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ค�ำน�ำ
เมื่อเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อ ‘ฉลาดทางจิต’ หลายคนอาจอยากเปิด
ข้ามไปอ่านเนื้อหาส่วนสุดท้าย ที่เกี่ยวกับความฉลาดทางจิตทันที
ข้อเท็จจริงคือ จะฉลาดทางจิตได้ ต้องมีบาทฐานส�ำคัญ คือ ฉลาด
ทางความคิด และฉลาดทางอารมณ์เสียก่อน จึงจะต่อยอดได้จริง เพราะ
ถ้าวิธีคิดยังฟุ้งซ่านวกวน ก็คงมีความสุขความสงบทางอารมณ์ไม่ได้  และ
เมื่อมีความสุขสงบทางอารมณ์ไม่ได้ ที่ไหนเล่าจะเกิดวิสัยทัศน์ทางจิต รู้
เห็นทางจิตจนเข้าขั้นฉลาดทางจิตได้ไหว?
แต่ละคนมีความฉลาดทั้งทางความคิด ทางอารมณ์ ตลอดจนทาง
จิตกันอยูแ่ ล้ว ไม่มากก็นอ้ ย ทว่าจะแยกไม่ออก และพัฒนาต่อไม่ได้ เพราะ
ที่ผ่านมามีแต่การส�ำรวจอย่างเข้มข้น ชิงดีชิงเด่นกันในระดับฉลาดทาง
ความคิดกันไปหมด ที่อยากเอาดี เอาความฉลาดทางอารมณ์ยังน้อยนัก
แล้วยิ่งฉลาดทางจิตด้วยล่ะก็ แทบจะถือเป็นมิติความฉลาดที่ตกส�ำรวจ
หรือไม่มีทิศทางให้เอ่ยถึงกันเลยทีเดียว
หนังสือเล่มนี้ ออกแบบมาให้อา่ นแล้วรูส้ กึ ฉลาดขึน้ ตามล�ำดับ โดย
เฉพาะในแง่ของการทะลวงจุดบอดทีแ่ ต่ละคนติดอยู่ เมือ่ อ่านตัง้ แต่ตน้ จน
จบ คุณจะได้ข้อสรุปว่า  ถ้าไม่ฉลาดทางจิต ก็เหมือนเอาตัวรอดไม่ได้จริง
ทัง้ ในระยะสัน้ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า กับทัง้ ในระยะยาวที่ต้องรูไ้ ด้ด้วยจิต
สถานเดียว!

ธันวาคม ๕๗

คือระดับเชาว์ปัญญา
ชี้วัดว่าคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ช้าเร็วเพียงใด
ตลอดจนเก็บเกี่ยวความรู้ได้ในเวลาสั้นยาวแค่ไหน

คือระดับเชาว์วิญญาณ
ชี้วัดว่าคุณรู้เหตุแห่งความมืดและความสว่างเพียงใด
รับรู้ความจริงตรงตามที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาและใจขนาดไหน

การมีไอคิวสูง ช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้
เผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าได้
โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่า
ก�ำลังมีอารมณ์อยากเผชิญ!

การมีเอสคิวสูงสุด จึงช่วยให้คุณ ‘เอาตัวรอด’ จากปวงปัญหา
ตลอดจน ‘พาใจพ้น’ ต้นเหตุทุกข์ได้ถาวร
ถ้าแก้ปมถูกจุดจริงก็รอดแล้วรอดเลย
ไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆอีก!

คือระดับเชาว์อารมณ์
ชี้วัดว่าคุณเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ได้ดีเพียงใด
หรือตกเป็นฝ่ายถูกอารมณ์คุมตัวได้ง่ายแค่ไหน
การมีอีคิวสูง ช่วยให้คุณพาใจรอดได้
เย็นพอจะไม่ถูกสถานการณ์เผาใจได้
โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่า
ก�ำลังมีสติและสมาธิพอจะเป็นต้นทุนทางความเย็น!

เพิ่มความกระตือรือร้น = เพิ่ม IQ
เสริมสติในการคุมอารมณ์ = เสริม EQ
เติมเต็มการเห็นแจ้งด้วยใจ = เติมเต็ม SQ
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ความคิดที่ชาญฉลาด
อาจดูน่าอัศจรรย์ใจราวกับปาฏิหาริย์
บันดาลเงินทองกองโต
สร้างงาน สร้างอาณาจักรได้ยิง่ ใหญ่เหลือเชื่อ
ราวกับมีแก้วสารพัดนึกอยู ่ในหัว
แท้จริงแล้ว
ปาฏิหาริย์ทางความคิด
เกิดจากนิสัยช่ างคิดอย่างมีเป้ าหมายแจ่มชัด
กระทัง่ ใจเป็นสมาธิหนักแน่นอยู ่กับเป้ าหมายที่เลือก
ก่อพลังแห่งเหตุผลได้แรงพอ
ให้พุ่งเข้าเป้ าได้ส�ำเร็จเสมอ
แม้บางเป้ าเหมือนเริม่ ต้นจากวิมานในอากาศก็ตาม!

ฉลาดทางความคิด

ตั้งเป้า = ตั้งทิศให้คิดอย่างฉลาด
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บิลล์ เกตส์ ตั้งเป้าเปลี่ยนโลก

ที่คนเราคิดไม่ได้ คิดไม่เป็น คิดผิดเห็นพลาด หรือกระทั่ง ‘ชอบ
คิดอะไรโง่ๆ’ นั้น มักเกิดจากการไม่ชอบฝึกตั้งเป้าหมาย หรือไม่เคยฝึก
สร้างเป้าหมายให้แจ่มชัดขึ้นมาในใจ
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ใจที่เห็นอะไรไม่แจ่มชัด คือใจที่พร่าเลือน พร้อมซัดส่ายฟุ้งซ่านไร้
ทิศทาง จะแปลกอะไรหากผลของความฟุง้ ซ่านไร้ทศิ ทาง คือการตัดสินใจ
ท�ำอะไรที่โง่เขลาลงไปเสมอๆ
แค่คดิ เลขเก่ง ยังไม่ครอบคลุมความฉลาดคิดไปทัง้ หมด แต่ถา้ เล็ง
เป้าหมายเก่ง เหมือนส�ำเร็จวิชา  ‘เห็นเป้าหมายแจ่มชัดด้วยใจ’ ได้ล่ะก็
ความฉลาดทุกชนิดรวมทั้งคิดเลขเก่ง ถือว่ารวมอยู่ในนั้นหมดแล้ว
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญสูงสุด อันเป็นปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทาง
ความคิด คือใจที่มีความสามารถเห็นเป้าหมาย ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่า  การ
เล็งความคิดไปที่เป้าหมาย คือนิมิตหมายของวิธีคิดอย่างฉลาด

Bill Gates

ถ้าใจเล็งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจ�ำวัน ขยันบอกตัวเองว่าจะท�ำ
ภารกิจเล็กน้อยตรงหน้าให้เสร็จดี เสร็จเร็ว ไม่ปล่อยใจให้วอกแวกไปคิด
เรื่องอื่น กระทั่งรู้สึกถึงความเข้มข้นของการตั้งใจท�ำให้ดี ท�ำให้เร็ว คุณจะ
รู้สกึ ว่าตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แบบเป็นไปเอง และถึง
จุดหนึ่งอาจพบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตง่ายๆ โดยไม่ต้องเฟ้นหาแทบพลิก
แผ่นดินเหมือนคนทั่วไป ที่พากันปล่อยใจตามลมเรื่อยเปื่อยได้ทั้งวัน

ชีวิตจริงๆของคุณ
เริ่มต้นด้วยการเห็นเป้าหมาย
ชีวิตดีๆของคุณ
เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถูก!
ฉลาดทางความคิด

เป้าหมายของคนคนเดียว ที่เมื่อพุ่งชนได้ส�ำเร็จ
ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายพันล้าน

howfarbooks.com

เจ้าของวาทะ “คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง บนโต๊ะ
ท�ำงานทุกตัว ในบ้านทุกหลัง!”
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ค�ำพูดนี้ ถ้าใครพูดก่อนปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ก็คงโดน
หัวเราะเยาะ เพราะสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์
ยั ก ษ์ ใ หญ่ อ ย่ า งไอบี เ อ็ ม ยั ง มองว่ า คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
อุปกรณ์ใช้ยาก ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สมควรได้ใช้งาน
แต่ บิลล์ เกตส์ พูดค�ำนี้กับเพื่อนของเขาไว้ตั้งแต่ปี
ค.ศ. ๑๙๗๗ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่แจ่มกระจ่างและกระชับ มี
พลังเพียงพอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจริงๆ!
โจทย์ของเขาคือ ท�ำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่าย
เพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆ ค�ำตอบที่
‘ถูก’ คือ ต้องมีซอฟต์แวร์จดั การคอมพิวเตอร์ ทีผ่ ใู้ ช้สงั่ งาน
ผ่านรูปภาพกราฟิกส์ และนัน่ ก็คอื ทีม่ าของระบบปฏิบตั กิ าร
ซึง่ ทุกวันนีเ้ รารูจ้ กั กันในนาม ‘วินโดวส์’ นัน่ เอง
ลือกันในอินเตอร์เน็ตว่า ไอคิวของ บิลล์ เกตส์ สูงถึง
๑๖๐ แต่บางกระแสก็ว่า ถ้าดูจากผลสอบเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของเขาแล้ว ระดับไอคิวน่าจะไม่เกิน
๑๒๐ ถึง ๑๔๐ เท่านั้น แต่จะเถียงกันอย่างไรคงไม่ส�ำคัญ
กว่าที่ว่า เขาฉลาดขนาดเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้ทั่วโลก จึง
สมควรนับว่า ‘ฉลาดระดับโลก’ ได้ไม่เก้อเขินเป็นแน่
ที่ส�ำคัญกว่าอะไรอื่น คือ หลังจากมีเงินมากกว่าใคร
ในโลก เขาตัง้ เป้าจะเอาความฉลาดระดับโลกของตนไปใช้
ในการก�ำจัดโรคภัยร้ายแรงในหมูพ
่ ลโลกทีย่ ากจน แค่ตรง
นี้ก็ต้องถือว่า ความฉลาดของเขา ‘ประเสริฐระดับโลก’
อย่างไม่ต้องสงสัยแล้ว!
ฉลาดทางความคิด

ตั้งเป้าเอาสุดยอดวิธีคิด
ถ้ารู้สึกห่อเหี่ยว ท้อแท้ หมดแรง นี่คือข้อมูลใหม่ที่ส�ำคัญและควร
จดจ�ำยิ่ง
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แค่ คิดเป็น ก็เพิ่มพลังชีวิตได้!
นั่นเพราะความคิดเป็นคลื่นไฟฟ้าชนิดหนึ่ง เมื่อรวบรวมความคิด
ได้เข้มข้นพอ ก็มีอิทธิพลถึงขั้น ปรับโครงสร้างสมองได้ เป็น
ชนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลงได้ และที่สุดคือก�ำหนดชะตาชีวิต
ใหม่ จากลบเป็นบวก จากไร้พลังเป็นทรงพลังได้จริงๆ
เพิง่ มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ นับเป็นการค้นพบส�ำคัญมาก
เกี่ยวกับอิทธิพลทางความคิด โดยดอกเตอร์เดวิด แฮมิลตัน

http://drdavidhamilton.com
เดวิดน�ำคนเล่นเปียโนไม่เป็นมาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ทั้งหมดมี
พืน้ ฐานการศึกษาและสติปญ
ั ญาระดับเดียวกัน กลุม่ แรกถูกก�ำหนดให้ฝกึ
เล่นเปียโนจริงทุกวันระยะหนึ่ง ประมาณว่า  ไล่โดเรมีฟาซอลไปเรื่อยๆ
ส่วนกลุ่มที่สองได้รับค�ำสั่งให้ ‘คิดเล่นเปียโนในใจ’ โดยเป็นการไล่โดเร
มีฟาซอลแบบเดียวกันเป๊ะ
ก่อนเข้าร่วมทดลอง คนทัง้ สองกลุม่ ถูกสแกนสมองไว้เพือ่ เป็นข้อมูล
อ้างอิง จากนั้น พอคนกลุ่มแรกเริ่มมีก�ำลังนิ้วในการไล่โดเรมี ก็ท�ำการ
สแกนสมองใหม่ โดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือ ผล
ปรากฏว่า  สมองส่วนดังกล่าวมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตาม
คาด
แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ สมองส่วนเดียวกันของคน
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กลุ่มที่สองได้เจริญเติบโตขึ้นเช่นกัน!

ความปวดเมื่อยน่าจะหายไปหรืออย่างน้อยคลายลง

เพื่อยืนยันผลการทดลอง ดอกเตอร์เดวิดยังทดลองไปอีกแบบ
คราวนี้เป็นการออกก�ำลังนิ้ว โดยแยกคนออกเป็นสองกลุ่มเช่นเคย กลุ่ม
แรกให้ก�ำคลาย ก�ำคลายไปเรื่อยๆ ส่วนอีกกลุ่มให้ออกก�ำลังนิ้วปลอมๆ
ด้วยการคิดก�ำคลายอยู่ในใจเฉยๆ

คิดเองลองเองง่ายๆ เช่น เมื่อใดที่เมื่อยหรือรู้สึกว่าต้นคอเกร็ง ให้
นั่งคอตั้งหลังตรง แล้วก้มหน้าให้สุดจนรู้สึกว่าคอยืด เส้นสายคลายตัวลง
อย่างน้อยก็นิดหนึ่ง

หลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไป ผลที่น่าอัศจรรย์ใจ คือ ‘ก�ำลังนิ้ว’
ของคนทัง้ สองกลุม่ เพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงกัน กลุม่ แรกเพิม่ ขึน้ ๕๓% กลุม่ ทีส่ อง
เพิม่ ขึน้ ๓๕% ซึง่ เป็นตัวเลขทีม่ นี ยั ส�ำคัญพอจะบอกว่า ความคิดก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริง

จากนั้นให้ปิดตาลง แล้วนึกในใจ เลียนแบบความรู้สึกที่เกิดจาก
ของจริง จินตนาการว่าค้อมศีรษะลงสุด แล้วเงยขึน้ ตัง้ ตรง สลับกันสิบครัง้
เมื่อคุ้นแล้วให้นึกก้มหน้าลงสุดแบบ ‘ค้างไว้’ นานๆ เอาสักนาทีหนึ่ง

จริงๆแล้วการทดลองของดอกเตอร์เดวิด ไม่ใช่แค่ให้ ‘คิดธรรมดา’
แต่เป็นการคิดระดับสร้างจินตภาพอย่างเป็นสมาธิ กระทัง่ สมองถูกหลอก
ว่า  ‘เกิดการเคลื่อนไหวจริง’ ซึ่งก็มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่
ประจักษ์กัน
นีเ่ ป็นการยืนยันว่าความคิด หรือจินตภาพอันบันดาลขึน้ ด้วยความ
คิดที่เข้มข้นพอ มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมกับร่างกาย ไม่ว่าสมองหรือ
กล้ามเนื้อ
แม้ไม่ตอ้ งมีผลการทดลองเป็นเครือ่ งยืนยัน มนุษย์เราก็รสู้ กึ ได้ดว้ ย
ตนเองอยู่แล้ว เช่น ตอนเป็นไข้ ถ้าคิดว่า ‘ยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาท�ำงานให้
ได้’ ร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกแข็งแรงขึ้น มีพละก�ำลังมากขึ้น
แต่ถ้าคิดว่า  ‘ยังไงก็ไม่ไหวแน่ๆ ต้องนอนนิ่งแย่ๆอยู่อย่างนี้’ ร่างกายจะ
ตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอ ไร้เรี่ยวแรง
เมื่อทราบว่าพลังจินตภาพมีผลกับร่างกายได้จริง คุณก็อาจคาด
หมายได้วา 
่ ถ้าต้นคอเกร็ง ปวดเมือ่ ยอยู่ แล้วนึกในใจบริหารต้นคอสักพัก
ฉลาดทางความคิด

หากพลังจินตภาพเป็นเรือ่ งจริง การคิดนึกบริหารต้นคอของคุณจะ
ต้องช่วยให้เกิดอะไรบางอย่างขึน้ มาแน่ๆ คุณอาจรูส้ กึ ผ่อนคลายต้นคอลง
อย่างชัดเจนระหว่างนึกๆอยู่ หรืออาจจะผ่อนคลายภายหลังจากจบ
กระบวนการทั้งหมด และเปิดตาขึ้นแล้ว
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เมื่อ ‘คิดอย่างมีพลังจินตภาพ’ ได้ผลเช่นนี้แล้ว คุณย่อมเกิดความ
เชื่อมั่นแตกต่างไป คือ แค่คิด ชีวิตก็เริ่มเป็นไปตามนั้น
18

คุณจะพบว่า  ถ้าคิดแบบให้เกิดจินตภาพได้ ก็มพี ลังบันดาลอะไรๆได้
ตามปรารถนา แม้ไม่ทงั้ หมด แต่กม็ ากกว่าทีค่ ณ
ุ เคยนึก เหมือนคุณมีพลังวิเศษ
ในตัวมาตลอด แค่ไม่เคยค้นพบมัน ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มนั
สิง่ ทีด่ คี อื นับแต่นี้ คุณจะสังเกตและระวังความคิดของตัวเองมากขึน้
เพราะจะรูช้ ดั ขึน้ เรือ่ ยๆว่า เมือ่ คิดนึกหรือพร�ำ่ พูดอย่างไรเกีย่ วกับตัวเองบ่อยๆ
รูปชีวติ ก็มสี ทิ ธิเ์ ป็นไปตามนัน้

จะเชื่อเรื่องเกิดมาโดยบังเอิญ เกิดมาตามพรหมลิขิต หรือเกิดมา
ตามวิบากกรรมตกแต่ง อย่างไรก็ต้องเชื่อตรงกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ แต่ละ
คนมี ‘อัตภาพ’ ของตัวเอง ซึ่งก่อให้เกิดค�ำถามส�ำคัญจี้ใจ คือ

มีอัตภาพแบบนี้ แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตนี้?

อัตภาพ คือ ร่างกายแบบนี้ ฐานะแบบนี้ ชะตากรรมแบบนี้

พูดถึงความรูส้ กึ เกีย่ วกับชีวติ ตัวเอง ทุกคนย่อมนึกไปเองกันทัง้ นัน้
ว่า  รากฐานชีวิตเป็นอย่างไร ก็ต้องรู้สึกนึกคิดตามนั้น หรือพูดง่ายๆว่า 
เกิดมาเป็นอย่างไร ก็ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นไปตามนั้น ดีได้ที่สุดแค่นั้น  
หรืออย่างมากก็ดีขึ้นได้นิดหน่อย อันนี้ถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อแบบไร้
เหตุผล ก็ต้องเจาะลึกกันว่า รากฐานชีวิต มาจากไหนกันแน่

อัตภาพอันได้มาจากกรรมเก่าแบบนี้ เป็นฐานให้เกิดมโนกรรม
เกี่ยวกับตัวเองแบบนี้ เช่น เมื่อรู้สึกแย่จากฐานะยากจน ก็คิดถึงรูปชีวิตที่
ย�่ำแย่ ซอมซ่อ

หากเชือ่ ว่ารากฐานชีวติ คือเรือ่ งของ ‘ความบังเอิญ’ ก็ชว่ ยไม่ได้ ต้อง
รอความบังเอิญระลอกต่อๆไปมาก�ำหนดความรู้สึกนึกคิด ระลอกแล้ว
ระลอกเล่า จนกว่าจะแก่ตาย

หรืออย่างเช่น ฐานะร�่ำรวย ไม่มีปัญหาการเงิน แต่มีปัญหาทาง
สังคม ที่บ้านทะเลาะกันไม่เลิก ใครคุยกับใครเป็นต้องทะเลาะกันตลอด
เมื่อฐานเป็นอย่างนี้ คุณจะเอาอะไรจากชีวิตได้บ้าง?

หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเป็นเรื่อง ‘พรหมลิขิต’ แก้ไขไม่ได้ ต้องรอ
ต่ อ ไปว่ า พระพรหมท่ า นจะลิ ขิ ต ให้ รู ้ สึ ก หรื อ นึ ก คิ ด อย่ า งไรอี ก ผ่ า น
สถานการณ์ที่จะส่งมาเรื่อยๆวันต่อวัน

คุณจะเลือกเป็นคนธรรมดา ที่ใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมง ไม่ท�ำอะไร
อย่างอื่นนอกจากนั่งนึกถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก หรือจะเลือกเป็นคน
ที่แตกต่าง ใช้เวลาวันละห้านาที นั่งนึกถึงภาพของคุณกับที่บ้านยิ้มแย้ม
พูดจากัน แค่นึกภาพเจาะจงว่าคุณเปิดฉากพูดอย่างไร อีกฝ่ายจึงโต้ตอบ
กลับมาด้วยสีหน้าสีตาเป็นมิตรได้ ชีวิตก็ดีขึ้นในความรู้สึกของคุณแล้ว!

แต่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเกิดจาก ‘ผลแห่งกรรมเก่า’ คุณจ�ำเป็น
ต้องเชือ่ ด้วยว่า กรรมใหม่ชว่ ยแก้ได้ เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
แม้กรรมเก่าไม่ดี แต่กรรมใหม่ดี อะไรๆก็ตอ้ งดีขนึ้ หรืออย่างน้อยต้องไม่
แย่ลง
ฉลาดทางความคิด

นั่นสิ! ชีวิตมันแย่ แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตแย่ๆนี้ นอกเหนือไป
จากความรู้สึกย�่ำแย่ซ�้ำซาก?

กรรมเก่า บันดาลให้ได้มาซึ่งร่างมนุษย์ อันจัดเป็นอัตภาพที่

มีศักยภาพในการเปลี่ยนชะตากรรมมากที่สุดในสังสารวัฏ
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ตั้งเป้าเอาชนะศัตรูในหัว
กรรมใหม่ คือ การเลือกตัดสินใจโต้ตอบกับชะตากรรม โดย

20

มีมโนกรรมเป็นศูนย์กลาง ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจต้องคิดก่อน
แล้วจึงพูดหรือลงมือท�ำ และแม้ไม่พูดไม่ท�ำ ใจก็ ‘จัดการบางอย่าง’ กับ
ชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็น่าจะเป็นไปในทางทอดหุ่ยให้อะไรๆแย่ลง
กรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดี แล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจเอา
หน้าตาดีๆนัน้ ไปหลอกใช้ใคร หรือช่วยเป็นหน้าเป็นตาประชาสัมพันธ์ให้
งานกุศลไหนบ้าง?

กรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนข้นแค้น แล้วกรรมใหม่คอื การตัดสินใจ
โกงใครบ้าง หรือพยายามฮึดสูแ้ บบพร้อมจะล้มลุกคลุกคลานได้สกั กีน่ ำ�้ ?
กรรมเก่าตกแต่งชะตาไม่คาดฝันขึน้ มา แล้วกรรมใหม่คอื การตัดสิน
ใจโต้ตอบกับเรื่องไม่คาดฝันท่าไหนบ้าง? พยายามเปลี่ยนร้ายให้เป็นดี
คึกคะนองเปลีย่ นดีให้เป็นร้าย หรือเฉยๆ งอมืองอเท้ารอคนอืน่ ยืน่ มือเข้า
มาจัดการแทน?

ตอนคิดแบบคนหัวรก วกวนอยูก่ บั ค�ำไม่กคี่ ำ� ทีท่ ำ� ใจร้อนรน ราวกับ
ชีวิตเหลือเวลาน้อย เช่น ‘จะท�ำยังไงดี จะเอายังไงดี’ แล้วๆเล่าๆ นาทีนั้น
มักมีแต่ ทางเลือกโง่ๆ อยู่เต็มหัว ถ้าด่วนตัดสินใจอะไรไป จึงไม่
น่าแปลกใจ หากจะพบในเวลาต่อมาว่า  ‘เลือกผิดจริงๆ’ สุดแท้ก็แต่ว่าที่
ผิดนั้น ผิดมากหรือผิดน้อย ผิดไหนน่าเสียใจย้อนหลังยิ่งกว่ากัน
แต่ตอนคิดแบบคนหัวโล่ง ใจคอเยือกเย็น เป็นอิสระจากความคิด
รุมเร้า คุณจะเห็นทางออกดีๆเป็นฉากๆ หรือกระทั่งเห็นภาพ ‘ทางใหม่’
ที่อาจสร้างสรรค์ขึ้นง่ายๆอีกด้วย
เมือ่ ใจว่าง จะรูส้ กึ เหมือน เหลือเวลาว่าง ให้คดิ ได้นาน
เท่าที่ต้องการ ไม่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย
ที่ส�ำคัญคือ ทางเลือกอันแจ่มชัดในใจนั้น แม้มากมายหลายหลาก
ก็เหมือนจะมีแต่ถูกกับถูก ต่างกันก็แค่อันไหนใช่กว่า  อันไหนแจ่มกว่า 
เท่านั้น
โดยย่นย่อ

ถ้าเข้าใจภาพรวมทัง้ หมดจริง คุณจะเห็นค่าของวิธคี ดิ วิธมี อง แล้ว
มีเรี่ยวแรง ไม่นึกอยากปล่อยใจให้ทดท้อ หดหู่ ห่อเหี่ยว ในเมื่อตระหนัก
ชัดว่า ความคิดนิง่ ง่อย จะกดดันให้ชวี ติ ง่อยนิง่ ความคิดเคลือ่ นไหวมีสสี นั
จะผลักดันให้ชีวิตมีสีสันทุกการเคลื่อนไหว
‘สุดยอด’ ของวิธีคิดในวันนี้ คือ คิดตั้งเป้าเอาอะไรก็ได้ ขอแค่ให้
คุณมีวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน ก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน เพิ่มเติมกว่าเมื่อวาน
ส่วน ‘สุดแย่’ ของวิธีคิดประจ�ำวัน คือ คิดตามความเคยชิน คิด
แบบทีช่ วี ติ สัง่ ให้คดิ คิดแบบทีค่ นรอบตัวครอบง�ำให้คดิ ไม่ตอ้ งมีเป้าหมาย
อะไรของตัวเองเลย!
ฉลาดทางความคิด

ตอนไหนหัวรก ตอนนั้นพร้อมจะ คิดเลือกผิด
ตอนไหนหัวโล่ง ตอนนั้นพร้อมจะ เห็นภาพถูก
เรื่องของเรื่องคือ คนเกือบร้อยทั้งร้อย พอใจจะสร้างเหตุให้ตัวเอง
หัวรก หมกมุน่ ครุน่ คิดซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มากับอดีตอนาคตหลายๆเรือ่ ง ใจจดใจจ่อ
อยู่กับดาราเจ้าโทสะหลายๆคน อยากอ่านอยากฟังแต่ชีวิตบัดซบของคน
ดังหลายๆราย อยากเรียนอยากรู้วิธีรวยลัดรวยล้านหลายๆแบบ
จริง!

ขอให้ได้คดิ เถอะ เรือ่ งอะไรก็ได้ทไี่ ม่ทำ� ให้ชวี ติ ตัวเองเจริญขึน้
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เมื่อแน่นทึบด้วยเรื่องมั่วไร้ระเบียบ ไร้แก่นสาร ชีวิตจึงเอาแต่เจอ
ทางตันอยู่ในหัว มองเข้าไปในหัวไม่พบอะไรมากกว่าอดีตกับอนาคต
ลมแล้งของตัวเอง หรือไม่ก็ ‘ข่าวคาว’ ความคืบหน้าชวนระทึก เกี่ยวกับ
เรื่องชู้สาวของชาวบ้าน

สร้างเหตุให้หัวรก
แต่เรียกร้องให้หัวโล่ง
เป็นวิสัยธรรมดาของคนเหลวไหล
เมื่อเล็งเข้ามาในหัว แล้วเห็น ‘ศัตรู’ ที่ต้องเอาชนะ ชีวิตคุณจะ
เหมือนเห็นเป้าหมายทีไ่ ม่เคยเห็น เช่น เห็นอารมณ์ออ่ นแอทีค่ วรเอาชนะ
เห็นความหงุดหงิดง่ายที่ควรเอาชนะ เห็นวิธีคิดเหลวไหลที่ควรเอาชนะ
ทั้งที่เคยเห็นพวกมันเป็นมิ่งมิตรมาตั้งนาน
เพียงชนะอุปสรรคแรกของวันใหม่ เช่น ความคิดว่า ขอนอนต่ออีก
นิด หรือขอแช่กับอารมณ์ขี้เกียจอีกหน่อย ถ้าผ่านได้ ก็เหมือนเป็นชนวน
ให้มีก�ำลังใจต่อสู้กับ ‘ศัตรูในหัว’ ที่เหลืออีกทั้งวันได้!

คนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเอง คอยกลั่นแกล้งไม่ให้
ได้ดีมีสุข หรืออีกทีพอมีความทุกข์ ก็ปิดกั้นทางออกเสียอย่างนั้น
ยกตัวอย่างเช่น รูๆ้ อยูว่ า่ ท�ำอะไร พูดแบบไหน แล้วคนรอบข้างหรือ
คนใกล้ตัวจะอึดอัด อยากออกห่าง ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาท�ำต่อไป อุตส่าห์
พูดต่อไป ด้วยความรู้สึกอยากแสดงอ�ำนาจ หรือคิดว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายข่ม
เสียก่อน ก็มีสิทธิ์เป็นฝ่ายถูกกดขี่ได้
หรืออย่างเช่น รู้ทั้งรู้ว่าก�ำลังเต็มไปด้วยปมทุกข์ มีปัญหาทางใจอยู่
ชัดๆ แต่ก็เฝ้าบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอยู่แล้ว หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าไม่
ต้องแก้ไขอะไร คนอื่นต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัว ชีวิตตนจะได้ดีขึ้นกว่านี้
หรืออย่างเช่น รูด้ ว้ ยสามัญส�ำนึกอยูแ่ ล้วว่า ถ้าจะแก้ปญ
ั หาให้ลลุ ว่ ง
ได้ด้วยดี ควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นตัวตั้ง แต่ในทางปฏิบัติ มักสั่งสม
ความเคยชินทีจ่ ะตามใจตัวเอง ในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัว
จึงเสียนิสัย ติดล็อกอยู่กับความคิดท�ำนอง ‘เป็นไงเป็นกัน!’

วิธีฆ่าศัตรูทิ้ง

บางทีก็ง่ายๆ แค่เริ่มฝึกตนให้ฉลาดขึ้น
ตระหนักว่าความคิดในหัว มีทงั้ มิตรและศัตรู จากนัน้ ก็ตงั้ ข้อสังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อเห็นศัตรูเป็นศัตรู เห็นมิตรเป็นมิตร
ถ้าไม่ส�ำรวจตน ไม่แยกแยะไว้ล่วงหน้าว่าความคิดใดเป็นศัตรู วูบ
ของอารมณ์แรงๆจะชวนให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิตร แต่หากส�ำรวจ
ทบทวนตนเอง และแยกแยะไว้ชัดๆว่าความคิดใดเป็นศัตรู สติจะท�ำงาน
ทันทีที่ศัตรูมา ไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองครอบง�ำจิตโดยง่าย
คุณจะแปลกใจว่า  ชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ เพียงไม่กี่วันที่
แยกแยะออกว่า ความคิดแบบใดคือศัตรู ความคิดใดคือมิ่งมิตร!

ฉลาดทางความคิด
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ตั้งเป้าหมายให้กับวันว่าง

เสียงด่าทอกับเสียงบอกทาง แตกต่างกันมาก
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แปลกแต่จริง คือ คนส่วนใหญ่แยกไม่ออก และไขว้เขวเพียงเพราะ
รับเสียงด่าทอ มาท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี กับทางเลือกที่ตัวเองคิดว่าดี
ที่สุด
เสียงด่าทอเกือบร้อยทั้งร้อย มาจากคนที่เห็นแค่อะไรไม่ดี ทางนี้
ไม่ใช่ ใครเดินแปลว่าผิด หรือไม่กเ็ ป็นคนเลวร้ายไปเลย และเมือ่ เห็นใคร
ไม่ดีหรือคิดผิด ก็ถือสิทธิ์ด่าทอเขาได้ด้วยโทสะ ด้วยถ้อยค�ำอันเผ็ดร้อน
เจตนาเพียงเพื่อให้เจ็บใจ ไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะช่วยใครให้ดีขึ้น
ส่วนเสียงบอกทางนั้น มักมาจากคนที่เห็นหมดแล้วทั้งทางดีและ
ทางร้าย เห็นว่าทางนี้มาจากไหน อีกทางเริ่มจากที่ใด เลี้ยวซ้ายขวาจะไป
จบที่ยอดเขาหรือหุบเหว เห็นใครหลงทางก็อยากช่วยให้เข้าสู่ทางออก
เห็นใครเดินผิดก็คดิ บอกทางถูกให้ทนั ที และเมือ่ ตัง้ ต้นด้วยเมตตา ถ้อยค�ำ
ย่อมไม่ระคายโสต ใครฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่ช่วยให้อะไรๆดีขึ้น ไม่ใช่
เสียงที่ซ�้ำเติมให้อะไรๆแย่ลง
โลกออนไลน์มีทั้งเสียงด่าทอและเสียงบอกทาง มากกว่าโลกแห่ง
ความจริงที่เห็นหน้ากัน เพราะในโลกความจริงคนเรามักแอบคิดด่ากัน
อยู่ในใจ ขี้เกียจพูดให้เกิดเรื่องเกิดราว หรืออยากบอกทางแต่ไม่กล้าพูด
ก้าวก่าย เกรงจะโดนหาว่าแส่เสนอหน้าไม่เข้าเรื่อง ขณะที่โลกออนไลน์
คือโลกทีอ่ นุญาตให้พดู จึงพูดกันเต็มทีโ่ ดยไม่ตอ้ งเกรงใจ ไม่วา่ จะมาจาก
เจตนาดีหรือร้าย
แม้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์ ถ้าคุณแยกแยะออกว่าที่ไหนมีเสียง
ด่าทอมาก ที่ไหนมีเสียงบอกทางเยอะ แล้วเลือกโคจรเฉพาะที่ที่มีเสียง
บอกทาง ออกห่างจากที่ที่มีเสียงด่าทอ ก็ถือเป็นการฝึกรู้จักคัดกรองแล้ว
และใช้ได้จริงไม่ว่าจะในเน็ตหรือนอกเน็ต!
ฉลาดทางความคิด

การใช้ความคิด
คือการใช้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์
ส่วนการปล่อยใจฟุ้งซ่าน
คืออาการอันเปล่าประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป
การใช้ความคิด เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย ถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย
เพื่อคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ระบบความคิดแบบมนุษย์จะยังไม่ท�ำงาน
แต่เข้าโหมดสุม่ พล่านไปในอารมณ์ หรือแช่จมอยูก่ บั อารมณ์ทกุ ข์อารมณ์
สุขค้างปี
วิธีจุดชนวนระบบความคิดแบบมนุษย์ให้ท�ำงาน อาจเริ่มด้วยการ
พิจารณาความจริงทางจิตแต่ละขณะ ให้เห็นว่า  ถ้าจิตไม่ได้รับค�ำสั่งให้
ท�ำงานอย่างใดอย่างหนึง่ ไว้กอ่ น จะมีความแน่นอนในการวกวนคิดถึงสิง่
ที่ติดใจที่สุดเป็นอันดับแรก
หากสิ่งที่ติดใจนั้นเปล่าประโยชน์ ไร้สาระ หรือกระทั่งกดให้จม
อารมณ์ทุกข์ อารมณ์เศร้า  ท�ำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ ก็เท่ากับปล่อยชั่วขณะ
นั้นของชีวิต ให้กับความสูญเปล่า  ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใดในโลก
ที่เรามองว่าไร้ค่า
ต่อเมื่อค้นพบว่า  แม้จะอยู่ว่างๆ นั่งเฉยเพื่อรอเวลา  ยืนโหนบน
รถไฟฟ้า หรือท�ำธุระในห้องน�้ำก็ตาม แค่ถามตัวเองว่า
“ก�ำลังคิดอะไรอยู่?”
หรือ
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หรือ
“อะไรดีขึ้นบ้างจากความคิดแบบนี้?”
ค�ำถามชี้น�ำเหล่านี้ จะกระตุ้นให้เกิด ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่ง
ส�ำคัญมาก เพราะถ้าไม่ ‘รู้สึก’ ขึ้นมาแรงพอ จิตจะยอมตัวจมอยู่ในความ
ฝันทั้งลืมตาต่อไป
หลังจากรูส้ กึ ตัวแล้ว หากพยายามคิดแก้ปญ
ั หาเก่าๆ หรือพยายาม
คิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ แล้วพบว่าเป็นเรือ่ งยาก เพราะก�ำลังอยูห่ า่ งโต๊ะ
ท�ำงาน ไม่มีแผนภาพในกระดาษเป็นเครื่องช่วย ก็อาจหันมาลองตั้งเป้า
ใหม่ที่ฉีกแนวไปกว่าเดิม เช่น คิดถามตัวเองเล่นๆว่า
“ก�ำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก?”
หรือ
“รู้ลมเข้าออกแล้วรู้สึกตัวดีขึ้นหรือแย่ลง?”
หรือ
“รู้ว่าลมสั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วฟุ้งซ่านน้อยหรือมาก?”
หรือ
“รู้ลมนานๆแล้วมีความสุขทางใจมากขึ้นไหม?”

ถ้ารักจะเป็นคนหมกมุ่นครุ่นคิด จงคิดให้จริง ด้วยการคิดถึงตัว
เองในปัจจุบันให้มาก ขนาดเห็นตัวเองในอนาคตได้
คนคิดมาก มักหมายถึงคนที่

เสียดายแต่อดีต

ห่วงแต่อนาคต หรือไม่ก  ็

คิดมากจนเหมือนหุ่นยนต์ไร้ค่าในวันนี้ เพราะมัวแต่รันโปรแกรม
พรุ่งนี้ที่ยังไม่มีราคา กับเมื่อวานที่หมดราคาไปแล้วไม่หยุด
ผลของการคิดมาก จึงเป็นการ ‘ล้มละลายทางตัวตน’ ในปัจจุบัน
ต่อเมือ่ เปลีย่ นใหม่ จากความคิดกังวลเช่น ‘พรุง่ นีจ้ ะเป็นยังไงนะ?’
กลายมาเป็น ‘วันนี้จะเตรียมอะไรให้พรุ่งนี้ได้บ้าง?’ หรือจากความคิด
อาลัยอาวรณ์เช่น ‘เมื่อวานท�ำไมเลือกโง่ๆอย่างนั้น?’ กลายมาเป็น ‘วัน
นี้ เลือกคิด อะไรฉลาดๆบ้างหรือยัง?’
เมื่อถอดถอนความคิดจากวังวนค�ำถามซ�้ำซากเกี่ยวกับอนาคตอัน
ไม่เป็นที่รู้ และอดีตอันไม่อาจย้อนคืน คุณจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับ
ตรงนี้ ที่เป็นปัจจุบัน ขุดคุ้ย ค้นหา ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความจริงตรงหน้า
มากขึ้น มากขึ้น กระทั่งเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆ ว่ามีอะไรให้ท�ำบ้าง
ในที่สุด คุณจะเกิดความจดจ�ำใหม่ว่า ถ้า ‘คิดจริง’ จนเห็นอนาคต
ใกล้ๆได้ ในที่สุดจะเห็นอนาคตไกลๆด้วย
คิดจริงจนอนาคตใกล้ๆดีได้ขนาดไหน เมือ่ สะสมอาการคิดจริงให้
มากแล้ว ย่อมรู้เองล่วงหน้าว่า อนาคตไกลๆยิ่งดีได้กว่านั้นอีก!

ค�ำถามชี้น�ำเหล่านี้ เปลี่ยนวันว่างแบบไม่มีอะไรท�ำ ให้กลายเป็น
วันที่ใจว่างเปล่าจากความฟุ้งซ่านได้!

ฉลาดทางความคิด
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คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่า  มีความคิดที่ เป็นไปไม่ได้ เกิดขึ้น
มากมายในหัว โดยเฉพาะในช่วงที่อยากท�ำโน่นท�ำนี่มากมายพร้อมกัน
จนกระทั่งพะว้าพะวัง เหมือนถูกยื้อแขนยื้อขาไว้ ไม่ให้เริ่มท�ำอะไรจริงสัก
อย่าง ยิ่งนานยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นง่อยทางวิญญาณ ทุกความคิดติดตัน
เอาแต่คิดเรื่องที่ ‘ท�ำไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้’ ไปหมด

ความคิดทีเ่ ป็นไปได้ หมายถึง การคิดถึงสิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้

อยากลงมือท�ำทันที ถึงแม้เห็นๆอยูว่ า่ กว่าจะท�ำส�ำเร็จต้องออกแรงนานปี
กระนั้นก็รู้สึกราวกับว่า ความส�ำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ความคิดที่เป็นไปไม่ได้

หมายถึง การคิดถึงสิ่งที่บีบ
ให้คุณ ‘เอาแต่คิด’ โดยไม่เคยอยากลงมือท�ำจริงจัง ถึงแม้เห็นๆว่าถ้าเอา
จริงก็ใช้เวลาเดี๋ยวเดียว แต่กลับรู้สึกราวกับความส�ำเร็จอยู่ไกลเกินฝัน ไม่
อยากออกแรงคว้า ไม่อยากเปลืองแรงเอาอะไรแล้ว
ระบบความคิดของมนุษย์เป็นสิง่ แสนกล ถ้าไม่สงั่ ตัวเองให้เลือกคิด
ในสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้จริง มันจะปิดกัน้ ตัวเองจากความจริง แล้วสร้างความคิด
ทีเ่ ป็นไปไม่ได้จริงมากขึน้ เรือ่ ยๆ กระทัง่ กลายเป็นคนคิดมาก ท�ำน้อย แล้ว
ไม่ประสบความส�ำเร็จอะไรเลย

ตั้งเป้ามองสิ่งที่มี ไม่เอาแต่จ้องสิ่งที่ขาด
คนแขนขาครบ อาจดูอ่อนแอเหมือนคนแขนขาขาด ขอ

เพียงจิตเป็นง่อย หรือมีความคิดที่ ‘พิการ’

คนแขนขาขาด อาจดูเข้มแข็งกว่าคนแขนขาครบ ขอเพียง

จิตเป็นปกติ หรือคิดแต่ว่าตัวเอง ‘มีพอ’

ความคิดทีพ่ กิ าร ตัง้ ต้นจากมุมมองแบบคนขาด เพ่งแต่สงิ่ ทีต่ วั เอง
อยากมีแล้วไม่มี จนก่อให้เกิดความรู้สึกว่า  ตัวเองบกพร่อง ตัวเองไม่มี
ทางดีขึ้นกว่านี้ ตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ น้อยใจวาสนา แล้วหาเรื่องโทษ
คนอื่น หรือเฝ้าโทษแค่ กรรมเก่า ที่มองไม่เห็น แต่ไม่คิดเอาความผิด
กับ กรรมใหม่ ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้
ความคิดที่ไม่พิการ ตั้งต้นด้วยความรู้สึกว่า  ตัวเองมีลมหายใจที่
เหลืออยูเ่ พือ่ บางสิง่ ทีม่ ากกว่าอาการง่อยนิง่ ตัวเองแข็งแรงพอจะลุกไปแก้
ปัญหาที่เกิดให้จบได้ เชื่อมั่นว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใครๆก็สร้าง
วาสนาเองด้วยใจกันได้ แม้เผือ่ ใจยอมรับว่าบาปเก่าอันลึกลับ อาจบีบคัน้
ให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมา  แต่ก็เทใจรับรู้ว่าบุญใหม่ เช่นความเพียร
พยายามอยู่เห็นๆนี้ ช่วยหนุนให้ทุกสิ่งดีขึ้นได้เสมอ

จ�ำไว้ว่า  อย่าพยายาม ‘ห้าม’ ความคิดที่เป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นประจ�ำกับใจคุณมานาน คือสิ่งที่ไปหยุดด้วยใจไม่ได้ ใจคุณมี
ก�ำลังไม่พอ แต่แม้หยุดมันไม่ได้ ก็เลือกได้ว่าจะค่อยๆสร้างความเคยชิน
ที่จะอยู่กับความคิดที่ ‘เป็นไปได้เดี๋ยวนี้’

เมื่อคิดครบ ย่อมไม่รู้สึกขาด
ใจจะเอาแต่เล็งว่ายังเหลืออะไรเป็นทุน
หรือกระทั่งเห็นว่าตัวเองมีอะไรที่คนอื่นขาด

เมื่อฝึกจนชิน ก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่า ความคิดที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้
เป็นสิ่ง ‘รอได้’ หรือกระทั่ง ‘ไม่ต้องเอาใจใส่ก็ได้’ อยากเกิดขึ้นในหัวก็
ปล่อยให้เกิดไป แต่คุณไม่ให้ค่า ไม่ให้ราคามันเสียอย่าง!

ต่อให้ขาด้วนแขนกุด ก็อาจสร้างสรรค์เรื่องดีๆขึ้นได้มากกว่าที่มี
ครบ ๓๒ หลายๆคนเสียอีก!

ฉลาดทางความคิด
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เมือ่ ความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆ คุณจะรูจ้ กั ตัวเองในอีกแบบ
หนึ่ง เหมือนพลิกเหลี่ยม พลิกมุมของตัวตนดีๆอีกด้าน ที่ให้ความรู้สึก
สว่างขึ้น ปลอดโปร่งขึ้น เป็นสุขขึ้น ผุดขึ้นมาแทนที่ตัวตนเก่าที่แย่กว่า

ข้อเท็จจริงก็คือ ไม่ต้องย้ายไปอยู่โลกใหม่ ก็มีวิธีก�ำจัดสัตว์ร้ายใน
หัวกันได้ ไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงส�ำหรับคนขยัน แต่เป็นเรื่องเหลือบ่า
กว่าแรงส�ำหรับคนขี้เกียจ

ค�ำถามจึงเป็นว่า  ท�ำอย่างไรจะให้ความคิดแย่ๆหายไปจากหัว
นานๆ?

ช่วงเช้า เป็นช่วงของการเริ่มชีวิตวันใหม่ ยังไม่มีเรื่องแย่ๆเข้า

มนุษย์ทกุ คนเกิดมาพร้อมกับความคิดแย่ๆในหัว นับแต่ถกู รบกวน
ด้วยความหิวนมแม่ ความเปลี่ยวหนาว ความปวดนั่นปวดนี่ อันล้วน
บันดาลโทสะ กระตุ้นให้เกิดความคิดอันเป็นลบ เป็นต้นมา
เมือ่ โตขึน้ ในสังคมทีต่ อ้ งแข่งขัน ก็ยงิ่ ต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆใน
หัวทุกวัน ไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับ
ใครบางคนหรือกระทั่งบางกลุ่ม ต้องสบกับแววตาไม่เป็นมิตรมากกว่า
สายตาทีม่ องกันดีๆ ต้องได้ฟงั เสียงด่ามากกว่าเสียงชม ต้องได้รบกับความ
อยุตธิ รรมมากกว่าได้รบั ความยุตธิ รรม ต้องมีคนเด่นคนดังให้อดหมัน่ ไส้
ไม่ได้ ต้องได้อา่ นข่าวคนดีกลายเป็นคนร้าย ต้องเจอสิง่ เร้าให้นกึ อยากใช้
เงินเกินตัว ต้องประสบกับสิ่งที่ทั้งยั่วยุทั้งบีบคั้นให้ผิดศีล ต้องถูกกดดัน
ด้วยสภาพแวดล้อมทรมานใจ
แต่ละคนจึงเหมือนถูกปล่อยไว้ตามล�ำพัง ให้เผชิญกับสัตว์ร้ายใน
หัวของตัวเองตั้งแต่เกิด โดยแทบไม่มีใครบอกวิธีสู้ หรืออย่างน้อยก็วิธีอยู่
กับสัตว์ร้ายในฐานะนาย ไม่ใช่เหยื่อ
นี่เป็นแง่มุมหนึ่ง ที่อาจเป็นข้ออ้างให้ทุกคนเห็นใจตนเองอยู่ใน
ส่วนลึก โลกที่ดูเหมือนมีแต่เรื่องแย่ๆให้คิดแย่ๆ เหมือนจะมีความชอบ
ธรรมให้มองโลกในแง่รา้ ยมากกว่าแง่ดี เหมือนจะมีความชอบธรรมให้นกึ
อยากอาฆาตมากกว่าการุณย์ นับเป็นโลกอันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณ
สกปรก แล้วใครจะมามัวท�ำตัวให้สะอาด แปลกประหลาดกว่าคนอื่นได้?
ฉลาดทางความคิด

มากระทบมากนัก หากท�ำตัว ท�ำหัว ท�ำใจให้สะอาดสดชื่น ทั้งออกก�ำลัง
ให้ร่างกายหลั่งสารดีๆ ทั้งสวดมนต์เอาเสียงกุศลในหัว ทั้งอาบน�้ำขัดสี
ฉวีวรรณให้เกลีย้ งเกลา คนส่วนใหญ่กไ็ ม่อยากท�ำกัน เหตุผลส�ำเร็จรูปคือ
‘ขี้เกียจตื่นนอนเร็ว’ เต็มใจตื่นตามเวลาที่จะเตรียมตัวเดินทางให้ทันงาน
เท่านั้น

ทีแ่ ย่คอื ผูค้ นเดีย๋ วนีเ้ ห็นทุกสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนืองานประจ�ำเป็นภาระ
ออกก�ำลังกายเป็นภาระ สวดมนต์เป็นภาระ หรือกระทั่งอาบน�้ำก็ยังเป็น
ภาระ เบียดบังเวลาเล่นเกม หรือคุยสนุกกันในอินเตอร์เน็ตไป

ช่วงของการท�ำงาน เป็นช่วงทีค่ วรโฟกัสกับงานเพือ่ เรียบ

เรียงความคิดให้เป็นระบบระเบียบ คนส่วนใหญ่กลับเต็มใจกระโดดเข้า
ร่วมวงนินทาอย่างเมามัน สร้างความซัดส่ายไร้ระเบียบให้ขึ้นมาในหัว
สร้างมุมมองอันเป็นลบกับเพื่อนร่วมงานต่างกลุ่มต่างก๊ก ไม่เต็มใจริเริ่ม
สรรเสริญใครให้ชื่นบาน
ที่แย่ก็คือ เมื่อมีใครยกเอาบุคคลตัวอย่าง น่าให้พูดถึงในทางดีขึ้น
มากลางวงสนทนา แทนทีจ่ ะมีความเห็นดีๆเสริมสมทบ กลับมีเสียงระแวง
เสียงจับผิด เสียงตั้งแง่ท�ำนองว่า  คงแกล้งดีเอาหน้า  คงมีผลประโยชน์
แอบแฝง คงประสงค์นั่นประสงค์นี่ กลายเป็นสร้างระบบความคิดให้ตัว
เองแบบหนึ่ง แบบที่ชอบคุ้ยขยะขึ้นมาเล่น ลากขยะเข้ามาเก็บ

ช่วงค�ำ่ คืน อันสมควรเป็นช่วงของการเคลียร์ขยะทางอารมณ์
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ออกจากหัว เพื่อเตรียมเข้านอนหลับพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า  คนส่วน
ใหญ่ก็เลือก ‘หนีโลกความจริง’ ด้วยการไปมีความฝัน มีอารมณ์ร่วมกับ
ดาราเจ้าบทบาทที่มาแสดงละครให้ดูทางโทรทัศน์ ซึ่งยิ่งวันก็ยิ่งยัดเยียด
อารมณ์รา้ ย อารมณ์อยากได้อยากมีในสิง่ ทีเ่ กินตัวมาเข้าหัว เพิม่ ขยะทาง
อารมณ์ให้ทวีตัวขึ้นไปอีก
ที่ร้ายคือคนส่วนใหญ่เต็มใจรับขยะทางอารมณ์ประเภทนี้ เพราะ
ตอนเข้ามา มันยกพวกกันเข้ามาในรูปของความสนุก ตืน่ เต้น ชวนให้เกิด
ความประทับใจยินดี แต่พอพวกมันหมักหมมจนได้เวลาเหม็นเน่าขึ้นมา 
ก็แปรรูปเป็นความผันผวนทางอารมณ์ อยากได้ อยากมี อยากดี อยาก
เด่นแบบไม่สมเหตุสมผล นึกอยากโทษโลก โทษคนโน้นคนนี้ หรือกระทัง่
อยากอาละวาดขึ้นมาเสียอย่างนั้น เมื่อได้ดีมีความเด่นดังแบบที่เห็นใน
ละครฝันเฟื่องไม่ได้
หากส�ำรวจตน แล้วพบว่า ยังเต็มใจปรุงรสเผ็ดร้อนให้เป็นอาหาร
ของสัตว์รา้ ย ก็อย่าแปลกใจว่า ท�ำไมจึงก�ำจัดความคิดแย่ๆได้ยากนัก อย่า
เพิ่งไปถึงขั้นคาดหวังว่า ความคิดแย่ๆจะหายไปจากหัวได้นานๆเลย

สร้างต้นเหตุอันเป็นทุกข์ ย่อมได้ผลเป็นทุกข์
สร้างต้นเหตุอันเป็นสุข ย่อมได้ผลเป็นสุข
ความจริงมีอยู่แค่นี้ ไม่ต้องรอก�ำลังใจจากสังคม ใครท�ำคนเดียว
ก็ได้รับผลคนเดียว ใครท�ำเป็นกลุ่ม ก็ได้รับผลเป็นกลุ่ม!

ยิ่งต้องพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่าไร ยิ่งต้องรู้รอบ ยิ่งต้อง
ฉลาดในการคิดมากขึ้นเท่านั้น นั่นแปลว่า
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ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายได้ทุกครั้ง
แปลว่าคุณมีความฉลาดทางการคิดสูงมาก!
คนฉลาดหลายๆคนถูกมองข้าม เพียงเพราะหมกจมอยู่กับความ
คิดภายใน จนดูทึบทื่อ ไม่เปล่งประกายความฉลาดออกมาทางบุคลิก
ภายนอก ตรงข้ามกับบางคนที่คิดอะไรได้น้อยกว่า แต่กลับเปล่งประกาย
ความฉลาด ฉายชัดทางแววตาที่คม สุ้มเสียงที่สดใส กับบุคลิกทรงพลัง
เพียงเพราะเปิดใจมองด้านดีรอบตัว จนเจิดจ้าจากภายใน เห็นได้ด้วย
สายตาภายนอก
เมือ่ ต้องสัมภาษณ์งานให้ดเู หมือนเต็งหนึง่ เมือ่ ต้องสร้างความเชือ่
มัน่ ให้กบั คนหมูม่ าก คนฉลาดจัดหรือฉลาดจริง ไม่มเี วลาพอจะพิสจู น์ตวั
เท่าคนที่ ‘ดูฉลาด’ คนที่ดูฉลาดจึงมักได้โอกาสคว้างาน ชนะใจมวลชน
หรือกระทั่งมีโอกาสเอาเปรียบคนฉลาดกว่า เพียงเพราะคนฉลาดกว่า ‘ดู
โง่กว่าความเป็นจริง’
โลกนี้มีคนที่ ‘ฉลาดจริง’ แล้วก็ ‘ดูฉลาด’ ด้วย เคล็ดลับง่ายๆคือ  
เมื่อฉลาดแล้ว ต้องไม่เห็นความส�ำคัญแค่ความคิดที่ซับซ้อน แต่ต้องเห็น
ความส�ำคัญของอารมณ์ที่กระจ่างใสไปด้วย

อารมณ์กระจ่างใส ท�ำให้ความคิดใสกระจ่าง ความคิด

ใสกระจ่างท�ำให้แววตาเปล่งประกายกระจ่างใส
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อารมณ์กระจ่างใส จะดึงจิตคุณออกจากโลกของความเคร่งเครียด
ซับซ้อน มาร่าเริงอยู่กับการคิดสร้างสรรค์อะไรดีๆ ร่าเริงอยู่กับการหาวิธี
พูดสื่อสารสนุกๆ ร่าเริงอยู่กับการเร้าใจให้คนอื่นอยากรู้ตาม

ปัญหาอยู่ตรงหน้า
ปัญญาอยู่ตรงนี้
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อารมณ์กระจ่างใส จะไม่ผลิตค�ำพูดหรือประโยคที่ชวนจิตตก ไม่
ผลิตค�ำพูดวกวนเข้าใจยาก ไม่ผลิตค�ำพูดที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงส่วนเกิน
แต่จะเลือกค�ำที่ฟังแล้วยกจิตยกใจ เข้าใจง่ายๆ ใช้ศัพท์แสงเท่าที่จ�ำเป็น
จริงๆ

วิธีที่ดีที่สุด ที่จะท�ำให้ปัญญาอยู่กับตัวยามวิกฤต คือถอดอารมณ์
ทิ้งออกจากใจ เหลือแต่เป้าหมายไว้ในหัว

อารมณ์กระจ่างใส เกิดไม่ได้ หากเอาแต่หมกมุน่ ครุน่ คิดถึงแต่เรือ่ ง
่ อ้ งการ
ทีต่ วั เองต้องการ แต่เกิดได้จากการรูจ้ กั คิดแบบเป็นทีต
ของคนรอบตัว

เมื่อในหัวมีแต่เป้าหมาย สมองมนุษย์ค่อยเริ่มท�ำงานอย่างเป็น
ระบบได้ ไม่ยกเอาอารมณ์มาเพิม่ ความยุง่ เหยิงให้ปญ
ั หา แต่จะเห็นวิธแี ก้
ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล อ่านทางแก้ออกได้เป็นขั้นเป็นตอน

อารมณ์กระจ่างใสเกิดไม่ได้ หากตั้งหน้าตั้งตาพูดอะไรตามใจนึก
แต่เกิดได้จากการฝึกส่องมองให้เห็นจุดที่คนอื่นยืนอยู่ ไม่ใช่เห็นแต่จุดที่
ตัวเองยืนเหมือนเสือติดกับดัก อย่าเผลอทึกทักตามวิสยั ‘คนฉลาดไม่จริง’
ว่า ถ้าใครไม่ยืนจุดเดียวกับตน แปลว่าโง่กว่าตน

ปัญหาของการเริม่ แก้ปญ
ั หา จึงไม่ได้อยูท่ คี่ วามยากง่ายของปัญหา 
แต่อยู่ที่คนส่วนใหญ่ถอดอารมณ์ทิ้งกันไม่เป็น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่อ
อารมณ์สับสน หรืออารมณ์คั่งแค้น

หลักการคิดในแบบที่ก่อให้เกิดอารมณ์กระจ่างใส ใช้เวลาเรียนรู้
ไม่กี่นาทีก็เข้าใจ แต่อาจต้องใช้เวลาฝึกหัดกันครึ่งชีวิต กว่าจะเข้าให้ถึง
‘อารมณ์กระจ่างใส’ ก่อนพูดได้ทุกครั้ง!

่ คลีค่ ลาย ต้องรูจ้ กั ฝึกเลือกเส้นทาง
เพือ่ จะท�ำให้ อารมณ์เบือ
สนุกในการแก้ปญ
ั หา อาจเป็นการศึกษาแนวทางของคนมีไฟท�ำงาน หรือ
อาจง่ายๆแค่ท้าทายตัวเองให้แก้ปัญหาเสร็จเร็วขึ้น
เพื่อจะท�ำให้ อารมณ์สับสน หายไป ต้องมีวิธีแน่นอนที่จะ
ท�ำให้หัวโล่ง อาจเป็นการเปล่งเสียงสวดมนต์จนกว่าใจเป็นสุข ตั้งใจ
หาความสุขจากแก้วเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ มักขับไล่ความทุกข์จากคลื่นสมอง
อัปมงคลได้เสมอ
จะท�ำให้ อารมณ์คั่งแค้น ดับสนิท ต้องหัดแปลงไฟโกรธ
เป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า  ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า  ความอัดอั้น
คัง่ แค้นในอกในใจเป็นพลังดิบชนิดหนึง่ เหมือนเชือ้ เพลิงปริมาณมหาศาล
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ถ้าถูกก�ำหนดทิศทางด้วยโทสะ ก็เท่ากับปล่อยให้เป็นพลังท�ำลายล้างใหญ่
โต แต่ถ้าถูกก�ำหนดทิศทางด้วยเป้าหมายดีๆที่ตั้งไว้ล่วงหน้า  ก็เท่ากับ
ควบคุมพลังให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวง
พลังสร้างสรรค์ต่างจากพลังท�ำลาย ตรงที่คุณรู้สึกได้ถึงการขับดัน
ไปข้างหน้า ไม่ใช่กดดันให้อยูก่ บั ที่ และยิง่ ไม่ใช่ผลักดันให้ถอยไปข้างหลัง
ทุกครั้งที่ถอดถอนอารมณ์ลบได้เด็ดขาด คุณจะเห็นอะไรที่ไม่เคย
เห็น เช่น หลายๆปัญหาทางใจนั้น มีทิฐิมานะเป็นอุปสรรคขวางความสุข
อยู่ ดังนั้น เพื่อแลกกับความสุข ก็แค่ทิ้งทิฐิมานะเสียให้เกลี้ยงใจก็จบ
สมองที่ ‘คิดได้’ ว่าจะแก้ปัญหา เล็งที่จะแก้ปัญหา ไม่ว่าต้องแลก
กับอะไร จะก่อให้เกิดภาวะทางใจแบบหนึ่ง คือ รู้สึกว่าทิฐิมานะเบาลง
ราวกับของไร้นำ�้ หนัก แล้วก็เป็นเรือ่ งเบาๆ สบายๆ ทีจ่ ะทิง้ ทิฐมิ านะบางๆ
ไป
เมื่อล้างหยากไย่ออกจากตาให้หายเคือง หายระคาย สิ่งที่อยู่ตรง
หน้าคือภาพเป้าปัญหาอันชัดกระจ่าง ตระหง่านพร้อมให้พงุ่ เข้าไปท�ำลาย
ทิ้งโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง!

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งส�ำคัญ มักมีหลายสิ่งบีบคั้น ไม่ให้คุณ
มั่นใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูก เช่น เสียงยุกับเสียงค้านรอบตัว แรงดันให้
อยากลองกับแรงผลักให้ทอ้ ถอยในตนเอง ข้อมูลแง่ดี กับข้อมูลแง่เสีย และ
อะไรต่ออะไรอีกสารพัด
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ที่ชวนปั่นป่วนรวนเรเป็นที่สุด ก็คือความไม่รู้ว่า 
เลือกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ถ้าทุกคนรู้หมดว่าเลือกทางไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น โลกคงมีแต่
ความเจริญ ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยผู้คนหน้าตาสมหวัง เพราะคงไม่มีใคร
เลือกให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังเป็นแน่ มองไปมีแต่คนเลือกให้
ตัวเองดีใจในที่สุดกันทั้งนั้น
ยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไร คุณจะยิ่งรู้ว่า  การวางแผน
อย่างชาญฉลาดก็ดี การศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก็ดี ไม่ได้ช่วยให้คน
เราเลือกถูกทุกครั้ง ตรงข้าม บางคราวความฉลาดและการเตรียมข้อมูลดี
นั่นเอง เป็นเหตุให้พลาดโอกาสส�ำเร็จ หรือโอกาส ‘ได้ท�ำ’ ไปอย่างน่า
เสียดายได้
นักเลือก นักคัดสรรที่เก่งที่สุดในโลก ต่างรู้กันว่า เพื่อจะตัดสินใจ
เลือกอะไรส�ำคัญๆให้ถกู ต้องนัน้ นอกจากตรรกะวิธคี ดิ อันชาญฉลาดแล้ว
คนเราต้องมี ‘สัญชาตญาณเลือกถูก’ ติดตัวอยู่ด้วย!
เพื่อจะปลุกสัญชาตญาณดังกล่าวให้ท�ำงาน ตั้งต้นคุณต้องไม่กลัว
ความผิดพลาด หรือจะพูดให้ชัดคือ ยอมผิด บ่อยๆ เป็นอันดับแรก
จากนั้น ต้องท�ำใจเปิดหูเปิดตา  ดูเหตุผล ของความผิดที่เกิด
ขึ้นอย่างใจเย็น ไม่เห็นเป็นบาดแผล แต่เห็นเป็นบันได
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และทีส่ ดุ คือพร้อมยืดอก รับผิดชอบ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ด้วยความคิดอ่านประมาณว่า คนรับผิดชอบเท่านัน้ คือคนทีไ่ ด้เก็บข้อมูล
ภาคสนามเพือ่ ก้าวขึน้ สูงขัน้ ต่อไป คนรับผิดชอบเท่านัน้ คือคนทีจ่ ะมีความ
รู้สึกเข็ดหลาบกับการเหนื่อยเดินผิดทาง คนรับผิดชอบเท่านั้น คือคนที่
จะเกิดสัญชาตญาณเฉลียวคิด ฉลาดค้น เปล่งประกายปัญญาเลือกทางถูก
ได้เองในที่สุด

นั่นท�ำให้มองได้ว่า ถ้าชอบกลั่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อน ถ้าชอบ
ใส่ไคล้ให้คนอืน่ เสียหาย ถ้าชอบด่าคนอืน่ เอามันโดยไม่ตอ้ งรูอ้ ะไรจริง ถ้า
ชอบด่วนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดี ก็เท่ากับชอบท�ำเรื่องเสื่อม
ชอบท�ำให้คนอื่นเป็นทุกข์ โดยที่เขาไม่ควรจะต้องทุกข์

ทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย ด้วยสติ และด้วยความพร้อม
จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ ให้ถือว่าถูกเสมอ เพราะถึงแม้วา่ อะไรๆจะออก
มาไม่ดี คุณก็จะเข้มแข็งขึ้น ชีวิตที่เข้มแข็งพอจะรับผิดชอบกับการ
ตัดสินใจของตัวเองนั่นแหละ คือความถูกต้องที่แท้จริง

เมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดเป็นขาด โดยมีแก่ใจ ‘คิดเอง’ ว่า  คุณจะไม่
จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อน เมื่อตั้งใจดีแล้วมีเหตุยั่วยุลองใจ
คุณผ่านได้ ท�ำได้จริง ก็จะรู้เพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวันว่า นี่เป็นชีวิตที่ดีชัดๆ
นี่เป็นจิตที่สว่างชัดๆ นี่เป็นทางแห่งความสุขชัดๆ

เหนือขึ้นมากว่าการตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน คือการเลือก
ทางชีวิตที่ถูกให้ตัวเอง ระดับนี้แค่สร้างส�ำนึกรับผิดชอบยังไม่พอ ต้องมี
สัญชาตญาณอันถูกต้องประกอบอยู่ด้วย

ตัวของชีวิตและจิตใจของคุณเอง จะพัฒนาเป็นฐานที่มั่นให้เกิด
‘สัญชาตญาณเลือกถูก’ ขึ้นมาเอง ถึงขนาดที่ว่า  ต่อให้มีความเดือดร้อน
ดักรออยู่ข้างหน้า จู่ๆคุณก็จะเกิดการไหวตัว ใจเลือกที่จะหลีกเลี่ยง เบี่ยง
ให้พน้ จากการมุง่ หน้าชนความเดือดร้อนได้ นัน่ เพราะจิตไม่อยูใ่ นวิถขี อง
การเบียดเบียนเสียแล้ว

สัญชาตญาณ คือ การรู้เอง ไม่ต้องเค้นคิดให้มาก
ส่วน ความถูกต้อง หมายถึง ความไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจ หรือ

หมายถึงความเบากายสบายใจ ทั้งของตนและคนในโลกรอบข้าง

ถ้าเล็งเข้ามาทีใ่ จ วัดผลกันทีใ่ จ คุณจะได้รากฐานความถูกต้องทีแ่ ท้
จริงไปเอง

โดยย่นย่อ การเข้าข้างตัวเองเพื่อเบียดเบียนคนอื่น คือตัวบั่นทอน
สัญชาตญาณในการเลือกถูก และเพิ่มฝ้าหมอกบังตาให้เลือกผิด

จิตดีๆ ชีวติ ดีๆ เป็นสิง่ มีความสามารถรักษาตัวเองไว้ เมือ่ ต้องเลือก
อะไรส�ำคัญๆ ก็มักไม่เลือกอะไรที่ท�ำให้ตัวเองแย่ลง มีแต่จะยิ่งยกระดับ
ชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆ!

เพื่อให้เกิดสัญชาตญาณ หรืออาการ ‘รู้เอง’ ขึ้นมา  สิ่งแรกที่คุณ
ต้องฝึก คือ ‘คิดเอง’ ในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆ
และเพือ่ ประกันว่าทีค่ ดิ เองนัน้ ‘ดีจริง’ ไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างตัวเองว่า
ดี ก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นด้วย
ฉลาดทางความคิด
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ตั้งเป้าเอา ‘ใจรักงาน’
40

งานที่คุณรัก ช่วยให้คุณคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นทุกวัน
งานที่คุณเบื่อ อาจกดดันให้คุณหัวทึบลงเรื่อยๆ
ส�ำหรับคนทั่วไป ยอดแห่งลาภอันน่าให้โลภ คือ ลอตเตอรี่รางวัล
ที่ ๑ หรืออย่างน้อยก็ต้องเลขท้าย ๒ ตัว
ส�ำหรับคนหยิบมือหนึง่ พบว่ายอดแห่งลาภอันน่าแสวงหา คือ งาน
อันเป็นที่รัก งานอันจ่อจิตจ่อใจได้เต็มๆทั้งวัน
คนจ�ำนวนน้อย ค้นพบความจริงในชีวิตว่า  อารมณ์สนุกและจิตที่
เป็นสมาธิอยูก่ บั งาน ส�ำราญกว่าอารมณ์กระเจิงและจิตฟุง้ ซ่านสุดกูอ่ ยูก่ บั
เลขหวย!

ในหนึง่ ชีวติ อะไรจะให้ความรูส้ กึ แย่ไปกว่าการไม่มคี วามเต็มใจจะ
อยู่ไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง?

งานที่ใจรัก คือ กิจกรรมที่ดึงดูดใจให้ติดอยู่ได้นานๆ
ใจรักงาน เป็นอาการทางใจที่มีแรงดึงดูดสิ่งมีค่าเข้าหาตัว
ใจทีร่ กั งาน มีหลายสิง่ ทีถ่ กู ต้องอยูใ่ นตัวของมันเอง คุณจะรูส้ กึ คลิก
กับหลายสิง่ หลายคน หลายเหตุการณ์ทตี่ ามมา ถึงขัน้ ต้องร�ำพึงว่า “ท�ำไม
ถึงโชคดี ลงตัว พอดิบพอดีอย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนี้?”
เมื่อค้นพบใจที่รักงาน คุณจะนึกขอบคุณความเป็นมนุษย์ และไม่
อยากให้ความเป็นมนุษย์สิ้นสุดลง แต่ถ้ายังค้นไม่พบ ยิ่งวันคุณจะยิ่งเฝ้า
นึกถึงค�ำถามของเด็กน้อย เช่น คนเราเกิดมาท�ำไม? จะอยู่ไปเพื่ออะไร?
แล้วเหตุใดจึงต้องท�ำโน่นท�ำนี่ตามสังคมสั่งไม่เลิกด้วย?

ทีส่ ำ� คัญ ทีเ่ ป็นผลพลอยได้อนั น่าชืน่ ใจอย่างยัง่ ยืน คือ งานอันเกิด
จากสมาธิอย่างใหญ่ทตี่ อ่ เนือ่ งยาวนาน มักให้รางวัลเป็นทรัพย์สนิ เงินทอง
ที่เกินกว่ารายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลนับสิบปีรวมกัน!

การค้นพบงานที่ใจรัก มักไม่ได้เริ่มก้าวแรกจากใจหวังเงิน แต่
ออกตัวจากใจที่หวังเอาสนุกเข้าตัว หรือหวังท�ำประโยชน์ให้คนอื่น

ถ้าไม่มีงาน ก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดให้แต่ละวันว่าต้องท�ำอะไร
พฤติกรรมจึงอาจแกว่งไปแกว่งมาตามคลืน่ ลม ยิง่ กว่าเรือขาดหางเสือ ไม่มี
ความคืบหน้า ไม่มจี ดุ หมายสูงสุด ไม่มอี ะไรหยุดความฟุง้ ซ่านออกอ่าวได้
ตลอดชีวิต!

ดนตรี หรือศิลปะอันเร้าใจ จนอยากเอาตัวเข้าไปคลุกคลีตีโมง คุ้นเคย
ถนัดมือ และกระทั่งคร�่ำหวอดในวงการ

หวังเอาสนุกเข้าตัว อาจพาเราไปพบกับเกมกีฬา เครื่อง

หวังท�ำประโยชน์ให้คนอื่น อาจพาคุณไปพบกับ

ในหนึง่ ชีวติ อะไรจะให้ความรูส้ กึ เคว้งคว้างไปกว่าการยิง่ แก่ตวั ยิง่
ไม่รู้ว่าออกอ่าวมาถึงไหนแล้ว?

สถานการณ์ ล� ำ บากเล็ ก น้ อ ยของใครบางคน ต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง หลาย
สถานการณ์ยงุ่ ยากของใครบางกลุม่ และกระทัง่ ต่อยอดได้ถงึ สถานการณ์
ล�ำบากของหมู่คนครึ่งประเทศ

ในหนึ่งชีวิต อะไรจะให้ความรู้สึกไร้ค่าไปกว่าการเห็นว่า ใจตัวเอง
ไม่ให้ค่า ไม่มีอะไรน่าให้ความส�ำคัญเลย?

สถานการณ์ทวี่ า่ ก็เช่น อยากพักแแต่ไม่มใี ครช่วยท�ำงานแทน อยาก
กินขนมอร่อยกว่านีแ้ ต่ไม่มใี ครในซอยท�ำขาย อยากได้ความรูค้ วามเข้าใจ

ฉลาดทางความคิด

howfarbooks.com

41

ตั้งเป้าเอาความแปลกใหม่ที่ใช้ได้จริง
ง่ายๆแล้วไม่มีใครจัดให้
42

คุณจะแปลกใจว่า  ยิ่งช่วยให้คนมีความสุข ยิ่งช่วยให้คนได้สิ่งที่
ต้องการมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเข้าถึงความสามารถของตัวเองได้กว้างขวาง
และลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น
ความรู้ความสามารถที่กว้างขวางลึกซึ้ง จะพาคุณไปเจองานที่รัก
แล้วรูจ้ กั ใจทีร่ กั งานเอง โดยแทบไม่ตอ้ งใช้ความพยายามใดๆ อาศัยความ
สนุก ความสะใจที่ได้ท�ำก็พอ
นานไป คุณจะพบว่าตัวเองไม่ได้ทำ� แค่งานอันเป็นทีร่ กั แต่ยงั สะสม
บารมี สร้างสมคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันต่อวันด้วย
แน่นอนว่า ช่วงเริม่ ต้น บางคนอาจไม่ชอบ บางคนอาจไม่เห็นด้วย
หรือบางคนอาจกระทั่งรังเกียจงานที่คุณรัก และบางคนดังกล่าว อาจมี
อิทธิพลทางใจให้คุณไขว้เขวได้
ทางหนึ่งที่คุณจะไขว้เขวน้อยลง คือ ตั้งใจให้งานอันเป็นที่รัก มี
อิทธิพลในทางใดทางหนึ่งกับเขา หรือพวกเขา แบบที่จะมีความสุข หรือ
แบบที่จะมีความยินดีบ้าง ไม่มากก็น้อย
ความพยายามของคุณจะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ ได้รับการสนับสนุน
หรือต่อต้านจากคนรอบตัวก็ตาม อย่างน้อยก็เป็นความพยายามเพื่อ
คุณค่าของตัวเอง อย่างไรก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าน่าชื่นใจขึ้นมาบ้าง
คุณอาจแปลกใจว่า  คนใกล้ตายส่วนใหญ่ ร�ำพึงร�ำพัน เสียดายที่
ไม่ได้ทำ� สิง่ ทีฝ่ นั อยากท�ำมาทัง้ ชีวติ ทัง้ ชีวติ ไม่รเู้ ลยว่า ‘ใจรักงาน’ ทีเ่ ติบโต
ขึ้นเป็นตัวตนแท้จริงของตนนั้น หน้าตาเป็นอย่างไร ชีวิตที่ผ่านมาจะต่าง
ไปได้ขนาดไหน!
ฉลาดทางความคิด

การพยายามคิดสร้างอะไรจากศูนย์ หวังจะให้เป็นของใหม่หนึ่ง
เดียวในจักรวาล มักได้ผลอยู่สองแบบ
แบบแรกคือ งานมโนศิลป์ หรือที่เรียก abstract art ที่เอา
ไว้ให้ไม่กคี่ นในโลกดูเล่นเพลินๆ ถ้าขืนเอาไปวางแบตามทางมักเจอข้อหา
ว่าเป็นผลงานเด็กประถม วาดรูปไม่เป็น ปั้นรูปไม่เสร็จ
แบบที่สองคือ ข้าวของที่ใช้ไม่ได้จริง คือแม้แต่เจ้าตัว
คนสร้างก็ไม่รจู้ ะเอาไปท�ำอะไร ถ้าจะนับเป็นไอเดีย ก็มกั โดนต่อว่าว่า ออก
ไอเดียได้สะลึมสะลือมาก แม้เจ้าของผลงานจะนึกว่าเป็นไอเดียบรรเจิดจ้า
ขนาดไหนก็ตาม
งานที่คู่ควรกับการถูกนับเป็น ‘ไอเดียแปลกใหม่’ มักเกิดจากการ
ผสมผสาน เอาของที่ใช้ได้จริงอย่างหนึ่ง กับของที่ใช้ได้จริงอีกอย่าง มา
รวมตัวกัน และเป็นการรวมร่างที่ลงตัว ใช้จริงได้ครบ ไม่ใช่ขาดๆเกินๆ
เทอะทะเกินไป หรือแหว่งวิ่นชอบกล
ส่วน ‘สุดยอดไอเดีย’ ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จอย่างสูง ขายได้นานๆ
ต้องไม่ใช่แค่ ‘ของใหม่ที่ใช้ได้จริง’ แต่ต้อง ‘ใช้แล้วติดใจ’ หรือ ‘อยากใช้
ไม่เลิก’ ด้วย
หากคุณเป็นคนช่างคิด ช่างประดิษฐ์ไปจนชัว่ ชีวติ ก็มกั เป็นไปได้ที่
จะสร้างสุดยอดไอเดียขึ้นมาได้สักครั้ง โดยอาจเริ่มต้นจากความอยากใช้
ของอะไรสักชิ้นที่ไม่เคยมีใครท�ำมาขาย ต่อยอดเป็นการกล้าเหนื่อย กล้า
ลงมือเอง และยอมล�ำบาก ปรับแก้แล้วปรับแก้อีก กระทั่งส�ำเร็จเป็นที่
พอใจของตนเอง แล้วแพร่หลายกลายเป็นความพอใจของคนอืน่ จ�ำนวนนับ
ไม่ถ้วน
ส่วนคนที่จะสร้าง ‘สุดยอดไอเดียได้’ มากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องไม่ใช่
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แค่คนธรรมดาทีอ่ ยากใช้ของอะไรสักอย่างแล้วสร้างเองเท่านัน้ แต่ยงั ต้อง
เป็นศิลปินทีม่ คี วามเป็นนักวิทยาศาสตร์อยูใ่ นตัวคนเดียวอีกด้วย คือ กล้า
ฝันหลากหลาย แล้วทดลองความฝันในโลกความจริงไม่รู้จบ ถามตัวเอง
ถามคนอื่นแล้วๆเล่าๆว่า...

ปกติคนเราจะจ้องมองบางสิ่งบางอย่าง ความคิดกับมุมมองจะถูก
ตรึงไว้กบั สิง่ ทีก่ ำ� ลังถูกจ้องมองอย่างเดียว เช่น เมือ่ ตามองทรงกลม ใจคุณ
จะนึกถึงแต่ทรงกลม อยู่ๆจะไม่นึกถึงรูปทรงอื่นขึ้นมาเอง

อะไรอย่างนี้ คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆใช้ได้จริงหรือเปล่า?
อะไรอย่างนี้ คนที่ใช้จริงจะติดใจแค่ไหน?
อะไรอย่างนี้ คนที่ติดใจเขานึก ‘อยากแชร์’ ให้เพื่อนๆเพียงใด?
ถ้าถามเอาความจริง ไม่ใช่ถามสร้างคะแนนเข้าข้างความฝัน ใน
ที่สุดก็จะพบว่า หลายฝันมีน�้ำหนักพอจะได้ที่ยืนในโลกความจริง
คน ‘ไอเดียดี’ แถม ‘มีไอเดียได้ไม่จ�ำกัด’ เขาคิดแตกต่างจากคน
ธรรมดาทัว่ ไปอย่างไร? ต้องฝึกอะไรแค่ไหนถึงจะสร้างคนประเภทนัน้ ขึน้
มาส�ำเร็จ? ต้องหวังพรสวรรค์หรือต้องพึ่งพาพรแสวงมากกว่ากัน?

กระทั่งมีใครเอากรวยสามเหลี่ยมมาวางใกล้ๆ ใจของคุณจึงค่อย
รู้สึกถึงการอยู่ด้วยกันระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยม

ตั้งโจทย์ให้แคบลงกว่านั้นก็ได้...
‘ไอเดีย’ เป็นสิง่ จงใจฝึกสร้างได้ หรือต้องปล่อยให้บงั เอิญเกิดเอง?
ไอเดียเป็นวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ? ไอเดียเป็นเรือ่ งของบุญใหม่หรือเรือ่ ง
ของบุญเก่าบันดาล?
ไอเดียที่ยกระดับชีวิตได้อย่างส�ำคัญ อาจจ�ำเป็นต้องพูดพาดพิงไป
ถึงเรื่องบุญเก่าที่มองไม่เห็น แต่ไอเดียทั่วไป ที่สะท้อนว่า  ‘ไอเดียดี’ นั้น
เป็นเรื่องบุญใหม่ที่จับต้องได้ จงใจสร้างได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์!
หลักการพืน้ ฐานทีจ่ ะเอือ้ ให้ไอเดียใหม่ดๆี ผุดขึน้ เอง คือ ฝึกคิด ฝึก
จินตนาการรวมร่างให้กับสิ่งต่างๆบ่อยๆ กระทั่งตระหนักว่า การรวมร่าง
สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในใจคุณก่อน แล้วของจริงค่อยตามมาทีหลัง
ฉลาดทางความคิด
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การอยู่ร่วมกันในระยะห่างระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยม
อาจไม่กระตุ้นให้คุณนึกเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่น ทรงกลมคือทรงกลม กรวย
สามเหลี่ยมคือกรวยสามเหลี่ยม พวกมันแค่มาอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้น

กลับกัน หากเอากรวยสามเหลี่ยมไว้ข้างล่าง คุณอาจนึกถึงอะไร
อื่น เช่น โป๊ะไฟกลมบนฐานสูง
47

แต่ถ้าใครเอากรวยสามเหลี่ยมขึ้นไปวางไว้บนทรงกลม เห็นแวบ
เดียว ใจคุณอาจประหวัดถึงหัวตุ๊กตาใส่หมวกสามเหลี่ยมทรงสูงได้

ฉลาดทางความคิด
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คุณจะยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นโป๊ะไฟกลมในความเป็นจริงมากขึ้นด้วย
48
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อีกทางหนึ่ง หากใครจัดวางต�ำแหน่งให้ทรงกลม ‘ผสมกัน’ กับ
กรวยสามเหลี่ยม ในลักษณะที่ไม่อาจกระตุ้นให้นึกถึงรูปทรงใดๆที่
พบเห็นได้ในชีวติ ประจ�ำวัน คุณก็จะไม่รสู้ กึ อะไรมากไปกว่า ‘การรวมร่าง
กันมั่วๆ’ ระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยม ท่าทางคงจะเอาไปใช้การ
อะไรไม่ได้จริงเป็นแน่
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กระบวนการเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในแบบที่ใช้ได้
จริง ก็ยนื อยูบ่ นพืน้ ฐานทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ เห็นไปแล้วนัน่ เอง มาลองดูตวั อย่าง
กระบวนการสร้างไอเดียบันลือโลกของจริง ที่ใช้ได้จริงกันทั่วโลกยุคเรา

หลายสิบปี ซึ่งถ้าใครอายุมากพอที่จะทันยุค ‘โทรศัพท์มือหมุน’ ก็ขอให้
ลองนึกทบทวนดูวา 
่ คุณเห็นมันตัง้ โต๊ะอย่างนัน้ มีสายระโยงระยางติดกับ
ผนังบ้านอย่างนั้น มันชวนให้เคยนึกบ้างไหมว่า  วันหนึ่งคุณจะพกติดตัว
ไปไหนต่อไหนได้?
คุณไม่คาดคิด แต่นกั ประดิษฐ์เช่น มาร์ตนิ คูเปอร์ (Martin Cooper)
แห่งโมโตโรลา เขาคิด และประดิษฐ์มนั ขึน้ มาส�ำเร็จในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ เขาท�ำให้
โทรศัพท์กลายเป็นอุปกรณ์ทมี่ นี ำ�้ หนักเพียง ๑ กิโลกรัมเศษ เบาพอจะติดมือ
ไปได้จริง และนีจ่ ะเป็นตัวอย่างร่าง ‘ทรงกลม’ ของเรา

นับแต่ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)
ต่อสายโทรศัพท์ทางไกล ท�ำให้คนคุยกันได้จากต่างเมืองในปี ค.ศ. ๑๘๗๖
เป็นต้นมา ผู้คนก็เห็นแต่ ‘โทรศัพท์เอาไว้คุยกัน’ มาตลอด เป็นเวลานาน
ฉลาดทางความคิด

กระโดดมาถึงยุคของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความโดดเด่นใน
เรื่องการพกติดมือออกนอกออฟฟิศไปไหนต่อไหนได้สะดวก แต่กลับ
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ท�ำงานหลากหลายได้เหมือนๆคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือสามารถแปลงร่าง
เป็นเครื่องคิดเลขก็ได้ เป็นแฟ้มเอกสารขนาดมหึมาก็ได้ หรือเป็นลานตู้
เล่นเกมที่มีจ�ำนวนตู้อยู่หลายร้อยหลายพันก็ได้

53

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก มีชื่อว่า ‘ออสบอร์นวัน’

ในปีเกิดของมัน ค.ศ. ๑๙๘๑ ถึงแม้ว่ามันมีน�้ำหนักปาเข้าไปเกือบ
๑๑ กิโลกรัม (ซึง่ เท่ากับว่าคุณต้องแบกโน้ตบุก๊ เบาๆในปัจจุบนั ร่วมสิบเครือ่ ง
ถึงจะเท่ากับออสบอร์นวันแค่เครือ่ งเดียว!) แต่นนั่ ก็คอื จุดเริม่ ต้นของความเป็น
ไปได้จริงทีจ่ ะมีการน�ำคอมพิวเตอร์ออกไปใช้งานนอกสถานที่

ท�ำนองเดียวกับการรวมร่างของทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยม สิ่ง
ทีเ่ ราเห็นเป็นสมาร์ตโฟน ก็คอื วิธคี ดิ สร้างสรรค์ของใครคนหนึง่ หรือกลุม่
หนึ่ง ที่น�ำโทรศัพท์มือถือมารวมตัวกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ
บทบาท ขนาด และความส�ำคัญในการใช้งาน เน้นกันทีค่ วามเป็นเครือ่ งมือ
สือ่ สารติดตัว แม้ว่าดูเผินๆ มันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งดีๆนี่เอง

ประเด็นคือ เมือ่ ผูค้ นจับจ้องคอมพิวเตอร์ ก็คดิ ถึงคอมพิวเตอร์อย่าง
เดียว ไม่คิดถึงสิ่งอื่น ต่อเมื่อมีใคร ‘คิด’ รวมร่างโทรศัพท์เข้ากับโน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ คุณจึงได้เห็น ‘สมาร์ตโฟน’ เครื่องแรกของโลกขึ้นมา
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ บริษัทไอบีเอ็มสร้างสมาร์ตโฟนชื่อ ‘ไซมอน’
ออกมา มีความสามารถรับส่งแฟกซ์ จดบันทึกได้ และทีโ่ ดดเด่นคือรับค�ำ
สั่งจากเจ้าของโทรศัพท์ผ่านหน้าจอทัชสกรีน แทนการกด ‘ปุ่มจริง’
ฉลาดทางความคิด
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คนทั่วไปเข้าใจว่า  สมาร์ตโฟนเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไป
เรือ่ ยๆ แต่ขอ้ เท็จจริงก็คอื วันเดือนปีไม่ได้ชว่ ยให้เทคโนโลยีพฒ
ั นาขึน้ มา
เอง และไอเดียในการรวมร่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเกิด
ขึ้น ถ้าไม่มีใครสักคนค้นคิด ตลอดจนมีศักยภาพมากพอจะท�ำให้มันเกิด
ทุกวันนี้ เราเห็นสมาร์ตโฟนเกลื่อนตลาด แข่งกันน�ำเสนอความ
สามารถหลากหลายขึ้นทุกที หลายรุ่นบางเฉียบ แต่มีความสามารถยิง
สัญญาณภาพขึน้ จอโทรทัศน์ได้ เชือ่ มต่อกับเมาส์และคียบ์ อร์ดผ่านพอร์ต
USB ได้ แล้วท�ำงานได้ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วงปลายศตวรรษที่
๒๐ เสียอีก!
สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ เต็มไปด้วยทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยม รอ
ให้คณ
ุ จับพวกมันมารวมร่าง เพือ่ จะได้กลายเป็นไอเดียใหม่ ซึง่ คุณคิดออก
เป็นคนแรก มันอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมทางไอที แต่เป็นเครื่องใช้ในบ้าน
ใหม่ๆ เสื้อผ้าใหม่ๆ พล็อตนิยายใหม่ๆ รูปแบบการท�ำงานในองค์กร
ใหม่ๆ ฯลฯ อะไรก็ตามที่สร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์จากความมีชีวิต
มีตวั ตนแบบของคุณ ซึง่ ถ้าใช้งานได้จริง คนอืน่ ใช้แล้วติดใจและอยากแชร์
ก็เป็นที่แน่นอนว่า คุณมีิสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าท�ำเงินตัวใหม่ในเร็ววัน!

๑

สรุปหลักวิธีสร้างไอเดียใหม่ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลักๆ

ทรงกลม

ตั้งเป้าให้ชัดว่าจะเอาอะไร เป็นที่ต้องการของคุณเอง และคุณคิด
จะใช้มันจริงๆ ข้อนี้จึงเปรียบเหมือน ‘ทรงกลม’ ที่คุณจะใช้เป็นตัวตั้งใน
การสร้างไอเดีย
แต่ละวันคุณถูกกระตุน้ จากเงือ่ นไขแวดล้อม ให้อยากได้โน่นอยาก
ได้นี่ แต่ไม่มใี ครท�ำมาขาย คุณมักได้แต่เก็บมาคิดว่า ‘น่าจะมีใครท�ำ’ เพือ่
ฉลาดทางความคิด

มาให้คุณจ่ายเงินซื้อ แล้วคนส่วนใหญ่ในโลกก็จะคิดแบบเดียวกันกับคุณ
เสียด้วย! มีเพียงหนึ่งในหมื่น หนึ่งในแสน หรือหนึ่งในล้าน ที่ลุกขึ้นมา
ท�ำเองและขายก่อน เลยได้รวยก่อน
ส�ำหรับข้อนี้ สิ่งที่คุณจะต้องท�ำ อาจจะเป็นแค่การคิดใช้มือถือให้
เป็นประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อใดที่นึกในใจท�ำนองว่า  ‘อยากได้จัง! ท�ำไม
ไม่มีใครท�ำออกมาขายเลย?’ ให้จดบันทึกไว้ คุณจะประหลาดใจว่า หลัง
จากจดไปได้สัก ๑๐ ถึง ๒๐ รายการ จะมีอยู่รายการหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณ
ท�ำเองเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นา!

๒

กรวยสามเหลี่ยม

คิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเป้าหมาย แต่เป็นข้าวของหรืออะไรบางอย่างที่
จับต้องได้ และใช้จริงกันอย่างแพร่หลาย ข้อนีจ้ งึ น�ำไปเปรียบได้กบั ‘กรวย
สามเหลี่ยม’ ที่คุณจะต้องน�ำมารวมร่างกับทรงกลมในข้อแรกให้ได้
ค�ำถามที่คุณอาจมีขึ้นมาในใจ คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือ
กรวยสามเหลี่ยม?
ขั้นตอนนี้ คุณจ�ำเป็นต้อง ‘เลิกคิด’ และปล่อยให้ ‘สิ่งที่คุณไม่คิด’
วิ่งมาชนคุณเอง ฟังแล้วอาจแปลก แต่รู้วิธีแล้วจะเข้าใจ
ยุคไอทีมีดีตรงที่คุณสามารถหาภาพจากค�ำเพียงค�ำเดียวได้เป็น
ล้านไม่ซ�้ำกัน เพียงเข้าไปที่ Google.com, Yahoo.com, Bing.com หรือ
เสิร์ชเอ็นจินใดๆก็ตามซึ่งให้บริการอยู่บนอินเตอร์เน็ต
ยกตัวอย่างเช่น ‘ทรงกลม’ ของคุณคือดอกไม้ ถ้าคุณค้นหาค�ำว่า 
‘ดอกไม้’ หรือ ‘flower’ โดยก�ำหนดเลือกแบบการสืบหาเป็น ‘ค้นรูป’ หรือ
‘images’ ก็จะได้ภาพเกี่ยวกับดอกไม้ออกมามากมายก่ายกอง
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ให้หายเครียด ท�ำเหมือนจะเลิกคิดเรื่องงานแล้ว ระหว่างทางนั้นเอง คุณ
อาจพบบางสิ่งบางอย่างที่สว่างเด่นเป็นไฮไลต์เข้าตา  เช่น ป้ายโฆษณา
ตามทาง อาจกระตุน้ ให้คณ
ุ นึกออกว่า จะน�ำเสนอทรงกลมให้โดดเด่นขึน้
มาได้อย่างไร

56

ในบรรดาภาพดอกไม้จำ� นวนมาก อาจมีเพียงแค่ภาพหรือสองภาพ
ที่สะดุดตา โดดเด่นกว่าภาพอื่น เช่น ที่นี้มีอยู่ภาพหนึ่ง น�ำดอกไม้มาจัด
เรียงใหม่เป็นตัวอักษร LOVE อีกภาพหนึง่ ท�ำลูกไฟพ่นออกมาจากดอกไม้
อะไรท�ำนองนี้สามารถกระตุ้นความนึกคิดของคุณให้หลุดจากกรอบของ
ดอกไม้โดดๆได้
สมมุติว่าคุณพบว่า ‘ลูกไฟ’ น่าจะเป็น ‘กรวยสามเหลี่ยม’ คุณอาจ
ถูกกระตุน้ ให้คดิ ถึงสินค้าแปลกใหม่ทอี่ ยูใ่ นโลกความจริง ยกตัวอย่างเช่น
ดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีไฟกะพริบประกอบอยู่ด้วย ราวกับว่ามันก�ำลังพ่น
ละอองไฟออกมา ซึ่งถ้าเก๋พอ ก็กลายเป็นของขายได้แล้ว
อีกที คุณอาจคิดค�ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เลย เพื่อฉีกกรอบออก
ไปให้สุด กล่าวคือ เมื่อมองรูปที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ใจคุณพยายามโยงให้มัน
เกีย่ ว ในทีส่ ดุ ความคิดแบบจินตนาการจะฉายแสงจ้าออกมา ไม่นาทีใดก็
นาทีหนึ่ง ไม่กับรูปใดก็กับรูปหนึ่ง
หรือแทนการนัง่ คิดหัวแทบแตกอยูก่ บั โต๊ะท�ำงานแล้วไปไม่ถงึ ไหน
เสียที คุณอาจลุกจากโต๊ะ โดยมีทรงกลมไว้ในใจลึกๆ แล้วออกไปตะลอนๆ
ฉลาดทางความคิด

เมื่อ ‘กรวยสามเหลี่ยม’ เปล่งแสงวาบขึ้นมา อย่ารอช้า  ให้รีบจด
รีบเขียน มันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย อีกทั้งคุณอาจจะเจอกรวย
สามเหลี่ยมได้อีกหลายครั้งจากหลายสถานที่ แต่อย่างไรก็จุดชนวน
‘กระแสความคิดรวมร่าง’ ขึ้นมาในหัวคุณได้จริงแล้ว ในที่สุดก็ต้อง
ประหลาดใจว่า คุณรูส้ กึ ถึงกรวยสามเหลีย่ มในสิง่ รอบตัวได้บอ่ ยขึน้ เรือ่ ยๆ
ซึง่ แท้จริงไม่ใช่ความมหัศจรรย์ลกึ ลับอันใด มันก็แค่การปลุกสมองส่วนที่
หลับใหลมานานให้ตื่นขึ้นท�ำงานเสียทีเท่านั้นเอง
รูปภาพเป็นสิง่ ทีก่ ระตุน้ ความนึกคิดได้แบบเฉียบพลันทันใด แม้วา่
ทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมในใจคุณอาจไม่ใช่รูปภาพ แต่รูปภาพก็มัก
กระตุน้ ให้กลุม่ ความคิดทีเ่ คยเกรอะกรังเปล่าในหัว แตกตัวออกมาเป็นค�ำ
ส�ำคัญค�ำเดียวหรือสองสามค�ำ ที่มีอิทธิพลให้นึกออก ต่อยอดได้อย่างดี

๓

ปรับแต่ง

คุณคงจ�ำได้ว่า  เมื่อน�ำ ‘กรวยสามเหลี่ยม’ มาซ้อนทับ ‘ทรงกลม’
ก็จะเกิดความรับรู้ หรือเห็นว่าทั้งสองรูปทรงรวมกันกลายร่างเป็นอะไร
อย่างหนึ่ง แต่พอน�ำกรวยสามเหลี่ยมไปไว้ใต้ทรงกลม ก็จะกลายร่างเป็น
อะไรอีกอย่าง คนละเรื่อง คนละความหมายรู้หมายจ�ำทีเดียว
แล้วแม้น�ำกรวยสามเหลี่ยมมาอยู่ข้างล่าง ถ้าไม่ปรับแต่งลดขนาด
กรวยสามเหลี่ยมลง การรับรู้ก็จะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นด้วย
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ถ้าคุณไม่ลองถูกลองผิดหลายๆแบบ แนวโน้ม
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ขั้นตอนการปรับแต่ง เป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเท ต้องใช้เวลา  และต้องมี
ความใจเย็น ไม่ด่วนสรุปเลือก ไม่คิดว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้าย ทั้งที่เพิ่งลอง
ประกอบร่างไปได้แค่สองสามรูปแบบเท่านั้น
เหมือนเช่นที่สมาร์ตโฟนพัฒนามาถึงขั้นนี้ ต้องมีการปฏิรูปและ
ปฏิวัติกันหลายรอบจากหลายบริษัทยักษ์ ผ่านสนามการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก อย่าคิดว่าที่สุดอยู่ที่ปีนี้ เดี๋ยวปีหน้าก็มีไอเดียใหม่มาให้เห็น
หาก สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ไม่คิดการใหญ่ สั่งให้วิจัย ระดม
ทุนค้นคว้าพัฒนาหน้าจอสัมผัสให้ดี ป่านนี้เราอาจจะยังไม่รู้จักไอโฟน
แล้วก็ไม่มคี แู่ ข่งไอโฟนผุดขึน้ มาเป็นดอกเห็ดเหมือนอย่างในปัจจุบนั และ
แล้วสมาร์ตโฟนก็จะเป็นอะไรที่ใช้ยาก มีคนกลุ่มเดียวนิยมเล่นอยู่ หรือ
กระทัง่ สูญหายตายจากไปเลย โทษฐานทีใ่ ช้ไม่ได้ดี ใช้ไม่ได้จริง แม้ไอเดีย
จะถือเป็นสุดยอด การใช้งานเกือบสมบูรณ์แบบอยู่ร�ำไร
ไอโฟนทีพ่ ลิกโฉมหน้าการสือ่ สารระดับโลก ท�ำให้ สตีฟ จ็อบส์ ถูก
มองเป็นอัจฉริยะในการแลเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เขาถึงกับเคยลั่นวาทะ
ว่า  ‘ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไร จนกว่าจะมีใครเอาสิ่งที่ต้องการไป
ให้เขาถึงมือ!’
อย่างไรก็ตาม สตีฟ จ็อบส์ ไม่เคยทดลองตลาด และไม่เคยรูข้ อ้ เท็จ
จริงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลกว่า  หน้าจอสมาร์ตโฟนควรมี
ขนาดเป็นเท่าไร เขาเชื่อมั่นว่าขนาดของสมาร์ตโฟนควรเล็กพอจะก�ำได้
รอบด้วยมือข้างเดียว ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้ไอโฟนไม่เคยมีขนาดหน้าจอเกิน ๔ นิว้
ตราบเท่าที่จ็อบส์ยังมีชีวิต เขาเคยบอกเหตุผลไว้กลางปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ว่า 
“จะไม่มีใครซื้อโทรศัพท์ที่ใหญ่เกินกว่าจะใช้งานด้วยมือเดียวได้”
ฉลาดทางความคิด

ค� ำ พู ด ดั ง กล่ า วมี ขึ้ น เพื่ อ ทิ่ ม แทงคู ่ แข่ ง อย่ า งซั ม ซุ ง ซึ่ ง เพิ่ ง ผลิ ต
โทรศัพท์หน้าจอใหญ่เกิน ๔ นิ้วออกมาลองตลาดโลก
หลัง สตีฟ จ็อบส์ จากโลกนี้ไปแล้ว ปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ บริษัท
ของเขาส่งไอโฟนขนาดหน้าจอ ๔.๗ นิ้ว และ ๕.๕ นิ้ว ปรากฏว่ายอดจอง
ใน ๒๔ ชั่วโมงเกิน ๔ ล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่ายอดจองไอโฟนหน้าจอเล็ก
ทุกรุ่นที่ผ่านมาหลายเท่าตัว!
กรณีนี้สะท้อนว่า การ ‘ปรับแต่งไอเดีย’ ไม่ควรเกิดขึ้นจากคนคน
เดียว ให้แน่แค่ไหน ยังไงก็ไม่รู้จริงหรอกว่า  กลุ่มผู้ใช้ในวงกว้างต้องการ
อะไร จริงๆแล้ว สตีฟ จ็อบส์ คือหัวจักรส�ำคัญในการท�ำหน้าจอสัมผัสให้
ใช้ได้จริง ไม่ใช่กะโหลกกะลาเหมือนของเก่าๆ สมาร์ตโฟนกลายเป็นของ
ขาดไม่ได้สำ� หรับคนทัว่ โลกขึน้ มา แต่กลับมองผิดคิดพลาดตรงเรือ่ งความ
กว้างของหน้าจอ ซึง่ จ็อบส์อาศัยความรูส้ กึ ตัวเองเป็นหลักว่าต้องขนาดไม่
เกิน ๔ นิ้ว เพื่อให้จับถนัด ทั้งที่แท้ผู้ใช้ตัวจริงต้องการหน้าจอขนาดเกือบ
๕ นิ้วขึ้นไป เพื่อจะได้เล่นเน็ตให้สะดวกหน่อย
สรุปแล้ว คนทีก่ ล้าท�ำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลอาจจ�ำเป็นส�ำหรับ
ไอเดียสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ลกู ค้าทัว่ ไปเท่านัน้ จะเป็นผูต้ ดั สินทิศทาง
การตลาดที่แท้จริง!
‘ทรงกลม’ และ ‘กรวยสามเหลี่ยม’ เป็นเพียงหลักการคร่าวๆ คุณ
จะต้องผจญภัยทางความคิดบ่อยๆ ฝึกหัดที่จะเป็นนักผสมผสานด้วย
ตนเอง อย่าเข้าใจว่ามีอบุ ายวิธลี ดั ใดช่วยให้คณ
ุ กลายเป็นนักคิดสร้างสรรค์
ขึ้นมาได้เร็วๆ ส่วนการปรับแต่งนั้น แท้จริงคือการฝึก ‘เห็นใจคนอื่น’
นั่นเอง เมื่อรู้ความต้องการของตัวเองด้วย เห็นใจคนอื่นด้วย ในที่สุดคุณ
จะได้ไอเดียที่ช่วยให้คนหมู่มากมีความสุข มีความติดใจ แล้วก็อยากแชร์
ผลงานจากไอเดียของคุณกว้างไกลไม่รู้จบ!
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จริงๆแล้วทุกคนอยากเอาชนะตัวเอง ยกระดับธรรมชาติฝา่ ยต�ำ่ ให้
สูงขึ้น พวกเราจึงชื่นชมกันทั้งนั้น เมื่อเห็นใครก็ตามสามารถที่จะเปลี่ยน
‘ความทุกข์ตามคาด’ ให้กลายเป็น ‘ความสุขเกินคิด’ หรืออย่างน้อยยก
ระดับสุขที่มีอยู่เดิม ให้เพิ่มพูนเป็นปีติเหนือชั้นได้อีก
ตัวอย่างเช่น คนที่พ่ายแพ้หมดรูป เป็นที่คาดหมายได้
ว่า  ต้องโกรธ ต้องริษยา ต้องช�้ำใจ แต่หากนาทีที่แพ้ ยังสามารถพูดจา 
หรือมีสีหน้ายอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ฝืน สะท้อนความแข็งแรงทางใจ
พอจะยืนหยัดพัฒนาฝีมือในรอบอื่น ก็ย่อมบันดาลปีติตื้นตันแก่คนเห็น
ค่าที่เปลี่ยนความรู้สึก ‘แพ้คนอื่น’ เป็น ‘ชนะใจตัวเอง’ ได้แตกต่างจาก
มนุษย์ธรรมดา
‘อารมณ์ไม่แพ้’ ที่เกิดขึ้น มักเป็นแรงบันดาลใจให้คนเคยล้มเหลว
เกิดก�ำลังใจที่จะสู้ต่อ กับทั้งชวนให้คนส�ำเร็จไม่นึกดูถูกคนล้มเหลวด้วย
ส่วน คนที่ชนะถล่มทลาย เป็นที่คาดหมายได้ว่า  ต้อง
ทะนง ต้องหลงตัว ต้องเหลิงระรื่น แต่หากนาทีที่ชนะ ยังพูดจาถ่อมตัว มี
สีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตร มีสายตาทอแววว่าเห็นหัวคน ตลอดจนระลึกถึง
บุญคุณคนได้ ก็ย่อมก่อให้เกิดโสมนัสขึ้นเป็นทวีคูณกับคนเห็น ค่าที่ลด
ระดับความรู้สึก ‘ตัวตนพองโตเทอะทะ’ ลงมา

คนอกหัก อาจเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นสุขอยู่กับตัวเอง
คนสมรัก อาจเป็นแรงบันดาลใจในการประคองชีวิตคู่
คนถูกใส่ร้าย อาจเป็นแรงบันดาลใจในวิธีพูดถึงความจริง

อย่างนุ่มนวล

คนถูกสรรเสริญ อาจเป็นแรงบันดาลใจในการยกความดี

ให้คนอื่นอย่างเปิดเผย

ถ้าพบแรงบันดาลใจให้อยากถือเป็นแบบอย่าง
นับว่าคุณโชคดี
แต่ถ้าเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นแบบอย่างให้คนอื่นดู
นับว่าคุณมีดีกว่าโชค!

‘อารมณ์ไม่เหลิง’ ทีเ่ กิดขึน้ มักเป็นแรงบันดาลใจให้คนใหญ่คนโต
ทีก่ ำ� ลังหาทางลงจากภูเขาอัตตาอันน่าอึดอัด เกิดแรงบันดาลใจ หรือเห็น
วิธีที่จะมีความสุขกับการถ่อมตัวได้บ้าง

คนผิดพลาด อาจเป็นแรงบันดาลใจในการรับไปแก้ไข
คนถูกต้อง อาจเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่หลงประมาท
ฉลาดทางความคิด
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ถ้าคุณพบว่าในหัวของตัวเอง มักมีทั้งความคิดดีและความคิดร้าย
เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากใจ
นั่นสะท้อนให้เห็นว่า คุณยังหาตัวเองไม่พบ
เมื่อชีวิตยังแกว่งไปบนเส้นทางที่ไม่แน่นอน เอาแน่ไม่ได้ว่าคุณจะ
เข้าข้างฝ่ายคิดดีหรือฝ่ายคิดร้ายในตน ให้ถอื ว่าคุณยังไม่มตี วั จริงทีจ่ บั ต้อง
ได้
ความคิดของคนเรามักแตกเป็นสองเสีย่ ง เหมือนสองคนตัง้ ป้อมจะ
ทะเลาะกันตลอดเวลา คุณนึกว่ามีตัวคุณตัวจริงอยู่ แต่กลับต้องล�ำบากใจ
กับการพบตัวคิดดีกับตัวคิดร้าย ที่ชอบมาเสนอหน้าให้เลือกว่าจะเข้าข้าง
ไหน
แล้วคุณก็ไม่อยากเลือกเสียด้วย!
เมื่อทบทวนพิจารณาดู แล้วพบว่า  คุณยังไม่มี ‘ตัวจริง’ ก็จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาต่อ คือ

ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยความบังเอิญ
ตัวตนที่แน่นอนเกิดจากการจงใจ ‘เลือกคิด’ เสมอ
เริ่มชีวิต ธรรมชาติจะใส่เงื่อนไขที่เหมาะสมไว้ เช่น ตอนเป็นสุขมี
แนวโน้มจะคิดดี แต่ไม่ได้ประกันว่าจะคิดดีเสมอไป ตอนเป็นทุกข์เกิดแนว
โน้มให้คิดร้าย แต่ก็ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องคิดร้ายอย่างแน่นอน
คุณเลือกได้ สุดแท้แต่ว่าจะมีสิ่งใดบันดาลใจให้เลือก!
เมือ่ ใช้ชวี ติ มาถึงจุดหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ไม่ใช่แค่เลือกตามอารมณ์เป็นครัง้ ๆ
ฉลาดทางความคิด

แต่ตกลงเอาข้อสรุปกับชีวติ ทัง้ ชีวติ ของตนไว้แล้ว แบบเป็นเด็ดเป็นขาดว่า 
จะเลือกข้างคิดดีหรือคิดร้าย จะเลือกข้างเบียดเบียนหรือเกื้อกูล จะเลือก
โต้ตอบด้วยโทสะหรือเมตตา  แล้วค่อยๆสั่งสมบารมี ผ่านด่านพิสูจน์ใจ
หลายๆครั้ง
การโต้ตอบกับสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยยืนยันอย่างเป็นรูปธรรม
ว่าที่เลือกนั้น เลือกจริงหรือเปล่า  แค่เลือกข้างดีอยู่ในใจ แต่กลับเข้าข้าง
ร้ายเมื่อจวนตัว หรือลังเลอยู่ในใจ แต่กลับเด็ดเดี่ยวเลือกข้างดีเมื่อเจอ
บทพิสูจน์
ถ้าเลือกข้างคิดดี ข้างเกื้อกูล ข้างเมตตา ในที่สุดความคิดร้ายๆจะ
ค่อยๆแผ่วหายไปจากหัว หรือถึงแม้ปรากฏก็บางเบา ถึงจุดหนึง่ คุณจะไม่
อยากเอา ไม่อยากถือหางเข้าข้างร้ายอีกเลย
ตอนพบสถานการณ์ยุ่งยากใจ แล้วยังคงเหลือแค่ความคิดดีๆอยู่
ฝ่ายเดียว นั่นแหละ! หลักฐานความตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางคิดดีที่ชัดเจน

เมือ่ เลือกข้างคิดดี คุณจะคิดดีได้ฉลาดขึน้ เรือ่ ยๆ และอยู่

บนเส้นทางของชีวิตที่มีความสุขที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้สับสน ก็สับสน
อยู่ระหว่างตัวเลือกที่ดีน้อยกว่าหรือดีมากกว่าเท่านั้น

เมื่อเลือกข้างคิดร้าย คุณจะคิดร้ายได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ

และอยู่บนเส้นทางของความเดือดเนื้อร้อนใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากจะ
ต้องสับสน ก็สับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ร้ายมากกว่าหรือร้ายน้อยกว่า
เท่านั้น
แต่หากไม่ตกลงกับตัวเอง ไม่เลือกข้างดีขา้ งร้ายให้แน่นอน คุณจะ
รูส้ กึ ลุม่ ๆดอนๆอยูใ่ นระหว่างความฉลาดกับความโง่ บนเส้นทางทีไ่ ม่รวู้ า่
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่!
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ตั้งเป้าเอาชีวิตสงบสุข
แค่เลือกกันที่จิตดวงเดียว
ชีวิตทั้งชีวิตก็สงบสุขได้
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เพื่อจะเลือกเส้นทางชีวิตได้ง่ายขึ้น ลองมองว่าตัวคุณคือจิต แล้ว
ค�ำถามในชีวิตจะเหลือแสนสั้น

จะเอาจิตแบบไหน
สงบสุขหรือฟุ้งซ่าน?
เมื่อระลึกจนขึ้นใจว่า แก่นชีวิตคือจิต คุณจะตัดสินใจผิดได้ยากขึ้น
เพราะจะอยากเลือกข้างสงบผาสุกมากกว่าว้าวุ่นสับสน แล้วตั้งข้อสังเกต
ได้ถูกว่า กรรมใดเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านวุ่นวาย กรรมนั้นสละทิ้งง่ายดายนัก
การเลือกข้างความสุข ไม่ได้หมายความว่าให้เลือกอยู่นิ่งเฉย ไม่
ได้หมายความว่าให้ใจดีไม่เอาโทษใครเลย ที่แท้จิตจะสงบสุขได้จริง ต้อง
เรียนรู้ว่า จะขยันท�ำงานอย่างไรให้เป็นสมาธิ มีระเบียบวิธีคิดอย่างไรให้
เกิดระบบ ไม่ใช่เอาแต่เร่งเครื่องให้ร้อนเกิน ไม่ใช่เอาแต่ทุ่มเทจนอึดอัด
เปล่า
และจิตจะอ่อนโยนเป็นสุขจริงได้ ก็ต่อเมื่อมีศิลปะในการเอาโทษ
คน เพือ่ ให้ตวั เองรูส้ กึ เมตตา ทีไ่ ม่ปล่อยให้คนผิดได้ใจ รูอ้ ยูก่ บั ตัวว่าตัง้ ใจ
ให้เขาส�ำนึก ไม่ใช่คิดเอาคืนให้ใครเจ็บปวด!

ฉลาดทางความคิด

ตั้งเป้าเอาคนเหมาะมาร่วมทุกข์ร่วมสุข
คนส่วนใหญ่ขาดคูไ่ ม่ได้ แต่คนส่วนใหญ่กเ็ ลือกคูไ่ ม่เป็น เพราะไม่
ทราบจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาชี้บอก จึงมักเลือกผิด แล้วก็ต้องคิดพลาด
ไม่ฉลาดเลือกอะไรๆทีจ่ ะตามมาหลังจากนัน้ อีก แบบต่อเนือ่ งไม่รจู้ บรูส้ นิ้
ข้าวของหรืออาชีพการงาน ถ้าเลือกผิดอาจเลือกใหม่ แต่คู่ชีวิตนั้น
ถ้าเลือกผิดเท่ากับเลือกเส้นทางอันเป็นทุกข์ให้ทั้งชีวิตที่เหลือได้ จึงต้อง
ระวัง และยืดเวลาคบหา ‘ดูทุกข์ดูสุข’ ที่เกิดขึ้นให้ดีๆ
คนบางคน เหมาะให้ร่วมสุข แต่ไม่เหมาะจะร่วมทุกข์
สังเกตได้จากที่ยิ้มง่ายเฉพาะเวลาได้อย่างใจ ถ้าไม่ได้อย่างใจจะหน้านิ่ว
คิ้วขมวดแบบไม่พร้อมจะเห็นใจใคร มีแต่พร้อมจะเรียกร้องความเห็นใจ
จากคนอื่นท่าเดียว คนแบบนี้เหมาะที่สุดแค่หวังคบกันหวานๆ เติมเต็ม
ความฝันให้ชวี ติ ช่วงต้น แต่ไม่ควรคิดไกลให้เกิดความคาดหวังลมๆแล้งๆ
ในระยะยาว เพราะประเภทนี้มักถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนู ได้รับการเอาอก
เอาใจจนเคยตัว ต่อให้เขาหรือเธอตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเอง ก็ตอ้ ง
ใช้เวลายาวนาน ตลอดจนอาศัยก�ำลังใจจากความรักจริงหวังแต่งมากมาย
มหาศาล ยอมแลกอัตตาตัวเองกับความรัก
คนบางคน เหมาะให้ร่วมทุกข์ แต่ไม่เหมาะจะร่วมสุข
สังเกตได้จากความจริงจังเกินธรรมดา  ยอมเสียอะไรก็ได้ แต่ไม่ยอมทิ้ง
ญาติมิตร ความจดจ่อจริงจังจริงใจกับคนใกล้ชิดเกินไป อาจถึงขั้นก่อให้
เกิดความรูส้ กึ คล้ายเสือล�ำบาก ยิม้ ยากในทุกสถานการณ์ ห่วงไปทุกเรือ่ ง
เข้มงวดกวดขันจนน่าอึดอัด ในนามของความหวังดี ซีเรียสกับเรื่องไม่น่า
ซีเรียสก็ยังได้ คนแบบนี้สมควรให้ความจริงใจ ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป
แต่อย่าเผลอมอบใจจริงจัง เพราะประเภทนีม้ กั โตมาบนเส้นทางจริงจังกับ
ชีวติ จะเอาแต่ไม้บรรทัดถูกผิดของตัวเองอันเดียว จนลืมว่าถูกผิดทีแ่ ท้ คือ
การอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจหรืออึดอัด

howfarbooks.com

65

ตั้งเป้าเอาชนะทุกข์
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คนบางคน เหมาะให้ร่วมทุกข์ร่วมสุข สังเกตได้จาก
การมีสามัญส�ำนึกแบบคนปกติ คือส�ำนึกทีจ่ ะแบ่งปัน ไม่ใช่เอาแต่หวงโลก
ส่วนตัวไว้ ส�ำนึกที่จะสร้างความรื่นรมย์ขึ้นแทนที่ความจืดชืด ส�ำนึกที่จะ
เข้าใจความกดดันของคนอื่น ส�ำนึกที่จะเห็นใจความเดือดร้อนของใครๆ
ตลอดจนส�ำนึกที่จะสร้างความเคยชินใหม่ให้เข้ากับสิ่งรอบตัว คนแบบนี้
มีทั้งเครื่องมือบ�ำบัดทุกข์ในปัจจุบัน กับทั้งเครื่องมือบ�ำรุงสุขในอนาคต
ถ้าเห็นว่าคบกันได้ก็น่าคบ
ทีเ่ หลือคือหันมาส�ำรวจตนเองว่าเป็นพวกแรก พวกทีส่ อง หรือพวก
สุดท้าย!

คนเรามีทุกข์อยู่สองส่วน ส่วนแรกคือ ทุกข์จริง ส่วนที่สองคือ

คิดว่าทุกข์

เมื่อโดนวัตถุกระทบให้เจ็บตัว หรือกระทบหูตาให้สะเทือนใจ อัน
นั้นเรียกว่า ‘ทุกข์จริง’ เช่น เสียงด่าทอเข้ามากระทบแก้วหู ย่อมก่อให้เกิด
ความสะเทือนขึ้นที่ใจ อย่างไรก็ต้องโกรธ ต้องเป็นทุกข์แบบเจ็บใจเป็น
ธรรมดา โดยเฉพาะถ้าเป็นค�ำด่าที่แรง หรือคนด่ามีค่าทางใจที่มากพอ
แต่เสียงกระทบหูนั้น อยู่ไม่นานแผ่วจางแล้วหายไป ฉะนั้น ความ
น่าจะเป็นคือ ความโกรธ ความเจ็บใจน่าจะหายไปอย่างรวดเร็ว ทว่าคน
ส่วนใหญ่ติดอยู่กับความทุกข์เนิ่นนานกว่านั้น นั่นแสดงว่า พอแก้วหูพ้น
จากการโดนเสียงด่ากระทบแล้ว ยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งรักษาความทุกข์
เอาไว้ ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ ความคิด
ถึงไม่มอี ะไรกระทบตัวเลย แค่ฝงั ใจเชือ่ ว่าตัวเองไร้คา 
่ เฝ้านึกแต่วา่
ตัวเองจะไม่ได้อย่างใจ หรือพร�่ำร�ำพึงว่าตัวเองไร้โชควาสนา เพียงเท่านี้ก็
เรียก ‘คิดว่าทุกข์’ ได้แล้ว
สรุปคือ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคนเรา  ไม่ได้แย่เพราะทุกข์จริง
แต่แย่เพราะคิดว่าทุกข์ หากจะตั้งเป้าเอาชนะทุกข์ ก็ต้องยกระดับความ
ฉลาดทางการคิด ขึน้ ไปเป็นความฉลาดทางอารมณ์ แล้วเข้าถึงความฉลาด
ทางจิตกันต่อไป!

ฉลาดทางความคิด
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คุณเหมือนมีสองคนอยู ่ในตัว
คนหนึ่งมัวอยากเลือกคิดให้เป็นทุกข์
อีกคนรู้จักเลือกคิดให้เป็นสุขได้
เพื่อจะขับไล่ ‘คนคิดให้เป็นทุกข์’ ออกจากตัว
คุณจ�ำเป็นต้องแก้ปมทีละเปลาะ
และแต่ละเปลาะก็ไม่ได้ยากเย็นเข็ญใจ
ขอแค่รู้ทันว่าคิดแบบไหนคือปมโง่ทางอารมณ์
‘คนคิดให้เป็นสุข’ ก็ปรากฏตัวขึน้ มาแทนแล้ว!

ฉลาดทางอารมณ์

แก้โง่ได้หนึ่งครั้ง ฉลาดขึ้นได้สิบครั้ง
ใครๆก็เหมือนมีสองคนในตัว คนหนึ่งฉลาดคิดให้เป็นสุข อีกคน
โง่คิดให้เป็นทุกข์
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ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่ ก็แค่คุณเข้าข้าง ‘คน
เลือกคิดให้เป็นสุข’ ช่วยให้มีอ�ำนาจอยู่เหนือ ‘คนเลือกคิดให้เป็นทุกข์’
และขับไล่ออกไปจากตัวไม่ต่างจากไล่ผีไล่สาง เหลือแต่คนฉลาดบริสุทธิ์
ไว้กับคุณหนึ่งเดียวพอ
การเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แค่จับเอา
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่คุณคุ้น แล้วก็ชนิ กับการปล่อยให้อารมณ์โง่
ครอบง�ำ โดยท�ำไว้ในใจล่วงหน้าว่า ครั้งต่อไปเราจะเข้าข้างความฉลาด
ที่เคยโวยวายทันที ก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งรู้แรงอัดของโทสะเล่น
ที่เคยเลือกค�ำพูดทิ่มแทงให้เจ็บสุด ก็เปลี่ยนเป็นใจเย็นหาค�ำพูด
สบายหู
ทีเ่ คยเก็บเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งมาคิดมาก ก็เปลีย่ นเป็นค้นหาเรือ่ งน่าคิดมา
คิดให้ดี
ที่เคยเร่งร้อนอยากสงบเป็นสมาธิเร็วๆ ก็เปลี่ยนเป็นยอมรับเท่าที่
มันเป็นแล้วเห็นความไม่เที่ยง
ประเด็นคือ ไม่วา่ คุณจะเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ใดส�ำเร็จ ก็
เท่ากับจุดชนวนความฉลาดทางอารมณ์ได้จริง จึงไม่แปลกหากจะเห็น
ความฉลาดทางอารมณ์อื่นๆเกิดตามมาเอง เพราะคุณจะรู้จักคิดข้าง
ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับอารมณ์โง่
ยกตัวอย่างเช่น พอเกิดความคิดว่า ‘แย่จงั ! สัปดาห์นตี้ อ้ งมาท�ำงาน
วันอาทิตย์อีก’ แล้วจมอยู่กับอารมณ์เซ็งเป็ดล่วงหน้าหลายวัน ก็อาจ
ฉลาดทางอารมณ์

เปลี่ยนเป็นคิดให้เกิดความรู้สึกสดใหม่ในทันทีว่า ‘ดีเหมือนกัน! ให้เป็น
วันอาทิตย์ของการจัดระเบียบสมองใหม่ แทนที่จะอยู่ว่างๆฟุ้งซ่านเปล่า 
ก็ให้เป็นจุดเริ่มต้นคิดอย่างมีเป้าหมายบ้าง!’
หรือพอเกิดความคิดว่า  ‘เลี้ยวผิดทางอีกแล้ว! ไม่น่าเลย’ แล้ว
เดือดดาลวุ่นวายหาแพะรับบาปไม่เลิก เช่น ป้ายไม่ชัด รถข้างหน้าขวาง
สายตา มัวแต่ต้องกังวลคิดมากเรื่องยายบ้านี่แท้ๆ ฯลฯ ถ้าบังเอิญเพลง
ในรถถึงจังหวะเพราะพริ้ง ก็อาจเปลี่ยนมามองว่า ‘เออ! ถ้าเมื่อกี๊เลี้ยวถูก
ป่านนี้ถึงแล้ว คงไม่ได้ฟังเพลงโปรดเหมือนอย่างที่ก�ำลังฟังให้อารมณ์ดี
อยูน่ ’ี่ พูดง่ายๆคือ แทนการยอมให้ในหัวคุณมีแต่คำ� ถามไร้ประโยชน์เช่น
‘ท�ำไมตูเลี้ยวผิด ใครท�ำป้ายไว้ไม่ดี ฯลฯ’ ก็เปลี่ยนมาบรรจุเสียงเพลงไว้
ในหัวแทน ซึ่งเพลงจะเข้ามาเองไม่ได้ ถ้าคุณไม่เงี่ยหูรับฟัง
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ถ้าค้นหา คุณจะเจอ
โชคดีในโชคร้ายเสมอ และถ้าปลูกฝังไว้เป็นนิสยั ท�ำให้เกิดขึน้ เป็นประจ�ำ
แม้แง่ดีที่เล็กที่สุด เช่น เห็นเป็นด่านทดสอบว่าใจเย็นลงแค่ไหน เปลี่ยน
เป็นคนละคนแล้วหรือยัง
ส�ำเร็จความฉลาดทางอารมณ์ครั้งเดียว เหมือนก�ำจัดความโง่อื่น
อีกเป็นสิบหน แต่ถ้ามัวตามใจตัวเองอยู่ จนวันตายก็ไม่ฉลาดขึ้นได้เอง
เลยสักครั้ง!

เมื่อรู้สึกตัวว่าคิดลบ
ให้ฝึกคิดเป็นตรงข้ามกับความคิดนั้นทันที
แล้วจะได้ผลเป็นบวก
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แก้สับสน เรื่องเล็กเรื่องใหญ่
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เมื่อไม่แบ่งว่าอะไรเรื่องเล็กอะไรเรื่องใหญ่ ในหัวของคุณจะเต็มไป
ด้วยเรื่องใหญ่ ต่อเมื่อฝึกแบ่งว่านี่เรื่องเล็ก นั่นเรื่องใหญ่ คุณจึงค่อยรู้สึก
เหมือนตรงหน้ามีแต่เรื่องเล็ก มีแต่ขั้นบันไดที่ก้าวข้ามไปหาขั้นที่สูงขึ้น
ง่ายๆ
แปลกแต่จริง คือ คนส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่า  อันไหนเรื่องใหญ่
อันไหนเรื่องเล็ก เพียงเพราะรู้สึก เป็นทุกข์เท่ากัน ไปทุกเรื่อง
จะแบ่งว่าเรือ่ งเล็กหรือเรือ่ งใหญ่นนั้ ง่ายนิดเดียว แค่ตดั อารมณ์อนั
บิดเบีย้ วออกไป เหลือแต่เหตุผลทีต่ รงไปตรงมา แล้วจัดล�ำดับว่าอะไรต้อง
ท�ำก่อน อะไรต้องท�ำหลัง อะไรต้องสนใจเดีย๋ วนีเ้ ลย อะไรเอาไว้คอ่ ยสนใจ
ตอนว่างๆก็ได้
ถ้าปล่อยอารมณ์บดิ เบีย้ วให้ครอบง�ำใจ แม้แต่นกั บริหารใหญ่กอ็ าจ
ไขว้เขวได้ ท�ำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ ทั้งที่เคยท�ำเรื่องใหญ่ให้กลาย
เป็นเรื่องเล็กส�ำเร็จมาก่อน
อย่ามัวมองหาอุบายวิธลี ดั แต่ให้มองความสับสนใจเป็นโจทย์ มอง
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นแบบฝึกหัด หากคิดอะไรไม่ออก ล�ำดับ
อะไรไม่ถูก ให้บอกตัวเองว่าต้องพึ่งกระดาษปากกาแล้ว โดยเขียนลงไป
ด้วยความนึกคิดธรรมดาๆว่า เรื่องไหนเร่งด่วนที่สุด ต้องจัดการให้ลุล่วง
ก่อนเพื่อน

ใส่ลงไปให้หมดว่าต้องท�ำอะไร ต้องสนใจอะไรก่อนหลัง ปฏิบัติ
เหมือนผู้บังคับบัญชา ที่ต้องออกค�ำสั่งกับผู้น้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย  
เสร็จแล้วให้ถือกระดาษติดตัวไว้เป็นสรณะ พอจะสับสน พอจะฟุ้งซ่าน
เคว้งคว้าง ให้งัดกระดาษมาอ่านดูว่าเราอยู่ตรงไหน ขณะนั้นต้องคิดเรื่อง
อะไร ต้องจัดการเรื่องราวใดให้ลุล่วง ไม่เขวไปทางอื่น
ฝึกก�ำกับตัวเองได้ไม่กี่วัน จะรู้สึกว่าคุณคิดเป็นระบบระเบียบขึ้น
อาจจะเพราะค้นพบว่า เรือ่ งเล็กทีท่ ำ� เสร็จ ไม่ใช่มแี ต่งานทีเ่ สร็จ แต่อารมณ์
สับสนวกวนจะเสร็จด้วย ส่วนเรื่องใหญ่ที่ท�ำเสร็จ ไม่ใช่เสร็จแต่งาน แต่
จะมีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น
ทีต่ รงนัน้ ให้นกึ ภูมใิ จได้เลยว่า คุณคือคนส่วนน้อยทีร่ วู้ า 
่ หากเป็น
เรื่องใหญ่ ควรให้ใจใหญ่ๆ และเวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องนั้น วัดกันเป็น
ชั่วโมง วัดกันเป็นวัน วัดกันเป็นเดือน เท่าไหร่เท่ากันไม่อั้นเลย
ส่วนเรื่องใดเล็กน้อย ควรให้ใจน้อยๆ และเวลาส่วนน้อยนิดเดียว
วัดกันเป็นวินาที วัดว่ากี่อึดใจดี จึงถึงเวลาตัดความคิดทิ้งเสียที!

ถ้าคุณตัดสินไม่ถูกที่ตรงนี้ ให้พยากรณ์ตัวเองว่า  ทั้งเดี๋ยวนี้ รวม
ทั้งต่อไปข้างหน้า ชีวิตจะสับสนอลหม่านไม่เลิก
แต่ถ้าตัดสินถูกว่าเรื่องใดส�ำคัญที่สุด เรื่องส�ำคัญรองๆลงมาจะ
ค่อยๆทยอยตามมาเอง เพราะระบบวิธคี ดิ ถูกจุดชนวนให้ทำ� งานแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน
ฉลาดทางอารมณ์
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เนลสัน แมนเดลา แก้แค้นด้วยมหาสันติภาพ

เจ้าของวาทะ “ไม่มีเวลาเหลือพอให้ล้างแค้น!”
ถ้านักปราชญ์คนไหนพูดเช่นนี้ คนฟังอาจยิม้ มุมปาก
อย่างเห็นเป็นปรัชญาน่าจดจ�ำ ประเภทกินไม่ได้แต่เท่มาก

74

แต่คุณคงยิ้มไม่ออก และอึ้งจุกคอหอยแทน เมื่อรู้ว่า
เนลสัน แมนเดลา คือผูเ้ อ่ยวาทะนีห้ ลังติดคุกเป็นเวลา ๒๗ ปี
โทษฐานเป็นนักเคลือ่ นไหวตัวยงในการต่อต้านการถือสีผวิ

Nelson Mandela

ระหว่างถูกจ�ำคุก ชื่อเสียงของแมนเดลาเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในฐานะผู้น�ำชนผิวด�ำคนส�ำคัญที่สุดใน
แอฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ เมื่อเขา
ได้รับข้อเสนอว่าจะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ หากท�ำให้
ขบวนการของเขาปลดอาวุธได้ แต่แมนเดลาปฏิเสธ โดย
ยืนยันว่าอิสรภาพส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ
เมือ่ เกิดการเปลีย่ นประธานาธิบดี เขาได้รบั อิสรภาพ
และหลังออกจากคุก เขามีพลังศรัทธาของประชาชนหนุน
หลังมากพอจะก่อความรุนแรงแค่ไหนก็ได้ แต่กลับเลือก
กล่าวค�ำพูดกินใจ บันดาลใจให้คนที่ดูถ่ายทอดสดทั่วโลก
เกิดส�ำนึกในทางสันติภาพ แทนการปลุกระดมให้เกิดความ
เคียดแค้น คิดอยากห�้ำหั่นกันไม่รู้จบรู้สิ้น

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คนเดียว ช่วยให้คนอื่นฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นล้าน
ฉลาดทางอารมณ์

เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้ง
ตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง จุดยืน
ทางสันติภาพอันมัน่ คง ช่วยให้อารมณ์ของเขาคงเส้นคงวา
แม้ได้รบั ความไม่เป็นธรรมอย่างน่าคับแค้นทีส่ ดุ ก็เลือกที่
จะใช้เป็นโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้ทกุ ฝ่ายเกิดส�ำนึกใน
ทางสันติถึงที่สุด!
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แก้ความคิดไม่ดี
ถ้าคิดไม่ดี เกิดความทรมานใจ มีวิธีถอนอย่างไรที่ได้ผล?
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ก่อนอืน่ ใด ต้องท�ำความเข้าใจ เพือ่ ให้เกิดมุมมองชัดเจนว่า  ความคิด
ไม่ดี เป็น อกุศลธรรม ชนิดหนึง่ มีหน้าทีท่ มิ่ แทงให้เกิดความรูส้ กึ
ทรมานใจ แล้วเกิดปฏิกิริยาทางความคิดตามมา เช่น
‘ไม่เอา! เราจะไม่คิดอย่างนั้น!’
หรือถึงขั้นปฏิเสธว่า
‘ไม่ใช่! เราไม่ได้คิด!’
ซึ่งยิ่งปฏิเสธมากขึ้นเท่าไร ก็เท่ากับยิ่งฝืนความจริง กลายเป็นของ
แหลมคมบาดใจมากขึ้นเท่านั้น
เมื่อท�ำความเข้าใจให้เกิดภาพรวมเช่นนี้ ก็จะเกิดแนวทางปฏิบัติ
เป็นขั้นๆที่ถูกจุด คือ

๑
๒
๓

บอกตัวเองว่า ไหนๆมันเกิดขึน้ ในใจแล้ว ก็ยอมรับไปตามตรง
ดีกว่า  ว่ามันเกิด อย่าปฏิเสธว่าไม่เกิด อย่าดิน้ หนีให้ยงิ่ รูส้ กึ แย่จากอาการ
ทุรนทุรายจากภายในไปเปล่าๆ
คือความทุกข์

เมื่อยอมรับว่ามันเกิด คุณจะเห็นสิ่งที่เหลือตกค้างอยู่จริงๆ

เมือ่ ยอมรับว่าตัวเองคิด ไม่ใช่ไม่คดิ และยอมรับว่าตัวเองทุกข์
ไม่ใช่ไม่ทกุ ข์ สิง่ ทีจ่ ะเกิดตามมาคือ สติ เพราะ ‘สติ’ คือการรูว้ า่ อะไรก�ำลัง
เกิดขึน้ ซึง่ เป็นตรงข้ามกับการไม่อยากรู้ ไม่อยากยอมรับว่าอะไรก�ำลังเกิดขึน้
คุณไม่จำ� เป็นต้องสัง่ ตัวเองว่า ‘มีสติ มีสติ มีสติ’ เพราะแค่คดิ จะเผชิญหน้ากับ
ความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในหัวและในอก สติกเ็ กิดเองอยูแ่ ล้ว
ฉลาดทางอารมณ์

๔

เมื่อบวกกับความเข้าใจแบบพุทธที่ว่า  สิ่งใดเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดา มุมมองของคุณ ณ ขณะนั้น จะ
ช่วยให้เห็นความลดระดับลงจริงๆ เช่น ความคิดเลือนรางลง ความบาดใจ
แผ่วหายไป ซึง่ ไม่ใช่ปาฏิหาริยท์ ใี่ ครเสก แต่เป็นธรรมชาติเช่นนัน้ ของมัน
เอง กล่าวคือ เมื่อขาดเหตุปัจจัยให้ด�ำรงอยู่ ภาวะหนึ่งๆย่อมตั้งอยู่ไม่ได้  
ขาดอาหารก็ต้องตาย ต้องดับสูญไปเอง หรือถึงไม่ตาย อย่างน้อยก็
แปรปรวนเป็นทรมานน้อยลงแน่ๆแล้ว

๕

หลังจากทีค่ วามรูส้ กึ นึกคิดอันเป็นอกุศลหายไป จะเหมือน
เหลือแต่ใจว่างๆครูห่ นึง่ สติจะบอกคุณว่า นัน่ คือกุศลจิต นัน่ คือกุศลธรรม
ขณะนั้นไม่มีความบาดใจ กับทั้งทราบชัดว่า  ก่อนจะเกิดความคิดบาดใจ
คุณก็ไม่ได้จงใจสร้าง บาปมลทินจึงไม่มีติดตัวคุณ สิ่งที่คุณจงใจจริงๆ คือ
เจริญสติเห็นความจริงที่ว่า  อกุศลธรรมไม่เที่ยง นั่นแหละ! ที่เป็นกรรม
ติดตัวของจริง เป็นบุญขั้นสูงสุดในธรรมชาติด้วย!

๖

ธรรมชาติของความคิดร้ายๆที่เกิดขึ้นบ่อย จะไม่ปล่อยให้
คุณสงบสุขได้นานนัก เดีย๋ วมันจะย้อนกลับมาอีก ซึง่ คุณก็ตอ้ งกลับไปเริม่
ต้นข้อหนึ่งใหม่ แต่คราวนี้จะเป็นด้วยความรู้สึกแตกต่างไป คือ ทรมาน
ใจน้อยลงเรื่อยๆ และยิ่งเห็นบ่อยขึ้นเท่าไร ใจก็ยิ่งเป็น ‘มหากุศล’ มาก
ขึ้นเท่านั้น ค�ำว่า ‘มหา’ คือ เกิดขึ้นมากครั้ง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อเกิดมาก
พอ ก็รวมกันเป็นกองภูเขาได้ พอกองภูเขากุศลธรรมพอกพูนข้ามเดือน
ข้ามปี ในที่สุดก็ท่วมทับอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยง่าย นี่เรียกว่า 
เป็นการเจริญสติ เจริญกุศลธรรม ด้วยการเอาอกุศลธรรมเป็นตัวตั้ง ไม่
ต่างจากที่ดอกไม้งาม งอกเงยขึ้นจากโคลนตม!
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แก้นิสัยมองโลกในแง่ร้าย
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เตรียมใจรับเรื่องร้าย กับมองโลกในแง่ร้าย ต่างกันอย่างไร?

หน้า

เตรียมใจรับเรือ่ งร้าย ถ้าเตรียมจริง คุณจะลงมือท�ำอะไร

วิธฝี กึ มองโลกในแง่ดที ไี่ ด้ผลจริง คือ เห็นทุกการสูญเสียหรือความ
เสียหายเป็นแบบฝึกหัด ให้ถามตัวเองซ�้ำๆว่า “คราวนี้ได้อะไรมาบ้าง?”

บางอย่างเพือ่ ให้ใจเย็นลง กลัวล่วงหน้าน้อยลง เกลียดล่วงหน้าน้อยลง และ
เมือ่ เกิดเรือ่ งจริง ระดับโทสะจะน้อย รับมือกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยสติ ไม่ใช่โต้ตอบ
ด้วยความเกลียดหรือความกลัว

มองโลกในแง่ร้าย ถ้าร้ายจริง คุณจะไม่ลงมือท�ำอะไร

มากกว่าพล่ามบ่นให้ใจร้อนขึ้น เป็นเหตุให้กลัวล่วงหน้ามากขึ้น เกลียด
ล่วงหน้ามากขึ้น และเมื่อเกิดเรื่องจริง ระดับโทสะจะทวีตัวเข้มข้น แล้ว
ตอบโต้กบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยอาการอาละวาดขาดสติ หรือถูกครอบง�ำอยูด่ ว้ ย
เงามืดแห่งความเกลียดและความกลัว ท�ำให้สถานการณ์แย่ๆ ยิง่ ย�ำ่ แย่ลง
ไปอีก

คุณจะเกิดความอัศจรรย์ใจว่า เพียงให้ค�ำถามนี้ติดอยู่ในหัว แบบ
พร้อมใช้งานทันทีทุกครั้ง จะเหมือนมีแสงสว่างเปิดหูเปิดตาให้เห็นสิ่งที่
ไม่เคยเห็น รู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึก เข้าใจอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย!

ปล่อยใจคิดลบ ไม่มีทางรู้สึกบวก
ฝืนใจคิดบวก ก็จะยังคงรู้สึกลบ
ต่อเมื่อพบว่าได้อะไรมา ถึงจะลืมว่าเสียอะไรไป!

โลกนี้มี ‘เรื่องร้าย’ เกิดขึ้นบ่อยจริงๆ แล้วก็มี ‘แง่ร้าย’ ให้มอง
มากมาย แต่ถ้าฝึกจิตให้พร้อมจะเห็นแง่ดี เท่ากับคุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยน
เรือ่ งร้ายให้กลายเป็นเรือ่ งดี หรืออย่างน้อยก็จะต้องมีแง่ดมี ากมายถูกค้น
พบโดยคุณ
อย่างไรก็ตาม ‘การมองแง่ดี’ กับ ‘การฝืนใจแกล้งคิดให้เป็นบวก’
นัน้ แตกต่างกัน แง่ดคี อื ความจริงในแง่ทมี่ อี ยูใ่ ห้มอง ส่วนการฝืนใจแกล้ง
คิดให้เป็นบวกนัน้ คือการหลอกตัวเอง ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึน้ มา เพราะ
ในที่สุดเมื่ออาการฝืนคิดหายไป ความจริงแย่ๆย่อมปรากฏ เข้าท�ำนอง
น�้ำลดตอผุด
จุดสังเกตทางใจมีอยู่ง่ายๆ ถ้าคุณต้องฝืน ถ้ารู้สึกฝืด หรือต้อง
ออกแรงพยายามอย่างมากเพือ่ จะให้เห็นแง่ดี อันนัน้ ให้สนั นิษฐานไว้เลย
ว่า คุณก�ำลังหลอกตัวเองให้เห็นแง่ที่ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่มองแง่ดีที่มีอยู่ตรง
ฉลาดทางอารมณ์
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ค�ำว่า โลกสวย ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น หรือซ�้ำเติมให้อะไรๆยิ่งแย่
ลงกันแน่?

โทษคนอื่น แต่นิยมปกปิดความผิดตัวเองสุดฤทธิ์

ค�ำว่า ‘โลกสวย’ เป็นค�ำใหม่ แต่ใช้กันจริงทั่วไป น่าเสียดายที่ค�ำนี้
มีความหมายเชิงลบ ให้ความรู้สึกเป็นลบ ที่ส�ำคัญคือได้ผลเป็นรูปธรรม
ในทางลบขึ้นมาจริงๆ

คนที่ ‘ต่อต้านพวกโลกสวย’ นั้น เวลาเห็นแก่ตัวมักหน้ามืด อยาก
ท�ำอะไรก็ทำ� เวลาโกรธเกรีย้ วจะอาละวาดแรง ไม่สนใจความเสียหายของ
ใคร มีเชื้อความก้าวร้าวอยู่ในตัวสูง เพราะส�ำคัญไปว่า  ตนเองเป็น
ศูนย์กลางอ�ำนาจ ซึ่งนั่นก็เท่ากับเลือกฝ่าย เข้าข้าง ‘พวกโลกมืด’ ไปแล้ว

พูดง่ายๆ คือมันมีส่วนท�ำให้โลกนี้แย่ลง ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆดีขึ้น
เนื่องจากเป็นหนึ่งในถ้อยค�ำที่ใช้ทิ่มแทงกัน ไม่ใช่ค�ำที่เตือนให้รู้ว่าอะไร
ผิดอะไรถูก

เมื่อ ‘โลกสวย’ กลายเป็นค�ำติดปาก และเป็นความถูกต้อง ก็คง
ไม่มใี ครไปเอาออกจากปากคนส่วนใหญ่ได้ แต่ละคนคงต้องหันมาส�ำรวจ
เฉพาะตนว่า ค�ำนีอ้ ยูใ่ นใจเรา เรากลายเป็นคนยืนอยูใ่ นโลกมืดหรือเปล่า

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนึกอยากจะโกง อยากจะประพฤตินอกใจ แล้ว
ใครมาบอกว่าไม่ดี ไม่น่าท�ำ ก็จะมีวิธีโต้ตอบ หรือค�ำด่าส�ำเร็จรูปกันแล้ว
คือ “อย่ามาโลกสวย” ประมาณว่า  ใครๆเขาก็ท�ำกัน ไปอยู่ดอยไหนมา 
ซึง่ ส่อว่า คนถูกด่าไม่อยูใ่ นโลกความเป็นจริง ล้าหลัง มองอะไรเป็นอุดมคติ
แบบปฏิบตั ไิ ม่ได้ ไม่เป็นทีย่ อมรับส�ำหรับกติกาใหม่ของโลกยุคไอที เอาแต่
ส่องหาสวรรค์วมิ านแบบคนโบราณคร�ำ่ ครึ ดูละครจักรๆวงศ์ๆมากไป หรือ
อ่านนิยายโรแมนติกจนสมองเสียหาย เป็นต้น

ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มเห็นการเบียดเบียนเป็นของธรรมดา  เห็นการด่าว่า
เป็นพฤติกรรมปกติ เอะอะอะไรกลัวโดนจ�ำแนกเป็นพวกโลกสวยตลอด
อันนี้ก็ต้องเร่งหันมาอธิบายตนเองว่า ถ้าโลกสวยแล้วยังมีเหตุผล ยังรู้ผิด
รู้ชอบ แยกแยะถูกว่าอะไรคือการเบียดเบียน อะไรคือการเกือ้ กูล เรายอม
ถูกว่าโลกสวยจะดีไหม? ยังไงก็ดีกว่าอยู่โลกมืดเป็นไหนๆ!

แต่กม็ อี ยู่ ทีบ่ างกลุม่ หรือบางคน แสดงความเห็นใจอาชญากร หรือ
ผู้กระท�ำความผิด จนค้านกับความรู้สึกของสังคมหมู่มาก อะไรๆต้อง
เห็นใจไปหมด ให้อภัยไปหมด มีบทลงโทษกันไม่ได้เลย อันนี้ก็กลาย
เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ค�ำว่า ‘โลกสวย’ ยังคงอยู่ต่อไปอย่างเต็ม
ภาคภูมิ เพราะโลกสวยเกินไปจริงๆ
ค�ำว่า ‘โลกสวย’ ท�ำร้ายโลกความจริงอย่างไร? ลองมาสังเกตจาก
ความจริงที่เห็นกันแบบจับต้องได้ คนที่ ‘ด่าทอ‘ ใครว่าโลกสวยบ่อยๆ
หรือถึงขั้นใช้พร�่ำเพรื่อ มักจะมีความยับยั้งชั่งใจน้อยลง ขี้ระแวง ชอบเพ่ง
ฉลาดทางอารมณ์
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น่าสังเกตว่า นิสยั ย�ำ้ คิดย�ำ้ พูด นิสยั ขุดเรือ่ งเก่าขึน้ มากวนน�ำ้ ให้ขนุ่
และนิสัยซ�้ำเติมตัวเองให้รู้สึกแย่คูณสองหรือคูณสิบ จะมาจากต้นเหตุ
เดียวกัน คือ วิธีคิดวน วิธีคิดแบบไม่มีเป้าหมาย

อิตปิ โิ ส อันเป็นบททีไ่ ม่ได้สอนให้คาดหวัง ไม่ได้สอนให้วอนขอ มีแต่จะให้
สรรเสริญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ า่ เดียว ผูท้ สี่ วดเป็น จึงประจักษ์ประสบการณ์ทาง
ธรรมชาติทวี่ า 
่ ยิง่ ให้ไป ยิง่ ได้มา

มนุษย์เราเกลียดการซ�้ำเติม เกลียดการเหยียดหยามด้วยถ้อยค�ำ
ดูถกู แต่แปลกทีโ่ ดนซ�ำ้ เติมและดูถกู บ่อยทีส่ ดุ ก็ดว้ ยความรูส้ กึ นึกคิดของ
ตัวเอง!

การสวดมนต์ช้า  ชัด เปล่งเต็มปากเต็มค�ำ โดยมีเป้าหมายแค่จะ
ถวายแก้วเสียงเป็นเครื่องบูชา สามารถท�ำจิตให้เปลี่ยนไปในเวลาอันสั้น
เพราะเมือ่ เล็งชัดว่าคุณจะ ‘ถวายแก้วเสียง’ จิตย่อมเล็งทีก่ ารสวดและการ
เปล่งเสียงอยู่ มีเป้าหมายชัดเจนให้จิตอยู่

และเมือ่ ซ�ำ้ เติมตัวเองได้ ก็ซำ�้ เติมคนอืน่ ได้ ย�ำ้ คิดย�ำ้ พูดได้ ขุดเรือ่ ง
เก่ามาเล่าใหม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุด
เรื่องน่าเศร้าที่สุด คือการถอนจิตจากวังวนอารมณ์เศร้าไม่ได้
เพราะไม่เคยฝึก ไม่มีใครสอน มัวแต่ฝึก มัวแต่อบรมกันแค่เรื่องนอกตัว
เรื่องในใจแทบไม่มีใครสน จะสนอีกทีคือต้องเยียวยากันยากเย็นแล้ว
ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ได้ว่า  ที่จิตคิดวกวน ก็เพราะไม่มีเป้าหมาย
ดีๆให้มุ่งคิดตามล�ำดับ และที่จิตถอนตัวเองออกมาจากความเศร้าไม่ได้
ก็เพราะไม่มีอารมณ์น่าชื่นใจมาแทนที่
เมื่อเข้าใจตรงกันเช่นนี้ สิ่งที่ท�ำได้ทันที ก็คือหาอะไรที่คลี่คลาย
ความวกวน ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุ่มชื่นใจไปด้วย
ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันแม้ในทางจิตเวชระดับโลกว่า  การสวดมนต์
เป็นวิธที ไี่ ด้ผลดี ได้ผลเร็ว กับทัง้ ลงทุนน้อย ช่วยให้รา่ งกายหลัง่ สารดีๆ เกิด
ความรูส้ กึ ชุม่ ชืน่ คลายปมเครียด สมองได้ตงั้ หลักใหม่ให้คดิ น้อยลง และมี
ความเป็นระบบระเบียบมากขึน้

เมือ่ จิตมีสมาธิกบั การสรรเสริญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยู่ ความสว่างเย็น และ
ความชุม่ ชืน่ อันศักดิส์ ทิ ธิย์ อ่ มบังเกิด สามารถสังเกตได้วา 
่ จบการสวดหนึง่
รอบ สุขมากขึ้นนิดหนึ่ง หรือสุขน้อยลงหน่อยหนึ่งกว่ารอบก่อน
แปลกแต่จริง แม้การเห็นความไม่เทีย่ งของความสุข ก็จดั เป็นความ
สุขที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายๆ เพราะสุขชนิดนั้น เป็นความสุขอันเกิดจากการได้
อิสรภาพ เลิกยึดมั่นว่าจะต้องสุขหรือทุกข์ตลอดไป
สรุปคือ ถ้าสวดมนต์เป็น คุณจะมีชว่ งเว้นวรรคจากอาการย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ
คือมีเป้าหมายอันชุม่ ชืน่ ชัดเจนอยูใ่ นปัจจุบนั เลิกขุดเรือ่ งอดีตมาพล่ามบ่นได้
เลิกท�ำร้ายจิตใจตัวเองด้วยความคิดพายเรือในอ่างได้ และมีสทิ ธิก์ ลายเป็น
นิสยั ถาวร หากน�ำไปต่อยอดเป็นชีวติ ประจ�ำวันทีม่ เี ป้าหมายอันชุม่ ชืน่ ทาง
อารมณ์ดว้ ย!

ในทางพุทธ บทสวดทีด่ ี บทสวดทีเ่ ย็น บทสวดทีเ่ ป็นหลักใจให้ตงั้ ต้นคิด
ใหม่ดว้ ยแสงสว่างได้ คือบทสวดทีช่ วนใจให้สละความโลภ ความคิดเอาเข้าตัว
หรือความเห็นแก่ตวั ทีเ่ กาะกินใจเหนียวแน่นได้ ซึง่ ก็ไม่มอี ะไรดีไปกว่าบทสวด
ฉลาดทางอารมณ์
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จริงหรือ ถ้าพูดไม่ดี พูดเป็นลางร้าย จะดึงอัปมงคลเข้าตัว หรือ
ท�ำให้ประสบเคราะห์ร้าย?

คนเราเริ่มอยากพูดร้ายๆกันตอนไหน? ส่วนใหญ่จะพร�่ำพูดร้ายๆ
เพราะเจอเรื่องร้ายๆ เกิดความอึดอัด อยากบ่น อยากระบาย

ถามตัวเองว่า เคยเจอไหม ค�ำพูดทีย่ กจิตขึน้ สูง ท�ำให้ใจสว่างโพลง
แล้ ว บ่ อ ยแค่ ไ หนที่ คุ ณ เจอค� ำ พู ด ที่ ก ดให้ จิ ต ตก ท� ำ ให้ ใจมื ด หม่ น ได้
เฉียบพลัน?

ในนามของความอึดอัด อยากบ่น อยากระบาย ไม่ได้ระบายแล้ว
อกจะระเบิด หรือเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตก คนเรามักเห็นเหมือน
เป็นเรื่องชอบธรรมที่จะพ่นพิษด้วยปาก หรือนึกว่าเป็นเรื่องดีถ้าจะสวด
บทอัปมงคลใส่ชวี ติ ตน น้อยใจก�ำเนิดแล้วตัดพ้อต่อว่าพ่อแม่ตวั เอง น้อยใจ
วาสนาแล้วก่นด่าฟ้าดิน หรือน้อยใจพระที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นไม่ได้ก็ติเตียน
พระสงฆ์องค์เจ้าแบบสาดเสียเทเสีย อะไรประมาณนั้น

จากประสบการณ์ตรงของทุกคน ท�ำให้เห็นตรงกันได้ว่า  ค�ำพูด
สว่างๆมีจริง และค�ำพูดมืดๆก็มีจริง ค�ำถามที่เหลือคือ แค่พูด แค่ลมปาก
จะดึงมงคลหรืออัปมงคลเข้าตัวได้จริงหรือ?
การพูดถ้อยค�ำร้ายๆแค่ครั้งสองครั้งก็คงไม่เท่าไร เปรียบเหมือน
โปรยละอองเกสรดอกไม้พิษขนาดเล็กเข้าที่แคบจ�ำกัด ไม่มีผลให้ตัวเอง
หรือผู้รับเกิดอันตรายเท่าใดนัก
แต่หากถ้อยค�ำมืดๆหลุดจากปากเป็นประจ�ำ กระทัง่ กลายเป็น ‘วิธี
พูด’ หรือ ‘นิสัยทางการพูด’ อันเป็นบาป เป็นของร้าย จะเหมือนสร้าง
เกสรมีพษิ ขนาดใหญ่ พร้อมพ่นให้กระจายสูอ่ ากาศกว้าง เป็นอันตรายทัง้
กับตัวเองและคนอื่นได้มาก
คนที่ ‘พูดมืดๆ’ เป็นประจ�ำ จะก่อความรู้สึกซวยๆขึ้นกับตัว และ
คนทีใ่ กล้ชดิ สามารถรูส้ กึ ได้ ไม่ใช่อปุ าทาน เพราะเมือ่ กระแสความมืดเข้า
ห่อหุ้มตัวเต็มที่ ก็ดึงดูดอัปมงคลทั้งหลายเข้ามาหาได้ไม่จ�ำกัด เช่น ชะตา
ก�ำลังดีๆ ก็เหมือนมีอะไรมาแกล้งให้เสีย หรือถ้าชะตาก�ำลังไม่ดี ก็ยิ่ง
เหมือนซวยซ�้ำซวยซ้อนเข้าไปอีก
บางคนสะสมวาจาอันเป็นพิษไว้มาก แม้พดู ธรรมดา แต่คนอืน่ กลับ
รู้สึกเหมือนโดนปีศาจสาปแช่ง หรืออย่างน้อยก็ขัดอกขัดใจกับน�้ำเสียง
ระคายโสต ฟังกี่ทีก็รู้สึกเหมือนค�ำพูดไม่เข้าหูอยู่ตลอด
ฉลาดทางอารมณ์

เมื่อพ่นพิษ หรือร่ายคาถาอัปมงคลใส่ตัว เรื่องแย่จึงยิ่งดูแย่เข้าไป
อีก ตอนเห็นคนพูดร้ายๆแบบหน้ามืดตามัว คุณจะรู้สึกเหมือนเขาก�ำลัง
สร้าง หลุมด�ำ ขึน้ ทีใ่ จกลางชีวติ ตนเอง จิตดิน้ หนีให้หลุดรอดจากหล่ม
ความมืดขนาดใหญ่นนั้ ยาก ต้องฝังจมอยูใ่ นสภาพอับแสงปัญญา อับแสง
กุศลอยู่อย่างนั้น
เมื่อประสบเคราะห์ ทางที่ถูก สิ่งที่พึงท�ำ ควรเป็นการฝึกพูดบวก
การฝึกพูดเป็นบวกไม่ได้มีผลทางจิตวิทยาแค่ให้รู้สึกดี แต่ยังมีพลัง
มหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตชนิดที่คิดไม่ถึงได้ด้วย
ขั้นแรกของการฝึกพูดบวก ไม่ใช่แกล้งพูดดี หรือฝืนท�ำเป็นใช้ค�ำ
สวยๆ แต่เป็นการคิด เป็นการเห็นให้ได้ว่า แง่ดีมีอยู่ตรงไหนในโชคร้าย
ไม่ใช่สักแต่ปลอบตัวเอง หรือหาค�ำปลอบหลอกๆจากคนอื่น ยกตัวอย่าง
เช่น

เสียหาย จะได้ฝึกฝีมือ หัดแก้ไขให้ ‘หายเสีย’
เสียความรู้สึกกับคน อย่างน้อยก็ขอให้ฉลาดขึ้น จาก

การรู้จักมองคนได้ อ่านคนออกกับเขาบ้าง
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พลาดล้ม จะได้ฝึกลุก สั่งสมความแข็งแกร่งขึ้น ดีกว่าไม่ล้ม
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แล้วอ่อนแอเท่าเดิม

ถูกใส่ร้าย จะได้มีโอกาสรู้จักอดทนใช้ ‘ตัวจริง’ และ ‘เวลา’

เป็นเครื่องพิสูจน์

เลิกคบ แล้วจะได้ฝึกคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้กับธรรมชาติ

เมือ่ เห็นผลทางใจในทางขาวบ่อยๆ กระทัง่ แน่ใจว่าหลุมขาวอันเกิด
จากการพูดดีมอี ยูจ่ ริง ดึงดูดใจตัวเองและคนอืน่ เข้าหาแสงสว่างได้จริง ถึง
ตรงนัน้ แม้คณ
ุ พูดธรรมดา คนอืน่ ก็รสู้ กึ เหมือนเทวดาประทานพรได้ แล้ว
หลุมขาวก็จะคอยดึงดูดผู้คนดีๆ เหตุการณ์ดีๆมาเข้าตัวทุกวัน หรือถึงแม้
วิบากมืดอันเกิดจากบาปเก่าคอยดักเล่นงานอยู่ ก็จะเหมือนมีบอดี้การ์ด
มี รปภ. คอยคุ้มกัน ไม่ให้ได้รับอันตรายถนัดนัก!

ฯลฯ
แง่ดีที่คิดได้ไว้ในใจ จะก่อให้เกิดวิธีเลือกค�ำพูดดีๆตามมาเอง ไม่
ต้องพยายาม ไม่ต้องฝืนกันมากนัก
ยิ่งได้แง่คิดที่ดี เป็นชนวนให้พูดดีบ่อยขึ้นเท่าไร ใจคุณจะค่อยๆ
สัมผัสกับ หลุมขาว ทีค่ อ่ ยๆก่อตัวขึน้ ณ ใจกลางชีวติ โดยนิมติ หมาย
แรกๆอาจมาในรูปของความคิดที่แปลกเปลี่ยนไป พอเกิดเรื่องขึ้นมา จะ
เหมือนคิดดีได้ออกก่อนคิดร้าย แล้วอยากพูดในทางสร้างสรรค์ ในทาง
ให้ก�ำลังใจหมู่คณะ หรืออย่างน้อยในทางยืนยันกับตนเองว่าไม่เป็นไร
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินจะรับ แทนการคิดร้ายก่อนคิดดี แทนการพูดในทาง
ท�ำลาย ในทางบั่นทอนก�ำลังใจ หรือในทางท�ำให้ตัวเองใจฝ่อ คิดถึงแต่
อะไรแย่ๆ อยากยอมแพ้อยู่ตลอด
เมื่อทราบด้วยใจว่า  พลังของหลุมขาวอันเกิดจากการสั่งสมค�ำพูด
ดีๆมีจริง คุณจะเกิดก�ำลังใจที่จะคิดดีพูดดียิ่งๆขึ้น ตลอดจนเริ่มประจักษ์
ว่าค�ำพูดของคุณมี ‘อิทธิพลทางใจ’ กับตนเองและผู้อื่นอย่างชัดแจ้ง เช่น
เมื่อใครก�ำลังห่อเหี่ยว คุณแค่เลือกค�ำพูดดีๆส่งเข้าหูเขาด้วยน�้ำใสใจจริง
ยิง่ พูดอาจยิง่ รูส้ กึ ถึงความสว่างจากกลางใจ ทีค่ อ่ ยแผ่ไปกระทบตัวเขาเข้ม
ข้นขึ้นเรื่อยๆ คุณรู้สึกได้ว่าช่วยให้เขาเกิดก�ำลังใจ สดชื่นตื่นเต็มมากขึ้น
เรื่อยๆ
ฉลาดทางอารมณ์
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เราอยู่ในยุคที่สังคมมนุษย์สื่อสารกันแบบไร้พรมแดน ไม่จ�ำเป็น
ต้องรูจ้ กั กันก็คยุ กันได้ ให้คณ
ุ ให้โทษกันได้ ท�ำเงินท�ำทองให้กนั ได้ในชีวติ
จริง อาศัยสิ่งที่เรียกกันว่า ‘โซเชียลมีเดีย’ บนอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก
ทุกสังคม ทุกยุคทุกสมัย ล้วนมี ‘โรคระบาดทางวิญญาณ’ แพร่
กระจายอยู่ กล่าวคือ เมือ่ มีเชือ้ ความคิดร้ายๆ หรือพฤติกรรมร้ายๆปรากฏ
ขึ้นมา  ถ้า  ‘โดนใจ’ มากพอ คนกลุ่มหนึ่งจะเกิดอาการ ‘ติดเชื้อ’ อย่าง
ง่ายดาย
เชือ้ ร้ายบางอย่างดูเหมือนเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา แพร่กระจายและ
รับการสืบทอดกันทั่วไป ต่อเมื่อผลลัพธ์ของเชื้อร้ายลุกลามกัดกินสมอง
ท�ำลายระบบวิธคี ดิ ตามสามัญส�ำนึก ก่อการสะเทือนขวัญ หรือท�ำเรือ่ งน่า
หัวเราะสมเพชขึ้นมา  ผู้คนถึงค่อยเริ่มรู้สึกว่าเชื้อร้ายพันธุ์นั้น ไม่ใช่เรื่อง
ปกติธรรมดาอีกต่อไป
ตัวอย่างเช่นทีผ่ า่ นมา มีการแชร์เรือ่ งมนุษย์ลงุ มนุษย์ปา้ กันให้วอ่ น โดย
มองว่าเป็นเรือ่ งน่าข�ำ ทีเ่ ห็นคนสามัญส�ำนึกพินาศ ถ่ายคลิปเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทระหว่างตนกับคนอืน่ ไว้ โดยกะประจานคนอืน่ เพราะเมือ่ วินจิ ฉัยด้วย
อารมณ์พาลของตนแล้ว เห็นว่าคนอื่นน่าจะโดนคนในโซเชียลมีเดียรุม
ประณามเป็นแน่ แต่การณ์กลับกลายเป็นดึงดูดมหาชน ให้แห่แหนมา
ประณามตนเองแทนไปเสียฉิบ!
พูดง่ายๆว่า คลิปที่ถ่ายมานั้น อันที่จริงควรเป็นศัตรูหรือคู่อาฆาต
จัดฉาก เตรียมไว้แบล็กเมล์ รีดค่าไถ่คลิป ตัวเองต้องพยายามจ่ายค่าไถ่
เอามาเก็บซ่อนไว้หรือท�ำลายทิ้ง แต่ด้วยความที่สามัญส�ำนึกพินาศ เลย
กลายเป็นเอาออกมาแฉตัวเอง ท�ำลายหน้าตาและชื่อเสียงตัวเองป่นปี้
บี้แบนไปแทนเสียอย่างนั้น!
เรือ่ งพรรค์นี้ คนส่วนใหญ่มองเป็นเรือ่ งน่าละอายเฉพาะบุคคล แต่
ฉลาดทางอารมณ์

หากพินิจให้ดี นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของสังคมโดยรวมก็ได้
จริงๆแล้วมนุษย์ลุงกับมนุษย์ป้า  ประเภทเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
นั้นมีมานาน ตัวเองท�ำผิดกฎ ผิดกติกาสังคม แต่ยังอุตส่าห์ไปอาละวาด
อวดอารมณ์ถ่อยเถื่อนเอากับเจ้าหน้าที่ที่เขามาควบคุมจัดการ ไม่ว่าจะกี่
พัน กีร่ อ้ ย กีส่ บิ ปีทผี่ า่ นมา ในนามคนบ้าอ�ำนาจ ชอบอวดเบ่ง อวดปมเขือ่ ง
ที่ไม่มีจริง เพื่อลดปมด้อยที่คาใจอยู่จริงๆ
กล่าวได้ว่า  ในส่วนลึกที่สุดของคนส่วนใหญ่ ต่างก็แฝงอัตตาโตๆ
เพี้ยนๆชนิดนี้อยู่ เพียงแต่สามัญส�ำนึกดีๆกดไว้
ทว่าสามัญส�ำนึกดีๆอาจถูกกัดกร่อนทีละน้อย เมื่อพวกเราอยู่ใน
ยุค ‘รุมประชาทัณฑ์’ กันด้วยค�ำพูดผ่านเน็ต ทุกคนเห็นกับตา หรือบาง
คนเจอกับตัวว่า  โซเชียลมีเดียทรงอิทธิพลเพียงใด เมื่อมีคดีมากมาย ที่
ผู้ร้ายถูกลากไส้จนหมดพุงนอนตายหงายเก๋ง ทหารต�ำรวจยศสูงถูก
ถอดถอน เสี่ยใหญ่หมดเนื้อหมดตัว ดาราดังเสื่อมเสียชื่อเสียง
ไม่ว่าบริษัทยักษ์ระดับประเทศ  คนส�ำคัญทางการเมืองระดับโลก
ต่างก็เหมือนอยูใ่ นอุง้ มือหรืออุง้ เท้าของโซเชียลมีเดีย ราวกับโซเชียลมีเดีย
อาจแปลงร่างเป็นศาลเตีย้ หรือเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดของโลก ทีอ่ ยูเ่ หนือ
หัวทุกคนได้ทุกเมื่อ
คมด้านดี คือ คนผิดอยู่ยากขึ้น ส่วนคมด้านร้าย คือ คนหลงผิด
กันโดยไม่รู้ตัวง่ายขึ้น
เรารู้จริงๆหรือว่า ที่โดนๆรุมปาอิฐจนตายนั้น มีใครบ้างผิดจริง มี
ใครบ้างถูกป้ายสีให้ผิด?
ที่ส�ำคัญคือ ถ้าเคยมีส่วนรุมประชาทัณฑ์คนอื่นส�ำเร็จ คนเรามัก
เกิดอัตตาโตๆขึ้นมาว่า กูชนะ กูอยู่ฝ่ายถูก หรือกระทั่ง กูมีพวกหนุนหลัง
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ธรรมดามนุษย์เรา เมื่อมีอ�ำนาจ จะอยากใช้อ�ำนาจ
พออัตตาเบ่งบานขึน้ มาบนเส้นทางอัตตาใหญ่ๆ เวลาไม่พอใจใคร
ขึน้ มา ก็นกึ อยากใช้อำ� นาจทีม่ ี ซึง่ ก็อย่างทีม่ นุษย์ลงุ มนุษย์ปา้ เคยท�ำๆกัน
และสันนิษฐานว่าน่าจะท�ำๆกันอีก
คลิปมนุษย์ลงุ มนุษย์ปา้ ทีป่ ระจานตัวเองในช่วงทีผ่ า่ นมา อาจท�ำให้
มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าอีกหลายรายรู้สึกแหยงๆ เพราะเห็นเป็น ‘เยี่ยงอย่าง’
ว่า ถ้าตัวเองท�ำเรือ่ งค้านความรูส้ กึ สังคม นอกจากจะไม่ได้รบั การอุม้ ชู ยัง
ดูเหมือนจะต้องเสียหายไปถึงชื่อเสียงวงศ์ตระกูลอีกด้วย
แต่พฒ
ั นาการขัน้ ต่อไปนีไ่ ม่แน่ เพราะพอได้รบั บทเรียนทางสังคม
หลายๆครัง้ เผ่าพันธุม์ นุษย์ลงุ มนุษย์ปา้ อาจฉลาดในการน�ำเสนอมากขึน้
รู้จักจิตวิทยามวลชนมากขึ้น มีชั้นเชิงในทางรบกันด้วยสื่อมากขึ้น แบบ
เดียวกับนักการเมืองที่มุ่งหาคะแนนเสียงหรือศรัทธามหาชน สามารถ
กลับถูกเป็นผิด กลับผิดเป็นถูก เปลี่ยนขาวเป็นด�ำ เปลี่ยนด�ำเป็นขาว รู้
ว่าจะวาดภาพอีกฝ่ายอย่างไรให้เหมือนปีศาจ รูว้ า่ ตนจะต้องปัน้ ท่าท�ำเสียง
แบบไหนให้เหมือนเทวดานางฟ้า  นั่นแหละ! ถึงยุคที่น่ากลัวกันจริงๆ
เพราะจะไม่มีทางรู้ว่าใครผิดใครถูก ใครควรได้รับการเห็นใจ ใครสมควร
ถูกกระทืบซ�้ำด้วยความสมน�้ำหน้ากันแน่
ประเด็นส�ำคัญคือ ‘คนปกติ’ อย่างเราๆท่านๆ ที่เชื่อว่าการติดโรค
มนุษย์ลุงมนุษย์ป้านับเป็นอัปมงคลยิ่ง จะต้องระวังตัวกันอย่างไร ไม่ให้
จับพลัดจับผลู หลงไปเป็นมนุษย์ลงุ มนุษย์ปา 
้ ก่อบาปก่อกรรมเป็นทีเ่ ดือด
ฉลาดทางอารมณ์

ร้อนตนเดือดร้อนท่านกันเสียเอง?
ค�ำตอบคือ ระวังตัวไว้! อย่านิยมลัทธิพวกมากลากไป อยู่ห่างๆ
กระทู้ชวนกระทืบข้อผิดของฝ่ายตรงข้ามเอามัน อย่าคลุกคลีกับพวกชอบ
เสี้ยมให้เห็นแต่ด้านเลวของศัตรู เพราะเมื่อใดที่คุณหลงสะใจที่เห็นคน
โดนรุมกระหน�ำ่ ด่าแบบไม่ตอ้ งสนใจทีม่ าทีไ่ ป ไม่ตอ้ งขอใบเสร็จหลักฐาน
เมื่อนั้นคุณเริ่มรับเชื้อร้ายระบาดเข้าสู่จิตวิญญาณแล้ว และไม่รู้ว่าจะเกิด
ปฏิกิริยาต่อเนื่อง ลุกลามได้มากเพียงใด
โซเชียลมีเดียมาเพือ่ อยูอ่ กี ยาวๆ นัน่ หมายความว่าพวกเรา  มีเวลา 
‘เลือกสะสมกรรม’ ทางโซเชียลมีเดียอีกยาวๆเช่นกัน
นอกจากที่แฝงอยู่ในโซเชียลมีเดีย ยังมีเชื้อร้ายทางวิญญาณชนิด
อืน่ อยูอ่ กี เช่น ในภาพยนตร์และละคร ทีส่ ร้างความชอบธรรมให้พระเอก
หรือนางเอก อาละวาด ท�ำร้ายคน ท�ำลายข้าวของ และนับวันจะจ�ำแนก
ยากขึ้นเรื่อยๆว่า  ระหว่างพระเอกนางเอกกับโจร แตกต่างกันตรงไหน
เพราะสมัยนี้เน้นเอาดาราหน้าตาดีมาเป็นแม่เหล็กดึงดูด ไม่ว่าจะบทดี
หรือบทร้าย ก็ใช้ ‘คนดูดี’ กันเป็นหลักทั้งนั้น
ดูเผินๆเหมือนไม่น่าจะมีอะไร แต่ข้อเท็จจริงก็คือ เมื่อคุณชอบคน
ที่มีบุคลิกลักษณะเช่นไร แนวโน้มคือคุณจะอยากเลียนแบบตามนั้น หาก
บทบาทในละครเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก็ดีแน่ แต่หากเป็นไปในทาง
ท�ำลาย เหวี่ยง วีน อาละวาด ก็เท่ากับแพร่เชื้อโรคทางวิญญาณเข้าสู่ตัว
ง่ายๆแล้ว แค่รับชมโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเท่านั้นเอง
การได้รับแรงกระตุ้นให้ราคะและโทสะผิดๆก�ำเริบอยู่ในใจ ก็คือ
การรับเชื้อนรกเข้ามาไว้ในชีวิต ถ้าเห็นโทษของเชื้อ และสามารถฆ่าเชื้อ
โรคทางวิญญาณได้ ก็ถอื ว่าเป็นการเสพความบันเทิงเอาสนุก หลบหนีโลก
ความเป็นจริงไปอยู่ในโลกความฝันชั่วคราว ปล่อยให้เชื้อโรคบางตัวผ่าน
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แต่หากไร้ภมู คิ มุ้ กัน ฆ่าเชือ้ โรคทีม่ าจากหนังและละครไม่ได้ ปล่อย
ให้ผ่านมา และปล่อยให้อยู่ต่อ อันนี้แหละ ต้นตอของข่าวหน้าหนึ่งที่คาด
ไม่ถึงหลายๆข่าว
สายเกินไปที่เราจะพูดเรื่องหยุดหนังหยุดละคร แต่ยังเป็นไปได้
เสมอที่คุณจะเลือกเสพ และไม่มองเป็นเรื่องเล็ก จุดสังเกตง่ายๆคือ ดูว่า
ตัวเองชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษ ดูแล้วอิน ดูแล้วเกิดภาพในหัววิ่งวน
ซ�้ำไปซ�้ำมา  ถ้าเห็นเรื่องไหนเขาแสดงบทบาทดีๆก็ดูได้ แต่ถ้ารู้ล่วงหน้า
ว่าจะแสดงบทไม่ดีนัก ก็ชั่งใจหน่อยว่าคุ้มหรือไม่ กับการรับเชื้อโรคทาง
วิญญาณเข้ามา
นอกจากนัน้ ควรสังเกตให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยว่า การติดตามละคร
เรือ่ งโปรด มีผลผูกพันทางใจมากกว่าภาพยนตร์ทมี่ คี วามยาวเพียงชัว่ โมง
ครึ่งถึงสามชั่วโมง ส�ำรวจใจดูจะรู้ว่าการบริโภคความบันเทิงในลักษณะ
เสพติดต่อเนื่อง มีผลมากกว่าดูสั้นๆแล้วจบเป็นเรื่องๆ ไม่ต้องผูกพันกับ
ตัวละครในเรื่องมากนัก
หากพบว่าตัวเองผูกพันกับมายาในละคร แล้วเกิดพฤติกรรมทาง
ลบในชีวิตจริง ให้เร่งรู้ตัว ยอมรับความจริงว่าคุณเป็นประเภทไวต่อการ
รับเชือ้ โรคทางวิญญาณเข้าตัว จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษา ซึง่ ขัน้ ตอนแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปก็อาจเริ่มจากลดระดับความผูกพัน เปลี่ยนจากดูละคร
ยาวๆมาเป็นดูภาพยนตร์สั้นๆ คุณจะพบว่ายังได้ดู แต่ก็สั้นจนไม่ผูกพัน
จบแล้วจบกัน จากนัน้ ถ้าคิดว่ายังมีเชือ้ ร้ายไม่หายขาด ก็อาจเข้าสูช่ ว่ งปลีก
วิเวกทางใจ งดการเสพอารมณ์บันเทิงจ�ำพวกหนังและละครสักพักหนึ่ง
เมื่อแน่ใจว่า ‘หายดี’ แล้วค่อยกลับมาเสพใหม่ ระวังตัวกันใหม่ หรือรู้ตัว
ว่าต้องรักษาตัวกันใหม่!
ฉลาดทางอารมณ์

เหตุใดช่วงเด่นของเพลงบางเพลง จึงย้อนกลับมาเล่นอยูใ่ นหัวของ
คุณซ�้ำซาก แม้จะพยายามไม่นึกถึง ก็ยังคงติดวน ท�ำความร�ำคาญให้อยู่
ได้?
แต่ละวันมีสำ�่ เสียงกระทบโสตมากมาย ทว่ามีเพียงบางชุดคลืน่ เสียง
ที่กระทบแล้ว เข้าไป ‘บาดใจ’ ให้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นพิเศษ หรือไม่
ก็กระตุ้นความรู้สึกได้แตกต่างจากเสียงอื่น ก่อให้เกิดแรงประทับฝังแน่น
และเล่นวนในหัวไม่เลิก คุณจะทราบว่าชุดคลืน่ เสียงใดโดดเด่นเป็นพิเศษ
ก็เมื่อมันเข้ามาวนซ�้ำอยู่ในหัวได้เรื่อยๆ ทั้งที่ไม่ตั้งใจนึกถึงนั่นเอง
สรุปเป็นสมการทางอารมณ์ได้ง่ายๆ คือ

ได้ยินเสียงบาดใจ -> สุขหรือทุกข์เป็นพิเศษ = จดจ�ำเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการวนซ�้ำไม่เลิก คุณจะนึกร�ำคาญ อยากแกะ
เสียงซ�ำ้ ออกจากหัว พอท�ำไม่ได้กเ็ ป็นทุกข์ แล้วความทุกข์จะยิง่ ตอกย�ำ้ ให้
เกิดการเล่นเพลงบ่อยขึ้นไปอีก
ทางแก้ง่ายๆ คือ ให้มองว่า  เสียงในหัวเป็น ‘คลื่นปฏิรูป’ เพราะ
มันแปลงสภาพตัวเองจากคลื่นเสียงจริงมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในสมอง จาก
นั้นลองกลับไปฟังเสียงจริงของเพลงนั้นอีกที ตั้งอกตั้งใจฟัง โดยเฉพาะ
ท่อนฮุกที่เข้ามาติดอยู่ในหัว สังเกตรายละเอียดของ ‘คลื่นเสียงจริง’ ว่า 
เหมือนหรือต่างจาก ‘คลื่นปฏิรูป’ ที่ปรากฏในหัวคุณเพียงใด
คุณจะเห็นรายละเอียดหลายอย่างที่ต่างกัน เช่น ความยาวในการ
ทอดเสียง ความชัดเจนจับต้องได้ ตลอดจน ‘ความรู้สึก’ อันเป็นปฏิกิริยา
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หลังจากนั้นให้รอดูต่อไปว่า เสียงที่จะมาวนซ�้ำในหัวของคุณอีก มี
ความเหมือนหรือต่างจากรายละเอียดที่ ‘ฟังจริง’ แค่ไหน
การเห็นความแตกต่าง ก็คือการเห็นความไม่เหมือนเดิม และการ
เห็นความไม่เหมือนเดิม ก็เป็นโอกาสได้รู้สึกถึงความไม่เที่ยง
ธรรมดาของจิตนั้น เมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใด จิตจะถอน
ตัวออกมาจากอาการยึดสิ่งนั้น ไม่อิน ไม่ปักใจสุข ไม่ปักใจทุกข์ และโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ทรมานใจกับสิ่งนั้นเลย เหมือนต่างคนต่างอยู่ จิตมี
ฐานะเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆเท่านั้น
เมื่อคุณรู้สึกถึงความห่าง ไม่ยึดแน่น ก็จะพบว่าอาการทางใจถอน
จากการวนซ�ำ้ หรือถ้ายังมีอยู่ ก็วนซ�ำ้ น้อยลงไปเอง จึงร�ำคาญน้อยลง เป็น
ทุกข์น้อยลง ไม่ได้อยากให้มันสาบสูญไปเร็วๆอีกแล้ว!

คนฉลาด คือ คนที่สามารถถอดเอาความคิดเพี้ยนๆออกจาก

วิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคิดจริง ทุกคนฉลาดหมด แต่ที่ฉลาดแค่ครึ่งๆกลางๆ ส่วนใหญ่
ก็เพราะฟุ้งซ่านจนความคิดพร่าเลือน หรืออีกทีก็เพราะความคิดดีๆ ถูก
รบกวนด้วยความคิดเพี้ยนๆ อันเกิดจากอารมณ์รักแรง อารมณ์เกลียด
แรง อารมณ์ด่วนทึกทัก ตลอดจนอารมณ์หวาดกลัว
ผู้ใดฝึกที่จะก�ำจัด ‘อคติ ๔’ อันได้แก่ อคติเพราะรัก อคติเพราะ
เกลียด อคติเพราะหลง กับอคติเพราะกลัว จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกก�ำจัด
อารมณ์โง่ อันเป็นเมฆหมอกบดบังประกายความฉลาดที่แท้จริงในตน

อคติเพราะรัก เหมารวมทุกความล�ำเอียงอันเกิดจากความ

พิศวาสหรือเข้าข้างพวกเดียวกัน

อคติเพราะเกลียด เหมารวมทุกความล�ำเอียงอันเกิดจาก

ความชิงชัง เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

อคติเพราะหลง เหมารวมทุกความล�ำเอียงอันเกิดจาก

ความส�ำคัญผิด ไม่รจู้ ริง ด่วนตัดสิน หรือกระทัง่ หัวทึบทือ่ คิดอะไรไม่ออก
แต่ต้องเค้นคิดให้ออก

อคติเพราะกลัว เหมารวมทุกความล�ำเอียงอันเกิดจาก

ความมีใจหด หวาดหวั่นพรั่นพรึง

การจะฉลาดเพราะเลิกอคติ ส�ำหรับคนส่วนใหญ่เหมือนเป็นไปได้
ยาก เพราะเมื่อยอมให้อารมณ์อันเป็นอคติชนิดใดครอบง�ำ แนวโน้มคือ
คุณจะปล่อยให้ตวั เองถูกครอบง�ำมานาน เหมือนเคยชินกับการติดคุกจน
มืออ่อนเท้าอ่อน เรี่ยวแรงแหกคุกแทบไม่เหลือแล้ว
ฉลาดทางอารมณ์
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แต่หากขยันถามตัวเองสั้นๆ เช่น “อคติอยู่หรือเปล่า?” โดยตรวจ
ไล่ไปเป็นข้อๆว่า นีก่ ำ� ลังรักเกิน เกลียดเกิน หลงเกิน หรือกลัวเกินอยูไ่ หม
ถามตัวเองหลายครั้งเข้า  อาจมีสักครั้งที่คุณรู้สึกว่าได้ ‘เจอ’ เงามืดที่
ตระหง่านเงื้อม ครอบง�ำหรือบงการจิต บงการความคิดอยู่เบื้องหลัง
เมือ่ เจอเงามืด ก็มโี อกาสหลุดจากเงามืด สังเกตดู หากปลอดโปร่ง
ขึ้น แล้วมีแก่ใจนึกคิดแตกต่างไปในทางดี ให้ถือว่าอารมณ์และความ
นึกคิดนั้น รอดพ้นเงื้อมมือของ ‘อคติ ๔’ มาได้
ทีส่ ำ� คัญ คือ คุณจะพบว่าเมือ่ พ้นอคติอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ ก็เหมือน
จะง่ายกับการพ้นอคติอื่นด้วยเช่นกัน
เมื่อพ้นจากอคติ ๔ คุณจะย้อนกลับมาพบว่า

ถ้าคิด ทุกคนสามารถท�ำความเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยเหตุดว้ ยผล
แต่ถ้าไม่คิด ไม่อยากยอมรับ เหตุผลทั้งโลกก็หายไป เหลือ

แต่ม่านหมอกทางอารมณ์ ที่อยากปฏิเสธความจริงตรงหน้า

คนส่วนใหญ่ยอมให้ตวั เองอยูใ่ นโหมด ‘อยากเอาตามใจอยาก’ จึง
ไม่น่าประหลาดใจที่จะเข้าโหมด ‘ยอมรับตามจริง’ ได้ยาก เมื่อใดเป็นผู้
ยอมรับตามจริงได้ทุกสถานการณ์ ไม่เข้าข้างแม้กระทั่งตนเอง เมื่อนั้น
คุณจะพบว่าชีวิตซับซ้อนน้อยลง เพียงเพราะจิตเรียบง่ายกว่าเดิม!

ถ้าคุณไม่พอใจใครบางคน นั่นนับเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าไม่พอใจได้
ทุกคน เอาแต่หงุดหงิดที่เห็นแต่ข้อเสียของใครต่อใครไปหมด อันนั้นนับ
เป็นเรื่องผิดปกติ
การเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นนั่นแหละ ข้อเสียอย่างหนักของคุณ!

เห็นแต่ข้อเสียของคนอื่น
จนไม่เห็นข้อเสียของตน
ที่ท�ำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ได้เรื่อยๆ
และยากที่จะท�ำตัวให้ใครเป็นสุขได้นานๆ
ทุกคนมีข้อเสีย หรือมีจุดไม่น่าชอบใจส�ำหรับคุณอยู่แน่ๆ ไม่ต้อง
พยายามหาก็เห็นได้ในเวลาไม่นาน คนโน้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ได้
ถ้าเอาคนรอบข้างมายืนเรียงหน้ากระดาน แล้วให้ระบุวา่ แต่ละคน
มีข้อเสียอันใดบ้าง ยิ่งชี้ คุณจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทุกที ราวกับใครเอาไฟ
มาสุมอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ร้ายสุด คือถ้าเอาตัวคุณเข้ายืนรวมอยู่ด้วย แล้วให้สารภาพตรงๆ
ว่าไม่ชอบอะไรในตัวเองบ้าง คุณจะหมดความสุขในชีวิตทันที เพราะรู้สึก
ว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ร้อนเกินจะรับได้ไหวอีกต่อไป
ดูเหมือนไม่นา่ จะมีใครบ้าพอ ทีจ่ ะคิดเกณฑ์คนรอบข้างมายืนหน้า
กระดานชี้โทษ แต่นั่นแหละ คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจิตของหลายๆคน!
เมือ่ ไวต่อการเห็นข้อเสียของใครต่อใครรอบข้าง วันๆจะเหมือนคุณ

ฉลาดทางอารมณ์
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แก้กังวลกับเสียงนินทา
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จับเอาคนรอบข้างมายืนเรียงอยู่ในใจ ให้ความรู้สึกเหมือนกองไฟมาสุม
รุมอยู่ในอก เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ ให้ ‘พูดถึง’ ใคร จริงๆแล้วเท่ากับให้บอกว่าใครคน
นั้น ‘ท�ำกับคุณอย่างไร’ หรือ ‘ท�ำให้คุณเกิดความรู้สึกแบบไหน’ นั่นเอง

คุณไม่อาจหลอกตัวเอง สมมุติภาพในใจ เปลี่ยนไฟให้เป็นน�้ำ ไม่
อาจแกล้งมองข้อดี ทัง้ ทีใ่ จยังมีความยึดติดอยูก่ บั ข้อเสียของคน ดังนัน้ ถ้า
หัดตั้งค�ำถามดีๆให้ถูก เพื่อให้ได้มุมมองตามจริง ใจคุณจะค่อยรู้สึกดีขึ้น
มาได้จริงบ้าง

เมื่อให้ ‘เล่ารายละเอียด’ เกี่ยวกับใคร จริงๆคือให้สาธยายว่าคุณ
‘คิดถึงความเป็นเขา’ ตรงไหนบ้าง หรือเผลอๆก็ ‘สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น’
อย่างนี้หรืออย่างไหน

บางทีคณ
ุ จ�ำเป็นต้องมีเช็กลิสต์สว่ นตัวเอาไว้ทอ่ งให้ขนึ้ ใจ ตกลงกับ
ตัวเองว่า แค่ไหนถึงรับได้ แค่ไหนถึงพอใจ เช่น
เขาท�ำหน้าที่ของตัวเองอยู่หรือเปล่า?
เขาให้สิ่งที่คุณต้องการบ้างหรือเปล่า?
เขา ‘จงใจ’ ท�ำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่า?
แน่นอน! มีใครบางคนจงใจให้คุณเดือดร้อนอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
และแม้แต่คนที่เลวที่สุดในชีวิต ก็ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่า ชีวิตเป็นอย่างนี้
ทุกคนต้องเจออย่างนี้ และผ่านอะไรอย่างนี้ให้ได้ ถ้าผ่านได้ส�ำเร็จโดยดี
ใจก็จะเข้มแข็งอยู่ในกุศลธรรม
การช่วยเป็นแบบทดสอบให้คุณนั่นแหละ ถือเป็นข้อดีอันน้อยนิด
ที่มีเขาอยู่ก็ได้ ไม่มีเขา คุณจะเอาอะไรฝึก?
ยิง่ สะสมข้อดีของคนรอบตัวได้มากเท่าไร น�ำ้ เย็นก็จะเหมือนยิง่ เอ่อ
ขึ้นมาในใจมากขึ้นเท่านั้น!
ฉลาดทางอารมณ์

ใครที่คุณไม่รู้จักดี แต่มีความหมั่นไส้กับการรู้เห็นอะไรบางส่วน  
หากอยู่ในที่ที่อนุญาตให้พูดเต็มเหนี่ยว มีเท่าไรยิงหมดแม็ก ไม่ต้องรับ
ผิดชอบว่าพูดผิดหรือถูก อยากใส่สตี ไี ข่แค่ไหนไม่ตอ้ งยัง้ คุณจะรูส้ กึ คันไม้
คันมือ คันปาก อยากกระหน�่ำให้สุดหลอดไหม?
นีค่ อื ความจริง คนเราสนุกกับการพูดถึงคนอืน่ ทีร่ จู้ กั กันแบบครึง่ ๆ
กลางๆ หรือไม่ก็เมามันกับการลงรายละเอียดเท่าที่อยากจ�ำไว้เมาท์
คุณไม่มที างเอ่ยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับใครได้ครบทัง้ หมด ตอนพูด คุณ
อาจรู้สึกว่า  พูดเท่าที่นึกได้ หรือแค่พูดตามอารมณ์พาไปแบบผ่านๆ แต่
ตอนเสียงพูดของคุณลอยลมไปถึงหูเขา เขาอาจรูส้ กึ ว่าคุณใจแคบมาก ไม่
เคยรู้จักตัวจริงของเขาเลย แต่กล้าวิจารณ์ซะขนาดนั้น
เมื่ออาศัยใจของคุณเองเป็นแว่นส่องใจมนุษย์ทั้งหลาย...
เมื่อทบทวนว่าตัวคุณเองก็มีเวลาน้อยในการท�ำความรู้จักคน...
เมื่อเข้าใจสาเหตุว่าเหตุใดคุณเองจึงด่วนตัดสินคนอื่นได้...
เมื่อนั้น คุณจะให้ความส�ำคัญกับ ‘เสียงลอยลม’ น้อยลงมาก ไม่
ว่าจะลอยมาแบบต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม!
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แก้เกลียด
วิธีที่ดีที่สุด ที่จะรู้สึกดีขึ้นทันทีกับคนที่คุณเกลียด คือมองเขาเป็น
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เครื่องฝึกจิต

หาทางออกที่ดีที่สุดให้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขา
และที่สุดอันเป็นที่สุด คือ ฝึกสมาธิแบบแผ่เมตตา!

เห็นใครเป็นเครื่องฝึกจิตได้ คุณจะพบว่า  เขาช่วยให้ชีวิตคุณ
ก้าวหน้ากว่าคนทั่วไปมาก

การฝึกแผ่เมตตา เป็นหนึง่ ในวิธที ชี่ ว่ ยให้เข้าถึงสมาธิชนั้ เลิศได้เร็ว
โดยไม่จ�ำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์กันนานๆ

ความรู้สึกที่มีต่อใครสักคน ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเขาถ่ายเดียว แต่
ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเองด้วย

ตั้งต้นฝึกแผ่เมตตา  ท่านให้ใช้ความผูกใจเกลียดนี่เองเป็นตัวตั้ง
โดยพิจารณาความเกลียดเหมือนโรคภัยไข้เจ็บ

มองอย่างคาดหวัง ก็ให้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แบบ

รอความหวัง หรือผิดหวังสมหวัง ทั้งที่เขาอาจไม่เคยอยากรับฝาก
ความหวังให้กับคุณเลย

มองอย่างเป็นเพื่อนร่วมโลก ก็ให้ความรู้สึกพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน แบบคนที่ต้องอาศัยโลกใบเดียวกัน คนหนึ่งท�ำไว้กับโลก
อย่างไร อีกคนก็ได้รับผลกระทบจากความเป็นโลกอย่างนั้น

มองอย่างเป็นศัตรูคู่แข่ง

ก็ให้ความรู้สึกว่ าต้อง
เอาชนะคะคานกัน ท�ำลายกัน ยอมกันไม่ได้ ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้
หรือกระทั่งเป็นสุขกับการอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้
แต่ถ้ามองอย่างเป็นเครื่องฝึกจิต ความรู้สึกทั้งหมดจะพลิกกลับ
เพราะธรรมดาคนเราจะไม่คดิ ฝึกจิต ฉะนัน้ เมือ่ ใครบางคนกลายเป็น
ที่ตั้งของการฝึกหัด เมื่อพบหน้าเขาพร้อมกับความตั้งใจนั้น ก็จะช่วยให้
มองย้อนเข้ามาที่ตัว รู้สึกเข้ามาที่ใจ รู้จักเทียบวัด เห็นจิตของตัวเองดีขึ้น
หรือแย่ลง แทนที่จะเขม้นมองแต่ความเป็นเขาที่คุณไม่ชอบท่าเดียว
เมื่อตั้งใจฝึก คุณเลือกฝึกได้สารพัด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกควบคุม
ตนเองในสถานการณ์อึดอัด ฝึกความฉลาดเลือกค�ำพูดผ่าทางตัน ฝึกคิด
ฉลาดทางอารมณ์

เวลาเกลียดใคร ไฟโทสะจะบีบให้คุณนึกถึงแต่ความชอบธรรมให้
เกลียด แต่ไม่เคยนึกเลยว่า จิตก�ำลังเป็นโรค จิตก�ำลังถูกย่างสด
พอมีคนชีใ้ ห้นกึ คุณจะนึกออก และรูส้ กึ อย่างนัน้ จริงๆว่า จิตก�ำลัง
ป่วย กับทัง้ นึกออกต่อด้วยว่า ถ้าหายป่วยได้ ก็ดีใจได้ว่าเราหายแล้ว หรือ
ทุเลาป่วยแล้ว จะได้กลับมามีก�ำลังวังชา เคลื่อนไหวคล่องตัว ไม่ต้องนั่ง
นอนตะครั่นตะครอ ระบมเนื้อตัวอีกต่อไป
ความรู้สึกแบบคนหายป่วยย่อมให้ความโล่งอกและเบาใจ ฉันใด  
ความรู้สึกแบบคนหายเกลียดย่อมให้ความโล่งอกและเบาใจ ฉันนั้น
ความโล่งอกและเบาใจจากภูเขาความเกลียดอันมืดทึบ ย่อมมีความ
สว่างพิเศษอยูใ่ นตัว ปรุงแต่งจิตให้ปลอดโปร่ง เบิกบาน แผ่ผาย เป็นกุศล
อย่างใหญ่ จึงง่ายที่จะพัฒนาเป็น จิตใหญ่ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ

๑
๒

สรุปการฝึกแผ่เมตตาเป็นขั้นๆได้ดังนี้

ระลึกว่า ไม่มใี ครเป็นเป้าฝึกจิตได้เหมาะเท่าคนทีค่ ณ
ุ เกลียด
และเพียงนึกได้เท่านี้ คนที่คุณเกลียดจะไม่น่ารังเกียจอีกต่อไป
เมือ่ รูส้ กึ เกลียด ให้ระลึกถึงอาการผิดปกติทางกายหรือทาง
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แก้เคืองคนไม่ชอบคุณอย่างไร้เหตุผล
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ใจ เช่น หน้ามืด ตามัว อกทึบ ใจสั่น คิดร้อน ฯลฯ แล้วพิจารณาว่านี่เรา
ก�ำลังป่วยทางจิต หรือเป็นโรคจิตแล้ว

เจอคนแสดงออกว่าไม่ชอบหน้าคุณอย่างชัดเจน คือความเจ็บปวด
ที่รบกวนจิตใจอย่างแรงชนิดหนึ่ง

ที่จะหายป่วย ไม่ใช่ฆ่าคนที่เกลียด แต่ต้องฆ่าความเกลียด
ในตน และวิธฆี า่ ความเกลียดทีง่ า่ ยอย่างเหลือเชือ่ ก็แค่คดิ ถึงความโล่งใจ
ตอนหายป่วย ไม่ต้องหน้ามืด ไม่ต้องตามัว ไม่ต้องอกทึบ ไม่ต้องใจสั่น
ไม่ต้องคิดร้อนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่อีกแล้ว

ถ้าแค่ ‘เข้าใจเหตุผล’ ว่าท�ำไมใครบางคนถึงไม่ชอบคุณ คุณอาจจะ
ยังอภัยเขาไม่ได้ แต่ถ้า ‘เข้าถึงอารมณ์’ อันเป็นทุกข์แบบเขา คุณจะอภัย
ได้อย่างไม่เหลือข้อแม้ใดๆอีก

๓
๔

อารมณ์คนแพ้เจ็บใจคนชนะ

ความปลอดโปร่งอันเกิดจากการหายเกลียด เป็นสภาพของ
จิตที่มีความพิเศษ มีพลังในตัว เพียงแค่จดจ่อรู้อยู่กับรสสุข สว่างโล่งจาก
อารมณ์เกลียดนัน้ นานพอ จิตก็เข้าสูค่ วามเป็นสมาธิได้ ลิม้ รสความสุขได้
ด้วยตนเองว่า เมตตาสมาธิเป็นอย่างไร

อารมณ์คนจนชิงชังคนรวย

ถ้าคุณอาศัยใครเป็นเครือ่ งฝึกสมาธิสำ� เร็จ รูจ้ กั รสสุขโอฬาร คุณจะ
นึกขอบคุณบุคคลอันเป็นเครือ่ งฝึกนัน้ ภาพมืดๆของคนทีค่ ณ
ุ เกลียด ย่อม
สว่างเรืองรองขึ้นในบัดดล ให้ความรู้สึกแสนดีเกินคาดด้วย

อารมณ์คนเจอแต่ด่า ที่นึกหมั่นไส้คนเจอแต่ชม

อารมณ์คนหน้าจืดริษยาคนหน้าตาดี
อารมณ์คนฉลาดอยากชิงต�ำแหน่งคนฉลาดกว่า
อารมณ์คนถูกทิ้งที่คั่งแค้นคนทอดทิ้ง
อารมณ์คนหูเบา ที่ถูกปั่นหัวให้เกลียดฝ่ายตรงข้าม

กระแสเมตตา  ถ้าเข้มข้นจริง จะเป็นความสว่างที่ไปถึงคนอื่นได้
สัมผัสจิตบุคคลอันเป็นเป้าฝึกได้ เห็นง่ายๆตอนพบกัน ถ้าจิตของคุณถูก
กระตุน้ ให้เกิดเมตตาสมาธิขนึ้ มา คุณจะรูส้ กึ ว่าอารมณ์ของเขาพลอยสว่าง
มีความนุ่มนวลอ่อนโยนตามไปด้วย

หลากหลายอารมณ์อันเป็นทุกข์เหล่านี้ เข้าใจได้ว่ามีอยู่จริง แต่ที่
จะเข้าให้ถึง ก็ต้องเจอกับตัวมาก่อน หรือร่วมรู้สึกไปพร้อมกันด้วย

หากคุณยังรักษาร่องอารมณ์เมตตาอันแสนสุขนัน้ ไว้ได้ ขณะพูดจา
หรือสบตากันต่อ ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้ทีเดียว!

อารมณ์อันเป็นทุกข์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า  ‘คิด’ ได้สมเหตุสมผลแค่
ไหน แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าใจมีอาการ ‘ยึด’ กับอะไรผิดๆเพียงใดด้วย

อารมณ์คนพาล ที่อยากอยู่เหนือหัวทุกคนในโลก

ขอเพียงคุณทบทวนว่าตัวเองก็เคย คือ เคยเกลียด เคยริษยา เคย
เจ็บใจอย่างไม่สมเหตุสมผล คุณจะอภัยผู้ที่ไม่ชอบคุณอย่างไร้เหตุผลได้
ดุจเดียวกับให้อภัยความไม่รู้ของตนเองในวันวาน!
ฉลาดทางอารมณ์

howfarbooks.com

103

แก้อาการหวง
ช่วยแล้วจะได้อะไร?
104

อภัยแล้วจะได้อะไร?
พูดดีแล้วจะได้อะไร?

แก้ห่อเหี่ยว
ความห่อเหี่ยวหรือหดหู่ใจ เป็นอาการที่จิตขาดความสดชื่น แม้มี
แรงกาย แต่ก็เหมือนหมดแรงใจจะท�ำอะไร
การหมดแรงใจทั้งที่ยังมีแรงกาย เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงว่า

ให้เปล่าแล้วจะได้อะไร?

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน

สัตย์ซื่อแล้วจะได้อะไร?
คนส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าไม่ได้อะไร แล้วจะท�ำไปท�ำไม?
คนอีกส่วนหนึ่งคิดว่า ท�ำแล้วมีความสุขก็ท�ำไปเถอะ!
คนส่วนน้อยคิดว่า ท�ำเถอะ! ท�ำแล้วได้ชีวิตดีๆมาชีวิตหนึ่ง!
กรรมที่กระท�ำเป็นประจ�ำ มีผลให้คุณมีตัวตนเป็นอะไรอย่างหนึ่ง
ก่อนตาย ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ให้ มีผลมากกว่าการมีความสุขเป็น
ครั้งๆ กล่าวคือ แม้อยู่ว่างๆในช่วงปลายๆของชีวิต แล้วเกิดความสงสัย
ขึ้นมาว่า  ตัวเองเป็นใคร เกิดมาท�ำไม อย่างน้อยก็ตอบถูกอยู่ในใจ รู้อยู่
เฉพาะตนว่า คุณเป็นจิตวิญญาณที่มีความสว่าง ไม่ใช่มาครองร่างมนุษย์
ชัว่ คราวเพือ่ รูจ้ กั แต่เอาเข้าตัว กอบโกยสมบัตบิ า้ เข้าสูช่ วี ติ หอบฟางไร้ราคา
เข้าหาความตาย
ในวันใกล้ตาย ความคิดท�ำนอง ให้คือเสียเปรียบ รับคือได้เปรียบ
หรือซื่อคือโง่ เจ้าเล่ห์คือฉลาด จะไม่อยู่ในหัวของคุณเลย เพราะสุดท้าย
จะพบว่า สิ่งที่ต้องการจริงๆ คือจิตดีๆ ความทรงจ�ำเกี่ยวกับชีวิตดีๆ เพื่อ
จะได้จากไปดีๆเท่านั้น!

ฉลาดทางอารมณ์

เมื่อไม่มีใจอย่างเดียว ความรักหรือความสัมพันธ์ใดๆก็ไปไม่รอด
กิจการงานใดๆก็ส�ำเร็จลุล่วงไม่ได้ หรือแม้กระทั่งชีวิตทั้งชีวิตก็อยู่ไม่ไหว
ความห่อเหี่ยวหรือหดหู่ใจอาจปรากฏในหลายรูปแบบ ความ
น้อยใจก็ใช่ ความเบือ่ หน่ายก็ใช่ ความวกวนคิดไม่ดกี ใ็ ช่ ความอ่อนล้าจาก
การต้องทนอดกลั้นก็ใช่ ความทรมานสุดบรรยายจากความรู้สึกผิดก็ใช่
แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนของความห่อเหี่ยว จะมีอยู่ก็เพียงแค่
สองระดับใหญ่ๆ คือ

๑

ห่อเหี่ยวจนจมอยู่กับความคิดว่า ‘ไม่มีทางแก้’

ความห่อเหี่ยวขั้นนี้ มักให้ความรู้สกึ เหมือนมือเท้าถูกล็อกตาย ไม่
อยากมีแก่จติ แก่ใจขยับเขยือ้ นไปไหน นึกว่าเยียวยาอย่างไรก็ไม่หาย เพือ่
แก้ทาง ให้คดิ ว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง ในเมือ่ กายมันไม่อยากขยับ
ก็ออกก�ำลังกายให้เกิดการขยับสุดฤทธิไ์ ปเลย โดยตัง้ เป้าหมายให้ชดั เจน
ทุกครั้งที่ออกก�ำลังกายว่า คุณจะ ‘ออกก�ำลังเพื่อท�ำลายความคิดแย่ๆให้
ได้’ เมื่อเล็งไว้เช่นนั้น ยิ่งเคลื่อนไหว ยิ่งกระปรี้กระเปร่า  คุณก็จะยิ่งเห็น
ความคิดความเชือ่ แย่ๆละลายหาย เหมือนเคาะสนิมทีเ่ กรอะกรังหนาเตอะ
หลุดร่วงเป็นกระบิๆ เห็นจะจะทันตาทันใจ!
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แก้ซึมเศร้า
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๒

ห่อเหี่ยวแบบยังคิดอยู่ว่า ‘น่าจะท�ำอะไรให้ดีขึ้นได้’

ห่อเหีย่ วแบบนี้ แค่ฝกึ หายใจให้สดชืน่ ก็พอ วิธหี ายใจให้สดชืน่ คุณ
ต้องฝึก ‘หายใจสองครั้ง’

ครั้งแรก หายใจยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความระลึกถึง

ความซึมเศร้าเป็นบทลงโทษ ส�ำหรับคนที่เอาช่วงสมองดีที่สุดของ
วัน ไปใช้ในการคิดเรื่องแย่ที่สุดของชีวิต!
มนุษย์ทุกคนตื่นเช้ามากับการ ‘เปิดสมองใหม่’ ธรรมชาติของการ
หลับนอน ช่วยรีเซ็ตอะไรๆที่ยุ่งเหยิงให้กลับเข้าที่เข้าทาง ถึงแม้จะยังรู้สึก
หนักๆเพราะยังมีเรือ่ งคัง่ ค้างคาใจ อย่างไรก็เป็นจังหวะทีป่ ลอดโปร่งทีส่ ดุ
เท่าที่จะมีได้ในวันหนึ่งๆ

ความจริงทีว่ า 
่ ลมหายใจคือความสดชืน่ กายสดชืน่ ใจ จากนัน้ ให้พกั เงียบๆ
รอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก

ถ้าเอาสมองไปคิดเรื่องดีๆได้ ชีวิตวันนั้นก็ดีได้ หรืออย่างน้อยก็ดี
กว่าเมื่อวานได้

ครั้งที่สอง หายใจเพื่อสังเกตว่า  ลมที่สองสดชื่นมากขึ้นหรือ

วิธีง่ายๆที่จะป้องกันตัวจากโรคซึมเศร้า คือ ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่า ถึง
เวลาตืน่ เช้า ก่อนลืมตาขึน้ มา จะให้มคี วามคิดเกีย่ วกับเรือ่ งใดบรรจุอยูใ่ น
หัว เช่น จะนึกถึงวิธีแก้ปัญหาที่ติดค้าง จะนึกถึงท่ากายบริหาร หรือจะ
นึกถึงลมหายใจยาวๆ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าในหัว ที่ดึงคุณจม
ลงสู่ห้วงน�้ำแห่งความหดหู่

น้อยลงกว่าลมแรก ปล่อยให้ลมเข้ามาตามธรรมชาติ อย่าเร่งรีบ อย่าฝืน
บังคับ แล้วส�ำรวจความรู้สึกตามที่มันเป็น ไม่หวังว่าจะรักษาหรือเพิ่ม
ความสดชื่นใดๆทั้งสิ้น
ไม่ว่าความสดชื่นซึ่งปรากฏในลมหายใจที่สอง จะเท่าเดิม จะมาก
ขึน้ หรือจะน้อยลง คุณจะพบสิง่ หนึง่ คือ จิตใจกลับฟืน้ ฟูสติ ความห่อเหีย่ ว
น้อยลงอย่างน่าประหลาดใจ นั่นเพราะจิตเปลี่ยนจากอาการจมอยู่กับ
ความห่อเหี่ยว มาเป็น ‘เห็นความไม่เที่ยงของความสดชื่น’ แทน ซึ่งให้
ความรู้สึกดี ท�ำนองเดียวกับรู้สึกว่า ตัวเองหล่อหรือสวยน้อยลง ไม่ใช่น่า
เกลียดขีร้ วิ้ ขีเ้ หร่ชวนเมิน หรือท�ำนองเดียวกับรูส้ กึ ว่า ร�ำ่ รวยน้อยลง ไม่ใช่
ยากจนข้นแค้นเกินจะรับ
เมื่อฝึก ‘หายใจสองครั้ง’ ให้ได้ทุกครั้งที่ห่อเหี่ยว จะเหมือนคุณมี
ก�ำลังวิเศษหนุนหลัง จะตกแล้วไม่ตกจริง จะเหี่ยวแล้วไม่เหี่ยวจริง ทั้งๆ
ที่ไม่ได้ท�ำอะไรเพิ่มเติมมากมาย นี่คือหลักฐานยืนยันว่า  ความห่อเหี่ยว
ครอบง�ำคุณไม่ได้หรอก ถ้าคุณไม่ก้มหน้าก้มตาปล่อยให้มันครอบง�ำ!
ฉลาดทางอารมณ์

ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้า คุณจะพบว่ามีเรื่องที่เตรียมไว้ ปรากฏขึ้นใน
หัวจริงๆ ราวกับหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้ก่อน และพิเศษไปกว่านั้น คือ
คุณก�ำหนดรายละเอียดล่วงหน้าไว้อย่างไร ร่างกายและจิตใจก็จะตอบ
สนองให้แบบสั่งได้เสียด้วย
ยกตัวอย่างเช่น คิดไว้ล่วงหน้าก่อนนอนว่า จะตื่นขึ้นพร้อมกับการ
หายใจทั่วท้อง สายลมยืดยาว มีความสุขสดชื่น พอรู้สึกตัวขึ้นมา ร่างกาย
จะผ่อนคลาย ขยายหน้าท้อง รับสายลมยาว นิ่มนวล สบายไปทั่วตัว
ราวกับยืนสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่บนยอดเขาสูง
วันแรกๆอาจสุขนิดหน่อย แต่ยิ่งร่างกายและจิตใจตอบสนองเป็น
อัตโนมัติมากขึ้นเท่าไร วันต่อๆมาจะยิ่งสุขเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งนานไป
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แก้สงสารตัวเอง
คุณจะยิง่ อยากตืน่ ขึน้ มาพบกับความสดชืน่ แทนการกลัวจะต้องตืน่ ขึน้ มา
พบกับความห่อเหี่ยวหรือโลกมืดหม่นดังเคย
108

ขอให้คดิ ว่า เช้าวันใหม่ คือโอกาสรับพลังใหม่ๆ คุณจะพบว่านีไ่ ม่ใช่
แค่ความเชื่อ แต่เป็นของจริง จับต้องได้ สะสมเพิ่มได้เรื่อยๆ
เมื่อตื่นขึ้นมากับลมหายใจสดชื่นได้ทุกวัน คุณจะย้อนกลับมาเห็น
ว่าความหดหู่ห่อเหี่ยวนั้น เกิดจาก ‘โรคมโนผิด’ เอาแต่คดิ ถึงแง่ลบ แง่รา้ ย
แต่เช้า  พอสลับขัว้ เปลีย่ นทุกเช้าให้เป็นพลังบวก ก็จะมีกำ� ลังใจเข้มแข็งได้
ฮึกเหิมเหมือนคนก�ำลังจะไปเทีย่ วสวนสนุก แทนความอยากแฟบฟุบเหมือน
คนก�ำลังจะต้องนอนตายก็ไม่ปาน!

คนเข้มแข็ง จะมองว่า การห้ามใจจากการท�ำผิด เป็นชีวิตที่

เข้มแข็ง น่าภูมิใจ

คนอ่อนแอ จะมองว่า  การต้องทนอดกลั้นต่อแรงยั่วยุของ

กิเลส เป็นชีวิตที่น่าสงสาร น่าทรมานใจ

ความรู้สึกสงสารตัวเอง มักกลายเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมส�ำหรับ
คนอ่อนแอ ให้ประพฤติผิด ด้วยความคิดว่าช่วยไม่ได้ จะเป็นยังไงก็ช่าง
หัวมัน
ต่อเมื่อฝึกที่จะเปลี่ยนมุมมอง รู้จักภูมิใจในความสามารถเอาชนะ
ตัวเอง รู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้น หลังผ่านด่านกิเลสส�ำเร็จในแต่ละ
ครั้ง คุณจะเลิกสงสารตัวเอง เห็นตัวเองน่านับถือพอจะเชิดหน้ามองเงา
ในกระจก เพื่อเห็นคนชนะที่มาแทนขี้แพ้ในวันก่อนๆได้
อย่ามองหาทางลัด อย่าหลงนึกว่าความอ่อนแอเป็นจุดอ่อนที่มียา
วิเศษพ่นใส่ทเี ดียวหาย ไม่มอี บุ ายใดๆบันดาลให้คนอ่อนแอกลายเป็นคน
เข้มแข็งชั่วข้ามคืน เปรียบเหมือนคนกล้ามเนื้อเหลวอยากมีกล้ามเนื้อที่
แข็ง ต้องไม่ใช่นั่งพนมมือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วย คุณต้องค่อยๆ
ออกแรง ค่อยๆคิดถึงภาพสุดท้าย ตัง้ เป้าหมายว่าจะกลายเป็นคนเข้มแข็ง
ให้ได้
คนอ่อนแอจะร�ำคาญตัวเอง แล้วก็เสียความนับถือตัวเองกันทัง้ นัน้
ภาพความเป็นคนเข้มแข็งย่อมน่าอุน่ ใจ และน�ำกลับมาซึง่ ศักดิศ์ รีนา่ นับถือ
ของตัวเอง ภาพความเป็นคนเข้มแข็ง จึงเป็นเป้าหมายที่มีพลังมากพอจะ
ชวนให้คุณยอมอดกลั้นกับอะไรก็ตามที่เคยอดกลั้นได้ยาก หรืออดกลั้น
ไม่ได้ เพราะแค่อดกลั้นได้ครั้งสองครั้ง ภาพนั้นก็จะกลายเป็นมโนภาพ
ของจริงในตน แบบไม่ต้องเค้นจินตนาการกันแล้ว!

ฉลาดทางอารมณ์
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แก้อาการเบื่อโลก
110

ตอนอยูใ่ นอารมณ์เบือ่ โลก คุณจะแยกแยะไม่ออกว่า อะไรน่าเบือ่ น้อย
อะไรน่าเบือ่ มาก เพราะมองอะไรข้างนอกก็นา่ เบือ่ เหมือนๆกันไปหมด แทบ
ไม่มสี งิ่ ใดกระตุน้ ให้คกึ คักกระตือรือร้นขึน้ มาได้เลย
แท้จริงแล้ว อาการเบือ่ โลก เป็นเพียงความเบือ่ ทีแ่ น่นหนา เข้มข้น
จนกระทัง่ บีบความรูส้ กึ ให้จมทุกข์อยูก่ บั ภายใน ไม่ยอมให้จติ เผยอตัวออก
ไปรับความสุขจากสิ่งกระทบใดๆได้
อันที่จริงแล้ว คุณสามารถส�ำรวจตัวเองได้ว่า  อาการเบื่อโลกมีอยู่
สองแบบ คือ

เบือ่ โลกทีจ่ ำ� เจ แล้วอยากได้โลกใหม่ทสี่ ดใสแหวกแนวกว่า

เดิม แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เบื่อแบบนี้ ยากจะหลุดพ้นจากความเบื่อได้แบบยั่งยืน เพราะเมื่อ
ได้อะไรหวือหวาแปลกใหม่มา ในที่สุดมันก็ต้องเก่าแก่ลง ซ�้ำร้าย ถ้าเบื่อ
ความจ�ำเจอยู่ แนวโน้มคือคุณอยูภ่ ายใต้ปจั จัยให้ตอ้ งจ�ำเจอย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว
ยากจะขยับเคลื่อนไหวหรือดิ้นหนีไปทางอื่นได้รอด
ยกตัวอย่าง ถ้าความเบื่อจุกอกจุดชนวนขึ้นมาจากความเบื่องาน
คนส่วนใหญ่จะรอให้งานมันสนุกขึน้ มาเอง เกียจคร้านเกินกว่าจะพยายาม
ท�ำความสนุกให้กับงานบ้าง เช่น คิดว่าจะท�ำงานเสร็จให้เร็วขึ้นสองเท่า 
หรือไปเรียนรูส้ งิ่ อืน่ ทีอ่ ยากเรียนเพือ่ น�ำมาประยุกต์กบั งาน หรือฝึกท�ำส่วน
ของงานทีเ่ คยต้องพึง่ พาคนอืน่ อะไรทีแ่ ปลกใหม่จะสามารถเปลีย่ นโหมด
สมองได้จริง สดชืน่ ขึน้ ได้จริง แต่แม้รเู้ ช่นนี้ คนส่วนใหญ่กเ็ คยชินกับนิสยั
ติดตัวที่ยากจะแก้อยู่ดี

ที่ว่าโลกภายนอกเป็นเท็จ ไม่ได้หมายเอาเฉพาะความโกหก
ปลิ้นปล้อนจอมปลอมของผู้คน แต่เหมารวมถึง ‘โลกความจริง’ ทั้งใบ ที่
ใครๆเห็นว่าจับต้องได้ และคุณนึกว่ามันมีความแน่นอน แท้จริงแล้ว หาก
พิจารณาดูจะรู้ซึ้งว่า  สิ่งใดก�ำลังปรากฏอยู่ท่าไหน ในที่สุดจะต้องเปลี่ยน
ไปเป็นท่าอื่นทั้งหมดทั้งสิ้น
ก็สงิ่ หนึง่ สิง่ ใดต้องเลอะเลือนไปเป็นธรรมดา แล้วเราจะยึดถือสิง่ ใดว่า
เป็นจริงได้เล่า? ถ้าสิง่ ใดเป็นจริง สิง่ นัน้ ต้องไม่เคลือ่ น ไม่แปลงไปราวกับ
ภาพลวงตาใช่ไหม?
หากเบือ่ โลกภายนอกอันเป็นเท็จ คุณมีสทิ ธิห์ ลุดพ้นจากความเบือ่
ได้จริง เพราะเมื่อเลิกใส่ใจความไม่เที่ยงภายนอกอันไร้แก่นสาร หันมา
ใส่ใจความไม่เทีย่ งอันเป็นภายในอยู่ คุณจะได้แก่นสารบางอย่างในทันที
เช่น แม้แต่ความเบื่อที่ก�ำลังอัดแน่นอยู่ในตัว ก็แน่นไม่เท่าเดิมในแต่ละ
ลมหายใจที่ผ่านไป พอเห็นเช่นนี้ จิตก็รู้ว่าความเบื่อเป็นเพียงพยับแดด
ลวงใจ ไม่ได้เป็นของจริงที่ยั่งยืนอะไรเลย จิตจึงเลิกยึดอารมณ์เบื่อ เลิก
ทุกข์ทรมานกับความเบือ่ เหมือนคนทีต่ นื่ จากหลับแล้วคลายมือออกจาก
ท่าก�ำสิ่งลวงตาในฝันเสียได้ง่ายๆ!

เบือ่ โลกภายนอกอันเป็นเท็จ แล้วอยากหันมาสนใจ

โลกภายในอันเป็นจริง
ฉลาดทางอารมณ์
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แต่ละคนมีความผิด ทีย่ อ้ นคิดแล้วเสียดแทงแสลงใจ ตอนท�ำลงไป
ไม่รู้ว่ามันผิด ตอนย้อนคิดถึงรู้สึกว่าน่าอาย คล้ายสะกิดแผลที่ซุกไว้ให้
ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอีก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด คิดกี่ทีก็เป็น
ทุกข์ อยากย้อนกลับไปแก้กย็ อ้ นไม่ได้แล้ว คนอืน่ ได้ยนิ ไปแล้ว หรือใครๆ
ก็เห็นหมดแล้ว หรืออย่างน้อยก็รู้อยู่แก่ใจคนเดียวแล้วว่าเราท�ำ
เรื่องบางเรื่อง อาจเกิดขึ้นในวัยเด็ก แต่ถ้าท�ำให้รู้สึกผิดแรงๆ หรือ
อับอายขายหน้ามากๆ คุณจะไม่ลืม แม้เวลาผ่านไป อายุมากขึ้นเพียงใด
ก็ตาม ยิ่งความทรงจ�ำแจ่มชัด ก็ยิ่งเหมือนเกิดขึ้นหยกๆนี่เอง
ความทุกข์ไม่มีวัย ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีหน้าตา มีแต่ระดับความแรง
มากพอจะท�ำให้ฝังใจจ�ำหรือไม่!
เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระตุ้นให้นึกถึงเรื่องเก่าๆ แล้วเกิดความทุกข์
ร้อน กระสับกระส่าย รู้สึกผิด หรือเหมือนตัวตลก อับอายขึ้นมาราวกับ
เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อครู่ ขอให้ทราบว่า นั่นคือ ‘ปม’ ที่ไม่มีทางแกะออก
มีทางเดียวคือคุณต้องใช้ประโยชน์จากมัน!

ตอบให้ตรง ตอบให้ชัด ถ้ามีก็ตอบตัวเองว่ามี เพื่อให้เกิดวูบความ
รู้สึกว่า ตัวเดิมที่เคยผิด เคยน่าอาย มันยังคงอยู่ และอาจแผลงฤทธิ์ เพิ่ม
เรื่องผิด เพิ่มความน่าอายขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ตรงนั้น คุณจะมีแก่ใจ
คิดแก้ คิดเปลี่ยน คิดต่อสู้ คิดต้านทานกับอารมณ์นั้นๆ แล้วรู้สึกดีที่ตัว
เองจะไม่เข้าฝักเข้าฝ่ายกับอารมณ์น่าละอาย ไม่ปล่อยให้เป็นเสี้ยนหนาม
เสียดแทงใจกันอีกต่อไป
แต่ถา้ ตัวเดิมทีเ่ คยผิด เคยน่าอาย มันหายไปแล้ว คือ อารมณ์แบบ
นั้นไม่หลงเหลือ ไม่มีผิด ไม่มีพลาด ไม่มีพลั้ง ไม่มีเผลอเช่นนั้นอีกแล้ว
ก็ให้บอกตัวเองดังๆว่า “เป็นคนละตัวกันแล้ว! ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว!”
คุณจะได้เกิดวูบความรูส้ กึ ว่าอารมณ์เดิม เป็นเพียงตัวตนทีห่ ายไป
จะเหลือก็แต่ความทรงจ�ำที่ยังเตือนอยู่ ทว่าความทรงจ�ำดังกล่าว ก็ไม่ใช่
‘กรรมใหม่’ อีกต่อไปแล้ว จึงไม่ใช่เรือ่ งต้องน่ารูส้ กึ ผิดหรือรูส้ กึ อายอีกแล้ว
เรื่องน่าอายจริงๆในตอนนี้ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อยังคงเดินหน้าก่อ
กรรมใหม่ ไม่ต่างไปจากเดิม ไม่รู้จักคิดอะไรเพิ่มเติมเลยเท่านั้น!

ให้ตั้งหลักจากการพินิจดูว่า  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือบาปผิด
หนึ่งๆนั้น ยืนพื้นอยู่บนจิตใจหรืออารมณ์ประมาณไหน ยกตัวอย่างเช่น
อารมณ์คึกคะนองอยากกลั่นแกล้ง อารมณ์เจ็บใจอยากเอาคืน อารมณ์
อยากอวดบ้ากล้าเด่นดัง อารมณ์เห็นแก่ตวั อยากหลอกลวง อารมณ์อยาก
เผยใจ อารมณ์เพศที่อดไม่ได้ อารมณ์หิวเงินจนหน้ามืด อารมณ์ปล่อยใจ
อยากเพ้อพล่ามพูดไม่คดิ หรือเป็นอารมณ์ปกติดๆี อยูน่ ี้ แต่ดว้ ยความไม่รู้
ว่าพูดบางค�ำแล้วจะเข้าใจผิดกันใหญ่โต เป็นต้น
เมื่อเห็นอารมณ์อันเป็น รากฐานของกรรม ชัดๆแล้ว ก็
ให้พิจารณาต่อไปว่า อารมณ์แบบนั้นๆ ยังคงมีอยู่ในเราไหมในวันนี้?
ฉลาดทางอารมณ์
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การหลงรักทางเน็ตเกิดขึน้ ได้อย่างไร ท�ำไมคุยกับบางคนรูส้ กึ ดีกว่า
คนที่คบกันแบบเจอตัวจริงเสียอีก?
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ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะการคุยทางเน็ต กระตุน้ ให้ใช้จนิ ตนาการ ส่วน
การคุยแบบเห็นหน้า กระตุ้นให้อยู่กับความจริง!
จินตนาการเป็นความอบอุ่นใจที่ดูสมบูรณ์แบบ
จินตนาการไม่มีอ้วนไปหรือผอมไป
จินตนาการไม่มีเสียงตะคอกระคายโสต
จินตนาการไม่มีกลิ่นตัวกับกลิ่นปาก
จินตนาการไม่มอี ะไรก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ชอบ เพราะใจคุณกรองสิง่ ที่
ไม่ชอบออกไปหมดแล้ว
จะคุยกับใครก็ตาม ขอเพียงเขาหรือเธอจุดอารมณ์อยากพูดคุยให้
กับคุณ ยิง่ คุยบ่อย ยิง่ คุยนาน คุณจะยิง่ ถูกดูดเข้าไปอยูใ่ นโลกจินตนาการ
มากขึน้ เท่านัน้ ต่อให้ไม่เคยเห็นหน้า ก็จะรูส้ กึ เหมือนเห็นหน้าแล้ว
เพราะจินตนาการทีเ่ ข้มข้นพอ ได้ชว่ ยวาดภาพใบหน้าเขาหรือเธอ
ให้เด่นชัดขึ้นมาในใจคุณแล้ว
เบือ้ งหลังค�ำพูดทีก่ อ่ ให้เกิดจินตนาการ คือบุคคลจริงๆ ฉะนัน้ ไม่วา่
จินตนาการจะก่อให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์เพียงใด คุณจะทึกทักว่านัน่ เป็นสุข
เป็นทุกข์จริงๆจังๆเสมอ แม้จะถูกหลอก ปล่อยให้หลงสร้างจินตนาการ
อยู่คนเดียวก็ไม่รู้ตัว หรือไม่อยากเฉลียวคิดให้ทัน
ตัวอย่างที่มีมานานและจะมีไปตลอดก็เช่น ถ้าไม่เคยพบตัวจริง  ก็
เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหารูปใครมาหลอก หรือบางทีกบ็ อกว่า  ใช้รถยีห่ อ้ หรู
เล่นหุ้นได้ปีละหลายล้าน ชอบอะไรอย่างนั้น ท�ำงานอย่างนี้ ทั้งที่ตัวจริง
ฉลาดทางอารมณ์

ไม่ได้ใกล้เคียงกับที่โฆษณาไว้เลยแม้แต่น้อย
แต่ฝ่ายถูกหลอกเมื่อหลงเชื่อไปแล้ว ก็จะรู้สึกว่า  เขาเป็นอย่างนั้น
เธอเป็นอย่างนี้แน่นอน!
บางทีขนาดเขาหรือเธอไม่บอกอะไร ถ้าคุณอยากมโนเสียอย่าง แค่
อาศัยร่องรอยจากการสนทนาบางค�ำ คุณก็อาจเข้าใจผิดไปเองว่า เขาหรือ
เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ต่อให้เขาหรือเธอแก้ว่าไม่ใช่ ความยึดมั่นใน
จินตนาการก็มีสิทธิ์ท�ำให้คุณยังยึดมั่นความเชื่อของตนอยู่ดี

การหลงรักทางเน็ตเป็นหลักฐานได้ดีว่า
หลายครั้งเจ้าตัวไม่ต้องท�ำอะไร
จินตนาการของคุณจัดการให้เองหมด
หลายคนได้บทเรียนจากจินตนาการ ผ่านการเผชิญหน้าความจริง
แต่หลายคนก็ตดิ หลง วนเวียนอยูก่ บั ความฝันไปเรือ่ ยๆ แล้วอยากหนีหาย
จากโลกความจริงไปเลย อันนี้เป็นเหตุให้เกิดความหักเหในทางลาดลง
ต�่ำเสียมากกว่าจะไต่ขึ้นสูง เช่น น�ำไปสู่โรคติดเน็ตแบบถอนตัวไม่ขึ้นบ้าง
น�ำไปสู่โรคกลัวสังคม เกรงการเผชิญหน้าความจริงบ้าง หรือกระทั่งโรค
ทนความจริงไม่ได้ อยากฆ่าตัวตายหวังสวรรค์บ้าง
ระหว่างโดนคนหลอก กับโดนจินตนาการของตัวเองหลอก การ
โดนจินตนาการของตัวเองหลอกน่ากลัวกว่า  เพราะพอรู้ตัวว่าโดนใคร
หลอก คุณจะเลิกไว้ใจเขาทันที ขณะทีถ่ า้ โดนจินตนาการตัวเองหลอก คุณ
จะยังคงรู้สึกอบอุ่นใจกับมันอยู่
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เพื่อจะ ‘หายป่วย’ จากโรคมโนเกินจริง คุณจ�ำเป็นต้องเห็นให้ชัด
ทั้งคุณและโทษของจินตนาการ

อาการของคนอกหัก คือ รู้สึกผิดหวังจากความรัก หรือรู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง หรืออีกทีก็รู้สึกเสียหน้า ไม่มีค่าให้เขาหรือเธอเห็นหัว

ถ้าไม่จนิ ตนาการเลย มนุษย์จะต้องติดอยูแ่ ต่กบั ความจริงอันแห้งแล้ง  
การมีจนิ ตนาการบ้าง อย่างรูว้ า่ นัน่ เป็นจินตนาการ นับเป็นการหลบหนี
ชัว่ คราวทีช่ ว่ ยให้จติ ใจผ่อนคลายลงจากอาการหิวโหยได้

ไม่วา่ จะจาระไนได้วา่ ใครผิดใครถูกแค่ไหน เทีย่ วไปฟังเทศน์สกั กีว่ ดั
เข้าใจชัดเจนว่าควรแยกทางกันเพราะเหตุใด ใจก็จะไม่เลิกเจ็บ ไม่รสู้ กึ ว่าอกที่
หักจะกลับประสานเข้าทีเ่ มือ่ ใด ขอเพียงยังจ่อใจคิดถึงคนรักเก่าอยูไ่ ม่เลิก
เท่านัน้

แต่ถา้ จินตนาการจริงจังเกินไป หลงเชือ่ ว่าทุกสิง่ ทีค่ ดิ ทุกสิง่ ทีร่ สู้ กึ คือ
ความจริงอันเป็นอืน่ มิได้ อันนัน้ อันตรายแล้ว เป็นโทษแล้ว ต้องแก้เกมกัน
ใหม่แล้ว
เมื่อจะปักใจเชื่อมโนภาพอันใด ที่ยังปราศจากความจริงจับต้องได้
มารองรับ ให้เร่งรูต้ วั ณ บัดนัน้ ว่า เป็นอาการทีจ่ ติ ขุดหลุมดักตัวเอง เพียง
แค่รู้สึกให้ทัน และกระซิบกับตนว่า  ‘นี่กับดัก’ ก็จะไม่เกิดอาการถล�ำลึก
ลงไปเต็มที่แล้ว
การไม่ถล�ำตัวจมมิด ช่วยให้มีสติรองรับจินตนาการอยู่ตลอดเวลา   
ถ้า ‘รู้ความจริงทั้งหมด’ แล้วสมจินตนาการ ก็น่าดีใจสมตัว แต่ถ้าต้องผิด
หวัง ไม่สมกับที่จินตนาการไว้ ก็จะไม่ใช่ความผิดหวังที่แรงขนาดบาดเจ็บ
อะไรได้เลย!

สรุปคือ จะแก้อาการอกหัก ง่ายนิดเดียว ก็แค่เลิกคิดถึงเขาหรือเธอให้
ได้เท่านัน้ !
เทคนิคของแต่ละคนต่างกัน บางคนก็ไปเที่ยว บางคนก็บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ บางคนก็นงั่ สมาธิดลู มหายใจ ฟังดูมแี นวอุบายร้อยแปด
ให้เลือกใช้
แต่ปญ
ั หาจริงๆคือ ถ้าใจยังอยากคิด ไม่อยากจะลืม และอยาก
จะเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคน อุบายโลกหรืออุบายธรรมข้อไหนก็
ไม่ได้ช่วยจริงหรอก เพราะใจไม่ได้อยากเที่ยว ไม่ได้อยากบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ไม่ได้อยากรู้ลมหายใจ ความอยากที่แท้จริงคืออยาก
เอาเขาหรือเธอกลับมา หรือไม่ก็เสกปิ๊งเดียวให้เขาหรือเธอหายไปจากใจ
ชั่วกาลนาน โดยไม่ต้องเพียรพยายามใดๆ
คุณจ�ำเป็นต้องมีงานบางอย่างที่ ‘เต็มใจคิด’ และ ‘เต็มใจท�ำ’ อย่าง
สุดตัวอยู่ก่อน หรือถ้าไม่เคยมีก็ต้องหาให้เจอ จะเป็นกีฬา  ดนตรี หรือ
สวดมนต์นงั่ สมาธิกต็ าม อย่าคาดหมายว่าจะมีอบุ ายใดๆปัดเป่าความเจ็บ
ปวด หรือเข้ามาระงับความคิดถึงได้แบบเฉียบพลัน เพราะค�ำปลอบและอุบาย
ทัง้ โลกช่วยได้แค่ชวั่ คราว ระยะยาวต้องมีเรือ่ งน่าติดใจอืน่ มาคานอ�ำนาจ แย่ง
พืน้ ทีค่ วามคิดความจ�ำกันกับคนทีผ่ า่ นไปเพียงตัว แต่ทงิ้ เหตุการณ์ไม่รลู้ มื ฝาก
ไว้ทกี่ ลางใจคุณ ไม่ยอมเอาติดตัวไปด้วย!

ฉลาดทางอารมณ์
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ตอนใกล้ตาย
ทุกคนจะรู้ว่าถ้าฉลาดจริง
ต้องเอาตัวรอดได้
อบอุ ่นใจอยู ่กับความเป็นตัวเองได้
ด้วยความสงบสบาย สว่างเย็น
โปร่งโล่งไปถึงไหนๆ
ไม่มีใครฉลาดขึน้ เองเพราะใกล้ตาย
ความโง่ทางจิตที่สัง่ สมมาทัง้ ชีวิต
ท�ำให้คนทัง้ โลกกลัวตายกันหมด
จะเว้นไว้ก็แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู ่
ยังมีสตินานพอจะสัง่ สมความรู้
รู้ทางสร้างความสว่างให้แก่จิต
รู้ทางเห็นความจริงที่ซ้อนๆกันเป็นภาพลวงตา
กระทัง่ รู้จักตัวเองต่างไปจากเดิม
เห็นชัดว่าตนไม่ใช่ ก้อนอัตตาเดี่ยวๆ
แต่ท่แี ท้คือชิน้ ส่วนอนัตตาเป็นชัน้ ๆ
ประชุ มกันไม่นาน
อย่างไรก็ต้องแยกย้ายหายสูญ
นัน่ เอง! ความฉลาดจริงจึงเริม่ ปรากฏ!

ฉลาดทางจิต

รู้ทางมาของความฉลาด
120

เริ่มต้นชีวิตมา  ทุกคนโง่ทางความคิดเท่ากันหมด ทุกคนจ�ำเป็น
ต้องเรียนรูว้ ธิ คี ดิ ทัง้ จากผูเ้ ลีย้ งดู และจากประสบการณ์ของตนเอง จึงค่อย
คิดอ่านได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ

จะฉลาดทางความคิด ต้องฝึกคิดแก้ปญั หาบ่อยๆ ต้องฝึก

คิดหาทางเอาสิง่ ทีต่ อ้ งการมาให้ได้ ต้องฝึกคิดล่วงหน้าเป็นชัน้ ๆ ต้องฝึกคิด
เป็นระบบระเบียบอย่างมีเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม คนคิดอย่างฉลาด อาจแก้ปัญหาตัวเลขได้ แต่แก้
ปัญหาทางอารมณ์ไม่ไหว หลายคนแก้ปัญหาที่ท�ำงานเสร็จ พอกลับบ้าน
ทะเลาะตบตีกับคู่ครองไม่เสร็จก็มี
ความจริงก็คอื คนทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์ มักได้ดมี สี ขุ มีหน้ามีตา 
ตลอดจนฐานะและต�ำแหน่งเหนือกว่าคนทีม่ แี ต่ความฉลาดทางการคิดท่าเดียว

จะฉลาดทางอารมณ์ ต้องฝึกคิดให้เป็นบวกบ่อยๆ ต้องฝึก

คิดหาของดีจากสถานการณ์เสียหายให้ได้ ต้องฝึกคิดวางแผนเกีย่ วกับอนาคต
ทีด่ ขี นึ้ ต้องฝึกคิดพักผ่อนหรือท่องเทีย่ วได้ถกู เวลา

มีราคาอันใด ต้องฝึกรู้ว่าไม่มีเป้าหมายใดเกินความพ้นจากหล่มทุกข์
ความฉลาดทางจิต ไม่ได้เริม่ จากการรูร้ อบตอบได้เกีย่ วกับเรือ่ งนอกตัว
แต่ตงั้ ต้นจากการ ‘รูส้ กึ ’ ถึงความจริงในตน
คุณยังคงเห็นทุกสิง่ ด้วยตาเปล่าเหมือนเดิม แต่จะเห็นตัวเองแตกต่าง
ออกมาจาก ‘ความรูส้ กึ ข้างใน’ เป็นหลัก เช่น แทนการรูส้ กึ ถึง ก้อนอัตตา
อันทึบหนัก ก็กลายเป็นรูส้ กึ ถึง กระแสอนัตตา อันโปร่งเบา เป็นต้น
ความจริงเกี่ยวกับตัวเองจากภายใน คือความจริงที่ดูเผินๆเหมือน
คนอื่นก็รู้ แต่ไม่มีใครอยากรู้ให้จริง ไม่ทราบจะรู้ไปท�ำไม รู้แล้วไม่ได้เงิน
รู้แล้วไม่ได้สนุกสนานเฮฮา
เพียงคุณรูจ้ ริงเกียี่ วกับเรือ่ งข้างในอย่างถูกจุด ก็จะทราบด้วยตนเอง
ว่า ความฉลาดทีแ่ ท้ เหมือนการไปถึงจุดสูงสุดแล้วคืนสูส่ ามัญ คุณอาจยิง่
ฉลาดทางความคิด ยิง่ ฉลาดทางอารมณ์ ก้าวหน้าในทางโลกเช่นเดียวกับ
คนอื่น ต่างก็แต่ว่า  จิตใจภายในไม่ต้องทนทุกข์นานา  เหมือนเช่นที่คน
ฉลาดทางความคิดกับคนฉลาดทางอารมณ์ทั่วไปเป็นๆกัน!

อย่างไรก็ตาม คนฉลาดทางอารมณ์ อาจมีความสุขอย่างเห็นได้ แต่ยงั
ไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์ทมี่ องไม่เห็น โดยเฉพาะทุกข์อนั เป็นผลจากความไม่รู้
ทุกข์อนั แฝงอยูใ่ นสากลจักรวาลอันกว้างใหญ่มหึมา
ความจริงก็คอื คนทีม่ คี วามฉลาดทางจิต ย่อมพ้นทุกข์พน้ ร้อน ไร้
ใบหน้าโศกเศร้า  ตลอดจนท�ำลายรากฐานของความเดือดร้อนได้ในทีส่ ดุ จึง
รูจ้ กั รสสุขทีเ่ หนือกว่าคนฉลาดทางอารมณ์ ยากทีจ่ ะประมาณว่าเท่าใด

จะฉลาดทางจิต ต้องฝึกรู้ให้ตรงจริงบ่อยๆ ต้องฝึกรู้ว่าทั้ง

เรือ่ งดีเรือ่ งร้ายต่างก็ตอ้ งหายไปเท่ากัน ต้องฝึกรูว้ า่ อดีตและอนาคตไม่ได้
ฉลาดทางจิต
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รู้ทางพบจิต
ต่างๆที่ปฏิรูปไปตามวิธีเชื่อมต่อกับโลกภายนอก

คนเรามักอยากมีชีวิตใหม่
ทั้งที่ปล่อยให้เรื่องเก่ารกหัว
อยากให้อะไรๆดีขึ้นกว่าเดิม
ทั้งที่ยังท�ำทุกอย่างเหมือนเดิม
อยากได้นั่นได้นี่เท่าคนอื่น
ทั้งที่ไม่เคยท�ำเท่าครึ่งของคนอื่น

122

ความอยากที่ไม่สมเหตุสมผล เกิดขึ้นได้กับทุกคน จนกว่าจะพบ
กับอะไรอย่างหนึ่ง ที่สามารถเอาใจใส่ และท�ำให้หัวโล่งจากเรื่องเก่าได้
เดีย๋ วนี้ กับทัง้ ชวนให้เต็มใจฝึกท�ำอะไรใหม่ๆ เอาแค่กา้ วหน้ากว่าเมือ่ วาน
นิดหนึ่ง ไม่ใช่ก้าวล�้ำเกินใครไปมากๆ

การจะเข้ามารูจ้ กั จิตตัวเองอย่างครอบคลุม จ�ำเป็นต้องอาศัยสมาธิ
ชั้นสูง ซึ่งมีน้อยคนที่ท�ำได้ หรือไม่ก็วิธีสังเกต สะสมประสบการณ์รู้เห็น
ภายใน ระหว่างอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งใครๆก็ท�ำกันได้
วิธีพบจิต เข้าใจในความเป็นจิต ระหว่างอยู่ในชีวิตประจ�ำวันนั้น
เปรียบเหมือนการเก็บชิน้ ส่วนจิก๊ ซอว์มาต่อกันทีละหนึง่ ทีละสอง ช่วงแรก
คุณจะยังมองไม่ออกว่าเป็นรูปเป็นร่างอย่างไร ต่อเมื่อใจเย็น ค่อยๆเก็บ
ค่อยๆสะสม ค่อยๆปะติดปะต่อ ตามแนวทางที่ผู้รู้ท่านให้ไว้แล้ว
เมือ่ ใดทีพ่ บจิตอันเป็นของภายใน เข้าใจชัดว่าเป็นสิง่ ฝึกได้ ฝึกแล้ว
เปลีย่ นชีวติ ทัง้ หมดได้ กับทัง้ เริม่ ได้โดยไม่ตอ้ งเข้าป่าหรือออกบวช คุณจะ
เกิดก�ำลังใจ รู้สึกแปลกใหม่มากพอกับการเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลย!

สิ่งแปลกใหม่ที่สุด ค้นพบแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ที่สุด
น่าเอาใจใส่ ท�ำให้หัวโล่ง และน่ารู้น่าเห็นขึ้นเรื่อยๆ บางทีไม่ใช่สถานที่
ไม่ใช่ของเล่น ไม่ใช่ผู้คน
แต่เป็นจิตของคุณเอง!
ความรู้สึกทั้งหมดทั้งหลายของคุณนั่นเอง คือจิตทั้งดวง
ของจิต

ความรูส้ กึ สว่างโล่งหรือมืดทึบนัน่ เอง คือความเป็นกุศลหรืออกุศล
ความรู้สึกว่านึกคิดอยู่นั่นเอง คือจิตที่รู้อยู่กับโลกภายใน
การรับรู้สิ่งกระทบทั้งหลายหูตาจมูกปากนั่นเอง คือจิตประเภท

ฉลาดทางจิต
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รู้ทางเห็นจิตผ่านการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
แม้จะพูดจาสื่อสารกันด้วยปากค�ำ แท้จริงแล้วคุณก็อาศัยจิตเป็น
พาหะในการสื่อสารอยู่ จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
124

เคยสงสัยไหมว่า  บางทีคนสองคนพูดเหมือนกัน แต่ท�ำไมคุณฟัง
แล้วรู้สึกต่างกัน?
ความจริงก็คือ การอยู่ต่อหน้าใครคนหนึ่ง จิตของคุณถูกปรุงแต่ง
ไปแล้วแบบหนึ่ง โดยหน้าตา น�้ำเสียง วิธีพูด พลังในตัว ตลอดจนความ
น่าสนใจทางบุคลิกทั้งหมดของเขาคนนั้น
ตัวตนของใครบางคนอ่อนแอ เกินกว่าจะกระตุน้ ให้คณ
ุ เกิดความสนใจ
เข้มแข็ง พอทีจ่ ะฟังชัดๆตัง้ แต่คำ� แรกจนค�ำสุดท้าย ขณะทีต่ วั ตนของใครอีกคน
อาจก้าวร้าว เกินกว่าจะท�ำให้คณ
ุ เกิดความรูส้ กึ ดีๆ พอทีจ่ ะรับฟังเนือ้ ความโดย
ปราศจากความรูส้ กึ ต่อต้านหรือไม่มอี คติเสียก่อน
ใครบางคนแค่ปรากฏตัว ก็เหมือนคลืน่ รบกวนจิตใจคุณให้ปน่ั ป่วน
เกินกว่าจะมีสมาธิฟังจนจบโดยไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่น ขณะที่ใครอีกคนแค่
ยืนนิ่งให้คุณเห็น ก็เหมือนแผ่พลังสงบสยบความฟุ้งซ่าน ชวนให้คุณนึก
อยากจ่อใจฟังเขาพูดนานๆแล้ว
นอกจากนั้น ทั้งน�้ำเสียง ทั้งจังหวะจะโคน ทั้งวิธีเลือกค�ำ ล้วนเป็น
ปัจจัยปรุงแต่งจิตของคุณ ให้เกิดความพร้อมรับหรือพร้อมปฏิเสธ พร้อม
จะเข้าใจกระจ่างหรือสับสน
เมือ่ เริม่ เห็นภาพรวมว่า เหตุใดคนสองคนพูดเหมือนกัน แต่ใจคุณ
รูส้ กึ แตกต่างได้เป็นคนละเรือ่ ง คุณก็จะเริม่ มองย้อนมาเข้าใจได้เช่นกันว่า 
เหตุใดคุณพูดบางวันคนฟัง บางวันคนไม่ฟัง บางค�ำคนอื่นพูดแล้วรุ่ง แต่
คุณพูดกลับร่วง
ทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะ
ฉลาดทางจิต

การสื่อสาร นั้น ไม่ได้เริ่มที่ค�ำพูด

แต่เริ่มจากตัวคนพูด นับจาก ‘ความพร้อมทางจิต’ เป็นอันดับแรก
ถ้าคุณก�ำลังอยู่ในอารมณ์เย็นๆ หนักแน่น พลังการสื่อสารจะคม
ชัด ไร้คลื่นรบกวน
แต่ถา้ คุณก�ำลังอยูใ่ นอารมณ์รอ้ นๆ เร่งรัด พลังการสือ่ สารจะพร่ามัว
เต็มไปด้วยคลืน่ รบกวน
เมื่อท�ำไว้ในใจว่า คนเรารับแรงสะเทือนทางหูตา ตลอดจนกระแส
ทางใจ ได้มากกว่าค�ำพูด คุณจะอยาก ‘รู้ตัว’ มากขึ้นว่า ขณะต้องพูดนั้น
ก�ำลังพร้อมจะพูด  หรือสมควรปรับจิตปรับใจให้ดีเสียก่อนพูด
เมื่อรู้ทั้งสภาพที่พร้อมและไม่พร้อม อันเป็นของภายใน นี่ก็เรียก
ว่าเริ่มรู้สึกถึงจิตได้ด้วยจิตแล้ว
คุณอาจท�ำแบบฝึกหัดในการสังเกตการสือ่ สารด้วยจิต เช่น เมือ่ คุย
กับใครตามล�ำพังสองคน ให้ถามตัวเองว่า

๑
๒

คุณนึกอยากคุยด้วย หรือไม่อยากคุยด้วย หากไม่อยากคุย
ด้วย ให้สันนิษฐานว่า ระหว่างจิตคุณกับจิตเขา เป็นคลื่นรบกวนกัน อาจ
จะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ที่ส่งคลื่นรบกวนให้จูนกันไม่ติด ไม่
พร้อมจะสื่อสารกันเต็มร้อย
เมื่อพูดคุยกัน สายตาของคุณกับเขาประสานกันได้ตรงๆ
หรือไม่ หากสามารถประสานกันได้ตรงๆระหว่างพูดคุยและรับฟังได้
นานๆ แปลว่าจิตแนบเข้าหากันได้ และยิง่ ถ้ารูส้ กึ ถึงการล็อกติดพอดีเป็น
ที่สบาย ก็ให้นับว่าคุณกับเขาคุยกันแล้วได้ช่องสื่อสารชั้นดี แต่หากสบตา
ตรงกันไม่ได้นาน หรือมีความอึดอัดไม่สบายระหว่างพูดคุย ก็ให้เข้าใจว่า
ช่องการสื่อสารทางจิตยังไม่ ‘ปรับตรง’ เข้าหากันสนิทนัก
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๓
๔

สังเกตว่าเมื่อพูดคุยนานไป คลื่นรบกวนหรืออาการจูนกัน
ไม่ตดิ ในช่วงต้น ปรับระดับ ลดคลืน่ รบกวน และจูนกันได้สบายขึน้ เรือ่ ยๆ
หรือไม่ ถ้ารู้สึกสบาย อึดอัดน้อยลง แปลว่าวิธีพูด วิธีเลือกใช้ค�ำของทั้ง
สองฝ่าย ปรับแต่งจิตให้เข้าสู่ความเป็นกันเองในย่านเดียวกัน
สังเกตว่าหลังจากคุยจบ คุณมีความรู้สึกดีๆ อยากคุยต่อ
หรือว่าไม่อยากคุยกับคนนี้อีกเลย  และสังเกตด้วยว่า  นานไปเมื่อคิดถึง
บทสนทนา  คุณนึกชอบหรือนึกชังเป็นหลัก หากรู้สึกดีๆ นึกชอบใจ ก็
หมายความว่าจิตของคุณเชื่อมกับเขาหรือเธอในทางดี ซึ่งอาจตรงหรือไม่
ตรงกันกับความรู้สึกของฝ่ายนั้นก็ได้

๕

สังเกตว่าถ้าพบกันอีก ทัง้ คุณและอีกฝ่ายมีความร่าเริง รูส้ กึ
ต่อติดง่าย พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองทันที แปลว่าขั้วจิตของทั้งคุณและ
ฝ่ายนั้นเชื่อมกันในทางที่เป็นมิตร ซึ่งจะเป็นมิตรจริงหรือมิตรปลอม อัน
นี้ดูจากแค่การพูดคุยครั้งสองครั้งไม่ได้ ลึกลงไปยังมีสิ่งลึกลับ อันได้แก่
ความคิดที่สลับซับซ้อนแบบมนุษย์ซ่อนอยู่ จะเห็นกันจริงก็เมื่อพูดคุยไป
นานๆ ผ่านบทสนทนาหลายข้อ หลายแง่มุม ทั้งที่ห่างไกล และทั้งที่
กระทบตนกระทบท่าน หรือมีกจิ กรรมร่วมกันพิสจู น์ธาตุแท้ของแต่ละคน
มาช่วยให้รู้จักกันและกันจริง
เมื่อเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจิตเขาจิตเรา  คุณจะไม่มองว่านั่นเป็นแค่
พลังจากคลืน่ ไฟฟ้าในสมอง แต่เป็นธรรมชาติอกี ชนิด ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สว่าง
เป็นกุศลได้ หรือให้ความรู้สึกมืดเป็นอกุศลได้ และนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆ
ที่คุณ ‘พบจิต’ ได้ในชีวิตประจ�ำวัน!
ฉลาดทางจิต

มองหน้าใครบางคนแล้วเห็นไม่ชดั ขณะทีม่ องหน้าใครอีกคนกลับ
เห็นคมชัดถนัดตา  ไม่ใช่อุปาทาน ไม่ใช่อคติ ไม่ใช่รู้สึกไปเอง แต่เป็น
ประสบการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�ำวันทุกวัน
แม้คนคนเดียวกัน ต่างวันก็ต่างไป ถ้าคุณเจอตอนที่เขาแจ่มใส
หน้าตาก็อาจดูแจ่มชัด ปลอดโปร่งไร้สงิ่ กัน้ ขวางระหว่างตาคุณกับใบหน้า
ของเขา แต่ถ้าเจอตอนเขาก�ำลังหม่นมัว หัวทึบ ยุ่งเหยิงอลหม่านจากการ
ท�ำงานหนักตลอดวันที่ผ่านมา  หน้าตาก็อาจดูพร่ามัว เหมือนเจอพายุ
บังหน้า ต้องออกแรงเพ่งตาฝ่าเข้าไปถึงจะเห็น
ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะคลื่นสมอง คลื่นจิต คลื่นอารมณ์ของคนคน
หนึ่ง มีผลกระทบกับคลื่นสมอง คลื่นจิต คลื่นอารมณ์คนอื่นได้!
หาก ‘คลื่น’ มีความเข้มข้นพอ ในทางบวก อาจปฏิรูปตัวเป็น
แรงดึงดูดใจให้อยากจดจ้องนานๆ หรืออาจปฏิรูปตัวเป็นพลังความสงบ
เหนี่ยวน�ำให้รู้สึกสงบตาม แต่ในทางลบ อาจก่อตัวหนาแน่นเป็นคลื่น
รบกวนสายตาได้ หรือกระทั่งอาจปั่นป่วนก่อแรงผลักให้อยากเมินหนีได้
อธิบายตามกลไกธรรมชาติของจิตได้ง่ายๆ คือ เมื่อสิ่งใดกระทบ
ตา สิ่งนั้นก็กระทบจิต เพราะการรู้เห็นทางตานั่นเองคือ ‘จิต’ ซึ่งถ้าก่อให้
เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ มีอารมณ์ทึบทึม ก็เหมือนเกิดม่านหมอกห่อหุ้ม
ใจ พลอยท�ำให้สติในการรับรู้ทางตาลดลง
แต่ถ้าสิ่งใดกระทบตา กระทบจิต แล้วก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข
มีอารมณ์แจ่มใส ก็เหมือนเกิดความโปร่งว่าง เกลี่ยเศษฝุ่นเศษผงในจิต
ของผู้เห็นออกไป พลอยท�ำให้สติในการรับรู้ทางตาเพิ่มขึ้น
คลืน่ ความคิดปัน่ ป่วน สับสนวกวน จับต้นชนปลายไม่ตดิ เกิดจาก
การปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ยิ่งใครเข้าใกล้นานขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งพลอยฟุ้งซ่าน
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ตามไปด้วยเท่านั้น

เมื่อสังเกตและเริ่มระแคะระคายแล้วว่า 

คลื่นความร้อนกระสับกระส่าย ทุรนทุราย เกิดจากความเป็นคน
เจ้าโทสะ ยิ่งใครเข้าใกล้นานขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเหมือนโกรธง่ายหายช้า 
หงุดหงิดตามไปด้วยเท่านั้น

‘การสื่อสารทางจิต’ มีจริง

อย่าแปลกใจว่า  แค่ฟุ้งซ่าน เหม่อลอย คิดเรื่อยเปื่อยไร้เป้าหมาย
อยากพล่ามเพ้อเจ้อตามใจชอบ ซึ่งดูเผินๆเหมือนไม่ได้ท�ำให้ใครเดือด
ร้อนอะไร ที่แท้ถือเป็นความผิดชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าที่คุณคิด
เพราะโทษฐานที่ฟุ้งซ่านจัด อาจถึงขั้นไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ แม้แต่คน
ประเภทเดียวกัน เพราะคนฟุ้งซ่านจัดต่างก็พยายามวิ่งวุ่นหาสติสตัง หา
ทางระงับความฟุง้ ซ่านของตนเอง ด้วยการไปอยูใ่ กล้ใครสักคนทีส่ งบกว่า
ตัวเอง ไม่ใช่ฟุ้งเท่ากันหรือมากกว่าตนเองกันทั้งนั้น!
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‘คลื่นรบกวน’ การเห็นและการได้ยินมีจริง
‘พลังความสงบ’ ที่ตรึงให้อยากพูดคุยด้วยมีจริง
‘แรงกดดัน’ ที่น่าอึดอัดชวนให้อยากเดินหนีมีจริง
รูป้ ระมาณนี้ ด้วยใจทีม่ สี ติรคู้ วามแตกต่างอย่างไม่มอี คติ คุณก็อาจ
ฝึกสังเกตอะไรง่ายๆได้อีกมากอย่างเช่น ถ้าคุณโกรธเกลียดใคร และเขา
ก็โกรธเกลียดคุณพอๆกัน (คือไม่ใช่รู้สึกอยู่ข้างเดียว) สิ่งที่ต่างฝ่ายต่าง
รู้สึกได้ คือความเป็นขั้วมืดให้แก่กันและกัน เมื่อเจอกันจะรู้สึกมืดเท่าๆ
กัน หรือแม้กระทั่งคิดถึงกัน เป็นต้องอารมณ์เสียทันที แม้กายภายนอก
จะอยู่ในอิริยาบถท่าทางปกติก็ตาม
ขอให้มองเป็นสัญลักษณ์ โดยสีด�ำแทนความรู้สึกเกลียด และท่า
ตั้งการ์ดก�ำหมัดแทนอารมณ์อยากสู้กัน

ฉลาดทางจิต
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จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หมดอารมณ์สู้ แล้ว
นึกอยากญาติดกี นั และทีส่ ำ� คัญ มีเมตตาทีใ่ หญ่กว่าความเกลียดของ
อีกฝ่าย อีกฝ่ายจะลดการ์ดลง และจิตมีความด�ำน้อยลงเหลือแค่
ขุ่นมัว ไม่ถึงกับมืดมิด

นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ทุกคนเคยพบมาก่อน ไม่มากก็น้อย จิต
ที่มีเมตตาจริง ใหญ่กว่าจิตที่มีความเกลียด และมีอิทธิพลบรรเทาความ
เกลียด หรือกระทั่งสลายความเกลียดของฝ่ายตรงข้ามได้ เหมือนเช่นที่
เปลวไฟเล็กกว่านิ้วก้อย ท�ำลายความมืดรอบตัวมันได้เกือบทั่วทั้งห้อง
อารมณ์เมตตาเกิดขึ้นเมื่อใจเป็นกุศล เป็นสุขเย็น อยากเผื่อแผ่ ไม่
อยากเบียดเบียนใคร แม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูคู่แค้น
กล่าวโดยสรุป คือ จิตของคนสองคน ถ้ามืดเข้าใส่กัน จะกระตุ้น
กันและกันให้เกิดความเกลียดชัง เหมือนอยากห�้ำหั่นกัน แต่ถ้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งสว่างน�ำขึ้นมาก่อน ก็อาจละลายอารมณ์อยากห�้ำหั่น หรือสลาย
ขัว้ ความเกลียดชังได้ ส่วนทีว่ า่ จะถาวรหรือชัว่ คราว ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความเต็มใจ
และยินดีของทั้งสองฝ่ายว่าอยากรักษาเมตตาให้สืบเนื่องยั่งยืนเพียงใด!
ฉลาดทางจิต

ใครก็ตามที่คุณต้องพบปะบ่อยๆ หรืออยู่อาศัยร่วมกันนานๆ คุณ
จะรู้สึกได้ด้วยใจว่ามีความผูกพันขึ้นมา  ส่วนจะเป็น โซ่ตรวน หรือ
สายใย ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการพันผูกด้วยใจนั้น ให้ความทรมานหรือ
รื่นรมย์เป็นหลัก

เมื่อมองความผูกพันเป็นโซ่ตรวนหรือสายใย คุณจะเห็นจาก
ประสบการณ์ตรงว่า โซ่ตรวนอาจแปรเป็นสายใย และสายใยก็อาจ
แปรเป็นโซ่ตรวน สลับกันไปสลับกันมา ขึ้นอยู่กับจังหวะความ
สัมพันธ์ว่าอยู่ในช่วงดีหรือร้าย
ตอนคุณอัดอัน้ เคียดแค้น อยากด่า หรืออยากตัดพ้อคนสนิทอย่าง
รุนแรง ไม่วา่ ตัวจะอยูใ่ กล้หรือไกล ความผูกพันอันเหนียวแน่นทีส่ งั่ สมมา
นาน จะให้ความรู้สึกราวกับประจัญหน้ากันชิดๆ และคุณเป็นฝ่ายเริ่ม
กระตุกโซ่ตรวนก่อน
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ด้วยความคับแคบของใจที่เคียดแค้น คุณจะไม่ทราบเลยว่า  การ
เป็นฝ่ายเริ่มกระตุกโซ่ของคุณนั้น มีผลกับอีกฝ่ายอย่างไรบ้าง เหมือนอยู่
ในความมืด ท่ามกลางหมอกลงหนัก ไม่เปิดให้เห็นทัศนวิสัยใดๆมากไป
กว่าความรู้สึกคับแคบและอุดอู้ของตัวเอง
ต่อเมื่อวันดีคืนดี คุณอยู่ของคุณเฉยๆ แล้วเกิดประสบการณ์ทาง
ความรูส้ กึ ราวกับถูกจิกหัว กระชากให้คดิ ถึงอีกฝ่ายแบบมืดๆ ร้อนๆ ต้อง
หงุดหงิดงุ่นง่าน หรืออีกทีก็หลับฝันเห็นอีกฝ่ายมายืนพรั่งพรูค�ำสบถใส่
แบบสาดเสียเทเสีย เมือ่ นัน้ คุณจึงพอจะนึกออกว่า ถ้า ‘ฝ่ายตรงข้าม’ เริม่
ก่อน ด้วยความเจ็บใจ อยากด่าทอ หรือกระทั่งอยากตบตีคุณแรงๆ ก็มี
ผลสะเทือนถึงใจคุณได้อย่างนี้
นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ให้ทัน หากมีความผูกพันกับใครอย่าง
เหนียวแน่น ใจอีกฝ่ายมีสิทธิ์พลอยสะเทือนตาม เพราะอารมณ์ที่
รุนแรงของคุณส่งทอดมากระทบผ่านสายใยหรือโซ่ตรวน
ฉันใดก็ฉันนั้น ใจคุณมีสิทธิ์สะเทือนตามอารมณ์ที่รุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานของอีกฝ่าย ผ่านสายใยหรือโซ่ตรวนได้เช่นกัน!
ในทางสว่าง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อคลื่นความสงบขึ้นที่ฝั่งตน มี
ความสุขอย่างใหญ่ รูส้ กึ ปรารถนาความพ้นภัยพ้นเวรจากกันและกัน คลืน่
ความสงบนั้นย่อมมีอิทธิพลระงับความแค้นในอีกฝ่ายได้ อย่างน้อยก็ชวั่
ขณะทีค่ ลืน่ ความสงบสุขยังแผ่ไป จากใจถึงใจได้
โซ่ตรวนจะแปรเป็นสายใยได้ยงั่ ยืน ต้องอาศัยความร่วมมือของทัง้
สองฝ่ายในการมีใจระงับเวรต่อกัน แต่ชนวนการระงับเวรจะไม่เกิดขึน้ เอง
หากปราศจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ ‘เสียสละความแค้น’ โดยฝึกใจให้เป็นสุข
จนท่วมทับความเกลียดชังเสียได้!
ฉลาดทางจิต

จริงๆไม่มีใครอยากโกหก ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะอยากได้โล่ ไม่ใช่เพราะ
อยากตั้งเป้าเป็นคนดีมีศีลสัตย์ แต่เพราะเมื่อโกหก ส่วนลึกต้องเป็น
ทุกข์กับการฝืนความจริง
ในเมื่ อ รู ้ แ ก่ ใจว่ า ความจริ ง เป็ น สิ่ ง มี พ ลั ง เหนื อ กว่ า ตนเอง ยิ่ ง
พยายามบิดความจริงให้เบี้ยวมากขึ้นเท่าไร ก็เหมือนใจตัวเองถูกบิดให้
ผิดเพี้ยนมากขึ้นเท่านั้น!
ความอึดอัดทรมานขณะต้องโกหกพกลมไม่ใช่ของหลอก ทุกคน
รู้สึกได้ และแสดงออกด้วยท่าทีผิดปกติบางอย่าง อีกทั้งมีสิ่งตกค้างเป็น
แรงดันให้ฟุ้งซ่านซัดส่ายผิดปกติ หรือไม่ก็เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเอง
คล้ายต้องเสียศักดิศ์ รี กล้าเผชิญกับความจริงไม่ได้ ต้องแก้ผา้ เอาหน้ารอด
แต่มนุษย์คอื สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ อกพูนบาปให้รสู้ กึ ชินชาได้ ถ้าใครใช้ชวี ติ
มาถึงขั้นเปรี้ยวปากอยากโกหกทุกวัน ไม่ได้หลอกนิดหลอกหน่อยแล้ว
เป็นทุกข์ อันนั้นคือจิตสั่งสมความเป็น นักมุสา ไว้เต็มขั้นแล้ว
ข้อเท็จจริงก็คือ ไม่มีความชั่วอื่นใดอีก ที่นักมุสาไม่กล้าท�ำ ไม่มี
บาปอันเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใดอีก ที่นักมุสาท�ำไม่ได้ ในเมื่อ
จิตส�ำนึก ‘เพี้ยน’ เกินกว่าจะส�ำนึกผิดเสียแล้ว จะแปลกอะไรหากใจเห็น
กงจักรเป็นดอกบัว รู้สึกว่าความชั่วเป็นเรื่องดี!
การไม่มีข้ออ้างเพื่อจะได้มุสาเลยดีที่สุด การตั้งใจไม่มุสาแม้หาไม่
ประเสริฐที่สุด แต่หากจะมีเหตุต้องท�ำเพื่อคนอื่น คุณต้องนับครั้งให้ดีๆ
ถ้าเกินสองครั้งสามคราวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ส�ำรวจใจจะพบว่าเริ่มเข้า
ทางเพีย้ น เห็นการพูดปดเป็นเรือ่ งธรรมดา อย่างไรก็ตอ้ งหยิกตัวเอง เตือน
ตนเองให้ได้ว่าจะไม่รู้สึกดี ไม่รู้สึกยินยอมเป็นพลพรรคนักมุสาเป็นอัน
ขาด ความไม่ยินดีในการร่วมขบวนนักมุสานั่นแหละ เครื่องประกันชั้นดี
ว่าคุณจะไม่คิดอะไรเพี้ยนๆ เห็นอะไรเพี้ยนๆอย่างที่นักมุสาเขาเป็นกัน!
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แต่โลกนี้ไม่ปล่อยให้คุณสบายใจได้นานนัก แล้วก็ไม่มีสถานที่ที่
อยู่แล้วเกิดแต่กุศลจิตได้ตลอด ความสบายใจและจิตที่เป็นกุศล จึงต้อง
จุดชนวนขึ้นจากข้างใน ไม่ใช่ข้างนอก
หมายความว่า ต้องตั้งใจสร้าง ไม่ใช่ปล่อยใจรอ!

เมื่ออยู่กับคนอื่น ถ้า  ‘อยากพูด’ เรื่องน่าร�ำคาญใจ ให้

ตัง้ ใจพูดเรือ่ งอืน่ ทีท่ ำ� ให้สบายใจกว่า แต่ถา้ จ�ำเป็นต้องพูดเรือ่ งน่าร�ำคาญ
ใจ ให้ตั้งใจพูดสั้นที่สุด

แม้ถา้ คุณอยากพูดสัน้ แต่คนอืน่ หาเรือ่ งต่อความยาวสาวความยืด
ก็อย่าได้เห็นเป็นข้ออ้างต้องไหลตามนั้น คุณต้องสั่งให้ตัวเองสะสม ‘พลัง
ของผู้พูดอย่างมีเป้าหมาย’ เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้ามีสมาธิกับเป้าหมาย คุณจะ
พูดไปถึงเป้าหมายได้ลัดสั้นและมีพลังเสมอ แต่ถ้าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไป
กับคู่สนทนา เล่นตามเกมเขา ไม่ให้เขามาเดินตามทางเรา สมาธิในการ
พูดก็จะขาดพลัง หรือกระทั่งในที่สุดก็แพ้ ต้องพายเรือในอ่างร่วมกับเขา
ไป แปลว่าผลไม่ใช่อะไรมากกว่าต้องจมอยูใ่ นวังวนอกุศลธรรมด้วยกันไป
ทั้งคู่

ให้ดีได้แค่ไหน เช่น ก�ำหนดไว้ว่าจะไม่พูดแย่ๆโต้ตอบเขา แต่จะเลือกค�ำ
พูดให้เขาสบายใจระคนเกรงใจ เขาจะได้ลดอาการอันเป็นอกุศลธรรมลง
ซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มพลังกุศลธรรมของคุณขึ้นด้วย
สรุปแล้ว ตัว ‘ความตั้งใจ’ ที่จะสร้างความสบายใจ และท�ำจิตให้
เป็นกุศลนั่นเอง คือ ‘กรรมทวนกระแส’
ถ้าขาดความตัง้ ใจ ก็ไม่มกี รรมดีๆชนิดนีเ้ กิดขึน้ ทุกคนต้องไหลไปด้วย
‘กรรมตามกระแส’ กันหมด ชีวติ คนส่วนใหญ่จงึ ตัง้ อยูใ่ นเขตอกุศลธรรม มีจติ
เป็นอกุศล เต็มไปด้วยเรือ่ งไม่นา่ สบายใจกันโดยมาก เสร็จแล้วก็รอ้ งว่า “ท�ำไม
ซวยนัก? ท�ำไมโชคร้ายตลอด? ท�ำไมเทวดาไม่ชว่ ยบ้างเลย?”
หากเทวดามีจริง ท่านก็น่าจะต้องท�ำกรรมทวนกระแสไว้มาก ใช้
ชีวิตอยู่ในเขตกุศลก่อนตาย เมื่อเป็นเทวดาก็น่าจะเอ็นดู อยากช่วยคนที่
ตัง้ ใจท�ำกุศลกรรมเป็นหลัก ผูม้ บี ญ
ุ เช่นท่านไม่นา่ จะต้องเสวยบุญด้วยการ
มีภาระหน้าทีต่ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ย คอยตามช่วยลากคอบรรดา ‘คนตามกระแส’
ให้ขึ้นฝัง่ เพือ่ พ้นจากการไหลบ่าลงหุบเหวนรกเป็นแน่ เพราะถ้าต้องช่วย
หมด จ�ำนวนก็หลายพันล้าน แล้วจะเอาเวลาทีไ่ หนมาเสวยบุญส่วนตัวกัน
เล่า?!

เมือ่ อยูก่ บั ตัวเอง ถ้า ‘อยากคิด’ เรือ่ งอกุศล ให้ตงั้ ใจเปลีย่ น

ไปคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศล แต่ถ้าจ�ำเป็นต้องคิดเรื่องอกุศล ให้ตั้งใจคิดเอา
ข้อสรุปที่เป็นกุศลขึ้นกว่าเดิม
แน่นอนว่า  ไม่มีทางที่ใครจะคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลได้ตลอดเวลา 
แค่ฟังบางคนพูดแย่ๆ คุณก็อาจแวบนึกอยากตบปากสักเพียะอย่างห้าม
ไม่ได้ขึ้นมาแล้ว ประเด็นคือ เมื่อคิดแย่ๆแล้วคุณ ‘ตั้งใจ’ เปลี่ยนเป็นคิด
ฉลาดทางจิต
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เหตุใดเมื่อเผชิญเรื่องน่าเครียด จึงเกิดความหมกมุ่นเคร่งเครียด
ขึ้นมาทันที แม้จะมีความฉลาดทางอารมณ์ ได้เคยผ่านการท�ำใจ ผ่าน
ความรู้สึกปล่อยวางมาบ้างแล้ว
ท�ำไมจิตจึงยังไม่เลิกถือมั่นเสียที?
ค�ำตอบคือ จิตเป็นธรรมชาติที่ ชอบยึด แถมกายยัง ช่วยยึด
เป็นอัตโนมัตอิ กี ด้วย!
แม้จติ อยากปล่อยวาง แต่ถา้ ปฏิกริ ยิ าทางกายยังคงชินทีจ่ ะยึด
อาการยึดก็คงค้างอย่างนั้น ไม่หายไปไหน
ลองสังเกตดู ทันทีที่จิตใจตอบสนองกับเรื่องน่าเครียด จะเกิด
ปฏิกิริยาทางกายบางอย่างเข้าร่วมด้วยเป็นอัตโนมัติ
ยกตัวอย่างเช่น ส�ำหรับบางคน กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ ต้นแขน
น่อง จะบีบรัด เขม็งเกลียวขึ้นมาพร้อมๆกัน ในขณะที่ส�ำหรับอีกคน อาจ
ตึงขมับแน่น แล้วค่อยๆทยอยไล่ลามลงมา เป็นขบกราม นิ้วงอฝืน ฝ่ามือ
ชื้น เท้าจิกงุ้ม เป็นต้น
ชุดมัดเนื้อที่ ‘ประสานงานกัน’ เหล่านั้น มีจุดร่วมเดียวกัน คือ
รักษาอารมณ์เครียดไว้
เกิดเรือ่ งน่าเครียดทีไร แต่ละคนจะเกิดอาการทางกายซ�ำ้ ๆกันแบบ
เดิมไม่เลิก แม้ฉลาดทางอารมณ์บ้างแล้ว เข้าใจหลักการปล่อยวางบ้าง
แล้ว ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างเดิมไม่หาย ตราบเท่าที่ยังไม่มีการฝึก
‘สลายทีมงานสร้างความเครียด’ ชุดเดิมๆบ้าง
การพยายามฝึกในขณะ ‘เกิดเรื่องแล้ว’ นั้น มักสายเกินไป เพราะ
มัดเนือ้ ต่างๆร่วมมือกันเล่นงานคุณ จนหมดความสามารถตัง้ สติเสียก่อน
ฉลาดทางจิต

ฉะนั้น หนทางที่จะรับมือได้จริง คือเตรียมตัวล่วงหน้า โดย
สร้างกลุ่มการท�ำงานของมัดเนื้อแบบผ่อนคลายเอาไว้
พูดง่ายๆคือฝึกทั้งร่างให้ชินกับการผ่อนคลาย แทนการรัดแน่น
เหมือนที่ผ่านๆมา
‘กลุ่มมัดเนื้อคลายเครียด’ เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ และเมื่อสร้าง
ส�ำเร็จ ก็สามารถสลายมัดเนือ้ เครียดได้ทวั่ ร่าง กลุม่ มัดเนือ้ ดังกล่าว ได้แก่
ฝ่าเท้า ฝ่ามือ และใบหน้า
จ�ำหลักการไว้ง่ายๆ หากเคยชินที่จะท�ำให้สามจุดนี้คลายตัว
ได้ คุณจะสบายตัวตลอดไปทั้งชีวิตที่เหลือ!

วิธีฝึก ไม่ว่าจะก�ำลังนั่ง ยืน เดิน หรือนอน ไม่ว่าจะก�ำลังว่าง

หรือมีเรื่องน่าคิดเครียด ให้หมั่นถามตัวเองบ่อยๆว่า

ขณะนี้เราก�ำลังเกร็งตรงไหนบ้าง?
ไล่ขึ้นมาชัดๆทีละจุด จากล่างขึ้นบน คือ ฝ่าเท้า  ฝ่ามือ มาจนถึง
ใบหน้า แค่ตงั้ ค�ำถามไว้ในใจเพียงเท่านี้ คุณจะรูส้ กึ ถึงปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ทางกายทันที
เมื่อเห็นเท้าเกร็ง เท้าจะคลายออก
เมื่อเห็นมือเกร็ง มือจะคลายออก
เมื่อเห็นหน้าเกร็ง หน้าจะคลายออก
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อาจมีบา้ งทีบ่ างคนเครียดสะสมจนคลายบางจุดไม่ออก โดยเฉพาะ
ใบหน้าและขมับ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้หายใจสบายๆช่วยทีหนึ่ง แล้วสังเกต
อีกครัง้ ว่า มีการผ่อนคลายลงสักนิดหนึง่ ไหม ถ้าพบว่าผ่อนคลายลงแม้แต่
นิดเดียว ให้ถือว่าประสบความส�ำเร็จแล้วในครั้งนั้น
ยิ่งฝึกบ่อยเท่าไร ชุดการท�ำงานของมัดเนื้อผ่อนคลาย ก็ยิ่งเกิดขึ้น
มาก ปรุงแต่งจิตให้เข้าลักษณะปล่อยวางถี่บ่อยขึ้นเรื่อยๆ แม้เริ่มฝึกได้
เพียงวันละสิบรอบ คุณก็จะเห็นความแตกต่าง เช่น เมื่อต้องเผชิญ
สถานการณ์เคร่งเครียด จิตและกายอาจเกิดอาการ ‘ยึดแน่น’ ขึ้นมาใน
วูบแรก แต่แล้วก็จะเกิดสติขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติ แถมสติดังกล่าว จะไป
กระตุ้นการท�ำงานของ ‘กลุ่มมัดเนื้อผ่อนคลาย’ ขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องฝืน
เนื่องจากมีการตระเตรียมไว้พร้อมแล้ว
ถ้ารักจะเห็นผลให้จริง ก็ตอ้ งฝึกจริงไปเรือ่ ยๆ แม้สถานการณ์ปกติ
ก็ไม่เลิกสร้างกลุม่ มัดเนือ้ คลายเครียด ให้เหมือนกับทีเ่ คยชินกับการสร้าง
กลุ่มมัดเนื้อเคร่งเครียดมาทั้งชีวิต แล้วไม่นานคุณจะพบว่า ยิ่งเผชิญหน้า
สถานการณ์ชวนเครียดมากขึน้ เท่าไร ร่างกายและจิตใจจะยิง่ ถูกฝึกให้เข้า
โหมด ‘มีสติผ่อนคลาย’ มากขึ้นเท่านั้น!

สิ่งหนึ่งที่บอกว่าคุณมีความฉลาดทางจิต คือการรู้กลไกอันเป็น
ธรรมชาติของจิต หรือรู้ว่าเหตุทางจิตอันใดเกิดเป็นธรรมดา ผลทางจิตที่
สอดคล้องกันนั้นย่อมเกิดเป็นธรรมดาเช่นกันด้วย
ความรู้เหตุรู้ผลทางจิต ช่วยให้ไม่คาดหวังอะไรที่เกินไปกว่า
ธรรมชาติของจิตจะให้ได้
ยกตัวอย่างเช่น คนฉลาดจ�ำนวนมาก เข้าใจผิดเกี่ยวกับจิตตน เลย
ท�ำให้ตงั้ เป้าโง่ๆ เช่น ส�ำคัญว่าความฉลาดทางจิต หมายถึงต้องไม่ฟงุ้ ซ่าน
เลย ต้องมีจติ เงียบสงบอยูต่ ลอดเวลา เหมือนผูเ้ ฒ่าแสนสุขมุ ในภาพยนตร์
จีนก�ำลังภายใน
ทีแ่ ท้แล้ว ผูฉ้ ลาดทางจิตย่อมรูว้ า 
่ เมือ่ มีเหตุให้ฟงุ้ อย่างไรก็ตอ้ งฟุง้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ท�ำมาหากินประสาชาวบ้าน
ธรรมดา ต้องสะสางภารกิจมากมาย ต้องฝ่ากระแสความขัดแย้งในห้องประชุม
ต้องจัดการดูแลคนในครอบครัวให้ดำ� เนินไปได้เป็นปกติสขุ ด้วยเหตุเหล่านี้
ถ้าใครควบคุมจิตให้สงบราบคาบเป็นกระจกได้ตลอดเวลา ก็นา่ สันนิษฐาน
ว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางสมองบางประการแล้ว
เมื่อสังเกตจากประสบการณ์ตรง เห็นว่าการท�ำงาน คือการสะสม
ความฟุง้ ซ่านเป็นธรรมดา ผูม้ คี วามฉลาดทางจิตย่อมไม่เพิม่ เหตุแห่งความ
ฟุง้ ซ่านให้หนักเข้าไปอีก เช่น ไม่นงั่ ร�ำพึงว่าเมือ่ ไรจิตจะสงบหนอ? เมือ่ ไร
จะมีเวลาว่างปลีกวิเวกกับเขาบ้างหนอ? เมื่อไรจะได้อุบายวิธีท�ำสมาธิดีๆ
ที่ช่วยให้สงบได้ตลอดเวลาบ้างหนอ?
การร� ำ พึ ง ด้ ว ยความอยากได้ อ ยากดี อยากมี อ ยากเป็ น เช่ น นี้
นอกจากไม่ช่วยอะไร ยังซ�้ำเติมสถานการณ์ทางจิตให้ยิ่งย�่ำแย่กว่าเก่า 
เพราะคุณจะมีช่วงเวลาของความฟุ้งซ่านเพิ่มเติม คือ ‘เราไม่สงบเสียที!
เราไม่ฉลาดทางจิตเสียที!’

ฉลาดทางจิต
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การเสียเวลาร�ำพึงร�ำพัน หรือการเอาใจไปจดจ่ออยากได้อยากมี
ในสิ่งที่มีไม่ได้ คือ ‘ความโง่ติดตัว’ ที่มีมากับจิตของทุกคน เพื่อให้ฉลาด
ขึ้น คุณต้องเปลี่ยนโหมดจากปล่อยใจให้ไหลไปเรื่อยตาม ‘ความอยาก’  
มาเป็นการรู้ ‘ความจริง’ เป็นขณะๆ เช่น ก�ำลังฟุ้งซ่าน ก็ยอมรับตามจริง
ว่าก�ำลังฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ไปอยากหายฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ให้ทุกข์เปล่า
พอยอมรั บ ตามจริ ง ได้ ก็ แ น่ ใจได้ ว ่ า จะไม่ ฟุ ้ ง เพิ่ ม ด้ ว ยอาการ
‘ยอมรับความจริงไม่ได้!’
หลังจากนั้น ก็ต้องพิจารณาว่า  เมื่องานหนักเป็นเหตุสะสมให้
ฟุ้งซ่าน ทีนี้พอเลิกงานแล้ว หมดเหตุให้ฟุ้งซ่านอย่างหนักแล้ว เหตุใดยัง
คงฟุ้งซ่านต่อไม่เลิก? มีวิธีให้ฟุ้งซ่านเบาลงทุกวันได้ไหม?
สาเหตุทเี่ ลิกงานแล้วไม่สงบ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ยงั สะสมเหตุแห่ง
ความฟุ้งซ่านกันต่อ ในนามของ ‘อารมณ์บันเทิง’ บ้าง หรือในนามของ
‘อารมณ์อยากจับใครมาเมาท์ให้สนุก’ บ้าง
การดูหนังฟังเพลงไม่ใช่ความสงบใจ แต่เป็นการปล่อยใจให้หลง
ฟุ้งไปกับเครื่องยั่วใจให้คิดตาม การจับกลุ่มนินทาชาวบ้านยิ่งไม่ใช่ความ
สงบใจ แต่เป็นการตามใจตัวเอง ให้โดดลงไปละเลงตัวเองในช่วง ‘ตีไข่ใส่ส’ี
ผู้ที่ฉลาดทางจิต เมื่อเห็นตัวเอง ‘ฟุ้งซ่านสะสม’ จากการท�ำงาน
หนักมาทั้งวัน แล้วมาดูหนังดูละคร จะรู้ทันว่าหนังและละครแต่ละเรื่องมี
ผลกระทบกับจิตต่างกัน บางเรือ่ งแทนทีจ่ ะท�ำให้ผอ่ นคลาย กลับมีเนือ้ หา
ให้ยิ่งเครียดหนักขึ้น หรือบางเรื่องช่วยให้ผ่อนคลายจริง แต่ก็กระท�ำจิต
ให้ตกอยู่ในอาการฝันเพ้อ ละเมอไปไกล แล้วอารมณ์ฝันเพ้อที่ว่านี้ ก็
ก่อกวนจิตให้อยู่ในสภาพวกวน เหมือนคนๆเรื่องยุ่งเหยิงในหัวให้ยิ่ง
สับสนอลหม่านไม่เลิก
ฉลาดทางจิต

หากเปรียบอารมณ์ฟุ้งซ่านเคร่งเครียดเป็นไข้ อารมณ์ฝันที่เป็นไป
ไม่ได้ก็เหมือนหมอที่เลี้ยงไข้ คือ ช่วยให้รู้สึกดีตอนมาหา แต่ยาที่รับกลับ
บ้านก็ต่ออายุไข้ให้ยืดออกไปอีก
ผูท้ ฉี่ ลาดทางจิต เมือ่ เห็นตัวเอง ‘ฟุง้ ซ่านเลอะเทอะ’ จากการท�ำงาน
ท่ามกลางความขัดแย้ง แล้วถึงเวลาพักคุยกับคนสนิท มีโอกาสพูดถึงข้อ
ไม่ดี นิสัยแย่ๆ ตลอดจนเรื่องส่วนตัวเน่าๆของศัตรูคู่แค้น จะเริ่มไหวทัน
ว่า  ตอน ‘พ่นพิษ’ ออกมาจากปากนั้น ในสมองเหมือนมีการ ‘เพิ่มพิษ’
ให้ตัวเองด้วย เพราะแม้สะใจที่ได้กระหน�่ำด่าอย่างสนุก แต่จิตข้างในไม่
สนุกด้วย ยิง่ ด่ามาก จิตยิง่ ด�ำมาก ยิง่ สรรค�ำได้เจ็บแสบมาก จิตยิง่ แสบร้อน
มาก
ยิง่ ไปกว่านัน้ หากฉลาดทางจิตมากแล้ว คุณจะรูเ้ พิม่ ขึน้ อีกว่า ถ้านินทา
ว่าร้ายคนเลวจริง ผลคือการเอาความเลวของเขามาเปือ้ นจิตตัวเองเป็นมลทิน
ไปด้วย และยิง่ หนักกว่านัน้ หากนินทาว่าร้ายคนทีไ่ ม่นนิ ทาว่าร้ายใครตอบ
กับทัง้ ไม่มใี จอยากเบียดเบียนใครเลย ผลจะเหมือนอยูด่ ๆี คุณเอาจิตไปหมัก
ในถังส้วม หรือถังเชือ้ โรคทีส่ ร้างขึน้ มาเอง เหม็นเน่าเอง ว้าวุน่ จัดเอง
หลักฐานทางจิตบอกเราว่า  การด่าเอามันนัน้ ไม่วา่ จะด่าคนเลวหรือ
คนดี ก็ได้ความเลวน้อยหรือเลวมากเข้าตัวทัง้ สิน้ หากไม่ใช่การ ‘หาทีต่ ดิ ว้ ยใจ
เป็นกลาง’ เพือ่ น�ำมาใช้ปรับปรุงการท�ำงาน หรือหากไม่ใช่การ ‘ติเพือ่ ก่อ’ ต่อ
หน้าเจ้าตัวด้วยความปรารถนาดีกบั เขา อย่างไรใจคุณก็ตอ้ งร้อนขึน้ ด้วยโทสะ
หรือไม่กเ็ ปรอะเปือ้ นด้วยวจีทจุ ริตทัง้ สิน้
สรุปแล้ว ท่าทีในการจัดการกับความฟุง้ ซ่านสะสมอันเกิดจากงาน
หนัก จึงไม่ควรเป็นหนังละครแซบๆหรือวงนินทาที่เผ็ดร้อน มันไม่ตอบ
โจทย์ สิ่งที่ถูกต้อง ถูกเป้าหมาย คือหาทางดึงจิตกลับสู่ภาวะอันเป็น
ธรรมชาติสงบในตัวเองต่างหาก
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ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งท�ำงานเหนือ่ ยหนักแทบไม่เว้นแต่ละวัน คุณจ�ำเป็น
ต้องมี ‘ตัวลั่นไก’ ในระดับความเคยชินทางสมอง ไม่มีอุบายลัดที่ใช้เวลา
สั้นๆ มีแต่ต้องสั่งสมความเคยชินกันยาวๆทั้งนั้น

ตัวลั่นไก ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เข้ามากระทบหูกระทบตา หรือ

กระทบใจคุณแล้ว ท�ำให้จติ คุณเปลีย่ นโหมด เปลีย่ นภาวะการท�ำงาน หรือ
เปลี่ยนวิธีคิดไปคนละแบบอย่างรวดเร็ว หรือฉับพลันทันที

ตัวอย่างที่ดี ที่ท�ำให้คุณนึกออก ก็เช่น ผืนทะเลงามในต่างจังหวัด
ไกลๆ สวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยสีเขียวขจีเย็นตา  หรือแค่ท้องฟ้ากว้าง
ใหญ่หลังบ้าน ธรรมชาติยังอยู่กับเราเสมอ แค่คุณต้องแหงนคอมอง หรือ
เดินทางไปหน่อยเท่านั้น
เมื่ อ คุ ณ กลั บ ไปสู ่ ธ รรมชาติ ไ ด้ จิ ต ก็ เ หมื อ นพร้ อ มจะสงบตาม
ธรรมชาติได้ทันทีเช่นกัน ขออย่างเดียว คือต้องเอาตาไปดูเต็ม เอาหูไป
ฟังเต็มๆ และเอาใจไปจดจ่อเต็มๆด้วย ไม่ใช่ตาดูครึง่ เดียวแล้วแปรไปจ้อง
จอมือถือ ไม่ใช่หฟู งั ครึง่ เดียวแล้วแปรไปฟังเพลงทีพ่ กมาด้วย และทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ไม่ใช่ใจจ่อครึ่งเดียวแล้วกลับไปหมกมุ่นครุ่นคิดถึงงานอีก
คุณจะพบว่า เพียงมองปุยเมฆบนท้องฟ้ากว้างได้ด้วยตาเต็มๆ กับ
ใจเต็ มๆเพี ยงครึ่ งนาทีห ลังเลิกงานได้ทุกวัน ความรู ้ สึ ก จะเหมื อนมี
พนักงานท�ำความสะอาดมาช่วยล้างท่อที่อุดตันในหัวเลยทีเดียว!

ติดนิสัยพูดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องของคนอื่น
จะดึงดูดเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเข้าตัว
ทุกสิง่ มีความเกีย่ วข้อง บางเรือ่ งเปิดเผย สัมพันธ์กนั แบบคาดหมาย
ได้ เช่น ให้อาหารหมาแมว หมาแมวย่อมรักและเข้ามาหา
แต่บางเรือ่ งก็ลกึ ลับและดูเหมือนไม่นา่ จะสัมพันธ์กนั เช่น พูดเรือ่ ง
ไม่เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นประจ�ำ จะเป็นเหตุให้มีเรื่องไม่เป็นเรื่องมา
ถึงตัวอยู่เรื่อยๆ
ถ้าสังเกตที่ใจ ก็จะรู้สึกถึงหลุมขาวหรือหลุมด�ำ อันเกิดจากการ
สะสมวิธีคิด วิธีพูด และวิธีท�ำหนึ่งๆเสมอ เช่น หากสนุกกับการเอาเรื่อง
คนโน้นคนนี้มานินทา หรือหนักกว่านั้นคือเอามา ‘สันนิษฐานเล่น’ โดย
ไม่ตอ้ งรูข้ อ้ เท็จจริง ไม่ตอ้ งเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน และไม่ตอ้ งใส่ใจว่าใคร
จะเสียหายแค่ไหน คุยไปคุยมา ใจจะซัดส่าย ยิ่งซัดส่ายมากยิ่งรู้สึกอึดอัด
เหมือนมีก้อนด�ำๆมากระจุกในหัว ในอก
แรกๆหลุมด�ำจะถูกบดบังไว้ด้วยอารมณ์สนุก เพราะความเมามัน
ในการได้พูดเรื่องเสียหายของคนอื่น ช่วยให้รู้สึกดีที่ได้ลืมเรื่องเสียหาย
ของตัวเอง หรือเหมือนตัวเองไม่ได้เคยมีเรื่องเสียหายอย่างนั้นเลย จึง
ท�ำให้ไม่เฉลียวใจสังเกตว่า หลุมด�ำก่อตัวขึ้นในตนใหญ่โตแค่ไหนแล้ว
หน้าทีข่ องหลุมด�ำในระยะแรก คือดึงดูดใจให้อยากกลับมาพูดเรือ่ ง
ไม่มปี ระโยชน์ซำ�้ ซาก เจอหน้าคูห่ คู เู่ มาท์เจ้าประจ�ำเมือ่ ใด ก็ไม่มอี ะไรมาก
ไปกว่าชวนกันขุดเรื่องเดิมๆมาเพิ่มข้อมูล งัดของเน่ามาเพิ่มความเน่า 
จนกว่าจะเจอประเด็นฮอตใหม่ๆมาแทนที่ จึงค่อยเบี่ยงเบนทิศทางกัน
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หลุมด�ำที่ดึงดูดให้อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องของคนอื่น เมื่อเข้ม
ข้นขึน้ เรือ่ ยๆ จะค่อยๆแปรเป็นความรูส้ กึ อย่างหนึง่ คือ เหมือนทัง้ ตัวคุณ
เป็นหลุมด�ำเคลื่อนที่ เดินไปไหนก็เหมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องจุกจิกกวน
ใจเข้าหาตัว ท�ำความร�ำคาญใจให้ ทั้งที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่มีอะไรเป็นสาระ
แท้ๆ
หรืออย่างน้อยที่สุด ขนาดข้างนอกไม่มีอะไรในกอไผ่เลย ข้างในก็
ระแวงว่า  ท�ำอะไรไปแล้วจะมีใครนินทาด่าส่งลับหลังไหม เหมือนตัวเอง
ไม่ปลอดภัยจากเสียงนกเสียงกาตลอดศก
เพื่อจะสร้างหลุมด�ำ คุณแค่ไหลตามสังคมรอบตัวไปก็พอ แต่เพื่อ
จะสร้างหลุมขาว คุณจ�ำเป็นต้องทวนกระแสสังคม ฝึกตั้งใจ กั้นขอบเขต
การพูด ด้วยการคิดว่า 
จะพูดเจ๊าะแจ๊ะเอาสนุกไม่เป็นไร
จะพูดถึงใครให้พอเป็นที่รู้ เพื่อจับตาระวังบ้างก็ไม่เป็นไร
จะพูดถึงใครเพื่อเอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์กับงานบ้างก็ดี

คนอื่นสร้างให้ได้ก่อน
เมือ่ มีโอกาสนัง่ อยูก่ ลางชมรมนินทา หรือในห้องทีม่ หี ลุมด�ำก่อตัว
ทะมึนขึ้นทุกที ให้ส�ำรวจใจตนเอง หากพบว่ามีสติในการรับข้อมูล ไม่
หูเบา  มองรอบทั้งที่มาที่ไปของเรื่องดีและเรื่องร้าย พร้อมจะให้คะแนน
เป็นบวกแม้กับฝ่ายที่ขัดผลประโยชน์กับคุณ และหนักแน่นพอจะให้
คะแนนเป็นลบแม้กับคนที่อยู่ข้างเดียวกับคุณ  อย่างนี้เท่ากับเป็นบ่อเกิด
ของหลุมขาวแล้ว
เมื่อหลุมขาวเริ่มก่อตัวขึ้น จะพบว่าเกิดแรงดึงดูดเอาค�ำพูดดีๆมา
เข้าหัวคุณ กระทัง่ สามารถเปล่งถ้อยค�ำทีช่ ว่ ยสลายอ�ำนาจดึงดูดของหลุมด�ำ
ในใจคนอืน่ ได้ในเวลาต่อมาด้วย เช่น เมือ่ มีคำ� ร้อนๆว่า “ไอ้นมี่ นั โง่อย่างไม่
น่าอภัย” หลุดจากปากใคร คุณอาจมีค�ำเย็นๆตอบกลับไปว่า “อย่างนั้น
ก็อย่าอภัย มาหาทางช่วยให้เขาเปลีย่ นความคิดแย่ๆเป็นความคิดดีๆกัน”
หลุมขาวทีค่ ณ
ุ สร้างขึน้ จะค่อยๆทรงพลังมากขึน้ ดึงดูดค�ำดีๆมาเข้า
หัวคุณมากขึน้ ซึง่ นัน่ อาจหมายถึงการหักเหชีวติ ทัง้ ชีวติ เข้าสูห่ ลุมขาว ทุก
วันมีแต่คนดีๆ เรื่องดีๆเข้ามาเป็นทิวแถวทีเดียว!

แต่อย่าถึงขั้นไม่ต้องเฉลียวใจหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ฟังใครเขา
มาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วหูเบาเอาไปพูดต่อทันที หรือกระทั่งเห็นเป็น
เรื่องสนุกกับการร่วม ‘ขบวนการมโนเอง’ ไปกับเขา
การนินทาว่าร้ายจะไม่หายไปจากโลกใบนี้ เมื่อรู้ตัวว่าโดนใคร
นินทาว่าร้าย ให้มองว่าเขาก�ำลังสร้างประตูทางเข้าของเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ไม่ตอ้ งเค้นมาก คุณก็จะนึกภาพออก เห็นหลุมด�ำทีเ่ ขาสร้างขึน้ เองด้วยใจ  
และทวีตัวเข้มข้นขึ้นด้วยปากของเขาด้วย
เพื่อจะสร้างหลุมขาวให้ตัวเอง คุณต้องหลุดออกมาจากหลุมด�ำที่
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ชอบให้คนอืน่ แสดงความอ่อนโยน แต่ไม่ชอบท�ำตัวเองให้ออ่ นโยน
ไหว้อย่างอ่อนโยน ใจจะอ่อนโยน สลายทิฐิมานะอันกระด้าง
บรรเทาโทสะอันร้อนแรง ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านอันน่าร�ำคาญ ยิ่งมีโอกาส
ไหว้บ่อย เท่ากับยิ่งมีโอกาสสะสมความอ่อนโยนบ่อย
คนเรามีกรรมเป็นแดนเกิด เมือ่ เกิดในประเทศทีม่ ธี รรมเนียมการค้อม
ศีรษะไหว้ อันเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณทีม่ เี ส้นทางกรรมอันสงบและ
อ่อนโยน ก็แปลว่าต้องเคยอยูใ่ นกลุม่ จิตวิญญาณทีอ่ อ่ นน้อม บนเส้นทางกรรม
ในการให้ความเคารพมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การไหว้เป็นสิ่งที่ฝืนทิฐิมานะ เมื่อต้องไหว้ก่อน ทั้ง
ที่ไม่นับถือกัน คุณจะรู้สึกถึงความไม่อยากเปลืองมือ หรือกระทั่งจิตแข็ง
กระด้างด้วยโทสะ
แม้กระทั่งไหว้พระปฏิมา  อันเป็นสื่อสัญลักษณ์ของบุคคลผู้น่า
เคารพสูงสุด เป็นเครื่องฝึกใจให้เข้าสู่วิถีความนอบน้อมสุดใจ ลงทุนน้อย
ได้กำ� ไรทางใจมาก แต่กไ็ ม่คอ่ ยอยากจะฝึกกัน บางคนไม่เข้าใจ ถึงกับมอง
เป็นเรือ่ งเสียเวลาเปล่ากับการท�ำท่ากราบไหว้สงิ่ ไร้ชวี ติ ไม่เห็นเข้ามาข้าง
ในว่า พระปฏิมาเป็นชนวนให้จิตประหวัดถึงพระคุณแห่งพระพุทธะ

ผู้ไหว้พระปฏิมา โดยสักแต่ใช้ตามองว่าเป็นหุ่นปั้นไร้ชีวิต มักเกิด
ความรูส้ กึ รีบร้อน อยากไหว้ให้จบๆ ไหว้ลวกๆ ไหว้เกร็งๆ ไหว้ฝนื ๆ แบบ
ขอไปที นัน่ เอง จึงกลายเป็นเหตุใหญ่ให้ใจไม่สงบ ไม่ออ่ นโยน หรือกระทัง่
กร้าวกระด้าง ใจร้อน ฟุ้งซ่านง่าย
ด้วยความฉลาดรู้ภาวะของจิต คุณย่อมเห็นว่าการไหว้พระจัดเป็น
‘ของใหญ่’ คือ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ไหว้ด้วยอาการทางใจอย่างไร การปรุงแต่ง
ที่เกิดกับจิตก็อย่างนั้น
เมื่อค้อมศีรษะด้วยจิตอันงาม มงคลอันงามย่อมปรากฏอยู่เหนือ
ศีรษะ ฐานความคิดอันเป็นกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะ
แต่เมือ่ ก้มกราบลวกๆกับสิง่ ทีเ่ ป็นมหามงคล อัปมงคลย่อมปรากฏ
ครอบศีรษะ ฐานความคิดอันเป็นอกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะ
มงคลอันสว่าง กับอัปมงคลอันมืด เป็นสิง่ รูส้ กึ ได้เฉพาะตนด้วยจิต
ที่ฉลาด แต่หากจิตไม่ฉลาด เข้าพวกกันกับอัปมงคลอยู่ ก็นึกว่าไม่เป็นไร
ไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าอาการทางกายงั้นๆ!

เมื่อไหว้ผู้รู้ ย่อมมีส่วนแห่งความเป็นผู้รู้
แม้จะนบไหว้เพียงสัญลักษณ์ของผู้รู้
ใจก็เต็มด้วยอาการนบไหว้ผู้รู้
เข้าถึงอาการรู้อยู่เต็มอกว่าสว่างแจ้ง
ฉลาดทางจิต

howfarbooks.com

147

รู้ทางเห็นนิมิต
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สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเกิดขึ้นจากการตั้งใจนึกถึง เช่น นึกถึงตัวเลข หรืออาจ
เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนึกคิด เช่น ภาพฝันขณะหลับหรือสะลึมสะลือไม่รู้ตัว
เป็นต้น
ความเป็น ‘ภาพที่ปรากฏในใจ’ นั้น ส�ำหรับคนทั่วไปที่จิตอยู่ใน
สภาพนึกๆคิดๆธรรมดา ต้องบอกว่าเป็นเพียง ‘เครือ่ งหมาย’ แทนของจริง
อะไรอย่างหนึง่ เช่น คุณสามารถนึกถึงเลขสี่ แล้วปรากฏรูปรอยประมาณ
สามเหลีย่ มบวกกับเส้นตรง

ยิ่งพินิจสิ่งที่คุณคุ้นมาทั้งชีวิตชนิดนี้มากขึ้นเท่าไร คุณจะยิ่งเห็นว่า
ตัวเองไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ‘นิมิตทางใจ’ ของ
ตนเองเลย ทราบแต่ว่ามันมีรูปรอยบางอย่างเกิดขึ้นในใจจริงๆเท่านั้น
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับระบบประสาทบอกเราว่า  ทีเ่ กิดรูปรอยเลขสีข่ นึ้
ในใจได้นนั้ ก็เพราะเรามีความทรงจ�ำเกีย่ วกับเลขสีฝ่ งั อยูใ่ นสมองส่วนหนึง่
และเมือ่ ใจนึกถึงเลขสี่ ก็จะมีการ ‘ยิงเซลล์’ ไปตามเส้นประสาทภายในเขต
สมองทีเ่ กีย่ วข้องกับการเห็นภาพ อาจตรงกันหรือใกล้เคียงกับทีจ่ ำ� ไว้
นัน่ หมายความว่า ยิง่ มีการระดมยิงเซลล์ประสาทมากขึน้ เท่าไร คุณ
ก็จะยิง่ เห็นเลขสีค่ มชัดขึน้ เท่านัน้ และยิง่ เซลล์ประสาทส่งออกมาต่อเนือ่ ง
นานขึ้นเท่าไร เลขสี่ก็จะยิ่งปรากฏอยู่ในใจนานขึ้นเท่านั้น
หากใจคุณเป็นสมาธิ ท�ำให้สมองยิงเซลล์ประสาทได้มากและนาน
ตามต้องการแล้วล่ะก็ ‘ข้อสงสัย’ เกี่ยวกับนิมิตเลขสี่จะหายไป กลายเป็น
‘ของสั่งได้’ ขึ้นมาทันที เช่น ถ้าอยากเห็นเลขอารบิกสีด�ำบนพื้นขาว มี
ขนาดใหญ่คงเส้นคงวา  เป็นขีดตรงเสมอกัน ปรากฏนาน ๑๐ วินาทีที่
ระยะห่างจากสายตาประมาณ ๒ ฟุต ก็จะเห็นตามที่ต้องการเช่นนั้นครบ

แน่นอน คุณสามารถนึกถึงเลขสี่ในใจ แต่ถ้าไม่มีใครสะกิด คุณก็
จะไม่เฉลียวใจสังเกตว่า ‘ทีเ่ ห็น’ นัน้ มีรายละเอียดอย่างไรกันแน่ เช่น เป็น
รูปแผ่วเลือนหรือแจ่มชัด? เป็นเลขขาวบนพื้นด�ำ หรือว่าเลขด�ำบนพื้น
ขาว? เป็นเลขอารบิกหรือเลขไทย? มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก? เป็นเส้น
ขีดตรงๆหรือคดงอ? ตัวเลขปรากฏอยูน่ านกีว่ นิ าที? รูส้ กึ ว่าตัวเลขปรากฏ
อยู่ในหัว ล�้ำไปทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวา?
ฉลาดทางจิต
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เมื่อมีสมาธิ คุณจะพลิกแพลงนิมิตทางใจได้ไม่จ�ำกัด เช่น นึกให้
เลขสี่เป็นสีชมพูหรือสีเขียว นึกให้เลขสี่คงที่หรือกะพริบติดๆดับๆเป็น
จังหวะสม�่ำเสมอ เป็นต้น แต่หากขาดสมาธิ แค่นึกถึง ‘ขีดเลขสี่’ รางๆไว้
ให้ได้เกิน ๒ วินาทีก็นับว่ายากแล้ว

แต่ในทางปฏิบัติ คนที่เล่นไม่ค่อยเก่ง หรือเก่งธรรมดา จะล�ำบาก
กับการเห็นหมากให้ทั่ว อย่าว่าแต่คิดให้รอบ ยิ่งถ้าเพิ่งหัดเล่น เกือบร้อย
ทั้งร้อยจะคิดได้แค่ชั้นเดียว เท่าที่ตาเห็นว่าตัวเองจะต้องเดินตาไหน และ
เดาว่าคู่เล่นมีสิทธิ์โต้ตอบมาอย่างไร

เห็นนิมิตตัวเลขในใจได้นานๆมีประโยชน์อะไร? คนทั่วไปอาจจะ
ยังนึกไม่ออกทันที แต่นักคณิตศาสตร์บอกได้เลยว่า  การคิดเลขในใจจะ
เป็นไปได้อย่างราบรืน่ บวกลบคูณหารได้ไม่ตอ้ งพึง่ พากระดาษกับปากกา 
กระดานด�ำกับชอล์ก หรือเครื่องคิดเลขกันเลย

การคิดสองชั้นสามชั้น หมายถึงการ ‘เคลื่อนหมากอยู่ในใจ’ ไป
ไกลเกินกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่าตรงหน้า  คนที่เห็นไกลกว่า  ถูกทางชนะ
มากกว่า ย่อมได้ชื่อว่าค�ำนวณเก่งกว่า และเป็นฝ่ายก�ำชัยในที่สุด

ตรงนี้ส่อให้ทราบว่า  ถ้าฉลาดทางจิต คุณมีสิทธิ์ฉลาดทาง
ความคิดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
เพื่อยืนยันความจริงนี้ให้ชัดขึ้น เรามาดู ‘กีฬาทางจิต’ ระดับโลก
ดังเช่นหมากรุก ซึง่ อดีตจนถึงปัจจุบนั มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์ความฉลาด
กันมาโดยตลอด
ส�ำหรับคนทัว่ ไป จ�ำเป็นต้องอาศัยตัวหมากและกระดานจริงทีเ่ ห็น
ด้วยตาเปล่า เป็นรูปทรงช่วยให้คิดค�ำนวณได้ชัดเจน รู้สึกจับต้องได้

ฉลาดทางจิต

ผูท้ สี่ ามารถเคลือ่ นหมากอยูใ่ นใจได้เป็นสิบๆชัน้ ส่วนใหญ่เป็นพวก
ระดับประเทศ หรือระดับโลก หมายความว่าพวกเขาข้ามพ้นการเห็น
ด้วยตาเปล่า เห็นนิมิตกระดานหมากรุกพร้อมตัวหมากเคลื่อนที่
ได้ในใจอย่างแจ่มชัด เป็นเวลาเนิ่นนานกว่าคนธรรมดา
ถ้านักหมากรุกคนไหนสามารถเห็นหมากได้เกิน ๕ ชัน้ ขึน้ ไป พวก
เขามักมีความสามารถ ‘หลับตาเห็น’ ได้ด้วยใจ เป็นรูปกระดานสองมิติ
พร้อมตัวหมากครบทุกต�ำแหน่ง ทั้งนี้เพราะระบบวิธีคิดกับความทรงจ�ำ
อันทะลุปรุโปร่งในเกมหมากรุกของพวกเขา  กระตุ้นให้จิตเห็นเครือข่าย
การประสานงานกันของตัวหมากทั้งหมดได้แบบมีความเคลื่อนไหว
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ปัจจุบนั วงการหมากรุกทีแ่ ข่งขันจริงจัง ชิงรางวัลกันเป็นแสนเป็นล้าน
นัน้ เห็นความส�ำคัญของการ ‘หลับตาเห็น’ เป็นอย่างมาก จึงมีแอพมือถือ
เกีย่ วกับ Blindfold Chess เอาไว้ฝกึ หัดกันโดยเฉพาะ เพราะรูด้ วี า 
่ ยิง่ ใครมี
ความสามารถหลับตาเห็นหมากกระจ่างชัดขึน้ เท่าไร ก็ยงิ่ มีสทิ ธิเ์ ห็นหมากล่วง
หน้าได้ไกลขึน้ เท่านัน้ ด้วย
‘นิมิตหมากรุก’ ของบรรดาเซียนทั้งหลายนั้น อาจเปรียบเทียบได้
กับ ‘นิมิตตัวเลข’ ของเหล่านักคณิตศาสตร์ชั้นอ๋อง กล่าวคือ ยิ่งมีความ
คิดวนเวียนเกี่ยวกับตัวเลขหรือตัวหมากมากขึ้นเท่าไร สมองก็ยิ่งส่งเซลล์
ประสาทออกมาล้นหลามและต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น นักหมากรุกทีเ่ ล่น
เป็นอาชีพ ต้องขลุกจิตอยูก่ บั ‘นิมติ เดินหมากล่วงหน้าในใจ’ วันละ ๘ ชัว่ โมง
บ้าง หรือเกิน ๑๐ ชัว่ โมงบ้าง จึงไม่นา่ ประหลาดใจ หากจิตของพวกเขาจะเป็น
สมาธิ เห็นนิมติ ภาพในใจได้ชดั เจน ราวกับคนเล่นกสิณสมาธิ

กสิณสมาธิ คือ สมาธิอนั เกิดจากการหน่วงนึกรูปทรงใดรูปทรง

หนึง่ หรือสีใดสีหนึง่ ไว้ในใจ เช่น ทุกคนจ�ำได้วา่ ดวงอาทิตย์กลมๆเป็นอย่างไร
แต่ไม่ทกุ คนทีห่ ลับตาแล้วเห็นดวงอาทิตย์ในใจได้นานๆ
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แต่หลังจากช่วงของการเห็นชัดผ่านไป แม้พยายามนึกต่อ ก็กลาย
เป็น ‘วงไม่กลม’ เบี้ยวๆที่โย้ไปเย้มา และเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรบกวน
จิตใจ เป็นเหตุให้ไม่อยากฝืนทน แต่อยากลืมตาขึ้นเสียที

ลองทดสอบตัวเองดูเดีย๋ วนีก้ ไ็ ด้ ขอให้หลับตาและนึกถึงดวงอาทิตย์ที่
คุณเคยเห็นอยูบ่ นท้องฟ้า จะเป็นสีขาวจ้าหรือสีสม้ อ่อนก็ตาม เอาทีจ่ ำ� ได้ถนัด
พอนึกออกก็ให้นบั ในใจ ๑ ๒ ๓ ไปด้วยเพือ่ ดูวา่ คุณหน่วงนึกเห็นภาพดวง
อาทิตย์ได้ประมาณกีว่ นิ าที ก่อนภาพจะเลือนหายไปจากใจ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับคนส่วนใหญ่ คือ จะมีชว่ งสัน้ ๆช่วงแรก ทีส่ ามารถนึกถึง
วงกลมขาวหม่นได้เลือนรางหรือค่อนข้างชัด บางคนครึง่ วินาที บางคนก็ทำ� ได้
๑ วินาที บางคนอาจจะไปได้ถงึ ๕ วินาทีกม็ ี แล้วแต่ความหนักแน่นทางใจที่
มีอยูเ่ ป็นทุน
ฉลาดทางจิต
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เกือบร้อยทั้งร้อย จะไม่นึกสนุกอยากฝึกอีกเลย และไม่เชื่อกระทั่ง
ว่าเป็นไปได้ที่ใครจะฝึกเห็นให้วงกลมปรากฏแจ่มชัดเป็นชั่วโมงๆ ฉะนั้น
ชัว่ ชีวติ ของคนทัว่ ไปจึงไม่รจู้ กั ประสบการณ์กสิณสมาธิ อย่าว่าแต่จะทราบ
สรรพคุณของอ�ำนาจจิตอันเกิดจากการฝึกตรึงภาพไว้ในใจได้นานๆ
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อันทีจ่ ริงแล้ว การเห็นนิมติ อยูใ่ นใจ ไม่จำ� เป็นต้องอาศัยภาพรูปทรงที่
มีความแน่นอนเสมอไป ขอเพียงคุณรูว้ ธิ ี ก็อาจหายใจในแบบทีจ่ ะก่อให้เกิด
นิมติ ขึน้ มาได้เช่นกัน
ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจว่า  นิมิตลมหายใจที่ถูกต้องไม่ได้เกิด
จากการนึกสร้างเอาเหมือนตัวเลขหรือรูปวงกลม แต่เกิดจากการสังเกต
ความต่างกันของลมหายใจหลายๆครั้ง
ลมหายใจจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นจิตให้เกิดภาพในใจ ทันทีที่ คุณ
รู้ว่าขณะนี้ก�ำลังหายใจเข้าหรือออกอยู่ เพียงรู้เท่านั้น สัมผัสจาก
ทางลมก็ก่อนิมิตรูปรอยของสายลมขึ้นในจิตเองแล้ว
ทีค่ ณ
ุ ยังไม่รสู้ กึ ว่า ‘เห็นนิมติ ’ อะไรเลย เป็นเพราะขณะอ่านหนังสือ
อยู่นี้ สมองต้องประมวลผลการเห็นทางตามากกว่าอย่างอื่น ไหนจะมี
‘อาการคิดตาม’ ซึง่ เร่งคลืน่ สมองให้มคี วามถีส่ งู รวมแล้วจึงเต็มไปด้วยสิง่
บดบัง ‘ทัศนวิสัยทางจิต’ จนเกือบมิด
ต่อเมื่อจิตของคุณได้รับการฝึกให้เอาใจใส่ รู้เห็นความต่างกัน
ระหว่างลมหายใจอย่างน้อย ๓ ระลอก สมองจะถูกโปรแกรมใหม่ให้ลด
สัญญาณภาพทางตาลง คลื่นสมองถูกดึงให้ช้าลง จนทัศนวิสัยทางจิต
ปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมบ้าง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ น่าจะ ‘รูส้ กึ ’ เป็นอันดับแรก คือลมหายใจระลอกทีห่ นึง่ ซึง่
‘ยาวกว่าปกติธรรมดา’ ถูกลากเข้าไปสุดที่ปอดเต็มแน่น
ฉลาดทางจิต

หากคุณไม่เร่งรีบ ไม่คิดถึงเรื่องอื่น ทัศนวิสัยทางจิตจะถูกปรับให้
‘พร้อมเห็น’ ลมหายใจระลอกต่อมา ดังนัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีร่ า่ งกายต้องการ
ลมเข้าครั้งต่อไป คุณจึงอาจพบความแตกต่าง เช่น ลมระลอกที่สองอาจ
สัน้ กว่าระลอกแรกนิดหนึง่ หากไม่สงั เกตจะไม่ทราบ เพราะคล้ายกันมาก
ระลอกทีส่ าม คุณอาจกลับไปหายใจตามความเคยชินเดิมๆ คือดึง
ลมเข้าแค่สั้นๆ ปอดขยายเพียงเล็กน้อยด้วยปริมาณลมที่น้อย
ถัดจากนั้น คลื่นความฟุ้งซ่านในหัวอาจตีกลับ ท่วมทับหนาแน่น
บดบังทัศนวิสัยไม่ให้เห็นลมหายใจระลอกที่สี่ได้ แม้คุณจะพยายาม
ท�ำความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจ ก็รับรู้ได้เพียงน้อยนิด เหมือนไม่เห็น

howfarbooks.com

156

๒
๓

อะไรเลยดังเคย

กว่านั้น

ถึงจุดนี้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกซัดส่าย เหนื่อย ขี้เกียจดูต่อ ซึ่งก็เพราะ
จิตถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกความฟุ้งซ่าน ดวงจิตคับแคบ รู้สึกทึบตัน
และบีบคั้นให้เกิดความท้อถอย

ใจจดใจจ่อ เฝ้าเปรียบเทียบอยู่ว่า  ลมหายใจต่อๆมา ยาว
กว่าหรือสั้นกว่ากัน ถ้ายาวกว่ารู้ว่ายาวกว่า ถ้าสั้นกว่ารู้ว่าสั้นกว่า ถ้าเท่า
เดิมรู้ว่าเท่าเดิม ยอมรับสภาพไปเป็นครั้งๆ หากรู้หลายระลอกเข้า 
ทัศนวิสัยทางจิตจะเกิดขึ้นเอง

แต่หากรับรูส้ งิ่ ทีก่ ำ� ลังปรากฏชัดทีส่ ดุ ขณะนัน้ อันได้แก่ความอึดอัด
ซัดส่าย ก็จะพบความจริงว่า  สภาพย�่ำแย่ของจิต เป็นนิมิตที่ถูกรู้ได้
เช่นกัน
ส�ำคัญคือ ถ้าความปรุงแต่งทางใจอันใด ปรากฏเป็นนิมติ ต่อใจของคุณ
ได้ นิมติ ความปรุงแต่งนัน้ ก็มคี วาม ‘น่าดู’ เหมือนกันหมด เมือ่ รูส้ กึ ว่าน่าดู
หรือพอดูได้ ก็เกิดความอยากดูต่อ เพื่อพบว่าความรู้สึกอึดอัดซัดส่าย
กระวนกระวายนัน้ เหมือนบดขยีจ้ ติ คุณได้ครูห่ นึง่ แล้วก็คลายตัวออกของมัน
เอง โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องท�ำอะไรเลย
เมื่อความอึดอัดคลายตัวออก สิ่งที่จะพบเป็นอันดับต่อมา คือ จิต
ถูกกระตุน้ ให้เกิดการรูเ้ ห็นลมหายใจได้ใหม่ และรอบนี้ หลังจากเห็นนิมติ
ลมหายใจชัดได้สองสามระลอก ก็อาจเกิดความอิม่ ใจ นึกอยากขยัน อยาก
รอดูนิมิตลมหายใจระลอกต่อไป หรืออยากดูแม้กระทั่งนิมิตความอึดอัด
กระวนกระวายที่อาจเข้ามาเยือนอีก เปรียบเหมือนช่างชักรอกที่ไม่อู้งาน
ชักรอกขึ้นลงด้วยความเพลิดเพลินเจริญใจโดยไม่วอกแวกไปทางอื่น
ยิ่งคลื่นความฟุ้งซ่านในหัวลดลงมากเท่าไร พอหายใจเข้าดีๆ ก็จะ
เห็นนิมิตสายลมเป็นทางลากยาว และเหมือนสว่างนวลขึ้นเรื่อยๆได้ ตรง
นั้นเองที่จิตจะเริ่มเกิดความฉลาด รู้ทางเห็นนิมิตลม สรุปได้เป็นข้อๆ คือ

๑

รู้ธรรมดาๆว่า ก�ำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก ขั้นนี้จะเป็น
ขั้นของการ ‘รู้สึกว่าหายใจ’ เฉยๆ ยังไม่เกิดทัศนวิสัยทางจิตใดๆมากไป
ฉลาดทางจิต

เมือ่ คลืน่ ความฟุง้ ซ่านวกกลับมา คุณแค่เปิดประตูรบั ปล่อย
ให้มันเข้ามาเต็มๆเท่าที่มันอยากมา โดยรู้ไปด้วยว่า  มันผ่านมาทางซ้าย
เดี๋ยวก็ออกไปทางขวา มันผุดขึ้นที่กลางหัว เดี๋ยวก็หายไปที่กลางหัว ไม่มี
ความจ�ำเป็นใดๆต้องไปกลุ้มใจหรือเร่งรัดให้มันล่องหนหายตัวแต่อย่าง
ใดเลย
  เมื่อฉลาดรู้ทางเห็นนิมิตที่เกิดขึ้นในใจ จิตของคุณจะหนักแน่น
มีความคงเส้นคงวามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เพราะเมื่อจิตถูกตรึงอยู่กับโฟกัส
เดิมไม่เปลีย่ น กระแสจิตจะถูกรวบรวมมาผนึกตัว เข้มข้นขึน้ เรือ่ ยๆนัน่ เอง
ความฉลาดเห็นนิมิตทางใจ เป็นจุดเริ่มต้นของความฉลาดทางจิต
ขั้นสูง กล่าวคือ เมื่อรู้จักลมหายใจมาอาศัยเป็นตัวตั้งให้เกิดนิมิตแสดง
ความไม่เที่ยงได้ คุณก็จะสามารถต่อยอดการเห็น ‘ความจริง’ ที่ประณีต
ลึกซึ้งได้ไม่มที สี่ นิ้ สุด เพราะความไม่เทีย่ ง คือมูลฐานความจริงครอบจักรวาล
หากจิตใดฉลาดพอจะเห็น จิตนัน้ ย่อมไม่ยอมโง่ให้อะไรครอบง�ำได้ แต่กลับ
จะเห็นเหตุเห็นผล เห็นทีม่ าทีไ่ ป เห็นว่าอะไรควรยึด เห็นว่าอะไรควรปล่อย
และนั่นเป็น การเห็นแจ้ง ที่ข้ามพ้นความนึกคิดผิวเผิน กล่าวคือ
เป็นการรับรู้ด้วยจิตเต็มๆดวง ถึงรากถึงโคนของความรู้สึก จึงยกระดับ
ความรูส้ กึ ยกระดับความรับรู้ และยกระดับสภาพจิตวิญญาณให้เข้าสูภ่ าวะ
ฉลาดสูงสุดได้จริงๆ!
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แมกนัส คาร์ลเซน รู้ทางเห็นนิมิตชนะ
เจ้าของวาทะ “ผมแปลกใจที่ต�ำแหน่งแชมป์โลก
ท�ำให้ผู้คนรู้สึกกับผมต่างไป ทั้งที่ผมก็ว่าผมไม่ได้เก่งไป
กว่าเดิมเลย”
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ค�ำพูดนี้ถ้าฟังเผินๆเหมือนแกล้งถ่อมตัวอย่างน่า
หมั่นไส้ แต่ความจริงก็คือ ก่อนที่ แมกนัส คาร์ลเซน ใน
วัย ๒๓ จะครองต�ำแหน่งแชมป์โลกหมากรุกในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
เขาชนะได้มากทีส่ ดุ มีเรตติง้ สูงสุด เป็นหมายเลขหนึง่ ของ
โลกติดต่อกันมาหลายปี ตั้งแต่อายุได้เพียง ๑๙ โน่นแล้ว!
ครั้งที่แมกนัส คาร์ลเซน อายุแค่ ๑๕ ก็เก่งขนาดโชว์
การเล่นแบบปิดตากับคูต่ อ่ สูท้ เี่ ปิดตาพร้อมกันถึง ๒๕ คน!
Magnus Carlsen

https://www.youtube.com/watch?v=cTeDkyQUbyY
คาร์ลเซนโชว์การเล่นหมากรุกปิดตากับคู่แข่ง ๑๐ คน
ยังมีผู้สามารถเล่นหมากรุกปิดตาอีกมาก หาดูได้จาก youtube.com
ด้วยคีย์เวิร์ด simul blindfold
ฉลาดทางจิต

เมื่อได้รับค�ำถามว่า “เกิดอะไรขึ้นในหัวของคุณตอน
เล่นหมากรุกปิดตาพร้อมกันตัง้ เป็นสิบกระดาน?” ค�ำตอบ
จากคาร์ลเซน คือ “ผมใช้วิธีจ�ำหน้าคู่ต่อสู้ แล้วเรียงหน้า
แต่ละคนตามล�ำดับหมายเลขที่นั่ง เพื่อโยงหมากที่ก�ำลัง
อยู่บนแต่ละกระดานเข้ากับใบหน้าเจ้าของกระดานอีกที
ผมจะคิดค�ำนวณอยูใ่ นใจทีละกระดานเท่านัน้ และบางครัง้
ผมจ�ำเป็นต้องเค้นอย่างหนักเพื่อจะเรียกความจ�ำเกี่ยวกับ
กระดานถัดมาที่ต้องเล่น”
ฟังแล้วคนทัว่ ไปก็ไม่รอู้ ยูด่ วี า่ เกิดอะไรขึน้ ในหัวของ
คนระดับคาร์ลเซน รู้แต่ว่าการเห็นนิมิตหมากรุกอย่าง
กระจ่างชัดในใจมีจริง เป็นไปได้จริง ไม่ผดิ พลาดจริง และ
ทีส่ ำ� คัญ นิมติ นัน้ ชนะคนเก่งๆที่ ‘เปิดตาเล่น’ ได้หลายสิบ
คนจริงๆ และนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากรู้
ทางเห็นให้ได้อย่างนั้นบ้าง!
howfarbooks.com
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วิธีฝึกสังเกตว่า  กุศลจิต หน้าตาเป็นอย่างไร เบื้องต้นให้ดูที่
ความรู้สึกเบา  ดูความรู้สึกชุ่มชื่น และดูความรู้สึกสว่าง ไม่ว่าจะรู้สึก
อย่างไร ให้ถือว่าเกิด ‘นิมิตของกุศลจิต’ อย่างนั้น
ยกตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือใครแล้วรูส้ กึ โล่งเบา แต่ไม่ชมุ่ ชืน่ มาก ไม่
เกิดความรูส้ กึ ว่าสว่างมาก อันนัน้ ถือเป็นนิมิตของ กุศลจิตอ่อนๆ
แต่ถ้าใส่บาตรพระด้วยความปลื้มปีติ รู้สึกโล่งเบาด้วย ชุ่มชื่นเป็น
อันมากด้วย หรือกระทั่งเหมือนสว่างออกมาจากข้างในด้วย อันนั้นถือ
เป็นนิมิตทางใจของ กุศลจิตแก่กล้า
กุศลจิตเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น เมื่อเดินเข้าไปในวัดที่เต็มไปด้วย
พระปฏิมางามวิจิตร ชวนให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของพระศาสดา 
ก็บังเกิดความปลื้มปีติอย่างใหญ่ จิตธรรมดาๆแปรเป็นมหากุศลจิตได้
แต่โดยมาก กุศลจิตจะไม่เกิดจากสิ่งกระทบภายนอก เพราะคน
ส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางไปพบเจอพระปฏิมาล�้ำค่าบ่อยๆ หรือถ้าพบบ่อย
ก็กลายเป็นชิน เห็นเฉยๆโดยไม่กราบไหว้แล้วไม่รู้สึกชุ่มชื่นนัก

ท�ำให้เขาเบาแรงได้ส�ำเร็จ คุณเองจะรู้สึกเบาใจ
แต่ถ้าแค่ช่วยตามหน้าที่ ด้วยความรู้สึกท�ำไปแกนๆ ไม่ได้มุ่งหวัง
เกื้อกูลใคร แม้ท�ำให้เขาเบาแรงได้ ใจคุณก็มีน�้ำหนักเท่าเดิม ไม่ต่างไป
เลย
แต่ถ้าอยากช่วย แม้ไม่ต้องช่วย ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นเลย แค่ช่วย
ด้วยความอยากสงเคราะห์ล้วนๆ ไม่มีประสงค์อื่นแอบแฝง อันนั้น หาก
ท�ำให้เขาเบาแรงได้ คุณจะเกิดความเบาใจด้วย ชุ่มชื่นด้วย และถ้ายิ่งคน
ที่คุณช่วย คือผู้ทรงศีล หรือเป็นพระดีที่น่าเลื่อมใส ใจคุณก็จะยิ่งบังเกิด
ความสว่าง อาจวาบน้อยหรืออาจวาบนาน
เมือ่ สังเกตน�ำ้ หนักและทิศทางของกุศลเจตนาเป็น คุณจะมีกำ� ลังใจ
ท�ำกุศลมากขึ้น และยิ่ง ‘สร้างกุศล’ ได้มากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งเห็นจิต  หรือ
กระทั่งทะลุไปเห็นนิมิต ‘ผลแห่งบุญทันตา’ เป็นภาพชีวิตที่มีความสุข มี
ความเจริญ ชัดเจนขึ้นทุกที!

กุศลจิตโดยทั่วไป มักเกิดจาก กุศลเจตนา หรือความตั้งใจดี
เป็นหลัก เพราะความตัง้ ใจดีนนั้ มีได้เรือ่ ยๆ แค่นงั่ ว่างๆแล้วคิดจะหายใจ
ให้เกิดนิมิตลม เท่านี้ก็ชุ่มชื่นเป็นกุศลอย่างใหญ่ได้แล้ว เพราะได้ท�ำบุญ
ยกระดับจิตให้พ้นจากคลื่นความฟุ้งซ่านซัดส่าย
วิธีฝึกสังเกตหน้าตาของ ‘กุศลเจตนา’ อันเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิต
ตามมา เบือ้ งต้นให้ดทู วี่ ธิ คี ดิ ช่วยคนก็ได้ เพราะแต่ละวันทีต่ อ้ งพบปะผูค้ น
นั้น อย่างไรคุณก็ต้องคิดช่วยคน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
เมือ่ ต้องช่วยตามหน้าที่ แล้วท�ำเต็มทีด่ ว้ ยเจตนาให้เขาเบาแรง หาก
ฉลาดทางจิต
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มนุษย์รู้ตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เพราะมีร่างกายที่ตั้งตรง มีแขน
ขาให้เกิดท่วงท่าเดินเหินหรือหยุดนิ่งได้สง่างาม เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่
ต้องเคลื่อนไหวสี่ขาบ้าง เสือกคลานไปตามพื้นบ้าง
แต่แม้เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกแล้วชนะเลิศ มนุษย์ก็ยัง
คงน้อยเนื้อต�่ำใจได้ ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ด้วยกันแล้ว เห็นคนอื่นรูป
ร่างหน้าตาดีกว่า ผิวพรรณผ่องใสกว่า
ถึงทีส่ ดุ แล้ว แม้รปู ร่างหน้าตาดีระดับเดียวกัน อยูใ่ กล้กนั ก็ยงั คงรูส้ กึ
ได้ถงึ ความเฉิดฉายอาภาทีต่ า่ งกัน มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาล�ำ้ เหลือ่ มกัน
อยูด่ ี อย่างทีเ่ รียกกันว่า ‘ออร่า’ เปล่งประกายไม่เท่ากันนัน่ เอง
แม้เพียงมีความสามารถเห็นนิมติ ลมหายใจ นิมติ ความรูส้ กึ อึดอัด
ตลอดจนนิมติ กุศลจิตมาไม่มาก คุณก็จะทราบชัดว่าออร่าไม่ใช่ของหลอก เป็น
ของจริงทีร่ เู้ ข้าไปเมือ่ ไร ก็เห็นว่ามีอยูเ่ มือ่ นัน้ และออร่าก็กว้างแคบไม่เท่ากัน
ตามแต่เหตุการณ์ทปี่ รุงแต่งจิตของคุณในแต่ละขณะ ต่างไปเรือ่ ยๆด้วย
ออร่ามีความลึกลับอยู่หลายแง่มุม หญิงชายเมื่อใช้ชีวิตร่วมกัน
นานๆ กระทัง่ นิสยั ในทางดีหรือทางร้ายกลมกลืนกัน เวลาปรากฏตัว ผูค้ น
มั ก ทั ก ว่ า หน้ า ตาคล้ า ยกั น มาก หรื อ เหมื อ นกั น มาก ทั้ ง ที่ เ มื่ อ พิ นิ จ
โครงสร้างรูปพรรณสัณฐานแล้ว หาได้มีความละม้ายกันแต่อย่างใด แท้
ที่จริงผู้คนพากันทักว่า ‘ออร่าเหมือนกันมาก’ ต่างหาก!
ร่วมบุญประเภทเดียวกันมากๆเป็นอาจิณ ก็อาจเกิดคู่ออร่าที่
บรรเจิด เข้าตาคน รู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือแผ่ผายกระแสสุขไป
รอบๆได้กว้างขวางประมาณเดียวกัน
ร่วมบาปประเภทเดียวกันมากๆเป็นอาจิณ ก็อาจเกิดคูอ่ อร่าทีอ่ บั หมอง
เห็นแล้วไม่สบายใจ หรือกระทัง่ บางทีนกึ อยากด่าขึน้ มาอย่างไม่สมเหตุสมผล
ฉลาดทางจิต

คล้ายทัง้ คูช่ ว่ ยกันเปล่งพลังรบกวนโลกให้อดึ อัดคัดแน่น หรือพ่นมลพิษสกปรก
บางอย่างทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่า กระจายไปทัว่ ๆให้รสู้ กึ ได้
อันทีจ่ ริงแล้ว ออร่าแบบผ่องๆนัน้ สร้างง่ายกว่าทีค่ ดิ ลองใช้มอื ถือ
ถ่ายรูปตัวเอง แล้วไปนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชา  สวดบทอิติปิโสเต็มเสียง ด้วย
เจตนาถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาสักสามจบ แล้วกลับมาถ่ายรูปใหม่อกี
ที แค่นี้ก็เห็นความต่าง รูปแสดงให้รู้สึกได้ชัดๆแล้ว
เรือ่ งของเรือ่ งคือถ้าจะให้ออร่าผ่องจริง ผ่องนาน ต้องสวดเป็นประจ�ำ
ต้องตั้งใจถือศีลไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่างพร้อยทุกวัน พอเวลาผ่านไป คุณจะ
รู้สึกถึงประกายออร่าที่สว่างเรืองขึ้น ขยายกว้างขึ้นทุกที นั่นเพราะการ
บ�ำเพ็ญบุญทีเ่ ปีย่ มปีติ ปราศจากความโลภอยากได้อะไรเข้าตัว จะ
มีความสว่างไสว และให้ผลเป็นอันดับแรกที่กระแสจิต ตลอดจน
รูปลักษณะทางกายที่ผ่องแผ้วขึ้น
แต่หากสวดแล้วปล่อยใจฟุ้งซ่าน เต็มไปด้วยอัตตาน่าอึดอัด คิด
อยากได้โน่นอยากได้นี่วุ่นวาย หรือกระทั่งสวดไปน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป
ค่าทีไ่ ม่ยอมตกรางวัลให้ตนเสียที อย่างนีอ้ าจเปลีย่ นออร่าเดิมทีด่ ๆี อยู่ ให้
กลายเป็นน่ารังเกียจ หรือน่าอึดอัด ไม่ชวนให้เข้าใกล้ไปเลยก็ได้
แม้สวดมนต์จนเปล่งประกายออร่าแบบสว่างจับตาคนได้ ก็หาใช่
จะมีลักษณะแบบเดียวกันเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ออร่าของความเป็น
ที่ รั ก เกิ ดจากการแผ่ ใจอั น เป็ น สุ ข ไปกั บ การสรรเสริ ญ คุ ณ วิ เ ศษของ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อนั แสนรักแสนบูชา กระทัง่ รูส้ กึ ว่าตัว
ของคุณเองก็เป็นที่รักของพระรัตนตรัยเช่นกัน
กระแสความรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็น ‘ทีร่ กั ของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ’์ ไม่ได้เกิดจาก
การวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รัก และยิ่งไม่ใช่ได้มาจากการเรียกร้องให้สิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว่ ยเหลือ แท้ทจี่ ริงความเป็นทีร่ กั ของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ กิดขึน้ จากการ
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รู้ทางศรัทธาวิบากกรรม
ที่คุณมีความรู้คุณ มีใจศรัทธา และมีวาจาสรรเสริญพระรัตนตรัยออกมา
จากส่วนลึกจริงๆ
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ความเคารพรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ ช่วยให้ออร่าของคุณดู
ขลัง สดชื่นทรงพลัง และช่วยให้คนเห็นรู้สึกเบิกบาน จึงไม่น่าแปลกใจ
หากผู้คนส่วนใหญ่จะนึกรักใคร่เอ็นดูคุณในทันทีที่พบกัน
แต่บางคนก็ไม่ได้อยากเป็นที่รัก ทว่าปรารถนาความน่าเกรงขาม
น่าคร้ามเกรง หรือกระทัง่ อยากให้ใครต่อใครเห็นแล้วขนหัวลุก หวาดกลัว
ตัวเองไปเลย ความรู้สึกพรรค์นี้มีอยู่จริงในส่วนลึกของมนุษย์ เช่น บาง
คนจะกระหยิม่ ใจมาก หากพบว่าใครต่อใครไม่กล้าสบตาด้วย นัง่ จ้องหน้า
กันแป๊บเดียวแล้วหนาว หรือถ้ามีใครกระซิบว่า  เห็นเดินมาแล้วรู้สึก
เหมือนโดนไฟช็อตตัวหด ก็ยิ่งปลื้ม ยิ่งอยากมีความน่ากลัวเกรงยิ่งๆขึ้น
ไปอีก
ด้วยอัธยาศัยท�ำนองนี้ บางคนจึงเลือกสวดเฉพาะบทแผ่อ�ำนาจ
อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเป็นบอดี้การ์ดให้ สวดหวังความยิ่งใหญ่
เหนือมนุษย์ดว้ ยการลงทุนเพียงน้อยนิด  พอสวดนานๆต่อเนือ่ งเข้าก็เกิด
ออร่าน่าคร้ามเกรงได้วบู ๆวาบๆ แต่ไม่นา่ ย�ำเกรงจริงยัง่ ยืน เพราะตัวจริง
ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าคนบ้าอ�ำนาจทีไ่ ม่ยอมสร้างออร่าขึน้ มาจากการช่วย
คน หรือน�ำพาใครให้ไปถึงไหน เอาแต่สวดเอาดีเข้าตัวโดยไม่สนใจใคร
เท่านั้น
กล่าวได้วา 
่ ออร่าคือรัศมีความเป็นคนคนหนึง่ ทีเ่ ปล่งประกายตัวตน
ออกมาให้คนอืน่ สัมผัสได้ดว้ ยตาเปล่า  กับทัง้ รูส้ กึ ได้ดว้ ยใจถึงใจ ออร่าสวยๆ
เกิดขึน้ ได้จากหลายทาง แต่การฝึกสวดมนต์อย่างมีความสุขให้ได้ทกุ วัน นับ
เป็นก้าวกระโดดในการสร้างออร่า ลงทุนน้อย ได้ผลมาก สามารถดึงดูดสิง่ ที่
ดีงามเพิม่ เข้ามาในชีวติ คุณได้ในเวลาอันสัน้ !
ฉลาดทางจิต

ส�ำหรับคนทั่วไป อย่าว่าแต่จะให้หยั่งรู้เรื่องกรรมวิบาก อย่าว่าแต่
จะให้โยงถูกว่าชาติก่อนเคยท�ำกรรมอันใดมาจึงได้รับผลอยู่เห็นๆอยู่
เพราะกะแค่ให้ยอมรับว่าชาตินี้ ที่ด่าเขา  เราก็ท�ำ ที่โทษเขา  เราผิดเอง
ส่วนใหญ่ยังท�ำใจไม่ได้ ยังแกล้งลืม แกล้งไม่รู้เรื่อง ทั้งที่ยังไม่ตาย ยังไม่
ถูกลบความจ�ำในชาตินี้เลยด้วยซ�้ำ!
การแกล้งลืม แกล้งไม่รเู้ รือ่ ง แกล้งไม่เข้าใจว่า  ตัวเองก็มสี ว่ นผิด หรือ
ตัวเองก็เคยท�ำ เป็นกลไกสามัญทีเ่ อาไว้สำ� หรับปกป้องตนเอง หลายครัง้ เพือ่
หลอกตัวเองให้รู้สึกว่าไม่ได้ท�ำผิด ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็อาจถึงกับ
ใช้วิธีกระหน�่ำด่าคนที่ก�ำลังท�ำผิดแบบเดียวกัน เพราะดูเหมือนว่า  ถ้าด่า
คนอื่นหนักขนาดนั้น ก็คงมีจิตส�ำนึกดีๆ ไม่คิดท�ำเสียเองเป็นแน่
การปกป้องตัวเองแบบหยาบๆ แกล้งฝังลบกลบลืมดื้อๆท�ำนองนี้
มีผลให้จติ ใจเบีย้ วบิดผิดเพีย้ น ก็แม้กระทัง่ ความจริงหยาบๆทีเ่ ห็นด้วยตา
เปล่ายังปฏิเสธ ไฉนเลยจะล่วงรู้ความจริงระดับที่ประณีตกว่านั้น ดังเช่น
เรื่องของกรรมวิบากได้เล่า?
ความจริงระดับกรรมวิบาก จะเห็นได้กเ็ พียงด้วยจิตทีม่ นั่ คง มีความ
ตรงไปตรงมาเท่านั้น!
ตัวอย่างในชีวิตประจ�ำวัน ที่ฝึกเห็นได้แบบชาตินี้ ชีวิตนี้ ก็เช่น ถ้า
โดนใครท�ำร้ายจิตใจ แล้วฝึกนึก ฝึกระลึก ‘ทุกครั้ง’ ว่า
“เราก็เคยท�ำกับคนอื่นไว้”
ตอนแรกๆควันด�ำจากไฟโกรธอาจบังใจ จิตพร่าเลือนจนนึกไม่ออก
ว่าเคยท�ำอย่างนี้ไว้กับใครที่ไหน แต่หลังๆพอฝึกนึก ฝึกระลึก ฝึกย�้ำ
กระตุ้นจิตบ่อยเข้าว่า เคยท�ำ เคยท�ำ เคยท�ำ ในที่สุดก็นึกออก บอกถูกขึ้น
มาจริงๆ โดยอาจเกิดความทรงจ�ำชนิดทวนลึกอย่างไม่น่าเป็นไปได้ เช่น
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รู้ทางไปดี
เห็นตัวเองในวัยเยาว์เคยอาละวาด คิดร้าย พูดร้ายกับพ่อแม่ หรือกลั่น
แกล้งผู้มีพระคุณให้เจ็บใจมาก่อน เป็นนิมิตที่ผุดขึ้นอย่างชัดเจนในใจ
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ยิ่งฝึกระลึกบ่อย จิตยิ่งสะอาด ยิ่งเที่ยงตรง ยิ่ง ‘เห็นใจ’ ตนเองและ
มนุษย์ทั้งหลาย ดุจใช้ตา ‘เห็นรูป’ ก็ไม่ปาน
ยิ่งสะอาด ยิ่งเห็นใจชัดขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งมีความสามารถในการ
ระลึกแบบเชื่อมโยง รู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นเรื่อยๆว่า  ไม่มีเหตุการณ์ทาง
จิตที่ส�ำคัญๆอันใด ที่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุผล เช่น เมื่อใด
เจ็บปวดจากการถูกหลอกลวง คุณจะเห็น ‘ความเจ็บปวดประมาณนี้ของ
ตน’ จากนัน้ อาจเกิดวูบของการเห็น ‘ความเจ็บปวดประมาณนีข้ องคนอืน่ ’
ขึ้นมาเป็นเงาซ้อน
แรกๆที่ประจักษ์นิมิตเชื่อมโยงกรรมและวิบาก คุณอาจเห็นได้แค่
‘ต้นเหตุรางๆ’ ว่า เพราะเคยมีกเิ ลส เพราะเคยมีการก่อบาปก่อกรรม และ
เพราะเคยมีก้อนทุกข์ก้อนร้อนของคนอื่นเกิดขึ้นด้วยน�้ำมือคุณ บัดนี้ จึง
มีก้อนทุกข์ก้อนร้อนในคุณ เกิดขึ้นจากน�้ำมือผู้อื่นบ้าง
บทลงโทษที่เกิดขึ้น อาจมาจากน�้ำมือของเจ้าตัวที่ถูกคุณกระท�ำ
แบบเตะมาเตะกลับ หรืออาจจะเกิดขึน้ จากน�ำ้ มือของใครอืน่ ทีถ่ กู จัดสรร
ให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางลงโทษคุณแบบถูกที่ ถูกเวลาก็ได้ทั้งนั้น
จะทราบแบบเลือนราง หรือรูเ้ ห็นแบบกระจ่างแจ้งจางปางก็ตามที
อย่างไรสาระที่ดีแน่ก็คือ คุณจะเริ่มรู้ว่ากรรมมีผลจริง ท�ำแล้วไม่หายไป
ไหน วิบากของกรรมต้องย้อนมาตกรางวัลหรือเล่นงานคุณเสมอ ได้แค่นี้
คุณจะถือสาความไม่รขู้ องมนุษย์นอ้ ยลง หรือกระทัง่ นึกสงสารคนทีท่ ำ� ร้าย
จิตใจคุณมากขึ้นแล้ว!

ฉลาดทางจิต

วิบากกรรมมีอยู่ ถ้าท�ำดีกต็ อ้ งได้สว่างทางใจเดีย๋ วนั้น และวันหนึง่
ต้องมีเรื่องดีตกมาถึงตัวตามมา  แต่ถ้าท�ำชั่วก็ต้องได้มืดทางใจเดี๋ยวนั้น
และวันหนึ่งต้องมีเรื่องชั่วมากระทบตนแน่นอน
ถึงแม้จะเริ่มระแคะระคาย รู้เห็นแบบลูบๆคล�ำๆ กระทั่งศรัทธาที่
จะเดินหน้าท�ำดี มีแก่ใจงดชั่วบ้างแล้ว แต่หากไม่รู้ทางสบายใจ คุณก็จะ
ไม่ได้ชื่อว่า รู้ทางไปดี กับเขาเลย

การไปดี

หมายถึง การตายอย่างสบายใจ ใครจะรู้อะไร
มากมายพิสดารปานไหน ถ้าใกล้ตายยังอยากอยู่ต่อ ยังตั้งหน้าตั้งตาส่ง
เสียงร้องว่า  ชีวิตของเรา  ชีวิตของเรา  มองไม่เห็นความจริงว่าอะไรๆไม่
เที่ยง อันนี้แปลว่ายังสบายใจไม่ได้ ยังไปดีไม่ถูก
ขณะแห่งความตาย เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวใน
ชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนแก่เฒ่าไม่เคยพบประสบการณ์กายดับจิตดับกันเลย จึง
ไม่น่าแปลกใจ ที่เกือบร้อยทั้งร้อย เกือบล้านทั้งล้าน ไม่เห็นความส�ำคัญ
ไม่นกึ อยากตระเตรียม ไม่แม้กระทัง่ อยากให้ใครพูดถึงขณะแห่งความตาย
กัน โดยตัดสินจากที่ ‘รู้สึกไม่ดี’ และโจทย์ที่ว่า ‘จะพูดให้มันได้อะไร?’
ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้ามองว่าวันหนึ่งคุณไม่มีทางรอดพ้นจากความ
ตาย การเตรียมใจเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ถึงขั้นตัดสินได้ทีเดียวว่าคุณ
จะตายดีหรือตายไม่ดี ไปดีหรือไปร้าย
วิธีเตรียม ก็อาจง่ายจนคุณนึกไม่ถึงว่าจะได้ผลจริงๆ ขอเพียง
ระหว่างมีชีวิต คิดบ่อยๆว่าถ้าต้องตายตอนนี้ คุณมีความสบายใจไปตาย
ไหม?
นิมิตทางใจจะบอกคุณเองว่า  ถ้าจิตปลอดโปร่ง สว่าง ไม่ห่วงข้าง
หลัง ไม่แม้แต่หวังข้างหน้า  ก็มีอะไรดีๆรออยู่แน่ ไม่ต้องกลัวอะไรเลย
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รู้ทางมาของอุปาทาน
เพราะเห็นจาก ‘รูปพรรณสัณฐานดีๆ’ ของจิต ณ บัดนั้นอยู่แล้ว
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แต่หากเป็นตรงกันข้าม ถ้าไม่สบายใจ มีเรือ่ งยุง่ ๆเต็มหัว หรือคล้าย
มีหนามแหลมระคายอยู่เต็มอก รกรุงรัง หม่นมืด ห่วงมาข้างหลัง กังวล
ไปข้างหน้า  อันนั้นคงมีอะไรแย่ๆรออยู่มากกว่าอย่างอื่น ต้องหนาวกัน
จริงๆแล้ว เพราะเห็นจาก ‘สภาพอัปลักษณ์’ ของจิต ณ บัดนั้นชัดเจน
ส�ำรวจเข้ามาบ่อยๆ เห็นนิมิตของจิตใจตัวเองบ่อยๆว่า  โปร่งโล่ง
หรือรกทึบ สงบหรือฟุ้งซ่าน สุกสว่างหรือหม่นมืด แล้วจิตจะเริ่มฉลาดขึ้น
เรือ่ ยๆ ฝึก ‘เลือกทางไปดี’ ให้ตวั เองตัง้ แต่ยงั เหลือเวลาเตรียมตัวอีกนานๆ
ได้ ไม่มัวหลงเขลา  ยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวเอง คิดมากเกี่ยวกับตัวเอง
จริงจังกับตัวเอง ทัง้ ทีใ่ นวาระท้ายสุด อย่างไรก็เอาตัวเองไม่รอดวันยังค�ำ่ !

อาการคิดเองเออเอง เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว ก็สามารถ
เชื่ออะไรเพี้ยนๆได้โดยไม่ต้องมีหลักฐาน ซึ่งจะเพี้ยนขนาดไหนก็สุดแท้
แต่ว่าอาการคิดเองเออเองจะ ‘หนัก’ ขนาดไหน!
ที่จัดว่าเป็น คนปกติ เมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองนั้น จะรู้ตัว
ทันที หรือในเวลาไม่ชา้ ว่า นัน่ เป็นอาการด่วนคิด ด่วนสรุป ต้องรอดูกอ่ น
ว่าหลักฐานเป็นอย่างไร สมเหตุสมผลแค่ไหน อย่างเช่น ซือ้ หวยเพราะฝัน
ว่าจะถูกหวย ก็รอตรวจเลขเสียก่อนที่จะกระโตกกระตาก เมื่อถูกจริงค่อย
ลิงโลด เมือ่ ผิดไปก็ยอมรับว่าฝันทัง้ เพ ไม่ใช่ทกึ ทักว่าจะถูกรางวัลที่ ๑ แล้ว
ก็ปักใจยึดอยู่อย่างนั้น พล่ามพูดโฆษณาให้ฟังทั้งหมู่บ้านไม่เลิก
แต่ถ้าจัดว่าเป็น คนเกือบผิดปกติ เมื่อเกิดอาการคิดเอง
เออเองแล้ว จะ ‘ไม่อยากยอมรับ’ ว่าตัวเองด่วนคิด ด่วนสรุป ทว่าก็ยัง
สองจิตสองใจ สับสนอยู่ว่าตัวเองคิดถูกแน่หรือไม่ อย่างเช่น ใจนึกชอบ
ใคร ก็จะสังเกตหรือจับจุดเล็กจุดน้อย เพือ่ สนับสนุนว่าเขาชอบตนเช่นกัน
แต่ก็ไม่กล้าถามให้รู้เรื่องตรงๆ เพราะลึกๆหวั่นอยู่ว่าอาจไม่ใช่อย่างที่คิด
นั่นเอง
ส่วนทีจ่ ดั ว่าเป็น คนผิดปกติเต็มๆ เมือ่ เกิดอาการคิดเอง
เออเองขึ้นมา จะ ‘ไม่ยอมรับเลย’ ว่าตัวเองด่วนคิด ด่วนสรุป ยังดึงดันจะ
เอาความเชื่อของตนเป็นใหญ่ ไม่สนใจหลักฐาน ต่อให้ใครหาหลักฐาน
มายืนยันว่าคิดผิด ก็ไม่ยอมจ�ำนนอยู่ดี ยังคงเดินหน้ายืนกรานตาม
อุปาทานของตนไม่เลิก อย่างเช่น คิดว่าตัวเองมีบุญมากกว่าใคร ส�ำคัญ
กว่าใคร ตนคูค่ วรกับชะตาหรูๆเท่านัน้ ใครท�ำไม่ดกี บั ตนเป็นบาป แต่ตน
ท�ำไม่ดีกับใครไม่เป็นไร สิ่งที่ตนตัดสินใจฉลาดที่สุด สิ่งที่ตนเชื่อมีแต่ถูก
กับถูกเท่านัน้ เหตุผลทีก่ ลัน่ ออกมาจากสมองทัง้ หมด ก็เพือ่ ‘ยืนยันความ
เชื่อ’ ไม่ใช่เพื่อ ‘พิสูจน์ความเชื่อ’ ใดๆทั้งสิ้น
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คนประเภทผิดปกติเต็มๆนี้ จัดเป็นอันตรายต่อสังคม เพราะคน
เหล่านั้น สะกดจิตตัวเองให้คิดว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าได้ กล้ากักขัง
หน่วงเหนี่ยวคนที่ตัวเองแอบหลงรักได้ พอไม่ชอบใครก็รู้สึกว่าเป็นความ
ชอบธรรมที่จะก�ำจัดทิ้งได้

และทดลองอยู่ทุกวัน แต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดประดิษฐ์ หรือการใช้สิ่ง
มีชวี ติ สังเวยการทดลอง ให้ผลเป็นความกระด้างทางใจในปัจจุบนั อย่างไร
รวมทั้งจะให้ผลเป็นทุกข์แค่ไหนในอนาคต ทว่าก็ทึกทักกันมานานแสน
นานว่า ‘ไม่เป็นไร’

ถ้าแน่ใจว่าคุณเป็นคน ‘ปกติ’ หรืออาจจะ ‘เกือบผิดปกติ’ คราว
หน้าเมือ่ อยากด่วนสรุป อยากทึกทักอะไรเพีย้ นๆ ขอให้สงั เกตดูวา 
่ ตราบ
เท่าที่ยังคิดเองเออเอง ตราบนั้นจะยังปรากฏนิมิตภาพอะไรบางอย่างที่
ไม่มอี ยูใ่ นโลกความจริง หรือยังไม่เกิดขึน้ จริง นิมติ ภาพนัน้ มีผลขับดันให้
นึกอยากพูดอะไรออกมาเป็นตุเป็นตะ หรือพล่านคิดเป็นเรื่องเป็นราว
ประดุจนิมติ ภาพนัน้ อาบมนต์มายา สะกดให้พล่ามเพ้อ หลุดจากขัว้ ความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล ปักแน่วไปในความเชื่อผิดๆเต็มประตู

วิธที จี่ ะลดทอนอุปาทานได้อย่างแท้จริง จ�ำเป็นต้องอาศัยเครือ่ งชีว้ ดั ที่
เห็นได้ดว้ ยตา จับต้องได้ดว้ ยมือ รวมทัง้ รูส้ กึ ได้ดว้ ยใจ ว่าใช่แล้ว ถูกแล้ว ดีแล้ว
มีความชอบธรรมตรงตามสามัญส�ำนึกแบบมนุษย์คนหนึง่ แล้ว

ความเชื่อผิดๆ เรียกว่า อุปาทาน
‘อุปาทาน’ คือ อาการทีจ่ ติ ยึดมัน่ ส�ำคัญผิด หมายความว่า ยึดน้อย
อุปาทานน้อย อันตรายน้อย แต่ถ้ายึดมาก อุปาทานมาก ก็อันตรายมาก
อุปาทานเป็นสิ่งที่พอกพูนได้ ลดทอนได้ อย่างเช่น ผู้ที่ใช้เหตุผล
แบบเป็นวิทยาศาสตร์ จะสามารถท�ำอุปาทานให้เจือจางลง แต่ถ้าถึงขั้น
‘บูชาวิทยาศาสตร์เป็นสรณะ’ ก็มีสิทธิ์เกิดอุปาทานชนิดใหม่ขึ้นมาอีก
กล่าวคือ อะไรๆต้องพิสูจน์ได้ จับต้องได้ด้วยหูตาหรือเนื้อตัวเท่านั้น
เมือ่ เป็นเช่นนี้ วิทยาศาสตร์จงึ ไม่อาจลดอันตรายอันเกิดจากความ
ส�ำคัญผิดบางประการ เช่น กรรมท�ำแล้วก็แล้วไป ไม่มผี ลข้างหน้า เป็นต้น
เพราะเรื่องของวิบากกรรมเอามาพิสูจน์จับต้องกันด้วยมือไม้ไม่ได้ ใช้วิธี
การอันเป็นรูปธรรมตามขนบของวิทยาศาสตร์ไม่ได้
แม้นักวิทยาศาสตร์จ�ำนวนมาก ‘รู้หมด’ ในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญ
ฉลาดทางจิต

ยกตัวอย่างเช่น จะส�ำคัญมัน่ หมายว่าตัวเองยิง่ ใหญ่เหมือนยักษ์ หรือ
สว่างแจ้งเหมือนเทวดาจุตลิ งมาเกิดก็ตาม จริงหรือไม่จริงขอให้ยกไว้กอ่ น แต่
สิง่ ทีย่ กเว้นไม่ได้ คือ ดูผลกระทบทีส่ งั คมจะได้รบั จากความเชือ่ นัน้ มีแนวโน้ม
ไปในทางดีหรือทางร้าย
บางคนเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วไม่ท�ำอะไรมากไปกว่าเดินเบ่งไป
วันๆ ข่มขู่ผู้คนให้ย�ำเกรงแบบไม่ต้องมีเหตุผลสมควร อันนี้ชัดเจนว่าเป็น
ความเชื่อที่ให้โทษ เพราะเชื่ออยู่เงียบๆคนเดียวไม่พอ ยังลากคนอื่นมา
พลอยเดือดร้อนกับความเชื่อของตัวด้วย
ถ้าเทวดามีจริง ก็ย่อมบังเกิดขึ้นด้วยมหากุศลกรรม ที่เคยเกื้อกูล
มหาชน ไฉนจึงลงมาเดินดิน อวดเบ่ง อยากข่มเหงรังแกใครเช่นนี้เล่า?
บางคนเชือ่ ว่าเป็นนัน่ เป็นนี่ แล้วเร่งท�ำความดี อนุเคราะห์ผคู้ นและ
สรรพสัตว์ทงั้ หลายแบบไม่เห็นแก่เหนือ่ ยยาก อย่างนีเ้ ป็นความเชือ่ ทีเ่ ป็น
คุณชนิดไม่ต้องสงสัย เพราะไม่เก็บความเชื่อไว้ ยังกระจายความเชื่อออก
มาเป็นผลงานจับต้องได้ด้วย
จะเคยเป็นเทวดามาหรือเปล่าไม่รู้ รู้แต่ว่าถ้าเทวดามีจริง ก็น่าจะ
ต้องเกิดขึน้ จากกรรมในการให้ทาน รักษาศีลเป็นแน่ ถึงหากแม้วา่ คุณจะ

howfarbooks.com

171

172

‘เชือ่ ผิด’ คิดว่าเคยเป็นเทวดา ทัง้ ทีไ่ ม่เคยเป็น แต่ความเป็นจริงในอนาคต
ก็คือคุณจะต้องได้เป็นแน่นอน ใครจะกล้าสงสัยได้ เขากลับจะพากันเชื่อ
ทั้งที่คุณไม่พูดประกาศสักค�ำด้วยซ�้ำ
เมือ่ เห็นแน่แก่ใจว่า  ความเชือ่ ของคุณไม่เป็นภัยกับใคร จะเห็นนิมติ
‘ฝ้าหมอกทีเ่ บาบาง’ หรือไม่มฝี า้ หมอกบดบังความจริงตรงหน้าอยูเ่ ลย ตรง
ข้ามกับความเชือ่ ทีเ่ ป็นภัยกับคนอืน่ คุณจะรูส้ กึ ถึงนิมติ ‘ก�ำแพงหินทีห่ นาแน่น’
บดบังความจริงตรงหน้าอยูอ่ ย่างยากจะท�ำลาย แม้รทู้ งั้ รูอ้ ยูใ่ นส่วนลึกว่าอะไร
ถูก อะไรผิด อะไรจริง อะไรเท็จก็ตาม
คุณจะทราบด้วยว่า การเป็นผูม้ อี ปุ าทานเบาบาง หรือมีอปุ าทานอันไม่
เป็นภัยกับคนอืน่ คือการเป็นผูม้ สี ทิ ธิท์ ำ� ลายอุปาทานขัน้ ละเอียดทีห่ อ่ หุม้ จิต
ได้
อุปาทานขัน้ ละเอียดก็เช่น ยึดในสิง่ ไม่เทีย่ งไว้ ด้วยความอยากให้มนั
เทีย่ ง ยึดในสิง่ ไม่อาจทนอยูเ่ ป็นตัวตน ด้วยความอยากให้มนั คงทนเป็นตัวตน
เดิมไม่เลิก
คุณจะทราบได้ดว้ ยใจในทีส่ ดุ ว่า...

ผลของการ ‘ลดทอน’ อุปาทานได้
คือการลดทอนทุกข์เฉพาะตน
ผลของการ ‘ท�ำลาย’ อุปาทานได้
คือการไม่เป็นทุกข์ทั้งกับตนและคนอื่น
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ถ้าคุณไอคิวสูง แต่โมโหจัด
จะเหลือความฉลาดน้อยกว่าคนที่ไอคิวต�่ำกว่าคุณ
ถ้าคุณอีคิวสูง แต่ขาดสติ
จะเหลือความฉลาดน้อยกว่าคนที่อีคิวต�่ำกว่าคุณ
ถ้าคุณเอสคิวสูง แต่ยังไม่สุด
ก็ยังขาดสติได้ กลับไปโมโหจัดได้
จึงฉลาดน้อยเท่าคนไอคิวต�่ำและอีคิวเตี้ยได้
แต่ถ้าถึงเอสคิวขั้นสูงสุด
คุณจะไม่มีการขาดสติ
ไม่มีการกลับไปโมโหจัด
จึงฉลาดจริงเท่าเทียมกัน
ไม่มีอะไรเหลือให้เทียบวัดว่า
ความสุขทางใจของใครมากกว่ากันอีก!
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วิปัสสนานุบาล
อาศัยกายใจของคุณขณะนั่งอ่าน
เป็นอุปกรณ์สาธิตประกอบเนื้อหา
เนื้อหากล่าวถึงวิปัสสนาอย่างไร
ประสบการณ์ทางวิปัสสนา
จึงถูกเหนี่ยวน�ำให้เกิดกับคุณอย่างนั้น!

เพื่อเจริญสติ ต่อยอดจาก ‘ฉลาดทางจิต’
ดาวน์โหลดอีบุ๊กทั้งเล่มได้ฟรีที่
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