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คําอุทิศ

ผมขออุทิศคุณงามความดีทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ ใหกับ มิยาโมโต 

มูซาชิ ผูที่สอนผมใหรูจักกับกลยุทธแหงความเรียบงายของชีวิต สวนอีกคน

หนึง่กค็อื เจมี กรนีวดู ทีส่อนผมเรื-องคณุประโยชนของการขยบัเขยือ้นเคลื-อน 

ไหวรางกาย บอกไดอยางเต็มปากเลยวา ผมติดหนี้บุญคุณทั้งสองทานนี้เปน

อยางมาก

อยากลัว 

อยาตกใจ 

อยาลังเล 

และอยาสงสัย
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บทนํา

ตนสายปลายเหตทุีท่ําใหผมเขยีนหนงัสอืเลมนีอ้อกมามนัยาวมากครับ 

แถมยังซับซอนพอตัวทีเดียว ยอนกลับไปในชวงที่ผมยังเด็กมากๆ ผมตองอยู

ในการดูแลของคุณตากับคุณยายราวสองป ทานทั้งสองก็เหมือนกับผูสูงอายุ

อื-นๆ ในยุคของทาน ซึ่งมีคานิยมในการมุมานะทํางานหนัก ใชชีวิตสันโดษไม

ฟุงเฟอ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะคุณตาของผมเกษียณตัวเองต้ังแตอายุยังไม

มาก เพราะประสบอุบัติเหตุในโรงงานที่ทําอยู (กองอิฐขนาดมหึมาถลมลงมา

ทบัเทา) สวนคณุยายทาํงานอยูในศนูยสรรพสนิคายกัษใหญในลอนดอน แลว

การที่อยูดีๆ คุณยายตองมาเลี้ยงผมแบบไมรูเนื้อรูตัว ก็ทําใหทานตองลําบาก

พาผมไปทํางานดวย เพราะตอนน้ันผมยังเด็กเกินไปที่จะเขาโรงเรียนอนุบาล 

สวนเรื-องทีค่ณุยายจะปลอยใหคณุตาเลีย้งผมอยูทีบ่านนัน้กอ็ยาหวงั (สมยันัน้ 

ผูชายไมมานัง่เลีย้งลกูอยูกบับานหรอกครับ... แตพอมาสมัยนี ้คานยิมกเ็ปลีย่น

ไปแลว ดวยเหตุนี้ คุณยายเลยตองแกปญหาดวยการกระเตงผมไปเลี้ยงที่

ทํางาน ซึ่งบางวันก็อุมไปดีๆ บางวันก็จับซุกลงไปอยูในกระเปาหิ้วเพื-อหลบ

สายตาหัวหนางานและผูจัดการ ผมก็เลยไดเปนเพื-อนรวมงานของคุณยายมา

ตั้งแตตอนนั้น

ไปทํางานกับ “พี่เลี้ยงเด็ก” ก็สนุกดีครับ ผมตองทําตัวใหอยูในโอวาท

ของคุณยายตลอดเวลา คุณยายจะสั่งใหอยูเงียบๆ นิ่งๆ หามสงเสียงใดๆ ทั้ง

สิ้น ผมซึ่งไมประสีประสาอะไร ก็คิดวาเด็กอื-นๆ คงเปนแบบนี้เหมือนกัน แต

การไดแอบอยูหลังโตะทํางานตัวใหญๆ แลวมองลูกคาเดินผานไปผานมาก็

เปนการใชเวลาที่สนุกดีเหมือนกันครับ ผมเลยติดนิสัยชอบสังเกตพฤติกรรม

ของผูคนแบบไมรูตัวไปเลย แตหลังจากท่ีคุณแมไดกลับมาอยูกับพวกเราอีก

ครั้งหนึ่ง ทานถึงกับออกปากวาจะไมปลอยใหใครพาผมไปตะลอนๆ อยูขาง

นอกอีกแลว ซึ่งผมก็ไมคอยแนCใจกับคําพูดนี้สักเทาไรหรอกครับ
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สมัยทีผ่มเริม่ทาํงานใหมๆ  ผมแอบสงัเกตเหน็วาคนทีม่แีววจะไดรบัการ

เลื-อนตําแหนCงนั้น จะมีพฤติกรรมแตกตางจากคนอื-น เชน ถามีผูเขาชิง

ตาํแหนCงอยูสองคน ทัง้คูมคีวามสามารถเทากนั แตมอียูคนหนึง่ทีแ่ตงเนือ้แตง

ตัว คิดและวางตัวเหมือนกับวาตัวเองไดรับการเลื-อนขั้นไปแลว ในเวลาตอมา 

คนคนน้ันกม็กัจะไดเลื-อนตาํแหนCงจริงๆ ผมเลยหัดวางตวัแบบน้ันบาง แลวก็ได

ไตเตาข้ึนสูตาํแหนCงสงูอยางรวดเรว็ และกฎกตกิาขอนีเ้อง ทีผ่มใชเปนแนวคดิ

พืน้ฐานในการเขียนหนงัสอื “คดิ ทาํ อยางฉลาด สูโอกาสรุงในองคกร (Rules 

of Work)” ซึ่งก็ไดกลายเปนหนังสือขายดีที่สุดในชวงเวลาหนึ่งเลยทีเดียว

พอคุณรูวาพฤติกรรมแบบไหนที่สงเสริมใหคนเราเติบโตและกาวหนา

ในหนาทีก่ารงานได คณุกแ็คเอามาใชในชีวติสวนตวัเทานัน้เอง เทาทีผ่มสงัเกต

ชวีติคนทัว่ไปจะมีอยูสองแบบ ไมแบบใดก็แบบหนึง่ แบบแรกคอื คนท่ีประสบ

ความสําเร็จในชีวิต สวนแบบที่สองคือ คนท่ียังดิ้นรนแสวงหาความสําเร็จใน

ชีวิต คําวาประสบความสําเร็จในชีวิตนั้น ผมไมไดหมายถึงความร่ํารวยลนฟา

หรอืกาวสูความเปนสดุยอดในวชิาชพีแลวอยูแบบย่ิงสงูยิง่หนาว ไมใชเลยครับ 

ผมหมายถึงคานิยมความสําเร็จแบบคนรุนเกาท่ีคุณตาคุณยายผูมุมานะขยัน

ทํางานของผมรูซึ้งเปนอยางดี นั่นคือ คนท่ีรูจักใชชีวิตอยางเรียบงาย คุมคา 

พอเพียง มีความสุขในทุกๆ วัน สุขภาพแข็งแรง สวนคนประเภทที่ยังด้ินรน

แสวงหาความสําเร็จในชีวิตนั้น เปนคนที่ไมพอใจกับอะไรสักอยาง และไมมี

ความสุขในชีวิตเทาที่ควรจะเปน

แลวเคล็ดลับของความสุขที่แทมันคืออะไร คําตอบงายๆ ก็คือ ความ
สามารถในการเลือกที่จะทําหรือไมทําอะไรก็ได ซึ่งเราไดรับสิทธ์ินี้ทุกวันอยู

แลว ขึ้นอยูกับการเลือกของเรา วาเราจะทําในสิ่งที่เปนความสุข หรือจะทําใน

สิ่งที่เราเปนทุกข เทาที่สังเกตคนมานักตอนัก ทําใหผมเขาใจเลยวา ผลใดๆ 

ยอมเกิดแตเหตุ ถาใครนํากฎพื้นฐานของหนังสือเลมนี้ไปใชลองดู ก็จะพบวา

ชีวิตมีความสุข ความเจริญ เคราะหภัยใดๆ ไมคอยจะเขามาแผวพาน และไม

วาจะไปแหงหนใดก็มีสงาราศีและมีกระแสแหงความเผื-อแผใหกับคนรอบขาง
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อยูตลอดเวลา คิดอานทําอะไรก็มีโชคมีลาภ มีความสดชื-นในชีวิต และแก 

ปญหาไดเกงขึ้น

กฎทีค่ณุจะตองทาํตามในหนงัสอืเลมนี้ไมไดยากจนหนิ ไมไดเปนเคลด็

ลบัทีล่กึลบัซบัซอนอะไรเลย เน้ือหาท้ังหมดลวนประมวลมาจากการสังเกตชวีติ

ของคนทีป่ระสบความสาํเรจ็และมคีวามสขุ ผมพบวาคนทีม่คีวามสุข จะมชีวีติ

ที่สอดคลองกับกฎท่ีผมบอกไว ในเลมนี้ สวนคนที่มีชีวิตสลดหดหูและมืดมน 

มกัเปนคนที่ไมไดทาํตามกฎดงักลาว อนัทีจ่รงิแลวคนทีป่ระสบความสําเร็จก็ไม

ไดรูตวัหรอืใสใจวาตวัเองทาํตามกฎอยูหรือเปลาดวยซ้าํ คนพวกนีท้าํตามกฎได

เองโดยไมตองมีใครมาบอก สวนคนที่ไมคอยมีสัญชาตญาณในเรื-องนี้ก็มักไม

สมหวังในชีวิตสักเทาไร ดีไมดีอาจตองใชเวลาท้ังชีวิตในการตามหาสิ่งสําคัญ 

นัน่ก็คอืหวัใจตวัเอง ซึง่เปนสิง่มหศัจรรยทีท่าํใหชวีติมคีวามหมายหรอืวางเปลา 

คําตอบของเรื-องนี้รอคอยคนที่ถามอยูที่บาน เพราะบานคือสถานที่ที่ทําใหทุก

สิ่งในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งสิ้น

ถาคณุจะถามวากฎตางๆ ในเลมนีท้าํตามไดยากหรอืงาย ไมงายแนCนอน

ครับ เพราะถาอะไรๆ มันงายขนาดน้ัน ปานน้ีเราก็คงตาสวางกันหมดแลว 

ความยากน่ีเองครับที่ทําใหมันมีคา กฎเหลานี้มีความนCารักอยูอยางหนึ่งคือ 

ทาํใหคนทีป่ฏบิตับิรรลุผลแตกตางกนัไปเปนการเฉพาะตน คุณจะตัง้เปาหมาย

ไวสงูๆ แลวมุงไปใหถงึรวดเดยีว หรือจะคอยๆ เดนิเตาะแตะไปทลีะขัน้สองข้ัน

ก็ได สวนผมนCะหรือครับ ถือวาใชกฎไมเกงเลย ไมเปนโลเปนพายสักเทาไร 

แถมยังเปไปเปมาอยูบอยๆ เหมือนกับคนอื-นนั่นแหละครับ แตที่คิดวาเปน

ความแตกตางกค็อื ผมรูดวีาตองทาํตวัอยางไร หรือทาํอะไรบางชวีติจงึจะกลบั

เขาที่เขาทาง หรืออยูในรองในรอยเหมือนเดิมอีกครั้ง

ยิ่งผมเฝาสังเกตผูคนมากเทาไร ผมก็ยิ่งตระหนักแกใจวา กฎทุกขอใน

เลมนี้ ลวนมีเหตุผลในตัวเองทั้งสิ้น สวนตัวแลว ผมชอบคําแนะนําประเภทที่

เกริน่ข้ึนมาขลงัๆ เชน “จงยางกาวอยางสงบเงยีบ...” ทัง้ทีผ่มเองก็ไมรูเหมอืน

กันวาตองกาวอยางไรถึงจะสงบเงียบ แตถึงอยางนั้นผมก็ยังรูสึกวาคําแนะนํา

ที่เขาใจงายๆ อยาง “ขัดรองเทากอนออกจากบาน” จะดูมีเหตุมีผลมากกวา 
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เพราะผมรูวาตองขดัรองเทาอยางไร และทีส่าํคญักวานัน้ คอืผมเขาใจเหตผุล

ไดโดยไมตองคิดมาก และก็บังเอิญที่ผมรูสึกวารองเทาที่ขัดสะอาดสะอาน 

สรางความประทับใจไดดีกวารองเทาสกปรกมอมแมม

แมคุณจะไมพบปรัชญาชีวิตจากรองเทาขัดมัน หรือไมพบอะไรที่สราง

แรงบันดาลใจหรือเปนแนวคดิล้าํๆ จากเน้ือหาในเลม กใ็ชวากฎเหลานีจ้ะไรคา 

เพราะผมวาการเอาเรื-องจริงมาพูดก็ยังเขาทากวาสุภาษิตแบบกําปนทุบดินที่

พูดกันจนเกรอ เชน เวลาจะชวยเยียวยาทุกสิ่ง ความรักชนะทุกอยาง ซึ่งพอ

เอาไปใชก็ไมไดทําใหชีวิตไปไดไกลถึงไหนหรอกครับ

สิง่ทีค่ณุจะไดพบในหนาตอๆ ไปคอื สามญัสาํนกึดีๆ  ทีค่นสมยันีอ้าจจะ

มองวาเชยแลว ไมมอีะไรในเลมนีท้ีค่ณุไมเคยรูมากอน เนือ้หาดานในไมไดเปด

เผยสิ่งใหมที่โลกไมเคยคนพบ มีแตเพียงขอคิดสะกิดใจ ที่สะกิดคุณเบาๆ ให

รูวา กฎทัง้หมดนีเ้ปนกฎอนัเรยีบงายของสากลจกัรวาล แตนCาศึกษาเปนอยาง

ยิ่ง แคคุณดแูลกฎ แลวกฎจะดูแลชีวิตของคุณ

คุณคงนึกอยูในใจวา แลวคนที่ไมไดทําตามกฎถึงยังไดดีมีสุขกันอยูละ 

ถาจะวากันตามจริง กรณีที่คุณถามก็มีใหเห็นอยูเสมอ ก็บรรดาคนที่ร่ํารวย 

ลนฟา แตทวาแลงน้ําใจ กดขี่เพื-อนมนุษย กดหัวคนอื-น ปราศจากจุดยืนทาง

จริยธรรม ถาคุณอยากเปนคนแบบนัน้ ผมวาเปนไดไมยากหรอก แตคดิวาคณุ

คงอยากเปนคนที่นิสัยดี นCาคบ อยูกับตัวเองไดอยางสนิทใจ นอนหลับสบาย

ทุกคืน ชีวิตคนเราจะงดงามมากนอยแคไหนนั้น ก็สุดแตใจจะไขวควาครับ หา

ใชไรทางเลือก เพราะเรามีโอกาสเลือกทางเดินของชีวิตอยูทุกวัน เลือกที่จะ

สวมหัวใจของเทวดาหรือผีหาซาตานไดตามอัธยาศัย

สวนตัวผมเองนั้น ผมชอบใชชวงเวลาท่ีหัวถึงหมอนในแตละคืน คิด

ทบทวนส่ิงตางๆ ทีท่าํมาในวนันัน้อยางรวบๆ เพื-อจะสรุปกบัตวัเองไดอยางเตม็

ปากเต็มคําวา “ผมไดทําดี และทําถูกตองที่สุดแลวในทุกๆ เรื-อง” ซึ่งมันทําให

ผมรูสกึภูมิใจ ไมตองนอนกายหนาผาก หงุดหงิดเสียใจกับการใชชีวิตและสิ่ง

ที่ไดทําลงไป ผมอยากนอนหลับสบายไปพรอมกับความโลงใจที่วา วันนี้ผมได

ทําเรื-องดีๆ มีความเมตตากับเพื-อนมนุษย ไมไดทํารายเบียดเบียนใคร ไดแบง
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ปนความสุข สนุกสนาน และไดคะแนนความประพฤติเกือบเต็มสิบเขาไป 

เรื-อยๆ ไมใชถูกหักคะแนนจนแทบไมเหลือ 

กฎในเลมนี้ ไมใชเรื-องของการสรางตัวในชั่วขามคืน หรือสรางฐานะ 

การเงินใหร่ํารวยมากๆ (เรื-องนั้นตองไปอานเลม คิด ทํา อยางฉลาด สูโอกาส

รุงในองคกร (The Rules of Worlk) ครับ) แตเปนเรื-องใกลตัวที่วา หัวใจของ

คณุรูสกึอยางไร และคณุกอนผลกระทบอยางไรตอคนรอบขาง คณุเปนเพื-อน 

คูครอง และเปนพอแมประเภทไหน คุณจะสรางผลกระทบตอเนื-องอะไรทิง้ไว

ใหคนรอบขาง ลูกหลาน และโลกใบนี้ หรือแมแตตอนที่คุณลืมตาตื-น คุณได

ทําใหคนอื-นประทับใจในเรื-องใดบาง 

บางเวลาผมก็นึกๆ วา งานเขียนของผมก็เปนเหมือนกับบรรดาลูกๆ ที่

เรารักและหวงใย ขณะเดียวกัน ก็อยากปลอยใหออกไปเผชิญโลกกวางบาง 

ผมจะไดเลกิสงสยัเสยีทวีาพวกเขาจะใชชวีติไดดแีคไหน ถาเผื-อวาหนงัสอืเลมนี ้

นีส้ามารถสรางความเปลีย่นแปลงในชวีติของคุณได หรือคณุมกีฎอะไรท่ีเหน็วา 

ผมไมไดหยิบยกและตกหลนไป ก็มาเลาสูกนัฟงไดนะครบั คุณสามารถเลากฎ 

ของคณุทีห่นาเฟซบุกของผมไดเสมอ ที ่www.facebook.com/richardtemplar

ริชารด เทมพลาร
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คําขอบคุณ

ผมขอขอบคุณอยางสุดจิตสุดใจ ตอบรรดาทานผูอานที่ไดกรุณาสง

อีเมลแสดงขอคิดเห็นชี้แนะมาตลอดหลายป โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลายตอ

หลายทานที่มีอุปการคุณในเรื-องความคิดดีๆ จนนําไปสูการเรียบเรียงหนังสือ

เลมนี้ขึ้นมา จนอาจเรียกไดวา ตองขอบคุณแบบจัดหนักทีเดียวกับ

นิโคลา เบ็ตส

นีล ดักแกน

ซาเกีย มูลาอี

แดเนียล นอรตี

ยาลาจ โซนิ

อีลิฟ วาตาโนกลู

และ ดอนนCา สาวสงพิซซา
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คํานําผูเรียบเรียง

ชีวิตไมใชเรื-องงาย แตก็ไมใชเรื-องยากที่จะทําใหงาย

ชิวิตตองมีกฎเกณฑ มีกติกา มารยาท เหมือนเกมกีฬาประเภทตางๆ 

แลวทาํไมตองมกีฎเกณฑ เพราะกฎเกณฑจะนาํคณุไปสูความสําเรจ็ใน

ชีวิตดานตางๆ 

วาไปก็เหมอืนเขม็ทศิหรอืแผนทีน่ําทางไปสูขมุสมบัตทิีค่ณุต้ังเปาอยาก

เจอ อยากได 

กับเลมนี้  ริชารด เทมพลาร เลยฝากกฎเพื-อความสุขและความสําเร็จ

มาใหแฟนๆ นักอานของเขาชนิดครบถวนในทุกๆ ข้ันตอนของชีวิต ทั้งกฎ 

เพื-อตัวเอง เพื-อสังคม เพื-อสิ่งแวดลอม เพื-อคนที่คุณรักและรักคุณ (พอแม 

พีน่อง ญาต ิเพื-อนฝูง ภรรยา สาม ีและลกูๆ ) ผมเปนคนหนึง่ทีอ่ยากสนบัสนนุ

ใหคุณไดลองทําตามกฎของเขาบาง แค “ทําบาง..บางขอ” ไมจําเปนตองครบ

ทุกขอ คุณก็จะไดอานิสงสผลสัมฤทธิ์ชนิดทันตาเห็นตามสรรพคุณที่ระบุไว 

ในแตละกฎนัน่เลยครับ  ยิง่ถาทาํไดครบ หรอืไดมากทีส่ดุเทาทีค่ณุจะสามารถ 

ผมวาอะไรในโลกนีท้ีค่ณุอยากได จะลงมากองตรงหนาเลยครับ ลองดู ลองทํา

ไปพรอมๆ กับผมนะครับ

                                        สมิทธิ์ เอกโชติ
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กฎเพื�อ
ตัวเอง  



ผมไดตดัเคกแบงกฎตางๆ ในเลมนีอ้อกเปน 4 สวนดวยกนัคอื กฎ

เพื!อตัวเอง กฎเพื!อคูครอง กฎเพื!อเพื!อนและผูคนในสังคมรอบขาง สวน

สุดทายคือ กฎเพื!อโลกกวาง (รวมถึงแวดวงงานดวย) เพื-อแสดงใหเห็น

ชัดๆ วา เราขีดวงรอบๆ ตัวโดยไมรูตัวไวถึง 4 แวดวงดวยกัน

เรามาเริม่กันทีก่ฎกลุมสาํคญัทีส่ดุในบรรดากฎทัง้หมด ซึง่กค็อืกฎ

ตางๆ สาํหรบัตัวคณุนัน่เองครบั เปนกฎสวนตัว๊สวนตวั กฎเหลานีจ้ะชวย

ใหเรามแีรงลกุข้ึนจากเตยีงในตอนเชา ตื-นขึน้มาเผชญิโลกกวางดวยความ

รูสึกสดชื-น และนําทางชีวิตของเราใหเปนไปโดยสวัสดิภาพ สวัสดิผล 

พนภยัพาลไดตลอดท้ังวนั กฎเหลานีจ้ะชวยลดระดบัความเครียด ชวยให

มีทัศนคติที่ถูกท่ีควร ปลุกใจใหเรายึดมั่นในหลักการของตัวเอง และมี 

จุดมุงหมายที่จะพิชิตชัย

ผมคดิวาตางคนกต็างใจ ดงันัน้ การท่ีจะมาใชกฎเหลานีแ้บบตรงๆ 

ตายตัวไมนCาจะได คงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตองกันกับความเชื-อ

ที่ไดรับการสั่งสอนมา อายุ และสถานการณจริง ก็เอาใหเหมาะสมกับ

แตละบุคคลแลวกันครับ

ไมวาใครก็ตองมกีฎเกณฑและหลกัการสวนตวัทัง้นัน้ ชนดิวาชวีติ

นี้ ไมมีไมไดเลย เพราะถาไมมีก็จะกลายเปนคนเลื-อนลอยไรจุดยืน บอก

ตัวเองไมไดวากําลังทําอะไรอยู แตถามีกฎเกณฑหลักการแลว ชีวิตก็จะ

มจีดุยึดเหน่ียวทีม่ัน่คง มจีดุเริม่ตนทีจ่ะนับหนึง่ใหม หรอืชารจพลงัใหมได 

มีเกณฑมาตรฐานสวนตัวที่ใชวัดความกาวหนาในชีวิต

แตอยาเพิ่งคิดไปวา กฎตางๆ ที่คุณจะอานตอไปนี้ เปนเรื-องของ

มาตรฐานกฎเกณฑที่ตายตัวแกไขไมไดนะครับ มันเปนแคกฎของความ

รื-นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน เบิกบาน และความมันในชีวิตตางหาก

ละครับ
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กฎขอที่ 1 

เก็บกฎไวในใจ
ตอนนี้คุณไดกลายเปนนักเลนกฎเขาไปครึ่งตัวแลว ยิ่งถาคุณตัดสินใจ

ยอมรับภารกิจในการปฏิบัติตามกฎอยางตั้งอกตั้งใจ ก็เรียกวาแทบจะกระโดด

เขามาผจญภัยกับกระบวนการพลิกชีวิตกันอยูรอมรอ คุณจวนเจียนที่จะเห็น

ทางสวางในการมองโลกในแงดี มีความสุข และประสบความสําเร็จมากขึ้นใน

ทกุๆ เรื-องทีค่ณุเขาไปจบั ดงันัน้ ไมมคีวามจาํเปนใดๆ ท่ีจะไปเลาเรื-องนี้ใหเขาหู

ใครตอใครใหเสียการณ อุบเงียบไวดีกวา ถาไมทําตัวเปนพวกอวดฉลาด ชอบ

โชว ก็จะไมมีอะไร และนี่คือกฎขอแรกเลยครับ “เก็บกฎไว ในใจ”
คงมอียูหลายครัง้ใชไหม ท่ีคณุเกบ็เรื-องตางๆ ไวในอกแลวมนัจะกระอกั 

เลยอยากระบายความอดัอัน้ตนัวชิาใหใครตอใครไดฟง ถอืวาเปนเรื-องธรรมชาต ิ

ปกติของคนเราครับ ที่อยากจะเลาเรื-องแบงปนความรูสึกกับคนอื-นบาง แต

สําหรับคุณผูเปนนักเลนกฎเต็มรูปแบบแลว หามทํา และทําไมไดเลยนะครับ 

คุณไมควรจะท้ิงรองรอยใหใครตามเจอ แตถาใครอยากรูจริงก็ตองสืบหาเอา

เอง คุณอาจคิดวาทําแบบนี้มันไมยุติธรรมกับคนอื-น แตที่จริงแลวมันยุติธรรม

กวาที่คุณคิดไวมากเลยครับ เพราะถาเกิดคุณไปบอกใครเขา คนคนน้ันก็อาจ

จะหนาชาเอาได และผมมั่นใจวามันตองลงเอยแบบนั้นอยูแลว ก็ใครจะชอบ

ใหคนอื-นมาเทศนาสั่งสอนเรื-องที่ตัวเองรูทั้งรู ใหฟงละครับ

ผมวาอารมณจะคลายๆ กับตอนท่ีคุณอยากเลิกสูบบุหรี่ เพราะเกิด

ดวงตาเห็นธรรมข้ึนมาอยางกะทันหันวา “อาว น่ีมันวิถีแหงการมีสุขภาพที่ดี

กวานีน่า” แลวก็เริม่เทศนาบรรดาเพื-อนเกาทีเ่ปนสงิหอมควนัทกุคนใหกลบัเนือ้

กลับตัวเปลี่ยนความเชื-อมาคิดแบบคุณ มันจึงเกิดเรื-องยุง เนื-องจากคนพวกนี้

ยงัไมพรอมจะเลกิบหุรี ่คณุกเ็ลยเจอพวกเขาตราหนาหมายหวัไวบนหนาผากวา

เปนคนความคิดคบัแคบ ไมเอาพวก เจายศเจาอยาง คิดวาตัวเองดีกวาคนอื-น

นักหนา และอีกสารพัดที่จะทําใหอดีตสิงหนักสูบอยางคุณรูสึกแย

ดังนั้น รายละเอียดของกฎขอแรกในหนังสือเลมนี้ก็คือ หามเทศนาสั่ง

สอน เผยแพรแนวคิด และโนมนาวใครใหเปลี่ยนวิถีความเชื-อ หรือแมแตพูด

เรื-องกฎกับใครทั้งสิ้น
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เมื-อเราเปล่ียนทัศนคตใินการใชชวีติแลว โหงวเฮงกจ็ะด ีราศจีะผองใส 

จนมีคนเขามาทกัวากาํลงัเขาคอรสหรอืไปทําอะไรเสรมิความสวยความหลอมา

หรือเปลา ตอบไปเลยนะครับวาไมไดไปทําอะไรสักกะนิด ที่ผองๆ นCาจะเปน

เพราะแสงวันนี้สวย และชวงนี้ก็รูสึกสบายอกสบายใจ มีชีวิตชีวามากข้ึน 

ครึกครื้นรื-นเริงบันเทิงใจขึ้น หรืออะไรในทํานองนี้ วาไปเลยครับ แตไมจําเปน

ตองไปสาธยายรายละเอียดใหใครฟง เพราะจริงๆ แลวก็ไมไดมีใครเขาอยาก

รูนักหรอก เขาถามไปอยางนั้นเอง ถามเปนมารยาท เหมือนกับที่ใครๆ ชอบ

ถามคณุวา “สบายดไีหม” น่ันแหละครบั สวนคาํตอบทีเ่ขาอยากไดยนิจากปาก

ของคุณก็มีแคคําเดียวคือ “สบายดี” เทานั้นเอง จบ... ตอใหคุณกําลังอกไหม

ไสขม ทกุขตรมหมดอาลยัตายอยาก แทบจะกระโดดนํ้าตายอยูแลวกเ็ถอะ คน

ถามก็ยังอยากไดยินคําตอบแควา “สบายดี” อยูนั่นเอง ที่เขาไมอยากรูอะไร

มากนกักเ็พราะขีเ้กยีจจะมาชวยปลอบอกปลอบใจหรอืแกปญหาใหคณุ ดังนัน้ 

ถามีใครถามคุณแบบกันเองวา “สบายดีปะ” ก็ถือไดเลยวาเปนคําถามที่ไม

ตองการคาํตอบ แคตองการคาํพดูงายๆ จากปากคุณวา “สบายดี” เทานัน้เอง 

แลวเขาก็จะไปทําธุระของตัวเองตอ ไมมายุงอะไรกับคุณใหเสียเวลาอีก ถา

เมื-อไรที่คุณไมตอบไปวา “สบายดี” แตพูดระบายความทุกขอกทุกขใจออกไป

แทน รบัรองวาคนถามถอยหลังกรูด เผนแนCบโกยอาวกนัแทบไมทนัเลยทเีดียว

ก็อีหรอบเดียวกับการเปนนักเลนกฎนั่นเอง ไมมีใครเขาอยากรูอยาก

เหน็ดวยแมแตนอยวาคณุจะทาํตามกฎขอไหนอยางไร ดังนัน้ เรื-องน้ีเกบ็เงยีบ

ไวเถอะครับ แลวผมรูไดอยางไรวารูปการณมันจะออกมาแบบนี้ ก็เพราะตอน

ทีเ่ขียนเลม คดิ ทาํ อยางฉลาด สูโอกาสรุงในองคกร หนงัสอืเลมทีจ่ดัวาพลกิ

ชวีติผูคนมากตอมากใหมวีชิานาํพาตวัเองไปสูความสาํเร็จในหนาทีก่ารงาน โดย

ไมตองใชเลหเพทุบายห้ําหั่นประหัตประหารกัน ในเลมนั้นผมก็แนะนําคุณผู

อานไปแบบนีล้ะครบั แลวพบวาไดผลด ีกข็อใหใชกฎขอนีต้อไปเรื-อยๆ ใชแบบ

เงียบๆ ไมกระโตกกระตาก แลวดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไปอยางปกติสุข แต

คณุจะแอบหวัเราะในใจบางก็ได ไมผดิกตกิา ขออยางเดยีวเทานัน้วา อยาบอก

ใครถึงเรื-องที่คุณใชกฎนะครับ

หามเทศนาสั่งสอน เผยแพรแนวคิด 
หรือแมกระทั่งเอยถึงเรื�องกฎกับใครทั้งสิ้น
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กฎขอที่ 2 

อายุมากขึ้น ไมจําเปน 
ตองฉลาดขึ้นเสมอไป

เราก็ชอบทึกทักกันไปเรื-อยเปUอยครับวา พอแกตัวข้ึนแลวจะฉลาดขึ้น

ตามอายุที่มากขึ้นไปดวย ผมเกรงวาจะไมจริงตามนั้น เพราะเราทุกคนมีความ

โงติดตัวมาต้ังแตเกิด จะอายุมากแคไหนเราก็ทําผิดพลาดกันไดมากมาย

มหาศาลอยูดี แตที่สําคัญคือ เราตองเรียนรูจากประสบการณหรือความผิด

พลาดในอดีต ไมทําผิดพลาดซ้ําสอง และพรอมจะเริ่มตนนับหนึ่งใหมกับเรื-อง

ที่เราไมเคยรูมากอน เคล็ดวิชาสําหรับเรื-องนี้มีอยูวา ใหยอมรับความจริงและ

ไมโกรธตัวเองที่ขยันหาเรื-องมาทําผิดทําพลาดกันไดอยูเรื-อยๆ ขณะเดียวกันก็

ตองเมตตาและใหอภัยตัวเอง เพราะความผิดพลาดเปนวิถีแหงการเติบโตขึ้น

เปนผู ใหญขึ้น ซึ่งไมไดแปลวาตองฉลาดขึ้น

ถามองยอนกลับไปในอดีต เราจะเห็นภาพชัดเลยวา เราทําอะไรผิด

พลาดมาบาง แตถาจะใหคาดการณไปยังอนาคตขางหนาวาเรากําลังจะทําผิด

พลาดในเรื-องใดบาง เรากลับมองไมออกเอาเสียเลย ความมีปญญาฉลาดล้ํา 

จึงไมไดแปลวา หามผิดพลาด แตแปลวา จงเรียนรูที่จะใชความผิดเปนครู 

กูสถานการณอยางมีศักดิ์ศรี และมีสุขภาพจิตสมบูรณแข็งแรง

ขณะที่เรายังหนุมสาว เราจะมองความเสื-อมถอยของสังขารวาเปนส่ิง

ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผูสูงวัยเทานั้น แตจริงๆ แลวความเสื-อมถอยเกิดขึ้นไดกับ

ทกุคน ไมวาใครก็หนไีมพน สิง่ทีค่ณุทําไดกแ็คเปดใจยอมรับและลื-นไหลไปกบั

ความจริงขอนี้ ไมวาคุณจะเปนใคร หรือคุณจะทําอยางไรก็ตามที สุดทายแลว

ก็ตองแกลงทุกวัน สังขารที่เสื-อมถอย ก็จะยิ่งเสื-อมลงจนเห็นชัดมากขึ้นเมื-อ

เราแกตัวขึ้น

ในทาํนองเดียวกนั ผมก็อยากใหมองวา ยิง่เราแกตวัมากขึน้ กย็ิง่มเีรื-อง

ผดิพลาดมากขึน้ตามไปดวย เพราะเราจะเจอประสบการณแปลกๆ ใหมๆ  ที่ไม
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เคยรูประสามากอนในชีวิต ดังนั้น โอกาสทําผิดพลาด ทําอะไรขาดๆ เกินๆ 

ตกๆ หลนๆ ก็จะยิ่งมากขึ้นเปนเงาตามตัว แตถาเรารูจักผอนหนักผอนเบา 

ยดืหยุนกับตวัเองมากขึน้ เรากจ็ะมเีรื-องใหผจญภยั และไดเรยีนรูมากข้ึน หรอื

ไมก็มีเสนทางใหมๆ ใหเราไดเขาไปคนหา และผิดพลาดอยูเรื-อยๆ อีกแนCนอน

ตราบใดที่เรากลับไปทบทวนดูบทเรียนเกาๆ วาเราไดทําอะไรผิดพลาด

มาบาง และแกไขปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก เราก็จะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง 

โปรดจาํไววา กฎขอใดที่ใชกบัคณุได กส็ามารถนาํไปปรบัใชกบัคนอื-นรอบๆ ตวั

ไดเชนเดยีวกัน เพราะคนเหลานัน้ก็ตองแกตวัขึน้ มอีายมุากขึน้เหมอืนกนั และ

ก็ไมไดฉลาดขึน้มากมายนัก เมื-อไรทีค่ณุเกดิดวงตาเหน็ธรรม ยอมรบัความจรงิ

ขอนี้ได คุณก็จะรูจักใหอภัยและมีเมตตาตอตัวเองและคนอื-นมากขึ้นดวย

ในทีส่ดุแลว กาลเวลาจะเปนผูเยยีวยาทุกส่ิง คณุจะรูสกึดขีึน้ไปเองเมื-อ

อายุมากขึ้น เพราะความผิดพลาดท่ีคุณเคยทําไวหลายตอหลายเรื-องในอดีต 

จะชวยใหคุณทําพลาดนอยลงในอนาคต ขอดีที่สุดอีกอยางหนึ่งของความผิด

พลาดก็คอื ถาเราทําพลาดไวมากๆ ตอนอายุยังนอย พอโตขึ้นเปนผู ใหญก็จะ

เกาเกม เพราะผานรอนผานหนาวมามาก ไมคอยทุกขรอนใจกับอะไรๆ มาก

นัก ดวยมองวาเปนเรื-องธรรมดาของชีวิต วัยเยาวจึงมีคุณคาในแงที่ทําใหเรา

สามารถลองผิดลองถูก และเรียนรูที่จะไมทําผิดซ้ําสอง

ความมีปญญาฉลาดล้ําจึงไมไดแปลวา 
หามผิดพลาด แตแปลวาจงเรียนรูที่จะใช 

ความผิดเปนครู กูสถานการณอยางมีศักดิ์ศรี 
และมีสุขภาพจิตสมบูรณแข็งแรง




