แบรนด์จะมีความส�ำคัญต่อผูค้ น มากกว่าคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ของสินค้า ยีห่ อ้ เหล่านีจ้ ะถูกสร้างขึน้ มา เพือ่ เป็นสัญลักษณ์แทน
คุณสมบัตบิ างอย่างทีผ่ คู้ นอยากมีอยากเป็น เช่น เป็นสัญลักษณ์
แห่งความทันสมัย ความมีรสนิยม ความฉลาดปราดเปรียว หรือ 29
ถูกน�ำมาเชื่อมโยงแนบแน่นกับความเก่ง ความเป็นผู้ชนะ ความ
เป็นไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการโฆษณา
โฆษณาที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ย่ อ มท� ำ ให้ ผู ้ ค นรู ้ สึ ก ใน
ส่วนลึกว่า ตนได้เป็นอะไรบางอย่างทีพ่ งึ ปรารถนา เมือ่ ได้บริโภค
สินค้าที่มียี่ห้อหรือแบรนด์เนมดังกล่าว เราไม่ได้บริโภคเพื่อ
ความสะดวกสบาย หรือเพื่อความเอร็ดอร่อย เช่น อาหารที่
เอร็ดอร่อย เพลงที่ไพเราะ หนังที่สนุก แต่เราบริโภคเพราะ
ปรารถนาอะไรที่ลึกไปกว่านั้น คือการเป็นอะไรบางอย่างที่
พึงประสงค์ ซึ่งพูดอีกอย่างก็คือ การมีตัวตนใหม่
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กับความเป็นตัวตน
เดี๋ ย วนี้ วั ย รุ ่ น จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย ไม่ ไ ด้ กิ น Coke หรื อ 31
McDonald’s เพือ่ ความอร่อย แต่เพราะต้องการเป็นคนทันสมัย
เขาไม่ได้ใส่รองเท้า Nike เพราะนุ่มเท้าหรือว่าใช้ทน แต่เพราะ
อยากเป็นผูช้ นะ เหมือนนักกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียง ถ้าเป็นเมือ่ ๑๐ ปีกอ่ น
ก็ Tiger Woods หรื อ Michael Jordan สมั ย นี้ ก็ เ ป็ น
นักกีฬาคนอื่น เช่น Messi หลายคนไม่ได้กินกาแฟ Starbucks
เพราะว่ารสชาติ แต่เพราะต้องการเป็นคนรุน่ ใหม่ทกี่ า้ วล�ำ้ มีระดับ
หลายคนไม่ได้สะพายกระเป๋า Louis Vuitton เพราะมันสวย
หรือทน แต่เพราะอยากมีบคุ ลิกมาดมัน่ เปีย่ มรสนิยม ประโยชน์
ใช้สอยหรือคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้า ไม่ได้ดึงดูด
คนมากเท่ากับภาพลักษณ์ทตี่ ดิ มากับยีห่ อ้ นีค่ อื เหตุผลว่า เดีย๋ วนี้
คนไม่ได้บริโภคหรือเสพสินค้า แต่บริโภคยีห่ อ้ บริโภคแบรนด์เนม
หรือเสพภาพลักษณ์ที่ติดมากับสินค้านั้น

ให้เราสังเกต โดยเฉพาะนักบริโภคระดับสูง เดี๋ยวนี้ไม่ได้
ซื้อสินค้า แต่ซื้อยี่ห้อ ไม่ได้บริโภคคุณสมบัติทางกายภาพของ
สินค้าหรือประโยชน์ใช้สอย แต่บริโภคสัญลักษณ์ หรือคุณค่าทาง
นามธรรมที่ผูกติดมากับยี่ห้อ ผู้ผลิตสินค้าก็เข้าใจความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ เขาจะไม่เน้นเรือ่ งคุณภาพ
หรือประโยชน์ใช้สอยของสินค้า อันนั้นเป็นเรื่องรอง เรื่องหลัก
ก็คอื การผลิตภาพลักษณ์ หรือการสร้างคุณค่าทางนามธรรมให้
กับผลิตภัณฑ์ เช่น Nike ประกาศว่า เขาไม่ใช่บริษทั รองเท้า เขา
ไม่ได้ขายรองเท้า แต่เขาเป็นบริษทั กีฬา เขาขายความเป็นนักกีฬา
ที่สมาร์ท Ford ก็ไม่ได้ขายรถ แต่ขายภาพลักษณ์ความเป็นคน
32
ชั้นกลางที่ทันสมัย McDonald’s ก็ไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์
แต่ขายภาพลักษณ์ความเป็นคนทันสมัยและมิตรภาพที่ไว้ใจได้
Marlboro ไม่ได้ขายบุหรี่ แต่ขายภาพลักษณ์ความเป็นชายชาตรี
และความเป็นอเมริกัน Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟ แต่ขาย
ความเป็นคนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นพวก Millennium ส่วน Diesel ก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาขายกางเกงยีนส์
แต่ ป ระกาศว่ า ขายไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ทั น สมั ย รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่มีจริยธรรม แม้แต่ IBM ก็ประกาศว่า
เขาไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์ แต่ขายค�ำตอบทางธุรกิจ
บริษทั ชัน้ น�ำทัง้ หลายไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการขายสินค้า
มากเท่ากับการขายยี่ห้อ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ หรือ
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า มากเท่ากับภาพลักษณ์ที่ติดมากับ
สินค้านัน้ ทัง้ หมดทีพ่ ดู มาก็เพือ่ จะชีใ้ ห้เห็นว่า ผูค้ นทุกวันนีห้ นั มา
แก้ทกุ ข์ทางใจด้วยการเสพสินค้า หรือเสพภาพลักษณ์ทมี่ ากับสินค้า
สินค้าทีว่ า่ นี้ อาจเป็นวัตถุ อาจเป็นบริการ หรือเป็นประสบการณ์
ก็ได้ ประสบการณ์ทวี่ า่ นี้ อาจจะได้แก่ การไปเทีย่ วต่างประเทศ
ไปดิสนีย์แลนด์ ไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ
หรือได้ร่วมชมฟุตบอลนัดวันแดงเดือดที่อังกฤษ เหล่านี้ถือเป็น
การบริโภคอย่างหนึ่ง เป็นการบริโภคประสบการณ์ ไม่ใช่เพื่อ
ความเอร็ดอร่อย ความสนุกหรือความสบายเท่านั้น แต่เพื่อ
ความรู้สึกว่า ฉันได้เป็นอะไรบางอย่างที่พึงปรารถนา
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การเสพสัญลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ทมี่ ากับสิง่ เสพ พูดอีก
อย่างหนึง่ ก็คอื การเอาภาพลักษณ์นนั้ มาประดับตัวตน หรือกลืน
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของตัวตน ด้วยเหตุนจี้ งึ กล่าวได้วา่ ผูค้ นจ�ำนวน
มาก ไม่ได้เสพสินค้าเพือ่ ความสะดวกสบายทางกายอีกต่อไป แต่
เพื่อตอบสนองความสุขทางใจ หรือเพื่อแก้ทุกข์ทางใจ จริงอยู่
คนสมัยก่อนเสพหรือมีวัตถุเพื่อความสุขทางใจเช่นกัน เช่น เพื่อ
การมีหน้ามีตา มีสถานภาพทีส่ งู ขึน้ ดังมีสำ� นวนว่า “มีเงินนับเป็น
น้อง มีทองนับเป็นพี่” แต่ปัจจุบัน ผู้คนไม่ได้มีหรือเสพเพื่อ
สถานภาพเท่านั้น แต่เสพเพื่อการมีตัวตนใหม่ หรือเพื่อแก้ไข
ความคับข้องทางจิตใจ ในระดับที่เรียกว่า “จิตวิญญาณ” เลย
ทีเดียว

รถคันน
สีแดง ี้

ปัญหาตัวตน
ของคนสมัยใหม่

วันนี้อาตมาจะพูดถึงปัญหาตัวตนของคนสมัยใหม่ และ
จะเชื่อมโยงว่า การเสพวัตถุ หรือการคล้อยตามกระแสบริโภค
นิยมส�ำหรับคนจ�ำนวนไม่น้อย เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาตัวตน หรือ
เพื่อการมีตัวตนใหม่
ปัญหาตัวตนทีเ่ กิดกับคนทุกวันนีม้ หี ลายประการ ประการ
แรก คือความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ท�ำให้ต้องการมีสังกัดหรือ
รูส้ กึ ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของบางสิง่ บางอย่างทีใ่ หญ่กว่าตน หลายคน
พบว่า การเสพสินค้าบางอย่าง ช่วยท�ำให้ตนมีสังกัด มีชุมชน
ช่วยลดความโดดเดี่ยวอ้างว้าง ท�ำให้เกิดความมั่นคงในจิตใจได้
หลายคนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่น MacBook หรือ iPhone
ท�ำให้รสู้ กึ ว่า เขาเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนทีก่ ว้างใหญ่ เป็นชุมชนทีม่ ี

ความผูกพันกับผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์เป็นแกนกลาง เป็นตัวยึด
เหนี่ยว ดังมีค�ำเรียกว่า “สาวก Apple” หลายคนที่ขี่ Harley
Davidson แล้วรู้สึกว่าตนมีชุมชนเพื่อนพ้องที่กว้างใหญ่ ท�ำให้
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
การบริโภคสินค้า จึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน
จ�ำนวนไม่น้อยที่มีรสนิยมเหมือนกัน มีความภักดีในสินค้า หรือ
พูดให้ถูกกว่านั้นก็คือ มีความภักดีในยี่ห้ออย่างเหนียวแน่น มัน
ท�ำให้เขารู้สึกว่า เขามีพวก มีชุมชน รู้สึกอบอุ่นใจ ในท�ำนอง
เดียวกัน การเข้าร่วมคอนเสิรต์ เป็นแฟนคลับของดารา หรือว่า
36 การได้รว่ มอีเว้นท์ใหญ่ๆ ในด้านบันเทิงและการกีฬา ก็เป็นสิง่ หนึง่
ที่ช่วยลดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว เป็นการบริโภคอย่างหนึ่ง
ทีเ่ รียกว่า “การบริโภคประสบการณ์” ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ มีกลุม่
ก้อน ท�ำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
ปัญหาตัวตนประการทีส่ องก็คอื การไม่พงึ พอใจในตัวตน
รูส้ กึ ว่าตัวเองไร้คา่ ไม่นา่ ภาคภูมใิ จ จึงต้องการมีตวั ตนใหม่ และ
ทางออกทีห่ ลายคนพบก็คอื การซือ้ สินค้าแบรนด์เนม อย่างทีไ่ ด้
กล่าวไว้แล้วว่า ผูค้ นจ�ำนวนมากไม่ได้เสพเพราะประโยชน์ใช้สอย
ไม่ใช่เพราะว่ามันอร่อย ไม่ใช่เพราะว่ามันสะดวกสบาย ไม่ใช่
เพราะว่ามันปลอดภัย แต่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี เช่น
เป็นคนเก่ง เป็นแมน เป็นผู้น�ำ เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์
เดี๋ยวนี้สินค้าแบรนด์เนม ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งแสดงตัวตนเท่านั้น แต่
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มันเป็นสิ่งที่ “สร้างตัวตนที่พึงปรารถนา” เลยทีเดียว มันไม่ใช่
เป็นเครื่องแสดงตัวตนของเรา แต่มันเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนใหม่
ให้กบั เรา หรือสร้างภาพตัวตนใหม่ให้กบั เรา ในสายตาของผูค้ น
ทั้งหลาย
สินค้าแบรนด์เนมเหล่านีม้ เี สน่หต์ อ่ ผูค้ น เพราะมันให้สญ
ั ญา
ว่า เมือ่ ซือ้ หรือใช้มนั แล้ว เราจะมีตวั ตนใหม่ หรือได้เสพความฝัน
ได้เข้าถึงคุณค่าความรู้สึกที่ดีงาม หรือประสบการณ์ที่ท� ำให้
อิ่มเอมใจ อย่างที่บอกไว้แล้วว่า Ford เขาไม่ได้ขายรถ แต่ขาย
ความเป็นคนชัน้ กลางทีท่ นั สมัย คนซือ้ Ford หรือ Benz ก็ไม่ใช่
เพราะมันปลอดภัย ขับเร็ว ขับนุ่ม แต่เพราะมันให้ความรู้สึกถึง 37
การมีตัวตนใหม่ McDonald’s ก็ไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์ เขา
ขายภาพลักษณ์ความเป็นคนสมัยใหม่ รสชาติหรือความรูส้ กึ ทีล่ นิ้
เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ที่ส�ำคัญกว่าคือความรู้สึกทางใจ นั่นคือความ
เป็นคนทันสมัย Starbucks ก็ไม่ได้ขายกาแฟ แต่ขายความเป็น
คนรุ่นใหม่ มีความคิดนอกกรอบ รสชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และ
ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญด้วย สิ่งส�ำคัญคือ การได้เติมเต็มอะไรบางอย่าง
ในจิตใจ คือการสร้างตัวตนใหม่ในความรู้สึกของเขา
จริงอยู่ที่พูดมานี้ เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ เป็นเรื่องของ
จินตนาการ เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ อย่างไรก็ตาม “ความจริง”
ทุกวันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งที่
เราคิดว่ามี รถสีขาว ถ้าเราคิดว่ามันสีเขียว มันก็เขียว สังเกตไหม

ทุกวันนี้มีรถหลายคันที่ติดข้อความว่า “รถคันนี้สีแดง” ทั้งๆ ที่
สีเขียว ถ้าเจ้าของคิดว่ามัน “แดง” มันก็แดง บางคันติดข้อความว่า
“รถคันนีส้ ขี าว” ทัง้ ทีด่ �ำเมีย่ มเลย แต่เขาไม่รสู้ กึ ว่ามันด�ำ ถ้าเขา
คิดว่ามัน “ขาว” รถคันนัน้ ก็ขาว มันเป็นความจริงในจินตนาการ
ซึง่ ในความคิดของเขาอาจจะส�ำคัญกว่าความจริงในทางกายภาพ
หรือความจริงแบบ objective ด้วยซ�้ำ และนี่ก็คือสิ่งที่วัตถุโดย
เฉพาะสินค้าแบรนด์เนมกระท�ำ หรือส่งผลต่อจิตใจต่อผู้คน คือ
ให้ความรูส้ กึ ว่า “ฉันเป็นคนทันสมัย” ฉันเป็นคนมาดมัน่ ฉันเป็น
คนมีรสนิยม เป็นแมน หรือว่าเป็นคนที่คิดนอกกรอบ เป็น
คนอิสระเสรี หลายคนอาศัยการบริโภคสินค้า เป็นค�ำตอบใน
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การมีตัวตนใหม่ ช่วยลดความทุกข์ทางใจที่ไม่พอใจในตัวตนเดิม
มีชาวอเมริกันผู้หนึ่งพูดไว้น่าสนใจว่า “การบริโภค เป็น
หนทางในการบรรลุซึ่งการพัฒนาตน การประจักษ์แจ้งแห่งตน
และการยังตนให้ไพบูลย์” ข้อความดังกล่าว คล้ายๆ กับหน้าทีข่ อง
ศาสนาเลย เพราะศาสนาทั้งหลายก็มุ่งเน้นการพัฒนาตน มุ่งให้
เกิดการประจักษ์แจ้งแห่งตน (Self-Actualization) และท�ำให้
เกิดความเจริญงอกงาม ครั้งหนึ่งศาสนาเคยท�ำหน้าที่นี้ แต่คน
จ�ำนวนมากในปัจจุบันบอกว่า ศาสนาไม่จ�ำเป็นแล้ว ใช้การ
บริโภคดีกว่า เพราะถ้าฉันบริโภคถูก บริโภคเป็น ซื้อยี่ห้อได้ถูก
ฉันก็จะบรรลุถึงการพัฒนาตน การประจักษ์แจ้งแห่งตน และ
การยังตนให้ไพบูลย์ได้
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ปัญหาตัวตนประการทีส่ าม คือ ความรูส้ กึ พร่อง ความรูส้ กึ
พร่องนี้มีหลายระดับ ระดับแรก คือความรู้สึกพร่องหรือขาด
จุดหมายในการด�ำเนินชีวิต หมายความว่า ไม่รู้ว่าเกิดมาท�ำไม
อยู่ไปเพื่ออะไร หาจุดหมายของชีวิตไม่เจอ จึงรู้สึกเคว้งคว้าง
แต่บริโภคนิยมให้ค�ำตอบได้ นั่นคือ “อยู่เพื่อรวย อยู่เพื่อความ
มัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย” หลายคนรูส้ กึ มีจดุ หมายในชีวติ ขึน้ มาทันที จุดหมาย
ทีว่ า่ คือมีเยอะๆ หรือ สะสมมากๆ ร�่ำรวยกว่าคนอืน่ ความคิด
ดังกล่าวช่วยลดความรู้สึกพร่อง หรือความรู้สึกไม่มีเป้าหมาย
ในชี วิ ต ได้ เหมือนกัน หลายคนตั้งเป้าตั้ ง แต่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาว่ า
ภายในเวลาห้าปีหลังจากเรียนจบ จะต้องมีเงินให้ได้สบิ ล้าน เรียน 39
จบแพทย์อายุสามสิบ จะต้องมีเงินยี่สิบล้าน อันนี้คือจุดหมาย
ในชีวิตที่ท�ำให้หลายคนรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมา นี้คือจุดหมายชีวิต
ที่กระแสบริโภคนิยมมอบให้กับผู้คนจ�ำนวนไม่น้อย ท�ำให้รู้สึกว่า
ชีวิตนี้ไม่เคว้งคว้างล่องลอย
ความรูส้ กึ พร่องประการต่อมา คือ พร่องความสุข ใครทีม่ ี
ปัญหานี้ บริโภคนิยมก็จะตอบว่า “เป็นเพราะคุณยังมีมากไม่พอ
ถ้าคุณมีมากกว่านี้ คุณก็จะมีความสุข” มีการสอบถามคนอเมริกนั
จ�ำนวนมากว่า “อะไรทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ มีความสุขมากกว่าเดิม” เกือบ
ร้อยทัง้ ร้อยตอบว่า “มีเงินมากกว่าทีม่ อี ยูต่ อนนี”้ หลายคนเชือ่ ว่า
ถ้ามีเงินมากกว่านี้ ฉันจะมีความสุขยิ่งขึ้น ที่ฉันยังไม่มีความสุข
ตอนนีเ้ พราะยังมีไม่พอ ยังมีนอ้ ยไป บริโภคนิยมให้ค�ำมัน่ สัญญา

ว่า ถ้าคุณมีเงินมากๆ คุณก็จะมีความสุขมาก ความทุกข์ทเี่ คยมี
ก็จะบรรเทาหายไป
ความรู้สึกพร่องประการที่สาม เป็น ความรู้สึกพร่องทาง
จิตวิญญาณ หรือในระดับจิตไร้ส�ำนึก ในด้านหนึ่งมันคือความ
กลัวตาย แต่ที่จริงมันคือความกลัวว่าตัวตนจะไม่ยั่งยืน จะว่าไป
แล้ว คนเราไม่ได้กลัวตายมากเท่ากับกลัวตัวตนจะดับสูญ แต่วา่
ในระดับพื้นผิว เพียงแค่ความตายอย่างเดียวก็ท�ำให้ผู้คนเกิด
ความกลัว รู้สึกกระสับกระส่าย นี่คือสิ่งที่รบกวนจิตใจผู้คน
ทางออกของผูค้ นจ�ำนวนมากก็คอื เสพสุขให้เยอะๆ จะได้ลมื ตาย
40 เมื่อสนุกสนานเพลิดเพลินมากๆ ก็จะไม่มีเวลาคิดถึงความตาย
ของตน หรือลืมไปเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตาย หลายคนจึง
อยู ่ เ หมื อ นคนลื ม ตาย นี่ เ ป็ น วิ ธี ที่ ห ลายคนใช้ รั บ มื อ กั บ ความ
กลัวตาย คือท�ำตัวให้วนุ่ ท�ำใจไม่ให้วา่ ง บางคนก็วนุ่ กับการท�ำงาน
แต่หลายคนก็วุ่นกับการเสพ ความสนุกสนาน ช่วยท�ำให้ลืมตาย
ไปได้ อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง
แต่นอกจากความกลัวตายแล้ว ยังมีความรู้สึกลึกๆ ที่
รบกวนจิตใจผู้คนในระดับจิตไร้ส�ำนึก นั่นคือความไม่มั่นใจว่า
ตัวตนมีจริงไหม เรือ่ งนีไ้ ม่คอ่ ยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่ แต่วา่ อาตมา
เชื่อว่ามันรบกวนจิตใจผู้คนจ�ำนวนไม่น้อย จริงอยู่ คนส่วนใหญ่
มีความเชือ่ ว่า ตัวกูนมี้ อี ยูจ่ ริง แต่ในส่วนลึกๆ ก็เกิดความระแวง
สงสัยว่า ตัวกูมีจริงไหม
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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การค้นพบของพุทธศาสนาทีส่ ำ� คัญ คือการค้นพบว่าตัวกู
ไม่มีอยู่จริง ตัวกูหรือตัวตนเป็นแค่ภาพปรุงแต่งที่จิตปรุงขึ้นมา
เป็นมายา อะไรที่เป็นมายา อะไรที่ไม่เป็นความจริง ในส่วนลึก
ของจิตใจเราทุกคนก็ย่อมรู้ แม้มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน แต่
ก็จะมีบางช่วงบางขณะที่เราเกิดความสงสัยว่า ตัวกูมีจริงหรือ
เพราะว่าตัวตนหรือตัวกูในความรู้สึกของเรามันแปรเปลี่ยน
ไปเรื่อย ตัวอย่างเช่น เวลาเราเจอลูก ตัวตนที่เป็นพ่อแม่ หรือ
ความส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็นพ่อแม่ก็ปรากฏ แต่เวลาเราเจอ
พ่อแม่ ตัวตนใหม่ก็เกิดขึ้น คือ ตัวตนที่เป็นลูก เวลาเราเจอ
ลูกศิษย์ ตัวตนทีเ่ ป็นครูกป็ รากฏ แต่เวลาเราเจอครูเก่าๆ ตัวตน 41
ทีเ่ ป็นศิษย์กป็ รากฏ เวลาเราเจอฝรัง่ ตัวตนทีเ่ ป็นไทย หรือความ
ส�ำคัญมัน่ หมายว่า ฉันคือคนไทยก็ผดุ ขึน้ มา พอเจอคนใต้ ตัวตน
ที่เป็นคนอีสานก็ผุดขึ้นมาแทนที่ เวลาเจอคนชัยภูมิ ตัวตนที่เป็น
คนขอนแก่นก็ปรากฏ
คนที่สอบได้เกรด ๓.๘ ย่อมรู้สึกว่ากูเก่ง แต่พอเจอคนที่
ได้ ๔.๐ หรือได้เหรียญทองเกียรตินิยม ความรู้สึกว่ากูเป็น
คนเก่งก็หายไป เกิดความรู้สึกว่า กูเป็นคนไม่เก่งไปเสียแล้ว
อาจเกิดความอิจฉาเขาขึน้ มาก็ได้ คนทีเ่ ป็นแชมป์ฟตุ บอลถ้วย ก.
ทีแรกก็เกิดความส�ำคัญมั่นหมายว่า กูเก่ง แต่พอไปเจอแชมป์
พรีเมียร์ลกี ของอังกฤษ ความรูส้ กึ ว่ากูเก่งก็หายไป ความรูส้ กึ ว่า
กูไม่เก่ง ก็มาแทนที่

มีการสอบถามคนอเมริกนั จ�ำนวนมากว่า
“อะไรที่จะท�ำให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิม”
เกือบร้อยทั้งร้อยตอบว่า
“มีเงินมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้”
หลายคนเชื่อว่า ถ้ามีเงินมากกว่านี้ฉันจะมีความสุขยิ่งขึ้น
ที่ฉันยังไม่มีความสุขตอนนี้
เพราะยังมีไม่พอ ยังมีน้อยไป
42

เราจะสังเกตเห็นได้วา่ “ตัวกู” แปรเปลีย่ นไปเรือ่ ย ขึน้ อยู่
กับสถานการณ์และบริบท ถ้า “ตัวกู” จริงแท้แน่นอน แล้วท�ำไม
มันแปรเปลีย่ นไปเรือ่ ย ? ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็นตัวอย่างหนึง่
ที่ท�ำให้หลายคนหรือแทบจะทุกคนก็ว่าได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งก็สงสัย
หรือเกิดกังขาขึ้นมาว่า “เอ๊ะ ตัวกู มีจริงไหม ?” แต่ธรรมชาติ
ของจิตส่วนลึก ยอมรับไม่ได้ว่า “ตัวกู” ไม่มีจริง เพราะถ้าตัวกู
ไม่มีจริงก็เคว้งสิ สิ่งที่เรามักท�ำก็คือ พยายามกดความลังเล
สงสัยนีเ้ อาไว้ กดมันเอาไว้ในส่วนลึกของใจ แต่สงิ่ ทีก่ ดเอาไว้นนั้
ไม่เคยหายไปไหน มันแค่หลบไปอยูใ่ นจิตไร้ส�ำนึก คอยโผล่ออก
มารบกวนจิตใจตอนเราเผลอ
อะไรทีเ่ รากดเอาไว้มนั ไม่เคยหาย แต่หลบซ่อนอยู่ แล้วโผล่
ออกมาในยามที่เราเผลอ หรือไม่ก็แสดงตัวในลักษณะอื่น คนที่
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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โกรธเกลียดพ่อถึงขัน้ อยากท�ำร้ายพ่อ แม้จะกดข่มความรูส้ กึ โกรธ
เกลียดพ่อเอาไว้ แต่บางครัง้ มันโผล่ออกมาเป็นความโกรธเกลียด
อย่างอืน่ แทน มีบางคนเกลียดศาลพระภูมิ อยากเตะศาลพระภูมิ
ทุกครั้งที่เห็น แต่เมื่อสาวไปลึกๆ ก็พบว่าเขาโกรธเกลียดพ่อ
แต่เจ้าตัวยอมรับไม่ได้วา่ ตัวเองมีความรูส้ กึ นีก้ บั พ่อ เพราะคนดีเขา
ไม่โกรธเกลียดพ่อ จึงกดความรู้สึกนี้เอาไว้ในส่วนลึกของใจ แต่
ความรู้สึกนี้ไม่ได้หายไปไหน มันเพียงแต่โผล่ในรูปอื่น นั่นคือ
โกรธเกลียดศาลพระภูมิ
ความลังเลสงสัยว่า “ตัวกูไม่มจี ริง” ก็เช่นกัน ใจเรายอมรับ
ไม่ได้วา่ ตัวกูไม่มจี ริง จึงพยายามกดความสงสัยนีเ้ อาไว้จนอยูใ่ น 43
จิตไร้ส�ำนึก วันดีคืนดีมันก็โผล่ออกมาสู่จิตส�ำนึก เป็นความรู้สึก
พร่อง อันนี้เป็นแนวคิดของ เดวิด ลอย (David Loy) นักคิด
ชาวพุทธทีน่ า่ สนใจมาก ความรูส้ กึ พร่องดังกล่าว ท�ำให้เกิดความ
รูส้ กึ ไม่มนั่ คง ง่อนแง่น คับข้อง กระวนกระวาย ท�ำให้ไม่เป็นสุข
วิธีหนึ่งที่คนทั่วไปใช้ในการบรรเทาความรู้สึกพร่องก็คือ
การเสพและครอบครองวัตถุ หรือมีเงินมากๆ ทั้งนี้เพื่อเติมเต็ม
จิตใจ ทรัพย์สินเงินทองเป็นวัตถุรูปธรรม ที่หลายคนคิดว่าจะ
ช่วยท�ำให้ใจหายพร่อง ได้รับการเติมจนเต็มได้ นี้คือเหตุผลว่า
ท�ำไมผู้คนพากันแสวงหา บริโภค และสะสมวัตถุอย่างเอาจริง
เอาจัง ไม่ใช่เพียงเพือ่ ความสะดวกสบายทางกาย ไม่ใช่เพือ่ ความ
เอร็ดอร่อยทางอายตนะ หรือเพือ่ ความสนุกสนานเท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญ

คือเพือ่ เติมเต็มจิตใจ เพือ่ ลดความรูส้ กึ พร่อง โดยพยายามยึดหา
อะไร มาเป็นตัวตน หรือรองรับค�้ำจุนภาพตัวตนให้ดูเป็นจริง
ขึ้นมา
ประเด็นนี้อาตมาคิดว่าน่าสนใจ คนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการ
มีวตั ถุมากๆ เพือ่ แสดงความยิง่ ใหญ่ของตัวกูเท่านัน้ ลึกไปกว่านัน้
คือท�ำไปเพื่อลดความรู้สึกพร่อง เพื่อให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยว สิ่งที่
ใช้เติมเต็มจิตใจ หรือท�ำให้จติ ใจไม่คลอนแคลน ว่างเปล่า กลวงโบ๋
อาจจะไม่ได้มีแต่วัตถุเท่านั้น อาจจะเป็นประเทศชาติด้วยก็ได้
ความรู้สึกพร่อง อาจจะน�ำไปสู่การยึดประเทศชาติว่าเป็นตัวกู
44 หรือยึดอุดมการณ์บางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเอง บางคนอาจจะ
ยึดบริษัท เพื่อลดความรู้สึกพร่อง นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจ�ำนวน
ไม่นอ้ ย เมือ่ หลายสิบปีกอ่ นนับถือบริษทั ของตนเป็นเหมือนพระเจ้า
ส�ำคัญยิ่งกว่าครอบครัว จนยอมตายเพื่อบริษัทได้ เพราะบริษัท
คือสิง่ ทีเ่ ขายึดถือเป็นตัวตน มันเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้เขารูส้ กึ ว่ามีตวั ตน
ที่มั่นคง เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มจิตใจ ท�ำให้รู้สึกไม่ว่างเปล่า
ด้วยเหตุนจี้ งึ กล่าวได้วา่ การแสวงหาวัตถุของคนในยุคนีท้ ี่
เรียกว่ายุคบริโภคนิยม ไม่ได้เกิดจากตัณหาทีเ่ รียกว่า กามตัณหา
คือ ความอยากมี อยากได้ อยากเสพ เพื่อรสอร่อย แต่เกิด
จากแรงผลักทางจิตวิญญาณ ที่ปรารถนาการเติมเต็มทางจิต
เพื่อลดความรู้สึกพร่อง หรือเพื่อการเป็นอะไรที่มั่นคง จริงแท้
เป็นความปรารถนาหรือตัณหาที่เรียกว่า ภวตัณหา
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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คนส่วนใหญ่อยากฟัง หรือสนใจแต่
ด้านที่ให้ความหวังและก�ำลังใจ
ส่วนด้านที่เป็นความจริงของชีวิต
ที่ทุกคนต้องประสบ ผู้คนกลับไม่อยากฟัง
ทั้งนี้ก็เพราะความจริงที่ว่า
ไม่มีอะไรที่แน่นอน
ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่าง
หรือ ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้ว่าเป็นตัวเราของเรา
สิ่งเหล่านี้ ถึงที่สุดแล้ว
มันสะเทือนไปถึงเบื้องลึกของจิตใจเรา

ปัญหาตัวตน

ของลัทธิบริโภคนิยม
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กล่าวได้ว่า ลัทธิบริโภคนิยม หรือวิถีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บน
ความเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การบริโภค ได้กลายเป็นศาสนาใหม่
ของคนยุคปัจจุบันไปแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าหา เพื่อสนองตอบ
ความต้องการทางจิตวิญญาณ ทุกวันนีล้ ทั ธิบริโภคนิยมกลายเป็น
ทางออก หรือศาสนาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนมาก เพราะ
ประการแรก มันช่วยให้เข้าถึงความสุขได้งา่ ย สะดวก ให้
ผลเร็ว ท�ำไมผู้คนจึงนิยมไปร้านเซเว่น เพราะมันสะดวกเข้าถึง
เรียกว่า convenience store เดี๋ยวนี้ผู้คนต้องการความสุขที่
เสพได้ไวหรือเกิดขึ้นเร็ว เรียกว่า instant happiness เป็น

ความสุขทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ย แค่กนิ instant coffee ก็เกิด instant
happiness แล้ว ท�ำไม fast food ถึงเป็นทีน่ ยิ มของผูค้ น เพราะ
มันตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เร็ว ยิ่งเดี๋ยวนี้ใครอยาก
กินอะไรอร่อยๆ ก็ไม่ตอ้ งไปร้านแล้ว แค่อยูท่ บี่ า้ นก็ได้กนิ เพราะ
มีดลี เิ วอรีม่ าส่งถึงบ้าน นีค่ อื เสน่หข์ องบริโภคนิยม มันให้ความสุข
ที่เร็ว ง่าย สะดวก
ประการที่สอง บริโภคนิยมน�ำเสนอวัตถุสิ่งเสพที่หลาก
หลาย ถ้าอยากดูหนังฟังเพลง ก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
ตามห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าอยากซื้ออะไร เขามีให้เราเลือก
48 มากมายหลายชนิด อย่าว่าแต่สบู่ ยาสีฟัน แชมพู แม้กระทั่ง
ไอศกรีม น�้ำผลไม้ เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ความหลากหลาย
ดังกล่าว ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเรามีอสิ ระเสรีมากขึน้ เรามีอสิ ระทีจ่ ะ
เลือก แทบไม่มีขีดจ�ำกัด สามารถปรุงแต่งตัวตนได้หลากหลาย
ตามใจปรารถนา ถ้าคุณอยากมีตวั ตนทีภ่ มู ฐิ าน อยากมีภาพลักษณ์
ของนักธุรกิจที่ส�ำเร็จ ก็นั่ง Benz แต่ถ้าอยากมีตัวตนที่อิสระ
ใช้ชีวิตที่เต็มร้อย ก็นั่ง Lamborghini อยากมีภาพลักษณ์นัก
ผจญภัยชอบลุย ก็นงั่ Jeep หรือ Land Rover คุณเลือกตัวตน
แบบที่ต้องการได้เลย ถ้ามีเงินน้อยกว่านี้ก็ยังเลือกได้ ด้วยการ
ซื้อของที่ราคาถูกกว่า เช่น เสื้อ รองเท้า
บริโภคนิยมให้อสิ ระแก่เราในการเลือกสร้างตัวตน อีกทัง้
ง่ายและสบายด้วย เพราะเพียงแค่มเี งินซือ้ เท่านัน้ ตัวตนใหม่กจ็ ะ
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เกิดขึน้ มาได้ทนั ที มันยังท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเรามีอำ� นาจ เป็นอ�ำนาจ
ที่เกิดจากการมีเงิน ได้ครอบครองเทคโนโลยี สามารถประกาศ
ให้โลกรู้ว่า เราเป็นใคร ก�ำลังท�ำอะไร เวลาไปเที่ยวที่ไหน พบ
ดาราคนไหน พิชิตยอดเขาอะไร เราสามารถประกาศให้โลกรู้
ได้ทันที ท�ำให้คนทั้งโลกอิจฉาเราได้

พระพุทธเจ้าเปรียบสุขจากวัตถุหรือกามสุขว่า
เหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ท�ำด้วยหญ้าแห้ง
มันให้แสงสว่างก็จริง แต่เป็นแสงสว่างที่ไม่นวล
แถมยังมีควันที่ท�ำให้ระคายเคือง

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการแสวงหาค�ำตอบด้วยวิธีนี้
ก็คือ แม้เป็นค�ำตอบที่ได้มาง่าย รวดเร็ว แต่ก็ให้ความพอใจ
ชั่วครู่ชั่วยาม ความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งเสพนั้น เป็นสุขชั่วคราว
ได้มาง่าย รวดเร็วทันใจก็จริง แต่กห็ ายไปเร็ว แม้เราจะมีความสุข
ทันทีที่ได้เสพได้ซื้อ ไม่ว่ารองเท้า กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ แต่
ไม่นานเราก็จะเบื่อ แล้วก็อยากจะได้ตัวใหม่ ท�ำไมบางคนมี
รองเท้าถึงร้อยคู่ หรือสองร้อยคู่ เพราะไม่วา่ ซือ้ กีค่ ๆู่ ความสุขที่
ได้ไม่เคยยัง่ ยืนหรืออยูน่ าน ตอนทีไ่ ด้มาใหม่ๆ ก็ดใี จ มีความสุข
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แต่พอผ่านไปสองสามเดือนก็รู้สึกเฉยๆ และต่อมาก็เบื่อ ท�ำ
อย่างไรจึงจะมีความสุขอีก ก็ต้องไปซื้อคู่ใหม่ ได้มาก็มีความสุข
แต่แล้วก็เบื่ออีก ต้องซื้อใหม่ เป็นเช่นนี้ไม่หยุดหย่อน
ท�ำไมบางคนมีรถซูเปอร์คาร์ราคายี่สิบล้านถึงสิบห้าคัน
ก็เพราะแต่ละคันให้ความสุขแก่เขาชั่วคราวเท่านั้น ตอนที่ซื้อมา
คันแรก ก็มีความสุขดี แต่พอใช้ไปสี่ห้าเดือน ความสุขก็จืดจาง
ท�ำอย่างไรถึงจะมีความสุขอีก ก็ต้องซื้อคันที่สอง มีความสุข
สักพัก สี่ห้าเดือนก็เบื่อ ความสุขจืดจาง จึงซื้อคันใหม่ จนมีถึง
สิบคันแล้ว ก็ยงั อยากได้คนั ทีส่ บิ เอ็ดอีก แต่เดาได้เลยว่า ไม่นาน
50 ก็อยากได้คนั ทีส่ บิ สอง และเมือ่ ได้มาแล้ว ก็ยงั รูส้ กึ ไม่เต็มอิม่ หรือ
ไม่รู้สึกพอเสียที ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะความสุขที่ได้จาก
รถนั้น จืดจางเร็ว เรียกว่า “สุขชั่วคราว”
แต่นอกจากสุขชั่วคราวแล้ว มันยังเจือไปด้วยทุกข์ ทุกข์
เพราะต้องรักษา เวลาขับรถราคายีส่ บิ ล้าน ก็ไม่กล้าจอดริมถนน
เพราะกลัวโดนขูดโดนขีด แม้จอดที่บ้านก็ยังรู้สึกกังวล กลัวหนู
จะเข้าไปกัดสายไฟหรือท�ำให้รถเสีย ต้องสร้างอู่เฉพาะให้มัน
บางอู่ถึงกับติดกระจกทั้งสี่ด้าน และติดแอร์ด้วยเพื่อกันหนู ยัง
ไม่ต้องพูดถึงการดูแลมันให้มีสภาพดีและใหม่เสมอ คนโบราณ
เขาบอกว่า “มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว” ค�ำ
พังเพยนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า การมีวตั ถุทมี่ คี า่ มีราคานัน้ สร้างภาระ
ให้แก่เรา นี่คือความทุกข์อย่างหนึ่ง
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มีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งไปกราบหลวงปู่ดู่ เขาบอก
หลวงปูว่ า่ เขาเพิง่ ไปเช่าพระอุปคุตมา หลวงปูก่ ถ็ ามว่าเช่ามาท�ำไม
เขาก็ตอบว่าจะได้รวยไงครับหลวงปู่ หลวงปู่จึงเปรยขึ้นมาเบาๆ
ว่า “รวยกับซวย มันใกล้ๆ กันนะ” เขาสงสัย ถามหลวงปู่ว่า
หมายความว่าอย่างไร หลวงปู่ตอบว่า “มันออกเสียงคล้ายกัน”
เสร็จแล้วท่านก็อธิบายว่า “จะเอารวยน่ะ จะหามายังไงก็ทุกข์
จะรักษามันก็ทุกข์ หมดไปก็ทุกข์อีก กลัวคนจะจี้จะปล้น ไปคิด
ดูเถิด มันไม่จบหรอก มีแต่เรื่องยุ่ง เอาดี ดีกว่า”
พระพุทธเจ้าเปรียบสุขจากวัตถุหรือกามสุขว่าเหมือนกับ
แสงสว่างทีเ่ กิดจากคบไฟทีท่ ำ� ด้วยหญ้าแห้ง มันให้แสงสว่างก็จริง 51
แต่เป็นแสงสว่างทีไ่ ม่นวล แถมยังมีควันทีท่ �ำให้ระคายเคือง แสง
สว่างทีเ่ กิดจากไฟ ก็คอื ความสุขจากวัตถุ ส่วนความระคายเคือง
ทีเ่ กิดจากควัน ก็คอื โทษทีเ่ กิดจากกามสุข เช่น ภาระทีต่ อ้ งดูแล
ความโกรธแค้นเมื่อมีคนมาลักขโมย รวมทั้งความเสียใจเมื่อ
สูญเสียมันไป จึงกล่าวได้ว่า ความสุขจากบริโภคนิยม เป็นสุข
ชั่วคราว แต่ทุกข์ยาวนาน
เคยมีการสอบถามคนนับพันที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ในอเมริกา ทัง้ สลากกินรวบ ทัง้ สลากกินแบ่ง เก้าสิบเปอร์เซ็นต์
พูดตรงกันเลยว่า ความสุขของเขาลดน้อยลงหลังจากผ่านไปแล้ว
หกเดือน ตอนทีถ่ กู ล็อตเตอรีใ่ หม่ๆ ทุกคนมีความสุขมาก แต่พอ
ผ่านไปหกเดือน กลับสุขน้อยลง น้อยกว่าตอนที่ยังไม่ถูกด้วยซ�ำ้

อันนี้มีเหตุผลหลายประการ อาตมาจะไม่พรรณนามาก
นอกจากสุขชัว่ คราว ทุกข์ยาวนานแล้ว บริโภคนิยมยังไม่ได้
แก้ปญ
ั หาตัวตนหรือแก้ความรูส้ กึ พร่องอย่างแท้จริง เพราะไม่วา่
จะแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มเท่าไหร่ ก็ไม่เคยรูส้ กึ เต็มอิม่ สักที เกิด
ความรู้สึกพร่อง อยากได้ ไม่รู้จักพอเสมอ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ที่จริงไม่ใช่แต่คนอเมริกัน คนชาติอื่นก็เช่นกัน ถ้าถามว่า อะไร
ท�ำให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกคนจะตอบว่า ถ้ามีเงินมากกว่านี้
ฉันก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่า ทุกวันนี้เขามี
เงินมากกว่าเมือ่ สิบปีกอ่ น แต่ถามว่า เขามีความสุขมากกว่าสิบปี
52 ก่อนไหม หลายคนพบว่า ตนไม่ได้มคี วามสุขเพิม่ ขึน้ เลย ทัง้ ๆ ทีม่ ี
เงินมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัวด้วยซ�้ำ แม้กระนั้น เขาก็ยังมี
ความหวังว่า ถ้ามีมาก จะสุขมาก นี่เป็นความฝันลมๆ แล้งๆ
เพราะไม่วา่ มีมากเท่าไหร่ เขาก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่ามีความสุขเพิม่ ขึน้ เลย
หลายคนรู้สึกพร่อง เพราะว่าไม่ว่าจะหามามากเท่าไหร่
ได้มาเท่าไหร่ ก็ยงั ไม่รจู้ กั พอ มีรองเท้าสองร้อยคูแ่ ล้ว ก็ยงั อยาก
จะได้คทู่ สี่ องร้อยเอ็ด มีรถ Lamborghini สิบคันแล้ว ก็ยงั อยาก
จะได้คนั ทีส่ บิ เอ็ด แล้วพอได้คนั ทีส่ บิ เอ็ดแล้ว ก็คงอยากจะได้คนั ที่
สิบสอง จนกว่าจะได้เห็นสัจธรรมว่า วัตถุสิ่งเสพไม่ใช่ค�ำตอบ
แห่งความสุขอย่างแท้จริง ในแง่นี้ ศาสนาบริโภคนิยมไม่สามารถ
ตอบสนอง หรือเติมเต็มความรู้สึกพร่องได้ นอกจากรู้สึกพร่อง
ความสุขแล้ว ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้คุณค่า ไร้ความหมายด้วยซ�้ำ
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อาตมาได้ดูคลิปวีดีโอที่แพร่หลายเมื่อสักสามสี่ปีก่อน
ผูห้ ญิงคนหนึง่ หน้าตาสวย ร�ำ่ รวย แต่สหี น้าหม่นหมอง เธอมาหา
จิตแพทย์ บอกว่าชีวิตเธอไม่มีความสุขเลย รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า
ไร้ความหมาย ไม่รู้จะอยู่ไปท�ำไม จนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
แทนทีจ่ ติ แพทย์จะให้ยา กลับบอกเธอว่า อยากจะให้ฟงั เรือ่ งราว
ของผู้หญิงคนหนึ่ง คุณสนใจไหม เธอบอกว่าเธอสนใจ หมอจึง
เรียกคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานท�ำความสะอาดเข้ามา
คุณป้าก�ำลังท�ำความสะอาดอยู่ เธอก็วางไม้กวาด แล้วก็
มาเล่าเรือ่ งของเธอให้หญิงคนนีฟ้ งั คุณป้าเล่าว่า เมือ่ ปีทแี่ ล้วเธอ
สูญเสียสามี เพราะว่าสามีเป็นโรคมาลาเรีย หลังจากนั้นไม่นาน 53
เธอก็สญ
ู เสียลูกชายคนเดียว เพราะอุบตั เิ หตุรถยนต์ เธอเศร้าโศก
เสียใจมาก กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่สามารถยิม้ ได้อกี ต่อไป เพราะ
รู้สึกว่า ชีวิตนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้ว จนกระทั่งมีความคิดอยาก
ฆ่าตัวตาย แต่วนั หนึง่ ขณะทีเ่ ดินกลับบ้าน มีลกู แมวผอมโซตัวหนึง่
วิ่งตามเธอมาจนถึงบ้าน เธอสงสารแมว เพราะข้างนอกอากาศ
หนาว จึงอุม้ แมวเข้ามาในบ้าน เนือ่ งจากมันหิวโซ เธอจึงเอานม
ให้มนั กิน มันเลียนมจนหมดจาน มันมีความสุขมาก จึงมานัวเนีย
พันแข้งพันขาเธอ เธอเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ แล้วเธอก็ฉุกคิดขึ้น
มาว่า “เอ๊ะ ฉันไม่ได้ยิ้มอย่างนี้มานานแล้ว จ�ำไม่ได้ว่ายิ้มครั้ง
สุดท้ายเมือ่ ไร” เธอจึงได้คดิ ว่า “ถ้าการช่วยแมวตัวนีท้ ำ� ให้ฉนั ยิม้
ได้ การช่วยให้คนอื่นมีความสุข ก็น่าจะท�ำให้ฉันมีความสุขด้วย
เหมือนกัน”

วันรุง่ ขึน้ เธอจึงอบขนมปัง แล้วเอาไปเยีย่ มเพือ่ นบ้านทีป่ ว่ ย
ติดเตียง เพือ่ นบ้านดีใจมาก เธอเห็นเขายิม้ เธอก็พลอยมีความสุข
ด้วย เธอจึงรูว้ า่ ถ้าเรามอบความสุขให้กบั ผูอ้ นื่ เราก็จะมีความสุข
เช่นกัน นับแต่นั้นมา เธอตั้งใจว่า ทุกวันจะท�ำดีเพื่อผู้อื่น แล้ว
เธอก็ท�ำอย่างที่ตั้งใจทุกวัน หลังจากนั้นเธอก็กินได้นอนหลับ
สามารถยิ้มได้ และกลับมามีความสุขเหมือนเดิม
พอคุณป้าเล่าเรือ่ งนีเ้ สร็จ ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็องึ้ เลย เธอบอกว่า
“เธอมีทุกอย่างที่เงินซื้อได้ แต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ (ความสุข) เธอ
ไม่มีเลย”
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ผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินมากมาย ซื้อทุกอย่างที่ปรารถนา แต่
ไม่มีความสุข สุขกายจริงแต่ใจไม่มีความสุข ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
มีเงินไม่มาก แต่จติ ใจเธอเปีย่ มไปด้วยความสุข เพราะเธอได้ท�ำ
สิ่งที่มีคุณค่า ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากสุขชั่วคราว ทุกข์ยาวนานแล้ว
บริโภคนิยมยังไม่ได้แก้ปัญหาตัวตน
หรือแก้ความรู้สึกพร่องอย่างแท้จริง
เพราะไม่ว่าจะแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มเท่าไหร่
ก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มสักที
เกิดวามรู้สึกพร่อง อยากได้ ไม่รู้จักพอเสมอ
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เรือ่ งนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า ถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมาย พรัง่ พร้อม
ด้วยวัตถุสิ่งเสพ แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดความพร่องในจิตใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการพร่องความสุข หรือความรูส้ กึ ว่าชีวติ ไร้คณ
ุ ค่า ซึง่ ล้วนแต่
ท�ำให้เป็นทุกข์ เพราะรูส้ กึ ว่าชีวติ ว่างเปล่า โหวงเหวง จิตใจว้าวุน่
ทรัพย์สมบัตเิ หล่านีไ้ ม่สามารถตอบโจทย์ได้ การบริโภคไม่สามารถ
ลดหรือบรรเทาความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจ ซึ่งอาตมาเรียกว่า
เป็นปัญหาตัวตนของคนจ�ำนวนไม่น้อยในปัจจุบัน
เรื่องราวของหญิงผู้นี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความสุขใจอีกอย่าง
ที่ขาดหายไปจากชีวิตของเธอ นั่นคือความสงบ กล่าวได้ว่าสิ่งที่
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รบกวนจิตใจของเธออีกอย่างหนึ่งคือ “การพร่องความสงบ”
ทุกวันนี้มีคนจ�ำนวนมากที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขเพราะ
ว่ายังมีไม่พอ เขาจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาเพื่อมีให้มากขึ้น แต่
ไม่วา่ ได้มาเท่าไหร่ ก็ยงั ไม่มคี วามสุขเสียที เขาคิดว่าทีเ่ ป็นเช่นนัน้
เพราะยังมีไม่พอ ต้องไปหามาอีก แต่ความจริง ที่เขาเป็นทุกข์
ไม่ใช่เพราะมีไม่พอ แต่เพราะสงบไม่พอต่างหาก นี่คือปัญหา
พื้นฐานของคนในยุคปัจจุบัน ความสงบที่ว่า หมายถึงความสงบ
ในจิตใจ การพร่องความสงบนี้ ยิง่ มีมากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ รูส้ กึ ไม่มนั่ คง
จะรูส้ กึ รุม่ ร้อน กระสับกระสาย ส่วนหนึง่ เกิดจากความไม่แน่นอน
ในอนาคต ความวิตกกังวลว่าจะมีความผันผวนปรวนแปรเกิดขึน้
กับทรัพย์สมบัติของตน รวมทั้งกลัวว่าจะต้องพลัดพรากสูญเสีย
คนรักและของรัก

คนทีร่ วยเพราะหุน้ อาตมาเชือ่ ว่าเขาไม่ได้มคี วามมัน่ ใจ หรือ
มีความสุขอย่างแท้จริง เพราะว่าราคาหุ้นจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แม้จะเป็นหุน้ ชัน้ ดีกต็ าม ในใจรูส้ กึ หวัน่ ไหวอยูล่ กึ ๆ ว่า ทรัพย์สมบัติ
ทีต่ วั เองมีจะด้อยค่าลง หรือแปรเปลีย่ นไป ยังไม่ตอ้ งพูดถึงความ
อยากได้โน่นได้นี่ ซึง่ คอยรบกวนจิตใจไม่หยุดหย่อน ท�ำให้ใจไม่สงบ
เสียที เห็นคนอืน่ เขามีมากมาย ก็ทกุ ข์ใจทีต่ นเองไม่มี แม้รวยแล้ว
แต่เห็นคนทีร่ วยกว่าก็ทกุ ข์ เพราะรูส้ กึ ว่าตัวเองยังรวยไม่พอ ความ
รู้สึกเหล่านี้คอยรุมเร้าจิตใจ ท�ำให้หาความสงบได้ยาก
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ยังไม่ตอ้ งพูดถึงความรูส้ กึ พร่องทีล่ กึ สุด นัน่ คือ
56 ความรู้สึกพร่อง เนื่องจากสงสัยว่า “ตัวตน” หรือ “ตัวฉัน”
มีจริง ไหม ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย ความรู้สึกคับข้องใจ ในสภาพดังกล่าว ไม่ว่า
บริโภคมากมายเพียงใด มีเงินทองมากแค่ไหน ก็ไม่ได้ลดความ
รู้สกึ พร่องทีว่ ่า ซึง่ เป็นความพร่องในระดับจิตไร้ส�ำนึกเลยทีเดียว
เพราะทรัพย์สมบัติที่มีมากมาย ไม่สามารถลดความลังเลสงสัย
ในความไม่มีตัวตนได้อย่างแท้จริง เรียกว่าถมเท่าไหร่จิตใจ
ก็ไม่รู้สึกเต็ม เพราะถมผิดที่ ไม่ได้ตอบโจทย์ที่แท้จริง หรือ
เกาไม่ถูกที่คัน ดังนั้น ความรู้สึกคับข้องใจ กระสับกระส่าย
ว่างเปล่า จึงยังรบกวนจิตใจต่อไป ไม่หยุดหย่อน
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การค้นพบของพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ
คือการค้นพบว่า “ตัวกู” ไม่มีอยู่จริง
ตัวกูหรือตัวตน เป็นแค่ภาพปรุงแต่ง
ที่จิตปรุงขึ้นมาเป็น “มายา”
อะไรที่เป็นมายา อะไรที่ไม่เป็นความจริง
ในส่วนลึกของจิตใจ เราทุกคนก็ย่อมรู้
แม้มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน

การรับมือกับ

ปัญหาตัวตน

พุทธศาสนามองเรื่องนี้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร ในการ
รับมือกับปัญหาตัวตนดังกล่าว
ประการแรก พุทธศาสนามองว่า “ตัวตนใหม่” นี้ ไม่ได้
เกิดจากการเสพ ไม่วา่ จะเสพสินค้าหรือเสพสัญลักษณ์ แต่ตอ้ ง
เกิดจากการสร้าง เกิดจากการท�ำเอง เช่น เป็นคนใหม่ด้วย
การท�ำดี คุณเป็นคนใหม่ได้ ถ้าคุณรักษาศีล คุณท�ำความดี
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ตัวตนใหม่เกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่ายังมีรถ
คันเดิม บ้านหลังเดิม เสือ้ ผ้าตัวเดิม แต่ความเป็นคนใหม่เกิดขึน้
ได้ เมื่อใจเราเปลี่ยน ใจเรามีทัศนคติในทางบวก หรือมีความ
เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลมากขึน้ ซึง่ เกิดขึน้ ได้จากการให้ทานเป็นจุดเริม่ ต้น
ตามมาด้วยการรักษาศีล และการฝึกจิต ฝึกปัญญา

ในพุทธศาสนา วิธหี นึง่ ทีจ่ ะท�ำให้คนเราเปลีย่ นเป็นคนใหม่
ก็คอื การบวช การบวชเป็นหนทางหนึง่ ในการเปลีย่ นเป็นคนใหม่
ก่อนบวชจะมีการโปรยทาน เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างตัวตน
ใหม่ นัน่ คือ ลด ละ มีเมตตา กรุณา และเมือ่ บวชแล้วก็เหมือน
เป็นคนใหม่ เริ่มจากมีชื่อใหม่เรียกว่า “ฉายา” เป็นภาษาบาลี
ครอบครัวก็เปลี่ยน พ่อแม่ก็เปลี่ยน อุปัชฌาย์กลายเป็นพ่อแม่
แทน พีน่ อ้ งในครอบครัวก็เปลีย่ นมาเป็นเพือ่ น พระอายุมากกว่า
เรียกว่า ภันเต อายุนอ้ ยกว่าเรียกว่าอาวุโส นีเ้ ป็นวิถที างหนึง่ ใน
การเปลีย่ นเป็นคนใหม่ทพี่ ทุ ธศาสนาหยิบยืน่ ให้ คนทีผ่ า่ นการบวช
มา จึงเรียกว่าคนสุก ไม่ใช่คนดิบอีกต่อไป
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แต่ถึงแม้ไม่บวช เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ด้วย
การบ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล ธรรมเนียมการจาริกแสวงบุญไปตาม
ที่ต่างๆ เป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เพียง
เพราะไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น แต่เป็นเพราะว่าในระหว่างทาง
ได้รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ท�ำความเพียร ขัดเกลาตนเอง
กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมา สรุปก็คือ การเป็นคนใหม่ หรือการ
มีตัวตนใหม่ เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนตน เพื่อสร้างคุณภาพใหม่
ให้กับจิตใจ จนมีความมั่นคงภายในอย่างแท้จริง
การฝึกฝนตนนั้น เป็นไปเพื่อการละ ยิ่งละมากเท่าไหร่
จิตก็ยิ่งเปลี่ยนมากเท่านั้น ไม่ใช่ละทรัพย์สมบัติด้วยการให้ทาน
เท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือละกิเลส ละความยึดติดถือมัน่ ท�ำให้
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มีตัวตนใหม่อย่างแท้จริง อย่างน้อยๆ ก็ทำ� ให้เป็นคนใจเย็นมาก
ขึ้น มีความเอื้อเฟื้อ เป็นอิสระจากวัตถุ สิ่งที่เรียกว่า being
หรือคุณภาพภายใน เป็นสิ่งส�ำคัญกว่า having หรือการมี
ขณะทีบ่ ริโภคนิยมบอกว่า คุณจะเป็นคนใหม่เมือ่ คุณ “มี”
อย่างนั้นอย่างนี้ จนมีค�ำพูดว่า “I shop, therefore I am”
หรือ “ฉันชอป ฉันจึงมีตวั ตน” แต่พทุ ธศาสนามองว่า คุณจะเป็น
คนใหม่เมือ่ คุณได้ “ท�ำ” เช่น ให้ทานและขัดเกลาตนเอง เริม่ ต้น
ด้วยการขัดเกลา ทางกาย วาจา จนกระทั่งถึงการขัดเกลาจิต
และปัญญา พุทธศาสนามองว่า ความสุขที่แท้ เกิดจากการท�ำ
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ไม่ใช่เกิดจากการเสพ
ขณะทีบ่ ริโภคนิยมให้สญ
ั ญากับเราว่า ถ้าเรามีมาก เราจะ
มีความสุขมาก ดังนั้นจึงต้องเสพเยอะๆ ไม่ว่าเสพวัตถุ เสพ
บริการ หรือเสพประสบการณ์ แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว การเสพเหล่านัน้
ไม่ช่วยให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ความสุขแท้จริง เกิดจากการ “ท�ำดี” ต่างหาก ดังเรือ่ งเล่า
เมื่อสักครู่ ที่เปรียบเทียบระหว่างหญิงสาวที่ร�่ำรวยกับคุณป้า
ทีย่ ากจน คนหนึง่ รวยทรัพย์แต่ไม่มคี วามสุขใจ อีกคนหนึง่ ยากจน
แต่มคี วามสุขใจ แม้ไม่รวยทรัพย์ แต่รวยความสุข เป็นความสุข
ทีเ่ กิดจากการท�ำความดี ส่วนความสุขทีเ่ กิดจากการเสพ ความสุข
ที่เกิดจากการมี ไม่สามารถให้ความรู้สึกเต็มอิ่มในจิตใจได้อย่าง

แท้จริง ไม่สามารถลดความรู้สึกพร่องได้ แต่ความสุขที่เกิดจาก
การท�ำความดี เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ สามารถช่วยเติมเต็มจิตใจ
ได้ อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง คือท�ำให้จิตใจเปี่ยมสุขและเปี่ยม
คุณค่า ยิ่งถ้ารู้จัก “การท�ำ” ที่ละเอียดกว่านั้น คือการท�ำสมาธิ
ภาวนา ก็จะช่วยท�ำให้จิตใจได้รับความสงบ
บางครัง้ ท�ำดีแล้ว ก็ยงั มีสงิ่ รบกวนจิตใจ เช่น ท�ำดีแล้วแต่
ไม่มีคนเห็น ท�ำดีแล้วแต่คนไม่เข้าใจ หรือว่าท�ำดีแล้วก็ยังมี
ความวิตกกังวลมารบกวน เช่น กังวลเรือ่ งการงาน หรือเป็นทุกข์
ที่ช่วยเขาได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าเรารู้จักท�ำสมาธิภาวนา ความสงบ
62 ก็เกิดขึ้นในจิตใจได้
ถ้าหากภาวนาไป จนถึงระดับวิปสั สนา
ก็จะเห็นชัดเจนว่า จริงๆ แล้ว มันไม่มตี วั กูตงั้ แต่แรก
เราไม่ตอ้ งวาง “ตัวกู” หรอก
เพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรก

พุทธศาสนามองว่า ความสุขไม่ได้เกิดจากการมี แต่เกิด
จากการละ เกิดจากการวาง แทนที่จะมีให้มากๆ เราควรรู้จัก
ปล่อยวางให้มาก การให้ทาน เป็นจุดเริม่ ต้นในการปล่อยวาง ไม่ใช่
แค่สละสิ่งของเท่านั้น แต่ยังช่วยสละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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เรายึดว่าเป็น “ของกู” ถ้าเราให้ทานเป็น ความยึดมั่นถือมั่นใน
“ของกู” ก็จะน้อยลง และความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน “ตัวกู” ก็จะลดลง
ตามไปด้วย ที่ส�ำคัญก็คือ นอกจากการลดความกังวล ความ
เครียด ด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดติดถือมั่นแล้ว พุทธศาสนายัง
ช่วยให้เราลดความรู้สึกพร่องได้อย่างแท้จริง โดยการชี้ให้เห็น
ความจริงว่า ไม่มี “ตัวกู” อยูเ่ ลย “ตัวกู” เป็นแค่สงิ่ ทีจ่ ติ ปรุงแต่ง
หรือทึกทักว่ามีจริง มันเป็นเพียงมายา
ศาสนาอื่นแก้ปัญหาตัวตนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การท�ำให้
ตัวตนของแต่ละคน ถูกกลืนเข้าไปรวมกับตัวตนที่ใหญ่กว่า เช่น
อาตมัน หรือพระเจ้า ท�ำให้จิตใจรู้สึกมั่นคง ไม่ว่างเปล่า บาง 63
ศาสนาท�ำให้รู้สึกว่าแม้ตายไปแล้ว ตัวตนก็ยังมีความสืบเนื่อง
ตัวตนไม่ได้ดับสูญ เช่น มีสวรรค์ มีชาติหน้ารองรับการสืบต่อ
ของตัวตน ชาตินตี้ ายแต่กาย แต่ตวั ตนยังสืบเนือ่ งต่อไปในชาติหน้า
แนวคิดดังกล่าว นอกจากช่วยแก้ปญ
ั หาตัวตนของผูค้ น ท�ำให้อยู่
อย่างไม่ทกุ ข์ใจ ไม่กระสับกระส่ายแล้ว ยังท�ำให้กลัวตายน้อยลง
ทีนี้อาจมีคนสงสัยว่า ในสังคมหรือวัฒนธรรมที่ไม่เชื่อว่า
มีพระเจ้า สวรรค์ หรือชาติหน้า เพราะเสื่อมศรัทธาในศาสนา
เขาแก้ปัญหานี้อย่างไร ค�ำตอบก็คือ เอาสิ่งอื่นมาแทน เช่น
ประเทศชาติ หลายคนรูส้ กึ อบอุน่ ใจ เมือ่ มีประเทศชาติเป็นทีย่ ดึ
เหนีย่ ว การท�ำให้แต่ละคนรูส้ กึ ว่า ตัวตนของตนถูกกลืนหาย หรือ
เข้าไปรวมกับสิ่งที่ใหญ่กว่า เช่น ประเทศชาติ ช่วยลดปัญหา

ตัวตนได้ในระดับหนึ่ง ท�ำให้คนรู้สึกอบอุ่นมั่นคง แต่นั่นไม่ใช่วิธี
การแก้ปัญหาตัวตนที่แท้จริง
พุทธศาสนาไปไกลกว่านัน้ พุทธศาสนาชีใ้ ห้เห็นว่า ตัวตน
นัน้ ไม่มอี ยูจ่ ริง เพราะถ้ามีจริงแล้ว ตัวตนของแต่ละคนย่อมคงที่
ไม่แปรเปลี่ยน อย่างไรก็ตามความจริงดังกล่าว เพียงแค่คิดเอา
หรือไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ ใจต้องเห็นความ
จริงนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วย จึงจะหายสงสัยกังขา พูดอีกอย่างคือ
ต้องเป็นการประจักษ์แจ้งอย่างถ่องแท้ว่า “ตัวกูไม่มีจริง” การ
ประจักษ์แจ้งดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้จากการท�ำสมาธิภาวนา
64 ทีเ่ รียกว่า “วิปสั สนา” โดยอาศัยการเจริญสติปฏั ฐานเป็นส�ำคัญ
การเจริญสติปฏั ฐาน แม้เพียงเบือ้ งต้น คือการรูก้ าย เห็น
กายตามที่เป็นจริงก็ช่วยได้มาก เมื่อเรามีสติขณะเดิน ก็จะเห็น
ว่า ทีเ่ ดินนัน้ ไม่ใช่เราหรือ “กู” เดิน แต่เป็น “รูป” ทีเ่ ดิน เวลามี
ความคิดเกิดขึ้น มันไม่ใช่เราคิดหรือ “กู” คิด แต่เป็น “นาม”
หรือ “จิต” ที่คิดหรือมีความคิดเกิดขึ้นกับจิตหรือนามนั้น เวลา
โกรธ มันไม่ใช่เราโกรธ แต่เป็นความโกรธทีเ่ กิดขึน้ ในใจ ถ้าเรา
เจริญสติอย่างถูกต้อง จะช่วยไถ่ถอนความยึดมัน่ ถือมัน่ หรือลด
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวกูของกูได้ เพราะจะเห็นว่า ไม่วา่ ท�ำอะไร
ลงไป มันไม่มตี วั กูเป็นผูท้ �ำ มีแต่ “รูป” หรือ “นาม” หรือมีแต่
“กาย” กับ “ใจ” ทีเ่ ป็นตัวกระท�ำ เอาเข้าจริง ไม่มคี ำ� ว่า “ใคร”
มีแต่ค�ำว่า “อะไร” มากกว่า ที่กระท�ำหรือเป็นไป
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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ฉะนัน้ ถ้าหากภาวนาไปจนถึงระดับวิปสั สนา ก็จะเห็นชัดเจน
ว่า จริงๆ แล้ว มันไม่มตี วั กูตงั้ แต่แรก เราไม่ตอ้ งวาง “ตัวกู” หรอก
เพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรก เพียงแค่เราวางหรือสละความ
ยึดถือว่ามีตัวกูเท่านั้นก็พอแล้ว เมื่อเห็นชัดแจ่มแจ้งว่าไม่มีตัวกู
ความลังเลสงสัยว่า ตัวกูมีอยู่จริงไหมก็จะหมดไป จิตจะยอมรับ
อย่างสิ้นเชิงว่า ไม่มีตัวกูเลยแม้แต่น้อย จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะ
กดข่มความลังเลสงสัยว่าตัวกูมจี ริงไหมอีกต่อไป ความรูส้ กึ พร่อง
ที่รบกวนจิตใจก็จะหายไป เกิดความรู้สึกเต็มอิ่ม หรือความรู้สึก
โปร่งเบาขึ้นมา เป็นอิสระอย่างแท้จริง
พุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาตัวตนได้ตั้งแต่ระดับ 65
เบือ้ งต้น เช่น ความรูส้ กึ ว่าชีวติ ไม่มคี ณ
ุ ค่า ไร้จดุ หมาย หรือความ
รู้สึกว่าพร่องความสุข ทั้งนี้ด้วยการท�ำความดี ซึ่งช่วยเติมเต็ม
จิตใจให้มีความสุขและเปี่ยมด้วยคุณค่า ขณะเดียวกัน การท�ำ
สมาธิภาวนา ก็ช่วยเติมเต็มความสงบให้แก่จิตใจ ไม่รู้สึกพร่อง
หรือขาดความสงบอีกต่อไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ความรูส้ กึ พร่องเพราะ
ไม่แน่ใจว่าตัวกูมีจริงไหมก็จะเลือนหายไป เมื่อเราได้เจริญ
วิปสั สนา คือการบ�ำเพ็ญ “ปัญญาภาวนา”
นี้คือวิธีแก้ปัญหาตัวตนที่ได้ผลและช่วยลดรากเหง้าของ
ความทุกข์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อบริโภคนิยม

ครอบง�ำพุทธศาสนา
67

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ พุทธศาสนาที่สอน
และเผยแผ่ในปัจจุบัน ไม่ได้เสนอทางออกที่แตกต่างหรือดีกว่า
บริโภคนิยมเลย ไม่สามารถท�ำให้คนเห็นว่า พุทธศาสนาสามารถ
แก้ทกุ ข์ทางใจได้ดกี ว่า หรือยัง่ ยืนกว่าบริโภคนิยม การทีท่ กุ วันนี้
ผู้คนหันไปหาบริโภคนิยมกันมากมาย ทั้งๆ ที่เรียกตัวเองว่าเป็น
ชาวพุทธ หรือทั้งๆ ที่ยังเข้าวัดอยู่ สาเหตุส�ำคัญก็เพราะการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน ไม่สามารถท�ำให้ผู้คนเห็นว่า
พุทธศาสนาเป็นค�ำตอบที่ดีกว่าบริโภคนิยม และเมื่อผู้คนหันเห
ไปหาบริโภคนิยมเพราะเชื่อว่า มันสามารถให้ค�ำตอบ แก้ทุกข์
ทางใจ หรือตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้ สิ่งที่

ชาวพุทธท�ำในปัจจุบัน แทนที่จะเสนอทางเลือกที่ดีกว่า กลับ
คล้อยตามหรือเลียนแบบบริโภคนิยม ด้วยการตอบสนองความ
อยากมี อยากรวย อยากได้ เดีย๋ วนีพ้ รทีพ่ ระนิยมให้แก่ญาติโยม
ก็คือ คือ “รวยๆๆ” ส่วนญาติโยมก็หวังพรอย่างนี้จากพระ
เคยมีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาอาตมา คุยกันครู่ใหญ่ อาตมาก็
ให้พรว่า “ขอให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขนะ” ผ่านไปไม่ถงึ นาที เขาบอกว่า
จะกลับบ้านแล้ว ขอพรหน่อย อาตมาก็เลยทักว่า “เพิง่ ให้เมือ่ กีน้ ี้
เอง” ทีแรกเขาก็งง ทีง่ ง ก็คงเป็นเพราะอาตมาไม่ได้บอกว่า ขอ
ให้เขารวยๆๆ แต่บอกว่า “ขอให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข” เขาฟังแล้ว ไม่คดิ
68 ว่านัน่ คือพร เพราะว่า “อยูเ่ ย็นเป็นสุข” เป็นข้อความทีไ่ ม่โดนใจ
เขา หรือไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เขาต้องการคือ “รวยๆๆ”
กระมัง
ทุกวันนี้ พุทธศาสนาตอบสนองความอยากรวย อยากมี
อยากได้ ของผู้คน ด้วยการอวยพรให้รวยๆๆ หรือไม่ก็ขาย
วัตถุมงคล ขายบุญ โดยเน้นอานิสงส์คอื ความร�ำ่ รวย เน้นการมี
การได้ มากกว่าการละ ให้มมี ากๆ แทนทีจ่ ะสอนให้รจู้ กั ละ ไม่วา่
จะเป็นการละวัตถุสิ่งของ ไปจนถึงการละความโกรธ ละความ
โลภ เน้นการใช้เงิน มากกว่าการท�ำความเพียร เดี๋ยวนี้มีการ
น�ำเสนอทางลัดและง่าย ส�ำหรับคนที่อยากได้สมาธิหรือนิพพาน
ขอเพียงแต่วา่ จ่ายเงินเยอะๆ ก็จะได้สมาธิไวๆ หรือเข้าถึงนิพพาน
เร็วๆ ท�ำนองเดียวกัน ถ้าอยากรวยเร็ว ก็แนะน�ำให้ทำ� บุญเยอะๆ
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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คุณไม่ต้องขยันก็ได้ แค่ท�ำบุญเยอะๆ หรือว่าซื้อบุญให้ถูกตัว
ก็จะรวยได้
ทุกวันนี้ ผูค้ นท�ำบุญไม่ตา่ งจากการซือ้ หุน้ เวลาซือ้ หุน้ ผูค้ น
ก็จะดูว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูง หลายคนก่อนจะท� ำบุญ
ก็ดูว่า บุญชนิดไหนท�ำแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ถ้าท�ำบุญกับ
สัตว์ได้ผลตอบแทนน้อยก็ไม่อยากท�ำ ท�ำบุญกับคนจนได้ผล
ตอบแทนน้อย ก็ไม่ค่อยท�ำ ต้องท�ำบุญกับพระอรหันต์ จึงจะได้
ผลตอบแทนมาก จึงตามหาพระอรหันต์ จนกระทัง่ ไปเจอเณรค�ำ
เข้า ก็ถกู เขาหลอก หมดเงินไปมากมาย นีเ้ ป็นเพราะท�ำบุญเพือ่
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จะเอา ไม่ได้มีจิตที่คิดจะละ
พุทธศาสนาที่เผยแผ่ทุกวันนี้ยัง เลียนแบบบริโภคนิยม
อีกหลายอย่าง เช่น น�ำเสนอวิธกี ารต่างๆ ทีร่ วดเร็วทันใจ สะดวก
สบาย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการท�ำบุญ หรือการภาวนา ก็น�ำ
เสนอวิธกี ารทีร่ วดเร็วทันใจ สะดวกสบาย อะไรทีย่ งุ่ ยาก อะไรที่
ล�ำบาก ก็ไม่คอ่ ยส่งเสริมเท่าไหร่ ทัง้ นีเ้ พราะผูค้ นยุคนีช้ อบอะไร
ที่รวดเร็วทันใจ สะดวกสบาย จะกินอาหาร ก็ต้อง fast food
จะกินกาแฟ ก็ตอ้ ง instant coffee แม้แต่จะปฏิบตั ธิ รรม ก็อยาก
รู้ว่าท�ำอย่างไรจะมีสติเร็วๆ หายโกรธไวๆ ลดกิเลสทันที โดย
ไม่ต้องเหนื่อย เวลาฟังธรรม ก็อยากรู้ธรรมะสั้นๆ ที่จะช่วยลด
ทุกข์ได้ไวๆ

แนวโน้มอีกประการหนึ่งของพุทธศาสนาในปัจจุบัน คือ
เน้นสนองความต้องการของปัจเจกบุคคล ไม่สนใจส่วนรวม เช่น
ชักชวนคนท�ำบุญสร้างวัตถุโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
สอนให้คนสนใจแต่ประโยชน์ตน จนลืมประโยชน์ท่าน หรือการ
ช่วยเหลือสังคม มีหลายงานที่ผู้คนแห่กันมาท�ำบุญ แต่ทิ้งขยะ
เกลือ่ นกลาดเต็มวัด โดยไม่มกี ารสร้างจิตส�ำนึกให้ผคู้ นได้ตระหนัก
ว่า เมือ่ จะมาท�ำบุญ ก็ควรค�ำนึงถึงส่วนรวมด้วย คุณจะมาเอาบุญ
แต่ก็อย่าทิ้งขยะ ทุกวันนี้สำ� นึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส�ำนึกในการช่วยเหลือสังคมมีอยูน่ อ้ ยมากในหมูช่ าวพุทธ ส่วนใหญ่
เน้นแต่การท�ำบุญเพื่อจะเอา เพื่อจะมี เพื่อจะรวย
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สิง่ หนึง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนาใกล้เคียงกับบริโภคนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ
คือการท�ำให้ผคู้ น นึกถึงแต่ตวั เอง ไม่สนใจผูอ้ นื่ แม้กระทัง่ การ
อุทศิ บุญกุศลให้แก่ผอู้ นื่ เดีย๋ วนีม้ หี ลายคนไม่อยากท�ำ เพราะกลัวว่า
ถ้าอุทศิ บุญกุศลให้คนอืน่ แล้ว บุญของตนจะเหลือน้อยลง ความคิด
ดังกล่าวแพร่หลาย เพราะมีการสอนว่า อย่าแผ่บญ
ุ กุศลให้คนอืน่
มาก เพราะบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลง นี้เป็นความคิด
ที่เห็นแก่ตัวมาก คงเพราะได้รับอิทธิพลจากบริโภคนิยม เพราะ
บริโภคนิยมเน้นให้เอามากๆ สละให้นอ้ ย คิดถึงแต่ตวั เองเยอะๆ
เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีล หรือภาวนา
หลายคนจะเน้นแต่ตวั เอง หรือนึกถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดแก่ตวั เอง
เป็นทีต่ งั้ เช่น ให้ทานเพราะหวังรวย ไม่ใช่เพราะอยากช่วยผูอ้ นื่
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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หรือแม้แต่เพื่อลดความตระหนี่ รักษาศีลก็เพื่อตัวเอง มองข้าม
อานิสงส์ของศีลว่า เป็นไปเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่าง
สงบสุข มิตดิ า้ นสังคมถูกมองข้ามไปจากการท�ำบุญ การรักษาศีล
หรือการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ
เดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การให้ทาน รักษาศีล หรือภาวนา
หลายคนจะเน้นแต่ตัวเอง
หรือนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวเองเป็นที่ตั้ง

ทุกวันนีผ้ คู้ นจ�ำนวนมากปฏิบตั ธิ รรมโดยไม่สนใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น แม้กระทั่งพี่น้องหรือคนในครอบครัว อาตมาได้รับฟังค�ำ
บ่นมามากทีเดียวเลยว่า นักปฏิบัติธรรมหลายคน ขวนขวาย
ไปปฏิบัติธรรมในที่ไกล ท�ำบุญเยอะแยะเลย แต่ไม่สนใจพ่อแม่
ขณะทีพ่ อ่ แม่ทำ� งานหนัก ช่วยท�ำงานบ้าน เช็ดบ้าน ถูบา้ น บางที
ท�ำอาหารให้ลกู ซักผ้า รีดผ้าให้ลกู ทัง้ ทีแ่ ก่แล้ว แต่ลกู ก็ไม่เคย
คิดจะช่วยพ่อแม่เลย แม้กระทัง่ วันเสาร์อาทิตย์ ถามว่าเสาร์อาทิตย์
ไปไหน ? ค�ำตอบคือไปท�ำบุญ บางทีก็ไปภาวนา ท�ำเสร็จก็บอก
ว่าเอาบุญมาฝากพ่อฝากแม่ แต่ไม่สนใจที่จะช่วยผ่อนเบาภาระ
ของพ่อแม่ หรือช่วยพ่อแม่ท�ำงานบ้าง ท�ำไมจึงไม่คิดว่า การ
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ช่วยงานหรือช่วยดูแลพ่อแม่ ก็เป็นการท�ำบุญ เป็นการปฏิบตั ธิ รรม
อย่างหนึ่ง
อาตมาเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่โรงพยาบาล เขาเป็น
มะเร็งที่คอ นั่งคุยเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ อาตมาต้องนั่งก้มคุย
กับเขา พยาบาลก็ดนี ะ ดูแลเขาจนกระทัง่ ใกล้จะกลับบ้านได้ แต่
ก็มีปัญหาว่า เมื่อกลับบ้านแล้วใครจะดูแล พยาบาลไม่สามารถ
จะตามไปดูแลได้ คนไข้คนนี้เคยมีแฟนมาช่วยดูแล แต่ว่าวันดี
คืนดีก็โดนพี่สาวไล่ไป บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกัน มาดูแลกัน
อย่างนี้ไม่ได้ ผิดศีลข้อสาม อาตมาก็งง ไม่รู้ว่าผิดศีลข้อสาม
72 ตรงไหน เมื่อไม่มีคนดูแล พยาบาลจึงติดต่อพี่สาวให้มาดูแล
พี่สาวปฏิเสธ บอกว่า “ฉันไม่ว่าง ก�ำลังปฏิบัติธรรมอยู่ ในเมื่อ
เขาป่วย เขาก็ตอ้ งรับกรรมของเขาไป” ทีจ่ ริงวัดทีเ่ ธอปฏิบตั ธิ รรม
ก็ไม่ไกลจากบ้านของน้องชาย อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันด้วยซ�้ำ
น่าคิดว่า ท�ำไมเธอไม่คิดว่า การดูแลน้องชาย ก็คือการ
ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ท�ำไมเธอไม่มีจิตเมตตาเลย ทั้งๆ ที่เป็น
นักปฏิบตั ธิ รรม กรณีนสี้ ะท้อนถึงการปฏิบตั ธิ รรมของคนปัจจุบนั
มากทีเดียว คือปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเอง ไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่น
ท�ำไมการปฏิบัติธรรมจึงท�ำให้คนไร้น�้ำใจ ขาดเมตตาจิต อันนี้
ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาอย่างแน่นอน แต่ว่ามัน
เกิดขึน้ ได้อย่างไร อาตมาคิดว่า ส่วนหนึง่ เพราะค�ำสอนของพุทธ
ศาสนาในปัจจุบัน เน้นที่ตัวเองมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
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อิทธิพลของบริโภคนิยม เพราะบริโภคนิยมเน้นเรื่องตัวเอง
อยู่แล้ว
ขอให้สังเกตว่า บริโภคนิยมมีพัฒนาการ จากการตอบ
สนองความสุขทางกาย มาเป็นการแก้ทุกข์ทางใจ จากการให้
ความสะดวกสบาย ปรนเปรออายตนะทัง้ ห้า เพือ่ ความเอร็ดอร่อย
สนุกสนาน สบาย มาเป็นการแก้ปัญหาทางใจ คือการลดความ
รู้สึกพร่อง หรือการมีตัวตนใหม่ แต่พุทธศาสนาพัฒนาไปใน
ทางตรงข้าม จากเดิมที่มุ่งแก้ทุกข์ทางใจ กลายเป็นตอบสนอง
ความสุขทางกาย หรือตอบสนองความต้องการทางวัตถุ คือมี
73
ทรัพย์สินเงินทองมากๆ นี้เป็นพัฒนาการที่น่าห่วง
ขณะทีบ่ ริโภคนิยมพัฒนาจากการแสวงหาวัตถุเพือ่ ความสุข
ทางกาย มาเป็นศาสนาชนิดหนึง่ เพือ่ ตอบสนองความทุกข์ทางใจ
แต่ พุ ท ธศาสนาแทนที่จะเสนอวิธีแก้ทุก ข์ ที่ ดี ก ว่ า บริ โ ภคนิ ย ม
กลับพัฒนาไปสูก่ ารตอบสนองความต้องการทางวัตถุ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ที่น่าเสียดายมาก เพราะท�ำให้ผู้คนห่างไกลจากประโยชน์สูงสุด
ของพุทธศาสนา

กลับมาสู่แก่นแท้
ของพุทธศาสนา
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ถ้าเราจะช่วยให้ผคู้ นได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากพุทธศาสนา
ต้องช่วยให้เขารู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และช่วยให้เขา
เข้าถึงวิธีการดับทุกข์ ซึ่งพุทธศาสนามีค�ำตอบที่ชัดเจน และ
ปฏิบัติได้ ไม่ใช่เข้าหาพุทธศาสนาเพียงเพราะหวังสิ่งปลอบ
ประโลมใจ ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมนต์ วัตถุมงคล ค�ำอวยพรของพระ
พุทธศาสนาสามารถให้ประโยชน์กับเรามากกว่านั้น นั่น
คือการชี้ให้เห็นถึงหนทางดับทุกข์อย่างแท้จริง สิ่งที่พุทธศาสนา
ควรท�ำในเวลานี้ ไม่ใช่การคล้อยตามบริโภคนิยม หรือปล่อยให้
บริโภคนิยมมาครอบง�ำพุทธศาสนา แต่ตอ้ งกลับมาสูส่ งิ่ ทีเ่ ป็นสาระ

แก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ให้ผู้คนได้ตระหนักชัดว่า
พุทธศาสนาเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบริโภคนิยมอย่างไร
แม้วา่ บริโภคนิยมจะเสนอการแก้ทกุ ข์ทางใจทีง่ า่ ย สะดวก
รวดเร็ว แต่ว่านอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเกิดโทษหรือเกิดผลเสีย
มากมาย วิธแี ก้ทกุ ข์ทางใจ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาตัวตนของพุทธ
ศาสนานัน้ ดีกว่า ประเสริฐกว่า แต่จะท�ำอย่างนัน้ ได้ ก็ตอ้ งท�ำให้
ผูค้ นมองเห็นว่า จุดมุง่ หมายของชีวติ คืออิสรภาพทางจิต ชีวติ ทีด่ ี
คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ แทนที่จะสอนให้คนอยาก
ร�ำ่ รวย ต้องสอนให้เขาเห็นว่า ชีวติ ทีด่ หี รือชีวติ ทีด่ กี ว่า ไม่ใช่ชวี ติ
76 ที่ ร�่ ำ รวย แต่ คื อ ชี วิ ต ที่ ส งบเย็ น เป็ น สุ ข ด้ ว ยความดี แ ละเข้ า ถึ ง
ความสงบ ยิ่งกว่านั้นคือชีวิตที่ดีที่สุดได้แก่ชีวิตที่เข้าถึงนิพพาน
อันเป็นภาวะที่อิสระอย่างสมบูรณ์
ท่านอาจารย์พุทธทาสสรุปเกี่ยวกับชีวิตที่ดีเอาไว้อย่าง
งดงามและสั้นกระชับว่า “ชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่สงบเย็นและเป็น
ประโยชน์” สงบเย็น เพราะลด เพราะละ เพราะมีปญ
ั ญา เข้าถึง
ความจริงของชีวิต จนกระทั่งไม่หวั่นไหวไปกับความเป็นอนิจจัง
ของสังขาร หรือความไม่เทีย่ งของสรรพสิง่ แม้วา่ ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น ใจก็ยัง
สงบเย็นได้ เพราะมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิต จนกระทั่ง
ไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด มิหน�ำซ�้ำ ยังสามารถบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ เพราะว่าไม่มีความเห็นแก่ตัว
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน
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จุดมุ่งหวังของชีวิตคืออิสรภาพทางจิต นี่คือประโยชน์ที่
ผูค้ นควรได้รบั จากพุทธศาสนา ไม่ใช่ความมัง่ มีหรือความร�ำ่ รวย
อิสรภาพทางจิต หรือชีวติ ทีด่ งี าม เกิดขึน้ ได้จากการฝึกฝนตนตาม
หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ดูแลรักษากาย วาจา ด้วย
ศีล ฝึกจิตด้วยสมาธิ และพัฒนาปัญญาเพือ่ ให้เห็นความจริงของ
ชีวิต หรืออย่างน้อยก็ให้รู้จักการท�ำบุญที่ถูกต้อง คือบุญกิริยา
วัตถุ ซึ่งเป็นเรื่องของการท�ำดีและการท�ำจิต บุญสิบประการนี้
ถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงก็คอื การท�ำดี ท�ำดีดว้ ยทาน ท�ำดีดว้ ยศีล
ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเกื้อกูลส่วนรวม ท�ำดีด้วยความ
ถ่อมตัว รวมทัง้ การฝึกจิตให้เห็นความจริง จนวางท่าทีตอ่ สิง่ ต่างๆ
ได้ถกู ต้อง ไม่พงึ่ พิงหรือถูกครอบง�ำด้วยสิง่ ต่างๆ รวมทัง้ ความสุข 77
พุทธศาสนาจะมีความหมายต่อผูค้ น ก็ตอ่ เมือ่ ชักชวนผูค้ น
ให้เห็นความส�ำคัญของการฝึกจิตหรือสมาธิภาวนามากขึน้ เมือ่
ต้นปีนี้ บิลล์ เกตส์ แนะน�ำหนังสือดีห้าเล่ม เป็นหนังสือดีที่สุด
ในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นก็คือ “คู่มือการท�ำสมาธิและการ
เจริญสติ” - “The Headspace Guide to Meditation and
Mindfulness” บิลล์ เกตส์ บอกว่า เมื่อก่อนเขาไม่สนใจสมาธิ
ภาวนาเลย เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลา ไร้ประโยชน์ แต่
ตอนนี้เขาเห็นความส�ำคัญมาก ขนาดชวนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
แอนดี้ (Andy Puddicombe) มาสอนสมาธิให้กับเขา แอนดี้
เคยบวชพระมาสิบปี มาฝึกปฏิบตั ทิ เี่ มืองไทยและพม่า เมือ่ สึกไป
แล้ว ก็ไปสอนสมาธิแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใจผู้คน ท�ำแล้ว

ก็เห็นผล จนบิลล์ เกตส์ เกิดความสนใจ เขาบอกว่า ทุกวันนี้
เขาท�ำสมาธิแค่วันละสิบนาทีเท่านั้น แต่ว่าท�ำแล้วได้ผลมาก
แน่นอนในฐานะชาวพุทธ เมือ่ ท�ำสมาธิ เราไม่ควรหวังความ
สงบเท่านั้นนะ แต่เพื่อให้เกิดปัญญาด้วย ไม่ใช่ท�ำสมาธิเพื่อจะ
เอา เช่น เอาความสงบ แต่ท�ำเพื่อละ เช่น ละกิเลส ละความ
เห็นแก่ตัว ละความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวง รวมทั้งความสงบ
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แม้ว่าบริโภคนิยมจะเสนอการแก้ทุกข์ทางใจ
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
แต่ว่านอกจากไม่ได้ผลแล้ว
ยังเกิดโทษหรือเกิดผลเสียมากมาย
วิธีแก้ทุกข์ทางใจ รวมทั้งการแก้ปัญหาตัวตน
ของพุทธศาสนานั้น ดีกว่า ประเสริฐกว่า
แต่จะท�ำอย่างนั้นได้ ต้องท�ำให้ผู้คนมองเห็นว่า
จุดมุ่งหมายของชีวิตคือ อิสรภาพทางจิต

พุทธศาสนาจะช่วยผูค้ นได้มาก ถ้าชีใ้ ห้เห็นว่า เหตุแห่งทุกข์
อยู่ที่ใจ ไม่ใช่เพราะเรามีน้อย ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจ
ไม่ใช่เพราะผูค้ นไม่นา่ รัก แต่เป็นเพราะใจของเราเอง ใจทีย่ ดึ ติด
ถือมั่น ใจที่ยังหลงอยู่ มีเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกข์ หากไม่แก้ที่ใจ
พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน

พระไพศาล วิสาโล

ถ้าเรารู้จักลดความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความยึดติดถือมั่น
ความสุขในจิตใจ หรือความสงบในจิตใจก็จะเกิดขึ้นได้
พุทธศาสนาควรจะชี้ให้ผู้คนได้ตระหนักว่า สุขที่แท้จริง
คืออะไร “สุขจากการท�ำดี” ประเสริฐกว่า “สุขจากการเสพ”
“สุขจากการละ” ประเสริฐและยัง่ ยืนกว่า “สุขจากการมี” ถ้าผูค้ น
เห็นความจริงดังกล่าว ความหลงใหลเพลิดเพลิน จนติดอยู่ใน
กระแสบริโภคนิยมและพลัดจมอยู่ในความทุกข์ก็จะลดน้อยลง
ที่ส�ำคัญอีกประการก็คือการชี้ให้เห็นว่า “ประโยชน์ตน
กับประโยชน์ท่าน” แยกจากกันไม่ได้ ถ้าเราต้องการพัฒนาตน 79
ต้องการชีวติ ทีด่ งี าม ก็ตอ้ งรูจ้ กั เกือ้ กูลผูอ้ นื่ ช่วยเหลือสังคม การ
คิดแต่จะเอา มุ่งความพ้นทุกข์ส่วนตัว แต่ไม่สนใจผู้อื่น มีแต่จะ
ท�ำให้หา่ งไกลจากความสุขทีแ่ ท้จริง และทีส่ �ำคัญก็คอื การภาวนา
จนกระทั่งเห็นว่า ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูได้เลย
ยิง่ เห็นตรงนีม้ ากเท่าไหร่ ปัญหาตัวตนก็จะน้อยลงๆ ไปมากเท่านัน้
ความโกรธ ความโลภ จนเกิดตัณหา มานะ ทิฏฐิ เพราะความ
ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง
การแก้ปญ
ั หาตัวตนอย่างแท้จริงเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ เราไม่หมัน่
พิจารณาจิต จนกระทั่งเห็นความจริงของกายและใจว่า มันไม่มี
อะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยแม้แต่น้อย ความจริงดังกล่าวต้อง
อาศัยความเพียรจึงจะเห็น และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่สวนทาง

กับกิเลส จึงเป็นเสมือนยาขมที่แม้ไม่น่าฟังแต่ว่าจ� ำเป็น เป็น
สิ่งประเสริฐ ดีกว่าขนมหวานที่ปรนเปรอกิเลส แต่ไม่ท� ำให้
เกิดความสุขที่แท้จริง ซ�้ำยังก่อทุกข์ด้วย
อาตมาพูดมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า หากพุทธศาสนาจะ
มีบทบาทอย่างแท้จริงในสังคม โดยไม่ถูกบริโภคนิยมครอบง�ำ
หรือกัดกร่อน จนสูญเสียสารัตถะ การน�ำเสนอทางออกทีด่ กี ว่า
ประเสริฐกว่าบริโภคนิยมเป็นสิง่ จ�ำเป็น ซึง่ ทีจ่ ริงก็คอื การกลับมา
สูส่ งิ่ ทีเ่ ป็นหัวใจ หรือแก่นแท้ของพุทธศาสนา การจะท�ำเช่นนัน้ ได้
นอกจากชาวพุทธแล้ว พระสงฆ์ก็ส�ำคัญมาก เพราะถ้าพระสงฆ์
80 เป็นแบบอย่างแห่งความสงบและความเรียบง่ายแล้ว ย่อมชี้ชวน
ให้ผู้คนเห็นชัดว่า มีวิธีที่ดีกว่าบริโภคนิยม สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา
ตัวตนอย่างแท้จริง มีอยู่จริงและเป็นไปได้ ไม่เกินวิสัยของผู้คน
ทั้งหลาย
ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทุกท่าน ขอให้มีความ
เพียรพยายามในการฝึกฝนและพัฒนาตน จนกระทั่งเข้าถึง
ความสงบสุขอย่างแท้จริง

พุทธศาสนา กับการแก้ปญ
ั หาตัวตน

อันที่จริงพุทธศาสนาสามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
แม้กระทั่งการแก้ปัญหาตัวตน
พุทธศาสนาก็มีค�ำตอบที่ดีกว่าบริโภคนิยม
แต่นั่นหมายความว่าพุทธศาสนา
จะต้องธ�ำรงรักษาแก่นแท้เอาไว้ให้ได้
รวมทั้งท�ำให้แก่นแท้ดังกล่าว
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
จนเห็นได้ชัดว่า
ค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้น แก้ทุกข์ได้จริง

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

