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อาหารสมอง 
ทางสายกลางและความปรองดอง 

 
       วีรกร  ตรเีศศ 

   (รวม  4  หนา) 
 

  “ปรัชญาทางสายกลาง”   เปนหนังสือเรีย บเรียงจากภาษาจนี  ตีพมิพในป  2009              
(ชื่อฝรั่ง คอื Philosophy of The Mean)  โดยกลุมผูรูภาษาจีนอยางดยีิ่ง (สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
ประเทศจีน และชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในประเทศไทย )  คณุธีรวุฒิ   ตนัติวงษากิจ            
เปนหัวหนาบรรณาธิการ 
  หนังสือที่นาสนใจยิ่งนี้ในคาํนําบอกวา “วัฒนธรรมที่สืบทอดกนัมาแตโบราณของจีน
กวางขวางและลึกซึ้งนัก    “ทางสายกลาง” เปนแนวคิดดานวัฒนธรรมที่สําคญัอยางหนึ่งของจนีที่สืบ
ทอดกันมา    มีความหมายครอบคลุมทางปรัชญา      การปฏิบตัิตวัเขาสังคมของคนจีนเนน  “ความ
ปรองดองเปนสิ่งสําคญั” การทําธุรกิจแสวงหา  “อัธยาศยัไมตรีตอกนัจึงจะมีลาภผล ”     การจดัการ
ความสัมพนัธในครอ บครัวไมลืม       “ความปรองดองกอเกดิความเจริญรุงเรือง ”   หลักการในการ
ปกครองประเทศคอืการสราง “สังคมที ่  กลมเกลียว” 
  แนวความคดิทางสายกลางนี้ขงจื้อเปนผูริเร่ิมเสนอขึ้นมา     ตอมาหลานชายของขงจื้อ
ชื่อจื่อซอื  (หรือขงจี๋ )  เกรงวาแนวคิดนี้ จะสาบสูญไป      จึงไดเขียนหนังสือ  “ทางสายกลาง” ขึ้น     
เนื้อหาสําคัญของแนวคิดนี้คอืแนะใหคนรูจักอบรมบมสอนตนเอง      ดแูลควบคมุตนเอง      ปลูกฝง
นิสัยตนเองใหเพยีบพรอมดวยความดงีาม       มีเมตตาธรรม     สัจธรรม      ศีลธรรมและจริยธรรม     
เพื่อรวมสรางสรรคอาณาจักรแหง  “สันตสิุขอันกลมเกลียว” 
  หลังยคุสมัยราชวงศซงและราชวงศหยวน     หนังสือ “ทางสายกลาง”  ไดเปนหนังสือ
แบบเรียนและเปนหนังสือที่ทางราชการกําหนดใหใชในการสอบขุนนางกระทั่งถงึยุคปจจุบนันี้                    
คณุคาที่สอดคลองกบัความเปนจริงของ  “ทางสายกลาง” ก็ยังคงปรากฏใหเห็นอยูมากมายในการ
ดาํรงชีวิต   อาทิเชน    ทางสายกลางบอกเราวาตองใชความปรองดองเปนที่ตั้งและรักษาความเปนตวั
ของตวัเอง     ยนืหยดัในหลักการและลดละทิฐิ      เปนคนคมในฝกและไมสับสนเม่ือประสบปญหา        
เคารพประเพณีที่สืบตอกันมาและรูจักสรางส รรคสิ่งใหม  ๆ  อยางไมหยดุยั้ง       มุงแสวงหา
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ความกาวหนาอยางกระตอืรืนรน    และเมื่อประสบความสําเร็จแลวก็ตองรูจกัพอ     มีจติใจที่สงบนิ่ง
เหมือนน้ํา  และยนือยูดวยลําแขงของตนเอง.......” 
  ผมขอนําเอาตอนเรื่อง “การดําเนินชวีิตในทางสายกลาง” กับ “การไมทําตัวต่ําตอย     
ไมยโสโอหัง  แตเสมอภาคเทาเทียม”  มาใหอานกัน 
  “.......    พดูใหถึงแกนแลว     การไมทําตวัต่ําตอยและไมยโสโอหังก็คือการปฏิบตัติอ
กนัอยางเสมอภาคเทาเทียม     เมื่อเผชิญกับผูที่เหนือกวา    ตองไมหวาดหวั่นพนิอบพเิทาหากอีกฝาย
ออนแอกวา       กไ็มแสดงอาการยโสดแูคลน      อันฐานะตาํแหนงยอมมีสูงต่ําแตกตางกนั                         
วิชาความรูกอ็าจตื้นลึกไมเทากัน       ทวาคุณคาของความเปนคนลวนเสมอภาคเทาเทียมกัน 
  คนเราลวนตองการศักดิ์ศรี     แตในชวีิตจริงกลับมีบคุคลที่ ยอมลดศกัดิ์ศรีความเปน
คนอยางไมละอายใจ      พวกเขาพยายามประจบประแจงผูที่เหนือกวาอยางเตม็ที่ถงึแมอีกฝายจะ
ปฏิบตัิตอบดวยทาทีหยิ่งยโสและแสดงมารยาททรามสักปานใดกไ็มยี่หระ     แตกบัผูที่ดอยกวาพวกเขา
กลับดูหม่ินเหยยีดหยาม       โดยไมคํานึงถงึศกัดิ์ศรีของอีกฝายเลย       การปฏิบตัิตอผูที่มีฐานะ
เหนือกวาหรือดอยกวาดวยทาที  2 ชนิดที่แตกตางกนัอยางสิ้นเชงิเชนนี้       มิใชวิสัยของสุภาพชน                
อีกทั้งเปนสิ่งที่สุภาพชนรังเกยีจชิงชัง 
  การเคารพตอกันเปนการฝกฝนตนเองและเปนอุปนิสัยอยางหนึ่ง      ความเคารพ               
นบนอบควรพอเหมาะพอควร       ถึงแมบทที่ตองแสดงบนเวทีสังคมและฐานะทางสังคมของแตละคน
จะมีความแตกตางกัน     แตทุกคนลวนตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถอืจากผูอ ื่น      ลวนตองการ
รักษาหนาตาชื่อเสียงของตนเองไว       หากคณุมองขามขอเท็จจริงนี้      กลาวคอืคณุมีความเคารพ             
นบนอมจนลนเหลือใหบุคคลสําคญั     แตทําทาทีเยน็ชาปนปงตอผูที่มีบทเปนเพยีงตวัประกอบเล็ก  ๆ 
เชนนี้แลว     เปนธรรมดาที่ศักดิ์ศรีของตวัประกอบเหลานั้นไดถูกลบหลู        สวนตัวคณุเองกจ็ะเกิด
ภาพลักษณประเภท “ขี้ขาพลอยพยกั”   ในความรูสึกของผูอื่น 

  ผูคนทั่วไปมักจะใหความเคารพและยกยองบุคคลที่ไมทําตัวต่ําตอย      ไมยโสโอหัง 
และปฏิบัตติอกนัอยางเสมอภาคเทาเทียม      ซูซื่อเปนนักเขียนผูยิ่งใหญแหงยุคของจีน       ทานเคย
กลาวไววา  “ขาพเจาสามารถอยูเปนเพื่อนกบัเง็กเซยีนฮองเตผูเปนจอมเทพ      และขาพเจาก็สามารถ
อยูเปนเพื่อนกบัขอทานผูต่ําตอยแหงหอเปยเถียนเอวี้ยนไดเชนกนั ”       ผูคนทั่วไปลวนทราบวา                  
เง็กเซยีนฮองเตเปนเทพที่สูงศกัดิ์ที่สุด     แตในสายตาของซซูื่อแลว    เง็กเซยีนฮองเตมิใชผู ที่สูงสงจน
เอื้อมไมถงึ       สวนเหลาขอทานในหอเปยเถียนเอว้ียนแมจะมีฐานะต่ําตอยที่สุดในสังคม     แตซซูื่อก็
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มิไดถอืเหตดุงักลาวมาดูหม่ินถิ่นแคลนพวกเขา       ทาทีของซูซื่อที่ไมทําตวัต่ําตอยและไมยโสโอหัง       
ปฏิบตัิตอกันอยางเสมอภาคเทาเทียมเชนนี ้   ถอืไดวาเปนตวัอยางอันดีงามของผูคนทั่วไป 

  เม่ือมีการติดตอสัมพันธกับผูอื่น     ควรมีทาทีปกต ิ    ไมยินดยีินรายกบัอํานาจวาสนา
ของผูใด      สงบม่ันคงและปฏิบตัติอผูอื่นดวยทาทีที่เคารพนอบนอมในระดบัที่พอเหมาะพอควร          
ไมประจบสอพลอนารังเกียจ      จงึเปนการสอดคลองกบัวิถแีหงทางสายกลางที่ไมทําตวัต่ําตอย           
ไมยโสโอหังและปฏิบตัติอกันอยางเสมอภาคเทาเทียม 
  การวางตัวอยางพอเหมาะของมนุษยเปนเรื่องสําคญั      ขอคดิจากวัฒนธรรมจีนใน
เรื่องนี้ใหประโยชนและสอดคลองกบัวัฒนธรรมของเรา.......” 
  ตดิตอซื้อหนังสือไดที่เว็บไซต www.liuzhong-thai.com;    www.oec.xmu.edu.cn 
  
เครื่องเคียงอาหารสมอง   
  คณุรูไหมครบัวา    รักคอือะไร.......เชิญอานเร่ืองราวตอไปนี ้
  เร่ืองราวความรักอันเหลือเชื่อปรากฏขึ้นที่ประเทศจนีเม่ือเร็ว  ๆ นี้   และไดรับการ
เผยแพรไปทั่วโลก      เปนเรื่องของผูชายคนหนึ่งกับหญงิที่มีอายุมากกวาผูซึ่งหลีกหนีความมีชวีิตและ
รักกนัอยางสงบสุขกวาคร่ึงศตวรรษ         ยายอายุ 70 ป  ผูซึ่งสลักหินเปนบนัไดด วยมือมากกวา            
6,000 ขัน้     ปนภูเขาไปหาคูรักอายุ 80 ป ซึ่งจากเขาไปแลว   เพื่อไปยงัถ้ําซึ่งเปนรังรักของพวกเขามา
กวา 50 ป 
  เม่ือ 50 กวาปที่แลว    หลิว โกวเจียง  ชายหนุมวัย 19 ตกหลุมรักแมหมายลูกติดนาม   
ซ ู เฉากวิน     ดังนิยายโรมิโอกบัจเูลียตอันเลื่องชื่อของเชคเปย    ผองเพื่อนและญาติ ๆ กลาวขวัญถือ
ความสัมพนัธอันเนื่องจากความตางของวัยกับความจริงที่วาซมีูลูกแลว      ในขณะนั้นเปนเรื่องที่ผิด
ศลีธรรมและรับไมได     ที่ชายหนุมจะรักกบัผูหญงิที่แกกวา     เพื่อหลีกหนีพวกปากตลาดและการดถูกู
ของสังคม    ทั้งคูตัดสินใจพากันหนีและอาศยัอยูในถ้ําที่เจียงจนิ     เมืองชนบททางตอนใตของเขต
ปกครองตนเอง    ชงควินเม่ือเริ่มตนชีวิตไมมีอะไร      ไมมีไฟฟา      หรือแมกระทั่งอาหาร     ทั้งคู                    
กนิหญาและพืชหัวที่พบแถว ๆ ภูเขา      และหลิวก็ไดประดิษฐตะเกยีงน้ํามันกาดเพื่อใหแสงสวาง
รวมทั้งนําทางชวีิต 

http://www.liuzhong-thai.com/
http://www.oec.xmu.edu.cn/
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  ซรููสึกวาเขาผูกมัดหลิว      จํากัดอิสระของหลิว      เธอถามคาํถามซ้ํา ๆ กับหลิววา  
“หลิว   เธอเสียใจม้ัย”       “ตราบเทาที่เราขยนั     ชีวิตเราจะดีขึ้น”    คอืคําตอบที่ออกจากปากของหลิว
เสมอเม่ือเจอคําถาม 
  ในปที่สองของชีวิตบนภูเขา     หลิวเริ่มแกะสลักบนัได     และทําอยางนั้นตอเนื่อง                
มากวา 50 ป เพื่อที่จะใหคูชวีิตของเขาลงจากภูเขาไดโดยงาย 
  ครึ่งศตวรรษตอมา-ป 2001     นักทองเที่ยวกลุมหนึ่งไดคนพบปาและตองประหลาด
ใจที่พบคูรักวัยชราและบนัไดที่สลักดวยมือกวา 6,000 ขั้น      หลิว หมิงเส็ง   หนึ่งในลูกทั้งเจ็ดกลาววา 
“พอ-แมของเรารักกันมาก      พวกเขาอาศยัอยูอยางสันโดษมากวา  50 ป   และไมเคยทิ้งกันแมแต                 
วันเดยีว     บันไดที่สลักดวยมือกวา 6,000 ขั้นที่มานะทําขึ้นหลายปเพื่อความสบายของแม    แมวาเธอ
จะไมไดลงจากภูเขาบอยเชนนั้น” 
  คูรักอาศัยอยูอยางสงบมากวา 50 ป    กระทั่งสัปดาหที่แลวหลิว ชายวัย 72 ในวันนี้
กลับจากงานประจําวันที่ไรจากนั้นกท็รุดกายลง    ซูนั่งและสวดมนตกบัสามี      จากนั้นหลิวก็จากไป
ภายในออมกอดของภรรยา      ดงัที่เห็นความรักของหลิวที่มีตอซูไมมีใครสามารถแกะมือของเขาออก
จากมือภรรยาได    แมกระทั่งหลังเขาตาย 
  คณุสัญญาวาจะดแูลฉัน      คณุจะอยูกับฉันจนถงึวันที่ฉันตาย     แตตอนนี้คณุจาก
ฉันไปกอน     ฉันจะอยูอยางไรถาไมมีคณุ       เธอใชเวลาหลายวัน     พดูประโยคซ้ํา ๆ แผว ๆ และ
สัมผัสโลงศพของสามีดวยน้ําตานองหนา 
  ในป 2006 เรื่องราวของพวกเขากลายมาเปนเรื่องรักตดิอันดับทอปเท็นในประเทศจีน    
ซึ่งรวบรวมโดย Chinese Women Weekly      รัฐบาลทองถิ่นตดัสินใจอนุรักษบันไดแหงความรักและ                  
รังรักของพวกเขาเปนพพิธิภัณฑยังผลใหเรื่องราวแหงความรักนี้มีอยูตลอดไป 

⊙.............................................................⊙ 
   

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
  Where all think alike, no one thinks very much. 
               Walter Lippman (นักหนังสือพิมพผูมีชื่อเสียงชาวอเมริกนั ค.ศ. 1889-1974)  
  ในที่ซึ่งคนทกุคนคดิคลายกนั     ไมมีใครคดิอะไรมากนกั 
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