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คนเราทุกคนเกิดมาแบบมีเงื่อนไข เช่น ถ้ าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา และมีชีวิตอยู่แบบมีเงื่อนไขในชีวิตมากมาย เช่น
ถ้ าฝนตกและต้ องการออกไปนอกบ้ านก็ต้องนาร่มติดตัวไปด้ วย ถ้ าอยากสอบได้ เกรดดีๆ ก็ต้องขยันอ่านหนังสือ ถ้ าอยากมี
เงินก็ต้องเก็บออม ถ้ าเป็ นคนดีจะได้ ผลตอบแทนจากการทาดี ทาชัว่ ได้ ชวั่ และอีกสารพัดเงื่อนไขในชีวิตที่ยึดติดกับชีวิตคน
ทุกคน
ถึงแม้ วา่ คนจะดารงชีวติ อยูบ่ นเงื่อนไขมากมาย แต่พอจะแบ่งเงื่อนไขในชีวติ ออกได้ 2 กลุม่ ดังนี ้
 เงื่อนไขที่เกิดจากหลักความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ
หมายถึง เงื่อนไขในชีวิตที่คนถูกกาหนดโดยธรรมชาติ เช่น ถ้ าเอามือไปจับไฟ จะร้ อน ถ้ าจมน ้านานๆจะหายใจไม่ออกและ
ตายในที่สดุ
 เงื่อนไขที่เกิดจากมนุษย์กาหนดขึ ้นมา
หมายถึง เงื่อนไขในชีวิตที่คนคิดหรื อกาหนดขึ ้นมาเอง เช่น ถ้ าทาดีจะได้ ดี ทาชัว่ ได้ ชวั่ ถ้ าเรี ยนหนังสือสูงๆจะได้ ทางานดีๆ
ถ้ าร่ ารวยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆ จะไม่ลาบาก ถ้ าไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วยชีวิตจะมีความสุข ถ้ าถูกหวยจะทาบุญ ถ้ าร่ ารวยจะ
ช่วยเหลือคนยากคนจน ถ้ าได้ เลือ่ นตาแหน่งหรื อปรับเงินเดือนเยอะๆ จะขยันทางาน ถ้ ามีเวลาจะดูแลลูกให้ มากขึ ้น
เมื่อมนุษย์เราดารงชีวิตอยูบ่ นเงื่อนไขที่หลากหลาย บางครัง้ เงื่อนไขในชีวิตก็เป็ นสิง่ ที่ดีที่จะคอยกากับให้ ชีวิตเดิน
ไปในเส้ นทางที่ถกู ต้ องและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ก็มีเงื่อนไขชีวิตหลายอย่างที่ทาให้ ชีวิตไม่ก้าวหน้ าหรื อพูดง่ายๆว่าเป็ น
อุปสรรคในชีวิต ทาให้ คนหลายคนมีข้ออ้ างว่าที่ไม่ได้ ทาอย่างนัน้ คิดอย่างนี ้ ก็เพราะเงื่อนไขนันเงื
้ ่อนไขนี ้ เช่น จะประสบ
ความสาเร็ จด้ านการศึกษาไม่ได้ ถ้ าพ่อแม่ของเรายากจนไม่มีเงินส่งเสียให้ ไปโรงเรี ยน จะทาธุรกิจเองไม่ได้ ถ้าไม่มีเงินทุน
จะทาบุญไม่ได้ ถ้าไม่มีทรั พย์ สิ น เงิ นทอง จะช่วยใครไม่ได้ ถ้ าตัวเรายังลาบากอยู่ จะทางานดีได้ อย่างไรถ้ าบริ ษัทจ่า ย
เงินเดือนน้ อยๆ ทาอะไรไม่ได้ หรอกถ้ าไม่มีเงิน
ดังนัน้ เพื่อให้ เราสามารถลดตัวถ่วงและกาจัดปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากเงื่อนไขในชีวิตเพื่อให้ ชีวิตดาเนินไปได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น จึงขอแนะนาแนวทางในการบริ หารจัดการกับเงื่อนไขในชีวิตดังนี ้

 ปรับ...ตัวให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้
เงื่อนไขบางอย่างที่เป็ นหลักของความเป็ นจริ ง เป็ นสิง่ ที่เราหลีกเลีย่ งไม่ได้ หนีไม่พ้น ก็อย่าพยายามหลีกหนี แต่จงหยุดและ
ทาความเข้ าใจกับมัน ยิ่งเราเข้ าใจเงื่ อนไขนันๆมากเท่
้
าไหร่ เราจะกลัวน้ อยลง เช่น เงื่ อนไขของการเกิ ด แก่ เจ็บ ตาย
เงื่อนไขของภัยธรรมชาติ
ถ้ าเราศึกษาและเข้ าใจเงื่อนไขเหล่านี ้ได้ จะช่วยให้ เราหาทางป้องกัน หาทางบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากเงื่อนไขดังกล่าวได้ หรื อ
จะช่วยให้ เราทาใจรับสภาพของชีวิตที่เกิดขึ ้นมาบนเงื่อนไขต่างๆที่เป็ นหลักความเป็ นจริงหรื อสิง่ ที่เกิดจากธรรมชาติได้
ดีกว่าคนที่ไม่เข้ าใจ
 เปลี่ยน...เงื่อนไขเป็ นแรงจูงใจ
ทาไมโลกเราจึงมีนวตกรรมใหม่ๆ ขึน้ อยู่ตลอดเวลา เหตุผลหนึ่งที่สาคัญก็คือ คนต้ องการเอาชนะเงื่อนไขในชี วิต เช่น
เครื่ องบินเกิดขึ ้นเพราะคนต้ องการเดินทางให้ ไกลและเร็ วกว่าสองขาของตัวเองหรื อเร็ วกว่าจักรยานหรื อล้ อเลื่อนอื่นๆ เรื อ
ดาน ้าเกิดขึ ้นเพราะคนต้ องการอยูใ่ นน ้าลึกๆได้ นานและเดินทางไปใต้ น ้าได้ แอร์ เกิดขึ ้นเพราะคนต้ องการเอาชนะความร้ อน
ที่เกิดจากอากาศภายนอก ดาวเทียมเกิดขึ ้นเพราะคนต้ องการจะรู้ในสิ่งอยูไ่ กลจากตัวเอง
ถ้ าเราไม่สามารถหลีกเลีย่ งเงื่อนไขหรื อภัยต่างๆในชีวิตได้ ก็จงเปลีย่ นใจกลับมารับมือเพื่อต่อสู้กบั เงื่อนไขในชีวติ นันๆ
้ เช่น
คนที่ยากจนและอยากเรี ยนหนังสือ ก็ต้องคิดเสียใหม่วา่ ถ้ าเราได้ เรี ยนหนังสือในระดับทีเ่ ท่ากับคนอื่น แสดงว่าเราประสบ
ความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ถ้ าเราเป็ นคนพิการแต่เราสามารถทางานได้ แสดงว่าเราประสบความสาเร็ จมากกว่าคน
ธรรมดาที่ร่างกายปกติ สรุปก็คือ ขอให้ นาเอาเงื่อนไขในชีวติ มาเป็ นแรงฮึดหรื อแรงจูงใจให้ ตวั เอง มากกว่าทีจ่ ะมานัง่ ท้ อนัง่
น้ อยใจกับเงื่อนไขในชีวิตเหล่านัน้
 ปรุ งแต่ ง...เงื่อนไขเชิงบวก
เงื่อนไขในชีวิตของเราที่ถกู กาหนดจากธรรมชาติและสังคมภายนอกส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเงื่อนไขในเชิงลบมากกว่า ถ้ าเรา
ต้ องการจะทาให้ ชีวิตของเรามีเงื่อนไขในชีวิตเชิงลบน้ อยลง เราคงจะไปกาจัดเงื่อนไขในชีวิตเหล่านันไม่
้ ได้ วิธีหนึ่งที่ทาได้
คือการสร้ างเงื่อนไขชีวิตในเชิงบวกให้ มากขึ ้น เพื่อให้ มีสดั ส่วนมากกว่าเงื่อนไขในเชิงลบ เช่น สร้ างเงื่อนไขว่าถ้ าเราขยัน
ทางาน เราจะมีเงินเยอะ ถ้ าเราทาดี เราจะได้ ดีไม่ชาตินี ้ก็ชาติหน้ า ผลตอบแทนแห่งความดีไม่ตอบแทนกลับมาที่ตวั เรา
โดยตรงก็อาจจะตอบแทนกลับมาหาคนรอบข้ างของเรา
 ลด ละ เลิก....เงื่อนไขที่เป็ นตัวถ่ วงในชีวติ
ชีวิตเราเหมือนรถบรรทุกที่บรรทุกสัมภาระที่เป็ นเงื่อนไขในชีวิตไปมากมาย ถ้ าเป็ นไปได้ กรุ ณาทิ ้งสัมภาระบางอย่างที่ไม่
จาเป็ นออกไปบ้ าง จะช่วยให้ รถบรรทุกชีวิตคันนี ้วิ่งได้ เร็ วยิ่งขึ ้น คนหลายคนชอบสร้ างเงื่อนไขมาเป็ นอุปสรรคขวางกันชี
้ วิ ต
ตัวเอง เช่น คิดอย่างนัน้ ทาอย่างนี ้ไม่ได้ หรอก ถ้ าไม่มีนนั่ ไม่มีนี่ สุดท้ ายเงื่อนไขในชีวิตที่คิดและจินตนาการขึ ้นมาเองก็จะ

เปรี ยบเสมือนพันธนาการที่ยดึ ชีวิตเราไม่ได้ ออกไปไหน เหมือนคนทางานหลายคนที่มีความรู้ ความสามารถเก่งๆ มีโอกาส
เลือกเปลีย่ นงานไปทางานดีๆได้ เยอะ แต่พอคิดไปคิดมาภาระในชีวิตเยอะมากโดยเฉพาะหนี ้ ไม่กล้ าเปลี่ยนงานเพราะมัว
แต่คิดถึงภาระหนี ้ที่ก่อไว้ สุดท้ ายก็ต้องจาใจอยู่ที่เดิมจนกว่าหนี ้จะหมด แต่ถึงตอนนันโอกาสในหน้
้
าที่การเงินก็หมดไป
พร้ อมๆกันเช่นเดียวกัน
สุดท้ ายนี ้ อยากให้ คนทุกคนจงคิดเรื่ องการบริ หารจัดการกับเงื่อนไขในชีวิตทังเงื
้ ่อนไขทางความคิด เงื่อนไขทาง
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