ความสุขที่ถกู มองข้ าม โดย พระไพศาล วิสาโล
คุณเป็ นคนหนึง่ หรือไม่ที่เชื่อว่า ยิ่งมีเงินทองมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั ้น ความเชื่อดังกล่าวดูเผินๆ ก็นา่ จะถูกต้ อง
โดยไม่ต้องเสียเวลาพิสจู น์ แต่ถ้าเป็ นเช่นนั ้นจริง ประเทศไทยน่าจะมีคนป่ วยด้ วยโรคจิตน้ อยลง มิใช่เพิ่มมากขึ ้น ทั ้งๆ ที่
รายได้ ของคนไทยสูงขึ ้นทุกปี
ในทํานองเดียวกันผู้จดั การก็น่าจะมีความสุขมากกว่าพนักงานระดับล่างๆ เนื่องจากมีเงินเดือนมากกว่า แต่ความจริ งก็ไม่
เป็ นเช่นนั ้นเสมอไป ไม่นานมานี ้มหาเศรษฐี คนหนึง่ ของไทยได้ ให้ สมั ภาษณ์หนังสือพิมพ์วา่ เขารู้สกึ เบื่อหน่ายกับชีวิต เขาพูด
้
งรู้สกึ ว่าตัวเองไม่มีความหมาย เขาเคยพูดว่า “ผมจะ
ถึงตัวเองว่า “ชีวิต (ของผม) เริ่ มหมดค่าทางธุรกิจ” ลึกลงไปกว่านันเขายั
มีความหมายอะไร ก็เป็ นแค่....มหาเศรษฐี หมื่นล้ านคนหนึง่ ”
เมื่อเงินหมื่นล้ านไม่ทําให้ มีความสุข เขาจึงอยูเ่ ฉยไม่ได้ ในที่สดุ วิ่งเต้ นจนได้ เป็ นรัฐมนตรี ขณะที่เศรษฐี หมื่นล้ านคนอื่นๆ
ยังคงมุง่ หน้ าหาเงินต่อไปด้ วยความหวังว่าถ้ าเป็ นเศรษฐี แสนล้ านจะมีความสุขมากกว่านี ้ คําถามก็คือ เขาจะมีความสุข
เพิม่ ขึ ้นจริ งหรือ ?
คําถามข้ างต้ นคงมีประโยชน์ไม่มากนักสําหรับคนทัว่ ไป เพราะชาตินี ้คงไม่มีวาสนาแม้ แต่จะเป็ นเศรษฐี ร้อยล้ านด้ วยซํ ้า แต่
อย่างน้ อยก็คงตอบคําถามทีอ่ ยู่ในใจของคนจํานวนไม่น้อยได้ บ้างว่า ทําไมอัครมหาเศรษฐี ทงหลาย
ั้
รวมทั ้งบิล เกตส์ จึงไม่
้ ที่มสี มบัติมหาศาล ขนาดนัง่ กินนอนกินไป ๗ ชาติก็ยงั ไม่หมด
หยุดหาเงินเสียที ทังๆ
แต่ถ้าเราอยากจะค้ นพบคําตอบให้ มากกว่านี ้ ก็นา่ จะย้ อนถามตัวเองด้ วยว่า ทําไมถึงไม่หยุดซื ้อแผ่นซีดีเสียทีทั ้งๆ ที่มีอยูแ่ ล้ ว
นับหมื่นแผ่น ทําไมถึงไม่หยุดซื ้อเสื ้อผ้ าเสียทีทั ้งๆ ที่มีอยูแ่ ล้ วเกือบพันตัว ทําไมถึงไม่หยุดซื ้อรองเท้ าเสียทีทั ้งๆ ที่มีอยู่แล้ วนับ
ร้ อยคู่ แผ่นซีดที ี่มีอยูม่ ากมายนัน้ บางคนฟั งทั ้งชาติก็ยงั ไม่หมด ในทํานองเดียวกัน เสื ้อผ้ า หรื อรองเท้ าที่มีอยูม่ ากมายนัน้
บางคนก็เอามาใส่ไม่ครบทุกตัวหรือทุกคูด่ ้ วยซํ ้า มีหลายตัวหลายคูท่ ี่ซื ้อมาโดยไม่ได้ ใช้ เลย แต่ทําไมเราถึงยังอยากจะได้ อีกไม่
หยุดหย่อน
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ใช่หรื อไม่วา่ สิง่ ที่เรามีอยูแ่ ล้ วในมือนั ้นไม่ทําให้ เรามีความสุขได้ มากกว่าสิง่ ทีไ่ ด้ มาใหม่
มีเสื ้อผ้ าอยูแ่ ล้ วนับร้ อยก็ไม่ทําให้ จิตใจเบ่งบานได้ เท่ากับเสื ้อ ๑ ตัวที่ได้ มาใหม่ มีซีดีอยูแ่ ล้ วนับพันก็ไม่ทําให้ ร้ ูสกึ ตืน่ เต้ นได้
เท่ากับซีดี ๑ แผ่นที่ได้ มาใหม่ ในทํานองเดียวกันมีเงินนับร้ อยล้ านในธนาคารก็ไม่ทําให้ ร้ ูสกึ ปลาบปลื ้มใจเท่ากับเมื่อได้ มา
ใหม่อีก ๑ ล้ าน
พูดอีกอย่ างก็คอื คนเรานัน้ มักมีความสุขจากการได้ มากกว่ าความสุขจากการมี มีเท่ าไรก็ยังอยากจะได้ มาใหม่
เพราะเรามักคิดว่ าของใหม่ จะให้ ความสุขแก่ เราได้ มากกว่ าสิ่งที่มีอยู่เดิม บ่ อยครั ง้ ของที่ได้ มาใหม่ นัน้ ก็เหมือนกับ
ของเดิมไม่ ผดิ เพีย้ น แต่ เพียงเพราะว่ ามันเป็ นของใหม่ ก็ทาํ ให้ เราดีใจแล้ วที่ได้ มา
จะว่ าไปนี่อาจเป็ นสัญชาตญาณที่มีอยู่กบั สัตว์ หลายชนิดไม่ เฉพาะแต่ มนุษย์ เท่ านัน้ ถ้ าโยนน่ องไก่ ให้ หมา หมาก็
จะวิ่งไปคาบ แต่ ถ้าโยนน่ องไก่ ชนิ ้ ใหม่ ไปให้ มันจะรีบคายของเก่ าและคาบชิน้ ใหม่ แทน ทัง้ ๆ ที่ทงั ้ สองชิน้ ก็มขี นาด
เท่ ากัน ไม่ ว่าหมาตัวไหนก็ตาม ของเก่ าที่มีอยู่ในปากไม่ น่าสนใจเท่ ากับของใหม่ ท่ ไี ด้ มา
ถ้ าหากว่ าของใหม่ ให้ ความสุขได้ มากกว่ าของเก่ าจริง เรื่องก็น่าจะจบลงด้ วยดี แต่ ปัญหาก็คอื ของใหม่ นัน้ ไม่ นานก็
กลายเป็ นของเก่ าและความสุขที่ได้ มานัน้ ในที่สุดก็จางหายไป ผลก็คือกลับมารู้ สกึ “เฉยๆ” เหมือนเดิม และดังนัน้
จึงต้ องไล่ ล่าหาของใหม่ มาอีก เพื่อหวังจะให้ มีความสุขมากกว่ าเดิม แต่ แล้ วก็วกกลับมาสู่จุดเดิม
เป็ นเช่ นนีไ้ ม่ ร้ ู จบ น่ าคิดว่ าชีวติ เช่ นนีจ้ ะมีความสุขจริงหรือ ? เพราะไล่ ล่าแต่ ละครั ง้ ก็ต้องเหนื่อย ไหนจะต้ อง
ขวนขวายหาเงินหาทอง ไหนจะต้ องแข่ งกับผู้อ่ นื เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ครัน้ ได้ มาแล้ วก็ต้องรักษาเอาไว้ ให้
ได้ ไม่ ให้ ใครมาแย่ งไป แถมยังต้ องเปลืองสมองหาเรื่องใช้ มันเพื่อให้ ร้ ู สกึ คุ้มค่ า ยิ่งมีมากชิน้ ก็ย่ งิ ต้ องเสียเวลาใน
การเลือกว่ าจะใช้ อนั ไหนก่ อน
ทํานองเดียวกับคนที่มีเงินมากๆ ก็ต้องยุ่งยากกับการตัดสินใจว่ าจะไปเที่ยวลอนดอน นิวยอร์ ค เวกัส โตเกียว
มาเก๊ า หรือซิดนีย์ ดี
ถ้ าเราเพียงแต่ ร้ ู จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่แล้ ว ชีวติ จะยุ่งยากน้ อยลงและโปร่ งเบามากขึน้ อันที่จริงความ
พอใจในสิ่งที่เรามีนัน้ ไม่ ใช่ เรื่องยาก แต่ ท่ เี ป็ นปั ญหาก็เพราะเราชอบมองออกไปนอกตัว และเอาสิ่งใหม่ มาเทียบ
กับของที่เรามีอยู่ หาไม่ กเ็ อาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เมื่อเห็นเขามีของใหม่ ก็อยากมีบ้าง
คงไม่ มีอะไรที่จะทําให้ เราทุกข์ ได้ บ่อยครัง้ เท่ ากับการชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การเปรี ยบเทียบจึงเป็ น
หนทางลัดไปสู่ความทุกข์ ท่ ใี ครๆ ก็นิยมใช้ กนั นิสยั ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้ เราไม่ เคยมีความพอใจในสิ่ง
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ที่ตนมีเสียที แม้ มีแฟนที่ดกี ย็ งั ไม่ พอใจเพราะรู้ สกึ ว่ าแฟนของคนอื่นสวยกว่ า หล่ อกว่ า หรือเอาใจเก่ งกว่ า แม้ มีลูก
ที่น่ารั กก็ยังไม่ พอใจเพราะรู้สกึ ว่ าสู้ลูกของคนอื่นไม่ ได้ แม้ จะมีหน้ าตาดีกย็ ังรู้สกึ ว่ าตัวเองไม่ สวย เพราะไป
เปรียบเทียบตัวเองกับดาราหรือพรีเซนเตอร์ ในหนังโฆษณา
การมองแบบนีท้ าํ ให้ “ขาดทุน” สองสถาน คือนอกจากจะไม่ มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้ ว ยังเป็ นทุกข์ เพราะไม่ ได้ ส่ งิ
ที่อยาก พูดอีกอย่ างคือไม่ มีความสุขกับปั จจุบัน แถมยังเป็ นทุกข์ เพราะอนาคตที่พงึ ปรารถนายังมาไม่ ถงึ
ไม่ มีอะไรที่เป็ นอุทธาหรณ์ สอนใจได้ ดเี ท่ ากับนิทานอีสปเรื่องหมาคาบเนือ้ คงจําได้ ว่า มีหมาตัวหนึ่งได้ เนือ้ ชิน้
ใหญ่ มา ขณะที่กาํ ลังเดินข้ ามสะพาน มันมองลงมาที่ลาํ ธาร เห็นเงาของหมาตัวหนึ่ง (ซึ่งก็คือตัวมันเอง) กําลังคาบ
เนือ้ ชิน้ ใหญ่ เนือ้ ชิน้ นัน้ ดูใหญ่ กว่ าชิน้ ที่มนั กําลังคาบเสียอีก ด้ วยความโลภ (และหลง) มันจึงคายเนือ้ ที่คาบอยู่
เพื่อจะไปคาบชิน้ เนือ้ ที่เห็นในนํา้ ผลก็คอื เมื่อเนือ้ ตกนํา้ ชิน้ เนือ้ ในนํา้ ก็หายไป มันจึงสูญทัง้ เนือ้ ที่คาบอยู่และเนือ้
ที่เห็นในนํา้
บ่ อเกิดแห่ งความสุขมีอยู่กบั เราทุกคนในขณะนีอ้ ยู่แล้ ว เพียงแต่ เรามองข้ ามไปหรื อไม่ ร้ ูจักใช้ เท่ านัน้ เมื่อใดที่เรา
มีความทุกข์ แทนที่จะมองหาสิ่งนอกตัว ลองพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่และเป็ นอยู่ ไม่ ว่ามิตรภาพ ครอบครัว สุขภาพ
ทรัพย์ สนิ รวมทัง้ จิตใจของเรา ล้ วนสามารถบันดาลความสุขให้ แก่ เราได้ ทงั ้ นัน้ ขอเพียงแต่ เรารู้จักชื่นชม รู้จกั
มอง และจัดการอย่ างถูกต้ องเท่ านัน้ แทนที่จะแสวงหาแต่ ความสุขจากการได้ ลองหันมาแสวงหาความสุขจาก
การมี หรือจากสิ่งที่มี ขัน้ ต่ อไปคือการแสวงหาความสุขจากการให้ กล่ าวคือ ยิ่งให้ ความสุข ก็ย่ งิ ได้ รับความสุข
สุขเพราะเห็นนํา้ ตาของผู้อ่ นื เปลี่ยนเป็ นรอยยิม้ และสุขเพราะภาคภูมใิ จที่ได้ ทาํ ความดีและทําให้ ชีวติ มี
ความหมาย จากจุดนัน้ แหละก็ไม่ ยากที่เราจะค้ นพบความสุขจากการไม่ มี
นั่นคือสุขจากการปล่ อยวาง ไม่ ยดึ ถือในสิ่งที่มี และเพราะเหตุนัน้ แม้ ไม่ มหี รือสูญเสียไป ก็ยังเป็ นสุขอยู่ได้ เกิดมา
ทัง้ ที น่ าจะมีโอกาสได้ สัมผัสกับความสุขจากการให้ และการไม่ มี เพราะนั่นคือสุขที่สงบเย็นและยั่งยืนอย่ างแท้ จริง
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