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อย่าปล่อยให้ความสุขอยู่ไกลออกไป

แค่เพียงมองเข้ามาข้างใน ความสุขกอ็ยู่ตรงนั้น

ความสุข
ในกำ�มือ

ความสุขนั้นอยู่ในกำามือของเราทุกคนอยู่แล้ว ต่าง

แต่ว่าเราต่างหากท่ีไม่เคยมองหาความสุขท่ีอยู่ในตัว 

หรืออยู่ใกล้ตัวเหล่านี้เลย เราแต่ละคนล้วนคิดว่า 

ความสุขยังคงอยู่ในอนาคต และต้องใช้ความพยายาม

อย่างมหาศาลกว่าจะได้มา

	 แทท้ีจ่รงิแลว้ ความสขุเปน็ดงัเปท้ีเ่ราแบกอยู่

บนหลงัของตวัเอง มนัอยูต่รงนัน้อยูแ่ลว้ ขอเพยีง

เราให้ความใส่ใจอย่างลึกซ้ึงความสุขก็พร้อมจะผลิบาน 

ให้เราได้ชื่นชม

 หนงัสอื “ความสขุในกำามอื” จะชี้
ให้เห็นว่า ความสุขท่ีแท้จริงน้ันเป็นอย่างไร อยู่ท่ีไหน

และเราจะพัฒนาให้มีขึ้นได้อย่างไร

ความสุขในกำ�มือ����ว.วชิรเมธี

หนังสือที่มียอดขายมากกว่า 200,000 เล่ม
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อย่าไปกลัวทุกข์ อย่าไปกลัวปัญหา

ทุกครั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นหรือมีปัญหา 

ให้ถือว่าเป็นวันเวลาพิสูจน์ผลของการปฏิบัติธรรม

ขอให้มองทุกอย่างเป็นครู มองทุกอย่างเป็นอุปกรณ์สอนธรรม

ใครที่มีวิธีคิดแบบนี้ เขาจะมีชีวิตที่ไม่ขาดทุน 

ได้กำาไรจากทุก ๆ เรื่อง
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ความสุขในกำ มือ4

หลายครั้งที่ผู้เขียนเดินทางไปบรรยายธรรมตามสถานที่
ต่าง ๆ  ในกรุงเทพฯ สังเกตดูผู้คนบนทางด่วน เวลารถติดกัน 

เป็นแพ หลายคนอารมณ์เสีย เรามักจะเห็นข่าวตามหน้าหนึ่ง 

ของหนังสือพิมพ์  ว่าเวลาที่รถติดเป็นแพเมื่อมีคนบีบแตรไล่ 

แล้วเขาเอาปืนลงมายิงกัน นั่นแหละคืออารมณ์ร้อนของคนมัน 

ปะทุ ที่เป็นเช่นนั้นหลายคนอาจจะบอกว่า เหตุเพราะสภาพ 

แวดล้อมเช่นตอนรถติดนั้นมันไม่เอ้ือให้ปฏิบัติธรรม  คนจึง 

อารมณป์ะทงุา่ย แตส่ำาหรับผู้เขียนเองมองวา่ น่ีคือสภาพแวดลอ้ม 

ที่เอื้อให้เราปฏิบัติธรรม
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ 

ปัจจัย เราต้องยอมรับความจริง ขณะที่รถติด ไม่ใช่ติดที่รถเรา 

คันเดียว มองไปทางไหนรถก็ติดเป็นแพ สุดลูกหูลูกตา มันไม่ได้ 

เป็นไปตามใจเรา ถ้าเป็นไปตามใจเรา ออกเดินทางปุ๊บเราก็อยาก 

ให้ถึงปั๊บ แต่ถ้าเรามองในมุมมองของธรรมะ การที่ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ไม่เป็นไปตามความประสงค์ก็ทำาให้เราเข้าใจสัจธรรมประการหนึ่ง 

ว่า สิ่งใด  ๆ ในโลกล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย มันมีเหตุให้ 

รถตดิ มนัก็ติดอย่างน้ี เราไปวา่อะไรไม่ได ้ เมือ่เราเปลีย่นขา้งนอก 

ไม่ได้เราก็เปลี่ยนข้างในใจเรา
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ทุกครั้งที่เกิดทุกข์และมีปัญหา
คือเวลาปฏิบัติธรรม

เ หตปุจัจยัทีร่ายลอ้มตวัเราอยูมั่นย่ิงใหญ ่

เกินไป เม่ือแก้ไม่ได้ ก็ต้องกลบัมาแก ้

ที่วิธีคิดของเรา สิ่งนี้สำาคัญมาก เพราะ 

ถ้าเรามีวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง เรื่องดี  ๆ เรา 

มองเป็นลบได้ แต่ถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้อง 

เรื่องลบ ๆ เรามองเป็นดีก็ได้

ดงัเชน่เรือ่งราวของเชลยศกึสองคน 

ที่ติดคุกในสงครามเวียดนาม พวกเขา 

ถูกนำาไปขังคุกโดยที่ข้างล่างมีแต่น้ำาครำา  

เชลยคนอ่ืน  ๆ  ทยอยเสียชีวิตไปตาม 

ลำาดับ  ๆ แต่มีคนหนึ่งมีชีวิตหลุดรอดมา 

ได้จนได้รับอิสรภาพ เมื่อกลับไปอเมริกา 

เขาก็ได้เป็นวีรบุรุษ
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มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขา “ทำาไมคุณจึงประคองชีวิตรอดมา 

ได ้ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือคุณในคุกนั้นได้”

เขาบอกว่า “ที่ผมรอดได้ก็เพราะเวลาที่ผมมองลงไปใน 

โคลนตมซึ่งเต็มไปด้วยน้ำาเน่า ผมยังพอมองเห็นแสงดาวที่อยู่ใน 

โคลนตม ผมจึงบอกกับตัวเองว่า ตราบใดที่ยังเห็นแสงดาวใน 

โคลนตม ตราบนั้นชีวิตนี้จะต้องไม่สิ้นหวัง ผมอาศัยแสงดาวที่ 

อยู่ในน้ำาเน่ามาปลอบโยนตัวเองให้มีความหวัง”

นี่คือวิธีคิดมองแง่ดีในสิ่งที่เป็นลบ  เช่นนี้ภาษาพระเขา 

เรียกว่า อุปปาทกมนสิการ แปลว่า การคิดให้เกิดกุศล ภาษา 

คนรุ่นใหม่เรียกว่า การมองเชิงบวก อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์  

กวีซีไรต์เคยประพันธ์โคลงบทหนึ่งเอาไว้ว่า

 

  “น้ำาเน่าขังท่อข้าง  ถนน

มันย่อมเป็นเมฆฝน   แห่งฟ้า

ถึงต่ำาแต่หมายผล    เลอเลิศ

เพียรเปรื่องปราชญ์มิช้า  ช่วยขึ้นมิติสรวง”

 

น้ำาเน่าที่อยู่ข้างถนนอย่าได้ดูถูกเป็นอันขาด เพราะว่าเมื่อ 

ถึงเวลาหนึ่งมันก็จะระเหยขึ้นไปเป็นเมฆอยู่ข้างบนแล้วหล่นลง 
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