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TO

FROM
- สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ -

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่าน

คือผู้ที่มีความเอาใจใส่และปรารถนา
สิ่งที่ดีที่สุด จึงได้มอบหนังสือดีเล่มนี้ ที่จะท�ำให้ท่านมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ท�ำให้ให้มีวิธีคิดในการพูด คิด วิธีมองโลกในมุมมองใหม่ที่สดใส และวิธี
พัฒนาตนเองให้คิดก่อนพูดหรือบ่น เพื่อช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่คนพิเศษ ผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่าน ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้
เพียงเพื่อต้องการให้คนที่รักและห่วงใย มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป
เพราะหนังสือดีเล่มนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ สำ�หรับ
ผู้รับนั้น เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้ ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ 1 ครั้ง
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน 1 ครั้ง เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง มีชีวิตที่ดีขึ้น
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โดย วิล โบเว่น

- เกี่ยวกับผู้เขียน วิล โบเว่น นักเขียนนักพูดที่โด่งดังและได้รับเชิญในรายการ

ทีวีมากมาย เช่น “Oprah” “Today Show” “World News
Tonight” “Fox News” ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์ใน
นิตยสารชั้นน�ำหลายฉบับเช่น “The Wall Street Journal”
“People” “Newsweek” หนังสือของเขาเล่มนี้ “A Complaint
Free World-แค่บ่นน้อยลงวันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยนมหาศาล” และ “Complaint
Free Relationships” เป็นหนังสือขายดีหลายล้านเล่มทั่วโลก
วิลเป็นผูก้ อ่ ตัง้ องค์กรไม่หวังผลก�ำไร A Complaint Free World และ
ได้สง่ สายรัดข้อมือสัญลักษณ์ของโครงการรณรงค์ไปให้แก่ผคู้ นมากกว่า 10 ล้าน
คนใน 106 ประเทศ เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจระดับแนวหน้า ได้รับเชิญ
จากองค์กรชัน้ น�ำเพือ่ พูดให้พนักงานและผูค้ นทัว่ โลกหันมาสนใจในวิธคี ดิ ในการ
แก้ไขปัญหาที่ตัวเองโดยการเลิกบ่น แทนการคิดในแง่ลบและต�ำหนิแต่ผู้อื่น
ซึง่ ถือเป็นแนวคิดทีจ่ ะส่งผลให้คนเหล่านัน้ กลายเป็นคนทีม่ คี วามสุขในการท�ำงาน
และชีวิต และยังส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าและผู้คนรอบข้างได้ในที่สุด
วิลเคยเป็นศานาจารย์ประจ�ำ Christ Church Unity เมืองแคนซัสซิตี้
รัฐมิสซูร่ี เขาเคยท�ำงานในแวดวงสถานีวิทยุและงานด้านการขายและการตลาด
ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อยู่กับภรรยาที่ชื่อเกล และลูกสาวที่ชื่อลีอา
ในแถบชนบทของรัฐมิสซูรี่ พร้อมกับม้า สุนัข และแมวอีกหลายตัว

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

วุฒินันท์ ชุมภู (Wuttinun_Chumpoo@Hotmail.com) ส�ำเร็จการศึกษา

ด้านรัฐศาสตร์ และภาษาและการสื่อสาร มีประสบการณ์ในการท�ำงานทั้ง
ภาครัฐและงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากธุรกิจโทรคมนาคม การสื่อสาร
และอุตสาหกรรมการผลิตชั้นน�ำของประเทศรวมระยะเวลากว่า 25 ปี
วุฒินันท์ รักงานแปลและงานด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันท�ำงาน
เป็นนักแปลอิสระ และที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้กับองค์กรชั้นน�ำหลายแห่ง
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
ค�ำพูดที่ว่า “สิ่งที่คุณเอาใส่เข้าไปในปาก จะก�ำหนดรูปร่าง

ของคุณ แต่อะไรที่ออกมาจากปาก จะก�ำหนดความเป็นจริงในชีวิตคุณ”
นั้นเป็นความจริงอย่างยิ่ง และที่ส�ำคัญคือ ค�ำพูดหรือที่ออกจากปากเรานั้น
จะมาจากความคิดและจะก�ำหนดชีวิตของเราให้ดีหรือร้ายได้ เพราะเมื่อเรา
คิดอะไร เราก็จะได้อย่างนั้น และเมื่อเราคิดอย่างไร ก็มักจะพูดออกมา
โดยเฉพาะเมือ่ มีทศั นคติตอ่ ชีวติ ในทางลบ เช่น ทุกข์ใจ ปวดร้าวหรือไม่พอใจ
เราก็จะเผยความคิดออกมาผ่านทางค�ำพูด นั่นก็คือ การบ่น ดังนั้นการบ่น
จะยิ่งขับไล่สิ่งดี ๆ ให้พ้นไปจากชีวิตของเรา ดังที่ เอ็ดวีน เกนเนส กล่าวว่า
“คนส่วนใหญ่มักอ้างว่าอยากจะมีชีวิตที่ดี ที่มั่งคั่ง แต่พวกเขากลับใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในแต่ละวันเอาแต่พร�่ำบ่นหรือพูดจาว่าร้ายสิ่งที่มีอยู่แล้ว การ
กระท�ำเช่นนี้มีแต่จะขับไล่ความมั่งคั่งให้พ้นไปจากตัว มากกว่าที่จะดึงดูด
ให้เข้ามาในชีวติ ” ดังนัน้ หากต้องการมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าเดิม ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม เราต้องเปลี่ยนที่ตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด วิธีพูด
เพราะการบ่นไม่ได้ช่วยให้อะไรในชีวิตดีขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณฝึก
ห้ามใจไม่ให้บ่น จนสามารถก�ำหนดชีวิตให้เปลี่ยนแปลงได้
หนังสือ “แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล”
เล่มนี้แปลจากหนังสือ A Complaint Free World เขียนโดย วิล โบเว่น
เป็น หนังสือดี ซึ่งไม่เพียงสอนให้ท่านรู้วิธีที่จะเลิกบ่น แต่ยังบอกถึงวิธีที่
จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ใฝ่ฝัน ช่วยท�ำให้วิธีคิดและวิธีพูด
ที่ดี ท�ำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมหาศาล
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนี้ ที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงตนเองได้จากการ “เลิกบ่น” และช่วยให้ท่าน
มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป
เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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โดย วิล โบเว่น

ค วามคิ ด ของคุ ณ จะรั ง สรรค์ ชี วิ ต คุ ณ ขึ้ น มา ค� ำ พู ด

ของคุณจะบอกได้ว่าคุณก�ำลังคิดอะไรอยู่ในใจ ผู้คนมากกว่า 10 ล้าน
คนจาก 106 ประเทศได้น�ำหลักการง่าย ๆ ในหนังสือเล่มนี้มาขจัดพิษ
ร้ายของการบ่นจนหมดสิ้นไปจากชีวิต ผลก็คือ พวกเขาจะ...
- มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
- ใช้ชีวิตร่วมกับคนรอบข้างได้ดีขึ้น
- ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้น
- มีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
หนังสือเล่มนี้จะบอกท่านว่า...
- การบ่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
- เพราะเหตุใดการบ่นจึงมีผลในทางท�ำลายล้างอย่างมากมาย
- คุณและคนรอบข้างจะหยุดบ่นได้อย่างไร

เนือ้ หาทีเ่ ต็มไปด้วยแนวคิดทีน่ ำ� ไปใช้ได้จริง และเรือ่ งเล่าทีจ่ ะท�ำให้
คุณเกิดแรงบันดาลใจจากผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
ส�ำเร็จมาแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงสอนให้คุณรู้วิธีที่จะเลิกบ่น แต่ยังบอก
ถึงวิธีที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีขึ้นและมีชีวิตที่คุณเฝ้าฝันมาโดยตลอด

“หนังสือที่น่าสนใจ

อ่านสนุก และเข้าใจง่ายเล่มนี้จะคอยเตือนคุณ
อยูเ่ สมอเลยว่า การเปลีย่ นแปลงทีค่ งทนถาวรและสร้างสรรค์อย่างเดียวทีค่ ณ
ุ จะ
ท�ำให้กับโลกใบนี้ได้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเอง”
- แกรี่ ซูคาฟ ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Seat of the Soul and Soul to Soul

“หนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ทั้งโลกนั้นจะหาอ่านได้ยากจริง ๆ

แต่ผลงานชิ้นเอกของวิลเล่มนี้ท�ำได้จริง ๆ เสียด้วย ผมขอแนะน�ำว่าคุณควรจะ
ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับผมมาแล้ว”
- โรเจอร์ ดาวสัน ผู้เขียนหนังสือชื่อ Secrets of Power Negotiating

“นีค่ อื หนังสือทีใ่ ห้แรงบันดาลใจทีอ่ า่ นได้ทงั้ ปีเลยทีเดียว ผมชอบจริงๆ!”
- ดร.โจ ไวเทล ผู้เขียนร่วมหนังสือชื่อ Zero Limits
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สารบัญ
ค�ำน�ำ
บทน�ำ

ส่วนที่ 1 ไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้ [ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนขี้บ่น]
1. ก็เพราะว่าชอบบ่น ชีวิตคุณถึงได้เป็นเช่นนั้น
2. เมื่อบ่นน้อยลง สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้น
ส่วนที่ 2 รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้ [รู้ตัวแต่ก็ยังเลิกบ่นไม่ได้เสียที]
3. เมื่อบ่นน้อยลง ชีวิตครอบครัวและคนรอบข้างของคุณ
จะดีและมีความสุขมากขึ้น
4. สาเหตุที่คนชอบบ่น วิธีรับมือ แก้ไข และท�ำให้คนหยุดบ่น
5. เมื่อรู้ตัวและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
ส่วนที่ 3 ท�ำได้โดยรู้ตัว [เลิกบ่นได้เฉพาะตอนที่รู้ตัว]
6. ฝึกตัวเองให้รู้จักนิ่งหรือเงียบ เพื่อช่วยให้ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต
7. วิพากษ์วิจารณ์หรือเหน็บแนมน้อยลง ชีวิตคุณและคนรอบข้างจะดีขึ้น
8. ใครมีความสุข ช่วยบีบแตรดัง ๆ หน่อย
ส่วนที่ 4 ท�ำได้โดยไม่รู้ตัว [เลิกบ่นได้โดยไม่รู้ตัว]
9. เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและเลิกบ่นได้โดยอัตโนมัติ ชีวิตจะดีขึ้น
10. ตัวอย่างดี ๆ ของผู้พิชิตภารกิจ 21 วันที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
บทสรุป : UVA UVAM VIDENDO VARIA FIT
- องุ่นจะเปลี่ยนสีเมื่อเห็นองุ่นลูกอื่น
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“คนส่วนใหญ่มกั อ้างว่าอยากจะมีชวี ติ

ที่ดี ที่มั่งคั่ง แต่พวกเขากลับใช้เวลาส่วนใหญ่
ในแต่ละวันเอาแต่พร�่ำบ่น หรือพูดจาว่าร้าย
สิ่งที่มีอยู่แล้ว
การกระท� ำ เช่ น นี้ มี แ ต่ จ ะขั บ ไล่ ค วาม
มั่งคั่งให้พ้นไปจากตัว มากกว่าที่จะดึงดูด
ให้เข้ามาในชีวิต”
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โครงการ ‘A Complaint Free World

- เปลี่ยนโลกให้สวยใสแค่ห้ามใจไม่ให้บ่น’ ตั้งใจจะแจก
สายรัดข้อมือสัญลักษณ์ของโครงการรณรงค์ให้ได้ 60
ล้านเส้น หรือเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก แค่ท�ำให้คนเพียง 1
เปอร์เซ็นต์ของประชากรทัง้ โลกหันมาคิดอะไรในเชิงบวก ผลกระทบจะแผ่
ขยายไปยังคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ ทุกคนก็จะมีสติในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น
ระหว่างเขียนต้นฉบับอยู่นี้ เราแจกไปแล้วมากกว่า 10 ล้านเส้น
ผมเองได้เห็นถึงอานุภาพของการพยายามท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้เป็นจริง
โดยมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวนั่นคือตอนที่เราแจกสายรัด
ข้อมือจวนจะครบ 6 ล้านเส้น ในตอนนั้นคณะกรรมการของโครงการ
ต้องการมอบสายรัดข้อมือเส้นที่ 6 ล้านให้เป็นของขวัญแก่คนที่เป็น
แรงบันดาลใจให้กับพวกเรา คือคนที่เป็นแบบอย่างของการรู้จักห้ามใจ
ไม่ให้บ่น ทั้งในแง่ค�ำพูดและการประพฤติตน หลังจากถกกันสักพัก
ชื่อของ ดร.มายา แอนเจลู อดีตกวีแห่งชาติของสหรัฐ ที่ปรึกษาของ
โอปราห์ วินฟรีย์ ก็ลอยเด่นขึ้นมาโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านเลย
“หากไม่ชอบอะไร ก็เปลี่ยนมันซะ แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็จงมอง
มันในมุมใหม่ แล้วก็เลิกบ่นเสียที” คือค�ำกล่าวของดร.แอนเจลูที่เราได้
น�ำมาเป็นคติประจ�ำใจของพวกเราในช่วงที่เริ่มโครงการใหม่ ๆ
แต่ปัญหาก็คือพวกเราไม่มีใครรู้จัก ดร.แอนเจลู เลยสักคน เราลอง
หาข้อมูลดูกพ็ บว่ามีนกั เขียนและองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรหลายต่อหลายแห่ง
พยายามติดต่อเธอ แต่ก็คว้าน�้ำเหลว เราพยายามติดต่อผ่านส�ำนักพิมพ์
และตัวแทนต่าง ๆ แต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้
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ถึงตรงนี้ ทีจ่ ริงเราน่าจะถอดใจหรืออย่างน้อยก็นา่ จะเริม่ มองหาทาง
เลือกอื่นได้แล้ว แต่เรากลับไม่ยอมให้อะไรมาฉุดรั้งไว้ ผมเริ่มหันมาใช้
วิธีใหม่ ด้วยการบอกกับคนอื่นไปเลยว่าผมก�ำลังจะไปมอบสายรัดข้อมือ
เส้นที่ 6 ล้านให้เป็นของขวัญแก่ ดร.แอนเจลู ด้วยตัวเอง หลายคนถาม
กลับมาว่า “คุณไปรู้จักเธอได้ยังไง?” ซึ่งผมก็ตอบไปตรง ๆ ว่า “ไม่รู้จัก
หรอกครับ”
“แล้วคุณจะไปมอบสายรัดข้อมือ
“การบ่นจะท�ำให้พวกที่ ให้เธอได้ยังไง?”
ชอบใช้อ�ำนาจข่มคนอื่น
ผมก็ตอบไปตามความจริงเหมือน
รู้ว่ามีเหยื่ออยู่แถวนี้”
เดิมว่า “ยังไม่ทราบเลยครับ แต่รู้ว่า
- มายา แอนเจลู
ก�ำลังจะท�ำได้ในเร็ว ๆ นี้”

ทุกครั้งที่นั่งว่าง ๆ

ผมก็จะจินตนาการว่าได้พบกับ ดร.แอนเจลู
ผมเคยเห็นเธอทางทีวีตอนเธอออกมาอ่านบทกวี “On the Pulse of
Morning” ในวันที่ประธานาธิบดีคลินตันสาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งเมื่อปี
1993 ผมทราบว่าเธอเป็นที่ปรึกษาของโอปราห์ วินฟรีย์ เป็นนักเขียนและ
นักการศึกษาที่มีชื่อเสียง แต่ผมไม่รู้จักเธอหรือคนที่รู้จักเธอเลย แต่พอ
มีใครมาถามว่าโครงการของเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ผมก็จะรีบตอบไป
ว่าเราก�ำลังใกล้ 10 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย 60 ล้านเส้นเข้าไปทุกที
และผมก็ก�ำลังจะไปมอบสายรัดข้อมือเส้นที่ 6 ล้านให้เป็นของขวัญแก่
ดร.มายา แอนเจลู
ระหว่างการประชุมคราวหนึง่ ผมบังเอิญได้พบกับเพือ่ นเก่าคนหนึง่
และได้เล่าเรื่องที่ก�ำลังคิดท�ำให้เธอฟัง เธอไม่ได้ถามผมหรอกว่ารู้จักกับ
ดร.แอนเจลูได้อย่างไร และก็ไม่ได้ถามด้วยว่าผมจะท�ำงานนี้ส�ำเร็จได้
อย่างไร เธอยิ้มให้ และก่อนเดินจากไปเธอก็พูดขึ้นมาลอย ๆ ว่า “ฝาก
สวัสดีท่านด้วยนะคะ”
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ผมมองเห็นทางสว่างขึ้นในบัดดล

และเกือบตะโกนออกไปดัง ๆ

เลยว่า “นี่เธอรู้จักดร.แอนเจลูด้วยเหรอ?”
“ฉันเคยเชิญท่านมาบรรยายตอนที่ท่านแวะมาท�ำธุระแถวนี้ ฉันยัง
ติดต่อกับหลานสาวท่านอยู่เลย” เธอเล่า
ผมเลยเล่าว่าก�ำลังหาทางติดต่อดร.แอนเจลูอยู่ แต่ก็ยังไม่มีว่ีแวว
ว่าจะส�ำเร็จเลย
“ฉันยังรับปากอะไรไม่ได้หรอกนะคะ” เธอบอก “แต่จะลองดูวา่ จะ
ช่วยยังไงได้บ้าง”
แล้วก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละครับ นอกจากจะได้เข้าพบดร.แอนเจลู
ในบ่ายวันหนึ่งที่บ้านของเธอในเมืองวินสตัน-ซาเล็ม รัฐนอร์ธแคโรไลน่า
แล้ว ผมยังได้คุยกับเธออย่างถูกคออีกด้วย
มันเป็นไปได้อย่างไรกันนี่?
... แต่ช่างปะไร!
เราก็แค่ตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลเกินฝัน และ
ไม่เคยคิดที่จะเลิกล้มความตั้งใจที่ว่านี้ ก็เพราะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้ังใจ
ไว้แล้ว และยังไงก็จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จให้ได้
ผมไม่ได้แค่มองเห็นภาพตัวเองก�ำลังเข้าพบและมอบสายรัดข้อมือ
เส้นที่ 6 ล้านเพื่อเป็นเกียรติแก่เธออยู่ในใจเท่านั้น แต่ยังส่งผ่านพลังงาน
ของเรื่องนี้ออกไปยังโลกภายนอก โดยการบอกกับคนอื่นว่าเรื่องนี้ก�ำลัง
จะเกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่แค่อาจจะเท่านั้น!

ตอนที่ได้เข้าพบดร.แอนเจลูที่บ้านของเธอ

เราได้คุยกันถึงสิ่งที่
โครงการตั้งใจจะท�ำ ผมบอกไปว่าสายรัดข้อมือที่เรามอบให้เป็นของขวัญ
แก่เธอนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พวกเราก�ำลังท�ำกันอยู่ ซึ่งขณะนั้น
คืบหน้าได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายแล้ว และได้ถามว่าเธอคิดว่าโลกนี้
จะเป็นอย่างไรบ้างหากเราท�ำได้ตามเป้า 60 ล้านเส้น เธอก็บอกกับผมว่า...
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“ฉันคิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไร หากคนจ�ำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ของ

ประชากรทั้งโลกรู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นหรือพูดจาว่าร้ายน่ะหรือ?
ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้วา่ “ยังไม่เคยมีอจั ฉริยะคนใดใช้สมองได้เกิน
กว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของก�ำลังความสามารถที่มีอยู่จริง ๆ เลยสักคน” แถม
ทุกวันนีว้ งการวิทยาศาสตร์กย็ งั ไม่เคยเจอคนทีใ่ ช้สมองเกิน 10 เปอร์เซ็นต์
เลยด้วยซ�้ำ ส่วนใหญ่พวกเราก็จะเอาแต่บ่นอะไรพึมพ�ำ ๆ และจะใช้สมอง
คิดกันอยู่แค่ไม่เกิน 5 หรือ 6 หรือ 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
หากเราทุกคนยังมีลมหายใจกันอยู่ เราก็ควรจะมีลมหายใจอยู่เพื่อ
คิดถึงเรื่องในอนาคต มีลมหายใจอยู่เพื่อหาญกล้าพอที่จะแสดงความ
ห่วงใยซึ่งกันและกัน หาญกล้าพอที่จะมอบความรักให้แก่คนอื่น ลองนึก
ดูสิว่าเราจะเป็นอย่างไร หากคนจ�ำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ของ 6,000 ล้าน
คนเป็นพวกที่รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นหรือพูดจาว่าร้าย
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะ?
อย่างหนึ่งที่ฉันจะบอกได้เลยก็คือ ฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะ
รบราฆ่าฟันกันอีกต่อไปแล้ว ฉันคิดถึงค�ำ ๆ นี้เพียงค�ำเดียวเลยนะ...
“รบราฆ่าฟัน”
ถ้าใครมาพูด ค�ำนี้ ให้ฉันได้ยิน ฉันก็จะบอกไปเลยว่า “จะมารบรา
ฆ่าฟันกันท�ำไม? นี่เราถึงกับต้องฆ่าแกงกันเพียงเพราะเห็นต่างกันแค่นั้น
เองนะหรือ? บ้าน่า! ฉันว่ามันไม่เข้าท่าเลยนะ!”
ลองหลับตานึกถึงโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พูดจาดี ๆ ต่อกันมากกว่า
ที่เป็นอยู่นี้ดูสิ บรรยากาศในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องของลูก และ
ห้องครัวในบ้านของเราก็จะกลับมาอบอวลไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันอีกครั้งหนึ่ง
หากคนจ�ำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกรู้จักห้ามใจไม่ให้บ่น
หรือพูดจาว่าร้าย เราก็จะหันมาดูแลใส่ใจพวกเด็ก ๆ กันมากกว่านี้ เราจะ
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มองเด็กทุกคนเป็นเหมือนลูกหลานของเราเอง ไม่ว่าจะผิวด�ำหรือผิวขาว
หน้าตาน่ารักหรือธรรมดา ๆ อยู่ในประเทศแถบเอเชียหรือประเทศมุสลิม
เป็นเด็กญี่ปุ่นหรือมีเชื้อสายยิว ทุกคนต่างก็เป็นลูกเป็นหลานเราทั้งนั้น
หากโลกนี้มีคนเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นหรือ
พูดจาว่าร้าย เราก็จะเลิกโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เราต้องท�ำอะไร
ผิดพลาด และเราก็จะเลิกเกลียดชังคนเหล่านั้นเพราะคิดอยู่ในใจตลอด
เวลาว่าพวกเขาคือสาเหตุของข้อผิดพลาด

คิดดูสิ ถ้าโลกนี้มีเสียงหัวเราะมากขึ้น
อีกทั้งยังมีคนที่พร้อมจะเข้าใจในหัวอกคนอื่น ๆ
โดยไม่ต้องกลัวเกรงอะไรเลยแม้แต่น้อย
มันก็เปรียบเสมือนสวรรค์ดี ๆ นี่เอง
แล้วท�ำไมถึงไม่เริ่มกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยละคะ?”

ภาพวันที่มอบสายรัดข้อมือ
เส้นที่หกล้านเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ ดร.มายา แอนเจลู

“เราต่างหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่อง

ไม่ดี บ่นไปซะทุกอย่างที่ขวางหน้า ท�ำให้
เรายิ่งจมปลักอยู่กับปัญหาเหล่านั้น คนส่วน
ใหญ่ ยั ง หลงเชื่ อ กั น อยู ่ ว ่ า การบ่ น จะช่ ว ย
คลี่คลายสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันกลับจะ
ยิ่งท�ำให้ปัญหาพวกนั้นกลายเป็นรูปเป็นร่าง
ขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งท�ำให้หลงผิดคิดไปว่าการ
ที่เราไม่ลงมือแก้ไขให้อะไร ๆ มันดีขึ้นกว่า
เดิมนั้นเป็นเรื่องที่สมควรท�ำแล้ว”

บทน�ำ
“หากไม่ชอบอะไร

ก็เปลี่ยนมันซะ
แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็จงมองมันในมุมใหม่
แล้วก็เลิกบ่นเสียที”
- มายา แอนเจลู

ที่คุณก�ำลังถืออยู่ในมือนี้ คือ เคล็ดลับ

ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผมเริ่มพิมพ์
ประโยคนี้ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และนับวันก็ยิ่งเชื่อมั่น
ในความเป็นจริงมากขึ้นทุกที เป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษมาแล้วที่คน
มากกว่า 10 ล้านคนจาก 106 ประเทศได้หนั มายอมรับแนวคิดของโครงการ
‘A Complaint Free World - เปลี่ยนโลกให้สวยใสแค่ห้ามใจไม่ให้บ่น’
จนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องในครอบครัวของพวกเขา การงาน ศาสนสถาน โรงเรียน และที่
ส�ำคัญที่สุดก็คือชีวิตของพวกเขาเอง ซึ่งล้วนเป็นผลพวงมาจากแนวคิดใน
เรื่องนี้ทั้งสิ้น
คนเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามแนวคิดที่ว่านี้ โดยใส่สายรัดข้อมือซิลิโคน
สีม่วงไว้ที่ข้อมือข้างใดข้างหนึ่ง และจะสลับข้างใหม่ทุกครั้งที่บ่นอะไร
ออกมาจนกว่าจะหยุดบ่น วิพากษ์วิจารณ์ หรือนินทาว่าร้าย ได้ 21 วัน
ติดต่อกัน การท�ำเช่นนี้ได้บ่มเพาะนิสัยใหม่ให้พวกเขา การหันมาใช้ชีวิต
อย่างมีสติและรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีพูดเสียใหม่ ท�ำให้พวกเขาเลิกคิดอะไร
ในแบบเดิม ๆ และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนขึ้นมาใหม่ให้เป็นไป
ในแบบที่ต้องการ
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ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนาจารย์ประจ�ำ Christ Church Unity

ในเมืองแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูร่ี เมื่อปี 2006 อยู่นั้น ผมได้น�ำโปรแกรม
เสริมสร้างความมั่งคั่งที่พัฒนาจากหนังสือชื่อดังของ เอ็ดวีน เกนเนส ที่
ชื่อ The Four Spiritual Laws of Prosperity มาลองใช้ดู เกนเนส
ได้ชี้ให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่มักอ้างว่าอยากจะมีชีวิตที่ดี ที่มั่งคั่ง แต่กลับ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเอาแต่พร�ำ่ บ่นหรือพูดจาว่าร้ายสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การกระท�ำเช่นนี้มีแต่จะขับไล่ความมั่งคั่งให้พ้นไปจากตัว มากกว่าที่จะ
ดึงดูดให้เข้ามาในชีวิต
การพร�่ำบ่นหรือพูดจาว่าร้ายไม่เคยดึงดูดสิ่งที่ต้องการให้เข้ามาใน
ชีวิตเราได้เลย มีแต่จะท�ำให้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคงอยู่ต่อไป เวยน์ ไดเออร์
ได้กล่าวไว้วา่ “หากไม่ชอบอะไรทีม่ อี ยู่ แล้วจะไปท�ำให้มนั เพิม่ ขึน้ ท�ำไม?”
ก้าวแรกทีจ่ ะน�ำพาชีวติ คุณไปสูค่ วามมัง่ คัง่
“หากไม่ชอบอะไรที่มีอยู่ ในทุกรูปแบบได้ก็คือ คุณต้องรู้จักส�ำนึก
ในบุญคุณของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แล้วจะไปท�ำให้มัน
เสียก่อน ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า หากเรา
เพิ่มขึ้นท�ำไม?”
รู้สึกส�ำนึกบุญคุณในสิ่ง ๆ หนึ่ง เราก็จะ
- ดร.เวย์น ไดเออร์
เลิกบ่นหรือพูดจาว่าร้ายสิ่งนั้นไปได้เอง

นับตั้งแต่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก

เหตุการณ์หลาย
อย่างก็ได้เกิดขึ้น สายรัดข้อมือสัญลักษณ์ของโครงการรณรงค์กว่า 10
ล้านเส้นได้ถูกส่งไปถึงมือผู้คนใน 106 ประเทศทั่วโลก
เราได้ไปออกรายการต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น Oprah, World
News Tonight ทางช่อง ABC, the Today show ทาง NBC (2 ครั้ง),
Sunday Morning ทาง CBS, The Fox News Channel, The Dr.Oz
radio show, National Public Radio และยังได้ลงหนังสือพิมพ์ รายการ
วิทยุ ข่าวสั้นทางทีวีอีกหลายร้อยครั้ง และผมยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่าง ๆ
จากทั่วโลกโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ครั้งติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
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เรื่องราวของผู้คนที่รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นได้เป็นข่าวอยู่ในนิตยสาร
หลาย ๆ ฉบับ ไม่ว่าจะเป็น Newsweek, Chicken Soup for the Soul,
The Wall Street Journal, People, O, Self, Good Housekeeping
รวมทั้งหนังสือและสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์อีกมากมาย

สตีเฟ่น

โคลเบิร์ต ถ่ายภาพเราไปลงใน The Colbert Report
เดนนิส มิลเลอร์ ยิงมุกตลกว่าไม่ชอบสีสายรัดข้อมือของโครงการรณรงค์
เราเลย ซึง่ ถือเป็นการกระเซ้าเย้าแหย่ตามสไตล์ของเดนนิสทีก่ ำ� ลังบ่นเรือ่ ง
สายรัดข้อมือทีท่ ำ� ขึน้ มาเพือ่ รณรงค์ไม่ให้คนบ่น ในรายการ 60 Minutes
แอนดี้ รูนี่ย์ ได้พูดกระแนะกระแหนว่า “หากหมอนี้ (หมายถึงผม) คิด
เอาดีทางนี้ ผมคงต้องตกงานแน่ ๆ”
โอปราห์ วินฟรีย์ ได้ท้าช่างแต่งหน้าของเธอให้ลองใส่สายรัดข้อมือ
ของเราและเลิกบ่นให้ได้ 21 วันติดต่อกัน นอกจากนี้นิตยสาร O ของเธอ
ฉบับจ�ำหน่ายในประเทศแอฟริกาใต้ยังแจกสายรัดข้อมือให้กับผู้อ่านถึง 5
หมื่นเส้นอีกด้วย
สภาคองเกรสพยายามผลักดันร่างกฎหมาย เพื่อประกาศให้วันพุธ
ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันสิน้ เสียงบ่นของผูค้ นในสหรัฐมาแล้วถึงสอง
ครั้ง ถึงแม้ร่างกฎหมายนี้จะยังไม่ผ่านความเห็นชอบ (ซึ่งเรามั่นใจว่าจะ
ต้องผ่านแน่ ๆ) แต่บรรดาเมืองน้อยใหญ่หลายแห่งก็ได้พากันออกมา
ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันสิ้นเสียงบ่น เพื่อปรับเปลี่ยนวันแห่งการงด
พูดจาว่าร้ายหรือพร�่ำบ่น มาเป็นวันที่ทุกคนในชาติจะรู้สึกส�ำนึกบุญคุณใน
สิ่งที่มีไปพร้อม ๆ กัน

เราได้จัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบให้เปล่าขึ้นมา

ซึ่ง
บรรดาครูอาจารย์จากโรงเรียนหลายพันแห่งทั่วโลกก็ได้เข้ามาดาวน์โหลด
เอาไปใช้ จนท�ำให้นกั เรียนและโรงเรียนเปลีย่ นแปลงไปจนไม่เหลือเค้าเดิม
บรรดาบริษัทที่น�ำหลักคิดเรื่องนี้ไปใช้ต่างได้เห็นถึงขวัญและก�ำลังใจของ
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พนักงานและผลก�ำไรที่เพิ่มสูงขึ้น
“การมีอ�ำนาจเหนือคนอื่น ๆ ทั้งที่ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจ
ไม่อาจท�ำให้เราเป็นคนสูงศักดิ์
ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ตั้ ง แต่ เ คยมี ม า
ได้หรอก เราจะเป็นคนสูงศักดิ์
ปั จ จุ บั น เราได้ จั ด ท� ำ โปรแกรม
ได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อรู้จัก
รณรงค์เพื่อห้ามใจไม่ให้บ่นส�ำหรับ
ควบคุมตัวเองได้ดี”
คนในองค์กร สมาคม ธุรกิจน้อย
- ค�ำโบราณของชาวฮินดู
ใหญ่ รวมทั้ ง กลุ ่ ม หรื อ องค์ ก ร
ทุกประเภทเท่าที่จะนึกออกได้น�ำ
โปรแกรมนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย
โบสถ์ของชาวคริสต์ทุกนิกายได้หันมาจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และ
การเรียนการสอนในหัวข้อการใช้ชีวิตโดยรู้จักห้ามใจไม่ให้บ่น เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ผมได้ไปรับประทานอาหารค�่ำที่ร้านอาหารอินเดียในเมือง ๆ หนึ่ง
และได้เห็นพนักงานทุกคนในร้านใส่สายรัดข้อมือของเรากันทุกคน เมื่อ
ผมถามว่าไปเอาสายรัดข้อมือพวกนี้มาจากไหนกัน เขาก็บอกว่าได้มาจาก
วัดฮินดูที่ไปร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเรายังได้จัดท�ำโปรแกรมรณรงค์เพื่อ
ห้ามใจไม่ให้บ่นส�ำหรับศาสนสถาน ไว้เพื่อน้อง ๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้คน
มากสุดถึงสี่พันคนโดยเฉลี่ยปีละ 10-15 ครั้ง ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสน�ำ
แนวคิดของโครงการรณรงค์ของเราไปเล่าให้คนอืน่ ฟัง ในฐานะทีเ่ ป็นหัวข้อ
หลักของการประชุมสัมมนา โครงการรณรงค์ และโครงการพัฒนา
พนักงาน ที่จัดขึ้นโดยบริษัท 20 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน บริษัท
ซอฟต์แวร์ บริษัทขายตรง บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทการเงินขนาด
ใหญ่ องค์กรนักจิตวิทยาประจ�ำโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ บริษัทให้
บริการสาธารณูปโภค โรงพยาบาล ธนาคาร และองค์กรต่าง ๆ อีกมากมาย

ในช่วง

12 เดือนที่ผ่านมานี้ ผมเดินทางไปประเทศจีนถึง 3 ครั้ง
เพื่อไปบรรยายให้กับผู้ฟังกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับการบ่นในแง่มุมต่าง ๆ อัน
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ได้แก่ ข้อเสีย สาเหตุ และวิธีห้ามใจไม่ให้บ่น และในปี 2009 เวอร์ชัน
แรกของหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศจีน และ
ยังขายดีที่สุดเป็นอันดับสองในปี 2010 อีกด้วย
เราได้ท�ำวิจิท* (Widget) ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ขึ้นซึ่งดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมนีจ้ ะติดตัง้ ไว้ในเครือ่ งของคุณเพือ่ คอยเตือน
ว่าขณะนี้เส้นทางแห่งการพยายามห้ามใจไม่ให้บ่น (ที่ต้องท�ำให้ครบ 21
วันติดต่อกัน) ของคุณได้คืบหน้ามาถึงวันที่เท่าไหร่แล้ว และผลพลอยได้
จากโปรแกรมนี้ก็คือในแต่ละวันมันจะส่งข้อความสั้น ๆ จากผมไปหาคุณ
ทางหน้าจอเพือ่ คอยกระตุน้ ไม่ให้คณ
ุ ถอดใจและเกิดแรงบันดาลใจอยูเ่ สมอ
ในช่วงแรกที่โครงการรณรงค์ของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั้น
เรามีอาสาสมัครมาคอยช่วยบรรจุสายรัดข้อมือลงกล่อง มีคนมากมายที่
ยอมสละเวลาเพื่อช่วยส่งของในทุก ๆ วันเสาร์ ในช่วงหน้าร้อน ผู้คนที่
ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ของเราก็จะพากันนั่งเครื่องบินมา
ลงที่แคนซัสซิตี้ เพื่อมาพักผ่อนวันหยุดด้วยการช่วยกันจัดของลงกล่อง
แต่ละสัปดาห์ เราจะส่งสายรัดข้อมือออกไปเป็นจ�ำนวนหลายหมื่นเส้น
และทุก ๆ สัปดาห์ยอดที่ขอมาก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

แรก ๆ เสียงเชียร์จากผู้คนที่มีใจให้กับโครงการรณรงค์ก็ได้ท�ำให้

ทุกคนแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นและปลื้มใจไปตาม ๆ กัน จากนั้นมันก็
เป็นทีป่ ระจักษ์ชัดแล้วว่ากระแสนี้จะไม่มีวนั จางหายไปกับสายลม แต่กลับ
จะทวีความรุนแรงขึ้นด้วยซ�้ำ เมื่อนึกย้อนไปถึงตอนนั้น เราต้องขอบคุณ
บรรดาอาสาสมัครของเราทุกคนที่มาช่วยกันขนย้ายกล่องสายรัดข้อมือไป
ยังโรงผลิต ซึ่งท�ำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก หลังจาก
นั้นเราจึงได้ว่าจ้างพนักงานไว้คนหนึ่งเพื่อมาจัดการกับค�ำขอที่หลั่งไหล
เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เธอเป็นพนักงานคนเดียวของเรา แต่งานอื่น ๆ
เราก็ยังคงใช้อาสาสมัครท�ำอยู่เหมือนเดิม
* วิจทิ (widget) คือ ชุดค�ำสัง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพือ่ ให้ผใู้ ช้ควบคุมหรือสัง่ การเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ให้ท�ำงาน ซึ่งผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย
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หากบังเอิญคุณเคยได้ยินเรื่องราวของโครงการรณรงค์นี้ในยุคแรก
มาบ้าง ก็อาจสังเกตเห็นว่า เมื่อ 3 ปีมานี้เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก
การขอรับบริจาคเงินเพื่อแลกกับสายรัดข้อมือ มาเป็นการจ�ำหน่ายให้
เหมือนที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน สาเหตุท่ีต้องท�ำเช่นนี้ก็เพราะว่ามีคนขอสายรัด
ข้อมือกันอย่างล้นหลาม (24 ชั่วโมงหลังจากที่ไปออกรายการ Oprah
ยอดค�ำขอก็พุ่งไปถึง 2 ล้านเส้น) ซึ่งเราไม่มีเงินที่จะมาซื้อและจัดส่งสาย
รัดข้อมือไปให้ได้ จึงจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีมาเป็นการขายให้แทน ทั้งนี้ก็
เพราะว่า 98 เปอร์เซ็นต์ของคนที่บริจาคเงินให้กับเรา จะส่งเงินมาให้หลัง
จากได้รับสายรัดข้อมือเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และเราก็ยังไม่มีเงินสดมาก
พอที่จะมาส�ำรองจ่ายค่าสายรัดข้อมือและค่าขนส่งอีกด้วย (ค่าขนส่งคือ
ค่าใช้จ่ายหลักของเรา)
เราพบว่าคนส่วนใหญ่จะสั่งสายรัดข้อมือประมาณ 10 เส้น ดังนั้น
เราจึงเปลีย่ นมาขายในราคา 10 ดอลลาร์ตอ่ สิบเส้น ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไรประเภท 501(c)(3)* เราจึงยังคงรับเงินบริจาคอยู่ และ
ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ยังมีผู้บริจาคเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ค�ำถามที่มีคนถามผมมากที่สุดข้อหนึ่งก็คือ “ตอนเริ่มโครงการ
คุณคิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือไม่?”
ค�ำตอบคือ “ไม่เคยคิดเลย”

เมื่อเร็ว ๆ นี้

มีนิตยสารเก่าแก่ฉบับหนึ่งได้มาสัมภาษณ์ผม เพื่อ
น�ำไปเป็นแรงบันดาลใจในด้านต่าง ๆ ให้กับบรรดานักเขียน ไม่ว่าจะ
เป็นการพยายามรังสรรค์ผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น การมองหาคนที่จะ
มาท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของตัวเอง และการพยายามผลักดันผลงานของ
ตนให้ได้รับการตีพิมพ์ ผู้สัมภาษณ์ได้ถามผมว่า “ถ้าอย่างนั้นคุณก็บอก
ผู้อ่านของเราได้แล้วสิว่า จะต้องท�ำอย่างไรบ้างหากคิดจะสร้างการ
* คือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจ่ายภาษีให้รฐั บาลกลางเนือ่ งจากมีภารกิจเป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลกได้เหมือนอย่างที่คุณท�ำ?” พอได้ยิน
ค�ำถามนี้ผมก็ถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว
เมื่อตั้งหลักได้ ผมก็ตอบไปว่า “ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน”
แม้ว่าตอนที่เราเริ่มแจกสายรัดข้อมือ 250 เส้นแรกออกไปเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2006 นั้น ผมเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่า “พวกเราจะส่งกระแส
คลืน่ แห่งความพยายามบอกลานิสยั ขีบ้ น่ นีใ้ ห้แผ่ขยายไปยังผูค้ นทัว่ ทัง้ โลก”
แต่เราก็จะได้เห็นผู้คนออกมาประกาศอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินจริงแบบนี้กันอยู่
บ่อย ๆ ผมก็อยากจะคิดไปเองด้วยความถือดีว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนเป็น
ผลมาจากความตั้งใจจริงของผมแต่เพียงผู้เดียวอยู่เหมือนกัน แต่จริง ๆ
แล้วเรื่องนี้ยังมีอะไรที่มากมายกว่านั้นอีกเยอะเลย
เพราะเหตุใดแนวคิดพื้น ๆ เรื่องหนึ่ง ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไม
จะต้องมาเริ่มต้นที่เมืองแคนซัสสิตี้ รัฐมิสซูรี่ ด้วย จึงสามารถสร้างแรงสั่น
สะเทือนไปทั่วโลกได้เพียงนี้ และเพราะเหตุใดจึงยังคงเดินหน้าต่อไปได้
แม้เวลาจะผ่านมาถึงหกปีแล้วก็ตาม?
เพราะเหตุใด ในช่วงเพียงไม่กี่เดือน ยอดผู้ติดตามเฟซบุ๊กของเรา
ถึงได้ทะยานไปจนเกือบจะทะลุ 25,000 คน (ในขณะที่เขียนต้นฉบับ
อยู่นี้) และมีทีท่าว่าจะยังไม่ยอมหยุดง่าย ๆ อีกด้วย?

แม้โครงการรณรงค์นี้จะเปิดตัวมานานกว่าครึ่งทศวรรษแล้ว

แต่
เหตุใดยังมีผู้คนอีกไม่น้อยที่อ่านเจอและทวีตข้อความเรื่องนี้กันวันละ
10-20 ข้อความ ทั้งที่ส่วนใหญ่ผมเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ามันคือภาษาอะไร
ผมใช้เวลาคิดหาค�ำตอบนานพอสมควรและเชื่อว่ามีอยู่ในใจแล้ว
ข้อหนึ่ง ค�ำตอบที่ว่านี้ก็คือแนวคิดหลักของโครงการรณรงค์และหนังสือ
เล่มนี้ สาเหตุที่ท�ำให้แนวคิดนี้ยังส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปยังผู้คนทั่วทั้ง
โลกนั้นมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน นั่นก็คือ
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1. โลกเรานี้มีคนคอยบ่นนั่นบ่นนี่กันอยู่มากมายเหลือเกิน
2. ใด ๆ ในโลกนี้มักไม่เป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นเอาเสียเลย
ผมเชื่อว่าเหตุผลทั้ง 2 ประการนี้จะสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
พวกเรามัวคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ดี สังเกตได้จากที่เราชอบบ่นนั่นบ่นนี่อยู่เป็น
ประจ�ำ ซึ่งรังแต่จะคอยตอกย�้ำให้ปัญหาเหล่านั้นยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน
แสนนาน
เราต่างหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องไม่ดี บ่นไปซะทุกอย่างที่ขวาง
หน้า ท�ำให้เรายิ่งจมปลักอยู่กับปัญหาเหล่านั้น คนส่วนใหญ่ยังหลง
เชื่ อ กั น อยู ่ ว ่ า การบ่ น จะช่ ว ยคลี่ ค ลายสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ให้ ดี ขึ้ น ได้
แต่ในความเป็นจริง มันกลับจะยิ่งท�ำให้ปัญหาพวกนั้นกลายเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งท�ำให้หลงผิดคิดไปว่าการที่เราไม่ลงมือแก้ไขให้
อะไร ๆ มันดีขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องที่สมควรท�ำแล้ว

ทุกวันนี้เมื่อมองไปทางไหนเราก็จะพบแต่คนที่ชอบคิดอะไรใน

แง่ลบทั้งนั้น ความคิดแบบนี้ไม่ต่างอะไรไปจากเมฆหมอกที่ปกคลุม
แผ่นฟ้าจนมืดมิด ท�ำให้เรามองไม่เห็นปัญหาและหนทางแก้ไขใด ๆ ได้เลย
มาถึงตรงนี้ผมอยากเตือนว่า เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะ
เริม่ ตระหนักรูถ้ งึ ความคิดเชิงลบและการบ่นได้มากขึน้ ทีจ่ ริง มันก็เหมือน
กับว่ามีใครสักคนมาเร่งเสียงบ่นในโลกของคุณให้ดังขึ้นกว่าเก่านั่นแหละ
อย่างไรก็ดี เมื่อคุณตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้ว คุณก็มีสิทธิเลือกเองว่า
จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือจะถอยฉากออกมา
สมัยผมยังเด็ก ใคร ๆ ก็สูบบุหรี่กันทั้งนั้น ผมยังจ�ำเหตุการณ์
ตอนที่ไปรักษาอาการหอบหืดกับกุมารแพทย์ได้เป็นอย่างดี พอไปถึง ลุง
หมอแคสเสิลส์เอาเครื่องช่วยฟังมาแนบที่หน้าอก จากนั้นก็บอกให้ผม
หายใจลึก ๆ ในขณะที่ตัวท่านเองก็ก�ำลังหายใจดังครืดคราด ๆ อยู่ตลอด
เวลา ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณหมอเองก็คาบบุหรี่ไว้ในปากตลอดเวลา

บทน�ำ : 23

ส่วนใหญ่ผู้คนในสมัยนั้นจะสูบบุหรี่กันทุกคน ไม่เว้นแม้แต่หมอ
รักษาโรคหอบหืดให้เด็ก ๆ เนื้อตัวและข้าวของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า ผมเผ้า ลมหายใจ บ้านเรือน เครื่องเรือน รถยนต์ ห้องท�ำงาน
โรงภาพยนตร์ และที่อื่น ๆ จะมีแต่กลิ่นบุหรี่ แต่เราก็ชินกับมันจนแทบ
ไม่รู้สึกอะไรเลย ปัจจุบัน แทบไม่มีสถานที่สาธารณะแห่งใดในสหรัฐที่
อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้อีกแล้ว หากคุณออกไปนอกเมืองซึ่งยังสูบบุหรี่ได้
อยู่ คุณจะต้องตกใจเมื่อได้กลิ่นฉุนและแสบจมูกจากควันบุหรี่ที่ลอยคลุ้ง
อยู่ทั่วบริเวณนั้น กระนั้นก็ตาม บรรดาผู้คนที่อยู่ในย่านนั้นซึ่งก็เหมือน
กับผู้คนในสหรัฐเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ก็ยังไม่ได้กลิ่นควันบุหรี่ที่
ก�ำลังลอยฟุ้งอยู่เลย
ในระหว่างที่ก�ำลังฝึกห้ามใจไม่ให้บ่นอยู่นี้ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่า
คนส่วนใหญ่จะคิดอะไรในแง่ลบและชอบบ่นกันมากมายแค่ไหน ไม่เว้น
แม้แต่ตัวคุณเอง! จริง ๆ ความคิดเชิงลบนั้นมันก็มีของมันอยู่แล้ว แต่
คุณอาจเพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกก็ได้ ถึงตอนนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าการ
พร�่ำบ่นนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากกลิ่นบุหรี่เลยสักนิดเดียว นั่นคือ มัน
ก็ตลบอบอวลอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว เพียงแต่ตอนนี้คุณเพิ่งเริ่มได้
กลิ่นมันเท่านั้นเอง
การรับชมสิ่งที่ผู้คนมักเรียกกัน
ว่า “ข่าวสารบ้านเมือง” จะท�ำให้คุณ
“นิสัยที่ชอบพร�่ำบ่น
เริ่มรู้เลยว่าพวกเรานั้นชอบเสพเรื่อง
และโอดครวญถูกมองว่า
ราวร้าย ๆ กันขนาดไหน
เป็นอาการบ่งชี้อันชัดเจน
สองสามปีก่อนผมได้รับเชิญให้
ที่สุดถึงความไม่รู้จักคิด
และการขาดภูมิปัญญา
ไปบรรยายที่เมือง ๆ หนึ่งในประเทศ
ในระดับที่สูง”
แคนาดาซึ่ ง ผู ้ ค นก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจ วันบรรยาย ผมไปรับ
- ลอร์ด เจฟฟรีย์
ประทานอาหารกลางวันกับท่านนายก
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เทศมนตรีและบุคคลส�ำคัญของเมืองนั้น ซึ่งก็มีเจ้าของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นรวมอยู่ด้วย หลังจากคุยเรื่องการคิดและพูดเชิงบวกกันได้สักพัก
เจ้าของหนังสือพิมพ์คนนั้นก็เอียงตัวเข้ามากระซิบกระซาบกับผมอย่าง
อาย ๆ ว่า “คุณวิลครับ เรื่องจริงที่เราต้องจ�ำใจยอมรับก็คือ หากเราพาด
หัวข่าวตัวโต ๆ ไปว่า เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว! มันก็จะขายดีกว่าฉบับที่เอา
ข่าวดี ๆ มาพาดหัวถึง 10 เท่าเลยนะครับ”
ผมจึงบอกเขาไปว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก เพราะเขาไม่ได้เป็นคน
บอกผู้คนในสังคมว่าจะต้องเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับไหน เขาและสื่อคน
อื่น ๆ พบวิธีใช้ประโยชน์จากนิสัยชอบฟังเรื่องร้าย ๆ ที่ทุกคนต่างมีเป็น
ทุนเดิมกันอยู่แล้ว พวกเรามักชอบฟังเรื่องราวร้าย ๆ ที่ไม่จริงกันอยู่เสมอ
และจะต้องหาใครมาคอยเตือนให้ระวังเรื่องพวกนี้ไว้ให้ดี ก็ด้วยเหตุผลดี
ๆ บางประการที่ผมจะได้อธิบายให้ฟังกันต่อไป

ผมรูจ้ กั คนคนหนึง่ ทีด่ ชู อ่ งข่าว CNN ได้ทงั้ วันทัง้ คืน ดู 24 ชัว่ โมง

เลยจริง ๆ ถึงกับหลับคาจอทีวีปลายเตียงที่ยังเปิดค้างอยู่เลย หมอนี่เป็น
คนที่น่ากลัวและมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา
ผมเองได้เลิกดู อ่าน หรือฟังสิ่งที่คนอื่น ๆ เรียกว่า “ข่าว” มา
หลายปีแล้ว สิ่งที่พวกเราได้ดูหรือได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ข่าวหรอก
ครับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอสเธอร์ ฮิคส์ นักเขียนหนังสือขายดีติดอันดับ ได้
ให้ความเห็นไว้ว่า หากรายการข่าวที่ยาว 30 นาทีสามารถสะท้อนภาพ
ของเหตุการณ์จริง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนละก็ มันจะมี
เรื่องดี ๆ อยู่ถึง 29 นาที 59 วินาที ส่วนข่าวร้ายนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาบน
จอเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นเอง สิ่งที่เราเรียกกันว่าข่าวนั้น จริง ๆ มัน
คือข่าวร้ายต่างหาก หากคิดที่จะห้ามใจไม่ให้บ่นได้อย่างเด็ดขาดละก็ ผม
อยากขอให้คุณเลิกดู ฟัง หรืออ่านข่าวร้ายพวกนี้เสียตั้งแต่บัดนี้เลย
แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ หากมีเรื่องส�ำคัญเกิดขึ้น เดี๋ยวก็จะมีคน
มาบอกคุณเองแหละ ตอนที่ ไมเคิล แจ็คสัน เสียชีวิตนั้น ผมก�ำลังอยู่
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ที่เมืองมวันซ่า ประเทศแทนซาเนีย วันนั้นผมไปบริจาคโลหิตแต่เช้าและ
ผู้จัดการที่นั่นก็วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าแจ็คสันเสียชีวิตแล้ว ซึ่งผมก�ำลังอยู่
ในอีกซีกโลกหนึ่ง โดยมีใครบางคนคอยถาม เพื่อให้แน่ใจว่าผมทราบข่าว
เรื่องนั้น ๆ แล้วหรือยัง ดังนั้น หากมีเรื่องส�ำคัญเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
ร้าย ๆ เดี๋ยวก็จะมีพวกที่อดใจไม่ไหวมาเล่าให้คุณฟังเอง

คุณต้องเริ่มมองความคิดในใจให้เป็นเหมือนที่ดินเพื่อการเกษตร

สักแปลงหนึ่ง ในหนังสือที่ชื่อ As a Man Thinketh เจมส์ อัลเลน ได้
พูดไว้อย่างหลักแหลมว่า
“เราอาจเปรียบความคิดของคน
เราว่าเป็นเหมือนที่ดินว่างเปล่าสักแปลง
“ค�ำบ่นหรือค�ำพูดจา
หนึ่ง ซึ่งเราจะค่อย ๆ คิดให้ดีว่าจะปลูก ว่าร้ายก็คือเมล็ดพันธุ์ของ
ต้นอะไรหรือจะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ความคิดเชิงลบที่เราหว่าน
อยู่อย่างนั้นก็ได้ แต่ไม่ว่าจะปลูกอะไร ลงบนโลกใบนี้ และมันก็จะ
ผลิดอกออกผลตามมา”
หรือปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะต้องมีผลที่
เกิดขึ้นตามมาเสมอ หากเราไม่หว่าน
เมล็ดพันธุ์ของพืชที่อยากได้ดอกผลในภายหลังลงไป บรรดาเมล็ดพันธุ์
ของพวกวัชพืชทั้งหลายก็จะปลิวมาตกลงบนที่ว่างเปล่าแปลงนั้น ซึ่งก็จะ
งอกงามขึ้นมาเป็นวัชพืชพวกนั้นในที่สุด”
ค�ำบ่นหรือค�ำพูดจาว่าร้ายก็คือเมล็ดพันธุ์ของความคิดเชิงลบที่เรา
หว่ า นลงบนโลกใบนี้ และมั น ก็ จ ะผลิ ด อกออกผลตามมา ดั ง นั้ น
จงพยายามป้องกันความคิดของคุณไว้ให้ดี พยายามปกป้องและสร้างเกราะ
ก�ำบังให้กับมัน เพื่อจะได้ปลอดจากความคิดเชิงลบของคนอื่น ๆ และ
สิ่งที่บางคนเรียกมันว่า “ข่าว” และแต่นี้ต่อไปจงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีแสดง
ความคิ ด เห็ น ของคุ ณ เสี ย ใหม่ โดยพยายามแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง
สร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นการพูดเชิงท�ำลายที่คอยท�ำให้คนอื่นได้รับความ
เสียหาย
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คุณคิดอย่างไร ชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนั้น และถ้อยค�ำที่พูด
ออกมาก็จะบ่งบอกเลยว่าคุณก�ำลังคิดอะไรอยู่ในใจ
ขณะนีผ้ คู้ นทัว่ โลกก�ำลังตืน่ ตัวไปกับการใช้ชวี ติ ในแบบใหม่และการ
ด�ำรงตนในระดับที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และบันไดขั้นแรกที่จะน�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ได้ก็คือ เราต้องไม่ไปเสริมแรงให้เรื่องไม่ดีทั้ง
หลายยิ่งมีพลังมากขึ้นด้วยการเอาแต่พูดถึงมันอยู่ตลอดเวลา
เราคิดอย่างไร ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้น และถ้อยค�ำที่พูดออก
มาก็จะบ่งบอกเลยว่าเราก�ำลังคิดอะไรอยู่ในใจ ล�ำพังแค่แนวคิดนี้เพียง
อย่างเดียวก็สามารถพลิกโฉมชีวิตคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้ว แม้ว่ามัน
จะเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่คุณจะได้รับไปจากหนังสือเล่มนี้ก็ตาม
ในทุกขณะของชีวิต คุณก�ำลังรังสรรค์ชีวิตของคุณขึ้นมาจากความ
คิดที่คุณก�ำลังสนใจมันมากที่สุด

คุณคงเคยได้ดูภาพยนตร์หรือหนังสือที่ชื่อเดอะ

ซีเคร็ต (The
Secret) โดย รอนดา เบิร์น มาแล้ว The Secret หรือความลับที่ว่านี้ก็คือ
เราจะด�ำเนินชีวิตไปตามที่ความคิดของเราได้ชี้น�ำเอาไว้ และจักรวาลก็จะ
สนองตอบโดยแสดงสิ่งที่เราก�ำลังคิดอยู่ในใจออกมาให้ทุกคนได้เห็น
หนังสือเดอะ ซีเคร็ต พูดได้ถูกใจด�ำคนทั้งโลก แต่ส�ำหรับผมแล้ว
มันคือการน�ำเอาผลงานของ เอิร์ล ไนติงเกล ในปี 1956 ที่ชื่อ The
Strangest Secret มาเล่าใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นเท่านั้นเอง
ไนติงเกล เล่าว่า เขาได้แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ The
Strangest Secret นี้มาจากผลงานของ นโปเลียน ฮิลล์ ที่ชื่อ Think and
Grow Rich ฮิลล์ยงั ได้ยกย่องบุคคลอืน่ อีกหลายต่อหลายคน ไม่วา่ จะเป็น
แอนดรู คาร์เนกี หรือ เฮนรี่ ฟอร์ด ดังนั้นแนวคิดที่ว่านี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่อย่างใด ถึงแม้ขณะนี้มันก�ำลังมีทีท่าว่าจะล่วงรู้ไปถึงหูของกลุ่มคนที่
เป็นแกนหลักซึง่ จะคอยผลักดันให้ทกุ คนได้หนั มาเข้าใจแนวคิดนีแ้ ล้วก็ตาม

บทน�ำ : 27

แต่ บ รรดานั ก ปราชญ์ แ ละครู บ าอาจารย์ ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ห ลายพั น คนก็ ไ ด้ ไ ข
“ความลับ” ข้อนี้ให้พวกเราได้รับทราบตั้งแต่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว

“ถ้าท่านเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้น ก็จงปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ท่านเชื่อ”
- พระเยซู แมทธิว 8:13

“จักรวาลกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน

เราคิดอย่างไร ชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้น”
- มาร์คัส เออรีไลอุส

“ความคิดคือสิ่งที่ก�ำหนดตัวเรา เราคิดอย่างไรก็จะกลายเป็นอย่างนั้น”
- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

“ถ้ารู้จักเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้”
- นอร์แมน วินเซนต์ พีล

“คุณเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ได้ก็เพราะความคิดคุณ

วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ”
- เจมส์ อัลเลน

“เราจะกลายเป็นอย่างที่เราคิด”
- เอิร์ล ไนติงเกล

“สภาวะขัน้ สูงสุดทีเ่ ป็นไปได้ของธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความรูส้ กึ ผิดชอบ

ชั่วดีก็คือตอนที่เรารู้ตัวว่าเราควรจะควบคุมความคิดของเราไว้ให้ได้นั่นเอง”
- ชารล์ส ดาร์วิน

“เพราเหตุใดเราถึงเป็นผู้ก�ำหนดโชคชะตาตัวเอง

เป็นกัปตันที่คอยควบคุมชีวิตจิตใจของเราได้?
นั่นก็เป็นเพราะเรามีพลังอ�ำนาจในการควบคุมความคิดของเรานั่นเอง”
- อัลเฟรด เอ. มอนทาเพิร์ท
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คุณก�ำลังแสดงให้คนอื่นเห็นตัวตนของคุณผ่านทางค�ำพูด

เราคิด
อย่างไร ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้น และถ้อยค�ำที่พูดออกมาก็จะบอกว่าเรา
ก�ำลังคิดอะไรอยู่ในใจ หากปรับเปลี่ยนค�ำพูดเสียใหม่ ความคิดคุณก็จะ
เปลี่ยนไปตามนั้น และคุณก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ส�ำเร็จ
คนเรามักจะคิดบวกบ้างลบบ้าง
“คุณก�ำลังแสดงให้คนอื่น สลับกันไปมา จากประสบการณ์ที่เคย
พูดคุยกับผู้คนเป็นหมื่น ๆ คนทั่วโลก
เห็นตัวตนของคุณผ่านทาง
ค�ำพูดที่พูดออกมา”
ผมก็ ยั ง ไม่ เ คยเจอใครสั ก คนที่ เ ดิ น
เข้ามาบอกว่า “ผมนี่แหละนักคิดลบ
ตัวจริง” เลยสักคน ดูเหมือนว่าคนเราจะมองไม่ค่อยออกว่าตัวเองนั้นเป็น
พวกมองโลกในแง่ร้าย ไม่เหมือนกับพวกมองโลกในแง่ดีที่จะรู้ตัวได้ง่าย
กว่า แต่คนรอบข้างก็จะรู้เองว่าพวกเขาเป็นคนเช่นไรผ่านทางค�ำพูดที่พวก
เขาเองกลับไม่ได้ยินมัน พวกเขาจะบ่นกระปอดประแปดไปเรื่อย ซึ่งก่อน
จะพิชิตภารกิจเลิกบ่นให้ได้ 21 วันนั้น ผมก็เคยเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นมา
ก่อนเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงผมด้วยก็มักจะคิดว่าตัวเองนั้น
เป็นพวกคิดบวก ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี และมัน่ ใจในตัวเองอยูเ่ สมอ
สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งก็คือ เราต้องรู้จักควบคุมความคิดของเราไว้ให้ดี
เพื่อจะได้รังสรรค์ชีวิตของเราขึ้นมาอย่างมีสติรู้ตัว สายรัดข้อมือของ
โครงการรณรงค์นี้ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเอาไว้ประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่า
คุณนั้นคือผู้สนับสนุนแนวคิดในเรื่องนี้ แต่ถ้ารู้จักใช้อย่างเหมาะสม
มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่คอยเตือนให้คุณรู้ตัวว่าได้บ่นอะไรออกไป
ตั้งแต่เมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหน ซึ่งก็จะท�ำให้คุณเลิกบ่นได้ในที่สุด
เมื่อคุณเริ่มท�ำไปถึงขั้นที่ต้องสลับสายรัดข้อมือจากข้างหนึ่งไปยัง
อีกข้างหนึ่ง ครั้งแล้วครั้งเล่า ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก คุณก็จะเริ่มสังเกตค�ำพูดของ
ตัวคุณเองมากขึ้น การท�ำเช่นนี้จะท�ำให้คุณเริ่มตระหนักรู้ว่าตัวเองก�ำลัง
คิดอะไรอยู่ เจ้าสายรัดข้อมือสีม่วงนี้จะเป็นเสมือนกับดักที่คอยหลอกจับ
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ความคิดเชิงลบมาขังไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะปล่อยมันออกไป ซึ่งมันก็จะ
ไม่มีวันย้อนกลับมาติดกับดักนี้อีกเลย
ผมยังสงสัยอยู่ว่า คุณจะบอกได้หรือไม่ว่า ถ้าเราก�ำลังพยายาม
อย่างเต็มที่ที่จะห้ามใจไม่ให้บ่น แล้วมันจะมีอะไรในชีวิตที่ไม่ดีขึ้นบ้าง
สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าเก่า ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ความสุขสงบและความรื่นรมย์ในชีวิต... ฟังดูดีมั้ยครับ?
มันใช่แค่เรื่องที่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดอีกด้วย
การพยายามจะฟอร์แม็ตเจ้าฮาร์ดดิสก์
ที่ อ ยู ่ ใ นใจคุ ณ เสี ย ใหม่ แ บบนี้ นั้ น มั น “น�้ำที่หยดลงมาทีละหยด
ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่จงเริ่มต้น
สักวันก็จะเต็มเหยือกเอง”
เสียตั้งแต่ตอนนี้ และในไม่ช้า คุณจะ
- ค�ำสอนในพุทธศาสนา
มีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแบบทีเ่ ฝ้าฝัน
ถึงมาโดยตลอด

ให้ลองเริ่มต้นด้วยการใช้สายรัดข้อมือ

(หรือใช้หนังยาง หรือใช้
เหรียญก็ได้) เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้
ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ
1. เริ่มใส่สายรัดข้อมือไว้ที่ข้อมือข้างใดก็ได้ ตอนนี้คุณอยู่ที่วันที่
1 ของการเดินทางที่จะต้องท�ำให้ได้ 21 วันติดต่อกัน
2. เมื่อ (ไม่ใช่ “ถ้า”) พบว่าคุณได้บ่น วิพากษ์วิจารณ์ นินทาว่าร้าย
ส่อเสียด หรือพูดจาเหน็บแนมอะไรออกมา ให้สลับสายรัด
ข้อมือไปไว้อีกข้างหนึ่งและเริ่มต้นใหม่ โดยเริ่มกลับมานับเป็น
วันที่ 1 ใหม่
3. จงมุ่งมั่นตั้งใจท�ำต่อเนื่องอยู่กับมัน โดยปกติคนเราจะใช้เวลา
ประมาณ 4-8 เดือนจึงจะเลิกบ่น 21 วันติดต่อกันได้ส�ำเร็จ
* กรณีที่ไม่มีสายรัดข้อมือ คุณอาจจะใช้หนังยางหรือไม่ก็ใช้เหรียญบาทมาประยุกต์ ใช้แทนได้
โดยใส่กระเป๋ากางเกงสลับซ้าย-ขวาา
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แล้วท�ำไมต้อง 21 วันด้วยล่ะ?
ก็เพราะนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า หากจะสร้างนิสัยอะไรขึ้นมา
สักอย่าง เราก็ต้องหมั่นแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ให้ครบ 21 วัน ที่ส�ำคัญ
ก็คือไข่ไก่จะฟักออกมาเป็นลูกไก่ด้วยเวลา 21 วันเท่ากันเป๊ะ
อย่าเพิ่งท้อ หากซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณจะพบว่าอาจต้องใช้เวลา
หลายวัน หลายสัปดาห์ หรือแม้แต่หลายเดือนจึงจะผ่านไปสู่วันที่ 2 ได้
จากนั้นถ้าคุณบ่นอะไรออกมา ก็ต้องกลับไปเริ่มจากวันที่ 1 ใหม่ แต่การ
ก้าวเข้าสูว่ นั ที่ 2 คราวนีม้ นั จะไม่นานเท่าเก่าอีกแล้ว และความส�ำเร็จทีท่ ำ� ได้
จะช่วยหนุนให้คุณท�ำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะท�ำให้คุณมุมานะขึ้นไปอีก
คนส่วนใหญ่จะมีแบบแผนปฏิบัติในระหว่างพยายามห้ามใจไม่ให้
บ่น ดังนี้ วันที่ 1... วันที่ 1... วันที่ 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1...
1... วันที่ 2! กลับมาวันที่ 1... วันที่ 1... 1... วันที่ 2... วันที่ 3... วันที่ 4...
วันที่ 1... วันที่ 2... วันที่ 3... วันที่ 4... วันที่ 5... วันที่ 1 เป็นต้น
มีบางคนมาบอกกับผมว่าอยากรอให้ชวี ติ ดีขนึ้ กว่านีก้ อ่ นจึงค่อยเริม่
คิดที่จะห้ามใจไม่ให้บ่น ฟังดูน่าข�ำถ้าจะรอให้ชีวิตดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาคิด
จะท�ำภารกิจเลิกบ่นให้ได้ครบ 21 วันติดต่อกัน มันก็ไม่ต่างไปจากการที่
คุณจะรอให้หนุ่ ดีเสียก่อนจึงค่อยลงมือ
“ถ้าจะรอให้ชีวิตดีขึ้นก่อน ท� ำ ตามโปรแกรมการควบคุ ม อาหาร
แล้วค่อยมาคิดจะพิชิต
และการออกก�ำลังเพื่อลดน�้ำหนัก
ภารกิจเลิกบ่นให้ได้ครบ
คุ ณ อยากเปลี่ ย นชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น
21 วันติดต่อกัน
ใช่มั้ยล่ะ? เครื่องมือที่เชื่อถือได้และ
มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่
ได้ ผ ลดี ก็ คื อ สายรั ด ข้ อ มื อ สี ม ่ ว งนี้
คุณจะรอให้หุ่นดีเสียก่อน
คุณอาจใช้หนังยางหรือใส่เหรียญไว้ใน
จึงค่อยปฏิบต
ั ต
ิ ามโปรแกรม
กระเป๋ า กางเกงไปก่ อ นก็ ไ ด้ ห ากบ่ น
การควบคุมอาหารและการ
ออกมาเมื่อใด ก็ให้สลับหนังยางหรือ
ออกก�ำลังเพื่อลดน�้ำหนัก”
เหรียญในกระเป๋าเสียใหม่
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ต่อไปนี้คือกุญแจที่จะไขไปสู่ความส�ำเร็จที่จะท�ำให้ชีวิตของคุณ

เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล

1. สลับสายรัดข้อมือทุกครั้งที่บ่นออกมา บางคนพยายามท�ำให้
เป็นเรื่องยากโดยไม่จ�ำเป็นด้วยการสลับสายรัดทุกครั้งที่คิด
อะไรในแง่รา้ ย เมือ่ ผ่านไปสักพัก คุณก็จะเริม่ คิดอะไรในแง่รา้ ย
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ต้องไม่ลืมที่จะสลับสายรัดทุกครั้ง
ที่บ่น วิพากษ์วิจารณ์ นินทาว่าร้ายหรือพูดจาเหน็บแนมออกมา
2. รู้ตัวอยู่เสมอว่ามาถึงวันที่เท่าไหร่แล้ว คนที่ก�ำลังห้ามใจไม่ให้
บ่นให้ได้อย่างจริง ๆ จัง ๆ นั้น จะรู้ตัวอยู่เสมอว่า “ตอนนี้ผม
ก�ำลังอยู่ในวันที่ 1” หรือ “ฉันมาได้ถึงวันที่ 12 แล้วนะ” แต่
คนที่ไม่ค่อยก้าวหน้าไปถึงไหนมักจะพูดว่า “ผมว่าผมน่าจะมา
ถึงวันที่ 8 แล้วนะ ไม่แน่ใจเหมือนกัน” หากคุณไม่รู้ตัวว่าก�ำลัง
อยูใ่ นวันทีเ่ ท่าไหร่นนั่ แปลว่าคุณไม่ได้กำ� ลังท�ำเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง
3. อย่าท�ำตัวเป็นต�ำรวจที่คอยไล่จับผิดคนอื่น สิ่งที่คุณก�ำลังท�ำ
อยู่นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการกระท�ำของคนอื่นเลย หากคุณเห็นว่า
คนอื่นบ่นอะไรออกมาและได้เตือนให้เขาสลับสายรัดข้อมือละ
ก็ ก็ขอให้รีบสลับสายรัดข้อมือตัวเองเสียโดยดี
4. อย่าฉลาดแกมโกง ผมเคยเจอคนที่พยายามหาทางเอาชนะ
ภารกิจนี้ โดยการใส่สายรัดข้อมือมันทั้งสองข้างเลย เพื่อจะ
ได้ไม่ตอ้ งคอยสลับไปสลับมาให้เสียเวลา หรือเมือ่ รูต้ วั ว่าได้บน่
อะไรออกไปแล้ว ก็หาทางบ่นเรื่องอื่น ๆ ต่อเลยจะได้ไม่ต้อง
สลับสายรัดข้อมือ ผมยังเคยได้ยินว่ามีคนที่รู้ตัวว่าได้บ่นอะไร
ออกไปแล้ว บอกกับตัวเองว่าจะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดย
ถือโอกาสประกาศให้เวลาที่เหลืออยู่ในวันนั้นเป็นช่วง “นาที
ทอง” ที่จะบ่นอะไรก็ได้อย่างเต็มที่ กลอุบายเล็ก ๆ น้อย ๆ (ที่
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สนุกบ้างไม่สนุกบ้าง) พวกนีจ้ ะขัดขวางไม่ให้คณ
ุ ท�ำภารกิจนีไ้ ด้
ส�ำเร็จ มากกว่าที่จะช่วยสนับสนุน
อย่าลืมสลับสายรัดข้อมือทุกครั้งที่บ่นอะไรออกมา โดยเฉลี่ยแล้ว
คนเราจะบ่นกันวันละประมาณ 15-30 ครั้ง ดังนั้นขอให้คุณท�ำความ
คุ้นเคยกับการที่ต้องสลับสายรัดอยู่บ่อย ๆ ลองคิดถึงภาพทหารเดิน
สวนสนามดูก็ได้นะครับ ซ้าย! ขวา! ซ้าย! อะไรประมาณนั้น เมื่อตอน
เริ่มรับค�ำท้าหยุดบ่นให้ได้ 21 วันติดต่อกันใหม่ ๆ ผมสลับสายรัดบ่อย
เสียจนเหมือนกับคนเป็นโรคประสาท ผมเปลี่ยนข้างไปมาจนยางเสื่อม
สภาพ ในระหว่างที่ก�ำลังให้สัมภาษณ์รายการทีวีรายการหนึ่งอยู่นั้น
โปรดิวเซอร์ได้ขอให้ผมสาธิตการสลับสายรัดข้อมือให้ดู สายรัดที่จะขาด
มิขาดแหล่จากการถอดเข้าถอดออกอยู่บ่อย ๆ ก็ขาดผึง! กระเด็นถาก
ศีรษะช่างกล้องไปนิดเดียว
การสลับสายรัดข้อมือทุก ๆ ครั้งนี่แหละที่จะคอยเตือนสติให้คุณ
รู้ตัวว่าได้ท�ำอะไรลงไป เมื่อเริ่มรู้ตัวว่าได้บ่นอะไรออกไป คุณก็จะเริ่ม
เปลี่ยนมันได้ในที่สุด
อ้อ! เจ้าสายรัดข้อมือสีม่วงนี้ไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอก
นะครับ หนังยางหรือเหรียญที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ใช้ได้เหมือนกัน
สิ่งส�ำคัญที่คุณต้องท�ำก็คืออย่าลืมออกแรงสลับหนังยางไปไว้อีกข้างหนึ่ง
หรือย้ายเหรียญไปไว้ในกระเป๋าอีกข้างหนึง่ ทุกครัง้ ทีบ่ น่ อะไรออกไป และ
กลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เสมอ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าเพราะเหตุใดคนเราถึงชอบบ่น การ
บ่นจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง ประโยชน์จาก
การบ่นนั้นคืออะไร สาเหตุห้าประการที่ท�ำให้คนบ่น และจะท�ำให้คนอื่น
เลิกบ่นได้อย่างไร และที่ส�ำคัญก็คือ คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะ
ก�ำจัดการพูดที่มีแต่พิษภัยแบบนี้ให้หมดไปจากชีวิตคุณให้ได้เสียที
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อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่า

ขณะนี้เราได้จัดส่งสายรัดข้อมือสีม่วง
นี้ไปมากกว่า 10 ล้านเส้น แล้วผมเชื่อหรือเปล่าล่ะว่า ทุกคนที่ได้รับไป
จะยังใช้มันจนกระทั่งเลิกบ่นได้ครบ 21 วันติดต่อกัน? ไม่เลย ผมมั่นใจ
เลยว่าจะต้องมีบางอันที่ไปนอนแอ้งแม้งจนฝุ่นจับอยู่ในลิ้นชักของใคร
บางคนที่ได้รับไป
สาเหตุที่ท�ำให้หนังสือคู่มือควบคุมอาหารเพื่อลดน�้ำหนักกลายเป็น
หนั ง สื อ ขายดี ติ ด อั น ดั บ ตลอดกาลก็ คื อ ผู ้ ค นจะซื้ อ หนั ง สื อ พวกนี้ ไ ป
แล้วลองท�ำตามข้อแนะน�ำได้สักพัก และเมื่อพบว่าจริง ๆ แล้วการควบคุม
อาหารเพื่อลดน�้ำหนักก�ำลังท�ำให้พวกเขาต้องใช้ความพยายามและท�ำตาม
ข้อห้ามมากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาก็จะเลิกท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านั้น พวกเขา
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใด ๆ เลย และจะกลับมาอ้วน
เหมือนเดิมหรืออาจอ้วนกว่าเก่าเสียด้วยซ�้ำ จากนั้นก็จะไปหาซื้อหนังสือ
คู่มือเล่มใหม่มาอ่าน แล้วก็กลับเข้าสู่วงจรเดิม ๆ เหมือนที่เป็นมา
คุณจะลองอ่านหนังสือเล่มนี้ ท�ำตามแนวปฏิบัติเรื่องสายรัดข้อมือ
ไปได้สักพักแล้วก็เลิกราเพื่อไปหาอย่างอื่นมาลองท�ำใหม่ หรือจะพลิกโฉม
เปลี่ยนแปลงชีวิตเสียใหม่ให้ดีกว่าเดิม มันก็สุดแต่ตัวคุณเอง
ผมเคยได้ยนิ ใครบางคนเหน็บแนมไว้อย่างแสบสันว่า “สิง่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ
ของเจ้าเครื่องออกก�ำลังประจ�ำบ้านก็คือ การที่เราต้องคอยปัดฝุ่นมันอยู่
เรื่อย ๆ นี่แหละ” เขาสั่งซื้อเจ้าเครื่องราคาแพงที่ว่านี้มาจากรายการขาย
สินค้าทางทีวีในตอนดึกของคืนวันหนึ่ง และก็ไม่เคยได้ใช้มันเลย

ผมขอพูดซ�ำ้ กับทีไ่ ด้จวั่ หัวไว้ในตอนต้นของบทนีอ้ กี ครัง้ ว่า หนังสือ

ที่คุณก�ำลังถืออยู่ในมือนี้คือเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้
ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาล รับปากกับผมตั้งแต่ตอนนี้เลยว่า เจ้าสายรัด
ข้อมือ (หรือหนังยาง หรือเหรียญ) จะไม่นอนนิ่งอยู่ในลิ้นชัก เหมือนกับ
เครื่องออกก�ำลังที่มักจะไปตั้งนิ่งอยู่ในโรงรถ
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อย่ า ลื ม ว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
“ถ้าผมจะต้องพูดว่า คุณในเรื่องนี้จะท�ำให้คุณได้เป็นส่วน
‘พระเจ้า ท�ำไมต้องเป็น
หนึ่ ง ของขบวนการเคลื่ อ นไหวระดั บ
ผมด้วยล่ะ?’ ในยามที่เกิด
โลก เพื่อพัฒนามุมมองทางความคิด
เรื่องร้ายๆ ขึ้น ผมก็ควรจะ
โดยรวมของคนทุกคนในโลกนี้ให้ดีขึ้น
ต้องพูดประโยคนี้ในยามที่
กว่าเดิม
เกิดเรื่องดีๆ ขึ้นด้วยเช่นกัน
และมั น ก็ ก� ำ ลั ง ได้ ผ ลดี ขึ้ น
- อาเทอร์ แอช
เรื่อย ๆ เสียด้วย
หากคิดกันว่าโดยทั่วไปคนคนหนึ่งจะบ่นกันวันละ 15-30 เรื่อง
ดังนั้นค่าเฉลี่ยที่คนคนหนึ่งจะบ่นในแต่ละวันเท่ากับ 23 เรื่อง เราส่งสาย
รัดข้อมือออกไปแล้ว 10 ล้านเส้น และถึงแม้วา่ จะมีคนแค่ครึง่ หนึง่ เท่านัน้
ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจนี้อยู่ ดังนั้นทุก ๆ วันเราก็จะลดการบ่นลงได้ถึงวันละ
115 ล้านเรื่อง* เลยทีเดียว!
และเมือ่ ค�ำนวณต่อไปก็พบว่าเราจะลดค�ำบ่นลงได้ 41,975,000,000
เรื่องต่อปีเลยทีเดียว มันเป็นตัวเลขที่ใครเห็นต้องอึ้งไปตาม ๆ กัน
นัน่ คือเราจะลดค�ำบ่นไปได้เกือบ 42,000 ล้านเรือ่ งต่อปี นีข่ นาดนับจ�ำนวน
คนแค่ 10 ล้านคนจากเป้าที่ตั้งไว้ 60 ล้านคน
ตื่นเต้นใช่มั้ย? มันก็น่าอยู่หรอก คุณก�ำลังเป็นส่วนหนึ่งของการ
พลิกโฉมที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนชีวิตของคนทุกคนในโลกใบนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ได้อย่างมหาศาล หากรู้จักมักคุ้นกับเจ้าสายรัดข้อมือนี้แล้ว คุณจะเริ่ม
มองเห็นผู้คนใส่มันอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาสาสมัครของเรา
คนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกรุงอัมสเตอร์ดมั ก็เห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทีน่ นั่ ใส่มนั อยู่

ระหว่างที่เข้าไปชมการแข่งขันของทีมเคนซัสสิตี้

รอยัลส์* ผมได้
เห็นแฟน ๆ กลุ่มหนึ่งพยายามจะเล่น “เวฟ” ไปรอบ ๆ สนามให้ได้ เวฟ
จะเริ่มต้นจากคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามลุกขึ้นยืนพร้อมกันและชูมือขึ้นอย่าง
* 5 ล้านคน คนละ 23 เรื่อง
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รวดเร็ว พร้อมกับเปล่งเสียง “วู้ปปป!!!” ออกมาอย่างสนุกสนาน เวฟ
จะเป็นระลอกคลืน่ ทีว่ นไปรอบสนาม แต่จะค่อย ๆ ซาลงเมือ่ ไปถึงคนกลุม่
หนึ่ง และจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แฟน ๆ ที่นั่งอยู่ตรงนั้นจะไม่อยากเล่น
ด้วยจนท�ำให้เวฟต้องมาจบลง ณ ที่ตรงนั้นเอง
ตอนนี้ ระลอกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างมีสติของ
มวลมนุษย์ได้เวียนมาถึงคุณแล้ว คุณสามารถช่วยให้มันกระเพื่อมต่อ
ไปได้ คุณสามารถช่วยผลักดันโครงการรณรงค์ ‘เปลี่ยนโลกให้สวยใส
แค่ห้ามใจไม่ให้บ่น’ ให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยตัวคุณเอง
จงลงมือท�ำมันเพื่อครอบครัว เพื่อประเทศชาติ เพื่อลูกหลานและ
ลูกหลานของพวกเขาที่จะก�ำลังจะเกิดขึ้นมาในวันข้างหน้า จงท�ำมันเพราะ
เป็นก้าวแรกอันส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกใบนี้
“ได้เลย” คุณอาจคิดอยู่ในใจว่า “แต่เพื่อความสงบสุขของโลกเลย
เหรอ? แต่ลองดูซักหน่อยก็ได้ ไหน ๆ คุณก็ท�ำให้เชื่อได้ขนาดนี้แล้ว
นี่นา” จะอย่างไรก็แล้วแต่ ผมอยากให้คุณได้ลองพิจารณาเหตุการณ์
ต่อไปนี้ดูดี ๆ นะครับ เรื่องมีอยู่ว่า ผมเพิ่งได้รับอีเมลจากองค์กรไม่แสวง
ผลก�ำไรแห่งหนึง่ ในนครลอสแอนเจอลิส ซึง่ ได้แจกจ่ายสายรัดข้อมือสีมว่ ง
ไปให้กับบรรดาเยาวชนที่เป็นสมาชิกของแก็งค์ ๆ หนึ่ง เด็กที่เป็นหัวหน้า
แก็งค์ได้อีเมลมาเล่าว่า “การใช้ความรุนแรงระหว่างแก็งค์มักจะเริ่มต้นมา
จากการทีเ่ ด็กในแก็งค์ได้ไปบ่นหรือพูดจาว่าร้ายกับเด็กในแก็งค์ทไี่ ม่ถกู กัน
กัน หรือเอาเรื่องของเด็กคนนั้นมาบ่นให้คนอื่นฟัง ดังนั้นหากไม่มีการบ่น
หรือพูดจาว่าร้ายอย่างที่ว่านี้ ความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้น”
หากโครงการรณรงค์นี้สามารถแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นได้ มันก็ต้องแก้
ปัญหาระดับชาติได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผมจึงอยากให้คุณเดินหน้าฝึก
บ่นให้น้อยลงวันละนิดอย่างจริงจังเพื่อเหตุผลทั้งหมดที่เล่ามาแล้ว และที่
ส�ำคัญที่สุดก็คือเพื่อตัวคุณเอง
* ทีมเบสบอลของเมืองแคนซัสซิตี้

36 แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล

โดย วิล โบเว่น

คุณอาจก�ำลังคิดอยู่ว่า “ท�ำเพื่อตัวฉันเอง... มันจะไม่เห็นแก่ตัว
ไปหน่อยเหรอ?”
ไม่เลย
มันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกหากจะท�ำอะไรเพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง
เพราะในขณะที่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้น
คุณก็จะยกระดับให้คนทั้งโลกมีความสุขขึ้นในภาพรวมได้ คุณจะเปล่ง
ประกายและช่วยขับไล่ความมืดมิดออกจากชีวิตผู้คนโดยรวม คุณจะส่ง
คลื่นแห่งการมองโลกในแง่ดีและความหวังออกไป ซึ่งคนอื่น ๆ ก็จะหัน
มาขานรับและช่วยให้มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

นักมานุษยวิทยาชื่อ

มาร์กาเร็ต มีด ได้กล่าวไว้ว่า “จงอย่าได้
สงสัยเลยว่า พลเมืองกลุ่มเล็ก ๆ ที่เป็นพวกรู้จักคิดและมีความทุ่มเท
จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หรือไม่ ที่จริงมันก็คือคนเหล่านี้นี่
แหละที่เคยท�ำส�ำเร็จมาแล้ว”

จากนี้ไปอีก 5 ปี
ผลกระทบเรื่องนี้ก็คงมีอยู่ต่อไป
และคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
ดังนั้นมาเริ่มเปลี่ยนตัวคุณเอง
ให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันดีกว่า...

ส่วนที่ 1
ไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้
[ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนขี้บ่น]

“สาเหตุที่ท�ำให้คู่สมรสไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือ การเอาแต่โต้แย้ง
วิพากษ์วิจารณ์ และคอยจับผิดของอีกฝ่าย
หนึ่ง (ซึ่งก็คือการบ่นนั่นเอง)”

1

ก็เพราะว่าชอบบ่น

ชีวิตคุณถึงได้เป็นเช่นนั้น
“คนเราประดิษฐ์คิดค้นภาษาขึ้นมา

ก็เพื่อตอบสนองความอยากบ่นของตัวเอง”
- ไลลี ทอมลิน

คุ ณ เองก็ ค งจะเหมื อ นกั บ คนปกติ ทั่ ว ไป

ที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเวียนว่ายอยู่ในโลกแห่งการ
คิดและมองโลกในแง่ร้าย รวมถึงการพร�่ำบ่น
คุณอาจไม่รู้ตัวหรอกว่าในแต่ละวันสิ่งที่คุณได้ยินหรือพูดอยู่นั้นคือ
ค�ำบ่น เหมือนกับที่บรรดาหมู่ปลาอาจไม่รู้สึกถึงน�้ำที่ล้อมรอบตัวอยู่
การบ่นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปเสียแล้ว จนแทบจะแยก
ไม่ออกเลยว่าอะไรคือค�ำบ่นและอะไรที่ไม่ใช่
ในพจนานุกรมที่มีชื่อเสียง The
บ่น : การระบายความ
Merriam-Webster ได้ นิ ย ามค� ำ ว่ า
ทุกข์ระทม ปวดร้าวใจ
“บ่น (Complain)” ไว้วา่ “การระบาย
ความทุกข์ระทม ปวดร้าวใจ หรือความ หรือความไม่พอใจออกมา
- พจนานุกรม The Merriam-Webster
ไม่พอใจออกมา”
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เราจะถือว่าอะไรเป็นการบ่น
ก็ต่อเมื่อได้พูดออกมาแล้วเท่านั้น มีคนที่ก�ำลังเลิกบ่นให้ได้ 21 วันบางคน
ทีไ่ ฟแรงเกินขนาดถึงกับพยายามสลับสายรัดข้อมือทุกครัง้ ทีค่ ดิ เรือ่ งลบขึน้
มาในใจ ปัญหาก็คือนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการเอาไว้ว่า วัน ๆ หนึ่ง
เราจะมีเรือ่ งให้ตอ้ งคิดอยูป่ ระมาณ 70,000 เรือ่ งด้วยกัน ดังนัน้ เราไม่จำ� เป็น
ต้องเฝ้าติดตามความคิดของเราให้ครบทุกเรื่องหรอก ให้ลองใช้วิธีง่าย ๆ
ที่ผ่านการพิสูจน์วา่ ได้ผลมาแล้วน่าจะดีกว่า นั่นคือ หยุดบ่นให้ได้เสียก่อน
แล้วคุณก็จะค่อย ๆ คิดอะไรในเชิงบวกขึ้นเอง
ลองนึกภาพว่าความคิดของคุณคือโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งที่มี
ปากเป็นลูกค้ารายใหญ่ โรงงานแห่งนี้จะผลิตความคิดเชิงลบโดยมีลูกค้า
มาซื้อไปซึ่งก็คือการที่เราบ่นอะไรออกมานั่นเอง ลองคิดตามนะครับ
โรงงาน (สมอง) ผลิตความคิดเชิงลบขึ้นมา โดยมีลูกค้า (ปาก) มาซื้อ
สินค้านั้นไปด้วยการบ่นมันออกมา หากลูกค้าเลิกซื้อสินค้าตัวนี้ โรงงาน
ก็จะต้องปรับสายการผลิตใหม่ หากคุณเลิกบ่นถึงสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่เข้า
ท่า และเริ่มพูดถึงและเป็นสิ่งดี ๆ ที่คุณชื่นชอบและอยากได้อยู่ในใจ ก็
เท่ากับคุณบังคับให้สมองต้องหันมาผลิตสินค้าตัวใหม่แทน
เมื่อคุณตั้งใจจะพูดแต่เรื่องดี ๆ ความคิดของคุณก็จะเริ่มรับรู้ถึงสิ่ง
ดี ๆ ที่ได้พบเจอในชีวิตเพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตความคิดเชิงบวก
ผลดีที่ตามมาก็คือ คุณก็จะหันมาสนใจแต่เรื่องดี ๆ คุณจะจดจ่ออยู่กับ
สิ่งที่ต้องการ และที่ส�ำคัญ คุณจะค่อย ๆ ดึงดูดสิ่งที่ต้องการให้เข้ามาใน
ชีวิตได้มากขึ้นเรื่อย ๆ หน�ำซ�้ำ ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยถาโถมเข้ามาในชีวิต
ก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงไป เนื่องจากคุณไม่ได้เห็นเรื่องพวกนี้อยู่ในสายตา
อีกต่อไปแล้วนั่นเอง
สิ่งที่คุณมองว่าเป็นความจริงในชีวิตจะเปลี่ยนไปจากเดิม ฟังดูเป็น
เรื่องง่าย ๆ แต่มันก็ได้ผลดี โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นจริงเลยสักอย่าง อยู่ที่
เราจะรับรู้มันอย่างไรเท่านั้น และคุณก็สามารถรับรู้ในมุมใหม่ ๆ ได้เสมอ
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ก ารบ่นต่างจากการพูดถึงข้อ

“โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นจริง
เท็จจริงก็ตรงพลังงานที่แสดงออกมา
“วันนี้อากาศร้อนจัง” นี่คือการพูดถึง เลยสักอย่างเดียว อยู่ที่เรา
จะรับรู้มันอย่างไรเท่านั้น
ข้อเท็จจริง การคร�่ำครวญออกมาว่า
และคุณก็สามารถรับรู้
“วันนีอ้ ากาศร้อนจัง” แล้วตามด้วยเสียง
ในมุมใหม่ๆ ได้เสมอ”
ถอนหายใจที่ ล ากยาวจนได้ ยิ น ไปทั่ ว
จะนับเป็นการบ่น ในหนังสือ A New Earth เอ็คฮาร์ท ทอลเล่ ได้
สรุปเรื่องนี้เอาไว้ว่า
“เราไม่ควรสับสนระหว่างการบ่นกับการบอกใครบางคนให้ทราบถึง
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพื่อจะได้ปรับปรุงมันให้ดีขึ้น และการที่เรา
รู้จักยั้งใจไม่ให้บ่นเรื่องอะไรออกมาก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องจ�ำใจ
ยอมรับอะไรที่มีคุณภาพต�่ำหรือคนที่มีพฤติกรรมไม่เข้าท่าให้ได้เสมอไป
การบอกกับพนักงานในร้านอาหารว่าแกงจืดถ้วยนัน้ เย็นชืดและขอให้นำ� ไป
อุน่ ให้รอ้ นไม่ถอื เป็นการยึดเอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ แต่อย่างใดแต่เป็นการยึดมัน่
ในข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นกลางอยู่เสมอ แต่หากคุณพูดว่า “กล้าดียังไงถึง
ได้เอาแกงจืดเย็นชืดอย่างนี้มาให้ผมกิน..?” นี่แหละที่เรียกว่าการบ่นล่ะ”
การบ่นจะมีพลังงานเชิงลบแฝงมาด้วยเสมอ โดยทั่วไปการบ่นมัก
จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกบางอย่าง อย่างเช่น “มันไม่ยุติธรรมเลยนะ!”
หรือ “กล้าดียังไงถึงมาท�ำกับฉันอย่างนี้” การบ่นจะเป็นเสมือนการตอบโต้
เอาคืน หลังจากที่รู้สึกว่ามีใครหรือการกระท�ำบางอย่างก�ำลังโจมตีเราอยู่
การบ่นคือการตอบโต้หลังจากทีเ่ รารูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ในขณะ
ที่การบอกกล่าวถึงข้อเท็จจริงจะเป็นการแสดงความเห็นในแบบกลาง ๆ
เพื่อแจ้งให้ผู้ฟังได้รับรู้ (โดยไม่ได้ต�ำหนิเลย)

ผมได้รบั อีเมลจากชายชาวบอสเนียทีเ่ ขียนมาว่า เขารูส้ กึ หดหูม่ าก

ที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักประเทศเขาว่าเป็นดินแดนแห่งสงคราม เขาอยาก
ท�ำให้ประเทศของตัวเองมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นดินแดนที่ผู้คนรู้จักห้ามใจ
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ไม่ให้บ่น “ผมเองยังหยุดบ่นได้ไม่
“การบ่นคือการตอบโต้ ถึง 21 วันเลยครับ” เขาเล่า “ผม
หลังจากที่เรารู้สึกว่าไม่ได้รับ
มักจะมาติดอยู่แถว ๆ วันที่ 4 และ
ความเป็นธรรม ในขณะที่การ
ก็ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่
บอกกล่าวถึงข้อเท็จจริง
ผมพบว่าผมมีความสุขมากกว่าเดิม
จะเป็นการแสดงความเห็นใน
เยอะเลย... มันจะเป็นอย่างนีเ้ หมือน
แบบกลางๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ฟัง
กันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าครับ?”
ได้รับรู้รับเอาไว้
พออ่านจบ ผมถึงกับปล่อย
(โดยไม่ได้ต�ำหนิเลย)”
หัวเราะออกมาเลย
มันดูราวกับว่า เราควรต้องแจ้งให้ทราบถึงผลข้างเคียงของการรู้จัก
ห้ามใจไม่ให้บ่นว่ามันจะท�ำให้คุณมีความสุขขึ้นกว่าเดิม บางทีผมอาจต้อง
เขียนค�ำเตือนไว้บนเว็บไซต์และปกหนังสือของผมว่า “ค�ำเตือน : การรู้จัก
ห้ามใจไม่ให้บ่นอาจท�ำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว!”
หนึ่งในความเห็นที่เราได้รับมาจากผู้คนที่ก�ำลังพยายามพิชิตภารกิจ
หยุดบ่นให้ได้ 21 วันบ่อยที่สุดก็คือ พวกเขาพบว่ามีความสุขขึ้นกว่าเดิม
จริง ๆ โดยเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานก่อนจะพิชิตค�ำท้าได้ส�ำเร็จเสียด้วยซ�้ำ
ความสุขที่ว่านี้จะยิ่งหนุนน�ำตัวมันเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
คนที่มีความสุขก็มักดึงดูดคนที่มีความสุข ดึงดูดเรื่องราวสนุก ๆ และ
โอกาสดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิตได้มากกว่าพวกชอบอมทุกข์ทั้งหลาย ผลที่
ตามมาก็คือคนเหล่านี้ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ซึ่งก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดี ๆ
ให้เข้ามาในชีวติ ได้มากขึน้ และวงจรทีส่ ดุ แสนวิเศษนีก้ จ็ ะด�ำเนินและขยาย
ขอบเขตไปได้เรื่อย ๆ

บรรดานักวิจัยต่างพากันเชื่อกันว่าการที่คนเราจะเก่งในเรื่องอะไร

นั้นจะต้องผ่านสภาวะหรือขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นด้วยกัน ในระหว่างก�ำลัง
พัฒนาตัวเองไปเป็นคนทีห่ ยุดบ่นรูจ้ กั ห้ามใจไม่ให้บน่ นัน้ คุณก็จะต้องก้าว
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ไปทีละขั้น ๆ จนครบทั้ง 4 ขั้น คุณไม่อาจจะข้ามขั้นใดขั้นหนึ่งไปได้เลย
คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปในทางที่ดีข้ึนไปอย่างยั่งยืนได้เลย
หากท�ำตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างลวก ๆ หรือพยายามข้ามบางขั้นไป ขั้น
ตอนต่าง ๆ อาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของคุณ คุณอาจก้าวผ่านขั้นหนึ่งไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องมาติดอยู่ใน
อีกขั้นหนึ่งก็ได้ แต่ถ้ามุ่งมั่นอยู่กับมัน คุณก็จะรู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นได้โดย
ไม่ยากเลย
สภาวะหรือขั้นตอนทั้ง 4 ที่จะท�ำให้คุณกลายเป็นคนเก่งในเรื่อง
ต่าง ๆ นั้น มีดังนี้
1. ขั้นที่ไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้		
2. ขั้นที่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้
3. ขั้นที่ท�ำได้โดยรู้ตัว		
4. ขั้นที่ท�ำได้โดยไม่รู้ตัว
ณ ตอนนี้ คุณก�ำลังอยูใ่ น ขั้นไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้ คุณไม่ทราบ (ไม่รู้
ตัว) เลยว่าได้บ่นอะไรออกไปมากน้อยแค่ไหน (ยังเลิกบ่นไม่ได้) โดย
ปกติคนเราจะบ่นกันวันละประมาณ 15-30 ครั้ง แต่คุณอาจไม่รู้เลยว่าคุณ
ก�ำลังยืนอยู่ที่ปลายแถว หรือที่หัวแถว หรือเป็นพวกนอกแถว
มีผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไปเตะเอาขาเตียงเข้าให้ ใน
ขณะที่ความเจ็บปวดก�ำลังพุ่งพล่านขึ้นมานั้น เธอก็ร้องสวนออกมาดัง ๆ
โดยไม่รู้ตัวเลยว่า “โอ๊ย!” ธรรมดาคนเราก็จะร้อง “โอ๊ย” กันทั้งนั้นเมื่อ
มีอะไรมาท�ำให้เจ็บ แต่กย็ งั มีคนอีกไม่นอ้ ยทีร่ อ้ ง “โอ๊ย” เพือ่ เรียกหาความ
เจ็บปวดให้แก่ตัวเอง คนเหล่านี้จะเดินเรียกหาความยุ่งยากและปัญหาใน
ชีวิตไปทั่ว และก็จะประหลาดใจเมื่อต้องเจอเรื่องพวกนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ
หากคุณร้อง “โอ๊ย” ความเจ็บปวดก็จะปรากฏขึ้นมาในทันที หากคุณบ่น
มันก็จะยิ่งมีเรื่องให้บ่นมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า กฎแห่งแรงดึงดูด
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(The Law of Attraction) ก�ำลังท�ำหน้าที่ของมันอยู่นั่นเอง เมื่อผ่าน
ขั้นที่ 1 นี้ไปได้ คุณก็จะเลิกคิดที่จะบ่น คุณก็จะไม่เป็นคนที่คอยเรียก
หาความเจ็บปวดอีกต่อไป และสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตนั้นจะไม่ใช่
เรื่องทุกข์ใจอีกต่อไปแล้ว แต่จะเป็นเรื่องที่ท�ำให้คุณสุขใจแทน

ในบทกลอน

“Ode on a Distant Prospect of Eton College”
โธมัส เกรย์ ได้เขียนวลีที่ได้รับการอ้างอิงบ่อย ๆ ว่า “ไม่รู้เสียได้ก็สบายใจ
ดี (Ignorance is bliss)” ในระหว่างที่ก�ำลังพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่
รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นนั้น คุณก็จะเริ่มต้นจากการมีความสุขเพราะไม่รู้
ความจริง เนือ่ งจากคุณจะไม่รเู้ ลยว่าวัน ๆ หนึง่ ได้บน่ อะไรออกมามากมาย
แค่ไหน แต่จากนั้นคุณก็จะเดินหน้าเข้ามาสู่สภาวะแห่งความรู้ตัวและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีแต่ความสับสน จนในที่สุดก็จะไปถึงสภาวะที่มีแต่ความ
สุขอย่างแท้จริง
สภาวะไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้ (ขั้นที่ 1) ถือเป็นขั้นตอนที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การพัฒนาตัวเอง เพื่อท�ำอะไรให้ได้ดีกว่าเดิม
จุดนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของทุก ๆ คนที่ต้องการจะหัดท�ำอะไรที่
ไม่เคยท�ำมาก่อนจนช�่ำชอง เมื่ออยู่ในสภาวะไม่รู้ตัวว่าท�ำไม่ได้นี้ คุณจะ
มีศักยภาพอันแท้จริงที่พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นมาในชีวิต
ยังมีเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายที่รอให้คุณได้เข้าไปสัมผัส สิ่ง
ที่คุณต้องท�ำก็คือก้าวเดินไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ด้วยความ
ยินยอมพร้อมใจ ซึ่งจะท�ำให้คุณใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นได้
อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์อีกหลายต่อหลายอย่างที่
จะเกิดขึ้นตามมา

มีคนถามผมว่า “ถ้าอย่างนั้นฉันจะบ่นอะไรไม่ได้อีกแล้วใช่มั้ย?”

ค�ำตอบของผมก็คือ “ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะ” ซึ่งผมก็มีเหตุผลที่พูด
เช่นนี้อยู่ 2 ข้อด้วยกัน นั่นคือ
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1. ผมไม่ได้พยายามบอกคุณ
หรือใคร ๆ ว่าจะต้องท�ำอะไร “ในยามที่จู่ ๆ คุณก็รู้สึกสลด
หดหู่หรือคิดอะไรแผลง ๆ ขึ้น
หากท� ำ เช่ น นั้ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า
มาในใจ จ�ำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า
ผมก�ำลังคิดจะเปลี่ยนแปลง
การบ่นก็จะเหมือนกับการ
ตัวคุณ ซึ่งหมายความว่าผม
เที่ยวป่าวประกาศเรื่องนั้น ๆ
ก�ำลังมุง่ ความสนใจไปทีอ่ ะไร
ให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้กันไปทั่ว”
บางอย่า งในตั ว คุ ณ ที่ ผ มไม่
- แซมมวล จอห์นสัน
ชอบ ผมก�ำลังระบายความ
รู้สึกไม่ชอบใจอะไรบางอย่างในตัวคุณออกมา ซึ่งมันก็คือการบ่น
ดี ๆ นี่เอง ดังนั้นคุณจะท�ำอะไรก็ได้เพราะมันเป็นทางเลือกของคุณ
2. บางครั้งการบ่นก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรอยู่เหมือนกัน
แต่ก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าได้มองเห็นช่องโหว่ในเหตุผลข้อ 2. นี้ ก็ขอ
ให้พิจารณาค�ำว่า “บางครั้ง” ให้ดี ๆ และต้องไม่ลืมว่าผมและผู้คนอีก
หลายพันคนทัว่ โลกนัน้ ได้ใช้ชวี ติ โดยไม่บน่ อะไรออกมาจนครบ 21 ติดต่อ
กันส�ำเร็จมาแล้ว ซึ่งมันคือช่วง 3 สัปดาห์หรือคิดเป็น 504 ชั่วโมงติดต่อ
กันโดยไม่เว้นว่างแม้แต่วินาทีเดียว พวกเราไม่ได้บ่นอะไรออกมาสักเรื่อง
เดียวเลย! ดังนั้นเมื่อพูดถึงการบ่นแล้ว ค�ำว่า “บางครั้ง” ก็จะเท่ากับ
“แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย” ดี ๆ นี่เอง
หากซื่อสัตย์กับตัวเอง ก็จะพบว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ท�ำให้คนเราถึง
กับต้องระบายความทุกข์ระทม ความเจ็บปวด หรือความไม่พอใจออก
มานั้นหาได้ยากเย็นจริง ๆ แน่นอนว่าในโลกใบนี้ย่อมมีผู้คนที่ก�ำลังเผชิญ
กับความยากล�ำบากในชีวิตอยู่ และทุก ๆ คนก็ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาอัน
ทุกข์ทรมานกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม
อย่างไรก็ดี มีคนมากมายในโลกทุกวันนี้ที่ก�ำลังมีชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภัยที่สุด มีสุขภาพแข็งแรงที่สุด และมีช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ แต่พวกเขาก็ยังไม่วายที่จะบ่นกันอยู่ดี

