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อาหารสมอง
ทางสายกลางและความปรองดอง
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
“ปรัช ญาทางสายกลาง” เปน หนังสือ เรีย บเรียงจากภาษาจีน ตีพมิ พใ นป 2009
(ชื่อฝรั่ง คือ Philosophy of The Mean) โดยกลุมผูรูภาษาจีนอยางดีย่งิ (สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
ประเทศจีน และชมรมศิษยเ กา มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ในประเทศไทย ) คุณธีร วุฒิ ตัน ติวงษากิจ
เปนหัวหนาบรรณาธิการ
หนังสือที่นาสนใจยิ่งนี้ในคํานําบอกวา “วัฒนธรรมที่สืบทอดกัน มาแตโบราณของจีน
กวางขวางและลึกซึ้งนัก “ทางสายกลาง” เปนแนวคิดดานวัฒนธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของจีนที่สืบ
ทอดกันมา มีความหมายครอบคลุมทางปรัชญา

การปฏิบตั ิ ตวั เขาสังคมของคนจีน เนน “ความ

ปรองดองเปนสิ่งสําคัญ” การทําธุรกิจแสวงหา “อัธยาศัยไมตรีตอกันจึงจะมีลาภผล ” การจัดการ
ความสัม พันธในครอบครัวไมลืม

“ความปรองดองกอ เกิดความเจริญรุง เรือง ” หลัก การในการ

ปกครองประเทศคือการสราง “สังคมที่ กลมเกลียว”
แนวความคิดทางสายกลางนี้ขงจื้อเปนผูริเริ่มเสนอขึ้นมา ตอมาหลานชายของขงจื้อ
ชื่อ จื่อ ซือ (หรือ ขงจี๋ ) เกรงวาแนวคิด นี้ จะสาบสูญไป

จึ ง ไดเ ขีย นหนังสือ “ทางสายกลาง” ขึ้น

เนื้อหาสําคัญของแนวคิดนี้คอื แนะใหคนรูจักอบรมบมสอนตนเอง
นิสัยตนเองใหเพียบพรอ มดว ยความดีงาม

ดูแ ลควบคุมตนเอง

มีเมตตาธรรม สัจธรรม

ปลูกฝง

ศีลธรรมและจริยธรรม

เพื่อรวมสรางสรรคอาณาจักรแหง “สันติสุขอันกลมเกลียว”
หลังยุคสมัยราชวงศซงและราชวงศหยวน หนังสือ “ทางสายกลาง” ไดเปนหนังสือ
แบบเรียนและเปน หนัง สือ ที่ท างราชการกําหนดใหใ ชใ นการสอบขุน นางกระทั่ง ถึง ยุคปจ จุบนั นี้
คุณคาที่ส อดคลองกับความเปนจริงของ “ทางสายกลาง” ก็ยัง คงปรากฏใหเห็น อยูมากมายในการ
ดํารงชีวิต อาทิเชน ทางสายกลางบอกเราวาตองใชความปรองดองเปนที่ตั้งและรักษาความเปนตัว
ของตัวเอง ยืนหยัดในหลักการและลดละทิฐิ

เปนคนคมในฝกและไมสับ สนเมื่อ ประสบปญหา

เคารพประเพณีที่สืบ ตอ กัน มาและรูจัก สรา งส รรคสิ่ง ใหม ๆ อยา งไมห ยุด ยั้ง

มุง แสวงหา

-2ความกาวหนาอยางกระตือรืนรน และเมื่อประสบความสําเร็จแลวก็ตอ งรูจกั พอ มีจติ ใจที่สงบนิ่ง
เหมือนน้ํา และยืนอยูดว ยลําแขงของตนเอง.......”
ผมขอนําเอาตอนเรื่อ ง “การดําเนิน ชีวิตในทางสายกลาง” กับ “การไมทําตัว ต่ําตอ ย
ไมยโสโอหัง แตเสมอภาคเทาเทียม” มาใหอานกัน
“....... พูดใหถึงแกนแลว การไมทําตัวต่ําตอยและไมยโสโอหัง ก็คือการปฏิบตั ติ อ
กันอยางเสมอภาคเทาเทียม เมื่อเผชิญกับผูที่เหนือกวา ตองไมหวาดหวั่นพินอบพิเทาหากอีกฝาย
ออ นแอกวา

ก็ไ มแ สดงอาการยโสดูแ คลน

วิชาความรูกอ็ าจตื้นลึกไมเทากัน

อัน ฐานะตํา แหนง ยอ มมีสูง ต่ํา แตกตา งกัน

ทวาคุณคาของความเปนคนลวนเสมอภาคเทาเทียมกัน

คนเราลวนตองการศักดิ์ศรี แตในชีวิตจริงกลับมีบคุ คลที่ ยอมลดศักดิ์ศรีความเปน
คนอยางไมละอายใจ

พวกเขาพยายามประจบประแจงผูที่เหนือ กวาอยางเต็มที่ถงึ แมอีกฝายจะ

ปฏิบตั ิตอบดวยทาทีหยิ่งยโสและแสดงมารยาททรามสักปานใดก็ไมย่หี ระ แตกบั ผูที่ดอ ยกวาพวกเขา
กลับ ดูห มิ่น เหยีย ดหยาม

โดยไมคํา นึง ถึง ศักดิ์ศ รีข องอีกฝา ยเลย

การปฏิบตั ิตอ ผูที่มีฐ านะ

เหนือกวา หรือ ดอ ยกวาดวยทา ที 2 ชนิด ที่แ ตกตางกัน อยางสิ้น เชิง เชนนี้

มิใชวิสัยของสุภาพชน

อีกทั้งเปนสิ่งที่สุภาพชนรังเกียจชิงชัง
การเคารพตอกัน เปนการฝกฝนตนเองและเปน อุป นิสัยอยางหนึ่ง
นบนอบควรพอเหมาะพอควร

ความเคารพ

ถึงแมบทที่ตอ งแสดงบนเวทีสังคมและฐานะทางสังคมของแตละคน

จะมีความแตกตางกัน แตทุกคนลวนตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ ื่น
รักษาหนาตาชื่อ เสียงของตนเองไว

หากคุณมองขามขอ เท็จจริงนี้

ลวนตอ งการ

กลาวคือ คุณมีความเคารพ

นบนอมจนลนเหลือใหบุคคลสําคัญ แตทําทาทีเย็นชาปนปงตอผูที่มีบทเปนเพียงตัวประกอบเล็ก ๆ
เชนนี้แลว เปนธรรมดาที่ศักดิ์ศรีข องตัวประกอบเหลานั้นไดถูกลบหลู

สวนตัวคุณเองก็จ ะเกิด

ภาพลักษณประเภท “ขี้ขาพลอยพยัก” ในความรูสึกของผูอื่น
ผูคนทั่วไปมักจะใหความเคารพและยกยอ งบุคคลที่ไมทําตัวต่ําตอ ย
และปฏิบัตติ อ กันอยางเสมอภาคเทาเทียม

ซูซ่อื เปนนักเขียนผูย่งิ ใหญแ หงยุคของจีน

กลาวไววา “ขาพเจาสามารถอยูเปนเพื่อนกับเง็กเซียนฮองเตผูเปนจอมเทพ
อยูเ ปน เพื่อ นกับ ขอทานผูตํา่ ตอยแหงหอเปยเถียนเอวี้ยนไดเชน กัน ”

ไมยโสโอหัง
ทานเคย

และขาพเจาก็สามารถ
ผูคนทั่ว ไปลวนทราบวา

เง็กเซียนฮองเตเปนเทพที่สูงศักดิ์ที่สุด แตในสายตาของซูซื่อแลว เง็กเซียนฮอ งเตมิใชผู ที่สูงสงจน
เอื้อมไมถงึ

สวนเหลาขอทานในหอเปยเถียนเอวี้ยนแมจะมีฐานะต่ําตอยที่สุดในสังคม แตซซู ่อื ก็
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ทาทีของซูซ่อื ที่ไมทําตัวต่ําตอ ยและไมยโสโอหัง

ปฏิบตั ิตอ กันอยางเสมอภาคเทาเทียมเชนนี้ ถือไดวาเปนตัวอยางอันดีงามของผูคนทั่วไป
เมื่อมีการติดตอสัมพันธกับผูอื่น ควรมีทาทีปกติ ไมยินดียินรายกับอํานาจวาสนา
ของผูใ ด

สงบมั่น คงและปฏิบตั ติ อ ผูอื่น ดวยทาทีที่เ คารพนอบนอ มในระดับ ที่พ อเหมาะพอควร

ไมป ระจบสอพลอนารังเกียจ

จึง เปน การสอดคลอ งกับ วิถแี หง ทางสายกลางที่ไมทําตัวต่ําตอ ย

ไมยโสโอหังและปฏิบตั ติ อกันอยางเสมอภาคเทาเทียม
การวางตัวอยางพอเหมาะของมนุษยเ ปนเรื่องสําคัญ

ขอคิดจากวัฒนธรรมจีนใน

เรื่องนี้ใหประโยชนและสอดคลองกับวัฒนธรรมของเรา.......”
ติดตอซื้อหนังสือไดที่เว็บไซต www.liuzhong-thai.com; www.oec.xmu.edu.cn

เครื่องเคียงอาหารสมอง
คุณรูไหมครับวา รักคืออะไร.......เชิญอานเรื่องราวตอไปนี้
เรื่ อ งราวความรักอัน เหลือ เชื่อ ปรากฏขึ้น ที่ป ระเทศจีนเมื่อ เร็ว ๆ นี้ และไดรับการ
เผยแพรไปทั่วโลก

เปนเรื่องของผูชายคนหนึ่งกับหญิงที่มีอายุมากกวาผูซึ่งหลีกหนีความมีชวี ิตและ

รัก กัน อยางสงบสุข กวาครึ่ง ศตวรรษ

ยายอายุ 70 ป ผูซ่งึ สลักหิน เปน บัน ไดด วยมือ มากกวา

6,000 ขัน้ ปนภูเขาไปหาคูรักอายุ 80 ป ซึ่งจากเขาไปแลว เพื่อไปยังถ้ําซึ่งเปนรังรักของพวกเขามา
กวา 50 ป
เมื่อ 50 กวาปที่แลว หลิว โกวเจียง ชายหนุมวัย 19 ตกหลุมรักแมหมายลูกติดนาม
ซู เฉากวิน ดังนิยายโรมิโอกับจูเลียตอันเลื่องชื่อของเชคเปย ผองเพื่อนและญาติ ๆ กลาวขวัญถือ
ความสัมพันธอันเนื่องจากความตางของวัยกับความจริงที่วาซูมีลูกแลว

ในขณะนั้นเปนเรื่อ งที่ผิด

ศีลธรรมและรับไมได ที่ชายหนุมจะรักกับผูหญิงที่แกกวา เพื่อหลีกหนีพวกปากตลาดและการดูถกู
ของสังคม ทั้งคูตัดสินใจพากันหนีและอาศัยอยูใ นถ้ําที่เจียงจิน เมืองชนบททางตอนใตของเขต
ปกครองตนเอง ชงควิน เมื่อ เริ่มตน ชีวิตไมมีอ ะไร
กินหญาและพืช หัวที่พ บแถว ๆ ภูเขา
รวมทั้งนําทางชีวิต

ไมมีไฟฟา

หรือ แมกระทั่ง อาหาร ทั้ง คู

และหลิวก็ไดประดิษ ฐตะเกียงน้ํามันกาดเพื่อ ใหแสงสวาง
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“หลิว เธอเสียใจมั้ย”

จํากัดอิส ระของหลิว

เธอถามคําถามซ้ํา ๆ กับ หลิววา

“ตราบเทาที่เราขยัน ชีวิตเราจะดีขึ้น” คือคําตอบที่ออกจากปากของหลิว

เสมอเมื่อเจอคําถาม
ในปที่สองของชีวิตบนภูเขา หลิวเริ่มแกะสลักบัน ได และทําอยางนั้น ตอ เนื่อ ง
มากวา 50 ป เพื่อที่จะใหคูชวี ิตของเขาลงจากภูเขาไดโดยงาย
ครึ่งศตวรรษตอมา-ป 2001 นักทองเที่ยวกลุมหนึ่งไดคน พบปาและตอ งประหลาด
ใจที่พบคูรักวัยชราและบันไดที่สลักดวยมือกวา 6,000 ขั้น
“พอ -แมของเรารักกันมาก

หลิว หมิงเส็ง หนึ่งในลูกทั้งเจ็ดกลาววา

พวกเขาอาศัยอยูอ ยางสัน โดษมากวา 50 ป และไมเ คยทิ้งกัน แมแ ต

วันเดียว บันไดที่สลักดวยมือกวา 6,000 ขั้นที่มานะทําขึน้ หลายปเพื่อความสบายของแม แมวาเธอ
จะไมไดลงจากภูเขาบอยเชนนั้น”
คูรักอาศัยอยูอ ยางสงบมากวา 50 ป กระทั่งสัปดาหที่แ ลวหลิว ชายวัย 72 ในวันนี้
กลับจากงานประจําวันที่ไรจากนั้นก็ทรุดกายลง ซูนั่งและสวดมนตกบั สามี
ภายในออมกอดของภรรยา

จากนั้นหลิวก็จากไป

ดังที่เห็นความรักของหลิวที่มีตอซูไมมีใครสามารถแกะมือ ของเขาออก

จากมือภรรยาได แมกระทั่งหลังเขาตาย
คุณสัญญาวาจะดูแลฉัน
ฉันไปกอ น

ฉัน จะอยูอยางไรถาไมมีคณ
ุ

คุณจะอยูกับฉันจนถึงวัน ที่ฉันตาย แตตอนนี้คณ
ุ จาก
เธอใชเวลาหลายวัน

พูดประโยคซ้ํา ๆ แผว ๆ และ

สัมผัสโลงศพของสามีดว ยน้ําตานองหนา
ในป 2006 เรื่องราวของพวกเขากลายมาเปนเรื่องรักติดอันดับทอปเท็นในประเทศจีน
ซึ่งรวบรวมโดย Chinese Women Weekly

รัฐบาลทองถิ่น ตัดสิน ใจอนุรักษบัน ไดแหงความรักและ

รังรักของพวกเขาเปนพิพธิ ภัณฑยังผลใหเรื่องราวแหงความรักนี้มีอยูตลอดไป
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Where all think alike, no one thinks very much.
Walter Lippman (นักหนังสือพิมพผูมีช่อื เสียงชาวอเมริกนั ค.ศ. 1889-1974)
ในที่ซ่งึ คนทุกคนคิดคลายกัน ไมมีใครคิดอะไรมากนัก
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