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The Rules of Work

บทนํา
มองเผินๆ ความรักไมนา จะใชเรือ1 งทีซ่ บั ซอนอะไร ออกจะตรงไปตรงมา
ดวยซ้ํา ถาคุณรักครอบครัว ครอบครัวก็รักคุณ ถาคุณรักเพื1อน เพื1อนก็นาจะ
ใหความรักคุณกลับมา หรือถาคุณกําลังมองหาคนที่จะมาเปนคูชีวิต คุณก็แค
หาคนที่เขารักคุณ แลวคุณก็รักเขา เทานั้นก็นาจะจบ หากกระบวนการแหง
ความรักเปนแบบที่วามา ความรักจะเปนเรื1องที่งายมาก เพราะคุณไมตอง
ออกแรงพยายามทําสิ่งใดเปนพิเศษ ความรักเกิดขึ้นเองจากความรูสึกที่อยู
ภายในลวนๆ
แตพอเอาเขาจริง ความรักกลับเปนเรื1องละเอียดออนลึกซึ้ง ไมไดงาย
อยางที่พูดมาทั้งหมด เหตุเพราะจิตใจคนเรามีความซับซอน ความรักของเรา
จึงถูกทดสอบ ลองใจ และวัดใจวาขีดจํากัดอยูตรงไหน บางทีเราก็รักคนผิด
รักมากเกินไป หรือรักนอยเกินไป บางทีเรารูส กึ รัก แตไมรจู ะแสดงออกอยางไร
หรือไมก็คิดวาแครักกันก็พอแลว ซึ่งจริงๆ ยังไมพอครับ แลวอีกอยางหนึ่งที่
เราชอบทํากันนักหนาก็คือ การตะเกียกตะกายไขวควาหาความรัก จนที่สุดก็
ยังไมแนใจวาหาเจอหรือยัง
บางรายที่ภายนอกเห็นวารักกันดีอยู แตภายในตางฝายตางก็รูวารักได
จืดจางมานานนับป แลวไมรูจะฟนฟูความรักใหกลับมาเบงบานสะพรั่งดังเกา
ไดอยางไร
บอยครัง้ ทีค่ วามรักทําใหเราลิงโลดสุดขีด หรือเศราสรอยชนิดสุดกู แต
ก็ตองยอมรับวาความรักเปนสิ่งที่ทําใหอิ่มเอมใจ และเปนสุดยอดปรารถนาใน
ชีวติ ของเราทุกคน ลองนึกภาพวาคุณอยูใ นชวงวัยปลาย นัง่ อยูก ลางแสงแดด
บทนํา
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อบอุน สดใสเคียงขางคูช วี ติ ทีเ่ ปนทัง้ เพือ1 นตาย เพือ1 นคูใ จ และคนรัก รายลอม
ดวยญาติสนิท มิตรสหาย และคนในครอบครัว เด็กๆ วิง่ เลนอยูร อบสนามหญา
ทุกๆ ที่มีแตเสียงหัวเราะและความสุข มันชางเหมือนฉากตอนจบในหนังรัก
โรแมนติกที่หลายคนบอกวา “จางใหก็ไมดู” แตคงไมมีใครกลาปฏิเสธวามัน
คือชวงเวลาดีๆ ในชีวิตที่ทุกคนตางมุงแสวงหา
เนือ้ หาในหนังสือเลมนี้ จึงเปนเรือ1 งของการสรางความรักความสัมพันธ
ใหอยูย งั้ ยืนยงมัน่ คงชัว่ ชีวติ ไมวา คุณจะไดอา นหนังสือเลมนีต้ อนอายุเทาไร ก็
ไมสายเกินไปที่จะเริ่มตนใหม แลวรวบรวมผูคนที่ผูกสมัครรักใคร และทําให
คุณสุขใจมาไว ใกลๆ ตัว
แกนแกนของเลมสรุปลงตรงคําวา “ความรัก” อยางเดียวเลยครับ คํา
นี้เปนคําที่บทกวี เรื1องเลา และถอยเทศนาเขียนถึงมากกวาคําอื1นใด เปนคําที่
ทําใหอารมณที่ควรจะเรียบๆ พื้นๆ ตรงไปตรงมา ตองกลับยอกยอนซอนกล
มากกวาทีเ่ ราคิด เราทุกคนเติบโตมากับคําพูดคําสอนทีว่ า ตองรักเพือ1 นบาน รัก
ผูคนรอบตัว ความรักทําให โลกหมุน ความรักพิชิตไดทุกสิ่ง และความรักคือ
สิ่งหลอเลี้ยงจิตใจมนุษยทุกคน
คําบอกคําสอนเหลานั้นไมผิดเลยครับ แตจะมีสักกี่คนที่รูลึกลงไปวา
ตองรักอยางไร รักมากนอยแคไหน จึงจะรักษาความรักใหยั่งยืน สุขสดชื1น
ตลอดไปได แมความรักจะเปนสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย แตก็ใชวาจะ
เขาใจกันไดงายนัก หลายคนไมรูจักความรักดีพอ จึงทําใหความสัมพันธขาด
สะบั้น เพื1อนฝูงหายหนาหายตา คนในครอบครัวเขาหนากันไมติด โดยเฉพาะ
ในวันที่เราตองการพวกเขา
แมเราจะพูดอยางเต็มปากเต็มคําวาเราตองการความรัก แตคุณจะได
ความรักไมเต็มรอย หากคุณรักไมเปน ไมรูวิธีรัก และวิธีถนอมรัก ผมเองก็ไม
เคยไปเสาะแสวงหาตําราวิทยายุทธความรักกับใครเขาหรอกครับ ทําไดอยาง
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อยูดวยกันเพราะอยากอยู ไม ใชจําเปนตองอยู

มากก็แคจับแพะมาชนแกะเทานั้นเอง แตผมก็มีขอมูลมากพอที่จะมาบอกเลา
เกาสิบใหคุณฟง
เมือ1 แรกเริม่ เดิมทีนนั้ ผมก็หลงทิศสะเปะสะปะเรือ1 งความรักเหมือนทุก
คนนั่นละ แตถาคุณเคยอานหนังสือเรื1อง “กฎ” เลมใดเลมหนึ่งของผม คุณก็
จะรูวาสิ่งที่ผมถนัดที่สุดในชีวิตคือการเฝามองพฤติกรรมคนอื1น จนทําใหผมรู
วาอะไรที่ทําแลวดี จนชีวิตประสบความสําเร็จ และอะไรที่ทําแลวแยจนทําให
ชีวิตดิ่งต่ําลงเหว
ผมศึกษาคนมาทุกประเภท ทั้งในแงของการทํางาน ชีวิตสวนตัว วิธี
คบหาสมาคม และการรักษาความสัมพันธกับบุคคลตางๆ จนทําใหผมกระจาง
ใจวาคนที่รักเปนนะหาทํายายากจริงๆ สวนมากแลวหลับตาสาวหมัดแบบ
มวยวัดกันทั้งนั้น แตคนที่เขารุงดานความรักก็มีไมนอยครับ คนพวกนี้เขามี
เคล็ดวิชามากมายใหพวกเราไดดูดซับ ซึ่งทั้งหมดก็อยูในหนังสือเลมนี้แลว
ตัวผมเองมีความเชือ1 มัน่ อยางแรงกลาวา ถาเหตุคลายกัน ผลที่ ไดยอ มคลาย
กัน ความหมายก็คือ ถาคุณทําอยางที่คนมีความสุขที่สุดเขาทํากัน คุณก็จะ
เปนคนที่มีความสุขไดเหมือนอยางเขา
ในเลมนี้ ผมไดรวบรวมสุดยอดกฎ 107 ขอเอาไว ใหคุณไดศึกษากัน
อยางจุใจ และในจํานวนกฎเหลานีจ้ ะมีอยูบ างขอทีผ่ มไดเรียนรูม ากับตัวเอง จึง
บอกไดเลยวา ใครทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎเหลานี้ จะมีชวี ติ คูท มี่ คี วามสุข ความสัมพันธ
มั่ น คงสดชื1 น ถื อ ไม เ ท า ยอดทองตะบองยอดเพชร ครอบครั ว จะเกื้ อ กู ล
แนนแฟน ลูกๆ อยากอยูดวย จะมีเพื1อนคูคิดมิตรคูใจไปจนแกเฒา จะมีคน
คอยอุ ป ถั ม ภ ค้ํ า จุ น อยู ที่ ไ หนก็ ต กน้ํ า ไม ไ หลตกไฟไม ไ หม คนพวกนี้ จ ะมี
สัญชาตญาณของนักเลนกฎอยางเต็มตัวเลยละครับ
ถาบอกวาหนังสือเลมนี้คือคูมือความรัก ก็อาจฟงดูพิลึกพิลั่นไปหนอย
เผลอๆ จะเขาใจไปวาเปนคูม อื การมีเพศสัมพันธ ไมใชนะครับ (ถาคุณตองการ
ทราบขอมูลอยางวา ก็ตอ งไปหาซือ้ หนังสือเลมอืน1 มาอานครับ) คุณจะไมมที าง
บทนํา
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เจอขอมูลแบบนั้นในหนังสือเลมนี้เลย จะมีก็แตคลังความประพฤติดีๆ ที่คุณ
ควรทําตามตลอดชีวิต เพื1อพัฒนาความรักของคุณใหมีคุณภาพมากขึ้น และ
ไดความรักที่มีคุณภาพมากขึ้นกลับคืนมาเชนเดียวกัน คุณจะไดเจอกฎตางๆ
ทั้งกฎของการกระทําที่เปนรูปธรรมและกฎของความรูสึกที่เปนนามธรรม กฎ
ทีท่ าํ ไดยากและกฎทีท่ าํ ไดงา ย อะไรทีผ่ มคิดวาจะชวยใหคณ
ุ เขาใจความรักและ
รักไดเปนแลว ผมก็ยําใหญใสสารพัดลงไปใหหมดเลยครับ
จริงๆ เรื1องพวกนี้คุณก็รูกันอยูแลว แตอาจลืมๆ ไปบาง กฎทั้งหมดใน
เลมเปนเรื1องสามัญสํานึกลวนๆ ซึ่งก็เหมือนกับหนังสือของผมทุกเลมนั่นละ
ครับ ที่ออกแนวขอคิดเตือนใจ ไมใชการประกาศสัจธรรมแตอยางใด ยิ่งโดย
เฉพาะเลมนี้ที่เปนเรื1องความรัก ผมยิ่งแนใจวามันจะไมยากเกินเขาใจ เพราะ
ไมมีปริศนาลับที่เราไมเคยรู แมบางทีชีวิตจะเสียศูนยและออกนอกลูนอกทาง
ไปบาง ก็อยาตุปดตุเป จงใหเวลาตัวเองกลับมานั่งคิดทบทวนวาอะไรคือ
สิ่งสําคัญจริงๆ ในชีวิต จะไดตั้งเปาใหม เพื1อซอมแซมใหความสัมพันธหยั่ง
รากลึกและยั่งยืนยาวนาน
ผมแบงเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ออกเปนหลายหมวด เพื1อใหคุณนําไป
ปฏิบัติใชไดงาย ทั้งหมวดการมองหาความรัก การคบคาสมาคม การเลิกรา
(เรื1องนี้พูดไวแคเปนกระสาย เพราะคุณคงไมอยากใหเวิ่นเวอยืดยาวนัก) บาง
กฎทีด่ เู หมือนคาบเกีย่ วซ้าํ ซอน ผมก็จดั ทีจ่ ดั ทางใหมใหอยูใ นหมวดทีเ่ หมาะสม
ถาคุณไมเห็นดวยตรงไหน ก็อยาถือสาผมเลยนะครับ นอกจากนั้น ก็จะมีกฎ
อีกสี่หาขอซึ่งอยูทายเลมที่ดูเหมือนจัดเขาหมวดไหนก็ไดหมด ผมเลยโกยๆ
เอาไวเปนหมวดสุดทาย เพราะถือวาเปนกฎหมวดที่เหมาะกับทุกคน
กฎตางๆ ในเลมนี้ ผมใชเวลารวบรวมอยูนานหลายป แตกระนั้นก็ยัง
ตองเรียนรูอีกมาก หากคุณเห็นวายังมีหลักธรรมนําทางใดๆ ที่ผมไมไดนํามา
รวมไว ในที่นี้ ก็ขอความกรุณาจากคุณมาชวยเลาใหฟงดวยนะครับ เพื1อจะได
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สะสมเพิม่ เติมไว ในคลังกฎทองของพวกเราชาวนักเลนกฎ และเหมือนเดิมครับ
คุณสามารถสงกฎเฉพาะตัวของคุณมาไดที่หนาเฟซบุกของผม www.face
book.com/richardtemplar

บทนํา
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คํานําผูเรียบเรียง

นักฟสิกสจําเปนตองเชี่ยวชาญ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพ”
เพื1อใชประโยชนจากสสารและพลังงานใหไดฉันใด
นักเลนกฎก็จําเปนตองเชี่ยวชาญ “ทฤษฎีสัมพันธภาพ”
เพื1อใชประโยชนจากสังคมและพลังชีวิตใหไดฉันนั้น
ไมวาสังคมของคุณจะเปนครอบครัวเล็กๆ ที่ประกอบดวยพอ แม ลูก
หรือเปนสังคมใหญที่คบหาผูคนมากหนา
ทั้งในสถานะญาติมิตร พรรคพวกเพื1อนฝูง หรืออื1นๆ
กฎเกี่ยวกับความรักในเลมนี้ จะชวยใหคุณสานสัมพันธภาพกับทุกคน
ไดอยางเขาอกเขาใจ แนบแนน ยาวนาน ครบถวนคุณคา และสมประโยชน
กับทุกฝายอยางแทจริง
แลวรังสีความสุขจะแผซา น จนตองระเบิดพลังชีวติ ขัว้ บวกออกมาทุกวัน

สมิทธิ์ เอกโชติ

คํานําผูเรียบเรียง
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กฎที่วาดวย
การแสวงหา
ความรัก

ถาคุณหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมา ผมเชื1อวารอยทั้งรอยนาจะตกอยู
ในสถานการณความรักแบบใดแบบหนึง่ เชน ยังไมพบรักกับใครสักที หรือ
พบแลวแตยังไมคอยแนใจ คูครองคนใหมจะใชคูแทของเราหรือเปลา
แลวทําอยางไรถึงจะรู และระหวางที่ดูใจกันอยู เราควรทําตัวอยางไร
ความรักถึงจะงอกเงยเติบโต
ชวงเวลาแบบนี้ คุณคงกระวนกระวายใจ อยากใหทกุ อยางลงล็อก
ดวยดี คุณกลัววาจะพูดหรือทําอะไรผิดพลาด ความคาดหวังที่มีถาไมสูง
ลิ่วเกินไปก็ต่ําเตี้ยเกินเหตุ ดังนั้น ระหวางที่คุณมองหาคูครองที่สมบูรณ
แบบดังใจ หรือกําลังดูใจคนที่คบกันใหมๆ หมาดๆ อยูนี้ คุณคงอยากรู
เปนธรรมดาวาควรวางตัวอยางไรถึงจะดี และอะไรคือสิ่งที่ควรสังเกต
สังกา
หมวดแรกของหนังสือเลมนี้ เปนการใหขอ คิดทีจ่ าํ เปน เพือ1 ใหคณ
ุ
และคูมองเห็นตัวตนของกันและกัน ตลอดจนทะนุถนอมเขาหรือเธอคน
ที่ใชเอาไวได
แมแตคนที่มีความสัมพันธมั่นคงแลว ก็นาจะตองอานเลมนี้อยูดี
เพราะอาจชวยย้ําเตือนถึงเหตุผลที่ทําใหคุณสองคนมาใชชีวิตรวมกัน
ตั้งแตแรก และอาจชวยใหคุณมองภาพชีวิตตอนนี้ ไดกระจางขึ้น ยิ่งไป
กวานั้น ในยามที่ตองชวยคนอื1นมองหาความรัก คุณก็จะชวยเขาไดบน
หลักคิดที่มั่นคงกวา ในขณะที่คนอื1นๆ อาจหัวหกกนขวิด เดินผิดทิศ
ผิดทางอยางไรก็ตาม

กฎขอที่ 1

เปนตัวของตัวเอง
เวลาคุณเจอใครสักคนทีถ่ กู ใจ จนทําใหคณ
ุ รูส กึ หลงใหลไดปลืม้ คุณอด
ไมไดทจี่ ะเปลีย่ นแปลงหรือทําตัวใหไปในทิศทางเดียวกับเขา หรือไมกพ็ ยายาม
ทําตัวเปนคนในแบบทีอ่ กี ฝายอยากใหเปน คุณเลยตองกลายเปนคนทีม่ รี สนิยม
หรูเลิศวิไล แข็งแกรง เงียบๆ หงิมๆ หรือแมกระทั่งลึกลับ แตไมวาจะเปนคน
แบบไหน ก็ขอใหเปนตัวคุณจริงๆ ที่ไมไดเสแสรงแกลงเปนเถอะครับ เพราะ
อยางนอยจะได ไมตองคอยปลอยมุกตลกแกเกี้ยว หรือมานั่งเศราเพราะทํา
อะไรพลาดอยูเรื1อย
ก็ใครละครับจะเสแสรงไปไดตลอด อยางมากก็ฝนทําไดแควันสองวัน
หรืออยางเกงก็เดือนสองเดือนเทานัน้ แตคงจะสาหัสพอดูถา ใหฝน ปน หนากัน
ไปชั่วชีวิต ถาไหนๆ คุณคิดวาคนคนนี้เปนคนที่คุณรู ใจ เปนคนที่คุณเลือกจะ
อยูดวยไปอีกครึ่งศตวรรษแลว ลองนึกดูเลนๆ ก็ไดวามันจะนาอึดอัดแคไหน
กับการตองฝนทําตัวเปนคนเนีย้ บกริบไปตลอด 50 ป หรือตองคอยขมใจไมให
พูดจาลอเลนกับใคร
คุณคงไมอยากใหเรื1องนี้เกิดขึ้นกับคุณแน คุณอยากจะใชเวลาทั้งชีวิต
หมดไปกับการซอนตัวตนอยูภายใตหนากากที่คุณสรางขึ้นมาหรือ ถานึกภาพ
ตัวเองในวันหนาแลว ผมวาคุณคงไมอยากใหเปนอยางนั้น เปนคนที่ไมใชคุณ
เลยแมแตนอย แตที่ทําเพราะกลัววาอีกฝายจะเลิกคบ ไมคิดบางหรือครับวา
ในเวลาไมชา ไมนาน คุณก็ตอ งตบะหลุดใหอกี ฝายเขาเห็นตัวจริงอยูด ี ถึงตอน
นั้นอีกฝายเขาคงไมประทับใจคุณแลวละ และถาเรื1องนี้เกิดกับตัวเอง โดยพบ
วาอีกฝายเลนละครตบตามาตลอดเวลาทีค่ บหากัน คุณก็คงไมประทับใจเทาไร
เหมือนกันใชไหมครับ
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แตผมไมไดหา มคุณพัฒนาตัวเองนะครับ คนเราควรปรับปรุงตัวใหดขี นึ้
อยูแ ลว เราตองพัฒนาตัวเองในทุกๆ เรือ1 ง ไมใชเฉพาะแตเรือ1 งความรักเทานัน้
ที่แนๆ หลังความพยายามปรับปรุงตัวทุกครั้ง คุณจะจัดการชีวิตไดเปนระบบ
ขึ้น และมองโลกไดสดใสกวาเดิม ใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไดก็นับเปนยอด
คนครับ แตกฎขอนี้กําลังจะบอกวา การเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานของตัวเองนั้นไม
เปนผลดี รังแตจะผูกตัวเองเขากับปมปญหาตางๆ ใหยุงเหยิงไปกันใหญ
ดังนั้น ขอใหเปนตัวของตัวเองไวเถอะครับ ถาเปนไปไดก็ใหรีบเปดตัว
ตนที่แทจริงออกมาตั้งแตวินาทีนี้เลย ถาคุณไมใชคนที่อีกฝายกํ าลังมองหา
อยางนอยคุณก็ไมตอ งเสียเวลาถลําลึกจนถึงวันทีอ่ กี ฝายพบความจริง แลวคุณ
ทราบไหมครับวาการที่อีกฝายไมชอบคนหัวสูง รสนิยมหรูเลิศ ก็ไมไดแปล
วาการทําตัวเปนขาลุย ติดดิน จะทําใหเขาชอบเสมอไป เขาอาจชอบนิสยั ตลก
เฮฮาของคุณ หรือบางทีอีกฝายก็แคตองการอยูกับใครสักคนที่เขมแข็งพอ
จะดูแลตัวเองได
ขอใหรูไวเถอะวาการเสแสรงแกลงเปนคนอื1นที่ ไมใชตัวตนของเราแต
ดั้งเดิมนั้น มีแตจะดึงดูดใหคนที่ไมชอบคุณเขามาคบ แลวจะมีประโยชนอะไร
ในเมือ1 ยังมีคนอืน1 อีกมากมายทีเ่ ขาอาจจะชอบนิสยั แบบคุณ ไมถอื สาวาคุณจะ
มีขอบกพรองหรือซุมซามเบอะบะขนาดไหน คนพวกนี้มีความมั่นอกมั่นใจใน
ความเปนตัวของตัวเอง มองวาตัวเองมีเสนหทั้งที่อาจจะมีขอบกพรองเต็ม
ไปหมด แตเขาก็ไมยี่หระ ผมวาเขามองถูกนะ

ถาเปนไปได ก็ ใหรีบเปดตัวตน
ที่แทจริงออกมาตั้งแตวินาทีนี้เลย

กฎขอที่ 1 เปนตัวของตัวเอง

23

กฎขอที่ 2

อยามีรักใหม
ถาแผลเกายังไมหายสนิท
มนุษยเราทุกคนตางมีชวงชีวิตที่โดนมรสุมพัดกระหน่ํามาจนนวม บาง
คนที่โชครายหนอยก็อาการสาหัสแผลเหวอะหวะกวาคนอืน1 แตแผลเกาเหลา
นี้ละครับที่ทําใหเราเปนเรา ไมเหมือนใคร ถามองใหดี แผลเกาจึงไมใชเรื1อง
เลวรายแตประการใด สําคัญแควาตอนนี้เราตองรักษาแผลใหหายดีกอนจะ
กระโดดเขาสูสมรภูมิหัวใจอีกครั้ง
หากการคบหาใครๆ ที่ผานมาทําใหสภาวะอารมณบอบช้ํา คุณตอง
เยียวยารักษาแผลใจใหหายสนิท กอนคิดมองหารักใหม มิฉะนั้นอีกฝายจะ
ไมมีวันไดเห็นตัวจริงของคุณ แลวคุณเองก็จะไมไดพิจารณานิสัยอีกฝายให
ถองแท เพราะมัวแตกมหนาสาละวนอยูกับอาการบอบช้ําของตัวเอง
แลวถาคุณพลาดซ้าํ สองกับความสัมพันธครัง้ ใหม (ซึง่ เกิดขึน้ ไดกบั ใครๆ
ทุกคน) สุดทายหัวใจคุณจะบอบช้ํากวาเดิม ตอใหคุณพบใครที่รักจริงใสใจจัง
คุณทั้งคูก็ตองช้ําใจกับขอเท็จจริงที่วา ไมใครก็ใครยังไมพรอมจะเดินเคียงคู
ไปดวยกัน
ผมมีเพื1อนคนหนึ่งที่อกหักยับเยินและยังไมหายดี แตจูๆ เธอก็ไดพบ
กับชายคนใหมที่นิสัยนารัก ใจดี ปกปอง ทะนุถนอมเอื้ออาทร คุณสมบัติครบ
ถวนอยางที่เธอคิดวาใช แตพอสองปตอมา หลังจากเขาดูแลเธอจนกลับมา
แข็งแกรง เปนตัวของตัวเองได ใหม ความสัมพันธก็ขาดสะบั้นลงทันที เพราะ
เธอไมใชผูหญิงคนเกาที่เขาเคยหลงรักอีกตอไปแลว ผูชายสวนใหญอยากได
ผูหญิงที่แข็งแกรง เปนตัวของตัวเอง แตเขาไมใชผูชายแบบนั้น เขาชอบ
ผูหญิงที่บอบบาง ออนแอ ตองมีใครดูแลอยูตลอดเวลา
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อันตรายมันอยูตรงนี้ละครับ ตอใหคุณเจอคูครองที่สมบูรณแบบดังใจ
ชางเปนหญิงหรือชายในฝนที่เขากันไดกับคุณ ณ วันนี้ที่สุด แตอาจไมใชคุณ
ในวันตอไปทีแ่ ผลใจหายสนิทแลว คุณจริงๆ ทีซ่ อ นเรนอยูภ ายใน ผมไมไดบอก
วาความสัมพันธแบบนี้จะไมมีทางรอดนะครับ เพียงแตนอยรายมากๆ ที่จะไป
ไดตลอดรอดฝง
ดังนั้น กอนจะมองหาใครใหม จงสงเคราะหตัวเองเสียกอน ดวยการ
หลบไปเลียแผลใจที่ ไหนสักแหง ใชชีวิตกับเพื1อนฝูงและคนในครอบครัวให
สนุก จนกวาแผลใจจะหายดี จึงคอยเริ่มตนใหมกับคนที่คุณเลือกเฟนแลววา
มีหัวอกเดียวกัน และแผลใจแหงสนิทไมกลัดหนองอีกตอไป
ความรักความสัมพันธจึงจะเกิดผลดีตอชีวติ โดยรวม เพราะคุณทั้งคูได
เห็นตัวจริงของกันและกัน เลยสานสัมพันธไดตรงใจตั้งแตแรก

จงหลบเลียแผลใจใหแหงสนิท
กอนคิดเริ่มตนใหม

กฎขอที่ 2 อยามีรักใหม ถาแผลเกายังไมหายสนิท
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กฎขอที่ 3

ถาอยูกับตัวเองแลวทุกข
ก็อยาหวังวาจะสุขในชีวิตคู
ผมรูจ กั ผูห ญิงคนหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นคนรักอยูบ อ ยๆ พอเธอเลิกกับใครปุบ ก็
จะมีคนใหมใหคบไดทนั ที ผมเคยถามเธอเหมือนกันวาเพราะอะไร เธอตอบวา
เธอไมอยากอยูแบบไมมีใคร จึงตองหาหลักประกันใหอุนใจ ตอนที่ผมคุนเคย
กับเธอมากขึ้น เธอคบอยูกับผูชายคนหนึ่งที่สมบูรณเพียบพรอมไปหมด เสีย
อยูอ ยางวาไมคอ ยรักเธอเทาทีค่ วร ผมสงสัยจนโพลงถามเธอไปวา แลวทนอยู
ทําไม เธอกลั้นใจอธิบายใหฟงวา เธอไมมีทางเลือก เพราะถาเลือกจะไมมีใคร
ก็หมายความวาตองอยูคนเดียว เธอรับสภาพนั้นไมได
ในทีส่ ดุ พอสถานการณเลวรายลงมากๆ เขาคนนัน้ ก็จากไป เธอประคับ
ประคองจิตใจ เตรียมรับการหยารางที่ตามมาเหมือนอาฟเตอรช็อกอยูเปน
เดือน ผมถามเธอดวยความเปนหวงวาจะไหวหรือ คราวนี้เธอตอบวา “ก็ยัง
ไหวนะ ทีแรกนึกวาหัวจิตหัวใจจะยอยยับดับสูญไปแลวเหมือนกัน แลวมันก็
เจ็บนานกวาทีค่ ดิ ” เทาทีผ่ มสังเกต กวาเธอจะหายจากอาการอกหักก็ปาเขาไป
6 เดือนเห็นจะได แต 3 เดือนหลังจากนั้น เธอก็พบผูชายนิสัยนารักคนหนึ่ง
ทีค่ ดิ จะคบเธอจริงจังและตองการยายเขาไปอยูด ว ยกันโดยไมรอชา แตเธอยืน
กรานปฏิเสธ เพราะตอนนี้เธอสนุกกับการใชชีวิตตามลําพังมากกวา
ที่ผานมาเธอตองทนกับความสัมพันธอันงอนแงนและกล้ํากลืนฝนทน
กับการมีปากเสียงอยางไรเหตุผล ก็เพราะเธอกลัววาจะอยูค นเดียวตามลําพัง
ไมได ประเด็นของเรือ1 งอยูต รงนีล้ ะครับ แตพอเธอรูว า อยูค นเดียวก็มคี วามสุข
ได เธอเลยตั้งมาตรฐานเรื1องชีวิตคูใหสูงขึ้นอีกมาก และจะไมยอมทนกับ
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มาตรฐานระดับรองๆ ลงมาเลย เธอมองวาถาไมไดดีก็ไมเอา เพราะอยางมาก
สิ่งที่เลวรายที่สุดก็แคกลับมาอยูคนเดียวเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้เธอรูแลววา
เธออยูได และอยูอยางมีความสุขเสียดวย
อุทาหรณสอนใจจากเรื1องนี้ก็คือ คุณตองใชชีวิตโดยลําพังอยางมี
ความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง ถาทําแบบนี้ ไดเมื1อไร คุณจะไมมีวันตก
ที่นั่งลําบากจากความกลัวที่วาจะถูกทิ้งใหอยูคนเดียว หากชีวิตคูไปกันไมรอด
ก็แยกกันได โดยไมมีปญหาอะไรมาก
ขณะที่คนมากมายหลายคณาตองทนกล้ํากลืนฝนอยูดวยกันไป เพราะ
กลัวโดดเดี่ยวเอกา แตนักเลนกฎจะเรียนรูเรื1องการอยูคนเดียวใหมีความสุข
แลวเมื1อใดที่คิดจะมีคูครอง พวกเขาก็จะเปนตัวของตัวเองอยางมั่นใจและ
สมเหตุสมผล ถาคุณเขาใจกฎขอนี้อยางถองแท คุณจะอยูกับใครบนโลกใบนี้
ก็ไดทั้งนั้น เพราะตางฝายตางรักกันบนพื้นฐานของความมีเหตุผล
แมการอยูคนเดียวไดจะนับเปนเรื1องเยี่ยม แตการไดอยูกับคนที่เรารัก
เยีย่ มกวาเยอะครับ แลวถาวันใดมีเหตุใหอยูด ว ยกันไมได คุณก็จะจากกันอยาง
มีความสุข เพราะปราศจากเรื1องขุนของหมองใจกัน

การอยูคนเดียวไดนับเปนเรื1องเยี่ยม
แตการไดอยูกับคนที่เรารัก
เยี่ยมกวาเยอะเลยครับ

กฎขอที่ 3 ถาอยูกับตัวเองแลวทุกข ก็อยาหวังวาจะสุขในชีวิตคู
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