
หนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
มอบหนังสือดี  เป็นของขวัญส�ำหรับคนท่ีรักและห่วงใย

เขียนโดย  :  Adam J. Jackson

แปลและเรียบเรียงโดย  :  เอกชัย วังประภา  และ  วุฒินันท์ ชุมภู

บรรณำธิกำรโดย  :  สมชัย เบญจมิตร

มุ่งมั่นท�ำหนังสือดี...  เพื่อคุณ



10 เคล็ดลับ
ความสุข และ ความรัก The Ten Secrets of Abundant Happiness and Love. โดย อดัม แจ็กสัน2  

ตัวอย่างอ่านก่อนซื้อ

สงวนลิขสิทธ์ิตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับเพิ่มเติม)  พ.ศ. 2561  โดย บริษัท  บี  มีเดีย  กรุ๊ป  (ประเทศไทย)  จ�ากัด
ห้ำมกำรลอกเลียนไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้     รวมท้ังกำรจัดเก็บถ่ำยทอด       ไม่ว่ำด้วยรูปแบบหรือวิธีกำรใด ๆ 
ด้วยกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  กำรถ่ำยภำพ  กำรบันทึก  หรือวิธีกำรอื่นใด  โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร

พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2561   1 8 1 1  9  8  7  6  5  4  3  2  1

69  ซ.เรวดี 12  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุรี 11000

Line id : @beemedia  www.facebook.com/beemedia  Email : Info@BeeMedia.co.th

ISBN  978-616-444-014-2   ราคา  245  บาท  

ติดต่อส�ำนักพิมพ์ได้ที่  มือถือ  089-111-7500,  089-120-7700  โทรศัพท์  02-951-5577

เขียนโดย : Adam J. Jackson  (อดัม  แจ็คสัน)
แปลและเรียบเรียงโดย : เอกชัย วังประภา  และ  วุฒินันท์  ชุมภู  
บรรณำธิกำรโดย : สมชัย เบญจมิตร  

หนังสือ  10 เคล็ดลับความสุข และ ความรัก 

แปลจำก : The Ten Secrets of Abundant Happiness.
 The Ten Secrets of Abundant Love.

  กรณีต้องการสั่งซื้อจำานวนมาก เพื่อใช้เป็นของขวัญหรือ ส.ค.ส. ในทุกเทศกาล เช่น ปีใหม่

งานสัมมนา งานอบรม พัฒนาบุคลากรหน่วยงานหรือเป็นของขวัญเพื่อคนที่รักและห่วงใย

ขอรับส่วนลดพิเศษที่ 089-111-7500, Line id : @beemedia, www.BeeMedia.co.th

โทรศัพท์ 02-826-8000  โทรสาร 02-826-8356-9  http://www.se-ed.com

The Ten Secrets of Abundant Happiness. and The Ten Secrets of Abundant Love. © 1996  by Adam J. Jackson 
All rights reserved.  Thai edition published in 2018 by Bee Media Group (Thailand) Co., Ltd.  Copyright arranged 
with Jill Hughes Foreign Rights.

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยความรับผิดชอบและใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี  ทุกเล่ม
รับประกันความพอใจสูงสุด  หากเกิดปัญหาการพิมพ์  สามารถเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทันที



10 เคล็ดลับ
ความสุข และ ความรัก The Ten Secrets of Abundant Happiness and Love. โดย อดัม แจ็กสัน4  

ตัวอย่างอ่านก่อนซื้อ

Adam J. Jackson  (อดัม แจ็กสัน)  เป็นนักเขียน  นักบ�ำบัด

ที่มีชื่อเสียงระดับนำนำชำติ  นักพูดเสริมสร้ำงก�ำลังใจ  เกิดใน
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และภำษำและกำรสื่อสำร  มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนภำครัฐและกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลจำกธุรกิจโทรคมนำคม  กำรสื่อสำร  และอุตสำหกรรมกำรผลิตมำกว่ำ 25 ปี

ปัจจุบันวุฒินันท์ท�ำงำนเป็นนักแปลอิสระและที่ปรึกษำด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ให้กับองค์กรชั้นน�ำหลำยแห่ง  มีผลงำนแปลโดยส�ำนักพิมพ์ บี มีเดีย ได้แก่ แค่บ่น
น้อยลงวันละนิด,  คู่มือรู้ทันคนโกง,  วิธีเอำชนะทุกอุปสรรคและทุกปัญหำกำรเงิน
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หากวันน้ีคุณรู้ว่าพรุ่งน้ีคุณจะมีชีวิตอยู่เป็นวันสุดท้าย  

คุณต้องกำรอะไร...  นี่คือค�ำถำมท่ีหลำยคนไม่เคยได้ถำมตัวเอง  แต่หำก

เป็นจริงแน่นอนว่ำควำมสุขและควำมรัก  คงเป็นสองสิ่งท่ีอยู่ในรำยกำรสิ่ง

ทีจ่ะต้องกำรหำกย้อนเวลำกลบัได้  ไม่มใีครรู้ว่ำตนเองจะมชีวีติเป็นอย่ำงไร  

หรือจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนำนแค่ไหน  เพรำะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอน  กำรมี

ควำมสุขและมคีวำมรักตำมทีใ่จปรำรถนำเสยีต้ังแต่วนันีจึ้งเป็นสิง่ทีจ่ะท�ำให้

เรำมีชีวิตท่ีดีและคุ้มค่ำท่ีสุดที่ได้เกิดมำในโลกใบนี้

ควำมสุขและควำมรักนั้นเรำทุกคนสำมำรถจะมีได้  และเป็นควำม

สุขท่ีรู้สึกเบิกบำนใจ  มีควำมรู้สึกท่ีดี  มีควำมปีตี  หรือเรียกกันว่ำ  “ควำม

เปี่ยมสุ”  ท�ำให้เกิดคำมรู้สึกอิ่มเอมใจ  หรือแม้ควำมรักที่เรำจะมีได้นั้น  ก็

เป็นควำมรู้สึกรักท่ีเปี่ยมไปด้วยควำมสดใสชื่นบำน  อบอุ่นใจ  ซ่ึงหนังสือ

เล่มนี้ได้พูดถึงเร่ืองเคล็ดลับส�ำคัญ  10  ประกำร จำกชำยรำชำวจีนท่ีจะ

ท�ำให้คุณน�ำไปปฏิบัติเพ่ือได้รับควำมสุขและควำมรักที่เปี่ยมล้นทุกๆ วัน  

หนังสือ  “10 เคล็ดลับความสุข และ ความรัก”  เล่มนี้เป็น  หนังสือ

ดี  แปลจำกหนังสือขำยดี  แปลจาก The Ten Secrets of Abundant 

Happiness. และ The Ten Secrets of Abundant Love.  เขียนโดย 

Adam J. Jackson ด�ำเนินเร่ืองผ่ำนชำยชรำชำวจีน  พร้อม  10  เคล็ด

ลับที่จะท�ำให้ผู้อ่ำนมีควำมสุขและควำมรัก  ช่วยให้แต่งแต้มใจให้อ่ิมเอม

ไปด้วยควำมสุข  และช่วยให้เติมเต็มใจให้อบอุ่น  มีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป

ในทำงที่ดีขึ้นได้

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์ หนังสือด ี 

เล่มนี้  ที่จะช่วยให้ท่ำนมีเคล็ดลับควำมสุขท่ีเปี่ยมล้นใจ  และควำมรักท่ี

เปี่ยมล้นใจตลอดไป  

เพรำะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำให้ดีขึ้นได้

สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ  บรรณาธิการ
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“คนท่ีเป็นทุกข์มักคอยถามตัวเองว่า  
‘ท�ำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วย’   
ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีทุกข์กลับพูดว่า  ‘ขอบคุณ
พระเจ้ำที่ยังให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป!’  

ผมไม่เช่ือหรอกว่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิด
กับเรำจะมีอ�ำนำจมำกพอที่จะท�ำให้เรำ
รู้สึกมีควำมสุขหรือเป็นทุกข์ได้  

ทีจ่รงิแล้วทศันคติหรอืควำมคิดเห็น
ที่เรำมีต่อเหตุกำรณ์นั้น ๆ ต่ำงหำก  ที่มี
อิทธิพลต่อควำมรู้สึกของตัวเรำ”

                                           ชายชราชาวจีน
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: สิ่งท่ีจะคัดแยก  ‘ควำมรัก’  ออกจำก  ‘ควำมชอบ’  ก็คือกำรยินดีเอำตัว

เข้ำไปผูกพันและยอมทุ่มเทกำยใจ     230 

9  พลังของไฟเสน่หำ : ถ้ำเรำไม่มีไฟเสน่หำให้กับอะไร  เรำก็จะไม่รู้สึกรักในสิ่ง

สิ่งนั้นเลย     241

10  พลังของควำมไว้ใจ : ควำมไว้ใจคือองค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่ง...     250

บทส่งท้ำย - เคล็ดลับชีวิตท่ีเปี่ยมรัก     261
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“คุณคงเคยได้ยินค�าพูดท่ีว่า  ในเร่ืองเลวร้ายยังมี

สิ่งดีซ่อนอยู่  ใช่ม้ัย”  ชายชราชาวจีนถาม

“เคยได้ยินครับ แต่มันเป็นแค่ค�าพูดสวย ๆ  หรือเปล่า  

ผมไม่เคยค้นเจอเรื่องดี ๆ อะไรอยู่ในเรื่องร้าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น

กับตัวผมเลย”  ชายหนุ่มตอบ

“นั่นอำจเป็นเพรำะคุณไม่เคยพยำยำมมอง
หำมัน  ทุกปัญหำที่เกิดขึ้นย่อมมีรำงวัลตอบแทน
และให้บทเรียนที่ช่วยท�ำให้ชีวิตของเรำสมบูรณ์ข้ึน  
หลำยคนใช้ชีวิตแบบลอยไปลอยมำและถูกปัญหำ
ควบคุมชีวิต  น่ันเป็นเพรำะพวกเขำไม่รู้ตัวว่ำชีวิต
ของพวกเขำมีหำงเสือและใบเรือ  

คนเหล่ำนี้ลืมวิธีกำรเดินเรือ  ดังนั้นเมื่อเกิด
ปัญหำ  พวกเขำจึงเอำแต่โทษสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว  
พวกเขำไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่ำ  พวกเขำสำมำรถ
เลือกท่ีจะมีควำมสุขได้”
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ค�าน�า

ขอขอบคุณผู้อ่านที่อุดหนุนซื้อหนังสือเล่มนี้  หนังสือ

เล่มนี้ตีพิมพ์คร้ังแรกในสหรำชอำณำจักรเมื่อ  20  ปีมำแล้ว  และได้แปล

ไปมำกกว่ำ  34  ภำษำ

ค�ำว่ำควำมสขุนัน้แปรเปลีย่นไปตำมกำลเวลำและยำกท่ีจะเข้ำใจโดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน  สำเหตุส่วนหนึ่งก็เพรำะควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีท�ำให้เรำห่ำงจำกคนที่เรำใกล้ชิดและห่ำงจำกสิ่งท่ีเกิดขึ้นรอบตัว  

แค่คณุเดนิไปตำมถนนของเมอืงขนำดใหญ่ทีไ่หนกไ็ด้ในโลก  คณุจะสงัเกต

เห็นว่ำมีคนจ�ำนวนมำกเดินก้มหน้ำก้มตำไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว  

พวกเขำเอำแต่ดูหน้ำจอสมำร์ตโฟนหรือเล่นเคร่ืองเล่นเพลง  MP3  หรือ

บนรถไฟที่แน่นขนัดไปด้วยคนจ�ำนวนมำก  คนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได ้

รับรู้ถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นรอบตัวเช่นกัน  ต่ำงคนต่ำงหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ 

มือถือของตน  ส่วนคนท่ีชอบใส่หูฟัง  ก็จะไม่ได้สัมผัสถึงเสียงของสิ่งท่ีมี

ชีวิตจริง ๆ  อีกท้ังไม่ใช่เร่ืองน่ำประหลำดใจถ้ำเห็นเพื่อน ๆ ซ่ึงรวมตัวกัน

อยู่ในสถำนที่หนึ่ง  ไม่ว่ำจะเป็นท่ีโต๊ะกินข้ำวหรือในงำนปำร์ตี้  แล้วทุกคน

ต่ำงก็จดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพำต่ำง ๆ นอกจำกนี้เรำ

อำจมี  “เพื่อน”  หลำยร้อยคนบนเฟซบุ๊กแต่ก็ยังรู้สึกเหงำได้

ควำมสขุไม่สำมำรถเกดิขึน้ได้จำกกำรแยกตวัเองออกจำกส่ิงรอบตวั  

หำกท�ำเช่นนั้น  เรำจะตัดขำดตนเองจำกสิ่งรอบตัวและจดจ่ออยู่กับโลก

เสมือนจริงซ่ึงไม่สำมำรถเติมเต็มควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของเรำได้  ไม่ว่ำ

จะเป็นเร่ืองควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่เกิดขึ้นใน

โลกที่แท้จริง  ตัวอย่ำงเร่ืองกำรสวมหูฟังนั้นเรียกได้ว่ำเป็นกำรปิดกั้น 

ตัวเรำจำกสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  ณ  เวลำนั้น ๆ  และยังเป็นกำรปิดกั้น  “เสียง

ในใจของเรำ”  หรือ  “กำรรู้โดยสัญชำตญำณ”  อีกด้วย
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หลักปรัชญำของชำวอินเดียได้จ�ำแนกคนออกเป็นสองประเภท  

ประเภทที่หนึ่งคือคนที่หลงมัวเมำ  และประเภทท่ีสองคือคนที่มีสติรู้ตัว   

ชำวตะวันตกโดยส่วนใหญ่แทบจะตัดขำดจำกกำรรับรู้ทำงจิตใจ  หรือกำร

รู้โดยสัญชำตญำณ  และใช้ชีวิตทุกวันอยู่ในภวังค์  ท�ำให้สูญเสียควำม

สำมำรถที่จะท�ำให้จิตใจสงบและมีควำมสุข

ผมคิดเสมอว่ำกำรที่คุณซ้ือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  ทุก

เหตุกำรณ์มีควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของมัน  ถึงแม้ว่ำควำมสุขคือสิ่ง

ทีเ่รำทกุคนแสวงหำ  และเรำต่ำงรู้ดอียูใ่นส่วนลกึของจิตใจว่ำต้องท�ำอย่ำงไร 

ใช้ชีวิตอย่ำงไร  และเป็นคนแบบไหน  จึงจะท�ำให้ตนเองมีจิตใจที่เบิกบำน

และมีควำมสุขในชีวิต  แต่ก็น้อยคนนักที่จะค้นเจอ

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยควำมหวังอย่ำงยิ่งว่ำคุณจะน�ำเอำเนื้อหำ

ในหนังสือไปประยุกต์ใช้  และย�้ำเตือนตัวเองถึงสิ่งส�ำคัญท่ีจะดลใจให้เรำ

มีสติตื่นรู้  อีกทั้งเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์กับโลกท่ีแท้จริงอีกคร้ัง

หนงัสอื  10  เคลด็ลบัความสขุ  (The Ten Secrets of Abundant  

Happiness)  เล่มน้ี  จะอธิบำยถึงวิธีหรือแนวทำงท่ีคุณจ�ำเป็นต้องมี 

เพื่อท�ำให้คุณมีควำมสุขที่ยั่งยืน  เร่ืองรำวในหนังสือเล่มนี้อ้ำงอิงมำจำก 

เร่ืองจริง  ผมหวงัใจว่ำเร่ืองรำวเหล่ำนีจ้ะท�ำให้คณุเกดิแรงบนัดำลใจได้มำก

เท่ำ ๆ กับที่ผมรู้สึก  และไม่ว่ำชีวิตคุณจะอยู่ในสภำวกำรณ์ใด ๆ ก็ตำม  

หลกักำรท่ีเป็นอมตะพวกนีจ้ะช่วยให้คณุค้นเจอควำมเบกิบำนและควำมสขุ

ในชีวิตทุกวันได้อย่ำงไม่ยำกเย็น

     ด้วยควำมปรำรถนำดี

        อดัม  แจ็กสัน
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บทน�า - เคล็ดลับความสุข

“เจ้าเดินส�ารวจโลกนี้เพื่อค้นหาความสุข  
ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเอื้อมถึง”

-  โฮเรซ  กวีชาวโรมัน

หากถามว่าอะไรคือสิ่งท่ีเราต้องการมากท่ีสุดในชีวิต   

ค�ำตอบที่เรำมักได้ยินเสมอ  คือ  “ฉันอยากมีความสุข”  ท�ำไมคนที่มีควำม

สุขถึงมีจ�ำนวนน้อยนัก  ท�ำไมยำต้ำนอำกำรซึมเศร้ำจึงมีอัตรำกำรเติบโต

มำกท่ีสุดในอุตสำหกรรมยำ  ท�ำไมคนท่ีคิดวำ่ตัวเองมีควำมสุขถึงมีจ�ำนวน

น้อยมำก  เป็นไปได้หรือไม่ว่ำเรำมองหำควำมสุขผิดที่ผิดทำง

ผมเชื่อว่ำเรำทุกคนมีควำมสำมำรถท่ีจะมีควำมสุข  ควำมสุขไม่ได้

ขึ้นอยู่กับควำมร�่ำรวยหรือควำมยำกจน  อำชีพกำรงำน  หรือที่อยู่อำศัย  

ไม่ว่ำคุณก�ำลังอยู่ในสภำพอย่ำงไรก็ตำม  คุณมีพลังอยู่ภำยในตัวเองที ่

ไม่เพียงแค่ท�ำให้มีควำมสุขเฉย ๆ เท่ำนั้น  แต่มีควำมเปี่ยมสุขอีกด้วย

“ความเปี่ยมสุข”  นั้นไม่ใช่แค่รู้สึกว่ำไร้ควำมเครียดและไร้ควำม

ทุกข์ใจเท่ำนั้น  แต่มันคือควำมรู้สึกเบิกบำนใจ  ควำมพอใจ  มีควำมปีติ

และควำมรู้สึกว่ำชีวิตนี้ช่ำงแสนวิเศษ  แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะรู้สึกมี

ควำมสขุล้นใจได้ตลอดเวลำ  เพรำะมเีวลำทีเ่รำต้องเผชญิหน้ำกบัเหตุกำรณ์

เลวร้ำยหรือควำมสญูเสยีในชีวิต  ซ่ึงเป็นเหตุให้เรำเกดิควำมเศร้ำใจ  ควำม

ทุกข์ใจ  และควำมผิดหวัง  อย่ำงไรก็ตำม มันมีวิธีที่เรำสำมำรถรับมือและ

จัดกำรกับอำรมณ์เหล่ำนี้  และเรำสำมำรถพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตให้

กลำยเป็นชัยชนะได้
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ตัวละครในหนังสือเล่มนี้อ้ำงอิงจำกบุคคลท่ีมีชีวิตจริง  แน่นอนว่ำ

ผมได้เปลี่ยนช่ือและปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์ในชีวิตของพวกเขำเพื่อเป็น

ประโยชน์ในกำรเรียนรู้  โดยให้ทุกตัวละครในแต่ละบทสำมำรถเอำชนะ

วิกฤตต่ำง ๆ และค้นเจอควำมสุขในชีวิตได้ส�ำเร็จ  

ผมหวังอย่ำงยิ่งว่ำเร่ืองรำวเหล่ำนี้จะช่วยยกระดับจิตใจและสร้ำง 

แรงบันดำลใจให้คุณน�ำไปทดลองปฏิบัติตำมตัวอย่ำงในเร่ือง  และท�ำให้มี

ชีวิตท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมสุข

     อดัม  แจ็กสัน
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การเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญในชีวิต
“ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในค�่าคืนที่หนาวเหน็บ

และเปียกชื้นของเดือนตุลาคม...”

“คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับ   
‘ความสิ้นหวังอย่างเงียบงัน’”

เฮนรี เดวิด ทอโร

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในค�่าคืนท่ีหนาวเหน็บและเปียกชื้น 

ของเดือนตุลำคมระหว่ำงทำงกลับบ้ำน  มันเป็นเวลำสองทุ่ม  นี่เป็นคร้ังท่ี

สำมของสัปดำห์แล้วท่ีเขำต้องอยู่ท�ำงำนจนดึกดื่น  วันนี้มีเมฆหนำปกคลุม

ท้องฟ้ำทั้งวัน  และไม่รู้ว่ำสวรรค์ไปโกรธใครมำ  พอชำยหนุ่มก�ำลังจะขับ

รถกลับบำ้น  ฝนก็เทลงมำอย่ำงหนักแบบไม่ลืมหูลืมตำ  ระหว่ำงนั้นมีเสียง

ค�ำถำมจำกวิทยุดังแทรกขึ้นมำท�ำให้เขำต้องหยุดคิด  มันเป็นค�ำถำมง่ำย ๆ  

และเป็นค�ำถำมท่ีเขำเองก็ไม่เคยมีโอกำสได้ถำมตัวเองอย่ำงจริงจัง  

ค�ำถำมท่ีว่ำนี้เกิดขึ้นเพรำะส�ำนักงำนส�ำรวจแห่งชำติรำยงำนว่ำมีคน   

1  ใน  50  คน  ที่คิดว่ำตนเองมีควำมสุขหรือมีควำมพอใจในชีวิต  และ

มีคนน้อยกว่ำ  1  ใน  10  คน  ท่ีจดจ�ำช่วงเวลำท่ีพวกเขำมีควำมสุขอย่ำง

แท้จริงได้  นักจัดรำยกำรวิทยุได้ถำมผู้ฟังว่ำ  “แล้วคุณผู้ฟังล่ะ... คุณมี

ควำมสุขหรือเปล่ำ”  มันเป็นค�ำถำมง่ำย ๆ และตรงไปตรงมำ  

พอได้ยินค�ำถำมนี้  ชำยหนุ่มเลยหวนนึกถึงชีวิตของตัวเอง  ชีวิต

ของเขำมีทุกอย่ำง  มีสุขภำพดี  กำรงำนก็ดี  มีเงินใช้จ่ำยไม่ขัดสนและ 

บำงคร้ังยังเหลือเงินซ้ือของแพง ๆ ตำมใจตัวเองได้  นอกจำกนี้เขำเองก็มี

กลุ่มเพื่อนท่ีสนิทและมีครอบครัวที่น่ำรัก  แม้จะมีท้ังหมดนี้แล้ว  บำงคร้ัง

เขำก็รู้สึกว่ำข้ำงในมันว่ำงเปล่ำ  รู้สึกผิดหวังกับชีวิต  เขำแค่รู้สึกว่ำมีอะไร

สกัอย่ำงขำดหำยไป  แต่ไม่รู้ว่ำมนัคอือะไร  มคี�ำหลำยค�ำทีเ่ขำสำมำรถเลอืก

ใช้อธิบำยชีวิตของเขำได้  แต่กลับไม่มีค�ำว่ำควำมสุขอยู่ในค�ำเหล่ำนั้น
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เฮนรี เดวิด ทอโร นักเขียนและนักวิทยำศำสตร์ธรรมชำติชำว

อเมริกัน  เคยกล่ำวไว้ว่ำ  “คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับ  ‘ความสิ้นหวัง

อย่างเงียบงัน’”  ซ่ึงชำยหนุ่มคิดว่ำค�ำพูดนี้อธิบำยถึงกำรมีชีวิตอยู่ของเขำ

ได้เป็นอย่ำงดี  แต่ละวันดูเหมือนว่ำเขำต้องดิ้นรนตั้งแต่เช้ำจรดเย็น  ต้อง

เจอกับปัญหำและควำมเครียดแบบเดิม ๆ วันแล้ววันเล่ำ  มันเลยช่วย 

ไม่ได้ที่เขำจะรู้สึกว่ำวงจรชีวิตของเขำชำ่งซ�้ำซำกและนำ่เบ่ือ  ควำมหวังและ

ควำมฝันตอนเด็ก ๆ  เหือดหำยไปไหนหมด  ควำมกระตือรือร้นและควำม

เบิกบำนใจท่ีเคยมีตอนเป็นเด็กหำยไปไหนหมด  แล้วกำรที่เขำต้องดิ้นรน

แข่งขันแบบนี้ตลอดเวลำมันเร่ิมต้นขึ้นต้ังแต่เมื่อไหร่

เขำเคยอ่ำนหนังสือเจอว่ำ  มีบำงศำสนำสอนว่ำ  ชีวิตคือกำรต่อสู้

ดิน้รนอย่ำงไม่มท่ีีสิน้สดุ  แต่เขำไม่สำมำรถยอมรับในค�ำสอนนีไ้ด้  เขำบอก

ตัวเองว่ำ  “ชีวิตมันต้องมีอะไรมำกกว่ำนี้”  ตอนนี้เขำรู้สึกสับสน  สิ้นหวัง  

รำวกับว่ำติดกับดักหลงทำงอยู่ในเขำวงกตขนำดมหึมำ  โดยไม่รู้ว่ำตัวเอง

รู้สึกแบบนี้ต้ังแต่เมื่อไหร่  และไม่รู้ว่ำจะหำทำงออกได้อย่ำงไร

ตอนนั้นเอง  ชำยหนุ่มก็ถูกขัดจังหวะควำมคิด  เพรำะเห็นควัน

ลอยขึ้นมำจำกใต้ฝำกระโปรงหน้ำรถของเขำ

“ซวยละ!  ให้ตำยสิ  มีแต่ปัญหำ”  เขำบ่นกับตัวเองขณะท่ีค่อย ๆ 

น�ำรถชะลอเข้ำจอดท่ีไหล่ทำง  เขำลงจำกรถ  เปิดฝำกระโปรงหน้ำ  ก้มดู

เคร่ืองยนต์  แล้วไอน�้ำร้อนก็พุ่งใส่หน้ำจนท�ำให้เขำต้องผงะตัวไปข้ำงหลัง

จำกนั้นชำยหนุ่มหยิบเสื้อแจ็กเก็ตขึ้นมำคลุมศีรษะเพื่อกันลมและ

ฝน  แล้วเดนิไปบนถนนหลวงได้ประมำณ  1.5  กโิลเมตรถงึเจอตูโ้ทรศพัท์

ที่ใกล้ท่ีสุด  เขำโทรแจ้งศูนย์บริกำรรถเสีย  พนักงำนท่ีปลำยสำยบอกว่ำ

ช่ำงคงใช้เวลำเดินทำงไม่เกินหนึ่งชั่วโมง  ตอนนี้เขำก็ท�ำอะไรไม่ได้ละ  

นอกจำกเดินกลับไปที่รถ  ค�ำถำมข้อหนึ่งยังคงดังก้องอยู่ในควำมคิดของ

เขำ  “นี่มันเร่ืองอะไรกันเนี่ย  ไม่เข้ำใจเลย”  



  17การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในชีวิต

แน่นอนว่ำไม่มีค�ำตอบ  เขำเองก็ไม่ได้คำดหวังว่ำจะได้รับค�ำตอบ

อะไร  เสยีงเดยีวท่ีเขำได้ยนิคอืเสยีงรถท่ีแล่นผ่ำนไปผ่ำนมำบนถนนเท่ำนัน้

ชำยหนุ่มเดินกลับมำที่รถอย่ำงหมดแรง  

และรู้สึกหนำว  เหนื่อย  และห่อเห่ียวใจ  

แต่เขำไม่รู้ตัวหรอกว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนตอนนี้

คือจุดเร่ิมต้นของกำรเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ในชีวิต  

หลำยปีต่อมำหลังจำกเหตุกำรณ์รถเสียคร้ังนั้น  

เขำสำรภำพว่ำ  ถ้ำตอนนั้นเขำรู้ว่ำต้องท�ำอย่ำงไรละก็  

เขำคงยิ้มและรับรู้ได้ถึงควำมสุขอย่ำงเต็มเปี่ยมไปแล้ว
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ได้พบกับ “ชายชราชาวจีน”
ท่ีช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต

ตอนท่ีชายหนุ่มเดินใกล้ถึงรถ  เขาสงัเกตเห็นชายคนหน่ึง

ยืนพิงรถของเขำอยู่  ชำยผู้นั้นดูเป็นคนที่มีบุคลิกน่ำสนใจที่ไม่เหมือนคน

ทั่วไป  เขำเป็นชำยชรำชำวจีนคนหนึ่ง  สวมเสื้อผ้ำสีขำวท้ังตัว  และสวม

หมวกแก๊ปเบสบอลสีเหลืองสด  รูปร่ำงไม่สูงนัก  ตัวเล็ก  ใบหน้ำเห่ียวย่น  

ดูใจดี  และไว้ผมยำวขำวโพลนไปทั้งศีรษะ  แต่สิ่งที่โดดเด่นท่ีสุดก็คือ

ดวงตำสีน�้ำตำลเข้มเจือด้วยรอยยิ้ม  และดูฉลำด

ชำยชรำยิ้มให้ชำยหนุ่มท่ีเดินใกล้เข้ำมำ  แล้วเอ่ยว่ำ “พำยุนี่ดีเนอะ  

ว่ำมั้ย”

“ดียังไงครับ  ผมว่ำมันท้ังหนำว  ท้ังเย็น  และทรมำนมำกกว่ำนะ

ครับ”  ชำยหนุ่มตอบพึมพ�ำ

แต่ชำยชรำชำวจีนไม่ได้ใส่ใจค�ำพดูของชำยหนุม่  แล้วกถ็ำมว่ำ  “คณุ

ไม่รู้สึกถึงพลังงำนอะไรเลยเหรอ  คุณได้กลิ่นสดชื่นท่ีอยู่ในอำกำศมั้ย  มัน

ไม่ท�ำให้คุณรู้สึกดีบ้ำงเหรอ”

‘ก็ไม่นะ’  ชำยหนุ่มคิดตอบอยู่ในใจโดยไม่ได้ตอบชำยชรำไป  เขำ

ยืนเงียบ ๆ และแอบส�ำรวจมองชำยชรำท่ีดูแปลกคน  พำยุผ่ำนไปได้แค่

แป๊บเดียวก่อนที่เขำจะเดินกลับมำถึงรถ  ท�ำให้ตอนนี้มีฝนตกปรอย ๆ   แต่ 

ชำยชรำตัวไม่เปียกเลย  ตัวของชำยชรำแห้งสนิท  ก่อนที่ชำยหนุ่มจะเอ่ย

ปำกถำม  ชำยชรำพูดขึ้นก่อนว่ำ

“ดูท่ำทำงเหมือนคุณมีปัญหำอะไรกวนใจอยู่หรือเปล่ำ”

“คุณลุงหมำยถึงอะไร  ถ้ำเป็นเร่ืองรถเสียละก็...  พนักงำนบอกผม

ว่ำช่ำงจะมำถึงภำยในหนึ่งช่ัวโมงไม่ใช่เหรอ”  ชำยหนุ่มตอบ



  19ได้พบกับ   “ชายชราชาวจีน”  ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต

“เอำเถอะ...  ชวีติมนักเ็ตม็ไปดว้ยเรือ่งนำ่ประหลำดใจอยูแ่ลว้”  ชำย

ชรำชำวจีนพูดพร้อมยิ้มกว้ำง ๆ  “แล้วรถเสียตรงไหนล่ะ”

“ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน”  ชำยหนุ่มเล่ำต่อว่ำ  “ผมขับรถมำดี ๆ ก็

มีควันลอยออกมำจำกใต้ฝำกระโปรง  แล้วเคร่ืองก็ดับไป”

“โอเค  ง้ันผมขอดูหน่อย”  ชำยชรำพูดพร้อมพับแขนเสื้อขึ้น  แล้ว

เดินไปดูเคร่ืองยนต์

สองสำมนำทต่ีอมำ  ชำยชรำเงยหน้ำขึน้มำ  และมองไปทำงชำยหนุม่

พร้อมส่งยิ้มให้  “คุณไม่ต้องกังวลให้มำกนักหรอก  ไม่มีอะไรที่ซ่อมไม่ได้

หรอก”  ชำยชรำพูด

“ขอบคุณพระเจ้ำ”  ชำยหนุ่มเอ่ยออกมำอย่ำงโล่งใจ

“ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมคงสักสองสำมพันปอนด์...  แต่มันซ่อมได้อยู่

นะ!”  ชำยชรำบอก

“โห...  พูดเป็นเล่นน่ะคุณลุง!”  ชำยหนุ่มร้องอย่ำงตกใจ

ชำยชรำแตะแขนของชำยหนุ่มแล้วหัวเรำะออกมำ  “ผมพูดเล่น 

เฉย ๆ”

ชำยชรำหันไปหยิบประแจออกมำ  แต่หยุดชะงักแป๊บหนึ่งตอนที่สบ

สำยตำกับชำยหนุ่ม  แล้วจึงค่อยหันกลับไปซ่อมเคร่ืองยนต์  ชำยชรำเอ่ย

ว่ำ  “นี่คุณรู้มั้ยว่ำเร่ืองท่ีคุณกลุ้มใจนั่นอำจไม่เกิดขึ้นก็ได้นะ”

“เร่ืองอะไรครับ”

“เร่ืองอะไรก็ตำมท่ีคุณก�ำลังเป็นกังวลอยู่น่ะ”

“ผมไม่ได้กังวลอะไรสักหน่อย”  ชำยหนุ่มตอบ

“อ้อ...  เหรอ  ง้ันก็ดีแล้ว”  ชำยชรำพูด  แล้วก็หยิบไขควงขึ้นมำ  

ผิวปำกเป็นท�ำนองเพลงขณะซ่อมรถไปด้วย

“ดูเหมือนว่ำคุณลุงจะมีควำมสุขนะ”  ชำยหนุ่มเอ่ยขึ้น
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ชำยชรำตอบว่ำ  “ใช่ครับ  รอให้คุณอำยุเท่ำกับผมเสียก่อน  ตรำบ

ใดที่ทุกวันคุณยังยืนอยู่บนพ้ืนดินได้  มันก็คือควำมสุขแล้วละ!”  เขำหัน

หน้ำไปมองชำยหนุ่ม  “ผมขอบอกคุณว่ำ  ชีวิตนี้ช่ำงแสนสั้นและมีค่ำมำก

เกินกว่ำจะจมอยู่กับควำมทุกข์ใจ  นี่คุณรู้มั้ยว่ำคนเรำมีอำยุเฉล่ีย  76  ปี

เองนะ  นั่นคิดเป็น  3,952  สัปดำห์!  ซ่ึงหมดไปกับกำรนอนหลับ  1,317  

สัปดำห์แล้ว เท่ำกับว่ำเหลือเวลำอยู่  2,635  สัปดำห์  หรือ  63,240  ชั่วโมง

เท่ำนั้น!”

ชำยชรำถำมต่อว่ำ  “ตอนนี้คุณอำยุเท่ำไหร่แล้ว”

“33  ครับ”

“ง้ันแปลว่ำ  ถ้ำคุณโชคดีพอ  มีอำยุถึงตำมค่ำเฉลี่ยได้จริงละก็   

ตอนนี้คุณก็เหลือเวลำท่ีจะใช้ชีวิตอยู่อีก  1,114  สัปดำห์  เท่ำนั้น!”

“โห  คุณลุง...  ได้ยินแบบนี้แล้วผมควรดีใจมั้ยเนี่ย!”  ชำยหนุ่มพูด

ด้วยน�้ำเสียงประชดประชัน

“มนัเป็นแค่ข้อมลูทีแ่สดงให้เหน็ว่ำเวลำเป็นสิง่มค่ีำเกนิกว่ำจะปล่อย

ให้หมดไปกับควำมรู้สึกว่ำไม่มีควำมสุข  คนเรำเกิดมำต้องใช้ชีวิตให้เป็น  

ทุกวันควรมีควำมสุข  ไม่ใช่เป็นทุกข์  เรำควรใช้ชีวิตให้เหมือนว่ำก�ำลังเดิน

เล่นอยู่ในทุ่งหญ้ำในวันที่อำกำศแจ่มใส  ไม่ใช่ต้องเผชิญหน้ำกับพำยุอยู่

ตลอดเวลำ”

ชำยหนุ่มรู้สึกขนลุกซู่ไปทั้งตัว  ชำยชรำคนนี้รู้ได้ไงว่ำตัวเขำก�ำลัง

รู้สกึอย่ำงไร  เขำพยำยำมคดิเข้ำข้ำงตวัเองว่ำมนัคงเป็นเร่ืองบังเอิญมำกกว่ำ  

ไม่มีทำงที่ชำยชรำจะรู้หรอกว่ำเขำก�ำลังคิดอะไรอยู่

ขณะท่ีชำยชรำหันกลับไปซ่อมเคร่ืองยนต์นั้น  เขำก็พูดขึ้นว่ำ  “ผม

รู้สึกประหลำดใจมำกที่คนจ�ำนวนมำกเลือกท่ีจะไม่มีควำมสุข”  ชำยหนุ่ม

เดินเข้ำมำยืนพิงอยู่ท่ีข้ำงรถของตัวเอง
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“แต่การพยายามมองให้เห็นด้านบวกในทุก

สถานการณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปน่ีครับ”  ชายหนุ่ม

เสนอความเห็น

“มันยากเพราะคุณไม่ได้พยายามมองหามัน 

ต่างหากล่ะ”  ชายชราชาวจีนตอบ  

“ถ้าคุณมองไม่เห็นด้านบวก  แสดงว่าคุณยัง

ไม่ได้ค้นหามันอย่างจริงจัง  เราสามารถสร้างทัศนคติ

บวกได้ด้วยการต้ังค�าถามเชิงบวก  เช่น  แทนท่ีจะต้ัง

ค�าถามว่า  ‘ท�ำไมถึงเกิดเร่ืองแบบน้ีกับฉัน’  ก็ตั้ง

ค�าถามเสียใหม่ว่า  ‘เรำสำมำรถเรียนรู้อะไรที่เป็น
ประโยชน์ได้บ้ำงจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น’”
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: ทัศนคติที่ถูกต้อง น�าความสุขมาให้

ทันทีท่ีกลับถึงบ้าน  ชายหนุ่มเริ่มโทรศัพท์ตามรายชื่อ 

บนกระดำษท่ีได้รับจำกชำยชรำชำวจีนคนนั้น  เขำได้คุยโทรศัพท์กับคน 

หกคนตำมรำยชื่อ  แต่อีกสี่คนท่ีเหลือไม่อยู่บ้ำน  เขำจึงท้ิงข้อควำมเสียง

เอำไว้ว่ำให้โทรศัพท์กลับ  สิ่งหนึ่งท่ีน่ำประหลำดใจคือ  ขณะท่ีเขำคุย

โทรศัพท์กับคนตำมรำยชื่อบนกระดำษ  คนเหล่ำนี้ดูมีชีวิตชีวำและรู้สึก 

ตื่นเต้นเวลำที่เขำเอ่ยถึงชำยชรำชำวจีน  ชำยหนุ่มลงตำรำงนัดเวลำเจอกับ

คนเหล่ำนี้ในช่วงสัปดำห์ถัดไป

ช่ือแรกบนกระดำษเป็นผู้ชำยชื่อ  แบร์ร่ี  เคสเตอร์แมน  ซ่ึงมีอำชีพ

เป็นคุณครูที่โรงเรียนในเมือง  แม้ว่ำวันพรุ่งนี้มีตำรำงสอนจนถึงห้ำโมงเย็น  

แต่เขำก็ยินดีที่จะเจอกับชำยหนุ่มหลังหมดคำบสอน

รูปร่ำงหน้ำตำของคณุเคสเตอร์แมนดแูล้วน่ำจะอำยยุงัน้อยอยู ่ ชำย

หนุ่มคิดว่ำเขำน่ำจะอำยุสัก  30  ปลำย ๆ หรือ  40  ต้น ๆ ไม่น่ำมำกไป

กว่ำนี้  เขำก�ำลังตรวจข้อสอบอยู่ตอนท่ีชำยหนุ่มเคำะประตูห้องเรียน

“ครับ!  เชิญครับ  เข้ำมำเลยครับ”  คุณเคสเตอร์แมนจับมือทักทำย

อย่ำงเป็นกันเอง  “ยินดีท่ีได้พบคุณครับ  เชิญนั่งก่อนครับ”
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“เมื่อวำนคุณเจอคุณลุงเหรอครับ”  คุณเคสเตอร์แมนถำม

“ใช่ครับ  เขำซ่อมรถให้ผมด้วย”

“จริงเหรอครับ  ดูเหมือนว่ำเขำชอบโผล่ไปในสถำนที่ที่ไม่มีใคร 

คำดคิดมำก่อนอยู่เสมอ  แล้วเหมือนเขำจะบอกคุณเร่ืองเคล็ดลับชีวิต 

เปี่ยมสุข  ใช่มั้ยครับ”

“ใช่ครับ  คุณรู้จักเคล็ดลับพวกน้ีด้วยเหรอ”  ชำยหนุ่มถำม

“รู้จักครับ”

“แล้วมันใช้ได้ผลจริงเหรอ”

“ใช้ได้จริง ๆ   เมื่อ 15 ปีก่อน  ชีวิตผมเดินถึงทำงตันอย่ำงท่ีสุด  ผม

ตกงำน ผมเช่ำห้องพักอยู่ห่ำงจำกบ้ำนเกิดผมไป 500 กิโลเมตร ผมไม่ค่อย

มีเพื่อน  และรู้สึกหดหู่มำก  เรียกได้ว่ำแทบจะสิ้นหวังเลยทีเดียว  ผมรู้สึก

เหมอืนถกูปกคลุมไปด้วยเมฆสดี�ำและมองไม่เห็นทำงเดนิข้ำงหน้ำ  วนัหนึง่

ผมไปเดินเล่นท่ีสวนสำธำรณะ  นั่งลงท่ีม้ำนั่งท่ีมองเห็นทะเลสำบ  แล้วก็

ครุ่นคิดปัญหำของตัวเองอยู่ในใจ  พอผ่ำนไปสักสองสำมนำที  ผมหันกลับ

มำ  ก็พบว่ำผมไม่ได้อยู่คนเดียว  มีชำยชรำชำวจีนคนหนึ่งนั่งอยู่กับผม”

ชำยหนุ่มยังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ได้ยินเท่ำไรนัก  แต่เขำก็รู้สึกขนลุก 

ขนชัน

“คุณจะว่ำอะไรมั้ยหำกผมจะจดสิ่งท่ีได้ฟังสักหน่อย”  เขำถำม

“ตำมสบำยเลยครับ”  คุณเคสเตอร์แมนบอก  แล้วก็เล่ำเร่ืองของ

เขำต่อ  “ผมว่ำตอนนั้นตัวผมคงแสดงอำกำรออกมำอย่ำงชัดเจนว่ำก�ำลัง

รู้สึกแย่  แต่ผมก็รู้สึกได้ว่ำคุณลุงคนนี้รู้จริง ๆ ว่ำผมมีปัญหำอะไรรำวกับ

ว่ำเขำมองผมทะลุปรุโปร่งไปหมด”

“เรำคุยกันสักพักหนึ่ง  เขำบอกผมว่ำเขำก�ำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนของ

เขำที่ก�ำลังรู้สึกซึมเศร้ำ  แล้วคุณลุงก็เล่ำว่ำ  ‘เพ่ือนผมคนนี้  จริง ๆ แล้ว

ก็แค่ลืมกฎเหล็กของควำมสุขท่ีเต็มเปี่ยม’  ผมไม่เคยได้ยินเร่ืองกฎเหล็ก
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ของควำมสขุท่ีเตม็เป่ียมอะไรนีห่รอก  แล้วคณุลงุกเ็ล่ำต่อว่ำ  ‘ง่ำยมำกครับ  

กฎมีว่ำ...  คุณมีควำมสุขได้มำกเท่ำที่คุณต้องกำรจะรู้สึก’”

“ตอนนั้นผมยังไม่เข้ำใจสิ่งที่คุณลุงพูดเท่ำไหร่  แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป  

ผมก็รู้ตัวว่ำสิ่งท่ีเขำพูดมันเป็นจริงอย่ำงท่ีสุด  และผมสำมำรถพูดได้อย่ำง

เต็มปำกเต็มค�ำว่ำ  ประโยคสั้น ๆ ง่ำย ๆ ประโยคนั้นคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

ที่ผมเคยได้เรียนรู้มำในชีวิต  มันคือข้อสรุปของเคล็ดลับข้อแรกของชีวิต

ที่เปี่ยมสุข...  เคล็ดลับข้อท่ีหนึ่งคือ  ‘พลังของทัศนคติ’”

ชำยหนุ่มตั้งใจฟังสิ่งที่คุณเคสเตอร์แมนพูด

“ผมก็เป็นเหมือนกับคนอื่น ๆ ทั่วไปที่มักคิดว่ำวัตถุสิ่งของจะท�ำให้

ผมมีควำมสุข  แต่ควำมจริงแล้วเรำสำมำรถเลือกท่ีจะมีควำมสุขได้  ผม

จ�ำได้ว่ำมีคร้ังหนึ่งท่ีผมได้ดูกำรแสดงสะกดจิต  คนท่ีอยู่บนเวทีถูกสะกด

จิตและได้รับหัวหอมดิบไป  นักสะกดจิตบอกคนเหล่ำนี้ว่ำ  หัวหอมในมือ

คือผลไม้ท่ีมีรสชำติอร่อยที่สุดเท่ำที่คุณเคยได้กินมำ  ทุกคนบนเวทีเร่ิมกิน

หัวหอม  เลียริมฝีปำกด้วยควำมเอร็ดอร่อย  และเคี้ยวอย่ำงออกรส   

หลังจำกนั้นพวกเขำก็ได้รับลูกพีชท่ีสุกงอมไปคนละลูก  และนักสะกดจิต

บอกว่ำมันคือหัวผักกำดดิบ ๆ ครำวนี้พอทุกคนกัดลูกพีช  พวกเขำก็คำย

ทิ้งทันทีด้วยควำมรู้สึกว่ำไม่อร่อยเลย  ท้ังหมดที่เกิดขึ้นนี้คือเร่ืองทัศนคติ

ของคนบนเวทีที่มีต่อหัวหอมและลูกพีช  ซ่ึงเป็นทัศนคติที่นักสะกดจิตฝัง

ใส่หัวของพวกเขำ”

“คุณพอจะมองเห็นปัญหำหรือยังครับ  เมื่อเรำอำยุมำกขึ้นเร่ือย ๆ 

เรำมักรับเอำทัศนคติลบเข้ำมำ  ซ่ึงเป็นตัวกำรที่แท้จริงท่ีท�ำให้เรำรู้สึกไม่มี

ควำมสุข”

“ทัศนคติลบแบบไหนครับ”  ชำยหนุ่มถำมแทรกขึ้น

“ตัวอย่ำงเช่น  สิ่งท่ีเรำคำดหวังจำกชีวิต  อย่ำงตัวผมเอง  ผม 

ถูกสอนตลอดมำว่ำคนเรำควรคำดหวังสิ่งที่เลวร้ำยท่ีสุด  เพรำะเรำจะได้

ไม่รู้สึกผิดหวัง”
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“ใช่ครับ  ผมเองก็ถูกสอนมำแบบนี้เหมือนกัน  มันฟังเป็นเหต ุ

เป็นผลดีนี่ครับ”  ชำยหนุ่มพูด

คุณเคสเตอร์แมนพูดต่อว่ำ  “จริงครับ  มันเป็นควำมเชื่อท่ีใคร ๆ 

กเ็ชือ่กนัเป็นธรรมดำ  แต่มนัเป็นควำมเชือ่ผิด ๆ  และเป็นควำมเชือ่ท่ีท�ำลำย

ควำมฝันและขัดขวำงไม่ให้เรำมีควำมสุขมำกท่ีสุด”

“ท�ำไมถงึเป็นแบบนัน้ล่ะ  ถำ้คณุคำดหวงัสิง่ทีแ่ยท่ีส่ดุ แล้วท้ำยทีส่ดุ

มันเกิดขึ้นจริง  คุณก็จะไม่รู้สึกผิดหวังอะไร  แต่ถ้ำไม่ได้แย่ท่ีสุด  คุณก็

จะรู้สึกปีติยินดี  ในทำงกลับกัน  ถ้ำคุณคำดหวังสิ่งที่ดีท่ีสุด  เท่ำกับว่ำคุณ

ต้องเจอกับควำมผิดหวังอย่ำงแน่นอน”  ชำยหนุ่มออกควำมเห็น

“ใช่ครับ  ผมรู้ว่ำมันดูเหมือนจะเป็นแบบนั้น  แล้วคุณคิดว่ำเป็น 

เช่นนัน้หรือเปล่ำล่ะ  ผมแสดงให้คณุดตูอนนีเ้ลยกไ็ด้เพือ่พสิจูน์ให้คณุเหน็

ว่ำ  ถ้ำคุณคำดหวังสิ่งท่ีแย่ท่ีสุด  คุณก็จะรู้สึกแย่ท่ีสุด” 

“ตอนนี้ให้คุณลองมองไปรอบ ๆ ห้องนี้สิครับ  แล้วจ�ำของทุกอย่ำง

ที่เป็นสีน�้ำตำลให้หมด”

ชำยหนุ่มมองไปรอบห้องเรียน  เขำมองเห็นกระเบ้ืองสีน�้ำตำล  

กรอบรูปสีน�้ำตำล  เก้ำอี้แบบมีพนักพิงสีน�้ำตำล  รำวผ้ำม่ำนสีน�้ำตำล   

โต๊ะเรียน  หนังสือ  และของช้ินเล็กช้ินน้อยสีน�้ำตำลอีกจ�ำนวนหนึ่ง

“เอำละ... ตอนนีใ้ห้คณุหลบัตำ” ชำยหนุม่ท�ำตำมทีค่ณุเคสเตอร์แมน

บอก

“...บอกชื่อของท่ีเป็นสีน�้ำเงินหน่อยสิครับ!”

ชำยหนุ่มยิ้ม  แล้วตอบว่ำ  “เท่ำที่ผมเห็น  ไม่มีของท่ีเป็นสีน�้ำเงิน

เลยนี่”  คุณเคสเตอร์แมนเลยบอกว่ำ  “ง้ันคุณลืมตำได้ละ  ตอนนี้คุณเห็น

ของที่เป็นสีน�้ำเงินบ้ำงมั้ย”

ภำยในห้องมีของที่เป็นสีน�้ำเงินด้วย  ไม่ว่ำจะเป็นแจกัน  กรอบรูป  

พรมปูพืน้ท่ีมลีวดลำยเพรสลย์ี ทีว่ำงจดหมำยบนโต๊ะ หนงัสอืบนชัน้หนงัสอื  
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แม้แต่เสื้อเชิ้ตที่คุณเคสเตอร์แมนใส่อยู่ก็เป็นสีน�้ำเงิน  ยิ่งเขำมองหำส่ิงของ

ที่เป็นสีน�้ำเงินมำกเท่ำไหร่  เขำก็ยิ่งสังเกตเห็นของสีน�้ำเงินเต็มไปหมด

“ตอนนี้คุณมองเห็นสิ่งท่ีคุณพลำดไปแล้วใช่มั้ย”

ชำยหนุ่มตอบไปว่ำ  “แต่คุณหลอกผม  เพรำะตอนแรกคุณบอก

ให้ผมมองหำของสีน�้ำตำล  ไม่ใช่สีน�้ำเงินนี่ครับ”

“ใช่ครับ  นั่นแหละคือสิ่งท่ีผมต้องกำรให้คุณเข้ำใจ!  คุณมองหำ

ของสีน�้ำตำล  คุณเลยมองเห็นแต่ของสีน�้ำตำล  และไม่ได้ใส่ใจของท่ีเป็น

สีน�้ำเงินเลย  นี่คือสิ่งที่คุณท�ำในชีวิตเช่นกัน  หำกคุณมองหำเร่ืองแย่ ๆ 

คณุกจ็ะมองเห็นแต่เรือ่งแย่ ๆ  และพลำดเร่ืองด ีๆ  ไป  นีค่อืเหตุผลว่ำท�ำไม

หำกคนเรำเชื่อหรือคำดหวังว่ำจะมีเร่ืองเลวร้ำย  มันก็จะเกิดเร่ืองเลวร้ำย...  

ท�ำให้เรำมองไม่เห็นสิ่งดี ๆ ท่ีอยู่ในชีวิต  นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งว่ำท�ำไมคน

ร�่ำรวยและมีชื่อเสียงหลำยคน  แม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่ำงที่สำมำรถหำได้แล้ว

ก็ตำม  ยังคงซึมเศร้ำและกลำยเป็นพวกติดยำเสพติด  หรือติดเหล้ำ  คน

เหล่ำนี้มัวแต่เพ่งควำมสนใจในสิ่งที่พวกเขำไม่มี  แทนที่จะใส่ใจในสิ่งที่ 

เขำมีอยู่  ดังนั้นพวกเขำจึง  ‘เห็น’  แต่สิ่งท่ียังขำดหำยไปในชีวิต  เมื่อเป็น

เช่นนี้แล้ว  พวกเขำจึงสร้ำงควำมหดหู่ขึ้นในชีวิตของพวกเขำเอง”

“ในท�ำนองเดียวกัน  มีคนอีกจ�ำนวนมำกท่ีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ำย 

ไม่หวือหวำแต่กลับมีควำมสุข  เพรำะพวกเขำให้ควำมสนใจในส่ิงท่ีมี  นี่

คือเหตุผลว่ำท�ำไมคนท่ีบอกว่ำมีน�้ำเหลืออีกตั้งคร่ึงแก้วจึงมีควำมสุข

มำกกว่ำคนที่บอกว่ำมีน�้ำแค่คร่ึงแก้ว”

“ทีนี้คุณพอจะเข้ำใจแล้วใช่มั้ยว่ำ  ควำมเชื่อที่ว่ำของนอกกำย 

ทุกอย่ำง  เช่น  เงินทอง  รถยนต์  ทรัพย์สิน  ช่ือเสียง  และโชคลำภ  ไม่ใช่

สิ่งส�ำคัญอะไรเลย  แม้ว่ำจะเป็นควำมเชื่อท่ีขัดแย้งกับควำมเชื่อของคน

ปกติท่ัวไปก็ตำม  ทัศนคติของเรำต่ำงหำกท่ีมีอิทธิพลต่อควำมสุขในชีวิต  

ดังนั้น  หำกต้องกำรมีควำมสุข  คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีเงินทองมำกมำย  หรือ
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มีบ้ำนหลังใหญ่  หรือมีงำนที่ดี  แต่ทั้งหมดท่ีคุณต้องท�ำคือเปลี่ยนทัศนคติ

ของตัวเอง”  

“แซมมวล จอห์นสัน  นักกวีชำวอังกฤษ  ได้เขียนไว้ว่ำ  ‘แหล่ง

ก�าเนิดของความพึงพอใจต้องเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ  บุคคลใดท่ีไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์  จะค้นหาความสุขโดย

พยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งท่ีเป็นของนอกกาย  แต่ไม่เคยปรับเปลี่ยน

อุปนิสัยของตนเองเลย  บุคคลประเภทน้ีต่อให้พยายามท�าเท่าไหร่ก็ไม่

เกิดประโยชน์  มีแต่จะท�าให้ความทุกข์ท่ีตอนแรกคิดไว้ว่าจะขจัดให้หมด

ไปนั้นกลับเพิ่มพูนมากข้ึนเสียอีก’”

“ผมไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มำก่อนเลย  แต่ผมว่ำมันก็ฟังดูมีเหตุผล

ดีเหมือนกัน”  ชำยหนุ่มพูด

“มันฟังดูน่ำสนใจใช่มั้ย  เอำละ... ทีนี้คุณลองคิดดูสิว่ำโดยปกติแล้ว

พอเกิดสิ่งที่แย่ ๆ  คุณมีแนวโน้มที่จะท�ำอะไรครับ”  คุณเคสเตอร์แมนถำม

“คุณหมำยควำมว่ำยังไงครับ”  ชำยหนุ่มไม่เข้ำใจ

“ก็...  สมมุติว่ำ  คุณก�ำลังจะข้ึนเวทีไปพูดอะไรสักอย่ำงต่อหน้ำคน

เป็นร้อย ๆ คน  คุณอำจต่ืนเต้น  และเร่ิมคิดถึงแต่เร่ืองแย่ ๆ ที่อำจเกิด

ขึน้  เช่น  คณุอำจลืมสิง่ท่ีต้องพดู  หรอือำจพดูตดิอ่ำง  หรอืพดูตะกกุตะกกั  

หรือคิดว่ำอำจกลำยเป็นท�ำให้ตัวเองดูเป็นคนโง่ต่อหน้ำคนอื่น  ถ้ำคุณคิด

แบบนี้  คุณจะรู้สึกมีก�ำลังใจหรือมีควำมพร้อมท่ีจะขึ้นไปพูดบนเวทีได้ 

ยังไง  กำรคิดแบบนี้มันช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมำกข้ึน  หรือกลับท�ำให้คุณ

รู้สึกขวัญเสียมำกขึ้นกันแน่”

“ผมคงรู้สึกเสียก�ำลังใจ”  ชำยหนุ่มตอบ

“แน่นอนอยู่แล้ว  คุณต้องรู้สึกไม่ดีใช่มั้ยล่ะ  หลักกำรลักษณะ

เดียวกันนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับเร่ืองทุกเร่ืองในชีวิตได้  คุณคิดว่ำ

ระหว่ำงคนที่เอำแต่คิดว่ำวันนี้จะต้องเกิดเร่ืองไม่ดี  กับคนที่คิดว่ำวันนี้จะ
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มีแต่เร่ืองดี ๆ   คนไหนจะตื่นขึ้นมำตอนเช้ำด้วยควำมรู้สึกกระปร้ีกระเปร่ำ

พร้อมเดินออกไปใช้ชีวิต  คนไหนจะรู้สึกสดช่ืนไปท้ังวัน”

“ผมเข้ำใจที่คุณพูดนะ  แต่จะเกิดอะไรขึ้นหำกมันไม่ได้เป็นไปอย่ำง

ที่คำดหวังเอำไว้ล่ะครับ  จะเกิดอะไรขึ้นหำกมีเร่ืองแย่ ๆ”

“คุณต้องจ�ำกฎเหล็กข้อนี้ให้แม่นเลย  นั่นคือ...  คุณเลือกได้ว่ำจะ

รู้สึกยังไง!  เหมือนท่ีผมยกตัวอย่ำงเร่ืองให้คุณมองรอบ ๆ  ห้องน่ะ  ดังนั้น

ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์อะไรก็ตำม  คุณสำมำรถเลือกที่จะมองหำของ 

สีน�้ำตำล  หรือของสีน�้ำเงินก็ได้  แต่คุณต้องเพ่งควำมสนใจไปท่ีส่วนท่ีดี ๆ   

แทนท่ีจะกังวลเร่ืองแย่ ๆ”

“แล้วถ้ำมันไม่มีส่วนท่ีดีอยู่เลยล่ะ”

“บำงคร้ังเมื่อเรำต้องเผชิญกับเร่ืองเลวร้ำยในชีวิต  เรำคงมองเห็น

ข้อดีได้ล�ำบำก  แต่วิธีหนึ่งที่ช่วยเรำได้คือ  เรำต้องพยำยำมคุ้ยหำข้อดี 

ต่อไป  พยำยำมมองหำควำมหมำยท่ีดีท่ีซ่อนลึกอยู่ภำยใต้ควำมทุกข์ของ

เรำ  ตัวอย่ำง  ควำมสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ที่สุดอย่ำงหนึ่ง  คือกำรที่พ่อแม่ต้อง

สูญเสียลูกไปตั้งแต่ลูกยังเด็ก  ในสถำนกำรณ์แบบนี้  ทำงออกเดียวท่ีจะ

สำมำรถเอำชนะควำมสูญเสียนี้ได้คือกำรคิดเชิงบวก”

“ตัวอย่ำง  คุณแม่ยังสำวคนหนึ่งซ่ึงอำศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 

โศกเศร้ำเสียใจอย่ำงหนักเพรำะสูญเสียลูกสำววัย  13  ปี  ไปด้วยอุบัติเหตุ

ทำงรถยนต์เพรำะคู่กรณีเมำแล้วขับ  พอผู้เป็นแม่รู้รำยละเอียดว่ำคู่กรณี

เคยมีประวัติเมำแล้วขับมำหลำยต่อหลำยคร้ัง  แต่เพรำะไม่มีกฎหมำย

คุ้มครองผู้ใช้ถนนจำกคนเมำแล้วขับ  เธอจึงริเริ่มรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง 

ดังกล่ำวไปท่ัวประเทศ  ภำยใต้ช่ือว่ำ  กลุ่มมำรดำต่อต้ำนกำรเมำแล้วขับ  

กำรรณรงค์นี้ประสบควำมส�ำเร็จมำกจนได้รับกำรตอบรับจำกสมำชิก 

รัฐสภำอเมริกำ  และได้ออกเป็นกฎหมำยต่อต้ำนกำรเมำแล้วขับมำกกว่ำ  

950  ฉบับ  ต่อมำกำรรณรงค์ได้ขยำยวงกว้ำงออกไปยังประเทศแคนำดำ   

สหรำชอำณำจักร  และประเทศนิวซีแลนด์  และได้ช่วยรักษำชีวิตคนไว้ได้
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นับร้อยนับพันคนตั้งแต่เร่ิมกำรรณรงค์มำ  ท้ังหมดนี้เร่ิมต้นจำกผู้หญิง 

คนหนึ่งที่ตัดสินใจเปลี่ยนควำมเศร้ำของเธอให้กลำยเป็นเร่ืองดี ๆ”

“ทุกประสบกำรณ์ในชีวิตจะให้ของขวัญอะไรสักอย่ำงที่มีประโยชน์

ต่อชีวิตของเรำและคนรอบตัวเรำ  เรำแค่ต้องหำมันให้เจอเท่ำนั้นเอง  

ส�ำหรับตัวผมแล้ว  ผมเจอคุณลุงคนนั้นเมื่อนำนหลำยปีมำแล้ว  ตอนนั้น

ผมตกงำน  สิ่งที่ผมคิดได้ทั้งหมดก็คือผมล้มเหลวและอำจหำงำนไม่ได้อีก

แล้ว  แต่หลังจำกได้คุยกับคุณลุงแล้ว  ผมเร่ิมมองเห็นว่ำกำรที่ผมตกงำน

อำจสิ่งที่ดีก็ได้”

“ตกงำนมันดียังไงเหรอครับ”  ผมถำม

“อย่ำงแรกเลยคือผมมีโอกำสเร่ิมต้นอำชีพกำรงำนใหม่  ต้องเป็น

งำนที่ผมมั่นใจว่ำผมท�ำได้ดี  ดังนั้นแทนที่ผมรู้สึกหดหู่เร่ืองตกงำน  ผม

เลยเร่ิมตื่นเต้น  มีก�ำลังใจ  และมองโลกในแง่ดี  สิ่งเดียวท่ีผมอยำกให้

คุณจ�ำให้ได้ก็คือ  ‘ค�ำนิยำมท่ีเรำก�ำหนดให้แก่สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ของเรำต่ำงหำกที่เป็นตัวก�ำหนดควำมรู้สึกของเรำ’”

“เมื่อผมปรับทัศนคติของตัวเองแล้ว  กำรตกงำนจึงกลำยเป็นกำร

เร่ิมต้นใหม่  มันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผม  เมื่อผมซ่ือสัตย์ต่อตัวเอง  ผม

จึงรู้ว่ำท่ีผ่ำนมำผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับหน้ำที่กำรงำนของตัวเองเลย  ผม

ท�ำงำนเพรำะต้องหำรำยได้เลี้ยงปำกท้อง  แต่พอตกงำน  ผมเลยมีโอกำส

ครุ่นคิดอย่ำงจริงจังว่ำผมต้องกำรท�ำอะไรในชีวิต  ผมต้องกำรท�ำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์  สิ่งที่มีผลกระทบในเชิงบวก  และสิ่งท่ีช่วยเหลือชุมชนได้  ผม

จึงรู้แน่ชัดว่ำผมอยำกเป็นครู  ซ่ึงผมใช้เวลำตัดสินใจไม่นำนเลยที่จะกลับ

ไปเรียนวิทยำลัยใหม่เพ่ืออำชีพครูของผม”

คณุเคสเตอร์เล่ำต่อว่ำ  “มอีกีหนึง่ตัวอย่ำงท่ีผมอยำกเล่ำให้ฟัง  ลอง

สมมติุว่ำคณุเพิง่เลกิกบัแฟน  คณุอำจคดิไปว่ำสำเหตุทีเ่ธอเลกิกบัคณุเพรำะ

คุณไม่มีเสน่ห์  ไม่น่ำรัก  และไม่มีทำงที่จะหำแฟนใหม่ได้  คุณอำจคิดว่ำ

ถึงแม้จะเจอใครใหม่  คุณก็คงไม่มีทำงรักษำควำมสัมพันธ์ให้ยืดยำวได้
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หรอก  ในทำงตรงข้ำม  คุณสำมำรถคิดใหม่ท�ำใหม่และตัดสินใจอย่ำง 

เด็ดเดี่ยวว่ำ  กำรเลิกกับแฟนคุณเท่ำกับเป็นโอกำสให้คุณเจอกับคนอื่นท่ี

ดกีว่ำ  คนทีเ่หมำะสมกบัคณุมำกกว่ำ  ท้ังหมดนีข้ึน้อยูก่บัทศันคตขิองคณุ”

“คุณสำมำรถตีกรอบหรือก�ำหนดให้ประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต

นั้นเป็นเชิงบวกได้  ตัวอย่ำงเช่น  บำงประเทศในโลกนี้ถือว่ำควำมตำย 

คือช่วงเวลำที่ต้องเฉลิมฉลอง  เพรำะพวกเขำเชื่อว่ำเมื่อหมดลมหำยใจ   

จิตวิญญำณจะกลับคืนสู่บ้ำนที่แท้จริง  และเรำจะได้พบกับคนที่เรำรักใน

อีกห้วงเวลำหนึ่งและในอีกภพภูมิหนึ่ง”

“แต่กำรมองให้เห็นด้ำนบวกในทุกสถำนกำรณ์ไม่ใช่เร่ืองง่ำยเสมอ

ไปนี่ครับ”  ชำยหนุ่มเสนอควำมเห็น

“มันยำกเพรำะคุณไม่ได้พยำยำมมองหำมันต่ำงหำกล่ะ  ถ้ำคุณมอง

ไม่เห็นด้ำนบวก  โดยปกติแล้วแสดงว่ำคุณยังไม่ได้ค้นหำมันอย่ำงจริงจัง  

เรำสำมำรถสร้ำงทัศนคติบวกได้ด้วยกำรต้ังค�ำถำมเชิงบวก  เช่น  แทนท่ี

จะตั้งค�ำถำมว่ำ  ‘ท�าไมถึงเกิดเร่ืองแบบน้ีกับฉัน’  ก็ต้ังค�ำถำมเสียใหม่ว่ำ  

‘เราสามารถเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้บ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน’”

“ผมยังไม่ค่อยเข้ำใจเท่ำไหร่”

คุณเคสเตอร์แมนจึงอธิบำยต่อว่ำ  “ในทุก ๆ วัน  คุณต้ังค�ำถำม

กับตัวเองมำกมำย  ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งท่ีคุณเห็น  สิ่งที่คุณได้ยิน  สิ่งที่คุณได้

กลิ่น  สิ่งที่คุณลงมือท�ำ  สิ่งท่ีคุณได้ท�ำไปแล้ว  หรือสิ่งที่คุณก�ำลังจะท�ำ  

ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ำจนกระท่ังเข้ำนอนตอนกลำงคืน  จิตใต้ส�ำนึกของ

คุณต้ังค�ำถำมอยู่ตลอดเวลำ  กระบวนกำรคิดแท้จริงแล้วคือกำรตั้งค�ำถำม

ไปเร่ือย ๆ  ค�ำถำมท�ำให้เกิดค�ำตอบและค�ำตอบท�ำให้เกิดควำมรู้สึก  ดังนั้น  

ถ้ำคุณรู้สึกไม่มีควำมสุข  หรือซึมเศร้ำ  แสดงว่ำจิตใต้ส�ำนึกของคุณก�ำลัง

ตั้งค�ำถำมแบบผิด ๆ อยู่  แทนที่คุณจะถำมในเชิงบวก  คุณก�ำลังถำม 

ตัวเองเชิงลบ”
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“เวลำตกอยู่ในสถำนกำรณ์ล�ำบำก  หลำยคนชอบตั้งค�ำถำมแบบนี้  

‘ท�ำไมถึงเกิดเร่ืองแบบนี้กับฉัน’ หรือ ‘แล้วฉันจะท�ำยังไงดี’ ค�ำถำมเหล่ำนี้

เป็นค�ำถำมเชิงลบ  เป็นค�ำถำมที่ท�ำให้ไร้เร่ียวแรงและคิดลบ  เป็นค�ำถำม

ทีท่�ำให้เกดิค�ำตอบแบบยอมแพ้  ท�ำให้เกิดควำมรู้สกึสงสำรตัวเอง  สิ้นหวัง  

และซึมเศร้ำ  หำกเรำต้ังค�ำถำมเชงิบวกและท�ำให้เกดิแรงฮดึ  เรำจะสำมำรถ

สร้ำงให้เกิดควำมรู้สึกที่แตกต่ำงไปโดยสิ้นเชิง”

“ค�ำถำมที่ท�ำให้รู้สึกว่ำมีเร่ียวแรงคืออะไรครับ”  ชำยหนุ่มถำม

“มันก็เป็นค�ำถำมท่ีท�ำให้เรำรู้สึกมีพลัง  มีอ�ำนำจ  และมีควำมหวัง  

เช่น  เมื่อไหร่ก็ตำมท่ีผมเจอกับปัญหำ  ผมจะต้ังสติแล้วถำมค�ำถำมตัวเอง

สำมข้อซ่ึงท�ำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติท่ีผมมีต่อปัญหำได้ทันที”

“ค�ำถำมข้อท่ีหนึ่ง  ‘ปัญหาที่เกิดข้ึนมีข้อดีอะไรบ้าง’”

“แล้วถ้ำไม่มีข้อดีอะไรเลยล่ะครับ”  ชำยหนุ่มถำมแทรกขึ้นมำ

“ผมกจ็ะถำมว่ำ ‘ปัญหาทีเ่กดิข้ึนอาจจะมีข้อดอีะไรอยูบ้่างหรอืเปล่า’  

คุณเห็นมั้ยว่ำเมื่อถำมแบบนี้  คุณก็ต้องพยำยำมค้นหำข้อดีอะไรก็ได้ 

สักอย่ำงให้เจอให้ได้  มันก็เหมือนกับตอนท่ีผมบอกให้คุณมองหำของท่ี

เป็นสีน�้ำเงินท่ีอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละครับ  ซ่ึงคุณก็ตั้งสติมองหำมันจน

เจอใช่มั้ยครับ”

“นี่เป็นกำรเน้นย�้ำสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้ำนี้ว่ำ  ในเร่ืองเลวร้ำยยังมี

สิ่งที่ดีซ่อนอยู่  และปัญหำที่เกิดขึ้นคือของขวัญที่แสร้งปลอมตัวมำ  ทุก

อย่ำงสำมำรถปรับเปลี่ยนมุมมองได้  และเมื่อท�ำเช่นนั้นได้  คุณจะมีพละ

ก�ำลงัท่ีจะท�ำให้ชีวติของคณุมคีวำมหมำยไม่ว่ำจะอยูใ่นสถำนกำรณ์ใดกต็ำม  

และนี่คือเคล็ดลับชีวิตเปี่ยมสุขข้อที่หนึ่ง”

“คุณลุงคนนั้นให้กระดำษที่มีรำยชื่อกับผมมำเหมือนกัน  ทุกคน 

สอนผมเร่ืองเคล็ดลับชีวิตเปี่ยมสุขและทุกคนเคยทุกข์ใจอยู่กับวิกฤตใน

ชีวิตมำแล้วทั้งนั้น  แต่ทุกคนก็สำมำรถเอำชนะปัญหำมำได้  เพรำะพวกเขำ

เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุกำรณ์ในชีวิตให้เป็นควำมหมำยเชิงบวก”
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“ค�ำถำมข้อท่ีสองคือ  ‘อะไรคือสิ่งผิดปกติ’”

“ค�ำถำมลักษณะนี้เป็นกำรตั้งสมมติฐำนว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว  ดังนั้นมันจึงท�ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ต่ำงออกไปเมื่อ

เทียบกับกำรตั้งค�ำถำมว่ำ  ‘นี่มันเร่ืองอะไรกันเนี่ย’”

“ค�ำถำมข้อที่สำมคือ  ‘อะไรคือสิ่งท่ีฉันสามารถท�าได้เพื่อแก้ไข

ปัญหาและยังรู้สึกสนุกไปกับมันได้ด้วย’  ค�ำถำมนี้ช่วยให้คุณเฟ้นหำ

ศักยภำพท่ีคุณมีเพื่อใช้แก้ปัญหำ  และยังช่วยให้คุณไม่เครียดจนเกินไป”

“ขอผมยกตัวอย่ำงประกอบอีกสักหน่อยนะครับ  เมื่อวำนเย็นตอน

ที่รถเสีย  หำกคุณต้ังค�ำถำมว่ำ  ‘มันมีข้อดีอะไรบ้ำงมั้ย’  คุณอำจนึกได้ว่ำ  

‘โชคดีมำกที่ผมไม่ได้บำดเจ็บอะไร’  หรือ  ‘โชคดีมำกที่ยังมีช่ำงบริกำรมำ

ซ่อมรถให้ได้’  หรือ  ‘โชคดีมำกท่ีรถเสียตรงนี้ไม่ใช่ไปเสียอยู่บนถนนเส้น

เล็ก ๆ ที่ไหนก็ไม่รู้’”

“แล้วหำกคุณต้ังค�ำถำมต่อไปว่ำ  ‘อะไรคือสิ่งผิดปกติล่ะ’  ในกรณี

นี้มันเห็นได้ชัดเจนว่ำสิ่งท่ีผิดปกติไปคือ  ‘รถฉันเอง’  จำกนั้นก็ถำมต่ออีก

ว่ำ  ‘ฉันท�ำอะไรได้บ้ำงมั้ยที่จะแก้ไขปัญหำและไม่ต้องเครียดมำก’  สิ่งท่ี

คุณท�ำได้คือโทรแจ้งศูนย์บริกำรรถเสียและรอช่ำงเท่ำนั้น  เมื่อโทรเสร็จ

แล้วคุณก็สำมำรถใช้เวลำระหว่ำงท่ีรอช่ำงเพ่ือผ่อนคลำยก็ได้  เช่น  อ่ำน

หนังสือพิมพ์  หรือหนังสืออะไรก็ได้  หรือฟังรำยกำรวิทยุท่ีคุณอำจไม่ค่อย

มโีอกำสฟังเท่ำไหร่นกั  คณุอำจใช้เวลำคดิวำงแผนพกัผ่อนช่วงวนัหยดุยำว

ทีก่�ำลงัจะมำถงึ  หรือเขยีนจดหมำย  หรือเขยีนหนงัสอืท่ีคณุอำจเคยสญัญำ

กับตัวเองเอำไว้เมื่อนำนมำแล้ว  หรือคุณอำจหำที่เอนหลังและถือโอกำสงีบ

สักหน่อยก็ได้จนกว่ำช่ำงจะเดินทำงมำถึง”

“อีกตัวอย่ำงหนึ่ง...  สมมุติว่ำคุณก�ำลังรู้สึกหดหู่เพรำะคุณน�้ำหนัก

เกิน  ให้คิดว่ำมีข้อดีอะไรบ้ำงมั้ย  ข้อดีคือคุณเดินมำถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ำ

ไม่มีควำมสุขกับเร่ืองน�้ำหนักตัว  และต้องกำรแก้ไขให้ดีขึ้น  นี่คือโอกำสดี

ที่คุณรู้สึกตัวเสียทีว่ำต้องเปลี่ยนตัวเองอย่ำงจริงจัง  เพรำะกำรที่มีน�้ำหนัก
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เกินเท่ำกับเพิ่มควำมเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคหัวใจ  แล้วอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติล่ะ  

ก็น�้ำหนักตัวและรูปร่ำงคุณ  แล้วคุณจะแก้ปัญหำนี้ยังไง  คุณก็เร่ิมศึกษำ

หำข้อมูลเร่ืองโรคอ้วน  เร่ิมเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร  และ

เร่ิมออกก�ำลังกำย  แล้วคณุควรท�ำยงัไงถงึจะรู้สกึสนกุไปกบักำรลดน�ำ้หนกั  

คุณอำจสมัครเป็นสมำชิกศูนย์ออกก�ำลังกำย  คุณจะได้ออกไปเจอคน 

อ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหำเดียวกับคุณ  หรือไม่ก็ลองหำวิธีกำรออกก�ำลังท่ีคุณชอบ

กไ็ด้  เช่นกำรไปลงเรียนเต้นร�ำ  ซ่ึงเป็นกำรออกก�ำลงักำยทีด่วีธีิหนึง่เหมอืน

กัน  หรือหำอำหำรเพื่อสุขภำพที่คุณชอบและลงเรียนท�ำอำหำรเพื่อสุขภำพ”

ชำยหนุ่มพูดข้ึนว่ำ  “เยี่ยมไปเลยครับ  ง้ันแปลว่ำคนเรำสำมำรถ

ตัง้ใจเปลีย่นทัศนคติของตวัเองได้ด้วยกำรเพ่งควำมสนใจเร่ืองทีด่หีรอืคำด

หวังในผลลัพธ์ท่ีดี ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเรำ  และต้ังค�ำถำมที่ท�ำให้เรำเกิด

พลังใจท่ีดี  ใช่มั้ยครับ”

“ถูกต้องครับ” คุณเคสเตอร์แมนตอบ “แก่นแท้ของกำรสร้ำงให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและมีควำมสุขในชีวิตคือกำรรูส้ึกขอบคุณ!  เคล็ดลับ

ชีวิตเปี่ยมสุขคือกำรพัฒนำปลูกฝังทัศนคติของควำมรู้สึกขอบคุณ”

“แล้วต้องท�ำยังไงครับ”

“คุณเคสเตอร์อธิบำยต่อว่ำ  ลองหำสิ่งท่ีคุณรู้สึกขอบคุณโดยถำม

ตัวเองทุกวันว่ำ  ‘อะไรคือสิ่งท่ีฉันรู้สึกขอบคุณ’”

“แล้วถ้ำผมไม่มอีะไรทีรู้่สกึว่ำต้องขอบคณุล่ะครับ”  ชำยหนุม่ยงัถำม

โต้แย้งต่อไป

คุณเคสเตอร์แมนเลิกคิ้วแล้วมองหน้ำชำยหนุ่ม  “เมื่อหลำยปีก่อน  

ผมไปเยี่ยมเพื่อนผมที่ก�ำลังจะเสียชีวิต  คุณหมอบอกว่ำเขำคงมีชีวิตอยู่ได้

ไม่เกินหนึ่งปี  ผมคำดไว้ว่ำเพ่ือนผมต้องซึมเศร้ำ  แต่กลับเป็นว่ำเขำรู้สึก

เบิกบำน  และมีชีวิตชีวำอย่ำงท่ีสุด”

“มันเป็นไปได้ยังไงท่ีคนท่ีรู้ตัวว่ำจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีจะรู้สึก

เบิกบำน”  ชำยหนุ่มถำมอย่ำงสงสัย
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คุณเคสเตอร์แมนเล่ำต่อว่ำ  “ผมถำมเพ่ือนว่ำ  ‘จิม  ท�ำไมนำยถึงดู

มีควำมสุขมำกเหลือเกินล่ะ’  เพื่อนผมตอบว่ำ  ‘เพราะฉันตื่นข้ึนมาทุกเช้า

และรู้ว่าวันนี้ฉันยังหายใจอยู่น่ะสิ’  มันช่ำงเป็นค�ำตอบท่ีเรียบง่ำยมำก  ถ้ำ

ขนำดคนที่ก�ำลังใกล้ตำยยังสำมำรถหำสิ่งท่ีเขำรู้สึกขอบคุณได้ละก็  ท�ำไม

คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอย่ำงเรำถึงจะหำไม่ได้ล่ะ”

“ไม่ว่ำสถำนกำรณ์ท่ีเรำประสบอยู่นั้นจะเลวร้ำยแค่ไหนก็ตำม  มัน

ต้องมีอะไรสักอย่ำงท่ีเรำจะรู้สึกขอบคุณ”

“ควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตหรูหรำกับชีวิตธรรมดำไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

สถำนกำรณ์ทีเ่กดิข้ึนในชีวิต  แต่ข้ึนอยูก่บัทัศนคตท่ีิคณุมต่ีอชวิีต  ทศันคติ

เปรียบเหมือนกับแปรงทำสีท่ีคุณสำมำรถหยิบมันขึ้นมำ  แล้วทำมันลงท่ี

จิตใจของคุณ  คุณแค่เลือกว่ำต้องกำรสีอะไรเท่ำนั้น”

ระหว่างท่ีชายหนุ่มเดินทางกลบับ้าน  เขาก็ครุน่คิดสิง่ท่ีเขา

ได้เรียนรู้มำในวันนี้  เขำรู้สึกว่ำได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและชีวิตของตัวเอง

มำกขึ้น  แต่สิ่งที่ส�ำคัญท่ีสุดก็คือ  เขำเร่ิมเข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมเขำถึงรู้สึกไม่มี

ควำมสุขมำนำน

เย็นวันนั้นชำยหนุ ่มลงมือเขียนบันทึกสิ่งที่เขำได้พูดคุยกับคุณ 

เคสเตอร์แมนเอำไว้สั้น ๆ ว่ำ...
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เคล็ดลับความสุข ข้อที่ 1

พลังของทัศนคติ

- พื้นฐำนของควำมสุขเร่ิมต้นที่ทัศนคติที่ตัวผมเองมีต่อชีวิต  ผมจะ

มีควำมสุขมำกเท่ำไหร่ก็ได้แล้วแต่ใจผมต้องกำร  จำกนี้เป็นต้นไป

ผมจะพัฒนำจิตใจของผมให้มีควำมสุข

- ถ้ำผมคำดหวังในสิ่งท่ีดีท่ีสุด  ผมจะได้สิ่งท่ีดีที่สุด

- ควำมสุขคือตัวเลือกหนึ่ง  ดังนั้นผมสำมำรถเลือกที่จะมีควำมสุข

เมื่อไหร่ก็ได้  และที่ไหนก็ได้

- ประสบกำรณ์ในชีวิตทุกอย่ำง  สำมำรถน�ำมำปรับเปลี่ยนให้เกิด 

ควำมหมำยเชิงบวกได้เสมอ  ตัง้แต่นีเ้ป็นต้นไป  ผมจะมองหำข้อดี

ในทุกเหตุกำรณ์และในทุก ๆ คน

- หำกต้องประสบกับปัญหำตึงเครียด  ให้ถำมค�ำถำม 3 ข้อต่อไปนี้

1. ปัญหำที่เกิดขึ้นมีข้อดีอะไรบ้ำง  หรืออำจจะมีข้อดีอะไรอยู่บ้ำง

หรือเปล่ำ

2. อะไรคือสิ่งผิดปกติ

3. อะไรคือสิ่งที่ฉันสำมำรถท�ำได้เพื่อแก้ไขปัญหำและยังรู้สึกสนุก

ไปกับมันได้ด้วย

- ควำมรู้สึกขอบคุณคือรำกฐำนของชีวิตท่ีเปี่ยมสุข  จำกนี้เป็นต้นไป  

ผมจะมองหำสิ่งที่ท�ำให้ผมรู้สึกขอบคุณ  ควำมคิดของผมคือสิ่งท่ี

ท�ำให้ผมมีควำมสุขก็ได้หรือไม่มีควำมสุขก็ได้  ไม่ใช่สถำนกำรณ์  

ถ้ำผมควบคมุควำมคดิของตัวเองได้  ผมกจ็ะควบคมุควำมสขุของ

ตัวเองได้เช่นกัน
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“คุณลุงทราบวิธีเหรอครับ”  ชายหนุ่ม

เริ่มอยากรู้ขึ้นมา

“ตอนเด็ก ๆ   แม่ผมสอนให้รูจ้กักับกฎทอง

ของความรัก”  ชายชราอธิบายให้ฟัง  

“ท่านบอกกับผมว่า  ‘ไม่เห็นต้องไปท�ำ
อะไรให้มันยุ่งยำกเลย  ถ้ำอยำกเป็นท่ีรัก
ของใครต่อใคร  ลกูกต้็องหดัเป็นคนทีม่รีกั
ให้กับคนอื่นเสียก่อน’”
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ค�าน�า

“สิง่ดีงามที่สุดในโลกนั้นมิอาจมองเห็นได้ด้วยตา
หรือจับต้องได้ด้วยมือ  แต่ต้องรับรู้ด้วยใจ”

เฮเลน  เคลเลอร์

คนเราต่างโหยหาความรักและอยากมีชีวิตคู่ท่ีหวานชื่น 

ด้วยกันทุกคน  เผลอ ๆ อำจจะมำกกว่ำอะไรในโลกเลยด้วยซ�้ำ  แถมยัง

พยำยำมมองหำควำมผูกพันที่พิเศษ ๆ  แบบนั้นกันอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวัน  ถึง

แม้จะเป็นอย่ำงนั้น  แต่เหตุใดโลกเรำจึงยังเต็มไปด้วยผู้คนท่ีต้องใช้ชีวิต

อยู่อย่ำงโดดเดี่ยว  พยำยำมมองหำใครสักคนด้วยควำมหวัง  แต่ก็ยัง 

ไม่ได้เจอกับคนที่ใช่เลยสักที  ถ้ำควำมรักคือสิ่งที่เรำถวิลหำกันมำกที่สุด  

แล้วท�ำไมสถิติกำรหย่ำร้ำงและจ�ำนวนครอบครัวที่แตกแยกจึงมีแต่สูงขึ้น

อย่ำงไม่น่ำจะเป็นอยู่อย่ำงนี้  เหตุใดพ่อหรือแม่อีกเป็นจ�ำนวนไม่น้อยจึง 

ยังต้องสู้ทนเลี้ยงดูครอบครัวไปตำมล�ำพังคนเดียว  เพรำะอะไรตำมเมือง

ใหญ่ ๆ จึงมีแต่ผู้คนท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่อย่ำงอ้ำงว้ำงและไร้ซ่ึงคนเหลียวแล  

หรือมันจะเป็นเพรำะว่ำท่ีผ่ำนมำพวกเรำมัวไปเสำะหำควำมรักในที่ที่ไม่ถูก

ไม่ควรกันอยู่

ควำมรักไม่ได้เป็นผลพวงมำจำกโชคชะตำหรือฟ้ำลิขิต  หรือเป็น

หลมุด�ำทำงอำรมณ์ท่ีมไีว้ให้เรำพลดัตกลงไปหรือปีนกลบัขึน้มำเหมอืนอย่ำง

ที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดกัน  ควำมรักคือสิ่งที่เรำสร้ำงสรรค์มันขึ้นมำ...  และ

ไม่ว่ำใครก็จะมีพลังอ�ำนำจที่จะท�ำอย่ำงนั้นกันได้ทุกคน  เรำทุกคนล้วนมี

พลังอ�ำนำจที่จะมีรักให้กับใคร ๆ และท�ำให้ใครต่อใครมำรักเรำ  ชีวิตคู่ท่ี

หวำนชื่นนั้นเป็นสิ่งท่ีสร้ำงกันได้  ไม่ว่ำจะเป็นใครมำจำกไหน  จะโสดสนิท

หรือก�ำลังจมปลักอยู่กับชีวิตคู่ท่ีจืดชืดและไม่มีควำมสุขเอำเสียเลย  เรำ

ย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีข้ึนได้เสมอ  และเรำทุกคนต่ำงมีพลังอ�ำนำจใน

กำรเปลี่ยนแปลงที่ว่ำนี้อยู่ในมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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หนงัสอื  10  เคล็ดลับความรัก  (The Ten Secrets of Abundant  

Love)  เล่มนี้  จะอธิบำยถึงวิธีหรือแนวทำงที่คุณจ�ำเป็นต้องมีเพ่ือท�ำให้

คุณมีควำมรักที่ยั่งยืน  มีควำมรู้สึกเปี่ยมรัก  ตัวละครหลำยคนในหนังสือ

เล่มนี้จะต่ำงจำกในเรื่องเล่ำส่วนใหญ่เนื่องจำกเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง  ซึ่งผม

จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่ือของพวกเขำไปบ้ำงเพ่ือควำมเหมำะสม  

ผมหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำเร่ืองรำวของผูค้นเหล่ำนีจ้ะเป็นแรงบนัดำลใจ

ให้กับคุณ ๆ ได้เหมือนกับที่มันเคยจุดประกำยให้กับผมมำแล้ว  และหวัง

อีกด้วยว่ำมันจะคอยเตือนใจให้คุณคิดอยู่เสมอเลยว่ำ  ไม่ว่ำใครก็สำมำรถ

ท�ำชีวิตตัวเองให้ดีเท่ำกับท่ีมันควรจะเป็นกันได้ท้ังนั้น  ซ่ึงนั่นหมำยถึงกำร

มีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยควำมเบิกบำนและสิ่งมหัศจรรย์  ท้ังยังเปี่ยมล้นไปด้วย

ควำมรักอย่ำงหำที่สุดไม่ได้เลยทีเดียว

    ด้วยควำมปรำรถนำดี

       อดัม  แจ็กสัน
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จุดเริ่มต้นจากการเป็นแขกในงานแต่งงาน
กับความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว

แขกผู้มีเกียรติในงานกว่า  200  คน  รวมทั้งคุณอาจ

ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่ำ  ท่ีโต๊ะมุมสุดของห้องจัดเลี้ยงแห่งนั้นมีชำยคน

หนึ่งก�ำลังนั่งอยู่เพียงล�ำพัง  เขำเป็นชำยหนุ่มในวัย  20  ปลำย ๆ  รูปร่ำง

สันทัด  อยู่ในชุดทักซิโดสีด�ำเหมือนกับผู้ร่วมงำนคนอ่ืน ๆ 

กระนั้น  เขำยังรับรู้ได้เลยว่ำภำพที่เขำก�ำลังนั่งอยู่อย่ำงเดียวดำย

แบบนั้นคงไม่มีทำงหลุดรอดสำยตำใคร ๆ ไปได้แน่ ๆ เพื่อนร่วมโต๊ะทุก

คนพำกันออกไปเต้นร�ำ  แต่ด้วยควำมเป็นคนขี้อำยและไม่มีคนควงคู่มำ

ด้วย  เขำจึงเลอืกท่ีจะนัง่อยูเ่พียงคนเดยีวและซึมซับบรรยำกำศรอบ ๆ  งำน

ตำมล�ำพัง

ชำยหนุ่มไม่อำจปฏิเสธได้เลยว่ำ  ไม่ว่ำจะมองจำกมุมไหน  นี่คือ

งำนฉลองมงคลสมรสที่ทุ่มงบอย่ำงไม่อั้นเพื่อต้อนรับแขกเหร่ือให้ดีที่สุด  

งำนเลี้ยงวันนี้เปิดตัวด้วยค็อกเทลแชมเปญ  ตำมมำด้วยอำหำรจำนหลัก

อีกหกอย่ำง  และระหว่ำงนั้นก็จะมีวงดนตรีแจ๊สแบบเจ็ดชิ้นไว้คอย 

ขับกล่อมและบรรเลงเพลงเพื่อเชิญชวนแขกเหร่ือให้ออกไปเต้นร�ำกัน  

สถำนท่ีนั้นโอ่อ่ำสมกับเป็นห้องแกรนด์บอลรูมของโรงแรมชั้นน�ำแห่งหนึ่ง

ในย่ำนกลำงเมือง  

ทั้ง ๆ  ที่ก�ำลังนั่งอยู่ในสถำนท่ีท่ีเลิศหรูขนำดนั้น  แต่ใจของชำยหนุ่ม

กลับไม่มีควำมสุขเอำเสียเลย  เขำเป็นคนไม่ชอบเข้ำสังคมมำแต่ไหนแต่ไร  

และยงัคดิไม่ออกเลยว่ำกำรมำอยูใ่นห้องเดยีวกนักบัคนทีไ่ม่รู้จักมกัคุน้อกี  
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200  คน  นั้นมันจะน่ำสนุกท่ีตรงไหน  บุคคลเดียวในงำนที่พอจะรู้จักอยู่

บ้ำงคือเจ้ำบ่ำว  ซ่ึงเป็นเพ่ือนเก่ำที่ไม่ได้เจอะเจอกันมำนำน  

ชำยหนุ่มมองเห็นเพ่ือนและเจ้ำสำวป้ำยแดงก�ำลังเต้นร�ำคลอเคลีย

กันอยู่ท่ีกลำงฟลอร์  ทั้งคู่ดูมีควำมสุขเสียเหลือเกินจนเขำต้องอิจฉำและ

อดคิดไม่ได้ว่ำตัวเขำจะมีวำสนำได้แต่งงำนอย่ำงนี้บ้ำงหรือเปล่ำ

“ท�ำไม...”  เขำร�ำพึงอยู่ในใจ  “คนอื่นถึงแต่งงำนแต่งกำร  สร้ำงเนื้อ

สร้ำงตัว  จนมีลูกมีเต้ำกันได้  แต่เรำกลับไม่เคยคบใครได้เกินสองสำม

เดอืนเลยสกัคน”  มนัไม่ใช่ว่ำเขำจะไม่มปัีญญำหำสำวมำควงออกไปกนิข้ำว

นอกบ้ำนกับเขำหรอก  แต่ปัญหำมันอยู่ที่ว่ำเขำยังไม่เคยเจอคนท่ีใช่หรือท่ี

จะคบหำกันไปให้ยำว ๆ  เลยสักคน  ซ่ึงนั่นก็คือใครสักคนที่เขำอยำกจะอยู่

เคียงข้ำงไปจนกว่ำชีวิตจะหำไม่

เมื่อคิดเร่ืองนี้ข้ึนมำทีไร  เขำมีอันต้องเศร้ำใจทุกที  ชำยหนุ่มคิดว่ำ

มันต้องมีอะไรผิดพลำดแน่ ๆ เขำจึงไม่อำจมีชีวิตคู่ที่ยืนยำวอย่ำงท่ีอยำก

ให้เป็นได้เลย  แต่บำงคร้ังเขำจะบอกกับตัวเองว่ำโชคคงยังไม่เข้ำข้ำง 

เขำเท่ำนั้นเอง  บำงทีมันอำจจะจริงอย่ำงท่ีเพ่ือน ๆ เคยปลอบใจเขำก็ได้ 

ว่ำ  ทั้งหมดท้ังปวงล้วนเป็นเร่ืองของพรหมลิขิตเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น   

โชคชะตำอำจน�ำพำเขำให้ได้มำพำนพบกับรักแท้เข้ำสักวัน  หรืออำจไม่เข้ำ

ข้ำงเขำเลยก็ได้  และไม่ว่ำผลจะออกมำเป็นยังไง  เขำก็คงต้องก้มหน้ำรับ

กรรมไปตำมนั้น

เมื่อสองปีก่อน  เขำเคยคิดว่ำตัวเองได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้ำ

ให้แล้ว  แต่ท้ังหมดมอีนัต้องมำจบลงภำยในเวลำเพียงสำมเดอืนเท่ำนัน้เอง  

เขำตรอมใจขนำดหนักถึงขนำดล้มหมอนนอนเสื่อ  กินไม่ได้  นอนไม่หลับ

อยู่หลำยสัปดำห์  หลังจำกนั้นเขำจึงตั้งปณิธำนเอำไว้เลยว่ำ  จะไม่ยอมให้

ใครมำท�ำให้เขำต้องชอกช�้ำใจเหมือนอย่ำงเธอคนนั้นอีกแล้ว
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ระหว่ำงก�ำลังนั่งมองดูคู่รักหลำย ๆ คู่ท่ีมำในงำนไปเร่ือย ๆ บ้ำงก็

ก�ำลังประคองกอดและพูดจำหยอกเย้ำกันอยู่ในวงแขน  บ้ำงก็ก�ำลังร้อง

เพลงและเต้นร�ำกันอย่ำงสนุกสนำน  เขำก็บอกกับตัวเองว่ำดีแล้วท่ีเขำยัง

คงเป็นโสดและใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่อยำ่งนี้  คนที่สำมำรถอยู่

กันได้อย่ำงยืนยำวจริง ๆ จะมีสักกี่คู่กันเชียว  มีคนสักเท่ำไหร่ท่ีจะอยู่กิน

จนแก่เฒ่ำไปด้วยกนัได้  อย่ำงน้อยกำรเป็นโสดกจ็ะไม่ท�ำให้เขำต้องพบพำน

กบัควำมเจ็บปวดเมือ่ถงึครำวท่ีต้องแยกขำดจำกกนัและต้องสญูเสยีอกีฝ่ำย

หนึ่งไป  และเขำก็ยังมีอิสระท่ีจะไปไหนต่อไหนได้ทุกเมื่อตำมที่ใจต้องกำร

จำกนั้น  ขณะก�ำลังกวำดสำยตำไปรอบ ๆ ห้อง  ชำยหนุ่มก็ได้พบ

กับภำพบำงภำพท่ีท�ำให้เขำต้องกลับมำคิดทบทวนเร่ืองนี้ดูอีกคร้ัง  สิ่งท่ี

ก�ำลังเกิดข้ึนตรงหน้ำได้ย�้ำเตือนเขำว่ำควำมรักคือสิ่งที่เป็นไปได้และชีวิตคู่

ที่หวำนช่ืนและยั่งยืนยำวนำนนั้นมีอยู่จริง  ภำพท่ีเขำเห็นคือคู่รักสูงวัยสอง

คนซ่ึงก�ำลงัประคองกอดกนัอย่ำงแนบแน่นและส่งสำยตำหวำนซ้ึงให้แก่กนั

และกันอยู่ตรงกลำงฟลอร์  

ระหว่ำงก�ำลังนั่งมองชำยหญิงสูงอำยุ

ทั้งสองท่ำนเต้นร�ำกันอยู่

ในใจเขำก็นึกสงสัยขึ้นมำว่ำ  

มันจะมีพลังปำฏิหำริย์บำงอย่ำงมำดลบันดำล

ให้มีใครสักคนมำรอคอยเขำอยู่  

ณ  ที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้บ้ำงมั้ยหนอ
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“ความรักไม่ได้เกิดจากการน่ัง

จ้องตากันไปมา  แต่ต้องรู้จักมอง
ออกไปในทิศทำงเดียวกัน”

            อ็องตวน  เดอ  แซ็งแตกซูว์เปรี
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เคล็ดลับความรัก ข้อที่1
พลังของความคิด

: ความคิดก�าหนดการกระท�า การกระท�าก�าหนดพฤติกรรม 
และพฤติกรรมจะลิขิตชะตาชีวิตเราให้เป็นไปในทางต่าง ๆ 

วันต่อมา ชายหนุ่มได้โทรศัพท์ไปหาทุกคนในบัญชรีายชือ่  

เขำรู้สกึประหม่ำและเคอะเขินอยูไ่ม่น้อยเมือ่ต้องโทรศพัท์ไปหำคนทีไ่ม่เคย

รู้จักกันมำก่อนถึง  10  คน  เพ่ือถำมถึง  “เคล็ดลับของการเป็นคนที่ 

เปี่ยมล้นไปด้วยรัก”  แต่ต้องประหลำดใจอย่ำงมำกเมื่อทั้งหมดดูเหมือน

จะรู้อยู่แล้วว่ำชำยหนุ่มก�ำลังพูดถึงเรื่องอะไร  แถมยังตื่นเต้นดีใจเป็นอย่ำง

มำกท่ีได้พูดคุยกับเขำ  ชำยหนุ่มจัดกำรนัดหมำยเพื่อทยอยไปพบบุคคล

เหล่ำนั้นจนครบท้ัง  10  คน  ในเวลำสองสำมสัปดำห์ต่อมำ

ชำยหนุม่รู้สกึอยำกพบบุคคลหมำยเลขหนึง่ในรำยกำรมำกเป็นพเิศษ  

เขำคือ  ดร.ฮิวโก้ ปูเชีย  ศำสตรำจำรย์เกษียณอำยุสำขำสังคมวิทยำ  ผู้มี

แนวคิดด้ำนมนุษยสัมพันธ์อันโดดเด่นจนเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่ำงดีใน

แวดวงวิชำกำร  ท่ำนเขียนหนังสือเกี่ยวกับศำสตร์ที่ว่ำนี้ออกมำหลำยเล่ม

จนขำยดิบขำยดี  และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยำกรทำงรำยกำรวิทยุและทีวี

อยู่หลำยรำยกำร  ข้อคิดเห็นท่ี  ดร.ปูเชียได้น�ำเสนอนั้นสำมำรถสรุปเป็น 

ใจควำมส�ำคัญได้ว่ำ  มนุษย์เรำได้เพียรพยำยำมท�ำทุกอย่ำงเพื่อควำม

ก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเศรษฐกิจ  แต่ไม่เคยหันมำมองสิ่งท่ีเป็น 

แก่นแท้ของชีวิตกันเลย  ค�ำท�ำนำยของอินเดียนแดงเผ่ำครีที่ท่ำนชอบ

หยิบยกมำอ้ำงถึงอยู่บ่อย ๆ เลยก็คือ  
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“เม่ือใดท่ีไม้ต้นสุดท้ายถูกโค่นให้ล้มลง  เมื่อใดที่สายน�้าสาย

สุดท้ายถูกแปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ  เมื่อใดที่ปลาตัวสุดท้ายถูกจับข้ึนมา

เป็นอาหาร  เม่ือนั้น  เจ้าจะได้รู้เสียทีว่าเงินคือสิ่งที่กินไม่ได้”  

ดร.ปูเชียเป็นชำยรำ่งใหญ่ในวัย  60  กวำ่ท่ีมีเพื่อนฝูงมำกมำย  ผม

ของท่ำนขำวสลวยและยำวลงมำถึงไหล่  รับกับใบหน้ำท่ีดูเป็นคนใจดีและ

อ่อนกว่ำอำยุจริงต้ัง  20  ปี  อำจำรย์ตรงเข้ำมำสวมกอดชำยหนุ่มอย่ำงกับ

เป็นเพื่อนเก่ำท่ีไม่ได้เจอะเจอกันมำนำน  เล่นเอำชำยหนุ่มถึงกับตั้งตัว 

ไม่ติดเพรำะไม่ค่อยได้กอดกับใคร  ถึงแม้จะเป็นญำติพี่น้องก็ตำม  ปกติ

เขำจะแค่จับมือกับอีกฝ่ำยให้จบ ๆ ไปเท่ำนั้นเอง  

“เป็นยงัไงบ้ำงครับ  เมือ่วำนคณุคงไปเจอชำยชรำชำวจีนมำแล้วสนิะ”  

ดร.ปูเชียกล่ำวกับชำยหนุ่มพร้อมเชิญให้เขำนั่ง  “ท่ำนเป็นยังไงบ้ำง”  เขำ

ถำมต่อ

“ผมว่ำท่ำนดูดีมำก ๆ  เลยครับ”  ชำยหนุ่มตอบขณะหย่อนก้นลงนั่ง  

“ท่ำนเป็นใครมำจำกไหนเหรอครับ”

“ผมก็รู้เท่ำ ๆ กับคุณนั่นแหละ  ผมเคยเจอท่ำนแค่คร้ังเดียว  แต่

นั่นมันก็  30  กว่ำปีมำแล้วนะ  ก็เพรำะท่ำนนี่แหละ  ผมถึงเปลี่ยนไปเป็น

คนละคนเลย  ทั้งวิธีกำรสอนหนังสือและกำรด�ำเนินชีวิต”

“ผมเจอท่ำนไม่นำนหลังจำกมำท�ำงำนที่มหำวิทยำลัยแห่งนี้  ผมได้

รับมอบหมำยให้สอนนักศึกษำปีหนึ่งเป็นจ�ำนวนหกกลุ่มด้วยกัน  พอเร่ิม

เรียนไปได้สัก  10  สัปดำห์  ผมพบว่ำมีนักศึกษำคนหนึ่งหำยไป  เธอเป็น

เด็กหน้ำตำดี  ร่ำเริง  เฉลียวฉลำด  และอ่อนไหวมำกเมื่อดูจำกผลงำนท่ี

เธอท�ำมำส่ง  พอเธอหำยไปประมำณสำมสัปดำห์  ผมจึงถำมเพื่อนที่นั่ง 

ข้ำง ๆ  ว่ำพอจะรู้มั้ยว่ำเธอหำยไปไหน  เชื่อมั้ยว่ำนอกจำกจะไม่รู้แล้ว  พวก

เพือ่นยงัไม่มทีีท่ำว่ำจะสนใจเร่ืองนีเ้ลยด้วยซ�ำ้  แม้แต่ชือ่เสยีงเรียงนำมของ

เธอ  พวกนั้นก็ยังไม่รู้เลยสักคน!”
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“พอหมดคำบ  ผมจึงรีบไปที่ฝ่ำยธุรกำรของคณะเพื่อถำมไถ่ว่ำเธอ

หำยไปไหนและท�ำไมถึงไม่ยอมมำมหำวิทยำลัย  ‘ขอโทษด้วยนะคะท่ีไม่ได้

แจ้งให้ทรำบเพรำะคิดว่ำอำจำรย์น่ำจะรู้เร่ืองนี้แล้ว’  เจ้ำหน้ำที่คณะกลำ่ว

กบัผมขณะเดนิพำผมเข้ำไปในส�ำนกังำน  พร้อมกบัเล่ำให้ผมฟังว่ำนกัศกึษำ

คนนั้นได้ฆ่ำตัวตำยไปเมื่อสองสัปดำห์ก่อน  โดยกระโดดลงมำจำกดำดฟ้ำ

ของอำคำร  10  ช้ัน  ที่เธอพักอำศัยอยู่”

“ผมพยำยำมมองหำเก้ำอี้ในห้องโถงเพ่ือจะทรุดตัวลงนั่ง  ตกตะลึง

กบัเร่ืองรำวท่ีเพิง่ได้ยนิ  นกึสงสยัอยูใ่นใจว่ำอะไรคอืสำเหตทุีท่�ำให้นกัศกึษำ

ผู้มีอนำคตไกลอย่ำงเธอต้องมำตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงอย่ำงนี้  ผมไม่รู้

ว่ำนั่งอยู่นำนเท่ำไหร่ ก่อนจะเหลือบมำเห็นว่ำมีชำยคนหนึ่งมำนั่งอยู่ข้ำง ๆ ”

“ใครกันครับ”  ชำยหนุ่มชิงถำมข้ึนมำ

“ชำยชรำชำวจีนของเรำไง”  ดร.ปูเชียตอบ  “ท่ำนถำมผมว่ำก�ำลัง

กลุ้มใจเร่ืองอะไรอยู่  ผมจึงเล่ำเร่ืองรำวท้ังหมดให้ท่ำนฟัง  คุณลุงคนนั้น

นั่งนิ่งไปพักหนึ่ง  ก่อนจะหันมำพูดอะไรบำงอย่ำงที่ผมจะไม่มีวันลืมไปจน

ชั่วชีวิต  ‘รู้อะไรมั้ยอำจำรย์’  ท่ำนกล่ำว  ‘ทุกวันนี้เรำสอนนักเรียนให้อ่ำน

ออกเขียนได้  ให้รู้จักบวกลบคูณหำร  เรำสอนในสิ่งท่ีเรำคิดว่ำเป็นแก่นแท้

ของกำรศึกษำที่ดี  แต่เรำกลับมองข้ำมสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดไป  ซ่ึงนั่นก็คือ...  

กำรรู้จักรักด้วยวิธีท่ีถูกท่ีควร’”

“ค�ำพูดคุณลุงคนนั้นช่ำงแทงใจด�ำผมเสียเหลือเกิน  มันเป็นส่ิงที่ผม

รู้สึกได้ด้วยสัญชำตญำณ  แต่ไม่อำจเรียบเรียงออกมำเป็นค�ำพูดได้  เรำ

สนทนำเร่ืองควำมรักและกำรใช้ชีวิตกันสักพัก  จำกนั้นคุณลุงได้แนะน�ำให้

ผมรู้จักกับเคล็ดลับของกำรเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยรักเป็นคร้ังแรก  ซ่ึง

มันคือกฎทองที่อยู่เหนือกำลเวลำเป็นจ�ำนวน  10  ข้อ  ที่จะน�ำพำควำมรัก

เข้ำมำสู่ทั้งชีวิตของเรำและของผู้คนรอบข้ำงเรำ”

“อำจำรย์ก�ำลังจะบอกว่ำ  ‘เคล็ดลับ’  ทั้งหมดนี้ใช้ได้ผลจริง ๆ เลย

ใช่มั้ยครับ”  ชำยหนุ่มรีบถำมข้ึนมำ
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“คือว่ำ...  กับผมมันใช้ได้ดีเลยละ  แล้วผมก็ยังมีนักศึกษำอีกเป็น

ร้อย ๆ ท่ีสำมำรถยืนยันได้เลยว่ำพวกเขำได้รับอำนิสงส์จำกเคล็ดลับ 

เหล่ำนี้มำแล้วมำกมำยขนำดไหน”  ดร.ปูเชียอธิบำย

“มันฟังดูเหลือเช่ือและไม่น่ำจะเป็นจริงเลย”  ชำยหนุ่มกล่ำว  “ผม

ว่ำ  ถ้ำมันง่ำยขนำดนั้น  ท�ำไมถึงไม่ค่อยมีคนท�ำตำมเลยล่ะครับ”

“ถำมได้ดีเลยทีเดียว”  ดร.ปูเชียตอบ

“ลึก ๆ แล้ว  เรำต่ำงอยำกมีรักมำกกว่ำอะไรท้ังหมดด้วยกันท้ังนั้น  

แต่ผมว่ำบำงคร้ังเรำก็แค่หลงลืมกันไปบ้ำงเท่ำนั้นเอง  เรำมัวไปเถลไถลอยู่

กับกำรไล่ล่ำเป้ำหมำยในเร่ืองอื่น ๆ  อย่ำงเช่น  หน้ำที่กำรงำนหรือกำร

หำเงินหำทอง  และท�ำชีวิตให้มั่งคั่งขึ้นเร่ือย ๆ   เรำไขว่คว้ำหำควำมบันเทิง

และควำมส�ำรำญใจ  โดยละสำยตำจำกอะไรบำงอย่ำงในชีวิตท่ีส�ำคัญ 

ยิง่กว่ำเร่ืองพวกนัน้เสยีอกี  แล้วคณุว่ำอะไรมนัจะมำส�ำคญัไปกว่ำควำมรัก

ได้บ้ำงล่ะ”

ชำยหนุ่มจดบันทึกข้อควำมบำงอย่ำงลงไปในสมุดขณะ  ดร.ปูเชีย

พูดต่อ

“ก่อนท่ีคุณลุงจะกลับไป  ท่ำนได้ยื่นกระดำษที่มีรำยชื่อพร้อม

หมำยเลขโทรศัพท์ของคนจ�ำนวนหนึ่งให้กับผม  ผมได้ทยอยไปพบบุคคล

เหล่ำนั้นจนครบทุกคนในอีกสองสำมสัปดำห์ต่อมำ  และคนเหล่ำนั้นได้

สอนให้ผมได้เรียนรู้หนทำงอันเรียบง่ำยและปฏิบัติได้จริงที่จะช่วยให้ 

เรำกลำยเป็นคนท่ีมีรักอย่ำงล้นเหลือ  มันเป็นวิธีสร้ำงชีวิตคู่อันหวำนชื่น

และยั่งยืนท่ีเรำเรียนรู้ได้  เคล็ดลับของกำรเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยรัก 

ทั้ง  10  ประกำรนี้จะมีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน  แต่ข้อที่ส่งผล 

กระทบกับชีวิตผมได้อย่ำงใหญ่หลวงเลยก็คือ...  ‘หลักการที่ว่าด้วยพลัง

ของความคิด’”

“ควำมคิดเหรอครับ”  ชำยหนุ่มทวนค�ำ
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“ใช่แล้ว  ข้อเท็จจริงท่ีเรียบง่ำยและไม่อำจปฏิเสธได้เลยก็คือ  คน

เรำคิดอะไร  ก็จะเป็นอย่ำงนั้น  ถ้ำคิดแต่เร่ืองที่น่ำโมโห  คุณก็จะได้เจอ

กับเร่ืองที่ท�ำให้คุณต้องหัวเสียไปทั้งวัน  ถ้ำคิดถึงเร่ืองน่ำตื่นเต้น  ชีวิตคุณ

ก็จะมีแต่สิ่งท่ีจะท�ำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเร้ำใจอยู่ตลอดเวลำ  ถ้ำคิดถึงควำม

สุข  คุณก็จะได้พบเจอแต่เร่ืองที่ท�ำให้เป็นสุขใจ...  และถ้ำใจคุณคิดที่จะมี

รักให้กับใคร ๆ คุณก็จะได้รับรู้ถึงควำมรู้สึกแห่งรักท่ีเอ่อล้นอยู่ในหัวใจ  

ลองเปลี่ยนควำมคิดดู  แล้วคุณจะได้เจอะเจอกับอะไร ๆ  ที่ไม่เหมือนเดิม  

ง่ำย ๆ แค่นี้เอง”

ชำยหนุ่มเลิกคิ้ว  “พูดง่ำย  แต่ท�ำยำกนะครับ”

“ถูกต้อง ไม่ง่ำยเลย  มันจึงเป็นที่มำของค�ำกล่ำวท่ีว่ำ ‘ควำมยิ่งใหญ่

ของเจ้ำผูค้รองนครนัน้ไม่อำจเทียบได้กบับุคคลทีส่ำมำรถครองใจตวัเองได้

เลย’  แต่มันก็ไม่ได้เป็นเร่ืองเหลือบ่ำกว่ำแรงเลยนะ  เรำต่ำงเลือกควำมคิด

กันได้ทุกคน  แต่เป็นไปได้ว่ำในวัยเด็กเรำมักถูกสอนให้เลือกคิดในสิ่งที่ไม่

ถูกต้อง  เรำถูกสอนให้คอยตัดสินคนอื่น  ให้เลือกปฏิบัติต่อคนที่แตกต่ำง

จำกเรำ  แต่เด็กจะไม่สนหรอกว่ำใครจะนับถือศำสนำอะไรหรือผิวสีอะไร  

เด็ก ๆ จะมองทุกคนว่ำเป็นคนเหมือนกันหมด  ลองมอบควำมรักให้กับ

เดก็สกัคนหนึง่ดสู ิ แล้วเดก็คนนัน้กจ็ะรักคณุเหมอืนกบัทีค่ณุรักเขำ  เพรำะ

คนเรำมักจะมอบควำมรักให้แก่กันและกัน  ซ่ึงถือเป็นลักษณะนิสัยตำม

ธรรมชำติอย่ำงหนึ่งที่พวกเรำต่ำงมีอยู่ในตัวกันอยู่แล้ว  แต่ปัญหำคือ   

เด็ก ๆ มักจะมีมุมมองในเร่ืองควำมรักตำมแบบที่พ่อแม่ได้ก�ำหนดเอำไว้

ให้”  

“หมำยควำมว่ำยังไงครับ”  ชำยหนุ่มถำม

“คือ...  วิธีท่ีพ่อแม่ปฏิบัติต่อกันและกันจะเป็นตัวก�ำหนดพื้นฐำน

ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมรักให้กับเด็ก ๆ   ถ้ำเด็กคนไหนถูกตะคอกหรือตบ

หน้ำอยู่บ่อย ๆ เจ้ำหนูคนนั้นก็จะเช่ืออยู่เสมอเลยว่ำกำรตะคอกหรือตบ

หน้ำอีกฝ่ำยหนึ่งนั้นถือเป็นพฤติกรรมในเร่ืองของควำมรักที่ยอมรับกันได้  
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และนี่คือสำเหตุท่ีท�ำไมเรำถึงต้องมำเรียนรู้กันใหม่หมดเลยว่ำควำมรักท่ี 

แท้จริงนั้นคืออะไร  และเรำจะมีวิธีกำรที่ถูกท่ีควรยังไงในกำรแสดงออกซ่ึง

ควำมรักที่เรำมีให้กับใคร ๆ เรำต้องปรับเปลี่ยนควำมเชื่อและทัศนคติใน

เร่ืองควำมรักกันใหม่”

“แต่เรำจะกลับไปลบล้ำงสิ่งท่ีถูกสอนมำเป็นแรมปีแบบนั้นได้ยังไง

กันครับ”  ชำยหนุ่มถำม

“เรำอำจปรับเปลีย่นทัศนคติและควำมเช่ือ  รวมทัง้ควำมคดิได้  โดย

เร่ิมจำกกำรกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยัน”

“อะไรคือค�ำตอกย�้ำยืนยันครับ”

“มันคือค�ำพูดที่เรำประกำศออกมำดัง ๆ หรือบอกกับตัวเอง  ซ่ึง 

ถ้ำท�ำได้บ่อยพอจะท�ำให้ควำมคิดและควำมเชื่อในใจเรำเปลี่ยนแปลงไป 

จำกเดิม  อย่ำงเช่น  ถ้ำคุณเชื่อว่ำคุณไม่มีทำงท่ีจะก่อร่ำงสร้ำงชีวิตคู่อัน

หวำนชื่นและยั่งยืนให้เป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำได้  คุณก็อำจจะเริ่มปรับเปลี่ยน

ควำมเชื่อนั้นเสียใหม่โดยกำรกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยันออกมำว่ำ”

“‘ฉันสำมำรถรังสรรค์ควำมรักให้เป็นจริงข้ึนมำในชีวิตได้  ด้วยกำร

เป็นคนที่มีรักให้กับใคร ๆ วันนี้ฉันจะมอบควำมรักให้กับทุก ๆ คนที่ได้

พบเจอ’”  

“หรือ  ‘ชวีติคูอ่นัหวำนชืน่ช่ำงเป็นเร่ืองท่ีง่ำยดำยส�ำหรบัฉนัเสยีเหลอื

เกิน’”

“หรือ  ‘ฉนัมพีลงัอ�ำนำจท่ีจะสร้ำงสรรค์ชวิีตคูอั่นหวำนชืน่ให้เป็นจริง

ขึ้นมำในชีวิต’”

“และถ้ำคุณไม่เคยเชื่อเลยว่ำชำตินี้จะได้พบกับคู่ชีวิตในฝันหรือ 

เนื้อคู่  คุณก็อำจจะกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยันออกมำว่ำ  ‘เมื่อถึงเวลำ  ฉันจะ

ได้พบกับคู่ชีวิตในฝันของฉันในท่ีท่ีควรจะเป็นอย่ำงแน่นอน”’

“ค�ำตอกย�้ำยืนยันจะเปลี่ยนควำมคิดและควำมเชื่อท่ีฝังอยู ่ใน

จิตใต้ส�ำนึกของเรำ  ควำมคิดจะเป็นตัวก�ำหนดกำรกระท�ำ  กำรกระท�ำจะ
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เป็นต้นก�ำเนิดของพฤติกรรม  และพฤติกรรมจะลิขิตชะตำชีวิตของเรำให้

เป็นไปในทำงต่ำง ๆ”

“แล้วต้องกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยันบ่อยแค่ไหนครับ  มันจึงจะได้ผล”  

ชำยหนุ่มถำมด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็น

“ควรท�ำบ่อยเท่ำท่ีจะท�ำได้  บำงคนถึงกับเขียนค�ำตอกย�้ำยืนยันติด

ไว้ในรถยนต์หรือแปะไว้ท่ีตู้เย็นเพ่ือจะได้มองเห็นและอ่ำนอยู่บ่อย ๆ เลย

กม็ ี แต่อย่ำงน้อยเรำควรท�ำให้ได้วันละสำมคร้ัง  ตอนตืน่คร้ังหนึง่  ระหว่ำง

วันคร้ังหนึ่ง  และปิดท้ำยด้วยก่อนนอนอีกคร้ังหนึ่ง”

“นั่นหมำยควำมว่ำแค่หมั่นกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยันให้บ่อย ๆ  เรำก็จะ

สำมำรถเปลี่ยนควำมคิดได้แล้วใช่มั้ยครับ”  ชำยหนุ่มกล่ำว

“ไม่ใช่ครับ  กำรกล่ำวค�ำตอกย�้ำยืนยันจะช่วยเปลี่ยนควำมคิดที่ฝัง

อยู่ในระดับจิตใต้ส�ำนึกของคุณได้  แต่คุณต้องลองคิดดูให้ดีด้วยว่ำคุณจะ

นิยำมควำมรักและกำรมีรักให้กับใครสักคนไว้ว่ำยังไง  มันดูเหมือนจะเป็น

เรื่องที่ต้องรู้กันอยู่แล้ว  แต่ผมพบว่ำคนเรำแทบไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้กันสัก

เท่ำไหร่  ลองดูคุณเป็นตัวอย่ำงก็ได้  คุณคิดว่ำจะตอบค�ำถำมนี้ยังไงดีล่ะ”

ชำยหนุ่มเร่ิมลังเล  “เออ...  คือว่ำ...  ขอผมลองคิดดูหน่อยนะ

ครับ...  ควำมรักคือกำรแสดงออกว่ำเรำรู้สึกห่วงใย  โดยพร้อมจะยืนเคียง

ข้ำงและให้ควำมช่วยเหลือในยำมท่ีอีกฝ่ำยต้องกำร”

“สุดยอดเลยครับ”  ดร.ปูเชียร้องลั่น  “หรือจะพูดอีกอย่ำงหนึ่งก็ได้

ว่ำ  กำรที่เรำยินดีท�ำทุกอย่ำงเพ่ือควำมผำสุกของอีกฝ่ำยหนึ่ง  แต่คุณจะ

ท�ำอย่ำงนั้นได้จริง ๆ หรือเปล่ำนะ  คุณจะแสดงควำมเป็นห่วงเป็นใยหรือ

ช่วยเหลืออีกฝ่ำยหนึ่งได้ยังไง  ถ้ำยังไม่รู้เลยว่ำอะไรคือสิ่งที่เขำต้องกำร”  

“ผมว่ำไม่น่ำจะได้นะครับ”

“ถ้ำง้ัน  หำกเรำอยำกจะมีรักให้กับใครสักคนหรืออะไรสักอย่ำง   

ข้อควรท�ำอย่ำงแรกที่เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งเลยก็คือ  ต้องคิดถึงคนคนนั้นและ

ตรึกตรองดูให้ดีว่ำอะไรคือสิ่งท่ีเขำต้องกำรและปรำรถนำมำกที่สุด”
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- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ    
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน 

 

วิธีปฏิบัต ิ และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

และมีชัยชนะในแตละวัน  กอนมื้อเชา

“คณุพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี  5  เปนใบเบิกทางไปสู

การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได  เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก

ที่ชวยเปดประตูบานใหญ  เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ

ทำสิ่งที่ฝนไว  และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม

ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย  เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด  ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
  คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่  
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
  ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

เขียนโดย : Hal  Elrod
THE  Miracle  morning :  THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)
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