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อาจารยสุลักษณไดมอบหมายใหผมเขยีนบทความวาดวย The Conference on World Affairs 

ที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ ๕๗ ที่เมืองโบลดเดอร โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารยอุตสาหเดินทางขาม
น้ําขามทะเลมาเปนหนึ่งในวทิยากรจากนักวิชาการมากมายที่มาพูด ถกเถียง วิเคราะหปญหาในปจจบุัน
ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้   
 
“คุณอยาลืมเขียนเรื่องนีน้ะ เขียนแลวสงไปใหผม จะหาที่ลงให” อาจารยบัญชา 
“วาแตเขียนcriticize อาจารยไดมั๊ยครับ” ผมแย็บพรอมรอยยิ้ม 

“(หัวเราะ) ตามสบายเลย... ลูกศิษยผมแตละคนมันฉีกผมมาแลวกนัทัง้นั้นละ” อาจารยตอบอยางอารมณ
ด ี

 
๑ 

 The Conference on World Affairs เปนงานที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปทีม่หาวิทยาลัยโคโลราโด 
ในเมืองโบลดเดอร ไอเดียของงานนี้นาสนใจทีเดียว เพราะเปนเพื่อการถกเถียงหาทางออกของสังคม
อเมริกัน ที่คนเริ่มมีความตื่นที่อยากจะออกไปจากภาพของจักรวรรดิจอมปลอมอันนี้กนัมากขึ้นทุกท ี
ดวยการเชิญผูคนจากหลายสาขาวิชาชีพ มานั่งเสวนาแสดงมุมมองที่แตกตาง ซ่ึงงานแบบนี้ก็มักจะจดั
กันในเมืองที่ผูคนคอนขางตื่นตัว ฟงขาวสารบานเมืองและศึกษาความคิดใหมๆ อาท ิเมืองโบลดเดอร 
โคโลราโด, ยูจีน โอเรกอน, เบิรคลีย แคลิฟอเนียร, แมดดิสัน วิสคอนซิน เปนอาทิ  ฝร่ังที่มารวมงาน
มักจะมีความคดิที่เปดกวางกวาฝรั่งทั่วไปทีเ่ห็นตามเมืองใหญๆของประเทศนี้ ซ่ึงโดยมากก็จะมีสัมพันธ
เกี่ยวของกับแวดวงของการเคลื่อนไหวสังคม ส่ือทางเลือก หรือความคดิที่แหวกออกไปจากกระแสหลัก 
อีกทั้งยังเปนพวกที่เห็นโลกกวางกวาคนอเมริกันทั่วไป ไดไปทองเที่ยวหรือทํางานในประเทศโลกที่
สามมาบาง นับเปนความหวงัที่เหน็คนเหลานี้มีหัวจิตหวัใจที่กวางขึ้น ตามขอมูลที่ไดยินมานาตกใจที่มี
ชาวอเมริกันเพียง ๑๔ เปอรเซ็นตเทานั้น ที่ถือพาสปอรต เปนเรื่องนาแปลกใจเปนอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศที่ชอบไปเสื่อมเรื่องชาวบานเขาอยูตลอดเวลา 
  แตเมื่อไดไปสัมผัสงานนี้เขาจริงๆจังๆ ก็ไดตระหนักวา ภาพที่เห็นสดใส ขางในก็ออกจะตะติ๊ง
โหนงอยูไมนอย อยางวิทยากรที่มานั่งถกๆเถียงๆกัน กอ็อกแนวมันกนัเสียมากกวา ตามภาษากลุมคนที่
นึกไปวาตัวเองรูมากกวาคนอื่น เสียดายที่ไอเดียออกจะดี มีความตั้งใจจะพูดคยุถึงปญหาของโลก แตดู
แลวก็เปนเพยีงแตภาพหลอกๆของอเมริกันแอฟแฟรก็แคนั้น เทาที่เหน็วิทยากรสวนใหญแทบจะเกาสิบ



เปอรเซ็นตเลยก็วาได ก็เปนคนขาวผูกไท ไมไดมีประสบการณอะไรในมุมที่ลึกซึ้ง สวนมากก็ออกจะ
เปนประเภทกรููเสียมาก หากไดเคยไปทํางานหรือมีความรูในประเทศโลกที่สามอยูบาง ก็ออกจะเปน
แนวผวิเผินเสยีมากกวา ซํ้าพอเผลอเมื่อไหรก็มักจะเสนอทางแกตามแบบอเมริกันใหประเทศเหลานั้น 
โดยไมเคยถามจริงๆจังๆวา คนเหลานั้นเขาเห็นดวยหรือไมอยางไร 
 อีกความรูสึกหนึ่ง ภาพของงานนี้เสมือนเหมือนปารตี้คนเกลียดบุช  คนเกลียดบุชในที่นี้ก็หาได
หมายถึงคนทีฉ่ลาดกวาเขา จริงๆแลวก็พอกัน คือ ยังไมไดมีความคิดในการตั้งคําถามอยางถึงรากตอ
ระบบที่เปนอยู คิดแตวาบุชทําอะไรโงๆ และกอความเดอืดรอนใหกับโลก แตขณะเดียวกันเทาที่ฟงดู 
นักวิชาการที่พดูๆกันในงานนี้ แมจะคิดวาตัวเองฉลาดกวาบุช แตดูแลวก็หาไดแตกตางไม ยังเต็มไปดวย
ความหยิ่งยะโสทะนงตน วาในฐานะคนอเมริกันคนหนึ่ง ความคิดของเขาถูก ความรูของเขามาก ชอบ
ไปเสื่อมเรื่องของชาวบาน แตกลับไมเคยตัง้คําถามตอสถานภาพของตนเองแมแตนอย  อีกทั้งยังมีปญหา
ใหญทางการฟง การออนนอมเรียนรูจากผูอ่ืน โดยเฉพาะจากผูดอยโอกาส เสมือนไรสถานภาพทาง
สังคม หรือจากประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศเรา สังเกตไดจากปฏกิิริยาที่นกัวิชาการบางคนในงานมี
ตอขอคิดเห็นจากอ.สุลักษณ 
  

๒ 
 ฝร่ังชอบมองคนเอเชียวา อาโนเนะ นั่นคืออะไรก็ใหอภยั ยิ้ม ไมตอลอตอเถียง บางทีคิดแบบนี้
เขาก็มาขมเหงเราโดยไมรูตวั แตพอมาเจอคนเอเชียแบบอ.สุลักษณเขาไป ก็จะงง และเปลี่ยนบทบาท
จากสุภาพชนเขาสูโหมดของความฉุนเฉียว กาวราว เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาประเทศที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน เคารพความเทาเทยีมกัน แทจริงก็เปนเพยีงแคคํากลาวหรูๆ ที่เอาไวเปนมาตรฐานทาง
กฎหมายใหคนไมกลาลํ้าเสนกันจนเกนิไปก็แคนั้น รอยยิ้ม ความเคารพ หรือมิตรภาพ ที่แสดงออกจึง
มักจะมใีหกันอยางผิวเผิน หากเกิดการกระทบกระทั่ง ไมเห็นดวยกันเมือ่ไหร ความเปนศัตรูก็เกดิขึ้น
เต็มที่จากความอัดแนนของตัวกู ความคิดกู  
 หากจะตั้งคําถามแบบซื่อๆถึงเปาหมายของงานนี้ ก็เพื่อที่จะคุยกันเรื่องปญหาของโลกมิใชหรือ 
แลวใยจึงไมเตรียมพื้นที่ใหกบัความคิดที่แตกตางออกไปของชาวโลกที่ไมใชชาวอเมริกันเลยเลา หรือ
จะเอาแคใหมเีวทีระบายความอึดอัด สรางความรูสึกที่ดูเหมือนวาตวัเองมีคุณคา อีกทัง้ยังความกรุณาที่
จะชวยใหสรรพสัตวเพื่อนมนุษยไดพนจากความทุกข กลัวเสียแตแความันจะกลายเปน idiot 

compassion หรือความกรณุาอยางจอมปลอมที่ผุดออกมาจากความรูสึกพรองภายในก็เทานัน้ คําถามก็
คือวาที่คุณจะหาทางออกใหกับโลกนั้น เปนการหาทางออกอยางเห็นแกตัวเพื่อพรรคพวกและตวัเอง 
หรือเปนการหาทางออกใหแกมนุษยชาติและสรรพสัตวอยางแทจริงกนัแน และการหาทางออกที่วาเปน



เพียงแคภาพหลอกๆของการเอาความคิดของตัวเองมาบังคับใหคนอื่นทาํตาม หรือจะสรางสรรคใหเปน
การพูดคุยเรียนรู ฟงความคดิเห็นทีแ่ตกตางเพื่อการหาทางออกรวมกัน ดวยพ้ืนฐานความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางแทจริง 
 หากหมูคนที่เถลิงอยูในอํานาจและโอกาส ยังไมลดละเลกิความอหังการ ยอมหันหนาหันหูมา
รับฟง เรียนรูความคิดเห็นที่แตกตางจากหมูคนที่ถูกมองวายากจน ดอยพัฒนา ตามคํานิยามฉาบฉวยทาง
วัตถุของคนหมูแรกแลว ก็เห็นทีการหาทางออกที่วานี้ ก็คงพอจะมองออกวาเปนทางออกลงเหวเสยี
มากกวา ณ ปจจุบันที่โลกเราคอยๆโลกาภิวตันเขาไปทุกวนั คําถามจึงไมใชของชาวตะวนัตกเพยีง
เทานั้น หากรวมถึงชนชั้นกลางผูมีโอกาสในทุกๆประเทศ ที่จะตองเปดใจใหกวางเพือ่รับฟงมุมมองของ
คนชั้นลาง เพือ่จะไดใหเกิดการเรียนรู ไมใชแตเฉพาะในเรื่องของขอมูลทางวัตถุ แตตองโยงใยไปถึง
เร่ืองที่อยูเหนอืวัตถุ เชน วิถีคุณคาแหงชวีติ ชุมชน ประเพณีวฒันธรรม และความงดงามทางจิตวิญญาณ
ดวย 
 

๓ 
 มีคําๆนึงที่ไดยินบอยมากในงานนี้ นัน่คอืคําวาไอเดยีลลิสต (idealist)  นาแปลกที่อ.สุลักษณ
มักจะโดนนกัวิชาการฝรั่งคอนแคะดวยคําๆนี้อยูบอยๆ หรือไมเขาก็จะมองอาจารยวาเปนพวกขวางโลก 
มองโลกในแงราย (pessimist) ที่อะไรๆก็มองระบบที่เปนอยูเลวรายไปเสียทั้งหมด  แตก็นาตั้งขอสงสัย
กับพวกที่เรียกตัวเองวาเปนเรียลลิสต นั่นคือทําอะไรตั้งอยูบนความเปนจริงไมเพอฝน แสวงหาไขวควา
ความร่ํารวยความสําเร็จ ในขณะเดียวกนักป็กปองผลประโยชน อยางไมใยดีตอเพื่อนมนุษย และสรรพ
สัตว   

เห็นทีคงไมตองไปสนใจนยิามอะไรที่เขาใหตอๆกันมา เอาเปนเพยีงวา สําหรับผูมีความคิด
ความฝน ไมเดนิตามระบบอยางหนามดืตามัว รูจักตั้งคําถามและทาทายโครงสรางทางสังคมอัน  
อยุติธรรม อีกที่ยังรูจักเรยีนรูรับฟงผูอ่ืน โดยไมไดตัดสินคนดวยความยากจน มั่งมี บารมี ศรีศักดิ์ ใดๆ   
ในทางตรงกนัขาม หากชีวติเดินไปปราศจากการตั้งคําถาม ชีวิตของคนๆหนึ่งคงเปนไดเพียงแคการสยบ
ยอมตอความอปัยศทางความคิดและอวิชชา ที่สืบตอๆกันมา อยางที่อาจเรียกไดวาวงจรแหงสังสารวฎัฎ 
เพียงเทานั้น 

กับอีกคําถาม ถึงนิยามของความมีอิสรภาพที่แท จะเกิดขึน้ไดอยางไร ในเมื่อสังคมมนุษยยังถูก
กักขังดวยความเห็นแกตวัอยางเลวรายและคับแคบ คงเปนเพียงไดแคอิสรภาพปลอมๆของกลุมคนผูฉวย
โอกาส เหยยีบยืนอยูบนความทุกขของผูอ่ืนไปวนัๆเพียงเทานั้น อิสรภาพอันตั้งอยูบนอวิชชาเชนนี ้คงมี
แตรอวันทีจ่ะพังพินาศปลาสนาในเร็ววัน แตหากเรายังขาดสติ หลงมัวเมาอยูในมายาภาพแหง



ไสยศาสตรตะวันตก เราก็คงเปนแคเหยื่อทีห่ยิบยื่นอิสรภาพใหเขาเอาไปเสพไดเร่ือยไป  หาไมเรากเ็ดิน
ตามกนเขาและเหยียบย่ําเพื่อนรวมผืนดนิเดียวกันกับเราเอง 
 คงเวลาที่เราควรจะไดตระหนักถึงคุณคาพืน้ฐานของความเปนมนุษยทีข่ามพนการแบงแยกทาง
เผาพันธุ เชื้อชาติ หลุดพนจากความรุนแรงของอํานาจ สูอิสรภาพและศักยภาพแทจริงที่มนุษยทกุคนมี 
นั่นคือเราจะตองตื่นขึ้นจากความหลับใหล ไปสูอิสรภาพการหลุดพนจากตัวตน  ตวัตนเปนเพยีงกาํแพง
ที่เราสรางขึ้นจากความกลัว จากความรูสึกพรอง จากชีวติที่ถูกกรอกดวยเสยีงภายนอก ดวยการศกึษาที่
ไมสอนใหเรียนรูรูจักตนเองและรูจักผูอ่ืน ยิ่งเรียนก็ยิ่งเกดิความสับสนในชีวิต เกิดเปนความรูสึกพรองที่
หาอะไรมาเตมิก็ไมเต็มเสียที ความพรองขับดันใหเกิดภาวะของการขวนขวาย แกงแยงแขงขัน เพื่อหา
ส่ิงที่เรียกวาความสําเร็จมาเติมเต็มความรูสึกพรองนั้น 
 แตแลวความสาํเร็จคืออะไรกนัเลา หรือเปนเพียงแคการอทุิศความหมายของชีวิตใหแกกระแส
และอํานาจทีเ่ขาเชื่อตอๆกันมาอยางไมเคยตั้งคําถามวามันจะพาเราไปไหน กใ็นเมื่อคนรอบกายเราตาง
สับสน คําถามจึงเกิดขึน้วาจะมีใครเปนพอจะเปนทีพ่ึ่งไดจริงๆบาง หรือตางคนตางกต็ะเกยีกตะกาย 
หาทางแหวกวายออกจากทะเลแหงความทกุขกันทั้งนัน้  ก็เพราะมวัแตไปหาทางออกจากภายนอก เหตุ
แหงความทุกขภายในใจจึงยังคงถูกมองขาม ความพรองภายในกย็ังคงตกตะกอนนอนกน   คงถึงคราวที่
เห็นทีจะตองเลิกหวังลมๆแลงๆ จากเสียงภายนอกเหลานั้นเสียที  หันกลับมาฟงเสียงดานใน ฟงเสยีง
จิตใจของเราเอง อยางนอยความสุขเรียบงายก็ยังพอไดมใีหสัมผัสจากสายน้ํา แสงแดด สายลม ช่ืนชม
ความงดงามของผูคนที่ใชชีวิตอยางเห็นคณุคา  ถักทอกนัเปนมิตรภาพของกัลยาณมิตรที่มีแรงดลใจ
ในทางเดยีวกนัเพื่อสันติภาพและสันติสุขบนโลกใบเล็กๆใบนี้ 
 

๔ 
 

 ในโลกแหงอัตตา องคพระสัมมาสัมพุทธเจาและเหลาสาวก คงเสมือนเปนแกงคไอเดียลลิสตที่
ชอบขวางโลก ขวางกระแส ทําอะไรไมตั้งอยูบนความเปนจริง  แตแลวพระองคก็ทรงเดินไปจนสุดทาง 
พบความสวางแหงอิสรภาพเหนือความทกุข เปนเสนทางแบบอยางใหเราไดเห็นคณุคาแหงความเปน
มนุษย ที่มีอะไรมากกวากิน ขี้ ป นอน ไปวนัๆ  เสนทางนัน้ก็ยงัถูกสืบตอเร่ือยมาดวยบรรดาโพธิสัตวผู
กลาทาทาย เหตุแหงทุกขในทุกยุคทุกสมยั เพราะการเปนชาวพุทธหาใชภาพของความเปนผูดี สงบ
เสงี่ยม เจยีมตวั เปนมาตรฐานเดียวเสมอไป หากแตขึน้กบัเหตุกับปจจัยรายรอบ ที่แมการพูดความจริง
จะทําใหชีวติตองตกอยูในภยนัตอันตรายดวยความเกลียดชังจากอัตตาของคนรอบขาง ก็ไมสามารถทํา
ใหเกิดความขยาดตวั กลัวตาย ในเมื่อความจริงก็คือความจริง และความจริงที่ไดตระหนักก็ไมสามารถที่
จะลางเลือนไปจากจิตใจของโพธิสัตวเหลานั้นได 



 อ.สุลักษณ ไมใชคนพูดมากพร่ําเพรื่อ และทานก็ไมใชคนปากเสีย เพียงแตส่ิงที่ทานพูดมักจะ
เปนความจริงที่คนทั่วไปไมชอบที่จะฟงก็เทานั้น พาลทําใหเกิดกระแสตอตานสรางภาพลักษณอันไม
คอยจะตรงกับความจริงใหผูใหญทานนีดู้นากลัวกวาที่คิด อาจารยเปนคนมีบุคลิกที่ซับซอน ยากที่จะ
นิยามไดดวยคาํไมกี่คํา  ทําใหพลอยหาคําทิ่มแทงบุคคลทานนี้ไดยากตามไปดวย 
 ส่ิงที่สังเกตเหน็ในงานสัมมนาครั้งนี้ จะมคีนที่ผูกใจเจ็บกับคําพูดตรงไปตรงมา ดวยการตั้ง
คําถามถึงรากอยางไมปรานขีองอาจารย เห็นไดในทกุครั้งที่อาจารยมโีอกาสพูด  เพราะระบบสังคมและ
การศึกษาตางสรางคาปลอมๆของหัวโขนที่เราเลือกสรางเลือกสวม เกดิเปนความเชือ่อันคับแคบวาส่ิงนี้
คือตัวฉัน “Cogito Ergo Sum” กูคิดอยางนี้ กูก็เลยเปนของกูอยางนี้ (I think, therefore I am)    บาง
คนสวมหมวกนักเศรษฐศาสตร บางคนวาขาเปนสื่อสารมวลชน บางคนก็สรางภาพความนาเชื่อถือของ
นักวิชาการ สวมกันจนลืมพืน้ฐานที่ธรรมดาสุดที่เราตางก็มีรวมกนั นัน่คือความเปนมนุษยธรรมดาๆ ผูมี
ศักยภาพในการรับฟงและเรยีนรูจากผูอ่ืน  พอมาเจอความธรรมดา กับคําถามธรรมดาๆ ที่อ.สุลักษณ 
กระทุงถาม ถึงคุณคาของชีวติ อิสรภาพ ความเอื้อเฟอเกื้อกูลที่คอยๆจางหายไปในสังคมที่เราอยู อีกทัง้
ความงดงามทางจิตวญิญาณที่คอยๆเลือนหายไปในสังคมยุควัตถุนยิมที่เปนอยูทุกวนันี้ ดวยคําถาม
ธรรมดาๆนั้นเองที่ทําใหหมวกทั้งหลายถูกทาทาย เมื่อรากฐานแหงศาสตรทั้งหลายทีต่ั้งอยูบนความเห็น
แกตวั เร่ิมถูกทาทายและสัน่คลอน ความกลัวการสูญเสียสถานะก็ผลักดันใหเกิดการตอตาน ความ
เกลียดชังจึงบงัเกิดขึ้นเพื่อปกปองสถานภาพของหมวกเหลานั้นไว...  ใครๆจึงเคืองอาจารยส.กันหนัก
หนา 
 คนเราสวมหมวก แตงหนา สวมหนากากกนั จนลืมหนาตาที่แทจริงของตนไป ลืมความงดงาม
ตามธรรมชาติของจิตใจที่สัมผัสความสุขไดอยางงายๆในชีวิต  ลืมไปวาเสนทางแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตนั้นมใีหเลือกมากมาย แลวแตจนิตนาการ พรสวรรค และความคดิสรางสรรค หลากหลายแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล จึงเปนเรื่องนาเสียดายที่คนเราทั่วไปกลับใชชีวติตามกระแส แบบแผนและ
โครงสราง ราวกับชวีิตที่ตายแลว  การศึกษาแทนทีจ่ะเปนการจุดประกายใหเราไดเรียนรูชีวิต ดวย
ความคิดและจนิตนาการอันสรางสรรค ผนวกกับความสามารถและพรสวรรคอันติดตัวมาในแตละคน 
กลับกลายเปนการศึกษาตามสูตรสําเร็จ เพื่อรองรับโครงสรางตายตัวทางสังคม กลายเปนการศึกษาที่ปด
กั้นศักยภาพอนัหลากหลายของมนุษยอยางเลวรายที่สุด  

ก็ชีวิตที่ตั้งอยูบนเสนทางการเรียนรูเพื่อรูจกัตนเอง เพื่อการคนพบซึ่งศักยภาพที่ตนเองมี แลวจึง
อุทิศแรงดลใจและความสามารถทั้งหมดเพือ่การเปนสวนหนึ่งของโลกที่นาอยูขึ้น การเรียนรูเชนนัน้ชาง
นาตื่นเตนและทาทายยิ่งนัก เปนการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากดานในอยางถึงตนตอเหตแุหง
ความทุกข นัน่ก็คือกิเลสพื้นฐานภายใน ความโลภ โกรธ หลง  เมื่อกระบวนการเปลีย่นแปลงดานใน



เกิดขึ้น จิตใจกจ็ะเปดกวางเรยีนรู ดวยความออนนอม เกดิเปนศักยภาพของการรับฟงผูอ่ืน ขามพนความ
คับแคบของการแบงแยกเปนเขาเปนเรา จากที่เคยมองความแตกตางเปนเรื่องเลวราย เปนขาวกับดํา ก็จะ
เปลี่ยนไปสูการมองความแตกตางเปนเรื่องสวยงาม เปนความหลากหลาย เปนโอกาสแหงการเรียนรู  

โอวาท(และคาํดา)ที่อาจารยใหไวกับฝรั่งทัง้หลาย คือ เขาตองเรียนรูจากคนจน คนดอยโอกาส 
รูจักออนนอมถอมตน เพื่อการเรียนรูจากผูอ่ืน หยดุความคิดที่วาตวัเองรูดีทุกเรื่อง และตองละเลิก
ความคิดของการที่จะไปชวยคนอื่น การชวยเหลือที่ดีที่สุดคือการลงไปเรียนรูจากเขา ลงไปสัมผัสชีวิต
ของเขา จนความเมตตากรุณาที่แทจริงบังเกิดขึ้นจากภายในบนพืน้ฐานของปญญาตระหนกัรู  อีกทัง้
จะตองรูจักถึงการตั้งคําถามอยางถึงราก ถึงกระบวนทัศน วิธีคิด วิถีการดํารงชีวิต ที่จะตองตั้งอยูบน
ความพอเพยีง แตความพอเพยีงจะเกิดขึน้ได ก็ตอเมื่อเราจะตองรูจักการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงดานใน 
เขาใจตนเอง เขาใจชีวิต ทําใหเกิดความเตม็เปยมทางจิตวิญญาณดานในอยางแทจริง   เมื่อนั้นเรากจ็ะ
สามารถดํารงชีวิตอยางงายงาม สอดคลองกับความสมดลุของธรรมชาติรอบตัว  หากทุกคนเขาใจเรือ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงดานใน นั่นคือหวัใจของปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนษุยในทุกเรื่อง  การ
เขาใจตนเองทาํใหเกิดความเขาใจผูอ่ืนอยางลึกซึ้ง เกิดเปนความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การผอนพักตระหนกัรู 
การคิดคํานึงถึงลูกถึงหลานและอนาคตของมวลมนุษยชาติ จนสามารถสรางสรรค อยูรวมกันไดอยาง
เกื้อกูลกับสรรพสัตวและผืนโลก ผืนฟาอยางแทจริง 
 คุณคาของความตื่น เกิดขึน้ไดดวยจิตใจที่เปดกวางตอการเรียนรู ขามพนกําแพงความคับแคบ
ของสิ่งที่เราคิด ระบบใดที่หลับใหลจะคอยๆกลายเปนโครงสรางอันเลวรายของอํานาจและความรุนแรง 
แตระบบใดทีรู่จักการเรียนรู รับฟง เพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน กจ็ะเปนระบบที่ตื่น ที่ทุกคนไดมสีวน
รวมใหคณุคาและความหมาย แมเราตางคนตางก็มีหมวกของตน แตหมวกเหลานั้นกไ็มสามารถกลืน
คุณคาของความเปนมนุษยที่เรามีรวมกัน แตละคนตางทําหนาที่ของตนดวยความเขาใจ ใชศักยภาพที่
ตนมีเพื่อสรรคสรางสิ่งที่ดีงาม เพื่อสันติภาพและความผาสุกของสงัคมโลก หากแตสังคมจะตื่นได ก็
ดวยภาวะแหงความตื่นที่เร่ิมขึ้นในปจเจก ซ่ึงนั่นก็หมายถึงวาการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นได ก็ตอง
เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงดานในของเราแตละคนในทีน่ีก้อนนั่นเอง... 
                  
 


