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ขอคิดชีวิตทวนกระแส∗

ขออนุโมทนา ทานผูสนใจและทานที่ดํ าเนินชีวิตแบบทวน
กระแส ซ่ึงถือวาเปนผูมีความตั้งใจดีในการจะดํ าเนินชีวิตใหถูก
ตอง ไมเฉพาะแตการดํ าเนินชีวิตของตนใหถูกตองเทานั้น แตยัง
หมายถึงจะพยายามนํ าทางสังคมไปในทางที่ถูกตอง หรือวาจะทํ า
กิจกรรมอะไรตางๆ เพื่อเปนแบบอยางแกสังคม โดยมองวาความ
เปนไปในชีวิตและในสังคมปจจุบันเทาที่เรามองเห็นนี้ยังมีสิ่งที่ไม
ถูกตอง

การที่เราใชคํ าวา “ทวนกระแส” บอกอยูในตัวแลววา สภาพ
ปจจุบันนี้มีอะไรที่ไมสมควรคลอยไปตามหรือยอมเปนตาม เราจึง
จํ าเปนตองมีการทวนกระแสขึ้น ในขณะเดียวกันการที่จะมาทวน
กระแส ก็บอกอยูในตัววามีความยาก เพราะกระแสที่เปนไปคือ

                                                          
∗ เรยีบเรียงจากบทน ําเสวนาเรือ่ง “ชวีติทวนกระแสในมมุมองชนชัน้กลาง” ซึง่ไดจดัขึน้
ณ อาศรมวงศสนทิ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๓๔ (ไดปรบัปรงุใหม ส ําหรบัการพมิพครัง้ลา
สดุ พ.ค. ๒๕๓๖ นี)้
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ขอคิดชีวิตทวนกระแส

กระแสของคนสวนใหญในสังคม เมื่อเราจะมาทวนกระแส การ
กระทํ าของเราซึ่งเปนบุคคลหรือกลุมเล็กๆ เมื่อไปทวนเขากับ
กระแสความเปนไปของคนสวนใหญก็ยอมเปนเรื่องยาก

กระแสนี้มีหลายอยาง อาจจะเปนกระแสคานิยม กระแส
วัฒนธรรม หรือกระแสความเจริญ ซึ่งบางอยางเปนเรื่องทางจิตใจ
เปนนามธรรมมาก บางอยางก็ออกมาเปนรูปของวัตถุดวย

กระแสคานิยมเปนตัวนามธรรมที่กํ ากับพฤติกรรมของคน
หรือของสังคม ซึ่งถือวามีอิทธิพลอยางมากในชีวิตของมนุษย ชีวิต
ของคนทุกยุคทุกสมัยมักจะเปนไปตามคานิยม และสังคมก็จะถูก
กํ าหนดดวยคานิยมนั้น แตถาพูดอีกอยางหนึ่งวากระแสความ
เจริญ ก็จะทํ าใหมองกระแสนั้นในลักษณะที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
เปนเรื่องของวัตถุ เปนเรื่องของสภาพที่มองเห็น ที่พูดนี้หมายความ
วากระแสมีหลายระดับ ตั้งแตระดับกระแสคานิยมที่เปนนามธรรม
จนถึงกระแสความเจริญในลักษณะที่เปนวัตถุอยางปจจุบันนี้

เรามองวาสงัคมปจจุบันนี้เนนเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ซึ่งเปนกระแสของความเจริญท่ีมีปญหา ซึ่งไมควรจะปลอยตัว
เรื่อยเปอยไปตาม แตก็เหมือนกับท่ีไดบอกไวขางตนแลววา การใช
ชีวิตทวนกระแสนั้นเปนเรื่องที่ยาก เพราะเปนเรื่องของการที่เราซึ่ง
เปนบุคคล หรือเปนคนจํ านวนนอยมาทวน คือไมไปตามกระแส
ของหมูใหญที่กํ าลังเปนไป แตก็เปนเรื่องที่จํ าเปนตองทํ า เพราะเรา
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เห็นวากระแสที่เปนไปนี้ไมถูกตอง เราจะใหไปเปนถูกตอง เราจึง
ทวนกระแส

ทวนกระแส ไมใชตานกระแส
อาตมาเห็นวา เรื่องการทวนกระแสนี้มีแงพูดแงพิจารณา

หลายอยาง อยางหนึ่งตองเขาใจวา ทวนกระแสกับตานกระแสไม
เหมือนกัน ถาหากเราไมทํ าความชัดเจนในเรื่องนี้ เราอาจจะเอาคํ า
วาทวนกระแสไปเปนตานกระแส

คํ าวาตานกระแส มีความหมายเนนไปที่ผูอื่น เนนไปที่ตัว
กระแสที่กํ าลังเปนอยู เรามองออกไปอยางไมพอใจตอมัน และจะ
ไปตานโดยที่วาเราไมมีจุดหมายของตนเองหรืออาจจะมีแตไมเนน
ออกมาใหชัด คือมุงแตไปตานหรือไปปะทะกับเขา แตการทวน
กระแส มีความหมายวา เรามีแนวทาง เรามีจุดมุงหมายของตัวเรา
เอง และเราไปตามแนวทางของเรานั้น แตวาการพุงมุงไปในแนว
ทางของเรานั้น มันไมเปนไปตามกระแสของสังคม หรือคนสวน
ใหญที่เขาเปนไป มันก็เลยกลายเปนทวน เหมือนกระแสนํ้ าในแม
นํ้ าที่ไหลไปในทิศทางหนึ่ง สมมติวาไปทางใต เรามีแนวทาง เรามี
จุดมุงหมายของเรา เราอาจจะเปนปลาหรือเปนคนก็ได แต
ตองการวายนํ้ าไปทางเหนือ จุดหมายของเราอยูที่นั่น เราก็วายไป
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ขอคิดชีวิตทวนกระแส

ตามทางของเรา แตเพราะกระแสนํ้ าไหลไปทางใต เราก็เลยกลาย
เปนทวนกระแสนั้น และจึงกลายเปนความยาก

ในการทวนนั้นบางทีอาจจะมีการตานอยูบาง แตตานในแง
เพียงวาเปนความจํ าเปนที่อาจจะตองทํ าในการที่จะนํ าตัวเราไปใน
แนวทางของเรา อันนี้เปนเรื่องของการทวนกระแส ซึ่งเรามีจุดมุง
หมายเปนของเราเองที่ชัดเจน แตถาตานกระแสก็ไมมีจุดมุงของตัว
เอง อาจจะเปนเพียงการเอาตัวมายืนทื่ออยูนิ่งๆ กลางกระแสนํ้ า
หรือพยายามวายเพียงเพื่อไมใหไปตามกระแสนั้น หรืออาจจะตาน
ไมใหกระแสนั้นเปนไปได คือเพียงแตจะไมใหเขาไป โดยไมไดมุง
วาตัวเองจะไปไหน ไดแตตานใหเขาหยุด โดยอาจเอาไมมากั้น
กระแส ซึ่งถาลนไปไดมันก็ไปตอ และบางทีตัวเราเองก็ยับเยินดวย

รวมความวาเราตองทํ าความชัดเจนวา เราทวนกระแส
โดยที่เรามีจุดมุงของเราเอง ไมใชมุงเพื่อไปตานเขา ไมใชมุงจะไป
เปนคูตอสูกับเขาซึ่งก็จะกลายเปนอีกเรื่องหนึ่ง วิธีปฏิบัติก็จะตาง
กัน เมื่อพูดมาอยางนี้แลว ผูที่จะดํ าเนินชีวิตทวนกระแสจะตองมี
ความชัดเจนอยางที่หนึ่งก็คือวา จะตองมีความชัดเจนในจุดมุง
หมายและแนวทางของตนเอง ตองเขาใจใหชัดเจนวาแนวทางของ
ตนเองเปนอยางไร จุดหมายของตนเองคืออะไร เมื่อมองเห็นชัด
เจนวาเปนสิ่งที่ดีแนนอนแลวก็มุงไป จึงจะมีความเปนไปไดที่จะทํ า
สํ าเร็จแลวก็ไมเกิดปญหาขึ้น
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ความชัดเจนอยางที่สองก็คือ เราจะตองรูดวยวากระแส
สวนใหญที่เปนอยูที่เราทวนนั้น มีจุดออน มีขอเสีย หรือไมดีอยาง
ไร เราจึงตองทวนกระแส ไมใชมุงแตไปตาน ตองเขาใจตามความ
เปนจริง รูในคุณและโทษของมัน สวนดีก็อาจจะมีอยูบาง เราก็ตอง
เขาใจ และสวนเสียเปนอยางไร บางทีสวนเสียมีไมมาก แตเปนจุด
สํ าคัญมีผลเสียหายยิ่งใหญที่เราจะตองทวน เราจะตองจับจุดนั้น
ใหไดวาเราทวนกระแสเพราะเหตุผลอันใด การทวนกระแสนั้น ไม
ใชเฉพาะเขาใจรูถึงคุณและโทษของตัวกระแส แมแตคนที่อยูใน
กระแสนั้นเราก็ตองเขาใจเขาดวย เขาใจเหตุปจจัยที่ทํ าใหเขาเปน
อยางนั้น ซึ่งจะทํ าใหเราเห็นใจเขาโดยมีเมตตากรุณาตอเขา แลวก็
มุงหมายวา ถามีโอกาสก็จะตองทํ าความเขาใจกับเขาตอไป

สรุปวาตองมีความชัดเจนทั้งสองดาน ถาทํ าอยางนี้แลว
การทวนกระแสที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได ไมใชเปนเพียงไปตาน
กระแส ผูที่ตานกระแสนั้นตองใชกํ าลังมาก ตานไปตานมาตัวเองก็
เหน็ดเหนื่อย ยิ่งถาตนเองก็ไมชัดเจนวาจะมุงไปไหนแลวก็จะมัว
ยุงอยูกับการปะทะและเกิดผลเสียตอท้ังสองฝาย แตถาเราทวน
กระแสไดดีดวยความชัดเจนมั่นใจในแนวทางและจุดมุงหมายของ
ตน ก็อาจจะนํ าทางใหคนที่อยูในกระแสนั้นเห็นตามและก็ดํ าเนิน
ตามไปดวยมาชวยกันทวนกระแส อาจทํ าใหกระแสที่ทวนนี้กลาย
เปนกระแสใหญตอไป เชน ลํ านํ้ า ถาฝายที่หลั่งไหลกลับข้ึนไปมี
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มาก กระแสที่ทวนก็จะกลายเปนกระแสหลักได แตเราก็ไมจํ าเปน
ที่จะตองไปหวังอยางนั้น

ขอสํ าคัญก็คือความชัดเจนเขาใจและมั่นใจในแนวทาง
และจุดหมายของตนเองนั่นแหละเปนสิ่งสํ าคัญ ดังที่ทานเรียกวา
ตองทํ าดวยปญญา ซึ่งจะทํ าใหศรัทธา คือความเชื่อ หรือความมั่น
ใจท่ีแทจริงเกิดขึ้นได เมื่อเราทํ าโดยมีศรัทธาและปญญาอยางแท
จริงแลวเราจะมีจิตเมตตากรุณาตอผูอื่นไดดวย ซึ่งเปนเรื่องของ
การปฏิบัติที่ถูกตอง ที่มีผลดี ทั้งในแงของการปฏิบัติที่เรียกวาทวน
กระแส และผลดีดานชีวิตจิตใจของตัวเราเอง และสงผลไปยัง
สังคมดวย

ชวีิตแบบพุทธ เปนแบบอยางของชีวิตทวนกระแส
ในทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมก็เปนเรื่องทวน

กระแสอยูไมนอย การดํ าเนินชีวิตตามแบบพุทธนั้นเปนชีวิตที่ทวน
กระแส พระพุทธเจาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นทวนกระแสสังคมสมัย
นั้น ซึ่งพระองคทรงเห็นวาไมถูกตอง อยางที่เราเห็นชัดๆ เชน
กระแสความเชื่อและการปฏิบัติในเรื่องวรรณะ การยึดถือชาติ
กํ าเนิดเปนตัวกํ าหนดถึงความสูงตํ่ าของมนุษย กระแสการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องการบวงสรวงออนวอนเทพเจาใหดลบันดาลอะไร
ตางๆ หรือการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการบูชายัญและพิธีกรรม
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ตางๆ ที่ประดิษฐปรุงแตงขึ้นมาเพื่อออนวอนเทพเจา สิ่งเหลานี้พระ
พุทธเจาไดประสบแตพระองคไมเห็นดวย จึงทรงมาแนะนํ าสั่งสอน
ประชาชนใหม และไดตั้งคณะสงฆขึ้นทํ าการชักชวนประชาชนให
ดํ าเนินชีวิต ซึ่งถือไดวาทวนกระแสในสมัยนั้น

การเปนพระเปนการทวนกระแสโดยภาวะเลยทีเดียว อยาง
เชนคนในโลกทั่วไปตกอยูในกระแสที่ทานเรียกวากาม คือความ
หลงละเลิงเพลิดเพลินติดใจอยูในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และสิ่ง
ที่ทํ าใหชื่นชม สบายใจถูกใจ มุงแตจะเสพรสของอารมณที่มา
กระทบตา หู จมูก ลิ้น คนเรามุงดํ าเนินชีวิต ทํ ากิจกรรมตางๆ ทํ า
ความเพียรพยายามตางๆ เพื่อหาสิ่งที่จะมาปรนเปรอบํ ารุงบํ าเรอ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตน พระพุทธเจาทรงสอนวาการกระทํ า
อยางนี้ไมถูกตอง เพราะทํ าใหมนุษยมัวเมาและเปนทาสของวัตถุ
ไมพัฒนาตนเอง และขัดขวางปดบังการที่จะเขาถึงสิ่งที่ดีงามที่สูง
ขึ้นไป เมื่อมัวแตตองหาสิ่งตางๆ ที่เปนวัตถุภายนอกคือรูป เสียง
กลิ่น รส เปนตน มาบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้นของตน เราจะมีความสุข
ไดก็ตอเมื่อไดรับสิ่งเหลานี้ ความสุขของเราขึ้นตอสิ่งเหลานี้ เราก็
ตกเปนทาสของวัตถุ ชีวิตของคนในแงสวนตัวก็ไมเปนอิสระ และ
ในแงสังคม เมื่อแตละคนมุงแตหาสิ่งที่มาบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้นของ
ตัวเองใหมากที่สุด เพื่อจะมีความสุขใหเต็มท่ีที่สุด ก็ทํ าใหตอง
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เบียดเบียนกัน เพราะวัตถุมีจํ ากัด การเบียดเบียนแยงชิงกัน ครอบ
งํ ากัน ขมเหงกันก็เกิดขึ้น

อยางไรก็ตาม วัตถุก็มีความจํ าเปน โดยเฉพาะในแงปจจัย
๔ สํ าหรับเลี้ยงชีวิต แตเราตองแยกใหไดวา ในสวนที่เปนปจจัย
ของชีวิตนั้นแคไหน และในสวนที่เปนเครื่องบํ ารุงบํ าเรอนั้นแคไหน
มนุษยเราจะมีทางมีความสุขหรือพบสิ่งที่ดีงามนอกเหนือจากนั้น
ไหม พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยสามารถหาความสุขที่ประณีตกวา
การบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบนั้น ทานเรียกวาเปน
ความสุขที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะสํ าคัญคือเปนอิสระ มนุษยมี
ความสุขไดโดยลํ าพังตัวเองในใจและไมตองขึ้นตอวัตถุภายนอก 
หมายความวาแมวัตถุภายนอกนั้นไมมีอยู เราก็มีความสุขได ขอ
สํ าคัญก็คือมันเปนความสุขพื้นฐานที่จะทํ าใหการแสวงหา หรือ
การเสพความสุขภายนอกเปนไปอยางพอดี อยูในขอบเขตที่สมดุล
ทํ าใหมีความสุขแทจริง และไมเบียดเบียนกันในทางสังคม

ชวีิตทวนกระแส ตองมีความสุขและอิสรภาพเปนฐาน
คนที่ทํ าจิตใจตัวเองใหมีความสุขได มีความสุขที่ทานเรียก

วาทางจิตและทางปญญา สามารถมีความสงบในใจของตนเอง
และมีความสุขได อยางที่เรียกวามีสมาธิ หรือมีความสุขจากการรู
เทาทันเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเปนความสุขทางปญญา
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เนื่องจากเห็นแจงความจริง เปนความปลอดโปรงโลง ไมมีความ
ติดขัดบีบคั้นใจ อันนี้เปนความสุขภายในของบุคคล ถาคนมีความ
สุขประเภทนี้เปนรากฐานอยูภายในตนเองแลว การหาความสุข
ทางวัตถุมาบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะมีขอบเขต ทานเรียกวา
รูจักประมาณ

ถาเรามีความสุขขางในแลว ความสุขที่ไดขางนอกก็เปน
ความสุขที่เติมเขามา เปนของแถม หรือกํ าไรพิเศษ และอิ่มอยู
เสมอ แตถาเราไมมีความสุขในจิตใจ มีใจเรารอนกระวนกระวาย
หรือมีความเบื่อ มีความเครียด มีปญหาอยูภายในใจของตนเอง
แลว พอหาวัตถุมาบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะตองมีปญหาตอ
ไปอีกคือ หนึ่ง ไมสามารถมีความสุขไดเต็มท่ี สอง เมื่อทํ าโดยมีปม
ปญหาในใจ ก็ทํ าอยางไมพอดี ทั้งทํ าใหเกิดปญหาวุนวาย และตัว
เองก็ไมไดความสุขจากภายนอกเต็มท่ีดวย และประการสํ าคัญก็
คือ พอทํ าอะไรออกมาเพื่อหาความสุขเหลานั้น ก็ทํ าใหเกิดการ
ปะทะ กระทบซึ่งกันและกัน ก็เลยกลายเปนปญหาสังคมขยาย
บานปลายออกไป

เปนอันวา ประการที่หนึ่ง มนุษยไมจํ าเปนตองขึ้นตอวัตถุ
ภายนอกอยางเดียว เราสามารถมีอิสรภาพของตนเองที่จะมีความ
สุขภายใน ประการที่สอง ความสุขภายในทางจิตใจและทาง
ปญญา กลับมาเปนฐานที่จะทํ าใหความสุขภายนอกที่มนุษยแสวง
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หานั้นเปนความสุขที่เต็มอิ่มในสวนชีวิตของตน และไมเกิดโทษใน
การเบียดเบียนกันในสังคมดวย พระพุทธเจาก็จึงสอนใหมนุษยมี
ดุลยภาพในเรื่องของความสุข

ความสุขทางดานวัตถุที่บํ ารุงบํ าเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ดวยการเสพหรือบริโภคนั้น ทานไมไดปฏิเสธ ทานยอมรับวา
มนุษยตองอาศัยวัตถุภายนอก แตพรอมกันนั้นมนุษยก็จะตองมี
ความสุขทางจิตใจและทางปญญาเปนฐาน การขึ้นตอวัตถุหรือสิ่ง
ภายนอกจะไดนอยลง มนุษยจะไดอยูอยางมีอิสรภาพมากขึ้น พอ
มนุษยมีความสุขในตนเองได เขาก็ไมตองอาศัยวัตถุภายนอกใน
การที่จะมีความสุขเสมอไป ทํ าใหไมเปนทาสของวัตถุภายนอก จึง
เปนเรื่องของมนุษยที่จะตองพัฒนาตนเอง การที่จะมีความสุขซึ่ง
เปนรากฐานทางจิตใจและทางปญญาได มนุษยจะตองพัฒนาตน
เองขึ้นไป เมื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปแลว เขาก็จะมีดุลยภาพในชีวิต มี
ความสุขที่เรียกไดวาสมบูรณ เพราะครบทุกดานหรือครบทุกระดับ
มาดึงมาดุลและเสริมเติมแกกัน

ในชีวิตของมนุษย ความสุขเปนเรื่องสํ าคัญ เราจะตองยอม
รับความจริง ถาเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะตอง
ใหชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขดวย มิฉะนั้นแลวการทวน
กระแสนั้นจะไมยั่งยืน ชีวิตที่ไมมีความสุขนั้นไมยั่งยืน เราอาจจะ
ทนทํ าไปดวยแรงพลุงหรือแรงกระทุงผลักดัน เชนความยึดมั่นใน
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อุดมการณ หรือความปลุกเราอะไรตางๆ การทํ าดวยแรงปลุกเรานี้
ไมยั่งยืน มันจะอยูไดเพียงระยะหนึ่งถาไมมีความสุขเปนรากฐาน

ชีวิตที่ดีงามยั่งยืนจะตองมีความสุขอยูดวย อยางที่พระ
ทานเรียกวาไรทุกข ซึ่งก็เปนความหมายที่สมบูรณของคํ าวา สุข
นั่นเอง นอกจากจะดีงามแลว ก็มีความเปนอิสระไมขึ้นตอสิ่งภาย
นอกเปนไทแกตัวเอง และมีความสุขดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ตองอาศัย
การมีปญญาที่จะมองเห็นความจริง และคุณคาของสิ่งทั้งหลาย
มากขึ้น ๆ เพราะฉะนั้นในการที่มนุษยจะพัฒนาขึ้นมาใหมีความ
สมบูรณนั้น องคประกอบที่สํ าคัญก็คือการพัฒนาปญญาของตน
เอง ฉะนั้นจุดเริ่มตนหรือฐานของเรา จึงไดแกการที่ตองมีปญญา

ทวนกระแสรายไมไหว ถาลึกลงไปไมทวนกระแสกาม
ปญญาเบื้องตนก็คือปญญาที่เขาใจแนวทางชีวิตที่เราเรียก

วาทวนกระแสนั้นวามันคืออะไร และเขาใจจุดมุงหมายวาเพื่ออะไร
ประการที่สอง เขาใจกระแสที่เราไปทวนวามันมีขอดีขอเสียอยางไร
จุดไหนที่เสีย ที่เปนเหตุใหเราจะตองมาทวนกระแส เขาใจมันตาม
ความเปนจริง และเขาใจคนทั้งหลายที่อยูในกระแสนั้น ซึ่งบางทีก็
เปนเพราะเขาขาดความรูความเขาใจอยางที่ทางพระเรียกวา เปน
ผูมิไดสดับ คือไมเคยไดเรียนรู ไมเคยมีใครมาแนะนํ าเขา ไมเขาใจ
ไมรูทางออก ไมรูโทษของสิ่งที่เขาทํ าอยู เราตองเขาใจเขาตาม
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ความเปนจริง ตองเขาใจคนที่อยูในกระแสนั้น เราจะไดเห็นใจ และ
รูแนวทางที่จะปฏิบัติตอเขา เพื่อจะชวยแกไขดวยความเมตตา
กรุณาตอไป

ชีวิตของมนุษยโดยทั่วไปในกระแสใหญซึ่งไมเฉพาะ แต
กาลสมัยอันใดอันหนึ่งนั้น เปนเรื่องของการตกอยูในกระแสของ
กาม อยางเชนในสมัยของพระพุทธเจา กระแสที่เปนอยู ซึ่งเปนไป
ตามคติความเชื่อของสังคมสมัยนั้น ก็คือกระแสของความเชื่อถือ
การปฏิบัติและดํ าเนินชีวิตตามคานิยมที่รอผลแหงความปรารถนา
ดวยการสวดออนวอนหวังการดลบันดาลของเทพเจา มีการบวง
สรวงบูชายัญ การถือเรื่องวรรณะ แตพรอมกันนั้น อีกกระแสหนึ่ง
ซึ่งลึกกวานั้นก็คือ กระแสของกามที่ครอบงํ ามนุษย ไมเฉพาะยุค
นั้นสมัยนั้น

สํ าหรับกระแสเรื่องวรรณะ เรื่องการดลบันดาล อาจจะเปน
เรื่องของยุคสมัย แตอีกดานหนึ่งที่ลึกลงไป คือกระแสของชีวิต
มนุษยทั่วไปที่โดยปกติจะอยูใตอํ านาจครอบงํ าของกาม ของวัตถุ
ภายนอก ตองฝากความสุขของตนไวกับวัตถุภายนอกที่เอามา
บํ ารุงบํ าเรอ คนแบงแยกกีดกั้นวรรณะกันก็เพราะหวงกามและแยง
กาม ออนวอนหวังผลจากการดลบันดาลก็เพื่อจะไดกาม พระพุทธ
เจาทรงทวนกระแสทั้งสองกระแส ทั้งกระแสสังคมที่มีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องวรรณะ เรื่องการบวงสรวงออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวัง
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การดลบันดาลของเทพเจา และทวนกระแสกามที่ครอบงํ ากระแส
ชีวิตมนุษย

คํ าวา กระแสกาม ในที่นี้ ในสมัยใหมนี้อาจไมสบายใจ
ตองใชวากระแสวัตถุนิยม คือการที่ตองเอาชีวิตไปขึ้นกับวัตถุภาย
นอกในการที่จะมีความสุข นี่เปนกระแสธรรมดาของมนุษยทุกยุค
ทุกสมัย เราเรียกวาเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยในเมื่อยังไม
พัฒนาตน เพราะเปนธรรมดาของมนุษยวาเบื้องแรกเขาจะตองหา
ความสุขจากตา หู จมูก ลิ้น ที่จะไดรับไดเสพสิ่งที่ทํ าใหสบายชื่น
มื่น แตอยางที่บอกแลววา การหาความสุขจากสิ่งเหลานี้มีโทษ ทํ า
ใหชีวิตตนเองก็ไมเปนอิสระ กลายเปนอยูอยางปราศจากสิ่งเหลา
นั้นไมได มีความสุขดวยตนเองไมได และเกิดการเบียดเบียนกันใน
สังคม

เมื่อมนุษยพัฒนาตนเองขึ้นมาและเมื่อเขารูจักความสุขที่
ประณีตแลวก็จะเกิดดุลยภาพในชีวิตขึ้น แลวความสุขที่ประณีต
นั้นก็กลับมาเปนฐานในการแสวงหาความสุขจากวัตถุใหเปนไป
อยางพอดี อยางมีขอบเขตและไดผลอยางเต็มท่ี และในทางสังคม
ก็ทํ าใหไมเบียดเบียนกัน แตเกื้อกูลกันดวย เราไมไดไปตอตานหรือ
ไปคัดคานวัตถุนิยมโดยสิ้นเชิง ไมใชไปสุดทางตรงขาม แตคํ าวา
วัตถุนิยมที่กลายเปนวาไปนิยมวัตถุนั้นไมถูกตอง แตเราจะบอกวา
ชีวิตไมอาศัยวัตถุเลยก็ไมถูกตองเหมือนกัน
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เราตองยอมรับความจริง ความพอดี คือการรูจักประมาณ
ตามดุลยภาพเปนสิ่งที่สํ าคัญ ชีวิตของมนุษยตองการความดีงามที่
ถูกตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาสอน ซึ่งเปนธรรม เปนความถูก
ตอง อยางที่บอกวาเปนชีวิตทวนกระแสในทางสังคมและในเวลา
เดียวกันนั้นอีกประการหนึ่ง ก็เปนการทวนกระแสของธรรมชาติขั้น
ตํ่ า คือธรรมชาติของมนุษยที่ยังไมพัฒนา อันนี้ก็ทวนกระแส
เหมือนกัน คือการฝกฝนและพัฒนาตนอยูเสมอ เพื่อท่ีจะมีจิตใจที่
พัฒนาและมีปญญายิ่งขึ้น จนสามารถมีความสุขอยางเปนอิสระ

ทวนกระแสสังคมไดสํ าเร็จ
เมื่อมีกระแสการพัฒนาตัวเองอยูขางใน

เพราะฉะนั้น ชีวิตของชาวพุทธจะมีลักษณะที่ทวนกระแส
เชนอยางพระสงฆ แทนที่จะมุงไปหาวัตถุบํ ารุงบํ าเรอ เพื่อเสพ
ความสุขจากสิ่งเหลานี้ ก็กลับเปนวาทั้งที่มีชีวิตเรียบงาย อาศัย
วัตถุแตนอย ก็มีความสุขได เปนการทดสอบตนเอง และฝกตนเอง
ตลอดเวลา

ดังเชนขอปฏิบัติที่เรียกวา ศีล นั้นก็เปนเรื่องของการฝกตน
ขั้นแรกก็มีความมุงหมายใหไมเบียดเบียนกันในสังคม แตยอมรับ
วา มนุษยตองการวัตถุมาบํ ารุงบํ าเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะตอง
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มีความสุขจากการเสพหรือบริโภคสิ่งเหลานี้กอน ตอนแรกทาน
ยอมรับ แตเพื่อใหมีขอบเขตในการหาสิ่งมาเสพเสวย สนองตา หู
จมูก ลิ้นนั้นโดยไมเบียดเบียนกัน ไมละเมิดสิทธิของกันและกัน
ทานก็จึงใหศีลเบื้องตนเรียกวา ศีลหา เปนการประนีประนอมผล
ประโยชนหรือการหาและเสพสุขระหวางตนเองกับคนอื่นในสังคม 
ทานยอมรับในเบื้องตนวา มนุษยทั่วไป เมื่อธรรมชาติของเขายังไม
พัฒนาก็ตองเปนเชนนั้น หาความสุขไดแคนั้น แตการที่เขาแตละ
คนจะไดความสุขกันสมหวังนั้นเขาจะตองไมเบียดเบียนกัน ไมแยง
ชิงขมเหงกันกอน และเคารพสิทธิ์ของกันและกัน

ขั้นที่สองทานใหศีลเพิ่มข้ึน ขอยกตัวอยางเพียงเรื่องศีล
เพิ่มข้ึน อยางที่เราเรียกวาศีลแปด

ศีลแปด นี้เพื่ออะไร ถาดูใหดีจะเห็นวา ออ! ไมมีอะไร ทาน
เริ่มใหคนเราฝกฝนตนเอง ใหพัฒนาตนในทางที่จะเปนอิสระมาก
ขึ้น ใหลองดูวา ถาเราไมตองอาศัยวัตถุมากนัก เราจะมีชีวิตที่ดี
และมีความสุขไดไหม ใหพยายามมีความสุขไดโดยไมขึ้นกับวัตถุ
มากนัก เราเคยหาความสุขจากการที่ตองกินเขาไป บริโภคใหมาก
จึงจะมีความสุข ทานก็บอกใหลองศีลขอท่ีหกเพิ่มเขามา

ศีลขอท่ีหก วิกาลโภชนา เวรมณี เวนอาหารในเวลาวิกาล
ลองควบคุม ลองจํ ากัดอาหาร ภายในขอบเขตของเวลา เพื่อสุข
ภาพ กินเพื่อคุณคาแท ไมมุงในแงบํ าเรอปาก เอารสบํ าเรอลิ้น กิน
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อาหารเพียงมื้อเดียวหรือสองมื้อ หรือภายในเวลาเที่ยง ตอจากนั้น
ไมกิน จํ ากัดตนในเรื่องอาหาร ลองฝกโดยใหความสุขไมตองขึ้นตอ
การที่จะกินอาหารอรอยๆ อยางปลอยใจตามสบาย ทํ าไดไหม

ขอตอไป เราเคยมีความสุขจากการที่ตองมีดนตรี ฟอนรํ า
ขับรอง ตกแตงประดับตัว ทีนี้เอาใหมลองไมทํ าสิ่งเหลานี้ เราจะมี
ความสุขไดไหม ลองพัฒนาตัวเอง ฝกตัวเอง ทดสอบตัวเอง

ขอตอไป เคยนอนหองสบาย ตองมีฟูกฟูนุมหนาปรนเปรอ
ตัวเองใหสัมผัสสบาย คราวนี้ลองนอนกับพื้น นอนบนกระดาน
อยางพอสบายชนดิทีเ่ปนธรรมชาต ิแลวอยูดไีดไหม มคีวามสขุไหม

นี่เปนตัวอยาง นี่เปนเรื่องพื้นๆ ทานใหศีลแปดมาเพื่อฝกให
เราทดสอบตนเองและพัฒนาตัวเองไปดวย วาเราจะมีชีวิตที่เปน
อิสระจากวัตถุเพิ่มข้ึนไดไหม ความสุขของเราไมตองเกิดจากการ
หาวัตถุมาปรนเปรอไดไหม ขึ้นตอวัตถุนอยลงไดไหม เปนการฝก
ทานไมไดมุงใหไปทรมานตัวเอง

เราจะเห็นวา เมื่อทํ าได ศีลแปดจะทํ าใหปลอดโปรง เบา
สบายและทํ าอะไรไดมากขึ้น เพราะเราไมตองมัววุนวายกับวัตถุ
ตัดกังวลไปไดมากมาย พรอมกับการที่วาชีวิตขึ้นกับวัตถุภายนอก
นอยลง เราก็ฝกทางดานจิตปญญาไปดวยพอเราฝกทางดานจิต
ปญญาใหจิตใจมีความสุขได มีความรูความเขาใจสิ่งตางๆ แทนที่
วาจะไปใชเวลาและพลังงานเสียแรงงานกับเรื่องที่จะปรนเปรอตัว
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เรา ก็กลับมีเวลาและแรงงานที่จะฝกฝนจิตปญญามากขึ้น และจิต
ปญญาที่พัฒนาขึ้นมานั้นก็กลับมาเกื้อกูล ทํ าใหไดความสุขอยาง
ใหมที่ประณีตมากขึ้น อันนี้ก็คือเรื่องของศีล ดังเชนที่ยกตัวอยาง
ศลีแปดมาซึง่เปนทัง้การฝกฝนใจ และสรางความเปนอสิระจากวตัถุ
ใหมากขึน้ พรอมกนันัน้กส็ามารถใชเวลาและแรงงานไปในการพฒันา
ตนดานจิตปญญายิ่งขึ้นไปอีก นี่เปนตัวอยางชีวิตทวนกระแส

ทวนกระแสสังคมได
เมื่อไมตองทวนกระแสใจของตนเอง

ชีวิตทวนกระแสที่เรามีความมั่นใจในแนวทางอยางนี้ แม
วาคนภายนอกจะเห็นวาเปนทุกขลํ าบาก เราก็มั่นคง เพราะเรามี
ความชัดเจนกับตนเอง เรามีความสุข ไมมีความขัดแยงในตัวเอง

วาที่จริง การกินแคภายในเวลาที่เรียกวา กาละ ไมกินใน
เวลาวิกาล ซึ่งเปนการจํ ากัดเวลา หลังเที่ยงไมกินเปนตนนี้ ถา
พิจารณาใหดีจะเห็นวา มันใหผลดี ไมเสียสุขภาพ และการจํ ากัด
ในเรื่องของวัตถุบํ ารุงบํ าเรอ แมแตที่นอนก็เชนเดียวกัน

คนที่เขาสูกระแสนี้ หรือเดินในแนวทางนี้ เมื่อพัฒนา
ปญญาขึ้นมาดวย และมองเห็นวาเปนการดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง
เปนการฝกตนเองถูกตอง ก็สามารถพูดกับตนเองไดเต็มปากวา
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ขาพเจามีความสุข ถาจะเทียบก็อาจพูดไดวา สามารถมีความสุข
กวาคนที่ไปตามหาวัตถุเหลานั้นอยางเต็มท่ีดวยซํ้ าไป เพราะแบบ
หลังนั้นเปนการหาความสุขชนิดที่ทํ าใหเกิดปญหาทั้งจิตใจตนเอง
และสังคมมากมาย

ฉะนั้น คนที่ดํ าเนินชีวิตทวนกระแสนี้ตองมองหลายระดับ
อยางนอยก็ ๒ ระดับ คือ

๑. ในระดับสังคม มองวาในทามกลางสภาพของสังคม
ปจจุบัน กระแสที่เปนอยูนั้นเปนอยางไร มีคุณโทษขอ
ดีขอเสียอะไร ดวยเหตุผลอยางไร และกระแสที่เราจะ
ไปรวมนั้นเมื่อเทียบกันแลวเปนอยางไร เราตองเขาใจ
ตามความเปนจริง เพื่อใหมีความมั่นใจ ในแนวทางที่
เราคิดวาถูกตองดีงาม ที่จะดํ าเนินไป

๒. ในระดบัท่ีเปนรากฐานกวานัน้ ภายใตกระแสทีป่รากฏ
มองดูที่แกนแทแหงความปรารถนาของชีวิต ในการ
จะทํ าใหชีวิตทวนกระแสในระดับ สังคมนั้นเปนไปไดดี
เมื่อจะดํ ารงชีวิตที่ตางออกไป เชนมีความเรียบงาย
นอกจากการกระทํ าของเราจะมีหลัก มีความถูกตอง
มีความดีงามแลว เรามีความพึงพอใจ จิตใจของเรา
เปนสุขในสภาพชีวิตนั้นดวย เปนพื้นฐาน ซึ่งจะทํ าให
ยั่งยืนเพราะเกิดความมั่นใจที่จะดํ าเนินตาม
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ในพระพุทธศาสนานั้น การเขามาปฏิบัติตามธรรม เปน
ชีวิตที่ทวนกระแสสังคมในสมัยนั้น ทวนกระแสโลกของมนุษยทั่วๆ
ไปท่ีเขาเขาใจวาที่ดีที่สุขเปนอยางไร โดยที่ทานยืนยันตัวเองไดวา
ทานมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขอยางแทจริง บางทานถึงกับ
อุทานออกมาวา สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ อะไรทํ านองนี้

ถาทํ าไดตามนี้แลว ชีวิตสวนตนก็มีความสุข และเราก็
สามารถทํ าสิ่งที่เรียกวาเปนการบํ าเพ็ญประโยชนแกสังคมไปดวย 
ชีวิตทวนกระแสก็จะเปนเพียงอาการภายนอกที่ปรากฏ แตภายใน
ตัวเรา มันเปนกระแสที่เปนไปเองของตัวเราที่เราไมตองไปทวนเลย
ตอนแรกเราอาจจะทวนเพื่อการฝกหัด เพราะรูสึกวามันไปทวน
กระแสกิเลสเขานั่นเอง เพราะในใจของเรายังมีกระแสหนึ่งคือ
กระแสกิเลส และที่เราไปทวนกระแสนั้น ถาทวนไมเปน ก็มีอาการ
เหมือนกับตาน ถาเราไมมีแนวทางเราไปตานเฉยๆ เราก็แย

อยางที่บอกแลววา คนที่มีชีวิตทวนกระแสอยางถูกตอง จะ
ตองมแีนวทางและจดุมุงหมายทีช่ดัเจน และเราจะมุงไปในแนวทาง
นั้นอยางสอดคลองกับความเขาใจความจริงและความปรารถนาที่
แทจริงของชีวิตจิตใจ จนกระทั่งวา ที่ทวนกระแสนั้นกลายเปนเพียง
อาการที่เขาวากัน แตในใจที่แทจริงชีวิตของเราไมไดทวนเลย
เพราะมันเปนความสะดวกสบายสํ าหรับเรา เปนความดีงาม เปน
ความสุข เปนการกระทํ าที่เราทํ าไดเปนอัตโนมัติของเราเอง
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เมื่อเราไปถึงขั้นนี้แลวมันจะเปนชีวิตทวนกระแสที่สมบูรณ
โดยไมตองทวน ซึ่งเปนไปโดยตัวของเราเอง อันนี้จึงจะเปนความ
สํ าเร็จท่ีจะมีผลออกมา ผลตอนแรกก็คือผลตอชีวิตของตนเองเปน
พยานยืนยันตัวเอง แลวแผผลออกมาสูสังคมภายนอก อยางนี้ก็จะ
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของมนุษยเริ่มจากตนเองเปนตนไป อยาง
นอยกจ็ะเปนแบบอยางทีด่ทีีง่ามทีป่ระเสรฐิ มคีณุคา เปนประโยชน
เปนทางที่จะขยายกระแสใหมออกไป

สรุปแลวตองมีทั้งปญญา ความดีงาม ความเปนอิสระ
พรอมท้ังความสุข เปนแนวทางทวนกระแสที่มีคุณสมบัติพรั่งพรอม
บริบูรณ จนกระทั่งไมตองทวนกระแส

หลักที่กลาวมานี้คิดวาจะเปนการเสริมประโยชน เสริม
ปญญา ชวยใหชีวิตทวนกระแสของแตละคนประกอบดวยความ
มั่นใจยิ่งขึ้น มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีผลสํ าเร็จยิ่งขึ้น ขอใหผลดี
เหลานี้จงเกิดขึ้นสมดังความมุงมาดปรารถนา

อาตมาก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะคุณพระ
รัตนตรัยที่แทคือ ตัวคุณพระที่เกิดขึ้นในใจจากการปฏิบัติของตัว
ทานนั่นเอง ไดอภิบาลรักษาคุมครองทุกทานใหมีความเจริญกาว
หนางอกงามในชีวิตที่ดี ซึ่งมีความมั่นใจนี้แลว และจงประสบ
ความรมเย็นเปนสุขในธรรมตลอดกาลนาน
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