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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง
มนุษย์เรามีค�ำ สอนที่มาจากความเชื่อมากมาย
และเราก็ปฏิบัติตามคำ�สอนนั้นสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย
โดยไม่สงสัยเลยว่ามันดีหรือมีประโยชน์กับชีวิตจริงหรือไม่
แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ (The
Rules to Break) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณได้กลับมาทบทวนและไตร่ตรอง
กฎ กติกา หรือคำ�สอนต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรา
ข้อไหนดีก็ปฏิบัติต่อไป ข้อไหนแย่ก็หากฎใหม่มาเสริม
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้คุณได้ ใช้ชีวิตอย่างลื่นไหล
ไร้อุปสรรค และประสบความสุขอย่างแท้จริง

สมิทธิ์ เอกโชติ
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บทนำ�
เมื่อครั้งยังไม่ประสาต่อโลก แนวคิดและคำ�สั่งสอนทุกอย่างในหัวเรา
ล้วนมาจากการปลูกฝังของคนรุ่นก่อน เช่น คนเราจะอยากได้ ในสิ่งที่ตนขาด
อิสรภาพคือสิง่ ประเสริฐสุดในชีวติ เล่นกับหมา หมาเลียปาก ขันติคอื คุณธรรม
นีย่ งั ไม่นบั รวมผูห้ ลักผู้ ใหญ่ในบ้านและครูบาอาจารย์ทสี่ งั่ สอนกันเป็นการส่วน
ตัวอีก หลายคำ�สอนถูกตอกย้�ำ จนฝังหัวเรา และอีกหลายคำ�สอนก็เป็นเหมือน
กระบวนท่าไม้ตายที่เรางัดขึ้นมาใช้ ในยามเข้าตาจน
ครั้นเติบใหญ่ ก็ยิ่งมีคำ�สอนมากมายทบทวีเข้ามาอีก ทั้งหลักการและ
ความเชือ่ ต่างๆ สารพัด หลายคำ�สอนคุณก็สนั นิษฐานได้วา่ ไม่นา่ จะผิด และไม่
เคยตั้งข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้น เข้าทำ�นอง “เดินตามผู้ ใหญ่ หมาไม่กัด”
พอเป็นผู้ ใหญ่นานวันเข้า กฎต่างๆ ที่แบกไว้ก็ชักจะมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ล้าหลังแบบไม่รู้ตัว มารู้อีกทีก็ตอนที่พ่นพร่ำ�คำ�เทศนาชุดใหญ่กรอกใส่หูเด็ก
หนุ่มสาวหรือเพื่อนที่กำ�ลังตกที่นั่งลำ�บาก พอพูดจบก็มานั่งสงสัยตัวเองว่า
“นี่ตูไปขุดคำ�พูดแบบนี้มาจากไหนกัน”
ว่ากันตามจริงนะครับ กฎหรือหลักการอะไรต่างๆ นานานัน้ ก็ไม่ถกู ต้อง
เสมอไป ยิ่งถ้าเป็นกฎที่ออกมาจากปากของคนที่ “หวังดีแต่ประสงค์ร้าย หรือ
มีผลประโยชน์แอบแฝง” แม้กฎหลายข้อจะถูกต้องก็จริง แต่ก็อาจถูกต้อง
เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วคนที่บอกกฎนั้นก็อาจลืมหมายเหตุไว้
ด้วยว่าจะหมดอายุการใช้เอาเมื่อไร และพอหลังจากนั้นก็อาจต้องกลับไปใช้
กฎที่ตรงกันข้ามกับกฎเดิม ก็มีให้เห็นกันอยู่
ประเด็นสำ�คัญที่ผมอยากบอกคือ คุณต้องหัดเป็นคนช่างสงสัย ขยัน
ใคร่ครวญ ไม่ทำ�ตามกฎที่คนอื่นมาตั้งให้ทำ�โดยไม่เอะใจอะไรเลย ไม่เช่นนั้น
ชีวติ คุณจะเหนือ่ ยยากแสนสาหัสโดยใช่เหตุ จงเชือ่ มัน่ ในดุลยพินจิ ของคุณเอง
บทนำ�
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(เห็นจะมีแต่กฎข้อนีล้ ะครับทีค่ ณ
ุ ทำ�ตามได้ทงั้ ชีวติ ) ผมไม่ได้บอกว่า สิง่ ทีผ่ ู้ ใหญ่
สอนมานัน้ ผิดยกกระบิ มีต�ำ หนิยกกระบวน ไม่วา่ จะเป็นสุภาษิตยอดนิยม หรือ
คำ�สอนดีๆ ที่ครอบครัวตอกย้ำ�พร่ำ�สอนมาหลายชั่วคน อย่างเช่น ใคร่ครวญ
ให้รอบคอบก่อนลงมือ ผมเห็นด้วยกับคำ�สอนนีแ้ บบไม่มขี อ้ โต้แย้งเลย แต่ตอ้ ง
หลังจากที่ผมได้คิดสะระตะถี่ถ้วนแล้วว่ามันถูกต้องจริงในทุกกรณี
หลังๆ มานี้ ผมมักจะคิดคำ�สอนใหม่ๆ ขึน้ มาใช้กบั ตัวเองอยูบ่ อ่ ยๆ เช่น
จงเปลี่ยนม้ากลางศึก กฎข้อนี้บางทีก็ดีเอามากๆ แต่ค�ำ สอนบางอย่างผมก็ไม่
เคยเห็นด้วย เช่น การรุกคือการตั้งรับที่ดีที่สุด แม้ว่าครั้งหนึ่งจะเป็นวิธีที่ผม
ใช้ได้ผลดีที่สุดมาแล้วก็ตาม หรืออย่างคำ�สอนที่ว่า เงินทองเป็นรากเหง้าของ
ความชั่วร้าย ผมก็ไม่เชื่อ เราเป็นคนโยนบาปให้กับเหรียญให้กับธนบัตรที่
ไร้ชีวิตจิตใจได้อย่างไร ของแบบนี้มันอยู่ที่คนใช้มากกว่า
แม้คนทัว่ ไปจะไม่พดู กฎจอมปลอมพวกนีก้ นั ถึงขัน้ ติดปาก แต่กฎพวกนี้
ได้กลายพันธุ์เป็นความเชื่อฝังหัว จนแพร่ไปทั่วทุกหัวระแหง บางทีที่เห็นพูดๆ
กันเป็นสิบๆ สุภาษิตน่ะ พอได้เคี่ยวความคิดให้ตกผลึกก็จะนึกออกเองว่าเป็น
สุภาษิตเดียวกัน แถมนัยยะที่ซ่อนอยู่ก็ไร้ประโยชน์สิ้นดี
ตั้งแต่เขียนหนังสือ “กฎทองของการใช้ชีวติ ” และหนังสือในซีรีส์กฎ
ทองเล่มอื่นๆ (ที่ทำ�ให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตนของคนที่ประสบความสำ�เร็จ
ซึ่งปฏิบัติตามได้ง่ายที่สุด และทำ�ให้จิตใจอิ่มเอมได้มากที่สุด) ผมพบว่าปัญหา
หลายอย่างทีเ่ กิดขึน้ ทุกวันนี้ เกิดขึน้ เพราะคนเราชอบหลับหูหลับตาทำ�ตามกฎ
ต่างๆ อย่างไม่มีเหตุผล แล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ตั้งข้อสงสัย ที่ผ่านมาผมได้รับอีเมลจากคุณผู้อ่านจำ�นวนมากที่ใช้ชีวิตตามกฎ
ต่างๆ ซึง่ เป็นประเภททีผ่ มเรียกว่า “กฎกำ�มะลอ” ซึง่ ก็คอื คำ�แนะนำ�จากผูห้ วัง
ดีแต่ประสงค์รา้ ย หรือความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ สืบต่อกันมาชนิดนานชาติโดยไม่ปรับปรุง
ผมก็เลยต้องเขียนหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มา เพือ่ ฉายสปอตไลต์ไปทีส่ มองเรา
ให้เห็นความเชือ่ ทีฟ่ งั ดูดแี ต่ไม่มปี ระโยชน์ ตลอดจนการปฏิบตั ติ นทีผ่ คู้ นทำ�ตาม
กันเพราะความเคยชิน พร้อมกับแหย่กลีบสมองให้คดิ ใหม่อกี รอบว่า กฎหลาย
ข้อที่คุณอุตส่าห์เชื่อมาตั้งนาน ดีต่อชีวิตคุณจริงหรือไม่
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คิดและคิดคือเนือ้ หาทัง้ หมดของหนังสือเล่มนี้ ตัง้ คำ�ถามกับทุกคำ�สอน
ไม่ใช้ชีวิตตามกฎของใครต่อใคร แม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกัน จนกว่าจะคิด
พิจารณาให้ถถี่ ว้ นถ่องแท้ และแน่ใจว่าตัวคุณเห็นดีเห็นงามตามกฎข้อนัน้ จริงๆ
ไม่ว่าคุณจะอายุ 18 หรือ 80 ก็ไม่ใช่ปัญหา แต่พินิจพิจารณาหน่อยเท่านั้นว่า
คำ�ตำ�หนิดุด่าที่มาสั่งให้คุณหลับหูหลับตาทำ�ตามนั้น จริงๆ แล้วถูกต้องหรือไม่
ขอให้หมัน่ สังเกตตัวเองและตัง้ คำ�ถามอยูเ่ ป็นนิจว่า “ทำ�ไมต้องเชือ่ ตามคำ�สอน
นั้น” และ “เป็นคำ�สอนที่เกิดประโยชน์จริงหรือ”
ผมไม่อนุญาตให้คณ
ุ ไปเชิดใส่กฎเกณฑ์ความเชือ่ และค่านิยมทีค่ ณ
ุ เหม็น
เบือ่ นะครับ (ผมไม่ท�ำ แบบนัน้ แน่ ทีจ่ ริงก็ไม่เห็นว่าทำ�ไมคุณต้องมาขออนุญาต
จากผมเลย) เพราะไม่ใช่หนทางสร้างความสุขความเจริญแม้แต่นอ้ ย จงซือ่ สัตย์
กับตัวเองให้มาก แล้วคุณอาจจะพบว่าตัวเองแข็งข้อก่อขบถต่อหลักการ
มากมาย ทัง้ ที่ใจไม่อยากแย้งย้อนด้วยซ้�ำ ไป แต่กด็ แี ล้วละครับ ผมไม่สนับสนุน
ให้คุณไปมัดตัวเองไว้กับค่านิยมของใครก็ ไม่รู้ โดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน อีก
ประเด็นหนึง่ คุณจะได้เจอกฎทีพ่ ดู กันเกร่อ ซึง่ ผมเชียร์ ให้คณ
ุ แหกกฎพวกนัน้
บ้าง บางครั้งบางคราวก็ยังดี กฎพวกนี้เป็นกฎสามัญๆ ที่ใช้กันไปทั่วทุกวงการ
พอคุณอ่านจบแต่ละบท ตอนท้ายก็จะมีกฎใหม่ทคี่ ณ
ุ ฝากชีวติ ได้สนิทใจกว่ามา
ให้ “ใช้แทนกฎเดิมๆ” ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับกาลเทศะมากกว่า
ผมหวังใจว่า คุณจะได้รบั ประโยชน์จากกฎใหม่เหล่านีอ้ ย่างเต็มที่ และ
หากคุณอยากบอกเล่าเก้าสิบให้ผมทราบว่า เมื่อเอากฎใหม่ไปใช้แทนแล้ว
ชีวิตสุขแซ่บประการใด ก็ติดต่อกันได้ทางเฟซบุ๊กของผม (ที่ระบุไว้ด้านล่าง)
ผมยังไม่กล้ารับปากว่าจะหาเวลาตอบเฟซบุก๊ ได้หรือเปล่า แต่ทแี่ น่ๆ สัญญาได้
อย่างหนึ่งว่า ผมอ่านจดหมายของคุณด้วยความตั้งอกตั้งใจครับ เพราะตัวผม
ก็อยากจะรู้ไปหมดว่า แหกกฎสำ�เร็จแล้ว ชีวิตคุณๆ เป็นอย่างไรบ้าง

ริชาร์ด เทมพลาร์

http : www.facebook.com/richardtemplar
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หนาที่การงานดี มีเงินมาก
คือความสําเร็จ
ผู้คนบนโลกนี้พร้อมเสมอที่จะบอกคุณว่า คุณไม่มีทางประสบความ
สำาเร็จถ้าไม่ทาำ แบบนัน้ แบบนี้ ผมกล้าท้าเลยว่าคุณต้องเคยได้ยนิ คำาพูดทำานอง
นี้มาแล้ว “ชีวิตนี้แกไม่มีทางได้ดี ถ้าไม่ทำางานหนัก และหนักชนิดสายตัวแทบ
ขาด” “อนาคตไม่มีทางถึงไหน ถ้าไม่จบมหาวิทยาลัยหรือสอบไล่ไม่ผ่าน” “ถ้า
ขืนทำางานที่ ได้ค่าตัวถูกๆ อยู่แบบนี้ กี่ปีถึงจะก้าวหน้า” “หน้าที่การงานต้อง
มีหน้ามีตา ชีวิตถึงจะประสบความสำาเร็จ” แต่คำาว่า “ความสำาเร็จ” จริงๆ นั้น
ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะตีความหรือให้คํานิยามไว้อย่างไรต่างหาก และหนทางสู่
ความสําเร็จก็ไม่ได้มีแค่หนทางแคบๆ เพียงหนทางเดียว
ไม่ว่าพ่อแม่ คุณครู หรือเพื่อนๆ ผู้หวังดี ที่บอกคุณว่าความสำาเร็จต้อง
เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ น่าจะเป็นการทึกทักเอาเองว่าคุณมีเป้าหมายชีวติ เป็นบ้าน
หลังใหญ่ เงินทองเหลือล้น กินใช้ทงั้ ชาติก็ไม่หมด มีหน้าทีก่ ารงานที่ใครๆ ต้อง
ก้มหัวซูฮกให้ แม้ว่าใครหลายคนในกลุ่มนั้นจะพูดถูก หรือเดาใจคุณได้เปะใน
ตอนนี้ แต่ถา้ ผมให้คณ
ุ พักยกสักหนึง่ นาที แล้วมาคิดกันใหม่เล่นๆ อีกทีวา่ จริง
หรือทีก่ ารสอบได้คะแนนดีๆ เรียนจบมหาวิทยาลัย ทำางานในองค์กรใหญ่ๆ และ
ไต่ระดับไปสูต่ าำ แหน่งสูงๆ เป็นหนทางเดียวทีจ่ ะนำาชีวติ ไปสูค่ วามร่าำ รวย ผมว่า
ไม่จริงแน่ๆ ถ้าบอกว่าเป็นหนทางหนึง่ ละก็ “ใช่” แต่ถา้ บอกว่าเป็นหนทางเดียว
“ไม่ใช่” ครับ เพราะมีคนมากมายทีเ่ ลิกเรียนหนังสือกลางคัน แต่กส็ ร้างตัวจน
ฐานะร่ำารวยขึ้นมาได้ แล้วเงินทองกับตำาแหน่งใหญ่โตเป็นตัววัดความสำาเร็จ
ของคุณได้จริงหรือ สองอย่างนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัววัดความสำาเร็จได้ แต่
ไม่ใช่มาตรวัดเดียวแน่ๆ
ดัชนีที่ใช้ตัดสินว่าอะไรคือความสำาเร็จ คืออะไรก็ตามครับที่ทำาให้คุณ
รู้สึกอิ่ม รู้สึกพอกับชีวิตนั่นละ บางคนเขาอาจรู้สึกอิ่มเต็มกับรถหรูที่คนมอง
แล้วต้องเหลียวหลัง หรือตำาแหน่งหน้าที่ใหญ่โต ถ้าคุณชอบแบบเดียวกับเขา
ก็ไม่เป็นไร แล้วอย่าลืมตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิตเลยนะครับ
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แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ

แต่ถา้ ตัวคุณรูส้ กึ ว่าไม่ใช่ เพราะเป็นคนประเภทอืน่ ทีม่ องหาสิง่ แตกต่าง
ในชีวิต คำ�ว่าความสำ�เร็จของคุณอาจหมายถึงการมีครอบครัวใหญ่ๆ มีลูกเต็ม
บ้านหลานเต็มเมือง หรืองานที่เหลือเวลาให้คุณไปทำ�งานอดิเรกที่คุณรักได้
หรืออาจเป็นความสุขใจที่ ได้ช่วยเหลือผู้คน ได้ทำ�งานที่ใจรัก แม้ค่าตอบแทน
จะน้อยนิด และโอกาสเลื่อนขั้นเท่ากับศูนย์ก็ตาม
ผมรูจ้ กั ชายคนหนึง่ เขาจะเป็นสุขสมปรารถนาเมือ่ ได้ ใช้ชวี ติ สมถะตาม
ลำ�พังกับสุนัขคู่ใจหนึ่งตัว แล้วก็รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตเธอประสบ
ความสำ�เร็จถ้าได้อยูแ่ ฟลตในลอนดอน และใช้ชวี ติ แบบคนกรุง แม้ตอ้ งทำ�งาน
พืน้ ๆ ออกไปไหนไม่ได้เลย ผมยังรูจ้ กั ผูค้ นอีกกลุม่ หนึง่ ทีถ่ อื ว่าการใช้ชวี ติ อยูใ่ น
ชนบทนอกเมืองใหญ่ มีหน้าทีก่ ารงานพอประมาณ มีบา้ นหลังเล็กลงหน่อยคือ
การประสบความสำ�เร็จในชีวิตแล้ว หรือบางคนขอแค่ให้ได้ออกนอกบ้าน จะ
ทำ�งานอะไรไม่เกี่ยง เท่านั้นก็มีคุณค่าแล้ว ลูกชายของผมคนหนึ่งก็มีลักษณะ
ทำ�นองนี้ ชอบนอนบนเรือคลาสสิกที่ซ่อมมาหลายปีแล้ว เขาไม่เคยเกี่ยงเลย
ว่าต้องทำ�งานหาเงินเท่าไรมาซ่อมเรือ เขารู้สึกประสบความสำ�เร็จเมื่อได้ซ่อม
เรือและสร้างบ้านบนเรือลำ�นั้นจนสำ�เร็จ
แม้แต่คนหัวเก่าที่ปรารถนาความสำ�เร็จตามแบบแผนเดิมๆ ก็ยังมอง
เรื่องนี้ ไปกันคนละทิศละทาง บางคนอยากมีเงินมากๆ เอาไว้อวดร่ำ�อวดรวย
ถึงจะรู้สึกอุ่นใจ บางคนก็ต้องการขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่ง เพราะรู้สึกว่าท้าทาย
ดี ลางเนือ้ ชอบลางยาครับ แต่ไม่วา่ ใครก็ตาม ล้วนมีนยิ ามของความสำ�เร็จตรง
กันอยูเ่ รือ่ งหนึง่ คือ ต้องทำ�งานหนัก มีเป้าหมายชัดเจน และตัวคุณเท่านัน้ ที่
รู้ดีที่สุดว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร
ดังนั้น จงอย่ายอมให้ ใครมาครอบงำ�ความคิดของคุณว่า ความสำ�เร็จ
ในชีวิตคืออะไร เพราะไม่มีใครรู้ความหมายของคำ�ว่าความสำ�เร็จดีไปกว่าตัว
คุณ แต่ก็ต้องคิดคำ�นิยามของความสำ�เร็จส่วนตัวให้สะเด็ดน้�ำ ก่อนนะครับ ไม่
งั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันแน่ๆ

กฎข้อที่ 1
ความสำ�เร็จขึ้นกับนิยามที่แต่ละคนจะให้
กฎที่ต้องแหก หน้าที่การงานดี มีเงินมาก คือความสำ�เร็จ
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บางคนแคเกิดมาโชคดี
คนเราชอบเผลอใจอยากได้ชีวิตของคนอื่น อยากได้สิ่งที่คนอื่นมี เช่น
ความเก่งกล้าสามารถ ความเชีย่ วชาญ มิตรสหาย เงินทอง รูปแบบการใช้ชวี ติ
ที่สุขสบายหรูหรา ที่เป็นแบบนี้เพราะเรามองเห็นแต่เปลือกนอก เห็นเฉพาะ
สิง่ ทีค่ นอืน่ เขาเปิดให้เราเห็น ดีไม่ดกี ต็ วั เราเองนัน่ แหละทีเ่ ลือกเห็นเฉพาะเรือ่ ง
ที่เราอิจฉาเขาอยู่
สมัยผมยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทง มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่ฉลาดปราด
เปรื่องไปหมดทุกวิชา หัวไบรต์สมองใสมาก เรียนอะไรก็ง่ายไปหมด พิโธ่พิถัง!
ผมอยากเรียนเก่งแบบเขาแทบตาย ก็งมงายงุ่นง่านอยู่หลายปีกว่าจะตาสว่าง
ว่า เขาท่องหนังสือหนักกว่าทีผ่ มคิดไว้มาก เขาฉลาดก็จริง แต่ไม่ได้ฉลาดเหนือ
มนุษย์ ซ้ำาร้ายต้องท่องหนังสือหนักกว่าเด็กอื่นเพราะพ่อแม่เขาเข้มงวดเรื่อง
การเรียนมาก ถ้าทำาการบ้านหรืออ่านหนังสือไม่เสร็จ ก็จะไม่ให้ดูทีวีหรือออก
ไปเล่นนอกบ้านเลย พอรูเ้ บือ้ งหลังผมก็รสู้ กึ ดีใจที่ไม่มใี ครใส่ใจสิง่ ทีผ่ มพร่าำ เพ้อ
แล้วเอาไม้กายสิทธิ์มาเสกชีวิตผมให้เป็นแบบเขา ไม่งั้นยี้ตายเลย
จริงๆ แล้ว ถ้าจะคิดให้ดี ผมว่าตอนนัน้ มีเด็กอืน่ อีกหลายคนในโรงเรียน
ทีอ่ าจกำาลังเผชิญปัญหาสารพัดอย่างทีเ่ ราไม่มที างรู้ เช่น พ่อแม่ตดิ เหล้า แยก
ทางกัน ทารุณลูก หรือสูญเสียคนที่ตนรัก ยิ่งวันนี้ผมเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ก็ยิ่งรู้
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของใครๆ นั้น เรารู้เห็นได้ไม่ถึงครึ่ง โดยสัจธรรมจริงแท้
อย่างที่บอกไป ผมเลยเลิกอิจฉาคนอื่น เพราะไม่แน่ใจว่าถ้ารู้จักชีวิตเขาแล้ว
เราจะอยากเป็นเขาหรือเปล่า ถ้าผมอยู่ของผมแบบนี้และเป็นอย่างที่ผมเป็น
อย่างน้อยๆ ก็รู้ทางลม และพอจะกำาหนดหรือควบคุมชีวิตได้ ผมว่าเรื่องนี้
สำาคัญอย่างยิ่ง หรือต่อให้คนอื่นเขามั่งมีศรีสุขสนุกทุกวันคืนจริงๆ ก็ไม่มีใครรู้
หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อีกสองสามปีเขาอาจล่มจมหมดเนือ้ หมดตัว
ก็ได้ การมีชีวิตของตัวเองแบบนี้ ผมว่าผมสบายใจกว่าเยอะครับ
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แล้วคุณเคยคิดไหมครับว่า คนอื่นเขาก็อาจอิจฉาคุณเหมือนกัน คุณ
แทบไม่เคยนึกเลยละสิ ทั้งที่จริงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าคนอื่นเขาก็อาจอิจฉา
คุณ “ทุกเรื่อง” หรือ “เรื่องใดเรื่องหนึ่ง” ก็ได้ เช่น เรื่องที่คุณมีความมั่นอก
มั่นใจ เล่นฟุตบอลเก่ง พรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะแยะ ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้
เรียนได้ปริญญาหลายใบ
เรามักเผลอไผลลืมว่ามีของดีอยู่กับตัว แล้วไปมัวเพ่งมองแต่สิ่งที่เรา
ไม่มี เราน่าจะมองตัวเองผ่านสายตาคนอืน่ บ้าง ขึน้ ชือ่ ว่ามนุษย์ยอ่ มมีทงั้ ดีและ
ไม่ดีระคนอยู่ในตัวทั้งสิ้น แม้ตัวเราก็มีชั่วดีถี่ห่างไม่ต่างจากคนอื่นเท่าไร เรา
จึงไม่แตกต่างจากเขา และเขาก็ไม่ต่างจากเรานัก
ขอฝากเอาไว้อีกเรื่องครับ ยิ่งเราเสียเวลาไปจ้องอิจฉาใครต่อใคร ก็
ยิง่ เสียโอกาสในการสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้กบั ชีวติ เรามากขึน้ เท่านัน้ แทนทีจ่ ะ
เอาแต่อยากมีอยากเป็นอย่างเขา ทำ�ไมไม่ลงทุนเสียเวลาสักนิด คิดหาหนทาง
ว่าต้องทำ�อย่างไรถึงจะได้ ในสิ่งที่ต้องการ สมเพชตัวเองให้น้อยลง และปลุก
จิตปลุกใจให้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาสักหน่อย แล้วจะรู้ว่าคนอื่นไม่มีอะไรให้คุณ
ต้องอิจฉาเลย

กฎข้อที่ 2
อย่าอิจฉาคนอื่น

กฎที่ต้องแหก บางคนแค่เกิดมาโชคดี
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ตองสอบไดคะแนนดีๆ
ผมว่าเราทุกคนเคยเหงื่อตกกับการเรียนในชั้นเรียน แถมยังถูกกดดัน
จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และญาติพี่น้องให้ต้องสอบได้คะแนนดีที่สุด เพราะ
พวกเขาล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อนาคตทั้งชีวิตขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ
ทั้งๆ ที่มันไม่จริง คะแนนสอบเป็นแค่ทางลัดทางหนึ่งเท่านั้นเอง
คะแนนสอบเป็นตัวช่วยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเรียนของคุณได้
อย่างรวบรัดที่สุด ซึ่งนายจ้างจำาเป็นต้องรู้ แต่ยังมีคนอีกมากที่อยู่ดีมีสุข
ประสบความสำาเร็จในชีวิตทั้งที่ในอดีตได้คะแนนสอบสุดห่วย แม้ อัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์ เองก็ขึ้นชื่อว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ผ่าน เห็นชัดเลยว่าคะแนน
สอบหลายอย่างไม่ได้บอกอนาคตเราได้ทั้งหมด แต่คะแนนสอบก็ยังมีความ
สำาคัญที่เราควรให้ราคา เพราะถ้าสอบได้คะแนนดี ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะ ยิ่งถ้า
อยู่ในวัยเรียนด้วยแล้ว คุณก็มีสิทธิเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่ เป็น
ศิษย์ โปรดของครู คะแนนสอบจึงยังมีคุณค่า แต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องอกไหม้
ไส้ขมระทมทุกข์ไปกับมัน
เมื่อคุณจบการศึกษาออกมา แล้วเลือกอาชีพที่ไม่สนคะแนนสอบ แต่
คุณอุทิศตัวให้กับงาน อีก 5 ปีหรือ 25 ปีต่อมา คุณก็มีโอกาสไต่เต้าก้าวสู่
ตำาแหน่งได้อยูด่ ี แม้จะมีหรือไม่มคี ะแนนสอบเจงๆ สมัยเป็นนักเรียนก็ตาม ผม
ขอเล่าเรือ่ งตัวเองอีกสักหน่อย ในช่วงสองปีแรกตัง้ แต่ผมออกจากโรงเรียนมา
ทำางาน ไม่มนี ายจ้างคนไหนเลยทีถ่ ามผมว่าสมัยเรียนสอบได้คะแนนเท่าไร แต่
แน่นอนครับว่าเรือ่ งแบบนี้ ไม่ได้เกิดขึน้ กับคนทุกอาชีพ แต่ทผี่ มจะบอกก็คอื ยัง
มีอาชีพอื่นอีกนับไม่ถ้วนที่ประสบการณ์การทำางานและพรสวรรค์สำาคัญกว่า
คะแนนสอบเอามากๆ ตอนที่คุณอายุ 18 ปี คะแนนสอบเป็นเรื่องที่นายจ้าง
ให้ ค วามสนใจ แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปจนคุ ณ อายุ 28 ปี นายจ้ า งไม่ ส นใจ
ประสบการณ์ชีวิตคุณในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเลย เขาไม่ได้อยากรู้ว่าสมัยเรียน
คุณสอบได้คะแนนเท่าไร
22

แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ

ผมยังจำ�วันวานในวัยเรียนที่ต้องเหงื่อหยดเพราะสับสนว่าควรเลือก
เรียนอะไรดีระหว่างเคมีกบั ฟิสกิ ส์ แล้วภาษาต่างประเทศล่ะจะเลือกภาษาอะไร
ถึงจะดีทสี่ ดุ หรือจริงๆ แล้วควรจะเรียนประวัตศิ าสตร์ ให้รแู้ ล้วรูร้ อด เอาอย่าง
นี้ดีกว่าครับ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งเป้ามุ่งดิ่งตรงแหน่วเข้าสู่สายวิชาชีพใดที่ต้อง
อาศัยความจำ�เพาะเจาะจงมากๆ อย่างสายการแพทย์แล้ว คุณจะเลือกเรียน
อะไรไม่สำ�คัญ ขอแค่วิชานั้นเป็นวิชาที่คุณชอบไว้ก่อน
บรรณาธิการเฉพาะกิจที่ทำ�หนังสือเล่มนี้ให้ผม จบปริญญาทางด้าน
ฟิสกิ ส์ครับ คุณเห็นความเกีย่ วข้องของวิชาฟิสกิ ส์กบั การผลิตหนังสือหรือเปล่า
ครับ ผมพนันได้เลยว่า ตอนที่เธออายุ 18 ปี เธอคงเหนื่อยแทบขาดใจกับการ
เลื อ กเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ นั ก เขี ย นเรื่ อ งตลกคนหนึ่ ง ที่ ผ มรู้ จั ก ก็ เรี ย นจบวิ ช า
ประวัตศิ าสตร์กรีก น้องเขยของผมอีกคนก็เคยตะเกียกตะกายปัน้ คะแนนสอบ
ปางตาย สมัยยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเรียนอะไรดี ระหว่างปรัชญากับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องมาใช้วาทศิลป์
หากิน แต่ตอ่ มาพอรูว้ า่ จริงๆ แล้ว เขาอยากได้ปริญญาด้านชีววิทยาสิง่ แวดล้อม
ห้าปีให้หลังเขาเลยกลับไปเรียนใหม่จนได้ปริญญาที่อยากได้สมใจ
เห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าคะแนนสอบมีความสำ�คัญอย่างไร และไม่มี
ความสำ�คัญอย่างไร จริงๆ คะแนนสอบก็เป็นแค่คะแนนสอบละครับ แต่ที่ใครๆ
รบเร้าอยากให้คุณได้คะแนนดี ก็เพราะอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดไปหมดเสีย
ทุกอย่าง ตัวเขาจะได้ โล่งใจหายห่วง ทั้งๆ ที่คุณอาจไม่จำ�เป็นต้องใช้คะแนน
สอบสูงสุดเหล่านั้นเลยก็ตาม มีข้อควรจำ�อย่างหนึ่งว่า “วันพระไม่ได้มีหน
เดียว” ถ้าเกิดคุณอยากได้ ในสิ่งที่วันนี้ ไม่มีทางได้ ก็ใจเย็นๆ นะครับ วันหลัง
ค่อยตามเก็บแต้มล่าฝันเอาอีกที อะไรที่ดูเหมือนทุกข์ ใจเป็นเรื่องใหญ่ชนิด
คอขาดบาดตาย ณ วันนี้ แค่อกี ไม่กปี่ ผี า่ นไป พอคุณมองย้อนกลับมาใหม่ คุณ
ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆ ขี้ปะติ๋วเท่านั้นเอง

กฎข้อที่ 3
คะแนนสอบไม่ ใช่บทสรุปในชีวิต
กฎที่ต้องแหก ต้องสอบได้คะแนนดีๆ
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พอแมตองถูกเสมอ
ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรถ้าผู้ ใหญ่จะคาดหวังในตัวคนหนุ่มสาว
แต่ผมเองก็รู้สึกอยู่นิดๆ ว่า ผู้ ใหญ่คาดหวังตามแบบที่เคยโดนพ่อแม่ของ
ตัวเองคาดหวังมาตั้งแต่ครั้งกระนู้นหรือเปล่า ตอนที่เราเป็นเด็ก เราชอบคิด
เอาเองว่าพ่อแม่คอื บุคคลทีส่ มบูรณ์แบบไปทุกเรือ่ ง ขนาดเราไม่ได้ชอบระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ทพี่ อ่ แม่ตกี รอบให้ แต่เราก็ฟนั ธงว่า ยังไงๆ พ่อแม่กน็ า่ จะพูดถูก
แหละ พอเป็นวัยรุ่น เราก็ชักสังเกตเห็นว่าป้าๆ ลุงๆ น้าๆ ที่เป็นเพื่อนของ
พ่อแม่ ทำาไมไม่ยักจะเหมือนพ่อแม่ของเราเลย แต่ด้วยความที่เราเป็นลูก ก็
เลยยังรู้สึกเข้าข้างพ่อแม่อยู่ดีว่าท่านต้องเป็นฝ่ายถูก
ถ้าคุณลองนึกดูดีๆ บุพการีของคุณทุกคนล้วนเคยมีสถานะเป็นพ่อแม่
มือใหม่กันมาทั้งนั้น แล้วพวกท่านเองก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต (ชีวิตของลูกนะ
ครับ) วางแผนการเลี้ยงดู ปรับแต่ง ขัดเกลาให้เข้าที่ พอถึงตอนนี้ ตอนที่คุณ
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ก็ชวั ร์ปา บว่าจากมือใหม่กน็ า่ จะกลายเป็นมือฉมังแล้ว ดูอย่าง
ผมนี่ปะไร เป็นพ่อแม่คนมาหกครั้งหกครอกแล้ว บอกได้เลยว่าไม่มีใครเป็น
พ่อแม่ได้สมบูรณ์แบบ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เลี้ยงลูกเป็นงานยาก พ่อแม่ต้อง
แบกเงื่อนไขไว้ ในหัวหลายอย่าง ตั้งแต่กฎที่พ่อแม่สั่งสอนมา ค่านิยมของ
ตัวเอง ความหวัง ประสบการณ์ส่วนตัว อารมณ์สับสนกระวนกระวาย ก็เรียก
ได้ว่า รวมทุกๆ อย่างที่ชีวิตคนคนหนึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมา ความคิดและ
ความกลัวจะถูกสั่งสมบ่มเพาะออกมาเป็นวิธีการที่พวกเราใช้เลี้ยงลูก
ยิ่งไปกว่านั้น เด็กแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกัน ต่อให้คุณพ่อคุณแม่
เลี้ยงพี่ชายน้องสาวของเราได้อยู่มือแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลี้ยงเรา
ได้อยู่หมัดชะงัดมือเหมือนพี่ๆ น้องๆ เสมอไป เด็กบางคนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
บางคนขี้กลัว บางคนขยันเกินเหตุ บางคนไม่ค่อยมีเพื่อน บางคนชอบเสี่ยง
บางคนใจเสาะถอดใจง่าย มีไม่กี่คนหรอกครับที่นิสัยถอดแบบมาจากพ่อแม่
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เด็กหลายคนเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นไปเลยก็มี เดาใจยากครับว่าเด็กคนไหนต้อง
เลี้ยงด้วยไม้ไหน ผมจำ�ได้ว่าลูกคนโตของผมเคยพูดกลายๆ ว่าผมน่าจะรู้วิธี
เลี้ยงลูกเป็นอย่างดี เพราะเป็นพ่อคนมาตั้ง 14 ปีแล้ว (ตอนนั้นนะ) ไอ้ผมก็
ทันเกมเสมอ ตอบลูกไปว่า ผมไม่เคยเป็นพ่อเด็กอายุ 14 มาก่อนนี่นา ก็เลย
ไม่มีประสบการณ์พอให้คิดอ่าน
เริม่ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าพ่อแม่ของเราน่ะ ท่านเลีย้ งเราตามวิธเี ดิมๆ
ที่ท่านถูกเลี้ยงมานั่นแหละ พูดจากใจเลยนะครับ ต่อให้พ่อแม่บางท่านเก่งขั้น
เทพแค่ไหน ก็ยงั ยึดติดกับวิธเี ดิมๆ อยูด่ ี แล้วทำ�ไมผมถึงรูน้ ะ่ หรือครับ ก็เพราะ
ตัวผมเองเป็นแบบนั้นอยู่นานหลายปีเหมือนกัน (จุๆ๊ ห้ามไปบอกลูกๆ ของผม
เด็ดขาดเชียว ผมไว้ ใจคุณๆ นะครับ)
สิ่งที่ผมกำ�ลังจะบอกก็คือ คุณควรเชื่อฟังคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ แต่
ต้องกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อคุณโตเป็นผู้ ใหญ่มากพอแล้ว (ส่วนจะเป็น
ผู้ ใหญ่ตอนอายุ 15 หรือ 50 ก็แล้วแต่ครับ) พ่อแม่พยายามสั่งสอนเลี้ยงดู
เราสุดฝีมือ แต่เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่คิดเองเป็นแล้ว เราจะทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของ
พ่อแม่หรือไม่ก็ได้ พ่อแม่พดู อะไร ให้นอ้ มรับฟังอย่างสุภาพทุกครัง้ แต่อย่าลืม
ว่า ชีวติ นีค้ ณ
ุ ต้องรับผิดชอบเอง พ่อแม่พดู ถูกเป็นส่วนใหญ่กจ็ ริง แต่ก็ไม่เสมอ
ไปทุกครั้งครับ

กฎข้อที่ 4
อย่าหวังให้พ่อแม่เป็นคนสมบูรณ์แบบ

กฎที่ต้องแหก พ่อแม่ต้องถูกเสมอ
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ที่ชีวิตคุณเปนแบบนี้
พอแมตองรับผิดชอบ
ด้วยเหตุที่พ่อแม่ของเราคือมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่บุคคลสมบูรณ์แบบ
และไม่มที างจะสมบูรณ์แบบไปได้ ดังนัน้ คุณจึงไม่ควรต่อว่าพ่อแม่เรือ่ งทีท่ า่ น
เลีย้ งดูคณ
ุ มาแบบผิดๆ เพราะถ้าคุณเติบโตมาได้ขนาดนี้ ก็ถอื ว่าพ่อแม่เลีย้ งดู
คุณมาอย่างสุดฝีมือแล้ว
สมมติว่าจู่ๆ มีใครให้คุณไปทำาอะไรสักอย่าง เช่น บริหารเครือข่ายเส้น
ทางรถไฟ ถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศที่ไม่มีทางรถไฟแบบประเทศไอซ์แลนด์ ก็
เปลีย่ นมานึกถึงอะไรทีเ่ ทียบเคียงกันได้แทนก็แล้วกัน ถ้าคุณไม่เคยรูเ้ รือ่ งพวก
นีม้ าก่อน มาถึงก็โยนคุณลงไปทำางานเลย คุณคิดว่าตัวเองจะทำางานได้ถกู ต้อง
ไม่ตกหล่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่า มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
พ่อแม่ของเราก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรจะคาดหวังแบบคาดคัน้ ว่า ท่านต้อง
เลีย้ งลูกเก่งตัง้ แต่แรกเริม่ ของการเป็นพ่อแม่ ในเมือ่ จูๆ่ ก็มคี ณ
ุ มาให้เลีย้ งแบบ
ไม่ทันตั้งตัว แม้ว่าจะตั้งใจก็ตาม พ่อแม่เองพอถึงคราวที่ต้องเป็นมือใหม่หัด
เลี้ยงลูก ก็แทบกลายสภาพเป็นเด็กที่เพิ่งหัดตั้งไข่ ไปไม่เป็นเหมือนกัน กว่า
พวกท่านจะตัง้ หลักได้ ก็ราวๆ คุณเรียนจบมัธยมนัน่ ละ ครัน้ พอจะเข้าทีเ่ ข้าทาง
ปุบปับลูกน้อยแสนน่ารักก็กลายร่างเป็นวัยรุน่ ฮอร์ โมนแรง พ่อแม่มอื เก่าก็เลย
กลายเป็นพ่อแม่มือใหม่หัดเลี้ยงลูกวัยรุ่นกันอีกรอบ ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่ก็คงมี
เรือ่ งให้กงั วลเยอะแยะ ตัวคุณเองอย่างมากก็แค่ปรับตัวให้เข้ากับการเริม่ ต้นสู่
วัยผู้ ใหญ่ แต่พ่อแม่นี่สิ ไหนจะต้องสาละวนกับเรื่องงาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่
ของตัวเอง ศึกสายเลือด ปวดหัวเรื่องเงินๆ ทองๆ ดังนั้น ก่อนจะต่อว่าพ่อแม่
ของเราที่ทำาอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอ ก็ควรคิดให้หนักก่อนพูด ไม่งั้นคุณจะ
กลายเป็นคนไร้เหตุผล เอาแต่ใจตัวเองอย่างมากเลย
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การรับบทเป็นพ่อแม่ในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เพราะมันไม่มี
โอกาสได้ลองซ้อมเหมือนเล่นละคร แล้วก็อย่าคิดว่าจะเหมือนตอนเราไปรับจ้าง
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ครั้นพอได้ชิมลางบทบาทของการ
เป็นพ่อแม่แล้ว ก็ใช่ว่าจะถอนตัวออกมาได้ แม้ผลการประเมินจากทุกค่ายจะ
บอกว่าเราเลี้ยงลูกไม่เอาอ่าวก็เถอะ เพราะถึงอย่างไรสถานภาพพ่อแม่ก็จะ
ติดตัวไปจนตลอดชีวิต
มันก็จริงละครับที่พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตามอัตภาพ แต่ถ้าจะให้
ถึงขั้นเลี้ยงดีไม่มีพลาดตลอดกาลนั้น เลิกหวังไปเลยครับ สิ่งสำ�คัญคือต้อง
มองเจตนาของพ่อแม่ให้ออก ถ้าท่านทำ�หน้าทีอ่ ย่างสุดกำ�ลังความสามารถ หวัง
ดีกับคุณด้วยใจจริง และรักคุณ คุณก็ต้องรับสภาพความไม่สมบูรณ์แบบของ
พ่อแม่ให้ ได้ แม้พวกท่านจะมีอะไรที่ ไม่ถูกใจคุณก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเราจะมอง
เจตนาของพ่อแม่ออกกันทุกคน ก็อย่างทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการเลีย้ งลูกท่านหนึง่
เคยกล่าวไว้วา่ “ในฐานะพ่อแม่ เราทำ�ได้ดที สี่ ดุ ก็แค่เลีย้ งลูกให้รอดชีวติ จนกว่า
ลูกจะพึ่งตัวเองได้” และในฐานะของลูก ก็ให้ยึดกฎข้อที่แล้วไว้ครับว่า เมื่อไร
ที่คุณโตเป็นผู้ ใหญ่คิดเองได้ คุณก็ไม่จำ�เป็นต้องหัวอ่อนทำ�ตามที่พ่อแม่สอน
ไปทุกเรื่องก็ได้
ในฐานะที่คุณเป็นลูก มีหลายเรื่องที่คุณไม่ควรจะตำ�หนิติเตียนพ่อแม่
ยกเว้นกรณีที่คุณโชคร้ายต้องรับเคราะห์ เพราะพ่อแม่ทารุณคุณด้วยวิธีที่ขัด
ต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายร่างกาย ทารุณกรรมด้วยคำ�พูด ล่วง
ละเมิดทางเพศ ทำ�ร้ายจิตใจ หรือทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู อย่างนี้คุณตำ�หนิได้เลย
เต็มประตู หรือหากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในสถานที่ที่คุณทำ�ใจให้อภัยพ่อแม่ได้ก็
ยิ่งดี เพราะประโยชน์สูงสุดของการให้อภัยนั้นไม่ได้ตกอยู่ที่พ่อแม่ แต่จะตก
อยู่กับตัวคุณเองมากที่สุดครับ

กฎข้อที่ 5
อย่าเคี่ยวเข็ญพ่อแม่นักเลย
กฎที่ต้องแหก ที่ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
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โลกนี้เต็มไปดวยอุปสรรค
ใหฝาฟน
มนุษย์ทุกคนล้วนต้องผจญทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ในยามร้าย ใครๆ ก็
ร้ายใส่เรา ครั้นพอยามดี ใครๆ ก็แห่แหนเอาใจจนเหลิง ทุกคนมีโจทก์ที่คล้าย
กัน เช่น มีครูเก่งๆ มีเพื่อนสุดเห่ย มีพ่อแม่ที่ ไม่ตรงไปตรงมา มีพี่น้องท้อง
เดียวกันทีค่ ยุ กันไม่รเู้ รือ่ ง มีบรรดาผูห้ ลักผู้ ใหญ่ที่ให้การส่งเสริม ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ล้วนส่งอิทธิพลปนเปกัน หากคิดจะชั่งตวงวัดกันจริงๆ แล้ว เราก็จะเห็นว่ามี
คนที่โชคดีกว่าคนอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะเกิดมาโชคดีสุดๆ ขนาดไหน ก็ไม่พ้นต้อง
ผจญสุขผจญทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น
ยิ่งเมื่อไรที่คุณแยกเรือนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน คุณก็ต้องรับผิดชอบ
ชีวติ ตัวเองแบบเต็มๆ แล้วถ้าบังเอิญชีวติ ไม่ได้อย่างใจขึน้ มา คุณก็คงหมดสิทธิ
ไปตำาหนิใครได้อีก โดยเฉพาะกับพ่อแม่ โรงเรียน หรือใครก็ตาม แม้บางเรื่อง
ก็อาจมีใครผิดจริง แต่นนั่ มันสมัยอดีตตอนทีค่ ณ
ุ ยังเด็ก ยังคิดเองไม่เป็น และ
ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำาทีเ่ ห็นความทุกข์ของใครเป็น
เรื่องสนุก ผมพูดได้แค่ว่า “ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ละ” ไม่มีใครทำาให้ชีวิตที่
เหลือต่อจากนี้ดีขึ้นได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น เลิกโยนบาปว่าคนอื่นทำาลาย
ชีวิตวัยเด็กของคุณจนยับเยิน แถมทุกวันนี้คุณก็ยังเดินหน้าเหยียบย่ำาซ้ำาเติม
ชีวิตวัยผู้ ใหญ่ของคุณอีกไม่หยุดหย่อน แล้วถ้าคุณหางานการทำาเลี้ยงตัวเอง
ไม่ได้ มิต้องโยนกลองให้คนอื่นทำางานเลี้ยงคุณหรอกหรือ
บางครั้งการตำาหนิคนอื่นไว้ก่อนก็สะดวกปากดี แม้บางทีคุณอาจเจอ
อะไรทีส่ มควรด่าว่าติเตียนก็ตาม แต่เรือ่ งแย่ๆ พวกนัน้ ก็ไม่คคู่ วรกับการพูดถึง
ให้เสียความรูส้ กึ ดีๆ ในชีวติ ทีค่ ณ
ุ มีได้ตงั้ แต่วนิ าทีนเี้ ป็นต้นไป ชีวติ ดีๆ ไม่มที าง
เกิดขึ้นได้ตราบใดที่ ไม่ยอมรับว่าตัวเรามีหน้าที่สร้างความสุขในปัจจุบันขึ้นมา
ใหม่ แล้วเอาแต่ผลักภาระ ปัดความรับผิดชอบไปไว้กับเรื่องราวในอดีต คุณ
ต้องยือ้ ยุดฉุดชีวติ คืนมาจากคนทีท่ าำ ร้ายวัยเด็กของคุณให้ได้ เอาให้คนพวกนัน้
รู้ไปเลยว่า ชีวิตดีๆ นั้นมันควรเป็นเช่นไร
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ถ้าวันนีค้ ณ
ุ ยังเอาแต่โทษคนอืน่ จนเผลอไผลไปทำ�อะไรแย่ๆ หรือทำ�ผิด
ศีลธรรมขึ้นมา คุณก็ต้องรับผิดชอบการกระทำ�ของตัวเองไปเต็มๆ เหมือนกัน
แต่ถ้าคุณเป็นนักเล่นกฎตัวจริง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมีน้อยมาก
แต่ถ้าเห็นความผิดพลาดที่สุดวิสัย คุณจะยืดอกยอมรับอย่างไม่หวั่นไหว หาก
คุณมีตน้ แบบทีด่ งี ามในวัยเริม่ ต้น พอเติบใหญ่คณ
ุ ก็จะได้รบั อิทธิพลแห่งความ
ดีงามนั้นติดตัวมาด้วย แต่ถ้าคุณไม่ได้ โชคดีขนาดนั้น เพราะมีผู้ ใหญ่บางคนที่
ไม่ดีกับคุณไว้ พอมาวันนี้ วันที่คุณเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้แล้ว คุณก็
หมดสิทธิตเิ ตียนย้อนหลังนะครับ เพราะชีวติ ของคุณนับแต่อา่ นกฎข้อนีเ้ ป็นต้น
ไป คุณจะไม่สามารถโยนความรับผิดชอบให้ ใครได้ (ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี)
หัวข้อที่ผมกับคุณกำ�ลังคุยกันอยู่นี้ ไม่ใช่ประเด็นเรื่องความถูกต้อง
ยุติธรรมนะครับ แต่เป็นประเด็นที่ว่า อะไรทำ�ให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณเคย
สังเกตบ้างไหมว่า คนทีเ่ ขากล้ายืดอกรับผิดชอบชีวติ ของตัวเองนัน้ เขามีความ
สุขมากขนาดไหน พวกเขาไม่ต้องทรมานกับความรู้สึกว่าชีวิตล่องลอยไปตาม
ยถากรรม เป็นเหยือ่ ของสถานการณ์ตา่ งๆ แม้เราจะคุมเกมให้ชวี ติ อยูม่ อื ไม่ได้
ทุกเรือ่ ง แถมบางครัง้ ก็ตอ้ งฝ่าด่าน 18 อรหันต์ โหดหินแทบกระอัก แต่ถา้ เรา
คิดว่าเป็นหน้าทีท่ เี่ ราต้องรับผิดชอบได้เมือ่ ไร เราจะกล้าแก้ไขทุกอย่างให้ดขี นึ้
หรืออย่างน้อยก็กล้าหาวิธีจัดการกับผลพวงที่ตามมา
ถ้าคนเรามัวแต่เพ่งโทษคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆ ก็เท่ากับยอมรับ
สภาพการเป็นเหยือ่ ทัง้ ทีจ่ ริงๆ เราควรเป็นผูช้ นะด้วยซ้�ำ ถ้าจะมองหาตัวอย่าง
ของคนทีจ่ ะมาพิสจู น์เรือ่ งนี้ให้คณ
ุ เห็นก็เยอะคนจนแทบเดินชนกันตายเลยละ
มีตงั้ แต่บคุ คลต้นแบบอย่าง เนลสัน แมนเดลา ไปจนถึงคนสามัญอย่างเพือ่ นๆ
ของเราบางคน พวกเขาเหล่านั้นเจออะไรหนักๆ ในชีวิตมาทั้งสิ้น แต่ไม่ยอม
ตกอยู่ในสภาพเหยื่อ รู้เห็นแบบนี้แล้ว คุณไม่อยากเข้ากลุ่มกับพวกเขาบ้าง
หรือครับ

กฎข้อที่ 6
คนเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
กฎที่ต้องแหก โลกนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคให้ฝ่าฟัน
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เรามีสิทธิอันเต็มเปยม
ในการไดรับความเคารพ
ลูกๆ ของผมชอบป่วนกันเองให้พี่ๆ น้องๆ หรือคนอื่นๆ ต้องประสาท
เสีย อย่างน้อยๆ ก็งอแงโยกโย้ โยเยตอนที่รู้สึกไม่สบอารมณ์ เจ็บไข้ไม่สบาย
หรือเหนื่อย
เมื่อหลายปีก่อนโน้น เราเคยซื่อบื้อถึงขนาดตั้งกันเป็น “กฎ” ของบ้าน
ว่าห้ามทำาอะไรแบบนี้เป็นเด็ดขาด ถ้าใครรู้ตัวว่ากำาลังงอแงให้พี่ๆ น้องๆ คน
อื่นไม่ชอบใจ ต้องรีบหยุดทันที ฟังเผินๆ ก็ดูมีเหตุผลดี ยิ่งตอนนั้นผมมองว่า
มันสมเหตุสมผลชนิดสุดๆ แต่ผมดันลืมไปเรื่องหนึ่งว่า เด็กมีธรรมชาติในการ
ก่อกวน ป่วนประสาท และทำาลายล้างกฎทุกกฎอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
เมื่อไม่นานมานี้ ผมบังเอิญได้ยินลูกๆ พูดกันว่า “หยุดผิวปากได้ไหม
ฉันรำาคาญ ฉันไม่อนุญาตให้เธอสร้างความรำาคาญให้ฉัน” ไม่ก็ “ฉันรำาคาญตา
จริงๆ เวลาเห็นเธอปักมีดไว้บนก้อนเนย ถ้าเธอรูต้ วั ว่าสร้างความรำาคาญให้ฉนั
อยู่ เธอก็ไม่มีสิทธิทำาแบบนั้นนะ” คุณคงย้อนถามผมว่า “แล้วไง ก็เด็กๆ ทำา
ตามกฎ” ก็จริงครับ เด็กๆ ทำาตามกฎของบ้าน แต่บดิ เบือนประเด็นจนมัว่ แถม
ปู้ยี่ปู้ยำา จนผมต้องบอกพวกเขาว่า การทำาแบบนั้นทำาให้ผมปวดประสาทมาก
ลูกๆ ต้องเลิกหัวหมอบิดเบือนกฎกันซะที ผลปรากฏว่าเสียแรงเปล่า ผมเลย
ต้องออกกฎใหม่มาคานกับกฎข้อแรกเอาไว้ว่า “ลูกๆ ต้องอดทนผ่อนปรน
ต่อคนอื่น”
ก็อย่างที่ทราบว่า เราไม่มีทางห้ามเด็กไม่ให้ทะเลาะกันได้หรอก อันที่
จริงก็ไม่ควรห้ามด้วย เพราะระยะยาวแล้วมันจะดีกบั เด็กมากกว่า การทะเลาะ
กันของเด็กเกิดจากความไร้เดียงสา ซึง่ ก็เหมือนกับทีล่ กู ผมใช้กฎเรือ่ งห้ามสร้าง
ความรำาคาญให้คนอื่นในบ้านนั่นละครับ แม้เราจะมีสิทธิบอกให้คนอื่นปฏิบัติ
ต่อเราอย่างเคารพเกรงใจ แต่ตัวเราเองก็ต้องรู้จักสงบสติอารมณ์และอดทน
ผ่อนปรนให้คนอื่นเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นก็ต้องทะเลาะขัดใจกับเพื่อนบ้าน ผู้
ร่วมงาน องค์กรที่สังกัด เพื่อนฝูง และครอบครัว ชนิดไม่หยุดหย่อนเป็น
มหากาพย์กันไปทั้งชีวิตแน่
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อย่างกรณีที่เพื่อนบ้านควรจะบอกเล่าเก้าสิบคุณสักหน่อย ก่อนจะ
ผลีผลามไปตัดกิง่ ไม้ที่โผล่ไปบ้านเขา ไม่ใช่ตดั โดยพลการแบบนี้ แต่ถามหน่อย
ว่ามันเป็นเรือ่ งใหญ่ขนาดทีค่ ณ
ุ จะโฉงเฉงให้กลายเป็นการทะเลาะกัน หรือการ
ที่เพื่อนร่วมห้องของคุณไม่จดจำ�สักทีว่าต้องเติมกาแฟลงในขวดหากกินหมด
แล้ว ทั้งที่คุณบอกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ แต่ถามจริงเถอะ ไอ้คนที่คุณกำ�ลังหัว
เสียอยูน่ มี่ นั ใช่คนอืน่ คนไกลซะที่ไหน ก็พรรคพวกเพือ่ นฝูงกันทัง้ นัน้ แล้วความ
ดีกย็ งั มีไม่ใช่นอ้ ย เช่น ชอบเก็บกวาดบ้านให้สะอาดสะอ้าน จัดของเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี ผมขอบอกคุณว่าคนเราไม่มีทางได้อย่างใจไปหมดทุกอย่างหรอก
ครับ แล้วจะลำ�บากยากเข็ญอะไรกันนักหนากับอีแค่เทกาแฟลงขวดเท่านัน้ เอง
เชื่อไหมครับว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็ช่วยให้ตัวเราฉลาดขึ้นได้
เหมือนกัน ต้องถามก่อนว่า พวกเขาก่อความรำ�คาญด้วยเจตนาจะหยาบหยาม
ไม่เกรงใจคุณหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนัน้ คุณก็มสี ทิ ธิทกุ อย่างทีจ่ ะปกป้องตัวเอง
(ด้วยวิถที างการทูต) หรือพวกเขากำ�ลังมีเรือ่ งเร่งร้อนอย่างอืน่ เลยลืมนึกถึงคุณ
จึงทำ�ในสิง่ ทีด่ ไู ม่คอ่ ยจะมีหวั คิดสักเท่าไร แต่ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์กเ็ ป็นคนละ
เรือ่ งกับการจงใจหยาบหยามโดยมีเจตนาไตร่ตรองไว้กอ่ นเป็นอย่างมากนะครับ
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำ�ให้คุณได้ลองคิดกลับกันดูบ้าง ว่าคุณมี
นิสยั อะไรทีก่ วนใจชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างไหม เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่า ตัวคุณ
เองก็อาจก่อความรำ�คาญให้คนอืน่ ได้เหมือนกัน ไม่ใช่วา่ มองไม่เห็นหัวใคร แล้ว
เอาแต่มองจากมุมของตัวเองฝ่ายเดียวเท่านัน้ โปรดจำ�ไว้วา่ คนเรามีเรือ่ งพลาด
กันได้ทงั้ นัน้ เราจึงต้องรูจ้ กั ให้อภัย ยอมหยวน อะลุม้ อล่วย และโอนอ่อนผ่อน
ปรนในบางจังหวะเวลา ถึงแม้คนทีม่ าเสริมความรำ�คาญให้เราจะเป็นญาติหรือ
ไม่ใช่ญาติของเราก็ตาม

กฎข้อที่ 7
เรามีสิทธิได้รับความเคารพเกรงใจจากคนอื่น
แต่เราต้องมีความอดทน
ผ่อนปรนต่อคนอื่นเช่นกัน
กฎที่ต้องแหก เรามีสิทธิอันเต็มเปี่ยมในการได้รับความเคารพ
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เราเลือกเพื�อนได
แตเลือกพี่เลือกนองไมได
กฎข้อนีจ้ ริงมากๆ จริงชนิดเถียงไม่ออกเลยทีเดียว แต่แม้จะจริงแค่ไหนก็
อาจจะขวานผ่าซากและเด็ดขาดเกินไป ถ้าขืนไปเชือ่ แบบไม่ลมื หูลมื ตา ชีวติ ก็อาจ
พังพินาศและขาดทุนเอาได้ คำาพูดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะเราเลือกจะให้ ใคร
มาเป็นพีเ่ ป็นน้องเราไม่ได้แน่ๆ แต่เราเลือกได้วา่ จะผูกมิตรหรือผูกใจเจ็บกับพีน่ อ้ ง
บางทีอาจต้องฝืนใจอยูบ่ า้ ง แต่กค็ มุ้ ค่าน่าลองครับ ไม่วา่ นักจิตวิทยาคนไหนก็พดู
เป็นเสียงเดียวกันทัง้ นัน้ ว่าพีน่ อ้ งท้องเดียวกันจะมีสญ
ั ชาตญาณในการเป็นคูแ่ ข่ง
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งกันแย่งชิงความรักความเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ แต่ละคนจะดิ้นรนให้ตัวเองแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆ เพื่อที่พ่อแม่จะได้
รักตัวเองมากกว่า ตอนที่เรายังเด็ก สัญชาตญาณนี้จะเป็นแรงผลักดันลึกๆ ข้าง
ในโดยที่เราไม่รู้ตัว
ในบางครอบครัว สัญชาตญาณนี้ก็ตอกลิ่มขยายความร้าวฉานให้พี่สาว
น้องชายโตขึน้ มาแบบหมางใจกัน ซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรมกับชีวติ เท่าไร เพราะแค่ไม่ลงรอย
กันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กไม่รู้ความ ซึ่งต่างคนต่างก็ทำาตามสัญชาตญาณของความ
เป็นเด็กเท่านัน้ พ่อแม่บางรายก็เก่งล้นเหลือ เพราะสามารถสงบศึกสายเลือดได้
อย่างไม่ลำาเอียง แต่บางรายก็ปล่อยเป็นปัญหาเรื้อรัง รอวันบานปลาย และดู
คล้ายๆ ว่าจะไปจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เสียด้วยซ้ำา
ไม่วา่ คุณจะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยอะไรกับพีน่ อ้ งคนไหนสมัยเมือ่ ยังเด็ก
ก็ตาม แต่มาวันนี้คุณโตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ดีไม่ดีก็อาจแยกเรือนมีลูกเต้าเติบโตกัน
ไปหมด คุณก็ควรตัดใจทิ้งความขัดแย้งเหล่านั้นเอาไว้ข้างหลังให้ได้นะครับ ผมรู้
ว่าพูดง่าย ทำายาก แถมทำาแล้วก็ไม่คอ่ ยจะสำาเร็จเท่าไร แต่ถงึ อย่างไรก็จาำ เป็นต้อง
ทำาครับ เพราะพีน่ อ้ งท้องเดียวกันจะอยูก่ บั เราไปอย่างยาวนานมากกว่าใคร ยิง่ ถ้า
พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ก็เหลือแต่พี่ๆ น้องๆ นี่ละครับที่จะไปมาหาสู่กัน และก็มีแต่พี่
น้องเท่านัน้ ทีจ่ ะรูน้ สิ ยั กันและกันเป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งทีเ่ ราละอายใจ เรือ่ ง
ที่เราไม่อยากให้ ใครรู้ เรื่องที่บางทีเราเองก็ลืมไปแล้ว พี่น้องยังเป็นเพื่อนสนิทที่
คอยประคับประคองจิตใจในยามที่เจอปัญหา พวกเขาจะอยู่กับคุณด้วยความ
ห่วงใยที่ผูกพันมั่นคง แบบที่เพื่อนคนไหนๆ ก็อาจไม่มีวันให้คุณได้

32

แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ

ผมรูจ้ กั พีน่ อ้ งคูห่ นึง่ ทีเ่ ป็นไม้เบือ่ ไม้เมากันมาตัง้ แต่เด็กๆ แม้จะกอดคอเล่น
ด้วยกันเหมือนพี่น้องบ้านอื่นทั่วๆ ไป แต่ที่ ไหนได้ พวกเขากลับพกพาความแค้น
ในวัยเยาว์เอาไว้จนเติบใหญ่ พออายุ 20 กว่าๆ ทั้งคู่ก็แทบจะไม่พูดกันเลย แล้ว
จู่ๆ คุณพ่อของพวกเขาก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ครอบครัวจึงต้องมารวมตัว
กัน ทำ�ให้แต่ละฝ่ายได้ซึ้งน้ำ�ใจในความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีของอีกฝ่าย
หลังจากนั้นเลยกลายเป็นเพื่อนคู่หูที่สนิทกันที่สุด ต่างคนต่างเลี่ยงที่จะไม่ให้อีก
ฝ่ายเจ็บช้ำ�น้ำ�ใจ และพยายามถนอมน้ำ�ใจกัน จนสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ ให้
กลับมาได้ คุณเองก็เช่นกันครับ ต้องคอยหมั่นสังเกตว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
มีปญ
ั หาอะไรไหม ถ้าเริม่ ส่อแววหรือมีไปแล้ว ก็ตอ้ งค่อยๆ แก้ไข ประคับประคอง
กันไปนะครับ
เพือ่ นของผมคนหนึง่ ถูกน้องชายขอเล่นๆ ว่า ให้เลิกทำ�ตัวราวกับเขาเป็น
เด็กเล็กๆ ได้ไหม เธอยอมรับคำ�ขอของน้องชายโดยดุษฎี พอน้องชายมานอน
ค้างที่บ้าน เธอก็สงบปากสงบคำ�ลงบ้าง และก็น่าแปลกที่ว่า พอเธอเลิกบ่นปาก
เปียกปากแฉะ น้องชายก็ยังมาขอให้เธอช่วยทำ�โน่นทำ�นี่ให้ แม้จะเป็นเรื่องที่
มนุษย์หน้าไหนก็ทำ�เอาเองได้ทั้งนั้น เห็นท่าไม่ดีเธอเลยคุยกับน้องชายไปลอยๆ
ว่า ถ้าจะให้เธอเลิกจูจ้ สี้ งั่ การ ตัวเขาเองก็ตอ้ งเลิกทำ�ตัวเป็นเด็กอมมือด้วยเหมือน
กัน ซึ่งน้องชายก็เข้าใจเป็นอย่างดี เธอบอกผมว่า ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอ
กับน้องดีขึ้นมาก และเท่าเทียมกันมากกว่าเดิม
ดังนั้น ถ้าน้องสาวของคุณยังชอบขโมยซีนไม่หยุด หรือน้องชายยังชิงดี
ชิงเด่นไม่เลิก (ตอนเด็กๆ ก็แข่งเรื่องกีฬาและการเรียน พอวันนี้ก็เปลี่ยนมาแข่ง
เรือ่ งฐานะการเงินและหน้าทีก่ ารงาน) คุณก็ตอ้ งปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอะไรให้ศกึ
สายเลือดสงบลงเสียที และอย่าได้คดิ ว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายเสียทัง้ หมดนะ
ครับ เพราะที่จริงมันไม่ใช่ความผิดของใคร ในวัยเด็ก พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่พอเติบใหญ่แล้วก็ตอ้ งปฏิวตั ติ วั เองใหม่ ล้างบางนิสยั ไม่ดอี อกให้หมด
จะได้ไม่ต้องทะเลากันอีก ไม่อย่างนั้นคราวหน้าพออยากได้เพื่อนที่รู้ ใจเราจริงๆ
สักคน ก็จะกลายเป็นว่า เสียเพื่อนที่ดีที่สุดในหมู่เพื่อนไปซะแล้ว

กฎข้อที่ 8
พี่น้องเป็นทั้งเพื่อนเกิดและเพื่อนตายของเรา
กฎที่ต้องแหก เราเลือกเพื่อนได้ แต่เลือกพี่เลือกน้องไม่ ได้
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กฎกติกาใหมเพื่อการใชชีวิตในแบบฉบับของคุณเอง
ตั้งแตเปนเด็กหัวเทากําปนจนปานนี้ ชีวิตลวนอุดมไปดวยกฎกติกาที่มาพรอม
ดวยความหวังดีของเหลาพอแม ครูอาจารย เพื่อนฝูง ญาติมิตร
บางก็มีหลักการนาเชื่อถือ บางก็เปนกฎเพื่อความสําเร็จ แตปญหาอยูที่วา
กฎเหลานั้นไมไดเห็นผลจริงตามที่บอก (หรือจริงไดไมตลอด)
คุณก็เลยอยากปลดแอกตัวเองออกจากความเชื่อผิดๆ ที่ฝงแนนเปนปรสิต
อยูในซอกหลืบอันเรนลึกของจิตใจ
วาแตจะทําอยางไรถึงจะรอนทองออกมาจากกองขี้เลื่อยได
คําตอบทั้งหมดมีอยูในหนังสือเลมนี้
ซึ่งจะมาตีแผใหคุณรูทันบรรดากฎกํามะลอที่ไรประโยชน แตใชกันอยางดาษดื่น
แลวนําเสนอมุมมองใหม
เพื่อการใชชีวิตที่ “ใช” และ “สดใหม” สําหรับคุณ

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต
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