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ใครๆ ก็ตองการความสุข ชีวิตทั้งชีวิตทุมเทเพื่อ
ความสุขที่ใฝหา แตเราเคยถามตนเองหรือไมวาความสุขที่
เราเสาะแสวงมาหลายสิบปนั้น เปนความสุขที่แทจริงหรือ 
และมีความยั่งยืนเพียงใด 

ไมผิดหากจะกลาววาในบรรดาผูคนที่กำลังแสวงหา
ความสุขอยูในขณะนี้ นอยคนที่รูจักความสุขอยางแทจริง 
สวนใหญแลวเขาใจวาความสุขนั้นมีอยางเดียวคือความสุข
จากวัตถุ หรือความสุขจากการเสพ  แทจริงแลวยังมีความ
สุขอยางอื่นที่ไมอิงวัตถุ และเปนสุขที่ประณีตกวา  

ความสุขท่ีแทมิไดอยูไกลตัว หากอยูในใจเรานี้เอง  
หากวางใจถูกก็เปนสุขไดในทุกหนแหง เพียงแครูจักพอ   
ก็พบความสงบเย็น ไกลจากความรุมรอน หากรูจัก  
ปลอยวาง จิตใจก็โปรงโลงเบาสบาย และพบสุขไดแม
ระหวางทำงาน 

หนังสือเลมเล็กๆ นี้ประกอบดวย ๔ บทความ ซึ่ง
เคยตีพิมพในที่อื่นมากอน ในการรวมพิมพครั้งนี้ เครือขาย
พุทธิกาไดจัดทำรูปเลมที่สวยงาม นาอาน หวังวาหนังสือ
เลมนี้จะชวยใหทานพบความสุขที่แทดวยตัวทานเอง 

 พระไพศาล  วิสาโล 
 ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 อาสาฬหปุรณมี 
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หลังจากที่ประธานาธิบดีมารคอส ครองอำนาจ
มาได ๕ ป เขาไดเขียนถึงความรูสึกของตนลงใน
บันทึกประจำวัน ความตอนหนึ่งมีวา ”ผมเปนคนที่มี
อำนาจมากที่สุดในฟลิปปนส ผมมีทุกอยางที่เคย
ใฝฝน พูดใหถูกตองก็คือ ผมมีทรัพยสมบัติ  
ทุกอยางเทาที่ชีวิตตองการ มีภรรยาซึ่งเปนที่รัก  
และมีสวนรวมในทุกอยางท่ีผมทำ มีลูกๆ ที่ฉลาด  
หลักแหลมซ่ึงสืบทอดวงศตระกูล มีชีวิตท่ีสุขสบาย 
ผมมีทุกอยาง แตกระนั้นผมก็ยังรูสึกไมพึงพอใจ  
ในชีวิต„ บร
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ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนใฝหา แตคนสวนใหญ
มักคิดวาความสุขน้ันเกิดจากวัตถุและอำนาจ ย่ิงมี
สมบัติไวในครอบครองมากเทาไร ก็เช่ือวาจะยิ่งมี
ความสุขมากเทาน้ัน แตครั้นมีสมบัติมากองอยู  
ตรงหนา ชั่วเวลาไมนานก็กลับทุกขใหม เพราะ  
มีความอยากจะไดใหมากกวาเดิมอีก คนที่คิดวา
อำนาจจะบันดาลความสุขใหได ก็ไมเคยสุขจริง  
เสียที เปนขาราชการธรรมดาก็อยากเปนหัวหนากอง 
แตครั้นไดเปนเขาก็หารูสึกสมอยากไม เพราะนึกฝน
ถึงตำแหนงอธิบดี สวนคนที่เปนอธิบดีก็รูสึกดอย  
กวาปลัดกระทรวง เชนเดียวกับที่ปลัดกระทรวงก็
อยากเปนรัฐมนตรี พอไดเปนรัฐมนตรีก็เกี่ยงงอน
อยากไดกระทรวงเกรดเอและหวังเลยไปถึงเปนใหญ
ในทำเนียบ แตถาใครคิดวาตำแหนงนายกรัฐมนตรี
ทำใหชีวิตเปนสุขได ก็ขอใหดูตัวอยางจากมารคอสก็
ไดวา ทั้งๆ ที่ตำแหนงประธานาธิบดีนั้นยิ่งใหญกวา
นายกรัฐมนตรีเปนไหนๆ แตชีวิตก็หามีความสุขไม  

มีนอยคนในโลกนี้ที่ประสบ ”ความสำเร็จ„   
อยางอดีตประธานาธิบดีมารคอส เขาไมเพียงแตจะมี
อำนาจลนฟาเทานั้น หากยังมีทรัพยสมบัติมหาศาล 
มีคูครองและครอบครัวที่ฝากชีวิตไวได กระนั้นก็ยัง
รูสึกวาชีวิตนั้นยังพรองอยู ตองดิ้นรนไขวควาไมรูจัก
หยุดจนชีวิตตองจบสิ้นอยางนาอเนจอนาถ 

ลองคนเราไดเปนประธานาธิบดีสักครั้ง ก็อยาก
เปนตอไปเร่ือยๆ ขอนี้พอจะเขาใจไดไมยาก เพราะ
การขึ้นกับการลงจากอำนาจนั้นตางกันอยางเห็นได
ชัด แตคนท่ีมีทรัพยสมบัตินับหม่ืนๆ ลาน เหตุใดจึง
ยังด้ินรนตักตวงไมรูจักหยุด ในเม่ือสมบัติที่มีนั้น  
แมใชจนชั่วชีวิตก็ไมหมด 
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การที่เศรษฐีหมื่นลานยังตั้งหนาตั้งตาหาเงิน
อยางไมยั้ง ยอมแสดงวาความสุขนั้นไมไดเกิดจาก
การมีหรือการครอบครองทรัพยสมบัติ ไมวาจะ
มากมายเพียงใดก็ตาม เพราะข้ึนชื่อวาความสุขแลว
ยอมยังความพอใจและความเต็มอิ่มใหแกชีวิต จน  
ไมคิดด้ินรนทะยานอยากอีก โดยสวนลึกในจิตใจ
แลวคนทั้งหลายก็รูวาความสุขมิไดเกิดจากการมี   
การเปนเทาน้ัน เพราะมีเทาไรก็ยังไมเปนความสุข 
เพราะเชื่อวาความสุขนั้นเกิดจากการได 

เศรษฐีอยางมารคอสพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อ
ใหตัวเลขในบัญชีธนาคารเพ่ิมพูนข้ึนเร่ือยๆ มิใช
เพราะวาเขาตองการที่จะไดเงินจำนวนมหาศาล หรือ
เพราะตองการหลักประกันวาจะมีกินมีใชอยาง
ฟุมเฟอยไปตลอดชาติ แตเปนเพราะเขาปรารถนา
ความสุขจากตัวเงินที่เพ่ิมข้ึนตางหาก บอยครั้งเงิน  
นำความยินดีมาใหแกชีวิต มิใชเพราะเรานำมาใช  
ปรนเปรออายตนะท้ังหา หากแตเปนเพราะวาเพียง
แคมันเพิ่มจำนวนมากข้ึนเราก็มีความสุขแลว ถา
หากวาการใชเงินนำความสุขมาใหแกชีวิตอยางแทจริง

แลว เศรษฐีทั้งหลายก็คงใชเวลาสวนใหญกับการ  
ใชจายเงินทอง แทนที่จะคอยหาเงินตัวเปนเกลียว  
จนแทบไมมีเวลาใชเงินเอาเลย 

จะวาไป นี่อาจเปนสัญชาตญาณท่ีฝงลึกใน
สรรพสัตวก็ได เวลาเราโยนเนื้อใหหมา มันจะรีบ  
งับทันที แตถาโยนเน้ือชิ้นที่สองใหมันติดๆ กัน หมา
จะคายเน้ือชิ้นแรกและรีบงับเนื้อชิ้นที่สองทันที   
ทั้งๆ ที่เนื้อทั้งสองชิ้นก็เหมือนกัน ความสุขของหมา
มิไดอยูที่การไดกินเนื้อ แตอยูที่การไดชิ้นเนื้อเพิ่มขึ้น
ตางหาก จะเปนการพูดแรงไปหรือไม หากจะบอกวา
คนเราก็เชนกัน ไมจำเพาะเศรษฐีเทาน้ัน แมปุถุชน
ทั่วไปก็ปรารถนาความสุขจากการไดมากกวาความสุข
จากการมีหรือการใช แมบางคนจะไมปรารถนา  
เงินทอง บำเพ็ญตนเปนหนอนหนังสือ แตก็คอย  
เสาะแสวงหาหนังสือเลมใหมๆ อยูเสมอ ทั้งๆ ที่
หนังสือในบานก็มีอยูมากมายจนชาตินี้อานเทาไร  
ก็ไมมีวันหมด ท้ังนี้ทั้งนั้นก็เพราะความสุขของเขา  
อยูที่การไดหนังสือเลมใหม ยิ่งกวาการมีหนังสือ  
เต็มหองใชหรือไม บร
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เปนเพราะเชื่อวาความสุขอยูที่การไดยิ่งกวา  
การมีหรือการใช เราจึงไมรูจักพอ ไมวาจะมีอยูแลว
มากมายเพียงใด ก็ยังอยากจะไดเ พ่ิมอีก เรามี  
ความสุขทุกครั้งที่ไดรองเทาคูใหม อัลบั้มเพลงใหม 
แตพอมันมาอยูกับเราไดไมนาน ก็หมดเสนห ความ
ตื่นเตนกลับไปอยูที่รองเทาคูใหม อัลบั้มเพลงใหมที่
วางโชวอยูในราน เราจะมีโอกาสสวมรองเทาคูนั้นได
นานเทาไหร ไดฟงเพลงอัลบั้มนั้นไดกี่คร้ังนั่นไมใช
เรื่องสำคัญ จุดสำคัญอยูที่เราจะไดมันมาหรือไม  
ตางหาก เพียงแคไดมันมาก็มีความสุขแลว แม  
อาจจะไมไดใชเลยก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงไมนาแปลกใจ

ที่หางสรรพสินคาทั้งหลายกลายเปนที่พึ่งทางใจของ  
คนสมัยนี้ไปแลวอยางเต็มภาคภูมิ จะเรียกวาเปนวัด
หรือวิหารสมัยใหมก็คงไมผิด 

หางสรรพสินคาและผูผลิตทั้งหลายรูจิตวิทยา
ขอนี้เปนอยางดีจึงพยายามเสนอสินคาใหมๆ มา  
ลอตาไมไดหยุด แมจะไมใชสิ่งที่จำเปน หรือมีโอกาส
ใชไมบอยนักก็ตาม ผลิตภัณฑเปนอันมากผลัดกัน
ออกมาเปนรุนๆ แตละรุนวางตลาดชั่วเวลาไมนาน  
ก็ถูกรุนใหมออกมาบดบังจนกลายเปน ”ของเกา„  
หาราศีไมได กระทั่งผูบริโภครูสึกกระสับกระสาย  
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หากไมไดของใหมมาไวในครอบครองย่ิงมีระบบ
โฆษณาที่เรียกวาครีเอทีฟมาคอยกระตุนความอยาก
อีกแรงดวยแลว ความสุขของคนในยุคบริโภคนิยมนี้
จึงมีอายุขัยสั้นมาก เพราะวาหลงดีใจกับของใหมได
ไมนาน ก็ตองฝอเสียแลว เน่ืองจากของช้ินน้ันกลาย
เปนสินคาตกรุนไป ไมวาจะเปนนักเลงคอมพิวเตอร
หรือสาวแฟชั่น ยอมรูดีในเรื่องนี้  

ความสุขจากการไดในสมัยนี้แมจะไดมางายๆ 
(ถามีเงิน) แตก็สลายไปไดอยางงายๆ เชนกัน ดังนั้น
ใครท่ีปรารถนาความสุขชนิดนี้จึงตองว่ิงไขวควาอยู
เร่ือยไป หาจุดสิ้นสุดไมได ไมตางจากคนวิ่งหนีเงา
กลางแดดในฤดูรอน ความสุขชนิดนี้เจือดวยความ
ทุกขมากไมวาจะเปนทุกขในความหมายที่เปนความ
แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ทนอยูในสภาพเดิมไมได 
(แมกอนหินหรือเสาเรือนก็มีความทุกขชนิดนี้) หรือ
ความทุกขที่ทำความยุงยากเดือดรอนใหแกชีวิต
จิตใจ (ซึ่งมนุษยทุกคนตองประสบ) ในดานหนึ่ง
ความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นเพียงช่ัวประเดี๋ยวประดาว  
แลวก็แปรปรวนไป ในอีกดานหนึ่งความสุขชนิดนี้  

ไดมาดวยการด้ินรนแขงขันใหไดเงินและโอกาส   
เพื่อเปนปจจัยไปสูสมบัติชิ้นใหมๆ ครั้นไดมาก็ไม  
สมอยาก เกิดความทุกขเพราะตองการสิ่งใหมและ  
มากกวานั้นอีก ยังไมนับความทุกขเนื่องจากตอง
กังวลหวงใยและคอยรักษาสิ่งนั้น 

วิธีเดียวที่จะหนีเงาในยามเท่ียงไดก็คือนั่งพัก  
ใตตนไมใหญ เราจะหยุดไขวควาดิ้นรนไดก็ตอเมื่อ
รูจักพอ ความรูจักพอเปนที่พักพิงแกชีวิตจิตใจได  
ก็เพราะสามารถนำเราเขาถึงความสุขอีกชนิดหนึ่ง  
ซึ่งหาไดยาก น่ันคือความเย็นสบายเพราะไมถูก  
เผาลนดวยความอยากไดไมสิ้นสุด เปนความโปรง
เบาเพราะคลายกังวลในทรัพยสิน เมื่อมีความสุข
ชนิดนี้หลอเลี้ยงจิตใจ ความต่ืนเตนยินดีในสิ่งใหมๆ 
ก็มีอิทธิพลตอเรานอยลง ลึกๆ แลวที่เราปรารถนา  
สิ่งใหมๆ อยู เสมอก็เพราะตองการความตื่นเตน 
ประเพณีใหของขวัญมีความหมายแกชีวิตก็ตรงนี้   
แตของขวัญก็สูของซื้อไมได ตรงที่การไดซื้อของใหม
ยังทำใหเรารูสึกมีอำนาจอีกดวย การช็อปปงตาม
ศูนยการคากลายเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งไปแลว  บร

ิษัท
 ริน

ธรร
ม จํ

ากัด



ก็ เพราะน่ันเปนที่ที่ เราไดพบทั้ งความต่ืนเตนที่  
ไดพานพบสิ่ งใหมและความรูสึกมีอำนาจที่ ได  
ครอบครองเปนนายเหนือสิ่ งต างๆ ความรูสึก  
ดังกลาวมีความหมายอยางยิ่งสำหรับเราก็เพราะเรา
ไมเคยประสบสัมผัสกับความสุขที่ละเมียดละไม  
กวานั้น  แตเม่ือใดที่เราเริ่มรูจักหยุดรูจักพอ เรา  
จะพบวาความเย็นสบายโปรงเบานั้นใหความสุขที่  
ยิ่งกวาความตื่นเตนและการมีอำนาจ 

น้ำหวานแมเอร็ดอรอยกวาน้ำจืด แตถาดื่ม  
ไมหยุดหยอนโรคทั้งปวงก็ถามหา ถึงน้ำจืดจะไมมี
สีสันเตะตา แตก็ เปนสิ่ งจำเปนตอชีวิตที่ผาสุก   
ชีวิตตองการน้ำจืดมากกวาน้ำหวานฉันใด จิตใจก็

ปรารถนาความโปรงเบาเย็นสบายยิ่งกวาความตื่นเตน
ชั่วครูชั่วยาม ซ่ึงมักมาพรอมความเหน่ือยยากและ
รอนรนกังวลใจฉันนั้น ความรูจักพอเปนบาทฐานให
จิตใจไดเขาถึงความเบาสบายย่ิงขึ้นเร่ือยๆ เพราะ  
เมื่อจิตหยุดแสสายไลตามวัตถุภายนอก ก็มีโอกาส
นิ่งสงบและสัมผัสกับความใสกระจางซ่ึงมีอยูแลว  
แตภายใน เฉกเชนน้ำที่หยุดกวน ก็จะตกตะกอน
แลวกลับใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

ชีวิตที่มาถึงจุดนี้ ยอมเรียกไดวาเราเขาถึง  
ความสุขจากการหยุด เปนชีวิตที่ไมอิงแอบแนบแนน
อยูกับความตื่นเตนหรือสิ่งเราจิตกระตุนใจอีกตอไป 
ความสุขจากการมี หรือจากการได จะมีอิทธิพลตอ
ชีวิตนอยลงเพราะมีความสุขที่ละเอียดประณีตกวา
เขามาแทนที่ วัตถุที่มีหรือไดใหมจะมิใชสิ่งปรนเปรอ
ตนเอง หากเปนไปเพื่อยังประโยชนสุขแกตนเองและ
ผูอื่นตามคุณคาอันแทจริงของมัน เสื้อผาจะมิใชสิ่ง
แสดงอัครฐาน รถยนตจะมิใชสิ่งบงบอกความมั่งมี
หากแตเพื่อใหชีวิตและการงานดำเนินไปไดดวยดี 

ก็ เพราะน่ันเปนที่ที่ เราไดพบทั้ งความต่ืนเตนท่ี
ไดพานพบสิ่ งใหมและความรูสึกมีอำนาจที่ ได
ครอบครองเปนนายเหนือสิ่ งต างๆ ความรูสึก
ดังกลาวมีความหมายอยางยิ่งสำหรับเราก็เพราะเรา
ไมเคยประสบสัมผัสกับความสุขที่ละเมียดละไม
กวานั้น  แตเม่ือใดที่เราเริ่มรูจักหยุดรูจักพอ เรา
จะพบวาความเย็นสบายโปรงเบานั้นใหความสุขที่
ยิ่งกวาความตื่นเตนและการมีอำนาจ

น้ำหวานแมเอร็ดอรอยกวาน้ำจืด แตถาด่ืม
ไมหยุดหยอนโรคทั้งปวงก็ถามหา ถึงน้ำจืดจะไมมี
สีสันเตะตา แตก็ เปนสิ่ งจำเปนตอชีวิตที่ผาสุก
ชีวิตตองการน้ำจืดมากกวาน้ำหวานฉันใด จิตใจก็

ปรารถนาความโปรงเบาเย็นสบายยิ่งกวาความตื่นเตน
ชั่วครูชั่วยาม ซึ่งมักมาพรอมความเหนื่อยยากและ
รอนรนกังวลใจฉันนั้น ความรูจักพอเปนบาทฐานให
จิตใจไดเขาถึงความเบาสบายย่ิงขึ้นเร่ือยๆ เพราะ
เมื่อจิตหยุดแสสายไลตามวัตถุภายนอก ก็มีโอกาส
นิ่งสงบและสัมผัสกับความใสกระจางซ่ึงมีอยูแลว
แตภายใน เฉกเชนน้ำที่หยุดกวน ก็จะตกตะกอน
แลวกลับใสขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง

ชีวิตที่มาถึงจุดนี้ ยอมเรียกไดวาเราเขาถึง
ความสุขจากการหยุด เปนชีวิตที่ไมอิงแอบแนบแนน
อยูกับความตื่นเตนหรือสิ่งเราจิตกระตุนใจอีกตอไป
ความสุขจากการมี หรือจากการได จะมีอิทธิพลตอ
ชีวิตนอยลงเพราะมีความสุขที่ละเอียดประณีตกวา
เขามาแทนท่ี วัตถุที่มีหรือไดใหมจะมิใชสิ่งปรนเปรอ
ตนเอง หากเปนไปเพื่อยังประโยชนสุขแกตนเองและ
ผูอื่นตามคุณคาอันแทจริงของมัน เสื้อผาจะมิใชสิ่ง
แสดงอัครฐาน รถยนตจะมิใชสิ่งบงบอกความมั่งมี
หากแตเพื่อใหชีวิตและการงานดำเนินไปไดดวยดีบร
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ถาวิวัฒนพัฒนาจากการมี การไดมาสูการหยุด
ได ความสุขขั้นตอไปก็เปนสิ่งพึงหวังไดนั่นคือ การ
สุขจากการให การใหเปนความสุขก็เพราะไดกระทำ
สิ่งที่ตนเห็นวามีคุณคา และผลตอบแทนที่ประจักษ
ไดก็คือความสุขของผูรับ ซึ่ งยังจิตของผู ใหให  
บังเกิดความแชมชื่นเบิกบาน ผูแสวงหาธรรมจาก
สวนโมกขมักไดรับคำขอบคุณพรอมกับรอยยิ้มจาก
ทานพุทธทาสภิกขุเสมอ เพราะทานถือวาเขาเหลานั้น
มาทำใหสวนโมกขเกิดประโยชนกวางขวาง เม่ือรูจัก
พอเสียได การถือสิทธิ์ติดยึดในทรัพยสินก็ลดลง   
สิ่ งที่มีอยู ในครอบครองก็กลายสภาพเปนของ  
สวนรวมไปโดยปริยาย เปดกวางใหผูอื่นไดใชสอย 
หรือกอประโยชนทุกเวลา  

ความสุขชนิดน้ีไมตองแยงชิง ไมมีผูชนะหรือ  
ผูแพ เพราะทุกคนไมวาผูใหหรือผูรับก็ลวนเปนผูได 
ไมมีใครเปนผูเสีย คนที่เขาถึงความสุขชนิดน้ีจึง  
เปนผูร่ำรวยเต็มอิ่ม  ไมพรอง แมยากไรในทรัพยสิน 
แตก็มีเวลาและแรงงาน ที่พรอมจะอุทิศใหตลอด
เวลา  เปนชีวิตที่มีความพึงพอใจในทุกเมื่อ 

ความร่ำรวยเต็มอิ่มและความพึงพอใจในชีวิต
ดังกลาว คือสิ่งที่ผูยิ่งใหญอยางอดีตประธานาธิบดี
มารคอสแสวงหา แมจะทุมเททั้งชีวิตแตจนแลว  
จนรอดก็ยังหาไมพบ มิหนำซ้ำกลับกอทุกขเวทนา  
แกผูคนนับไมถวน ที่บาดเจ็บลมตายก็มีเปนอันมาก 
อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศยังเสียหายนับแสนลาน 
แตคนเชนนี้ก็ใชวาจะไรประโยชนเสียทีเดียวนัก 
อยางนอยชีวิตของเขาก็เปนบทเรียนสอนใจเราวา
อำนาจและทรัพยสมบัติมิใชความสุขที่แท 
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คนเรามักอยูดวยความรูสึก คือปลอยใหความ
ชอบ-ไมชอบมาเปนตัวกำหนดชีวิตของตน โดยที่
ความชอบ-ไมชอบนั้นก็ขึ้นอยูกับวามันใหความสุข
และสะดวกสบายแกตนหรือไม อะไรก็ตามที่ให
ความสะดวกสบายหรือความสุขแกตน ก็อยากได
อยากหามาครอบครอง สวนมันจะเปนประโยชน  
หรือเปนสิ่งถูกตองหรือไม ไมสนใจ ในทางตรงขาม  
อะไรก็ตามที่ทำใหตนสะดวกสบายนอยลงหรือเกิด
ความยากลำบาก ก็อยากผลักไสออกไป ไมอยาก
เกี่ยวของดวย แมมันจะมีประโยชนก็ตาม เด็กจึง
เลือกเที่ยวเลนมากกวานั่งทำการบาน สวนผูใหญก็บร

ิษัท
 ริน

ธรร
ม จํ

ากัด



ชอบสุมหัวคุยกันหรือดูหนังฟงเพลงมากกวาจะ
ทำงานอยางตั้งใจ 

การปลอยใหความรูสึกมาครอบงำชีวิตของตน 
แทจริงก็คือการปลอยใหอัตตามาครองใจ เพราะ
อัตตาไมไดสนใจอะไรนอกจากสิ่งที่จะตอบสนอง
ความอยากไดใครเดนที่ไมเคยพอเสียที เจออะไร  
ที่ไมถูกใจจึงโกรธแมจะเปนเร่ืองธรรมดาหรือมี
ประโยชนก็ตาม ดังนั้นแคเจอไฟแดง รถติด ฝนตก  
เพื่อนรวมงานไมทักทาย พอแมแนะนำตักเตือน   
อัตตาก็ขุนเคืองใจแลว ถาเราปลอยใหมันครองใจ 
เราก็ตองทุกขไมหยุดหยอน เพราะชีวิตนี้ทั้งชีวิต  
เรายอมตองเจอส่ิงที่ไมถูกใจเราอยูเสมอ ถึงแมจะ
ร่ำรวย ยิ่งใหญ หรือมีอำนาจมากมายเพียงใด เรา  
ก็ไมสามารถบัญชาหรือควบคุมใหทุกอยางเปนไป
ตามใจเราไดตลอดเวลา 

ความจริงที่ทุกชีวิตหลีกหนีไมพนก็คือ ตอง
ประสบกับสิ่งไมพึงปรารถนา และพลัดพรากจากสิ่ง
พึงปรารถนาอยูเปนนิจ รวยแคไหนก็ตองแก เจ็บ 

และตาย เกงแคไหนก็ตองมีวันประสบความลมเหลว  
ยิ่งใหญแคไหนก็ตองพลัดพรากจากคนรักไมชา  
ก็เร็ว คนที่ปลอยใหชีวิตจิตใจเปนไปตามความรูสึก 
ยอมหาความสุขไดยาก    

แตคนเราไมจำเปนตองทุกขไปตามเหตุการณ
ที่มากระทบเสมอไป หากเราเปนอยูดวยปญญา   
ไมเอาความรูสึกเปนใหญ มีสติรูเทาทันอัตตา ไม
ปลอยใหมันครองใจ เราก็สามารถทำใจใหเปนปกติ
ไดแมในยามท่ีประสบกับสิ่งที่ เปนลบในสายตา  
ของคนทั่วไป เชน เมื่อถูกตำหนิหรือวิพากษวิจารณ  
หากเราปลอยใหอัตตาเปนใหญในใจ เราก็จะรูสึก  

ชอบสุมหัวคุยกันหรือดูหนังฟงเพลงมากกวาจะ
ทำงานอยางตั้งใจ

การปลอยใหความรูสึกมาครอบงำชีวิตของตน 
แทจริงก็คือการปลอยใหอัตตามาครองใจ เพราะ
อัตตาไมไดสนใจอะไรนอกจากสิ่งที่จะตอบสนอง
ความอยากไดใครเดนที่ไมเคยพอเสียที เจออะไร
ที่ไมถูกใจจึงโกรธแมจะเปนเร่ืองธรรมดาหรือมี
ประโยชนก็ตาม ดังน้ันแคเจอไฟแดง รถติด ฝนตก  
เพื่อนรวมงานไมทักทาย พอแมแนะนำตักเตือน
อัตตาก็ขุนเคืองใจแลว ถาเราปลอยใหมันครองใจ
เราก็ตองทุกขไมหยุดหยอน เพราะชีวิตนี้ทั้งชีวิต
เรายอมตองเจอสิ่งที่ไมถูกใจเราอยูเสมอ ถึงแมจะ
ร่ำรวย ยิ่งใหญ หรือมีอำนาจมากมายเพียงใด เรา
ก็ไมสามารถบัญชาหรือควบคุมใหทุกอยางเปนไป
ตามใจเราไดตลอดเวลา

ความจริงที่ทุกชีวิตหลีกหนีไมพนก็คือ ตอง
ประสบกับสิ่งไมพึงปรารถนา และพลัดพรากจากสิ่ง
พึงปรารถนาอยูเปนนิจ รวยแคไหนก็ตองแก เจ็บ

และตาย เกงแคไหนก็ตองมีวันประสบความลมเหลว  
ย่ิงใหญแคไหนก็ตองพลัดพรากจากคนรักไมชา
ก็เร็ว คนที่ปลอยใหชีวิตจิตใจเปนไปตามความรูสึก
ยอมหาความสุขไดยาก   

แตคนเราไมจำเปนตองทุกขไปตามเหตุการณ
ที่มากระทบเสมอไป หากเราเปนอยูดวยปญญา
ไมเอาความรูสึกเปนใหญ มีสติรูเทาทันอัตตา ไม
ปลอยใหมันครองใจ เราก็สามารถทำใจใหเปนปกติ
ไดแมในยามท่ีประสบกับสิ่งที่ เปนลบในสายตา
ของคนท่ัวไป เชน เมื่อถูกตำหนิหรือวิพากษวิจารณ
หากเราปลอยใหอัตตาเปนใหญในใจ เราก็จะรูสึก
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ขึ้นมาทันทีวา ”กูถูกเลนงาน„ หรือ ”กูเสียหนา„ ผล  
คือเกิดความโกรธและตอบโตกลับไป ซึ่งอาจทำให
ถูกวิจารณกลับมาหนักขึ้น ในทางตรงขาม หากเรามี
สติทันทวงทีและสามารถดึงปญญาออกหนา เราก็จะ
หันมาใครครวญวาสิ่งที่เขาพูดมานั้นเปนความจริง
หรือไม มีประโยชนเพียงใด มันอาจชวยใหเราเห็น  
ขอบกพรองของตัวเองชัดขึ้น หรือไมก็เผยใหเห็น  
ตัวตนของผูพูด ทำใหเรารูจักเขามากข้ึน ผลคือ
นอกจากเราจะฉลาดมากข้ึนแลว จิตใจยังไมรอนรุม
หรือทุกขเพราะคำวิจารณนั้น 

หากเราดำเนินชีวิต ทำกิจวัตรประจำวัน และ
ทำงานดวยความใสใจ โดยไมมุงหวังเพียงแคทำงาน
ใหเสร็จหรือใหดีเทานั้น หากยังถือวาเปนการฝกฝน
จิตใจหรือขัดเกลาตนเองไปดวย เชน ฝกใหมีสติ  
รูตัวอยู เสมอ ลดละความเห็นแกตัว บมเพาะ  
เมตตากรุณา ก็จะเปนการเปดทางใหปญญาเขามา
แทนที่อัตตา นั่นหมายความวาเมื่อประสบกับสิ่ง  
ไมพึงปรารถนา หรือพลัดพรากจากส่ิงพึงปรารถนา 
เราก็สามารถรับมือกับมันไดโดยไมทุกข    

ดังไดกลาวแลววาเราไมสามารถควบคุมหรือ
จัดการใหเกิดสิ่งดีๆ กับเราไดตลอดเวลา แตเมื่อใด
ก็ตามที่เกิดสิ่งแยๆ กับเรา เราสามารถเลือกไดวาจะ
ยอมใหมันมีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจของเราไดมากนอย
แคไหน รวมท้ังเลือกวาจะมีปฏิกิริยาอยางไรกับมัน
ไดดวย เชน จะใชมันใหเกิดประโยชนแกเราอยางไร   
แตทั้งหมดนี้เราจะเลือกไดก็ตอเมื่อมีสติและปญญา 
ซึ่งเกิดจากการสะสมในชีวิตประจำวันและการฝก
ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 

ขอใหสังเกตวาเม่ือมีสิ่งแยๆ (หรือส่ิงที่ เรา  
ไมชอบ) เกิดขึ้นกับเรา ส่ิงนั้นไมทำใหเราทุกขมาก
เทากับใจของเราเองท่ีวางไวไมถูก ทันทีที่ไดรับการ
บอกเลาจากหมอวาเปนมะเร็ง หลายคนถึงกับ  
ลมทรุด หมดเ ร่ียวแรง กินไม ไดนอนไมหลับ   
ทั้งๆ ที่ยังเปนมะเร็งแคขั้นที่ ๑ หลายคนทำงานดวย
ความทุกข ไมใชเพราะวางานที่ไดรับน้ันเปนงานยาก  
แตเปนเพราะเขาไมอยากทำงานช้ินนั้น หรือเพราะ  
ไมพอใจที่เจานายเอางานของคนอ่ืนมาใหเขาทำ ฯลฯ 
บางคนก็ทุกขเพราะเพื่อนๆ ทิ้งงานใหเขาทำคนเดียว  บร
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ใจท่ีเอาแตบนวา ”ทำไมตองเปนฉัน?„ ”ไมเปน  
ธรรมๆ ๆ ๆ„ ทำใหเขาทำงานดวยความทุกขทรมาน  
ราวกับตกนรกทั้งๆ ที่อยูในหองแอร 

คนสวนใหญเวลาทำงาน ไมเพียงเหนื่อยกาย
เทานั้นหากยังเหนื่อยใจดวย เพราะมัวแตบนวา  
เพื่อนกินแรง เจานายไมเปนธรรม ฯลฯ ย่ิงบน  
เทาไรใจก็ยิ่งเปนทุกข แตก็ไมหยุดบน ที่เปนเชนน้ี  
ก็เพราะไมรูทันอารมณความรูสึกของตัว ปลอยให
ความโกรธหรือหงุดหงิดทำรายจิตใจของตน จึง
ทำงานอยางไมมีความสุข จริงอยูการทิ้งงานใหเรา  

ทำคนเดียวเปนสิ่งที่ไมถูกตอง แตหากใจเรายึดติด
กับ ”ความถูกตอง„ หรือ ”ความนาจะเปน„ โดยไม  
รูจักวางเลย ความยึดติดน้ันเองจะกลับมาบั่นทอน
ทำรายจิตใจของเรา เขาไมควรทิ้งงานใหเราทำก็จริง 
แตนั่นก็ไมควรเปนเหตุผลที่เราจะตองหันมาซ้ำเติม
ตัวเอง เหนื่อยใจนั้นไมมีใครทำใหเราได นอกจาก  
เราเอง 

เหตุการณแยๆ นั้นทำอะไรเราไมไดหากเรา  
ไมปลอยใหมันเขามาเลนงานเราถึงจิตถึงใจ แมแต
ความเจ็บปวย ก็ทำใหกายทุกขเทานั้น แตทำใจให
ทุกขไมได เวนเสียแตเราจะยอมปลอยใหใจทุกข  
ไปกับกายดวย อันที่จริงนอกจากเราเลือกไดวาจะ
ปลอยใหมันมามีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจเราแคไหน  
แลว เรายังเลือกวาจะมีปฏิกิริยาอยางไรกับมันได
ดวย เชน เมื่อเจ็บปวยเราเลือกไดวาจะดูแลรักษา
ตัวอยางไรดี แตนั่นเปนแคสวนหนึ่ง เรายังทำได  
มากกวานั้น เชน ใชมันให เปนประโยชน หรือ  
หาประโยชนจากมัน บร
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