ชีวิตเปรี ยบดั่งเหรี ยญสองด้ าน

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com
การดาเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมต้ องเจอะเจอกับเรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย บางเรื่ องอาจทาให้ เรามีความสุข แต่
บางเรื่ องกลับทาให้ เรามีความทุกข์ ซึง่ ความรู้สกึ ดังกล่าวนันอาจเปรี
้
ยบได้ กบั เหรี ยญสองด้ าน ด้ านหนึง่ เป็ น “ ด้ านบวก ” ที่
ส่งผลให้ สภาพจิตใจของคุณมีพลัง เป็ นความรู้ สกึ พอใจ ชอบ ประทับใจ อันนามาซึ่งความสุขของชีวิต ขณะที่เหรี ยญอีก
ด้ านหนึง่ เป็ น “ ด้ านลบ ” ที่สง่ ผลให้ สภาพจิตใจของคุณหดหู่ ห่อเหี่ยว และเบื่อหน่ายไปกับการใช้ ชีวิตในแต่ละวัน
สาหรับเหรี ยญด้ านที่เป็ นด้ าน “ ลบ ” นันจะส่
้ งผลให้ คณ
ุ เกิดความทุกข์ ซึ่งดิฉนั คิดว่าคงไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ ้น
แต่จะมีใครสักกี่คนที่หลีกเลีย่ งความรู้สกึ เหล่านี ้ไปได้ แล้ วคุณลองสารวจตัวเองหรื อไม่วา่ ทาไมคุณจึงเกิดความทุกข์ พบว่า
ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นนันอาจมี
้
ส าเหตุจากหลากหลายประการ เช่น การตังความหวั
้
งไว้ สงู เกินไป การถูกดูหมิ่นหรื อถูกสบ
ประมาท การเอาตนเองไปเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น ความต้ องการที่อยากจะเอาชนะ การทางานที่ไม่ประสบผลสาเร็ จตาม
เป้าหมายที่กาหนด การไม่ได้ รับความช่วยเหลือหรื อความร่ วมมือจากผู้อื่น การไม่ได้ รั บความยุติธรรมจากผู้อื่น ความ
ขัดแย้ งทางความคิดหรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับ ความไม่เพียงพอในสิ่งที่ตนได้ รับ เป็ นต้ น และแน่นอนว่า...ความทุกข์เกิดขึ ้น
เมื่อไหร่แล้ วนัน้ ย่อมจะส่งผลให้ พลังใจของคุณลดลง ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ เบื่อ ๆ เซ็ง ๆ หงุดหงิดหรื อโกรธง่าย บางคนถึงขนาดนัง่
ซึมเศร้ า วิตกกังวลสูง บางคนจะปล่อยให้ เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ และให้ ที่สดุ ความรู้ สกึ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนี ้จะส่งผล
ให้ คณ
ุ ไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง ขาดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการทาสิง่ ต่าง ๆ เพราะมัวแต่นงั่ ครุ่นคิดถึงเรื่ องราวที่เป็ น
ทุกข์ ส่งผลให้ คณ
ุ เองขาดสติ สมาธิ และปั ญญาในการทางานและการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
ส่วนเหรี ยญอีกด้ านหนึง่ ที่เป็ นด้ าน “ บวก ” นัน้ จะเป็ นด้ านแห่งความสุข ที่หลายต่อหลายคนคงจะเคยลิ ้มรสชาติ
แห่งความสุขนี ้มาแล้ วไม่มากก็น้อย แล้ วทาไมคุณถึงมีความสุข......นัน่ อาจเป็ นเพราะว่า คุณได้ รับการตอบสนองในสิ่งที่
ตนคาดหวังให้ เกิดขึ ้น การเป็ นผู้ให้ หรื อผู้เสียสละ การทาให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข การได้ รับความเคารพยกย่องจากผู้อื่น การ
ได้ รับความรักจากผู้อื่น การได้ ทาในสิ่งที่ตนชอบ/รัก การมีเวลาให้ กบั คนที่รัก และแน่นอนว่า...ความสุขที่เกิดขึ ้นย่อมจะ
ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของคุณ ทาให้ จิตคุณมีพลัง พร้ อมที่จะเผชิญหน้ ากับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ซึ่งจิตที่ทรงพลังนี ้เองจะส่ง
ต่อเนื่องไปยังความคิดของตัวคุณที่จะทาให้ คณ
ุ เป็ นคนที่มีความคิดที่แม่นยา เฉียบแหลม คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นได้ อย่างเฉียบคม ทาให้ คณ
ุ สามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้ ถึงสาเหตุหรื อปั จจัยที่ทาให้ เกิดปั ญหาหรื อสถานการณ์
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ทาให้ คณ
ุ มีสติและปั ญญาที่จะหาแนวทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหานัน้ ๆ และในที่สดุ จะส่งผลให้ คณ
ุ
มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน

ดิฉนั เชื่อว่า ทุกคนคงอยากจะเลือกรับเฉพาะเหรี ยญแห่งความสุข ที่ทาให้ คณ
ุ สนุกสนานกับการใช้ ชีวิต แต่มีสกั กี่
คนที่จะพบเจอแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว บางคนรู้ สกึ ว่าตนเองไม่เคยสัมผัสกับความสุขเลยก็เป็ นได้ ชีวิตมีแต่เรื่ องทุกข์
ร้ อนอยูต่ ลอดเวลา นัน่ เป็ นเพราะคุณเลือกที่จะรับเฉพาะเหรี ยญแห่งความทุกข์ ขอให้ คณ
ุ ตระหนักไว้ วา่ “ ทุกข์ ” และ “ สุข
” นันอยู
้ ท่ ี่ใจ แล้ วทาอย่างไรให้ คณ
ุ มีความสุขไปกับการใช้ ชีวิตของคุณ ไม่ยากเลยค่ะ อยูท่ ี่วา่ คุณสามารถทาได้ หรื อไม่ ลอง
เลือกปฏิบตั ิตามแนวคิดของการสร้ างความสุขให้ กบั ตัวเอง ดังต่อไปนี ้
การมองโลกในแง่ ดี
พื น้ ฐานของความสุข ในชี วิ ต อยู่ที่ ก ารมองโลกของคุณ เอง การมองโลกในแง่ ดี หรื อ ที่ เ รี ย กว่า Positive
Thinking จะทาให้ คุณคิดในทางบวกหรื อคิดในทางสร้ างสรรค์กบั สิ่งที่เกิดขึ ้น เช่น เมื่อคุณถูกหัวหน้ างานต่อว่าแบบ
เสียๆ หาย ๆ หรื อโยนงานใส่คณ
ุ คุณจะรู้ สกึ อย่างไร ในสถานการณ์ เช่นนี ้ หากคุณเลือกที่จะรับแต่ความทุกข์ คุณคงจะนัง่
กลุ้มอกกลุ้มใจ วิตกกังวลหรื อรู้สกึ อึกอักที่จะต้ องทางานกับหัวหน้ างานแบบนี ้ แต่หากคุณเลือกที่จะรับแต่ความสุข คุณจะ
รู้ สึกเห็นใจ สงสารหัวหน้ าคุณที่ไม่สามารถหักห้ ามพฤติกรรมของตนจนต้ องแสดงพฤติกรรมเช่นนี ้ และคุณ คงจะต้ อง
กลับมาทบทวนถึงผลงานของตนเองว่าทาไมหัวหน้ าถึงได้ โกรธขนาดนี ้ หรื อเป็ นเพราะนิสยั ของหัวหน้ าเองที่โกรธทีไรมักจะ
โยนเอกสารหรื องานใส่คณ
ุ ถ้ าเป็ นเช่นที่วา่ นี ้ คุณไม่จาเป็ นต้ องคิดมาก เอาความคิดของคุณไปใส่ใจในเรื่ องที่จะทาให้ งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นจะดีกว่า
การยอมรับความจริง
ทุกคนคงจะหนีความจริ งไม่ได้ ความพยายามที่จะหลอกตนเอง ในที่สดุ คุณจะต้ องพบเจอกับความจริ งของชีวิต
ความจริ งเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ คุณควรจะเผชิ ญหน้ ากับความจริ ง ยอมรั บในฐานะความเป็ นอยู่ ยอมรั บใน
ความสามารถของตัวคุณ ยอมรับในเหตุการณ์หรื อสิ่งที่เกิดขึ ้น เช่น หากหัวหน้ างานกล่าวชื่นชมในทักษะความสามารถ
ของเพื่อนคุณ และกล่าวตาหนิในความสามารถของตัวคุณเอง ก่อนอื่นคุณควรยอมรับฟั งและชื่นชมในตัวเพื่อนของคุณ
และคุณควรกลับมามองความสามารถของตนว่าเป็ นอย่างไร และควรศึกษาถึงวิธีการที่เพื่อนของคุณประสบความสาเร็ จ
พยายามหาโอกาสที่จะศึกษาและนาเอาส่วนดีมาปรับปรุงการทางานของคุณเองจะดีกว่า
การปล่ อยวาง
ทุกสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ ย่อมผ่านมาและก็ผ่านไป อย่าพยายามยึดติดกับสิ่งนัน้ เพราะการยึดติดจะทาให้ คุณมีแต่
ความทุกข์ การยึดติดนันจะรวมความถึ
้
งการคิดถึงแต่เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอยูต่ ลอดเวลา หรื อการหวนระลึกถึงในเหตุการณ์ที่
ทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ ชอบ มีความสุข และเมื่อคุณสูญเสียในสิ่งนันไปจะท
้
าให้ คุณรู้ สึกทุกข์ใจ เนื่องจากการไม่ปล่อยวางในสิ่งที่
เกิดขึ ้น เช่น อยู่ ๆ แฟนคุณมาบอกเลิกกับคุณ หากคุณไม่ปล่อยวางมัวแต่นั่ งคิดถึงแต่คนที่เค้ าทอดทิ ้งคุณไปแล้ ว คุณจะมี
แต่ความทุกข์ใจ และความทุกข์ใจนี ้เอง จะส่งผลให้ คณ
ุ ทุกข์กาย เจ็บไข้ ได้ ป่วยต้ องเข้ าโรงพยาบาล และในที่สดุ จะส่งผลต่อ

การทางานของคุณ ทาให้ คณ
ุ ไม่ใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองที่จะทางานให้ ประสบผลสาเร็ จ เพราะมัวแต่เอาใจของคุณคิดถึ ง
แต่คน ๆ นัน้
การมอบความรัก
การมอบความรักให้ ผ้ อู ื่นนัน้ เป็ นความรู้สกึ ถึงความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร ความต้ องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
แบบไม่หวังผลตอบแทน ความรู้ สกึ ดีใจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข … . คุณเคยมีความรักให้ ใครโดยไม่ต้องการผลตอบแทน
บ้ างหรื อไม่ ถ้ ายังไม่เคยทาขอให้ คณ
ุ ลองทาสักวันหนึ่งโดยการมอบความรักให้ ผ้ อู ื่นโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนกลับคืน
มา เช่น ปกติคุณไม่เคยกล่าวคาชมเชยหรื อช่วยเหลือลูกน้ องของคุณเลย ลองสักวันหนึ่งที่คุณชมเชยลูกน้ อง หรื อแสดง
ความต้ องการจากใจจริ งที่จะช่วยเหลือพวกเค้ า (ทาแบบค่อยเป็ นค่อยไปค่ะ) ดิฉนั เชื่อว่าคุณจะรู้ สกึ สบายใจ และลูกน้ อง
คุณจะรู้ สึกดี มีกาลังใจในการทางาน หากหัวหน้ างานเป็ นกาลังใจและมีความเห็นอกเห็นใจพร้ อมที่จะช่วยเหลือในการ
ทางาน
ดังนันคนเราจะทุ
้
กข์หรื อสุข อยู่ที่ว่าคุณเลือกทุกข์หรื อสุขมากกว่า คงไม่มีใครตอบได้ ว่าคุณจะมีอายุขยั ได้ ถึงวัน
ไหน ทุกอย่างเกิดขึ ้นได้ เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ ้นเร็ ว แล้ วทาไมคุณไม่เลือกหนทางแห่งความสุขในการใช้ ชีวิต จงอย่า
ปล่อยให้ ความทุกข์มีอานาจหรื อมีบทบาทในตัวคุณ

