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บทนำำ�
ออกเดินที่าง

พวกเราหิิว กินแล้้วก็กินอีีก แต่่ก็ยัังคงหิิว

บางครั�งเราร้ส้ึกึถึงึความหิวิแคเ่พยีังเบาบาง แต่บ่างคราวเม่�อีโล้ก

พล้กิผันัแล้ะความกลั้วถึาโถึมเข้า้มา ความหิวินั�นกลั้บพอีงข้ยัายัจนน่ากลั้ว

ว่ามันอีาจกล้่นกินเรา

 เราเอ่ี�อีมหิยับิสึมาร์ต่โฟน เพยีังปััดนิ�วกส็ึามารถึเข้้าถึึงอีงค์ความร้้

ทั้ั�งมวล้ข้อีงมนุษยั์ ต่ั�งแต่่ยัุคอีียัิปัต่์โบราณไปัจนถึึงฟิสึิกสึ์ควอีนต่ัม เรา

สึวาปัามมันเข้้าไปั แต่่ยัังคงหิิว 

ความหิิวทั้ี�ไม่ร้้จักอีิ�มนี�ค่อีอีะไรกัน เราไม่ได้ต่้อีงการสึิ�งทั้ี�ต่ัวเอีง

คิดว่าต่้อีงการ เราคิดว่าเราต้่อีงการข้้อีม้ล้แล้ะความร้้ แต่่เปัล่้าเล้ยั เรา

ต่้อีงการปััญญาต่่างหิาก แล้ะนั�นค่อีความแต่กต่่าง ข้้อีม้ล้เปั็นเพียังบรรดา

ข้้อีเทั้็จจริงทั้ี�กอีงกันระเกะระกะ สึ่วนความร้้ค่อีกอีงข้้อีม้ล้เหิล้่านั�นทั้ี�ด้เปั็น

ระเบียับขึ้�น แต่ปั่ัญญาค่อีการคลี้�คล้ายัปัมข้้อีเท็ั้จจริงต่า่งๆ ทั้ำความเข้า้ใจ

มัน แล้ะทั้ี�สึำคัญทั้ี�สึุดค่อี ปััญญาจะชี้ี�ใหิ้เหิ็นว่าเราจะนำข้้อีเทั้็จจริงเหิล้่านี�

ไปัใชี้ต้่อ่ีอีย่ัางไรจงึจะดีทั้ี�สึดุ อียัา่งทีั้�ไมล้สึ ์คงิต่นั นกัดนต่รชีี้าวอีงักฤษเคยั

กล้า่วไวว้า่ “ความร้ค่้อีการทีั้�เราร้ว่้ามะเข้อ่ีเทั้ศค่อีผัล้ไม ้แต่ปั่ัญญาคอ่ีการทั้ี�

เราไม่ใสึ่มันล้งไปัในสึล้ัดผัล้ไม้” ความร้้ก็เพียังร้้ แต่่ปััญญาค่อีการเหิ็นแจ้ง

 ความแต่กต่า่งระหิว่างความร้้แล้ะปััญญาเป็ันเร่�อีงข้อีงชี้นิด ไม่ใช่ี้

ระดับทีั้�ต่�ำหิร่อีสึ้งกว่ากัน ความร้้ทั้ี�มากข้ึ�นไม่ได้นำไปัส่้ึปััญญาทั้ี�มากข้ึ�น

เสึมอีไปั แล้ะอีนัทีั้�จริงนั�นอีาจทั้ำใหิเ้ราฉล้าดนอ้ียัล้งดว้ยัซ้�ำ เราอีาจร้อ้ีะไรๆ 

มากเกินไปัแล้ะร้้สึิ�งเหิล้่านั�นมาอียั่างผัิดๆ
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 ความร้้เปั็นสึิ�งทีั้�คนเราครอีบครอีง แต่่ปััญญาค่อีสิึ�งทีั้�เรากระทั้ำ

แล้ะเปั็นทั้ักษะอียั่างหินึ�ง แล้ะเชี้่นเดียัวกับทั้ักษะทั้ั�งปัวง ปััญญาเปั็นสึิ�ง

ทั้ี�คนเราฝึึกฝึนกันได้ แต่่ต้่อีงอีาศัยัความพยัายัาม การคาดหิวังใหิ้ต่นได้

ปััญญามาแบบโชี้คชี้ว่ยัก็เหิม่อีนกบัการคาดหิวังวา่จ้่ๆ  เราจะดวงดถีึงึข้นาด 

เล้่นไวโอีล้ินเปั็นได้เอีง

แต่่เอีาเข้้าจริง คนเราก็ยัังคงคาดหิวังอีะไรแบบนั�นกันอีย่้ั เรา

ล้้มล้กุคลุ้กคล้านผ่ัานเวล้าในช่ี้วงชีี้วิต่ หิวังว่าจะได้เศษเสึี�ยัวข้อีงปััญญาจาก

ต่รงนั�นทั้ตี่รงนี�ทีั้มาครอีบครอีง แต่ข่้ณะเดยีัวกนัเรากส็ึบัสึน ชี้อีบเข้า้ใจผัดิ 

วา่เร่�อีงเรง่ด่วนค่อีเร่�อีงสึำคัญ เข้า้ใจผัดิว่าเน่�อีหิาน�ำท่ั้วมทุ่ั้งค่อีการครุ่นคดิ 

ล้ึกซ้ึ�ง เข้้าใจผัิดไปัว่าสึิ�งทั้ี�คนนิยัมค่อีสึิ�งทั้ี�ดี นักปัรัชี้ญาร่วมสึมัยัคนหินึ�ง

กล้่าวไว้ว่า เราต่่างกำล้ัง “ใชี้้ชี้ีวิต่ผัิด” (misliving) กันอียั้่

_________

ผัมเอีงกหิ็ิว อีาจมากกวา่ใครหิล้ายัๆ คนด้วยั ด้ไดจ้ากการทั้ี�ความโศกเศรา้

แผ่ัเงาปักคล้มุชี้วีติ่ผัมอีย่ัางไม่ล้ดล้ะนบัต่ั�งแต่่จำความได้ หิล้ายัต่่อีหิล้ายัปีั 

ทีั้�ผัมพยัายัามทัุ้กวิถึีทั้างเพ่�อีสึนอีงความหิิวโหิยันั�น ทัั้�งเข้้าหิาศาสึนา 

จิต่บำบัด หินังสึ่อีพัฒนาต่ัวเอีง การเดินทั้าง แล้ะการทั้ดล้อีงใชี้้เหิ็ดเมา

ชี้่วงสึั�นๆ ซ้ึ�งก็ใหิ้ผัล้ล้ัพธ์์ทั้ี�ไม่ดีนัก

 แต่่แล้้วในเชี้้าวันเสึาร์วันหินึ�ง ผัมล้งไปัทั้่อีงโล้กใต่้พิภพ นั�นก็ค่อี

หิ้อีงชี้ั�นใต่้ดินข้อีงผัมเอีง ทั้ี�นั�นเปั็นทั้ี�ทั้ี�ผัมแยักบรรดาหินังสึ่อีทั้ี�ด้ไม่เข้้ากับ

หิ้อีงนั�งเล้่นอีอีกมาเก็บไว้ต่่างหิาก ในกอีงหินังสึ่อีทั้ี�มีหินังสึ่อีอียั่าง แก๊๊ส

ที่่�เราผายออก๊มา (The Gas We Pass) แล้ะ ก๊ารเงิินส่วนบุุคคลสุดงิ่าย  

(Personal Finance for Dummies) ผัมขุ้ดเจอีหินังส่ึอีทั้ี�เขี้ยันโดยัวิล้  

ด้แรนต์่ (Will Durant) เม่�อีปั ี1926 ชี้่�อีว่า เร่�องิราวของิปรัชญา (The Story 

of Philosophy) เปัน็หินงัสึอ่ีเล้ม่เข้่�อีงทั้ี�เม่�อีผัมพล้กิเปัดิหิน้าปักแล้้วฝุึ�นล้อียั

ฟุ�งกระจายัอีอีกมา ผัมเชี้็ดฝึุ�นแล้้วเริ�มต่้นอี่าน

 ถึ้อียัคำข้อีงด้แรนต่์ไม่ได้เผัยัความร้้อีันปัระเสึริฐฉับพล้ันแบบ

สึายัฟ�าฟาด แล้ะไม่มทีั้ั�งช่ี้วงเวล้าแห่ิงการก้าวเดนิบนเส้ึนทั้างส่้ึความต่่�นร้้  
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แต่่มีบางสึิ�งทีั้�ทั้ำใหิ้ผัมยัังคงอี่านมันต่่อีไปั ไม่ใช่ี้เพราะบรรดาความคิด 

ทั้ี�บรรจุอียั้่ในหินังสึ่อี แต่่น่าจะเป็ันเพราะความหิล้งใหิล้ข้อีงผั้้เข้ียันในการ 

นำเสึนอีความคดิเหิล้า่นี�อีอีกมา ชี้ดัเจนวา่ดแ้รนต่ค่์อีคนทีั้�กำล้งัต่กหิล้มุรกั 

แต่่กับใคร หิร่อีกับอีะไรกันเล้่า

 คำว่า “นักปัรัชี้ญา” หิร่อี “philosopher” ซ้ึ�งมาจากภาษากรีก 

philosophos หิมายัถึึง “ผั้้รักปััญญา” เหิ็นได้ว่าคำนิยัามนี�ไม่ได้พ้ดถึึงการ

ครอีบครอีงปััญญา เช่ี้นเดียัวกับการทั้ี�คำปัระกาศอิีสึรภาพเอีงก็ไม่ได้พด้ถึงึ

การไดค้วามสึุข้มาครอีบครอีง นั�นเพราะคณุสึามารถึรกับางสึิ�งไดแ้มไ้มไ่ด้ 

ครอีบครอีง แล้ะอีาจไม่มีวันได้ครอีบครอีง การไข้ว่คว้าต่่างหิากทั้ี�สึำคัญ

_________

ผัมเขี้ยันถึอ้ียัคำเหิล่้านี�ข้ณะอียั้บ่นรถึไฟ ทั้ี�ไหินสึกัแหิง่ในนอีร์ทั้แคโรไล้นา 

หิรอ่ีอีาจจะเป็ันเซ้าทั้แ์คโรไล้นา ผัมไมแ่นใ่จ บนรถึไฟ หิล้ายัครั�งเราหิล้งล้ม่

การเคล้่�อีนไปัข้อีงทั้ั�งสึถึานทั้ี�แล้ะเวล้ากันได้ง่ายัๆ 

ผัมรักรถึไฟ พ้ดให้ิถึ้กค่อีช่ี้�นชี้อีบการนั�งรถึไฟ ไม่ใชี้่จำพวก 

“ฟอีงฟอีด” หิร่อีผั้้ใคร่ร้้เร่�อีงรถึไฟทั้ี�น�ำล้ายัแต่กฟอีงหิากได้เหิ็นหิัวรถึจักร 

ดีเซ้ล้ไฟฟ�ารุ่น SD45 ผัมไม่สึนใจจะร้้อีัต่ราน�ำหินักบรรทุั้กหิร่อีข้นาด 

ความกว้างรางรถึไฟอีะไรแบบนั�น ผัมชี้อีบปัระสึบการณ์ทั้ี�ได้รบั ปัระสึบการณ์

ทีั้�ผัสึมผัสึานระหิว่างความกว้างข้วางแล้ะความอีบอีุ่นอัีนหิาได้ยัาก ซ้ึ�ง 

มีเพียังการเดินทั้างด้วยัรถึไฟเทั้่านั�นทั้ี�ใหิ้ได้ 

ภายัในรถึไฟใหิ้ความร้้สึึกคล้้ายัอีย่้ัในครรภ์มารดา อีุณหิภ้ม ิ

อีุ่นสึบายัแล้ะแสึงไฟอีบอีุ่น รถึไฟพาผัมเคล้่�อีนเข้้าสึ้่สึภาวะจิต่ก่อีนสึำนึก 

(preconscious state) ทั้ี�เปั็นสึุข้กว่า ชี้่วงเวล้าก่อีนจะเจอีกับการยั่�นแบบ 

เสีึยัภาษี การอีอีมเพ่�อีจ่ายัค่าเทั้อีมมหิาวิทั้ยัาลั้ยั ปัระกันสุึข้ภาพฟัน  

แล้ะการจราจรต่ิดข้ัด ชี้่วงเวล้าก่อีนทั้ี�จะมีครอีบครัวคาร์ดาเชี้ียัน

แมย่ัายัข้อีงผัมกำลั้งทั้กุข้ท์ั้รมานจากโรคพาร์กนิสึนัระยัะสุึดทั้า้ยั 

เปั็นโรคโหิดร้ายัทั้ี�ปัล้้นทัั้�งความสึามารถึแล้ะความทั้รงจำทัั้�งหิมดไปัจาก

ท่ั้าน แม้หิล้งล่้มอีะไรไปัหิล้ายัอีย่ัาง แต่่ท่ั้านก็ยัังระลึ้กภาพความทั้รงจำ
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ข้ณะนั�งรถึไฟบริเวณต่อีนเหิน่อีข้อีงนิวยัอีร์กสึมัยัเด็กๆ ได้อีย่ัางแจ่มชี้ัด  

จากอีัล้แบนี สึ้่คอีร์นนิง สึ้่รอีเชี้สึเต่อีร์ แล้้วนั�งกล้ับสึ้่อีัล้แบนี ทั้ั�งภาพ เสึียัง 

แล้ะกลิ้�นต่่างพรั�งพร้เข้้ามาเหิม่อีนเพิ�งเกิดข้ึ�นเม่�อีวานนี� รถึไฟมีอีะไร 

บางอียั่างทั้ี�หิล้งเหิล้่อีอียั้่กับเรา

ปัรัชี้ญากับรถึไฟนั�นเข้้าค่้กันได้ดี เม่�อีนั�งรถึไฟ ผัมสึามารถึใชี้้

ความคิดไปัด้วยัได้ ผัมทั้ำไม่ได้เม่�อีอียั้่บนรถึบัสึ ไม่แม้แต่่น้อียั น่าจะเปั็น

เพราะความร้้สึึกทีั้�แต่กต่่างกัน หิร่อีไม่ก็เพราะความเชี้่�อีมโยังข้อีงมัน 

กับอีะไรอี่�น รถึบัสึทั้ำใหิ้ผัมนึกถึึงการเดินทั้างไปัโรงเรียันแล้ะค่ายัซ้ึ�งเปั็น

สึถึานทีั้�ทีั้�ผัมไม่อียัากไปั แต่่รถึไฟพาผัมไปัทั้ี�ทีั้�อียัากไปั แล้ะพาไปัด้วยั

ความเร็วทั้ี�พอีดีกับการใชี้้ความคิด

แต่่ทั้ั�งปัรชัี้ญาแล้ะรถึไฟต่า่งมคีวามคร�ำครบึางอียัา่ง ทั้ั�งค้เ่คยัเปัน็

สิึ�งสึำคัญในชี้ีวิต่เรา ทั้ว่าต่อีนนี�กล้ายัเปั็นเพียังความแปัล้กแยักหิล้งยัุค  

ทัุ้กวันนี�มีไม่กี�คนทั้ี�ยัังนั�งรถึไฟอียั้่หิากมีทั้างเล่้อีกอี่�น แล้ะไม่มีใครเรียัน

ปัรัชี้ญาหิากพ่อีแม่พวกเข้าเล้ี�ยังได้ ปัรัชี้ญาก็เหิม่อีนการนั�งรถึไฟต่รงทั้ี�

ใครหิล้ายัคนเคยัทั้ำก่อีนจะร้้จักอีะไรๆ ดีข้ึ�น

ผัมสึมัครรับนิต่ยัสึารช่ี้�อี Philosophy Now ซ้ึ�งจะมาส่ึงทัุ้กๆ  

สึอีงเด่อีนในซ้อีงกระดาษสีึน�ำต่าล้อีย่ัางกับหินังสึ่อีโป๊ั ฉบับทั้ี�อีอีกมา 

เม่�อีเร็วๆ นี�จั�วหัิวว่า “โล้กเป็ันเพียังภาพล้วงหิร่อีไม่” อีีกฉบับถึามว่า  

“สึิ�งทีั้�ถ้ึกค่อีสิึ�งทีั้�จริงเสึมอีไปัหิร่อี” เม่�อีไรก็ต่ามทีั้�ผัมอ่ีานข้้อีความเหิล่้านี� 

ให้ิภรรยัาฟัง เธ์อีจะกล้อีกต่าใส่ึ สึำหิรับเธ์อีแล้ะใครๆ อีีกหิล้ายัคน บทั้ความ

เหิล่้านี�เปัน็ดังต่วัแทั้นข้อีงความผิัดเพี�ยันทั้ั�งมวล้ข้อีงปัรัชี้ญา ปัรชัี้ญาถึาม

คำถึามไร้สึาระทั้ี�หิาคำต่อีบไม่ได้ คำว่า “ปัรัชี้ญา” กับ “ปัฏิิบัต่ิ” อียั้่ใกล้้กัน

ก็แต่่ในพจนานุกรมเทั้่านั�น

เทั้คโนโล้ยีัทั้ำให้ิเราหิล้งเช่ี้�อีว่าปัรัชี้ญาไม่จำเป็ันอีีกต่่อีไปัแล้้ว  

ใครจะไปัต้่อีงการอีริสึโต่เติ่ล้เม่�อีพวกเรามีอัีล้กอีริธ์ึม เทั้คโนโล้ยีัดิจิทั้ัล้ 

กา้วล้�ำในด้านการต่อีบคำถึามยับิยัอ่ียัข้อีงชี้วิีต่ อียัา่งเช่ี้นร้านไหินเบอีร์ริโต่ 

อีร่อียัทั้ี�สึดุในเม่อีงบอียัซี้ หิร่อีไปัอีอีฟฟิศเส้ึนทั้างไหินจะเร็วทั้ี�สึดุ เราเล้ยั

คดิไปัว่าเทั้คโนโล้ยีัก็น่าจะต่อีบคำถึามใหิญ่ๆ ได้เก่งเช่ี้นกัน แต่่มันไม่ใชี้ ่
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อีย่ัางนั�นเล้ยั สึิริ (Siri) อีาจโดดเด่นเร่�อีงหิาร้านเบอีร์ริโต่ แต่่หิากล้อีง 

ถึามเธ์อีว่าควรหิาความสุึข้จากเบอีร์รโิต่นั�นอียัา่งไรถึงึจะดีทีั้�สึดุ เธ์อีคงนึก 

อีะไรไม่อีอีกเล้ยั

ล้อีงนึกถึึงการเดินทั้างด้วยัรถึไฟกันบ้าง เทั้คโนโล้ยัี (แล้ะ

วิทั้ยัาศาสึต่ร์ซ้ึ�งอีย่้ัเหิน่อีมันอีีกทีั้) ต่อีบเราได้ว่ารถึไฟมีความเร็วเท่ั้าไร  

มีน�ำหินักแล้ะมวล้ข้นาดไหิน แล้ะทั้ำไมสึัญญาณไวไฟบนรถึไฟถึึงหิลุ้ด 

อีย่้ัเร่�อียัๆ แต่ว่ทิั้ยัาศาสึต่รไ์มส่ึามารถึต่อีบไดว้า่เราควรเดนิทั้างด้วยัรถึไฟ 

ไปังานเล้ี�ยังรุ่นโรงเรยีันมธั์ยัมฯ หิร่อีไปัเยัี�ยัมล้งุคารล์้ผั้ค้อียัรงัควานใจคณุ

มาต่ล้อีดแต่่ต่อีนนี�กำล้งัปั�วยัหินกัไหิม วทิั้ยัาศาสึต่ร์ไม่สึามารถึบอีกคณุได้

ว่าการทั้ำร้ายัร่างกายัเด็กทีั้�กรีดร้อีงแล้ะเต่ะเบาะหิลั้งคุณอียั้่เป็ันเร่�อีงทีั้� 

รบัได้ไหิมในทั้างจริยัธ์รรม วทิั้ยัาศาสึต่ร์ต่อีบคุณไมไ่ดว้า่ทั้วิทั้ศันที์ั้�อียั้น่อีก

หิน้าต่่างนั�นสึวยังามหิร่อีด้เกร่อี แน่นอีนว่าปัรัชี้ญาเอีงก็ต่อีบไม่ได้ แต่่มัน 

ชี้่วยัใหิ้เราเหิ็นโล้กใบนี�ผั่านเล้นสึ์ทั้ี�ต่่างอีอีกไปั แล้ะนั�นมีคุณค่ามาก

ทั้ี�ร้านหินังส่ึอีล้ะแวกบ้าน ผัมสึังเกต่ว่าหินังส่ึอีหิมวด “ปัรัชี้ญา” 

อียั้ติ่่ดกันกับหิมวด “การเปัล้ี�ยันแปัล้งต่วัเอีง” หิากเปัน็รา้นหินงัส่ึอีบารน์สึ์

แอีนด์โนเบิล้แห่ิงยัุคเอีเธ์นส์ึ สึอีงหิมวดนี�น่าจะเป็ันอียั่างเดียัวกัน เพราะ

ปัรัชี้ญา เคย เปั็นเร่�อีงข้อีงการเปัล้ี�ยันแปัล้งต่ัวเอีง ปัรัชี้ญาเคยัเป็ันสึิ�งทั้ี�

ปัฏิิบัต่ิได้จริง เปั็นการบำบัดรักษา เปั็นหิยั้กยัาข้อีงจิต่วิญญาณ

ปัรชัี้ญามลี้กัษณะข้อีงการบำบดัรกัษา แต่่ไม่ใช่ี้การบำบดัแบบเดยีัว

กับการนวดด้วยัหิินร้อีน ปัรัชี้ญาไม่ง่ายัแล้ะไม่ใชี้่เร่�อีงน่าพึงพอีใจ ไม่ได้

ทั้ำใหิ้ผั่อีนคล้ายั แล้ะเปั็นเหิม่อีนหิ้อีงอีอีกกำล้ังกายัมากกว่าสึปัา

_________

มอีริซ้ แมร์โล้-ปังต่ี (Maurice Merleau-Ponty) นักปัรัชี้ญาชี้าวฝึรั�งเศสึ  

เรยีักปัรัชี้ญาว่าเป็ันการ “ครุ่นคิดแบบสุึดโต่่ง” ผัมชี้อีบทีั้�เข้าเทีั้ยับเคียังปัรัชี้ญา

กับความน่าหิวาดหิวั�นแล้ะกลิ้�นอีายัอีันต่รายัแบบนั�น ซ้ึ�งถึ่อีว่าเข้้ากันดี  

เพราะครั�งหินึ�งเหิล่้านักปัรัชี้ญาก็เคยัเป็ันผ้้ักระตุ่้นจินต่นาการข้อีงโล้ก 
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ทั้ั�งโล้ก เป็ันเหิม่อีนวีรชี้น พร้อีมจะพลี้ชี้ีพเพ่�อีปัรัชี้ญาข้อีงพวกเข้า แล้ะ

บางคนอีย่ัางโสึเครต่สีึก็ทั้ำจริง แต่ต่่อีนนี�สึิ�งเดียัวข้อีงปัรัชี้ญาทีั้�ด้หิาญกล้า้

ค่อีการดิ�นรนไม่ยั่อีทั้้อีเพ่�อีต่ำแหิน่งทั้างวิชี้าการเทั้่านั�น

 สึถึาบันการศึกษาสึ่วนมากไม่ได้สึอีนปัรัชี้ญากันแล้้ว พวกเข้า 

สึอีนเร่�อีง เก่๊�ยวก๊ับุ ปัรัชี้ญาเทั้่านั�น แต่่ไม่ได้สึอีนนักศึกษาว่าจะมอีง 

สึิ�งต่า่งๆ อียัา่งเปัน็ปัรชัี้ญาไดอ้ียัา่งไร ปัรัชี้ญาแต่กต่า่งจากวชิี้าอี่�นๆ มนัไมใ่ชี้่ 

อีงค์ความร้้แต่่ค่อีวิธ์ีคิด ซ้ึ�งก็ค่อีวิธ์ีการทั้ี�เราดำรงอียั้่บนโล้กนี� คำถึามจึง 

ไม่ใชี้่ “อีะไร” หิร่อี “ทั้ำไม” แต่่เปั็น “อียั่างไร”

 “อีย่ัางไร” เป็ันคำทีั้�ทัุ้กวันนี�ไม่ค่อียัมีใครใหิ้ค่ามากนัก ในโล้ก

วรรณกรรม หินังสึ่อีฮาว-ท้ั้เปั็นเหิม่อีนความน่าอีดสึ้ เปั็นล้้กพี�ล้้กน้อีง 

เซ้่อีซ้่าทั้ี�ดันปัระสึบความสึำเร็จ นักเข้ียันทั้ี�จริงจังกับการเข้ียันจะไม่เข้ียัน

หินังส่ึอีฮาว-ท้ั้กัน แล้ะนักอ่ีานทั้ี�จริงจังก็ไม่อี่านมันเช่ี้นกัน (อีย่ัางน้อียัก็

ไม่ยัอีมรับว่าต่วัเอีงอ่ีาน) แต่่พวกเราส่ึวนใหิญ่ไม่มีใครหิรอีกทั้ี�ใช้ี้เวล้าทัั้�งค่น 

ถึ่างต่านั�งคิดว่า “ธ์รรมชี้าต่ิข้อีงความจริงนั�นค่อีอีะไร” หิร่อี “ทั้ำไมจึงม ี

สึิ�งต่า่งๆ แทั้นทีั้�จะไมม่”ี แต่เ่ปัน็คำถึามทั้ี�ล้งทั้า้ยัดว้ยัคำวา่ “อียัา่งไร” เราจะ

ใชี้้ชี้ีวิต่อียั่างไร คำถึามนี�ต่่างหิากทั้ี�เกาะต่ิดอียั้่กับเราทัุ้กเม่�อีเชี้่�อีวัน

 ปัรชัี้ญาไม่เหิม่อีนวทิั้ยัาศาสึต่ร์เพราะมันมลัี้กษณะข้อีงข้้อียักเว้น 

ปัรัชี้ญาไม่ได้แค่เพียังอีธิ์บายัโล้กอียั่างทั้ี�เปั็นอียั้่ แต่่ยัังอีธ์ิบายัใหิ้เหิ็นโล้ก

แบบทั้ี� สามารถเป็นได้ เปิัดทั้ัศนะเราส่้ึความเป็ันไปัได้อี่�น นักเขี้ยันนาม  

แดเนยีัล้ ไคล้น์ (Daniel Klein) เคยักล้่าวถึึงเอีพิคิวรัสึ นักปัราชี้ญ์กรีก

โบราณ เช่ี้นทีั้�ควรกล่้าวถึึงนักปัรัชี้ญาชี้ั�นเยีั�ยัมทั้ั�งหิล้ายัเอีาไว้ว่า ให้ิอี่าน 

งานข้อีงคนเหิล้่านั�นไม่ใชี้่ในฐานะปัรัชี้ญา แต่่เปั็น “กวีนิพนธ์์ชีุ้บชี้้ชี้ีวิต่” 

 ผัมใชี้้เวล้าในชี้่วงสึอีงสึามปัีทั้ี�ผั่านมาซ้ึมซ้ับกวีนิพนธ์์ทั้ี�ว่าเข้้าไปั

อียั่างชี้้าๆ ในอีัต่ราความเร็วเทั้่ากับการใชี้้ความคิดข้ณะหิ่อีหิุ้มต่ัวอีย่้ักับ

ทั้ี�นั�งต่ดิหินา้ต่า่งบนรถึไฟ ผัมหิาทั้างนั�งรถึไฟไปัเยัอ่ีนทั้กุหินทั้กุแหิง่เม่�อีไร

ก็ต่ามทีั้�ทั้ำได้ เดินทั้างไปัยัังสึถึานทั้ี�ทั้ี�บรรดายัอีดนักคิดในปัระวัต่ิศาสึต่ร์

เคยันั�งใชี้้ความคิด บากบั�นไปัยัังค่ายัพักแรมแบบสึโต่อีิกในไวโอีมิงแล้ะ
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สึำนักงานการรถึไฟอีินเดียัในเดล้ี ผัมนั�งรถึไฟสึายั F ในนครนิวยัอีร์ก 

มานานกว่าทีั้�ใครเคยัทั้ำ การเดินทั้างเหิล่้านี�เปั็นเหิม่อีนระยัะหิยัุดพัก

ให้ิได้ย่ัดแข้้งย่ัดข้าแล้ะผั่อีนคล้ายัใจระหิว่างกิจกรรมทั้างปัรัชี้ญาต่่างๆ  

การเดินทั้างทั้ำให้ิผัมได้หิยัุดชัี้�วคร่้ ในความหิมายัทั้ี�ดีทั้ี�สึุดเทั้่าทีั้�คำว่า  

“หิยัุด” จะเปั็นได้

_________

หิากล้อีงค้นคำว่า “นักปัรัชี้ญา” ในก้เกิล้ คุณจะพบผัล้ลั้พธ์์เป็ันร้อียัหิร่อี

อีาจจะเปั็นพันคน แต่่ผัมเล้่อีกมาเพียัง 14 คน เล้่อีกอียั่างไรหิร่อี ก็เล้่อีก

อียั่างพิถึีพิถึัน พวกเข้าทั้ั�งหิมดปัราดเปัร่�อีงในแบบทั้ี�ต่่างกันไปั มีรสึชี้าต่ ิ

ทั้างปััญญาทีั้�หิล้ากหิล้ายั แล้ะยัังครอีบคลุ้มหิล้ากยุัคสึมัยั จากโสึเครตี่สึ 

ในศต่วรรษทั้ี� 5 กอ่ีนคริสึต่กาล้ มาจนถึงึซ้โิมน เดอี โบววัร ์ในศต่วรรษทีั้� 20  

พวกเข้ายัังมาจากหิล้ายัสึถึานทั้ี� นับจากกรีซ้ครอีบคลุ้มไปัถึึงจีน เยัอีรมนี 

แล้ะอีินเดียั ทั้ั�ง 14 คนนี�ไม่ได้มีชี้ีวิต่อียั้่แล้้ว แต่่นักปัราชี้ญ์ทั้ี�ดีนั�นไม่เคยั 

ต่ายัจาก เพราะพวกเข้ายัังคงดำรงอีย่้ัในจิต่ใจข้อีงผั้้คน ปััญญาเป็ันสึิ�งทั้ี� 

พกพาแล้ะสึ่งต่่อีได้ ข้้ามพ้นทั้ั�งสึถึานทั้ี�แล้ะเวล้า แล้ะไม่มีวันล้้าสึมัยั

 รายัชี้่�อีทีั้�ผัมรวบรวมมาปัระกอีบด้วยันกัปัรัชี้ญาชี้าวยุัโรปัหิล้ายัคน 

แต่่ก็ไม่ใช่ี้ทุั้กคนทีั้�มาจากยุัโรปั โล้กต่ะวันต่กไม่ได้ผั้กข้าดแวดวงปััญญา  

นักปัรัชี้ญากลุ้่มนี�บางคน เชี้่น นีทั้เชี้อี เข้ียันผัล้งานมามากมายั ในข้ณะทั้ี� 

คนอ่ี�นๆ อีย่ัางโสึเครต่ีสึแล้ะเอีพิกเต่ตุ่สึไม่เคยัเข้ียันอีะไรอีอีกมาสึักคำ  

(โชี้คดีทั้ี�ล้้กศิษยั์ข้อีงพวกเข้าเขี้ยัน) บางคนมีชี้่�อีเสึียังโด่งดังในข้ณะทั้ี�ยััง

มีชี้ีวิต่อีย่้ั แต่่บางคนต่ายัไปัโดยัทั้ี�ไม่มีใครร้้จัก คุณอีาจร้้จักบางคนในนี� 

ในฐานะนักปัรัชี้ญา แต่่คุณอีาจไม่เคยัคิดว่าบางคนเป็ันนักปัรัชี้ญา เช่ี้น 

คานธ์ี (ซ้ึ�งเข้าเปั็น) บางรายัชี้่�อี เชี้่น เซ้ โชี้นะกง นักเข้ียันญี�ปัุ�นแล้ะนางใน 

ราชี้สึำนัก อีาจเปั็นชี้่�อีทั้ี�คุณเพิ�งเคยัได้ยัิน นั�นก็ไม่เป็ันไร ทั้้ายัทั้ี�สึุดแล้้ว

เกณฑ์ใ์นการเล้อ่ีกข้อีงผัมมีเพียังหิลั้กการสัึ�นๆ ค่อี นกัคิดเหิล่้านี�ต่กหิลุ้มรัก 

ปััญญาหิร่อีไม่ แล้ะความรักนั�นแพร่หิล้ายัต่่อีไปัหิร่อีเปัล้่า
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 เรามักนึกถึึงนักปัรัชี้ญาในฐานะจิต่ทีั้�หิลุ้ดพ้น แต่่ไม่ใช่ี้กับผั้้คน 

เหิล้่านี� พวกเข้ามีต่ัวต่นแล้ะเปั็นมนุษยั์ทีั้�เดินเหิินได้ ทัั้�งขึ้�นเข้าแล้ะขี้�ม้า 

ต่่อีส้้ึในศึกสึงคราม ด่�มไวน์ แล้ะเสึพกาม เปั็นมนุษยั์ชี้ายัหิญิงซ้ึ�งเปั็น 

นักปัรัชี้ญาแบบทีั้�นำปัรัชี้ญาไปัใชี้้ได้จริง พวกเข้าไม่ได้สึนใจความหิมายั 

ข้อีงชี้ีวิต่ แต่่สึนใจการใชี้้ชี้ีวิต่อียั่างมีความหิมายั

 พวกเข้าไม่ได้สึมบ้รณ์แบบ ต่่างก็มจีดุด่างพร้อียัในชีี้วติ่ต่่างกันไปั  

โสึเครต่สีึมกัหิล้ดุเข้้าส่้ึภวงัค์ทั้ี�บางครั�งก็กินเวล้ายัาวนานเป็ันชี้ั�วโมงๆ รสุึโซ้ 

เปิัดบั�นท้ั้ายัข้อีงต่วัเอีงให้ิสึาธ์ารณชี้นเหิน็มากกว่าหินึ�งครั�ง โชี้เปันฮาวเอีอีร์ 

คยุักับสุึนขั้พดุเดลิ้ข้อีงต่วัเอีง (อีย่ัาใหิผ้ัมต้่อีงเริ�มพด้ถึงึนีทั้เชี้อีเล้ยั) เปัน็ต่น้  

น้อียัครั�งนักทั้ี�ปััญญาจะสึวมใสึ่สึ้ทั้หิร้หิรา เพียังแต่่คุณไม่เคยัร้้ก็เทั้่านั�น

เราต้่อีงการปััญญาอีย่้ัเสึมอี แต่่เราต้่อีงการปััญญาในลั้กษณะ

ทั้ี�แต่กต่่างกันไปัต่ามชี้่วงวัยัชี้ีวิต่ คำถึามจำพวก “ทั้ำอียั่างไร” ทั้ี�สึำคัญ

สึำหิรับคนอีายัุ 15 ยั่อีมไม่เหิม่อีนกับคำถึามทั้ี�สึำคัญสึำหิรับคนอีายุั 35 

หิร่อี 75 ปัี ปัรัชี้ญามีบางอียั่างทั้ี�เหิมาะสึำหิรับแต่่ล้ะชี้่วงวัยัข้อีงชี้ีวิต่

ผัมเรียันร้้ว่าชี้่วงวัยัเหิล่้านั�นโบยับินผ่ัานไปั พวกเราหิล้ายัต่่อี 

หิล้ายัคนเอีาต่ัวรอีดผั่านมาได้ในข้ณะทั้ี�จิต่ใจอีัดแน่นไปัด้วยัเร่�อีงราว 

ไร้แก่นสึารแล้ะโง่เข้ล้า ราวกับเรายัังมีเวล้าอีีกเหิล่้อีเฟือี แต่่เราไม่มีเวล้า  

ผม ไม่มีเวล้า ผัมมักคิดว่าต่ัวเอีงเปั็นชี้ายัวัยักล้างคน แต่่เม่�อีไม่นานนี�เอีง  

ล้้กสึาววยััรุ่นซ้ึ�งเป็ันเดก็เก่งเล้ข้บอีกผัมว่า ถ้ึาผัมไม่ได้จะอียั้ถึ่ึงอีายุั 110 ปีั  

ต่อีนนี�ผัมก็ไม่ได้ถึ่อีว่าอียั้่ในวัยั ก๊ลางิ คนแล้้ว

ดังนั�น แม้ผัมจะนั�งเขี้ยันข้้อีความนี�อีย่้ับนรถึไฟทั้ี�แล้่นไปัอีย่ัาง

ชี้า้ๆ แต่ค่วามร้้สึกึเร่งดว่นบางอีย่ัางข้บัเคล่้�อีนปัากกาทั้ี�กำล้งัเข้ยีัน มนัค่อี 

ความร้อีนใจข้อีงคนทีั้�ไม่อียัากจะต่ายัไปัโดยัทั้ี�ยัังไม่ได้ใช้ี้ชีี้วิต่ ชี้ีวิต่ไม่ใช่ี้

ปััญหิาสึำหิรับผัม อียั่างน้อียัก็ในต่อีนนี� แต่่ผัมร้้สึึกว่าวันเวล้ากำล้ังปัล้่อียั 

ล้มหิายัใจร้อีนๆ รดต่้นคอีผัมอียั้่ แล้ะยัิ�งหิายัใจแรงข้ึ�นทัุ้กวันๆ ผัมอียัาก  

... ไม่ใชี้่สึิ ผัมจำเปั็นจะต่้อีงร้้ใหิ้ได้ว่าอีะไรทั้ี�สึำคัญแล้ะไม่สึำคัญ ก่อีนทั้ี�มัน 

จะสึายัเกินไปั
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“ไม่ชี้้าก็เร็ว ชี้ีวิต่จะทั้ำใหิ้เราทัุ้กคนกล้ายัเปั็นนักปัรัชี้ญา” มอีรีสึ  

รีสึเซ้อีล้ิง (Maurice Riseling) นักคิดชี้าวฝึรั�งเศสึเคยัว่าไว้

ต่อีนทีั้�ผัมเหิ็นข้้อีความนี�ครั�งแรกเม่�อีหิล้ายัปีัก่อีนหิน้านี� โล้ก 

เปั็นสึถึานทีั้�ทั้ี�เปีั�ยัมสุึข้กว่านี� โรคร้ายัทั้ี�ระบาดไปัทัั้�วโล้กนั�นมีอียั้่แค่ใน

หินังสึ่อีปัระวัต่ิศาสึต่ร์หิร่อีไม่ก็บทั้ภาพยันต่ร์ฮอีล้ล้ีว้ด แต่่เหิตุ่ทีั้�ข้้อีความ

ข้อีงรีสึเซ้อีล้ิงกระตุ่กความคิดข้อีงผัม ก็เพราะว่าแม้แต่่ในต่อีนนั�น ผัมเอีง

ก็เริ�มสึงสึัยัข้ึ�นมาว่าต่ัวเอีงกำล้ังใชี้้ชี้ีวิต่อียั่างผัิดๆ อียั้่

ดว้ยัสึงัหิรณ์บางอียัา่งบวกกับแรงกระตุ่น้ ผัมคดิข้ึ�นวา่ “แล้ว้จะรอี 

อีะไรเล้่า” จะรอีจนกว่าชี้ีวิต่กล้ายัเปั็นปััญหิาข้ึ�นมาจริงๆ เพ่�อีอีะไร ทั้ำไม 

ไม่ปัล้อ่ียัใหิช้ี้วีติ่ทั้ำใหิผ้ัมกล้ายัเปัน็นกัปัรชัี้ญาเสึยีัเล้ยัวนันี� ต่อีนนี� ในข้ณะทีั้� 

ยัังมีเวล้า


