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ความสุข กับ ความสบาย แมเปนสิ่งท่ี 
ทุกคนปรารถนา แตก็มิใชสิ่งเดียวกัน ชีวิตที่
สะดวกสบายเพราะพรั่งพรอมดวยวัตถุ อาจ
เปนชวีติทีไ่รสขุกไ็ด  ใชหรอืไมวาทกุวนันีผู้คน
มีความสบายกวาแตกอนมาก แตความสุข 
ก็มิไดเพิ่มขึ้นตามไปดวยเลย เงินทอง ทรัพย
สมบัติ ทําใหสบายกายก็จริง แตอาจตามมา
ดวยความทุกขใจก็ได เพราะภาระเพิ่มขึ้น  
หรือไมพอใจในสิ่งที่ไดมา

เปนธรรมดาที่พอแมยอมอยากใหลูกมี
ชีวิตที่สะดวกสบาย จึงอยากใหลูกมีอาชีพ 
การงานที่มั่นคง ซึ่งสําหรับสังคมไทย นั่น 
หมายถึงการเรียนเกง จบจากมหาวิทยาลัยท่ี
มีชื่อเสียง พอแมจํานวนมากจึงเคี่ยวเข็ญให 
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ลูกมีความรูเยอะๆ ไดคะแนนดีๆ แตสิ่งที่มัก
มองขามไปก็คือ คุณภาพของจิตใจ หรือ
พัฒนาการทางอารมณ อันเกิดจากคุณธรรม
ความดี และการรูจักคิด มองเปน เห็นถูก  
รวมทั้งความเขาใจในชีวิต ปราศจากซ่ึง 
คุณสมบัติดังกลาว ก็ยากที่ใครจะมีความสุขได 

พดูอกีอยาง  นอกจากวิชาชพีหรอืวชิาการ
แลว เด็กควรมีวิชาชีวิตติดตัวดวย วิชาชีพ 
หรือวิชาการนั้น อาจชวยใหเด็กประสบความ
สําเร็จในอาชีพการงาน และมีชีวิตที่สะดวก
สบาย แตวิชาชีวิตนั้น ชวยใหเด็กมีความสุข 
รู จักรักษาใจไมใหทุกขเมื่อประสบความไม
สมหวังหรือความพลัดพรากสูญเสีย อันเปน

ธรรมดาของชีวิต อันที่จริงมิใชแตเด็กเทานั้น 
ผูใหญก็ควรมีวิชาชีวิตดวยเชนกัน

เนื้อหาในหนังสือเลมเล็กนี้มาจากคํา
บรรยายของขาพเจาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนทอสี คําบรรยายดังกลาว
เคยตีพิมพอยูในหนังสือเรื่อง ��������	
 �

โดยโรงเรียนทอสี สําหรับการพิมพคร้ังนี้  
ไดแยกคําบรรยายดังกลาวออกมาตางหาก  
เพื่อเผยแพรแกผูสนใจในวงกวางขึ้น

พระไพศาล วิสาโล
๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
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มีนิทานพื้นเมืองของชาวอินเดียเรื่องหนึ่ง 
อาตมาอยากจะเลาใหฟง 

อาจารยวิษณุเปนคุรุที่มีลูกศิษยมาก 
แตมีศิษยเดนสองคน คือ ชัย กับ จิต 

เปนผูชายทั้งคู 
ชัยมักรูสึกนอยใจที่อาจารยวิษณุ

โปรดปรานจิตมากกวา 
สวนอาจารยรูวาชัยคิดอยางไรกับตน 

แตก็ไมไดพูดหรืออธิบายเหตุผล
วาทําไมจึงโปรดปรานจิตมากกวา
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วันหนึ่งอาจารยเรียกลูกศิษยทั้งสองคน
มาหา แลวพาไปดูหองเปลาสองหองที่อยู  
ไมไกลกันนัก มอบเงินใหลูกศิษยคนละหนึ่งรูป 
แลวมอบหมายวา พวกเธอทําอยางไรก็ได 
เพื่อใหหองของเธอเต็ม อาจารยจะมาดูผลงาน
ของเธอคํ่านี้ เมื่อไดรับมอบหมาย ชัยก็รีบไป
ที่ตลาดทันที แตเงินหน่ึงรูปนั้นมีคานอยมาก 
ซื้ออะไรก็ไดนิดหนอย เขาคิดอยูสักพัก ก็ 
ไปหาคนเก็บขยะ ขอซื้อขยะทั้งกองดวยเงิน
หนึ่งรูป คนเก็บขยะยินดียกขยะใหหมด ชัย 
ใชเวลาหลายช่ัวโมงในการขนขยะเขาไปไว 
ในหองจนเต็ม เขาภูมิใจท่ีทํางานท่ีอาจารย
มอบหมายเสร็จทันเวลา

สวนจิตเมื่อรับมอบหมายจากอาจารย  
เขาก็นั่งสมาธิพักใหญ จากนั้นก็คอยๆ เดิน 
ไปที่ตลาด ใชเงินหนึ่งรูปซื้อไมขีดไฟ ธูป  
และประทีป พอใกลค่ําก็จุดธูปและประทีป  
ไมนานหองก็สวางและอบอวลดวยกลิ่นหอม

เมื่อไดเวลาอาจารยก็มาตรวจผลงาน 
ของลูกศิษย โดยไปที่หองของชัยกอน พอ 
เปดหองอาจารยก็ผงะ เพราะวากลิ่นขยะ 
เหม็นตลบอบอวลเต็มหองเลย จากน้ันก็ 
เดินไปยังหองของจิต พอเปดประตูมาก็เห็น
แสงสวางสีนวลเต็มหอง และมีกลิ่นหอม 
อบอวล อาจารยยิ้มใหกับบรรยากาศท่ีปรากฏ
อยูเบื้องหนา ถึงตรงนี้ชัยก็รูแลววาอาจารย
ชอบหองไหน และเขาใจแลววาทําไมอาจารย
จึงโปรดปรานจิตมากกวาตน 

ทั้งสองคนตอบโจทยอาจารยไดทั้งคู   
เพราะใชเงินหนึ่งรูปทําใหหองของตัวเองเต็ม 
แตหองหนึ่งเต็มไปดวยขยะ สวนอีกหอง 
เต็มไปดวยกลิ่นหอม
และแสงสวาง
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นิทานเรื่องน้ีไมไดชี้เพียงแควาใครฉลาด
กวาใครเทานั้น แตสะทอนใหเห็นมุมมอง 
หรือวิธีคิดของสองคนที่แตกตางกัน ชัยคิด 
แตในเชิงวัตถุ มองในแงปริมาณ เมื่อไดรับ
โจทยวาทําหองใหเต็ม เขาก็คิดถึงแตการ 
หาวัตถุเยอะๆ มาเติมเต็มหอง ซ่ึงลงเอย 
ดวยการหาขยะมาใส สวนจิตไมไดคิดใน 
เชิงวัตถุ เขามีความคิดท่ีละเมียดละไมและ
ประณีตกว านั้น เขาให ความสําคัญกับ 
คุณภาพ เพราะฉะนั้นจึงทําใหหองนั้นเต็ม 
ไปดวยกลิ่นหอมและแสงสวาง

ชัยและจิตเปนตัวแทนของคนในโลกน้ีที่
มีมุมมองตางกัน ประเภทหนึ่งคิดในเชิงวัตถุ 
เวลามีปญหา ก็นึกถึงวัตถุเปนคําตอบ วัด 
ความสําเร็จในแงปริมาณ อีกประเภทนึกถึง 
สิ่งท่ีมีคุณคาในเชิงนามธรรม วัดความสําเร็จ
ในแงคุณภาพ

นิทานเรื่องนี้เต็มไปดวยอุปมาอุปไมย  
หองนั้นเปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา เงิน 
หนึ่งรูป ซึ่งนอยนิดนั้นหมายถึงเวลาในชีวิต 
ของคนเราซึ่งสั้นมาก การทําใหหองเต็ม  
หมายถึงการเติมเต็มชีวิตของเรา 

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



12 13

�	
��	��������������������

เมื่อพูดถึงการเติมเต็ม คนจํานวนไมนอย
จะนึกถึงการมีชีวิตที่พรั่งพร อมดวยวัตถุ  
เงินทอง ทรัพยสมบัติ ยิ่งมีเวลานอยเทาไร 
ยิ่งต องรีบหามาใหเยอะๆ ชีวิตจะได ไม  
ว างเปลา แต บางคนเห็นว าชีวิตควรจะ 
เติม เต็มด  วยสิ่ งที่ งดงาม มีคุณค  าและ 
ความหมาย นั่นคือ คุณธรรมและปญญา  
กลิ่นหอมเปนสัญลักษณของคุณงามความดี 
ส วนแสงสวางเปนสัญลักษณของปญญา  
สองอยางนี้ตางหากที่ทําใหชีวิตงดงามและ 
มีคุณคาอยางแทจริง

ชีวิตของคนเราจะเติมเต็มและอิ่มเอม 
ได ก็เพราะอุดมดวยคุณธรรมและปญญา แต
คนจาํนวนมากไมสามารถมองเห็นอยางนัน้ได 
จึงเลือกที่จะไปหาวัตถุมาเติมเต็มชีวิต แต
สุดทายสิ่งของเหลานั้นบางครั้งก็ไมตางจาก
ขยะ นอกจากไมนาชื่นชมแลวยังเปนภาระ 

หลายคนหาเงินทองทรัพยสมบัติมา 
มากมาย แตแลวก็ทุกขเพราะสิ่งเหลานั้น  
ทุกขเพราะมันกลายเปนภาระที่ต องดูแล  
มีรถราคาแพงก็ต องคอยดูแลรักษาให ดี  
อาตมาเคยไปบานของเศรษฐีคนหน่ึง มีรถ 
แลมโบกินี เขาตองทําโรงรถติดแอร บุดวย
กระจกทั้งสามดาน เพ่ือดูไดสะดวกวามีหน ู
เขามาไหม เพราะหนูอาจเขาไปทํารังและกัด
สายไฟ สายไฟและเคร่ืองเสียงราคาแพงมาก 
ตองติดแอรปรับอากาศตลอด ถาชวงไหน 
ไฟดับก็เปนกังวล ไปจอดที่ไหนก็กลัวคนจะ 
มาขโมย หากรถมาชนทาย สีถลอกก็เปนทุกข 

บางคนโกรธจัดถึงกับไปลากคอคนที่ 
ชนทายรถมาตบตอย อยางที่เปนขาว แลว 
ตัวเองก็เสียอนาคต เพราะคลิปที่คนอื่น 
ถายไวแพรกระจายไปท่ัวประเทศ จนกระทั่ง
ตัวเองตองถูกปฏิเสธงานมากมาย กลายเปน
วาทุกขเพราะรถ เสียคนเพราะรถ นี่เปน 
ตัวอยางวาสมบัติที่เราพยายามหามาเติมเต็มบร
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ชีวิตกลับกลายเปนภาระ สรางความทุกข  
และอาจจะทําใหชีวิตยํ่าแย เพราะวาบางครั้ง
ก็ยอมทําชั่ว เพื่อจะไดมีทรัพยสมบัติมากๆ  
เชน โกง หรือหักหลังผูอื่น ขัดแขงขัดขา  
สุดทายชีวิตก็มีมลทิน ดางพรอย เสียชื่อเสียง 
กิตติศัพทแพรกระจายไมตางจากกลิ่นขยะ

นิทานเร่ืองนี้ชี้ใหเห็นถึงการใหคุณคา 
และความสําคัญกับสิ่งที่เปนนามธรรม คือ
คุณธรรมและปญญา แตก็ไมไดหมายความ 
วาวัตถุไมมีคุณคา วัตถุก็มีคุณคา แตวาควร
เปนไปเพ่ือเกื้อกูลใหเราสามารถเติมเต็มชีวิต
ไดดวยคุณธรรมและปญญา คนเราจะมีจิตใจ
ที่งดงามและปญญาสวางไสว ก็ตองอาศัย 
วัตถุเปนสิ่งเกื้อกูล เห็นไดจากคําวาปจจัยสี่  

ซึ่ ง เป นสิ่ งที่พุทธศาสนาให ความสําคัญ  
ดังพระพุทธเจาตรัสวา การปฏิบัติธรรมจะ 
เปนไปดวยดีก็ตองอาศัยสถานที่สัปปายะ  
เกื้อกูลต อการปฏิบัติ  มีอาหารพอเพียง  
สามารถบิณฑบาตเลี้ยงชีพได  

ครั้งหนึ่งเมื่อพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ 
และพระกิมพิละ แยกตัวไปปลีกวิเวกในปา 
พระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม ประโยคแรกที่
พระองคถามคือ “สบายดีหรือ บิณฑบาต
ลําบากไหม” นี่แสดงใหเห็นวาวัตถุเปนสิ่ง 
สําคัญ ที่ชวยค้ําจุนเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาปญญาใหเกิดขึ้น ชวยใหชีวิตเราไดรับ
การเติมเต็ม มีคุณคา และมีความหมาย 
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นิทานเรื่องนี้แมจะเกาแก แตยังมีคุณคา 
มคีวามหมายตอสงัคมยุคปจจบุนั  พระพุทธเจา
ตรัสว า “สิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจ 
ประเสรฐิสดุ  สําเรจ็แลวทีใ่จ” ภาษตินีพ้ระองค
ตรัสมาเมื่อเกือบ ๒,๖๐๐ ปแลว ก็ยังมีคุณคา
สําหรับโลกทุกวันนี้  ซึ่งเต็มไปดวยความ 
สะดวกสบายทางวัตถุ มีสิ่งเสพสิ่งบริโภค 
พรั่งพรอมบริบูรณ แมกระนั้นคนทุกวันนี้ 
ก็ยังแสวงหา ยังโหยหาความสุขทางใจ เพราะ
ความสุขทางใจเปนส่ิงที่ผูคนขาดแคลน และ
เขาถึงยากขึ้นทุกที 

ทั้งๆ ท่ีนาจะเขาถึงงายขึ้น เพราะวามี 
สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย พรอมจะ 
เกื้อหนุนใหเขาถึงความสุขสบายทางใจ เชน
การไปวัดปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ทําไดงายมาก 
เพราะไมตองหวงเรื่องการทํามาหากิน สามารถ
ลางานไดทีละนานๆ เพราะวามีเงินเดือน ไม
เหมือนสมัยกอนที่ตองทํางานหนักตลอดป  
ถึงหนาฝนก็ตองไปทํานา ถาไมทําก็ไมมีกิน  
อีกทั้งการเดินทางไปวัดหรือสถานท่ีปฏิบัติ 
ธรรมก็งาย หองพักหรือกุฏิก็สบายไมลําบาก
เหมือนเมื่อกอน 

แมเปนยุคสมัยที่พรั่งพรอมดวยวัตถุ แต
กลบักลายเปนวาปจจบุนัคนเขาถึงความสงบสขุ
ทางใจไดยาก และตัวขวางกั้นที่สําคัญที่ทําให
ไมพบความสงบสุขทางใจ ก็คือวัตถุนั่นเอง  
เชนจะไปไหนก็หวงบานหวงทรัพย นอกจาก
เปนตัวขวางกั้นแลว ยังเปนตนเหตุแหงความ
ทุกขใจอีกดวย ความสุขทางใจและความสงบ
จึงเปนส่ิงที่หายากมากข้ึนเรื่อยๆ หรือแมแต
ความสงบทางกายก็หายากขึ้นดวยเหมือนกัน 
เพราะเดี๋ยวนี้เราไปไหนก็ไมคอยมีสถานท่ี 
ที่สงบสงัดจริงๆ 

เราไมเพียงถูกรบกวนดวยเสียงดัง เสียง
รถยนต เสียงผูคนเทานั้น แตรวมถึงสิ่งที่มา
ทางสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เดี๋ยวนี้ 
แมกระทั่งในชนบทที่หางไกล รวมท้ังวัดปา 
ก็หาความสงบไดยากแลว เพราะวาที่ไหนๆ  
ก็มีสัญญาณอินเตอรเน็ต หลายคนพอไดรับรู
ขาวสาร เห็นขอความทางโทรศัพทมือถือ ใจ
ก็ไมสงบแลว ดังนั้นนับวันความสงบสุขทาง
จิตใจ จึงเปนสิ่งที่หาไดยาก และกลายเปน 
สิ่งที่ผูคนแสวงหากันมากขึ้น
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นี่คือสิ่งท่ีเราควรใหความใสใจ เวลาเรา
นึกถึงปจจุบันและอนาคตของลูกหลานก็ 
อยาลืมเรื่องนี้ดวย วาทําอยางไรเราจะชวย 
ลูกหลานใหพบกับความสงบสุขสงบเย็นทาง
จิตใจ และมีชีวิตที่อิ่มเอม รุมรวย เต็มไปดวย
นามธรรมท่ีมีคุณคา อันไดแก คุณธรรม  
ความดี ท่ีทําใหจิตใจงดงาม และปญญาที่ 
ทําใหจิตใจสวางไสว สมัยนี้เวลาเราคิดถึง 
อนาคตของลูก เรามักคิดแควาเขาจะทํามา
หากินอยางไร เขาจะมีชีวิตที่สะดวกสบาย 
เพียงใดในวันหนา ดังนั้นเราจึงสนใจแตการ
เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อยากใหเขา 
สอบเขาในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  

อยากใหเขาเรียนจบปริญญา เพ่ือเปนหลัก
ประกันในการทํามาหากิน มีอาชีพที่มั่นคง 

แมนั่นจะเปนสิ่งที่มีคุณคา แตวายังไมพอ 
สิ่ งเหล านั้นอย างมากก็แค ทําให มีความ 
พรั่งพรอมทางวัตถุ แตวาไมไดเปนหลักประกัน
วาชีวิตจะมีคุณคา ดวยคุณธรรมและปญญา 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีความสุขอยาง
แทจริง เดี๋ยวนี้เห็นไดชัดวาเด็กๆ รวมทั้งลูก
หลานของเรามีความรูมากข้ึน แตไมสามารถ
พบความสุข ความสงบในจิตใจได  เรื่องนี้ 
คนเปนพอแมอาจไมคอยสนใจ เพราะคิดวา
เขายังเปนเด็ก แตถาเราคํานึงถึงอนาคตของ
เขา ก็อยาลืมเรื่องนี้ดวย
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นอกจากความรูทางดานวชิาทางโลกทีใ่ช
ทํามาหากินแลว เรื่องของคุณคาทางจิตใจก็
เปนสิ่งสําคัญ ฝรั่งเรียกคุณสมบัติชนิดนี้วา  
EQ คือความสามารถทางอารมณ เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอชีวิตจิตใจของผูคน เด๋ียวนี้ใน
ยุโรป ในอเมริกา ผูคนท่ีประสบความสําเร็จ
ในอาชีพการงาน หันมาใหความสําคัญกับ 
เรื่องของสมาธิภาวนามากขึ้น บริษัทกูเกิ้ล 
บริษัทไมโครซอฟต พวกธุรกิจใหญๆ ทาง 
ดานไอที มีการจัดคอรสสมาธิ การเจริญสติ
เปนที่นิยมมากขึ้น เพียงแตไมใชคําวาสมาธิ  
ใชคําวา mindfulness แทน อันที่จริงคําวา 
mindfulness ก็คือสตินั่นแหละ แตฟงดูแลว
มีความหมายเปนกลางๆ ไมเก่ียวกับศาสนา 
บางคอรสใชชื่อวา 
Search Inside 
Yourself 
ฟงดูเปนเรื่อง
ทางโลก ไมใช
เปนเรื่องของศาสนา

�����	���������������� 

Search Inside Yourself คือการ 
แสวงหาภายในตัวเอง แสวงหาอะไร ก็แสวงหา
ความสุข ความสงบ ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการมี
ความรูสึกตัว จากการมีสติเปนพื้นฐาน

ตรงนี้เปนสิ่งที่ทาทายพอแมมาก วาทํา
อยางไรถึงจะทําใหลูกคนพบตัวเอง คนพบ
ความสุข สามารถเขาถึงความสงบในจิตใจได 
สิ่งเหลานี้เปนเร่ืองจําเปนต้ังแตตอนเด็กเลย 
เพราะว าเด็กสมัยนี้ โตเร็วกว าคนรุ นเรา  
หลายคนมีความแปรปรวนทางอารมณตั้งแต
เล็ก หลายคนฆาตัวตายตั้งแตอายุยังไมมาก 
หลายคนอายุไมกี่ปก็เปนโรคประสาท กลุมอก
กลุมใจอยางหนัก บางคนเรียนดี แตมีปญหา 
ไมอยากเรียนหนังสือ ไมอยากไปโรงเรียน  

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



22 23

เด็กมีปญหาทางจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง 
วัยรุ  น  ซึ่ ง มีความทุกข  ในจิตใจมากขึ้น   
หลายคนเปนเด็กฉลาด แตวาเขาไมสามารถ
จัดการกับอารมณของตัวเองได นี่เปนเรื่อง
ทาทายพอแม ผูปกครอง วาจะชวยเขาได
อยางไร 

บางคนอาจจะพบวาตอนนี้ลูกหลาน 
ของตัวเองมีปญหาดังกลาว บางคนกลุมใจที่
ลูกสมาธิสั้น ลูกซึมเศรา ลูกกาวราว หรือลูก
มีพฤติกรรมที่นาเปนหวง เชน เริ่มเขาหา 
ยาเสพติด เหลา บุหรี่ มีพฤติกรรมที่รุนแรง 
คบเพื่อนฝูงและถูกชักชวนไปในทางที่ไมดี  
ยคุนีเ้ปนยคุท่ีเดก็พบเห็นส่ิงท่ีหลากหลายมาก 
ทั้งเรื่องที่ดีและไมดี อยางที่คนรุนเราไมเคย 
พบมากอน  เปนเพราะอิทธพิลของอนิเตอรเนต็ 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรที่ทําใหเด็กๆ  
เขาถึงทุกอยางไดโดยงาย ทั้งดีและราย ทั้ง 
สิ่งที่ประเทืองปญญา และสิ่งที่เพ่ิมความ 
หลงผิดใหแกเด็ก หากเด็กขาดภูมิคุมกันใน
จิตใจก็เปนเรื่องที่อันตรายมาก 

เรื่องนี้ไมใชเปนปญหาของเด็กเทานั้น 
ผูใหญก็มีปญหาน้ีเชนกัน จะทําอยางไรให 
เด็กไมคลอยตามส่ิงที่ยั่วยวนและย่ัวยุ หรือ
หลงใหลในสิ่งที่เปนโทษ ก็ตองมีสิ่งที่ฝร่ัง 
เรียกวา EQ คือ การมีความอดทน อดกลั้น 
สามารถควบคุมตนเองได ซึ่งทั้งหมดนี้ไม 
เพียงแตจะชวยใหเขาไมลุมหลง ไมคลอยตาม
สิ่งที่เปนโทษ เปนอันตรายเทานั้น ยังสามารถ
ทําใหเขาเลือกทําสิ่งดีๆ มีประโยชนตอชีวิต
ของเขาและผูอื่นไดดวย 

ความรูจักคิด และการรูจักควบคุมตนเอง
หรือการรูจักยับยั้งชั่งใจ เหลานี้เปนพื้นฐานที่
เด็กๆ ควรมี เพราะถาเขาไมรูจักคิด ก็มีโอกาส
มากที่เขาจะคลอยตามกระแสท่ีชักนําใหเกิด
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