4 ระดับของความสุข…จากสนุกสูสงบ
นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล
มนุษยเราเกิดมาก็เพื่อที่จะแสวงหา “ความสุข” และไมวาเราแตละคนจะมีจุดมุงหมายของชีวิตเปน
อยางไร…มนุษยก็ควรดําเนินชีวิต ดวยสภาพจิตที่มีความสุขในทุกขณะแหงลมหายใจ
แตในความเปนจริง เรากลับมีความทุกขเกิดขึ้นอยางมากมายในชีวิต…
เด็ ก ที่ เ หนื่ อ ยหน า ยกั บ การเรี ย น คิ ด เสมอว า เมื่ อ เรี ย นจบแล ว ฉั น จะมี ค วามสุ ข …แต เ มื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษาแลว ก็ยายความทุกขมาที่เรื่องการงานแทน…ตกงานก็อยูไมเปนสุข มีงานทําแลวก็ยังไมพนทุกขอีก
ทํางานเพื่อใหไดเงินมาใชจายเยอะๆ พูดกับตัวเองเสมอวา “ถาฉันมีเงินมากขึ้นอีก ฉันก็จะมีความสุข
ยิ่งขึ้นกวานี้”…เปนความเชื่อผิดๆ ที่ครองใจคนทั่วโลก จริงๆ แลวจะจนหรือรวย ก็มีทุกขกันถวนหนา…
คนจนก็มี “ทุกขหลักสิบถึงพัน” ชนชั้นกลางก็ “ทุกขหลักหมื่นถึงแสน” สวนคนรวยมาก “ทุกขหลัก
ลานขึ้นไปถึง…ไมสิ้นสุด” ทั้งทรัพยสินและหนี้สิน…แมรายไดจะตางหลัก แตหนักใจไมตางกัน!…ความสุข
หรือทุกขมิไดวัดที่เงินรายไดเสมอไป
บนเสนทางสูความสุข กลับมีทุกขเปนเพื่อนรวมทางอยูดวยเสมอ…เดี๋ยวนี้ เราเที่ยวหาความสุข แต
กลับไดความทุกขความเดือดรอนแทน…เพราะเราหาความสุขกันไมเปน!
ความสุข คืออะไร สภาพจิตที่เปนอยูทุกวันนี้ เรียกวาสุขจริงสุขแทหรือไม…
คําวา “ความสุข” ก็มีความหมายกํากวม…ไมตางจากคําวา “ความรัก” ที่ใชกันอยางสับสนปนเป
กลาวโดยสรุปแลว…ปรากฏการณทางอารมณในทางบวก คือ “ความสุข” ซึ่งเปนการรวมของกลุม
ความรูสึกดีๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ยกตัวอยางเชน...
 รื่นเริง ราเริง คึกคัก สนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ
 ผอนคลาย โลงอก สบายใจ เย็นใจ
 ปลาบปลื้ม ซาบซื้ง ประทับใจ ตื้นตันใจ
 ภาคภูมิ ภูมิใจ อิ่มเอิบ
ตัวอยางความรูสึกขางตน ในแตละบรรทัดก็มีความหมายที่แตกตางกัน และมีที่มาของอารมณคือ
การกระทําหรือกิจกรรมที่ไมเหมือนกัน…
ความสนุกสนาน ราเริงใจ (enjoyment) เกิดจากการรวมกิจกรรมบันเทิง
ภาวะโลงใจ ผอนคลาย (relaxation) จะเกิดขึ้นเมื่อภาระการงานทั้งหลายสําเร็จลุลวง ความหนักใจยุติ
เมื่อไร ความสบายใจก็เกิดไดเมื่อนั้น…
ความรูสึกปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง ประทับใจ (impression) จะเกิดขึ้นเมื่อผูนั้นไดรับการปฏิบัติหรือ
ตอนรับเปนอยางดี เกิดความซาบซึ้งในน้ําใจของผูให
ความภาคภูมิใจ (pride) เปนผลพวงที่ไดของผูกระทําความดีหรือมีผลสําเร็จในชีวิต…
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ความสุขอันหลากหลาย อาจถูกจําแนกใหแตกตางได 4 ระดับ…
1. ความสุขจากการเสพกามคุณ…คือการรับรูรสชาติเอร็ดอรอยจากการสัมผัสดวยตา หู จมูก ลิ้นและ
ผิวหนัง…เมื่อเห็นรูปเยายวนใจ ไดฟงถอยคําหวานหู ผิวหนังไดรับสัมผัสการเลาโลมอันนุมนวล อบอุน
นําไปสูความราเริง สนุกสนาน…อาจผสมผสานเปนความเสียวสยิวและตื่นเตน เราใจ
การดูหนังเพื่อความเพลิดเพลิน รองเพลงคาราโอเกะเพื่อการสังสรรคในหมูเพื่อนฝูง ไปเที่ยวสวน
สนุกหรือดิสโกเทคเพื่อสรางความตื่นเตนใหแกชีวิต ถือเปนกิจกรรมเพื่อพักผอนหยอนใจ (recreation) หรือ
เพื่ อ ความบั น เทิ ง เริ ง ใจ (entertainment)…ทั้ ง หมดนี้ เ ป น ไปเพื่ อ การคลายตั ว จากสภาพอั น ตึ ง เครี ย ดใน
ชีวิตประจําวัน…แตตองรูวานี่ไมใชกิจกรรมหลักของชีวิต
ไมมีขอหามใดๆ สําหรับบุคคลทั่วไปหรือผูถือศีล ๕ ในการที่จะแสวงหาความสุขทางสายตาและ
ผิวหนัง…แมแตกิจกรรมทางเพศ (sexual Activities) ก็หาใชเรื่องลามก สกปรกหรือหยาบคาย…เพราะกาม
กิจเปนการปฏิบัติตามครรลองของความกําหนัด อันเปนธรรมชาติของปุถุชน…หากประพฤติอยางถูกตอง
เหมาะสม
ผลเสียที่อาจทําใหชีวิตเดือดรอนจากการหาความสุขระดับนี้ ไดแก เสียเงินหรือเสียเวลากับกิจกรรม
บันเทิงมากเกินไป…จนเปนหนี้สินหรือบกพรองในหนาที่สวนอื่นของชีวิต
อยานํามาเรื่องการเสพอบายมุขและสารเสพติดทั้งหลายมาปะปนกับความสุขในระดับนี้…เพราะ
แทจริง มันเปน “ความทุกข” ที่ปลอมตัวมาในรูปของ “การเราใจและหลอนจิต”…นําชีวิตใหติดลบ
2. ความสุขจากสุนทรียภาพของงานศิลปะ…เปนการปรุงแตงสรรพสิ่งใหมีความละเอียดของรสชาติ…
แมเปนการเสพสัมผัสจากประสาททั้งหา แตมีคุณคาในสวนลึกของจิตใจ…นําไปสูความเบิกบาน เพลิดเพลิน
ผอนคลาย สดชื่นหรือเย็นใจ
ศิลปะคืออารมณที่ผานสูความคิดแลวผลิตเปนรูปของผลงาน (Art is Emotion, passed through

Thought and fixed in Form)
ศิลปะเกิดขึ้นจากฝมือมนุษย เชน ความงามของภาพเขียน ภาพถาย รูปทรงของสิ่งกอสรางอันงามตา
ความวิจิตรบรรจงของหนาบันของโบสถวิหารอาคารทางศาสนา บทเพลงประพันธอันมีทวงทํานองไพเราะ
กลิ่นอันหอมหวนของเครื่องปรุงตางๆ การแตงรสชาติอาหารใหมีความเอร็ดอรอย
ความสุขระหวางระดับ 1 และ 2 มีความเหมือนกัน ตรงที่ตองเสพหรือสัมผัสไดดวย ตา หู จมูก ลิ้น
และผิวหนัง…แตความตางคือการปรุงแตงสภาพจากความดิบสูความงาม…เปนความรูสึกอันละเมียดละไมใน
รสสัมผัส เมื่อเสพแลวก็เพาะรากหยั่งลึกในหวงอารมณ…เกิดแรงดลบันดาลใจ (inspiration) ในชีวิต…จน
เปนความมุงมาดปรารถนา (aspiration) ที่จะสรรคสรางความดีหรือผลงานชิ้นตอไป
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3. ความสุขจากการใชชีวิตใกลชิดธรรมชาติ ความงดงามตามธรรมชาติกอเกิดความปติและอิ่มเอิบยิ่ง
นัก…กอนเมฆรูปทรงหลากหลายพรอมการเคลื่อนตัวแสนเชื่องชา…อาทิตยทอแสงแดงฉานยามรุงอรุณและ
สนธยา…แสงจันทราสองสวางทามกลางทองฟามืดมิด…ฝูงสกุณาโผบินเปนหมูเหลา…ซุมเสียงอันไพเราะ
ของวิหคนกรองที่มีลักษณะเฉพาะตัว…ความสดชื่นที่มาพรอมการไหลเย็นของสายน้ํา…ความเขียวขจีของ
ทองทุงและพงไพร…ทั้งหมดนี้เปนความผาสุกที่หลายคนมองขาม
ผูใดไดใชชีวิตทามกลางธรรมชาติ ยอมมีสภาวะจิตผอนคลาย สดชื่นและเย็นใจ…พรอมความรูสึก
สํานึกในบุญคุณอันยิ่งใหญของธรรมชาติ…จนมิอาจคิดถึงเรื่องการทําลายหรือความโลภ
ความสุขระหวางระดับ 2 และ 3 มีความเหมือนกัน คือตองสัมผัสดวยตาดูหูฟง แตความตางคือการ
ไมตองใชทรัพยสินเงินทองเขาแลก…ธรรมชาติมีทั่วไปไมตองซื้อหา อยูที่มนุษยจะผูกมิตรสรางความสนิท
สนมหรือทําตัวหลีกลี้หนีไกล…ผูอยูใกลยอมไดรับมากกวาเสมอ
4. ความสุขจากความหยั่งรูเขาใจชีวิตอยางกระจางแจง…
“ความทุกข” คือผลผลิตของการปรุงแตงอารมณบนพื้นฐานของความไมรู
เพราะเราไมรูวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกมีธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลง และมีการเกิดดับตามเหตุ
ปจจัย…เราจึงเปนทุกข เพราะความยึดติดวาสิ่งนั้นสิ่งนี้ตองมั่นคงเหนียวแนนอยางที่ใจเราอยากใหเปน…ลืม
นึกไปวาแมตัวเราเอง เมื่อผานชวงอายุในแตละวัย…รางกายและหนาตาก็ยังเปลี่ยนแปลงไมเหมือนเดิม
คิดดูเลนๆ วา เมื่อหนึ่งรอยปกอน…ไมเคยมีตัวเราพรอมเพื่อนฝูงและคนรักที่รายลอมอยูรอบขาง…
อีกหนึ่งรอยปขางหนาก็เปนเวลาของ “การไมมี” อีกครั้งหนึ่ง…“การมี” จึงเปนแคปรากฏการณที่เกิดขึ้นชั่ว
ระยะหนึ่ง…ถาจิตวา “ตองมีอยูตลอด” ก็เปนความคิดที่เหลวไหล…ยิ่งคิดวา “ตองเปนอมตะ” ก็ถือวาเปน
ความหลงผิดอยางสิ้นเชิง
แมการเสพความงามตามธรรมชาติ ก็ตองตระหนักรูถึงความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แมที่สุดมันก็ตอง
ถึงจุดสิ้นสุดอายุขัย…ถาทําใจไมได ก็ไมพนทุกข
ความสุขระหวางระดับ 3 และ 4 มีความเหมือนกัน คือการดําเนินชีวิตอยูอยางเรียบงาย ใกลชิด
ธรรมชาติ แตความตางคือ “การเห็นความจริง” เพราะการเห็นความจริงนําไปสูความเขาใจหรือรูแจง…และ
การรูแจงก็เปนเรื่องเดียวกับการพนทุกข
ดั่งที่ทานอาจารยพุทธทาสไดประพันธคํากลอนเรื่อง “การเห็นความจริง” ไวดังนี้…
“หมูนกจองมองเทาไรไมเห็นฟา…ถึงฝูงปลาก็ไมเห็นน้ําเย็นใส…ไสเดือนมองไมเห็นดินที่กินไป…
หนอนก็ไมมองเห็นคูถที่ดูดกิน…คนทั่วไปก็ไมมองเห็นโลก…ตองทุกขโศกหงุดหงิดอยูนิจสิน…สวนชาว
พุทธประยุกตธรรมตามระบิล…เห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอยฯ”
การดําเนินชีวิตตามกระแสสังคมโดยขาดสติคืออุปสรรคสําคัญที่ทําใหมองไมเห็นโลก…สติหรือ
การดําเนินอยางพิจารณาจึงเปนเครื่องมือสําคัญ…สู “การมองเห็น” โลกและชีวิต
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ผมเคยเดินทางเยี่ยมชมธรรมชาติของพรรณไมงามโดยมีทานอาจารยระพี สาคริกเปนผูนําชม…ทาน
ไดใหขอมูลที่ทําใหเราเขาใจไดลึกซึ้งกวาสิ่งที่เรามองเห็นทางจักษุประสาท…แตทายที่สุด ทานก็เนนย้ําถึง
การไปสู “ภาวะเห็นตัวเอง” อันเปนเครื่องมือของการพนทุกข…ทานจึงมิใชเพียงครูผูถายทอดความรูจาก
ตํารา…แตคือมัคคุเทศกทางจิตวิญญาณ อันเปนความหมายของ “ครูที่แท”
ไมวาเราจะทํางานในสายอาชีพใดก็ตาม หากไดดําเนินชีวิตอยางพิจารณา…ก็จะคนพบความเปน
ความจริงสิ่งเดียวกันอยางทั่วหนา…เหมือนรูปทรงกรวยคว่ําที่แตละคนมีจุดยืนที่ฐานเสนรอบวงตางที่กัน แต
เดินทางผาน “ทรงกรวยชีวิต” สู “จุดยอดสุด” ณ ตําแหนงเดียวเทานั้น
ผมพยายามนึกถึงปูชนียบุคคลหรือผูหลักผูใหญที่นาเคารพนับถือหลายทานของเมืองไทย…ผลงาน
ของทานทั้งหลายบงบอกถึงความเขาใจในเรื่องชีวิตที่ไมแตกตาง ยกตัวอยางเชน กวีอยางอาจารยเนาวรัตน
พงษไพบูลย…เกษตรกรอยางอาจารยระพี สาคริก…ครูแพทยอยางอาจารยประเวศ วะสี…นักวิทยาศาสตร
อยางอาจารยระวี ภาวิไล…นักเศรษฐศาสตรอยางอาจารยปวย อึ้งภากรณ ฯลฯ
แตความจริงแลว…การรูแจงไมจําเปนตองเกิดกับผูทรงคุณวุฒิหรืออริยสงฆเทานั้น
เพราะความเขาใจชีวติ มิไดเกิดจากการร่ําเรียน การทองตําราหรือการอานหนังสือธรรมะ…แมแตคน
ธรรมดาอยางนายพันธ อินทผิว คนบานนอกผูไมรูหนังสือ บานอยูจังหวัดเลยก็สามารถบังเกิดความหยั่งรู
โดยการฝกฝน “การรูตัวทั่วพรอมในทุกอิริยาบถ” …จนถึงจุดแหงการรูแจงและ “ไมเปนทุกข” อีกตอไป…
ทานเคยเลาใหลูกศิษยวา…
“…และเมื่อความรูสึกตัว ทํางานตามหนาที่ของมันไดสมบูรณก็จะเกิดการแตกออกอยางฉับพลัน
ของสภาวะที่มีอยูในคนทุกๆคน ดวยการอุบัติขึ้นนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กายและจิตใจ จะไมยึดติดกับรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัสและวัตถุแหงการนึกคิด…เชนเดียวกับการถอดกลไกการขับเคลื่อนของรถยนตออกจากกัน
เมื่อชิ้นสวนตางๆของรถยนตถูกถอดออก รถยนตแมจะดํารงอยู แตก็ขับเคลื่อนไมไดอีกตอไป”
ในสภาพนั้น จิตจึงไมมีการปรุงแตง … “การปรุงแตง” เปนตนเหตุของการเกิดทุกข
เวลาตอมานายพันธ ซึ่งอานไมออก เขียนไมไดก็บวชเปนภิกษุ นามวา “หลวงพอเทียน จิตตสุโภ” ที่
หลายคนรูจักดี
เสียแรงที่พวกเราร่ําเรียนจนจบปริญญาแตก็ “จนปญญา” อยูกับหลายปญหาของชีวิต…จบปริญญา
โทแตก็ยังโงอยูเหมือนเดิม…แมสําเร็จเปนดอกเตอรก็ยังเซอไมสิ้นสุด…ในเรื่องชีวิต
เพราะมนุษยดําเนินชีวิตอยางไมรูและไมเขาใจความจริงของชีวิต จึงตองทนทุกขดวยสภาพจิตอันเรา
รอนดิ้นรนอยูภายในกรงขังของความเขลาหรืออวิชชา (ignorance) อันเปนเครื่องพันธนาการคอยจองจําจิตใจ
การเห็นความเปนจริงของชีวิตคือแสงสวางทางปญญา (enlightenment) เปนเครื่องนําจิตใหหลุดพน…
อิสรภาพที่แทจริง…คือการไมตองเปนทุกขกับสิ่งตางๆ อีกตอไป

