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ไม่ว่าใครก็เคย “เฟล” กันทั้งนั้น แต่จุดพลิกผันอยู่ตรงที่ คุณจะเป็นคน 
ประเภทไหน ระหว่างมองความผิดพลาดนั้นเป็นตราบาปแห่งความพ่ายแพ้  
และผลักตัวเองตกลงสู่ความตกต่ำอยู่เรื่อยไป หรือคุณจะใช้ความผิดพลาด 
เป็นบทเรียนครั้งสำคัญ และไต่ไปสู่บันไดแห่งความสำเร็จ

เอลิซาเบธ เดย์  ผู้จัดพอดแคสต์ How To Fail With Elizabeth   
Day ได้สัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงจากทุกวงการ โดยเธอขอให้แขกรับเชิญ 
เล่าถึงความล้มเหลวสามอย่างในชีวิต ก่อนจะพบจุดร่วมกันอย่างหนึ่งของ 
แขกรับเชิญ นั่นคือ พวกเขาต่างยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ปะทะ 
อย่างซึ่ง ๆ หน้าโดยไม่หวั่นเกรง และเปลี่ยนเป็นชัยชนะที่สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้คนทั่วโลก 

ไม่ว่าคุณจะเฟลเรื่อง

	 ทำงานพลาดเมื่อเช้านี้
	 ไม่กล้าพูดอะไรบางอย่างกับใครสักคน
	 ไม่อาจที่จะเป็นตัวเอง
	 ทำธุรกิจไม่รุ่ง
	 ทำตามความหวังของใคร ๆ ไม่ได้

คํานําสํานักพิมพ์
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หนังสือเล่มนี้จะย่อย หลักการล้มเหลวอย่างสวยงามเจ็ดประการ  
ให้คุณเลิกนิสัยไม่กล้าลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะกลัวความพ่ายแพ้  
หรือถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจริง  ๆ  ก็กล้าที่จะ  โอบกอดความล้มเหลว  
เฝ้าสังเกตมัน และใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



บทนำ	 1

ความล้มเหลวคืออะไร  11

หลักสำคัญของความล้มเหลวเจ็ดประการ  17

บทสรุป  
ความล้มเหลวสอนอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จบ้าง  112

ภาคผนวก  
รายการความล้มเหลว  118

สารบัญ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



บทนำ

ตั้งแต่วันที่  13 กรกฎาคม ปี 2018 ฉันคิดเรื่องความล้มเหลวของ 
ตัวเองและของคนอื่นมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวที่กำหนดว่า 

เราเป็นใคร และความล้มเหลวที่ดูงี่เง่าเมื่อนึกย้อนกลับไป ทุกอย่างตั้งแต่ 
การแต่งงานล้มเหลวไปจนถึงการสอบใบขับขี่ไม่ผ่าน

ฉันระบุวันได้แม่นยำเพราะเป็นวันที่เปิดตัวพอดแคสต์ชื่อ How To Fail  
ซึ่งเปลี่ยนเป็น  How To Fail With Elizabeth Day  เพราะมีจุดหักมุม  
ฉันไม่ได้ตั้งชื่อให้ดี และไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนถึงไม่รู้ว่ามีพอดแคสต์ที่ชื่อ 
เกือบเหมือนกันอยู่ก่อนแล้ว

ตอนยังไม่รู้เรื่องนี้ คืนหนึ่งฉันวาดโลโก้ด้วยปากกามาร์กเกอร์อย่าง 
มีความสุข ลากเส้นรอบก้นแก้วใบโปรดของฉันเพื่อวาดตรารูปดอกกุหลาบ  
ฉันเขียนชื่อรายการด้วยลายมือตัวเอง ลงสีด้วยปากกาเน้นข้อความสีชมพู 
แบบส่งเดช ฉันขายชุดเจ้าสาวที่ได้จากการแต่งงานที่ล้มเหลวบนอีเบย์ 
เพื่อเป็นทุนผลิตสองสามตอนแรก  ทีแรกไม่มีคนประมูล เลยลดราคา  
แลว้พอมคีนซือ้ ฉนักห็อ่ใสก่ลอ่งใบใหญ ่ แลว้ขนไปทีไ่ปรษณยีด์ว้ยความรูส้กึ 
โล่งอก การแต่งงานของฉันอาจล้มเหลว แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดี  ๆ  เกิดขึ้น 
สักเรื่อง
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คิดชื่อพอดแคสต์ที่ไม่ซ้ำคนอื่นไม่ได้ ชุดเจ้าสาวไม่ได้ราคาที่ต้องการ 
และไม่ได้จ้างนักออกแบบกราฟิกให้ผลิตโลโก้ที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่านี้  
ฉันเลยเตรียมใจรับความล้มเหลวจากพอดแคสต์ ไม่ได้คาดหวังว่า How  
To Fail With Elizabeth Day หรือบันทึกความทรงจำที่ออกต่อจากนั้น 
จะเป็นสิ่งที่ฉันทำแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุด  แต่กลับกลายเป็น 
แบบนั้น

อย่าคิดว่าจักรวาลไม่รู้จักประชดประชัน

ขณะเขียนหนังสือเล่มนี้ ฉันจัดพอดแคสต์มาเป็นเวลาสิบแปดเดือน 
และเข้าสู่ซีซั่นเจ็ดแล้ว มียอดดาวน์โหลดหลายล้านครั้ง ถึงแม้ว่าจะมี 
แนวคิดที่ค่อนข้างง่าย หรืออาจจะเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้ ในแต่ละสัปดาห์  
ฉันขอให้แขกรับเชิญนึกถึง  “ความล้มเหลว”  สามอย่างของพวกเขาก่อน 
อัดรายการ อาจเป็นเรื่องประเสริฐหรือไร้สาระ ลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ได้  
เกณฑ์เดียวคือแขกรับเชิญต้องรู้สึกสบายใจที่จะเล่าเรื่องที่ตัวเองเลือกและ 
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องเหล่านั้น

ไอเดียนี้ทำให้คนฟังที่กลัวความล้มเหลวของตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง 
และรู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาอาจมีความหวัง โดยอิงมาจากสมมติฐานว่า  
เมื่อได้เรียนรู้ว่าเราล้มเหลวอย่างไร นั่นหมายความว่าเราได้เรียนรู้วิธีที่จะ 
ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว ความล้มเหลวสอนให้รู้จักบางสิ่ง 
ที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเอง ถ้าเราเลือกจะฟัง นอกจากนี้ ถ้าคุณต่อสู้ 
เพื่อมัน รสชาติความสำเร็จจะหอมหวานยิ่งขึ้น

คนที่ฉันได้คุยด้วยเล่าเรื่องปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิตและ 
ความเศร้าโศกที่พวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ไม่ว่า 
จะเป็น เสียลูกชายระหว่างการผ่าตัดปกติตอนอายุยี่สิบเอ็ดปี เสียลูกน้อย 
จากการแท้งบุตร หรือเสียเวลาสิบปีไปกับการติดเฮโรอีน ฉันเองก็ตรวจ 
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สอบความล้มเหลวของตัวเองทั้งในด้านอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว  
ความล้มเหลวในด้านศรัทธาและความใกล้ชิด และบางครั้งก็เป็นเพียง 
ความล้มเหลวที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งเกิดซ้ำ  ๆ  จนดูเหมือนเป็นวัฏจักร 
ที่หมุนอัตโนมัติจนกว่าโลกจะหยุดนิ่ง ฉันกำลังเผชิญหน้ากับตัวตนแท้จริง 
ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพคนสมบูรณ์แบบ น่าพึงพอใจและไม่เรียกร้องสิ่งที่ฉัน 
พยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็น

ฉันยังนึกถึงความล้มเหลวในการแต่งงาน การไม่มีลูก การไม่ตระหนัก 
เลยว่าความพยายามทำให้คนอื่นพอใจทำให้ฉันรู้สึกไม่มีความสุขสุด  ๆ  
ไม่สามารถเคลียร์กับแฟนเก่าที่เสียชีวิตหลังเลิกกันไปหกเดือน ล้มเหลว 
ที่จะแสดงความโกรธของตัวเอง แล้วปิดบังด้วยความโศกเศร้าที่สังคม 
ยอมรับได้แทน ทั้งยังไม่สามารถเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ 
จนบานปลายถึงขั้นคอขาดบาดตาย

ความล้มเหลวทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเติบโต ชีวิตคือพื้นผิว การได้สัมผัสกับทุกแง่มุมของการดำรงอยู่ไม่ว่า 
จะดีหรือร้าย ช่วยให้เราชื่นชมชีวิตได้เต็มที่ ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มีความ 
สัมพันธ์แบบปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เพราะได้เจอคนที่ยอดเยี่ยม แต่เพราะฉัน 
มีความสัมพันธ์ไม่สู้ดีกับคนยอดแย่มากมายให้เปรียบเทียบ

ดอสโตเยฟสกีเขียนว่า “ยิ่งมืดมิด ดวงดาวยิ่งสว่าง”

การอยู่กับความล้มเหลวอย่างสงบสุขหมายความว่าฉันมีเรื่องให้เสียใจ 
น้อยมาก ทุกความผิดพลาดพาฉันไปสู่ที่ที่ควรจะอยู่ นั่นคือตรงนี้ ตอนนี้  
ที่กำลังเขียนคำนำนี้ ฉันเชื่อมั่นว่าจักรวาลทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ควร 
จะเป็น และแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบและไม่เข้าใจจักรวาล 
ได้ตลอดเวลา แต่หากเปิดใจรับความเป็นไปได้ ชีวิตจะสอนบทเรียนที่ 
ต้องรู้ให้เอง 
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บางคนอาจคิดว่าฟังดูมูเตลู แต่ฉันเรียกว่าศรัทธา เราไม่จำเป็น 
ต้องศรัทธาในพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมา ศรัทธา 
แค่เพื่อที่จะศรัทธาก็ได้ กล่าวคือ ตัดสินใจที่จะเชื่อว่าสิ่งต่าง  ๆ  จะโอเค 
และผ่านพ้นไป

ฉันคิดถึงความล้มเหลวเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  มากขึ้น พวกเหตุการณ์สำคัญ 
และน่าขนลุกขนพอง ตอนอายุเจ็ดขวบระหว่างทางไปสวนสัตว์ กางเกงใน 
ของฉันไหลหลุดลงไปกองบนพื้นใต้กระโปรงเพราะยางยืดหลวม แล้วก็มี 
ตอนเดตแรกกับแฟนคนปัจจุบัน หลังแนะนำตัวกันเสร็จแล้ว ฉันนั่งลง  
ถอดเสื้อคลุมและตกลงจากเก้าอี้ทันทีต่อหน้าทุกคนในบาร์สมัยใหม่แบบ 
เปิดโล่ง

แล้วก็มีเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจสเปรดชีตของเอ็กเซลหรือการนำเสนอใน 
พาวเวอร์พอยต์ ล้มเหลวที่จะทำความเข้าใจภาษีหรือระบบการลงคะแนน 
เสียงของอเมริกาหรือการล้ำหน้า1 ไม่ว่าจะมีคนพยายามอธิบายให้ฟังกี่ครั้ง 
ก็ตาม  อ่าน  สงครามและสันติภาพ  (War and Peace)2 ไม่จบและ 
ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ไม่เห็นว่าสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติน่าสนใจเหมือน 
ที่คนอื่นคิด ทำใจชอบอาหารรสเผ็ดไม่ได้สักทีและดำน้ำในสระว่ายน้ำไม่ได้  
แม้แฟนเก่าทุกคนจะยืนยันว่าพวกเขาจะสอนให้ฉันทำทั้งสองอย่างนี้ให้ได้ 
ก็ตาม

ฉันเข้าใจดีว่า การคิดเรื่องความล้มเหลวมากขนาดนี้ทำให้ตัวเอง 
ดูประหลาด คนมากมายพยายามที่จะไม่จมอยู่กับช่วงเวลาที่สิ่งต่าง  ๆ  
ผิดพลาด ตอนที่ทำพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเมื่อจักรวาลเล่นงาน 

 1 การล้ำหน้า (offside) หมายถึง ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเมื่อลูกฟุตบอลสัมผัสหรือ 
เล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในทีมของเขา
 2 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ โดย เลโอ ตอลสตอย นักเขียนชาวรัสเซีย
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พวกเขาอย่างหนัก ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบ มีการเคลื่อนไหว 
ทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นจากการตีพิมพ์หนังสือ คิดบวก (The Power  
of Positive Thinking) โดยนอร์แมน วินเซนต์ พีล (ตัวอย่างประโยคเด็ด  
“เชื่อมั่นในตัวเอง! จงศรัทธาในความสามารถของคุณ!”) ในปี 1952 และ 
เมื่อรวมเข้ากับกระแสการพัฒนาตัวเองในภายหลัง เราได้รับการสนับสนุน 
ให้มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและยังมีคนบอกเราอย่างมั่นใจว่า อย่าหมกมุ่น 
อยู่กับความคิดลบ เพราะจะทำให้ไม่สามารถบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่  
มีคนบอกว่าเราต้องเริ่มต้นวันด้วยการพูดยืนยันกับตัวเองในกระจก แบบ 
ตัวละครของโรเบิร์ต เดอ นีโร ใน  แท็กซี่มหากาฬ (Taxi Driver)3 แต่ 
ทำให้ดูโรคจิตน้อยกว่า แล้วสัญญาว่าเราจะได้ความมั่งคั่ง อิทธิพล  
ความสุขและความรักที่แท้จริงเป็นการตอบแทน สิ่งที่เราต้องทำก็แค่สร้าง 
มู้ดบอร์ด4 แสนสดใส แล้วความสำเร็จจะปรากฏเอง

ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจแง่มุมของการเคลื่อนไหวด้านคิดบวก ฉันเข้าใจนะ  
อย่างเช่น คุณฝึกสมองให้มีความสุขมากขึ้นได้ (และบางส่วนของหนังสือ 
เล่มนี้จะบอกว่าคุณต้องทำอย่างไร) การมองโลกในแง่ดีอาจเป็นแรงผลักดัน 
ให้คุณทำสิ่งที่เคยกลัวได้ แค่ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความพยายามมหาศาลกว่า 
การพูดคุยกับตัวเองในกระจกหรือรวบรวมคำพูดเชิงปรัชญาปลอม  ๆ  บน 
พินเทอเรสต์5 กล้ามเนื้อจิตใจต้องการการออกกำลังกายมากพอ  ๆ  กับ 
กล้ามเนื้อของร่างกาย

ผลกระทบต่อเนื่องจาก  “การคิดบวก”  คือ การทำให้ความล้มเหลว 
ตกไปอยู่ชายขอบ  ราวกับว่าเรื่องแง่ลบเป็นโรคติดต่ออย่างโรคเรื้อน  

 3 ภาพยนตร์แนวดราม่าที่ออกฉายเมื่อปี 1976 โรเบิร์ต เดอ นีโร รับบทอดีตทหารหนุ่ม 
ที่ทำมาหากินเป็นคนขับรถแท็กซี่ตอนกลางคืนในกรุงนิวยอร์ก
 4 กระดานที่ใช้บรรยายบรรยากาศ  อารมณ์หรือสไตล์ของงานนั้น  ๆ เป็นการสร้างแรง 
บันดาลใจก่อนที่จะเริ่มลงมือทำงานและเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและลูกค้า
 5 พินเทอเรสต์  (Pinterest) คือ เครือข่ายทางสังคมที่มีจุดเด่นคือผู้ใช้จะสร้างกระดาน 
ส่วนตัวขึ้นมาแล้วนำเรื่องราวหรือรูปที่น่าสนใจไปปักหมุดเอาไว้
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ราวกับว่าการคิดมากเกินไปแสดงถึงการมอบหมายให้ตัวเองกัดแทะอดีต 
ไม่ปล่อยราวกับเป็นไฮยีน่าจอมซึมเศร้า

ในยุคปัจจุบัน เราโดนโจมตีด้วยเรื่องราวความสำเร็จมากมายจนอาจ 
มีแนวคิดอันตรายที่เชื่อว่าความดีเด่นคือบรรทัดฐาน แต่ถ้าว่ากันตาม 
เหตุผลแล้วก็เป็นแบบนั้นไม่ได้ สิ่งที่ดีเด่นเป็นสิ่งที่ดีเด่นเพราะอยู่เหนือ 
ค่าเฉลี่ย เรายังอยู่ในยุคแห่งความสมบูรณ์แบบที่จัดวางมาแล้ว โซเชียล 
มีเดียสนับสนุนให้เชื่อว่าเราทุกคนเป็นคนดังในชีวิตของตัวเอง เราถูกชักนำ 
ให้คิดว่าตัวเองสมควรได้รับความสำเร็จและจะได้รับรางวัลหากฉลาดพอ  
ผอมพอ ผิวสีแทนพอ มีชื่อเสียงพอ เอื้ออารีพอ เข้าสังคมมากพอ หรือ  
ดี พอในทางใดทางหนึ่ง 

ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมออนไลน์ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทำให้เรา 
กลัวจนเชื่อว่าความล้มเหลวใด ๆ ก็ตามจะทำให้เราอับอายขายขี้หน้าประชาช ี 
หากทวีตอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วันต่อมา คุณอาจกลายเป็นกระแสไวรัล 
ทางอินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ดี จนไม่อยากเสี่ยงหรือทดลองเพราะกลัวว่า 
ความล้มเหลวจะทำให้ดูไม่สมบูรณ์แบบ และถูกแฉความผิดพลาดให้ 
ชาวเน็ตช่างติใช้ตัวตนจำลองในโลกออนไลน์อันเป็นพิษโห่ร้องขับไล่เรา

การจะมีความสุขได้ในสถานการณ์นี้ แค่ทำให้ภาพลักษณ์เหล่านั้น 
เป็นจริงยังไม่พอ เราถูกสอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการไล่ตามความสุข  
แต่ความสุขนั้นไม่จีรังยั่งยืน เราซาบซึ้งก็แค่เพราะความสุขนั้นตรงกันข้าม 
กับอารมณ์อื่น ๆ ที่มืดมนกว่า การใช้ชีวิตในสภาวะที่มีความสุขสุด ๆ ตลอด 
คงเหนื่อยแย่ เหมือนอยู่บนรถไฟเหาะตรงส่วนที่เร็วที่สุดตลอดกาล แม้ 
จะสนุก แต่สุดเหวี่ยงและคาดเดาไม่ได้ และเมื่อจบลง ผมของคุณก็ดู 
แย่มาก ถ้าเป้าหมายที่คุ้มค่ากว่าคือความพึงพอใจที่สงบเงียบและมีเสน่ห์ 
น้อยกว่าล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพยายามปลูกฝังให้ยอมรับว่าเรื่องผิดพลาด 
ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และยังได้เรียนรู้มากมายจากการ 
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สัมผัสทั้งสองอย่างนั้น แน่นอนว่ากระบวนการคิดไม่ได้เกิดขึ้นเอง ต้องใช้ 
ความทุ่มเทและการฝึกฝน แต่หนังสือเล่มนี้จะเสนอวิธีรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็น 
ส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณ

ฉันใช้เวลามากมายในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคิดเรื่องความล้มเหลว 
อย่างไม่หยุดหย่อน แต่แปลกที่เรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ประสบการณ์เชิงลบเลย  
ในทางกลับกัน ฉันรู้สึกแข็งแกร่งขึ้น มีความสุขขึ้นและมีพลังมากขึ้น  
ไม่รู้สึกอายที่ทำพลาดอีกต่อไปเพราะเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงวิกฤต 
ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต  ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองฟื้นตัวและผ่านมาได้  
เหตุการณ์เหล่านั้นสร้างตัวฉันในวันนี้ แต่ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของฉัน

ถ้าเรียนรู้อดีตตัวเองและตั้งคำถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้พยายาม 
สอนอะไร เราจะไม่ทำซ้ำ การโอบรับความล้มเหลวคือการโอบกอดการ 
เจริญเติบโต เราทุกคนล้วนเจอความล้มเหลว ไม่เว้นกระทั่งเรื่องราว 
ความสำเร็จของเหล่าคนดังที่ดูเหมือนเทพเจ้าสมัยใหม่ผู้ส่องประกาย 
ระยิบระยับบนพรมแดงและดูเป๊ะทุกอย่าง

ความล้มเหลวไม่เลือกฐานะ  แม้ฉันจะยอมรับว่าความมั่งคั่งและ 
อภิสิทธิ์ทำให้รับมือความล้มเหลวได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจน แต่โดยรวมแล้ว  
นี่เป็นพลังแบบประชาธิปไตยและทำให้รู้สึกเป็นอิสระอย่างน่าประหลาด  
ถ้ารู้ว่าบางอย่างจะเกิดขึ้น จะพยายามหลีกเลี่ยงทั้งชีวิตไปทำไม ทำไม 
ไมย่อมรบัความลม้เหลวและพยายามทำใหเ้กดิประโยชนเ์ทา่ทีจ่ะเปน็ไปไดล้ะ่  
ทำไมไม่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธีเดียวที่จะต่อกรกับเรื่องต้องห้ามคือ 
การพูดคุยเกี่ยวกับมัน ยาต้านความอับอายคือการมีประสบการณ์ร่วม  
นั่นคือเหตุผลที่ทุกคนควรเปิดใจมากขึ้นเวลาเกิดเรื่องผิดพลาด เมื่อใด 
ที่ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องต้องห้าม มันก็สูญเสียอำนาจที่จะทำร้ายคุณ

นี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้
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หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทเรียนทั้งหมดที่ฉันเรียนรู้จากชีวิตตัวเอง  
จากการเป็นพิธีกรพอดแคสต์ผู้สัมภาษณ์คนเก่งมากมายที่เป็นแรงกระตุ้น  
และจากการพบปะผู้อ่านและผู้ฟังยอดเยี่ยมหลายคนที่ใจดีพอจะแบ่งปัน 
เรื่องราวของตัวเอง ฉันกลั่นวัตถุดิบล้ำค่าทั้งหมดนี้ออกเป็นหลักสำคัญ 
ของความล้มเหลวเจ็ดประการ หลักการเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณเพลียและ 
แต่ละข้อก็ไม่ได้ตรงกับสถานการณ์ส่วนตัวของทุกคนเท่ากัน  หลักการ 
เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้คุณผ่านช่วงชีวิต 
ที่ยากลำบากไปได้  ไม่ต่างจากการพูดคุยกับเพื่อนดี  ๆ  ที่อยากให้คุณ 
รู้สึกดีขึ้น คำแนะนำนั้นใช้ได้จริง และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจด้วย  
มีคำพูดเด็ดที่คัดสรรมาอย่างดีจากแขกของฉันที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 
ทุกอย่าง ตั้งแต่สอบตก การเลิกราที่โรแมนติกไปจนถึงวิธีรับมือกับความ 
วิตกกังวลขั้นรุนแรง  คุณจะได้พบ  มัลคอล์ม  แกลดเวลล์ ,  อาลัน  
เดอ บัททัน, ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์, เลมน์ ซิสเซย์, ไนเจล สเลเตอร์,  
เอเมลี่ แซนเด้, มีร่า ไซอัล, คุณหญิงเคลลี่ โฮล์มส์, แอนดรูว์ สกอตต์ 
และอีกมากมายในเล่มนี้ แถมยังมีนักฟุตบอล นักจิตอายุรเวท นักการเมือง  
ดารา เชฟและอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลิตี้ทีวี

ขอเตือนไว้ก่อน ข้อแรก ฉันไม่ได้ทำให้ความผิดพลาดดูน่าหลงใหล  
ไม่ได้แนะนำให้ไล่ตามอย่างแข็งขัน แล้วติดหลักฐานแสดงการตัดสินใจ 
แย่  ๆ  นี้ไว้บนหน้าอกอย่างภาคภูมิใจเหมือนเหรียญสงคราม  แต่เป็น 
ผู้สนับสนุนให้พยายามในเรื่องที่ต้องรับมืออย่างเต็มที่  แต่ถ้าทำแล้ว 
ยังล้มเหลว ประเด็นของฉันคือ ความล้มเหลวไม่ได้เป็นตัวชี้ชะตาชีวิต  
แม้ในขณะที่ เผชิญนั้นจะยากลำบาก เราอาจได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจาก 
ความล้มเหลวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น

ข้อสอง ฉันไม่ได้อ้างว่าวิธีการของตัวเองใช้ได้กับทุกคน คุณมีอิสระ 
ที่จะทำอะไรก็ได้กับความล้มเหลว ของตัวเอง! อยากจะนั่งจมอยู่กับความ 
ล้มเหลว  ไม่ต้องการรับสิ่งดีใด  ๆ  จากประสบการณ์นั้นเลยก็ได้ ฉันก็ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เอลิซาเบธ เดย์

— 9 —

แค่เลือกเส้นทางที่แตกต่างโดยเชื่อว่าเราหาสิ่งดี  ๆ  ได้จากเกือบทุกอย่าง  
แม้จะระบุไม่ได้ทันทีว่าสิ่งที่ดีงามคืออะไร บางครั้งคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อมองย้อน 
กลับไป

ข้อสาม เราไม่อาจเข้าใจความล้มเหลวได้ง่ายดายทุกครั้ง ฉันรู้ดีว่า 
ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่มีอภิสิทธิ์สุดโต่ง ทั้งเป็นคนผิวขาว ชนชั้นกลาง 
และมีบ้านอยู่ จึงเขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้ว่าการเป็นผู้หญิง 
ผิวสี คนชายขอบ คนเร่ร่อน คนเจ็บป่วยเรื้อรังหรือติดยาเสพติดเป็น 
อย่างไร แต่แขกรับเชิญพอดแคสต์ของฉันหลายคนทำได้  และนั่นคือ 
เหตุผลที่ฉันกล่าวถึงพวกเขาในเล่มนี้

ความล้มเหลวบางอย่างสร้างความบอบช้ำทางจิตใจมากกว่าอย่างอื่น  
ฉันไม่ได้บอกว่าเราทุกคนจะล้มแล้วลุกขึ้นยิ้มสู้ได้ทันทีในทุกช่วงหัวเลี้ยว 
หัวต่อ บางครั้ง เราจำเป็นต้องมีช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า คุณต้อง 
ให้เวลากับกระบวนการนั้นตามที่ต้องการก่อนทำอย่างอื่น ไม่จำเป็นต้อง 
รู้สึกดีขึ้นทันที ไม่มีความล้มเหลวในเรื่องความล้มเหลวหรอก อีกอย่าง 
ที่สำคัญคือต้องรู้ว่าความทุกข์ไม่มีลำดับชั้น หากรู้สึกเจ็บปวด ความ 
เจ็บปวดนั้นเป็นความจริง ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะอะไร

แต่มีความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดกับความทุกข์ทรมาน  
ระหว่างเหตุการณ์กับการเป็นเหยื่อ  ความเจ็บปวดก็เหมือนกับความ 
ล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน ชาที่ร้อนเกินไปลวกลิ้นเราโดยไม่ได้ตั้งใจ 
จนเกิดความเจ็บปวดทันที ซึ่งเราหวังว่าจะบรรเทาลงอย่างรวดเร็ว จากนั้น 
ก็เกิดความทุกข์ทรมาน คราวนี้อยู่นานกว่าหน่อย เราลิ้มรสอาหารยากขึ้น 
สองสามวัน แต่ลองนึกภาพว่า คุณบ้าถึงขนาดเฆี่ยนตีตัวเองเป็นเวลา 
หลายเดือนหลังจากทำชาลวกลิ้น ซึ่งทำให้ทุกข์นานขึ้นโดยไม่จำเป็นดูสิ  
คุณเปลี่ยนมาบอกตัวเองแทนได้ว่า  “ฉันทำชาลวกลิ้น  แต่อย่างน้อย  
คราวหน้าก็รู้แล้วว่าต้องเติมน้ำเย็นลงในชานิดหน่อยก่อนยกดื่ม”
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โดยสรุปแล้ว นี่คือศาสตร์แห่งความล้มเหลว แต่สัญญาเลยว่าหนังสือ 
เล่มนี้จะพูดถึงเรื่องอื่น  ๆ  นอกจากแค่ชาด้วย จะอ่านให้จบรวดเดียว หรือ 
อ่านเจาะในบทที่ตรงใจก็ได้ เมื่อได้พบเจอความล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องไหน ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักว่าความล้มเหลว 
ไม่ได้ทำให้เราแปลกแยก จริง  ๆ แล้วตรงกันข้ามเลย เพราะความล้มเหลว 
เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน และทำให้เราเป็นมนุษย์
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ความล้มเหลวคืออะไร

“ความผิดพลาดเป็นรากฐานของความจริง
แต่ถ้าบางคนไม่รู้ว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไร 

อย่างน้อยความรู้เขาก็เพิ่มขึ้น หากรู้ว่าอะไรไม่ใช่ความผิดพลาดนั้น”

– คาร์ล ยุง นักจิตวิทยา

ความล้มเหลวคืออะไร คำถามดีนะ ฉันจงใจเลี่ยงคำตอบมาระยะหนึ่ง 
แลว้ เพราะดอูธบิายยาก แตค่ำจำกดัความทีค่ดิไดค้อื ความลม้เหลว 

จะเกิดเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้นต้องเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับ 
แผนว่า คุณได้มาจากไหน มีคนบอกว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหม คนนั้น 
คือพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปหรือแฟนเก่าที่ชอบตัดสิน 
หรือเปล่า เป็นเงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้เชื่อว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง 
งั้นหรือ เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในใจของคุณเองหรือเปล่า หรือว่า 
คุณดูภาพยนตร์รักตลก  ๆ  จากยุค 1980 มากเกินไป และคิดว่าทุกอย่าง 
จะต้องมีตอนจบแสนสุข  อยากให้มีการตัดต่อดนตรีที่ทำให้ใจฟูด้วย 
ใช่ไหม  (นี่ไม่เชิงว่าเป็นการเล่นมุกทั้งหมด ฉันเพิ่งตระหนักได้ตอนวัย 
สามสิบปลาย  ๆ  ว่า ความคิดเรื่องรัก  ๆ  ใคร่  ๆ  ของฉันคือการฉีดเรื่องแนว  
กระซิบรักไว้บนฟากฟ้า  (S leepless  in  Seat t le )  ผู้หญิงบานฉ่ำ  
(Pretty Woman) และ  เวิร์คกิ้ง เกิร์ล หัวใจเธอไม่แพ้ (Working Girl)  
เข้าเส้น พวกนี้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แต่ไม่ควรนำมาเป็นแนวทางชีวิต  
เว้นแต่คุณต้องการเป็นโสเภณีหรือเลขานุการผู้โปรดปรานรายการวิทยุ 
ที่ให้คนฟังโทร.เข้ามาคุยช่วงดึก)
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เมื่อเริ่มรื้อ “แผน” ของตัวเอง จะรู้ว่าการทำแบบนั้นไม่ได้ทำให้บาดเจ็บ 
มากอย่างที่คิด ท้ายที่สุดแล้ว แผนคือวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมของ 
แต่ละคน  คุณไม่สามารถวางแผนที่จะอยู่ที่ ไหนสักแห่งในเวลาห้าปี  
โดยพึ่งพาความน่าเชื่อถือใด ๆ ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น  
ฉันจะอธิบายแนวคิดนี้ให้ละเอียดขึ้นด้วยหลักสำคัญของความล้มเหลว 
ประการที่หก “ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวคุณในอนาคต”

แต่นิยามความล้มเหลวของฉันไม่อาจใช้กับเหตุการณ์วิกฤตถึงชีวิต 
ที่อธิบายไม่ได้ง่าย  ๆ ขณะเขียนหนังสือเล่มนี้ เคลมมี่ เพื่อนสนิทของฉัน 
มีอาการเลือดออกในสมองและเส้นเลือดในสมองแตกครั้งใหญ่ในวัยสามสิบ 
แปดปี ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รอด หรือถ้ารอด หมอคงบอกครอบครัวว่า  
เธอจะอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่เธอท้าทายการคาดการณ ์
ทางการแพทย์ เคลมมี่ไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้ แต่เธอยังไปไกลกว่า 
ทุกคำทำนาย  เธอเข้าผ่าตัดสมองครั้งสำคัญ  ต้องเรียนรู้วิธี เดินและ 
พูดอีกครั้ง ฉันโชคดีมากที่ได้เห็นความกล้าหาญและความรักที่จะมีชีวิตอยู ่
ของเธอในสถานการณ์รุนแรงที่สุด

ระหว่างนอนพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล เธอต้องเข้ารับกายภาพบำบัด  
กิจกรรมบำบัด และการบำบัดทางการพูดต่อเนื่องหลายวัน ตอนนั้น 
เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า  ที่แพร่กระจายทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน โรงพยาบาลห้ามคนภายนอกเข้าเยี่ยม 
เพื่อปกป้องผู้ป่วย ผู้คนทั่วโลกกำลังจะตาย เมืองต่าง  ๆ  กำลังจะถูก 
ปิดตายและครอบครัวต้องกักตัวแยกกัน ชีวิตดูเหมือนสะดุดลงกะทันหัน  
และเคลมมี่ เพื่อนรักของฉันต้องอดทนรับมือการต่อสู้ที่โหดร้าย แถมยัง 
ไม่ได้พบสามีและลูก ๆ ทั้งสองของเธออีก

หลังเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อเปลี่ยนกะโหลกศีรษะ 
ครึ่งหนึ่งไม่นาน เคลมมี่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย (เธอ 
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เป็นผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาลที่ผลตรวจเป็นบวก  ฉันพูดติดตลก 
กับเธอว่า เป็นเรื่องปกติเพราะเธอเก่งนำหน้าคนอื่นมาตลอด) ตอนนี้  
นอกจากต้องพักฟื้นจากโรคหลอดเลือดสมองและการผ่าตัดสมองแล้ว  
เธอยงัตอ้งตอ่สูก้บัไวรสัคกุคามชวีติทีย่งัไมม่ใีครเขา้ใจมนัจรงิ ๆ ดว้ย เธอปว่ย  
เหน็ดเหนื่อยและโดนจับแยกจากคนที่รัก ทั้งยังทำกายภาพบำบัดทุกวัน 
โดยนักกายภาพบำบัดที่สวมชุดป้องกันเชื้อและใส่แมสก์

เคลมมี่ไม่ เคยบ่นแม้แต่คำเดียว  เธอบอกฉันครั้งแล้วครั้งเล่าว่า 
เธอเลือกจะมีชีวิตต่อและรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสนั้น ช่างวิเศษจริง ๆ ที่ได ้
เห็นพลังอันยิ่งใหญ่จากความแข็งแกร่งของเธออย่างใกล้ชิด สุดท้ายเธอได้ 
ออกจากโรงพยาบาลหลังตรวจพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่ถึงสามเดือน 

สามีส่งรูปถ่ายตอนที่ได้พบเธอขณะที่ เดินผ่านประตูโรงพยาบาล 
โดยลำพังมาให้เรา ศีรษะที่ถูกโกนทำให้เธอดูเหมือนร็อกสตาร์ แถมยัง 
สวมเสื้อยืดที่พิมพ์ว่า “เลือกความรัก”

ฉันอ่านเรื่องราวช่วงนี้ให้เคลมมี่ฟังก่อนจะเขียนในหนังสือ เธอต้องการ 
ให้ฉันชี้แจงให้ชัดเจนว่าตอนนี้ตัวเองยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ เธอเลือกคำที่ 
เหมาะสมเพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ยาก แม้รู้ดีว่าตัวเองต้องการ 
จะพูดอะไร เธอยังต้องทำกายภาพบำบัด หนทางรักษายังอีกยาวไกล

ฉันคิดว่าเธอทำได้แน่เพราะเธอเป็นคนแบบที่เรากำลังพูดถึง ฉัน 
ไม่เคยเห็นใครที่สง่างาม เปี่ยมศักดิ์ศรีหรือกล้าหาญเมื่อเผชิญกับการต่อสู้ 
ที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้เช่นนี้มาก่อน เธอไม่เคยตั้งคำถามถึงความ 
ไม่เป็นธรรมนี้เลย

แม้เคลมมี่จะไม่เคยถามว่า “ทำไมต้องเป็นฉัน” ฉันจะถามแทนเธอ  
ทำไมถึงต้องเป็นเธอ แต่ไม่เคยได้คำตอบที่น่าพอใจเลย
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เราไม่อาจเทียบช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิตเช่นนี้กับเรื่องอย่างการสอบตก  
และคงประหลาดมากที่จะบอกว่ามีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับด้วย  
ความจริงคือ ฉันไม่รู้ว่าทำไมสิ่งเลวร้ายถึงได้เกิดขึ้นกับคนดี  ๆ แต่รู้ว่า 
จิตวิญญาณของมนุษย์มีความสามารถพิเศษที่จะยืนหยัดและเอาชีวิตรอด

ฉันเพิ่งเดินสายโปรโมตพอดแคสต์ที่อัมสเตอร์ดัม นักข่าวคนหนึ่งที่ 
สัมภาษณ์เล่าว่า  ชาวดัตช์มีสองคำที่หมายถึงความล้มเหลว  คำแรก 
คือ  fale  ซึ่งใช้กับความล้มเหลวทั่วไป เช่น สัมภาษณ์งานไม่ผ่านหรือ 
เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้  อีกคำคือ  pech  หมายถึงความล้มเหลวที่อยู่ 
นอกเหนือการควบคุมของเรา ทำให้ติดขัดเพราะโชคร้าย ซึ่งไม่ใช่ความผิด 
เรา มีรากศัพท์เดียวกับคำว่า “pitch” ในภาษาอังกฤษ หมายถึงสีเข้ม 
หรือสีดำ ซึ่งเป็นคำที่มาจากสารเหนียว  ๆ  สีน้ำตาลที่หลงเหลือจากการ 
กลั่นน้ำมันจากไม้หรือน้ำมันสน  Pitch ถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่สิบหก 
กับเรือกันน้ำ  แดเนียล  เดโฟ 1 ใช้วลี  “pi tch-dark”  เพื่ออธิบาย 
พายุเฮอริเคนในปี  1704 แนวคิดของ  pech ช่วยให้เราเข้าใจว่าความ 
ล้มเหลวอาจเป็นสภาวะความมืดที่อธิบายไม่ได้ ซึ่งบางครั้งก็ยากที่จะ 
มองเห็นแสงแม้เพียงเสี้ยวเดียว

คนที่กำลังตกอยู่ในความล้มเหลวประเภทนั้น แทบหาทางตอบโต้ 
ไม่ได้เลย แต่บางทีเราอาจมีพลังที่จะกำหนดลักษณะการประมวลผลและ 
ปฏิกิริยาของตัวเองในช่วงวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นพลังเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม  
เราอาจทำให้เรือเดินทะเลกันน้ำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพายุฝนฟ้าคะนอง 
ครั้งต่อไป

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สำหรับฉันแล้ว นั่นคือความหวัง

 1 นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  17 -  18 ซึ่งเป็นยุคแห่ง 
การบุกเบิกด้านวรรณกรรมและนวนิยายในประเทศอังกฤษ
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“คุณไม่ต้องเป็นคนดีที่สุด  แค่พยายามทำให้ดีที่สุด”

– เมเบิล 
ป็อปสตาร์
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หลักสำคัญของความล้มเหลว
เจ็ดประการ

“ความแตกต่างระหว่างความหวังและความสิ้นหวังคือ
วิธีเล่าเรื่องที่ต่างกันจากข้อเท็จจริงเดียวกัน”

– อาลัน เดอ บัททัน 

นักปรัชญา

หลังจากอัดและตัดต่อตอนต่าง  ๆ  ของพอดแคสต์ได้สองสามเดือน  
ฉันเริ่มตระหนักว่ามีหัวข้อซ้ำที่ชอบโผล่มาและยังมีคำแนะนำหรือ 

ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ฉันได้ยินแล้วคิดว่า  “ว้าว  มีประโยชน์มาก  
ต้องจดไว้”

ทีแรก ฉันคิดว่ามีหลักสำคัญของความล้มเหลวแค่ห้าประการ แต่ 
เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รู้ว่าจริง ๆ  แล้วมีเจ็ดประการต่างหาก ถ้าถามฉันในอีก 
สองสามปีข้างหน้า อาจจะมียี่สิบเอ็ดประการก็ได้ แต่ตอนนี้ เจ็ดประการนี้ 
ดูจะครอบคลุมดีแล้ว
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1. ความล้มเหลวก็แค่นั้นแหละ

นี่อาจเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว แต่ฟังฉันก่อน
หลักสำคัญของความล้มเหลวประการแรกเริ่มด้วยการรับรู้ว่า ความ 

ล้มเหลวมีอยู่จริง เหมือนกับออกซิเจน คุณใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยง 
ออกซิเจนไม่ได้หรอก เพราะทั้งไม่เข้าท่าและเป็นไปไม่ได้ ออกซิเจนเป็น 
ส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิต  ก็เหมือนความล้มเหลว  ความล้มเหลว 
สร้างโอกาสที่จะเรียนรู้ ถ้าเราเปิดใจยอมรับ คุณต้องทำพลาดเพื่อจะได้ 
แก้ปัญหา

ความล้มเหลวเกิดขึ้นกับเราทุกคนและจะยังเป็นเช่นนั้นต่อไปในช่วง 
ต่าง  ๆ  ของชีวิต เมื่อตระหนักถึงเรื่องนี้ คุณจะเห็นว่าทุกคนล้วนเหมือนกัน  
บนโลกใบใหญ่ที่ไม่เหมือนดาวดวงอื่นและอุดมสมบูรณ์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ 
ป้องกันเราจากความล้มเหลวได้ตลอด การปฏิเสธความล้มเหลวก็เหมือน 
การขอให้ไม่มีออกซิเจน หรือไม่มีสิ่งอื่นซึ่งปรากฏอยู่จริง เช่น ถุงชา  
หรือเชือกผูกรองเท้า การใช้ชีวิตโดยกลัวถุงชาหรือเชือกผูกรองเท้านั้น 
ไม่เข้าท่าพอ ๆ กับการใช้ชีวิตโดยหวาดกลัวความล้มเหลว

ความล้มเหลวคือข้อเท็จจริง และเราควบคุมอารมณ์ที่ยึดติดกับความ 
ล้มเหลวนั้นได้ไม่มากก็น้อย

ความล้มเหลวยังไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะเป็นฝ่ายบอกคุณ เพราะนี่เป็น 
ประสบการณ์ส่วนตัว ควรอยู่ให้ห่างจากการตัดสินของคนอื่นให้มากที่สุด
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“การกังวลว่าทุกอย่างจะผิดพลาด
หรือไม่นั้นไม่มีประโยชน์เลย ควรคิดแค่ว่า 

‘ฉันทำได้แค่ทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด 
แล้วมาดูกันว่าท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้น’...
ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เพื่อไปถึงจุดที่คุณต้องการ”

– แอนดี แมคแน็บ 

นักเขียน

และอดีตทหารหน่วยรบพิเศษ SAS
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มุมมองของผู้คนบิดเบือนไปเพราะสัมภาระทางอารมณ์ วัฒนธรรม  
ครอบครัวและอาชีพของพวกเขาเอง แต่นี่ไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ที่ดีที่สุดเสมอไป 
ว่าคุณควรดำเนินชีวิตอย่างไร ฟังดูยากในยุคแห่งการสะสมยอดไลก์และ 
การแตะสองครั้ง1 แต่จงพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อคลี่คลาย 
ความรู้สึกของคุณที่มีต่อความล้มเหลวให้หลุดออกจากการประเมินของ 
คนอื่น

พระเฮมิน ผู้เป็น  “พระผู้ยิ่งใหญ่”  ชาวเกาหลีใต้ สอนให้ฉันเฝ้ามอง 
ความล้มเหลว (เหตุผลที่เรียกว่า “พระผู้ยิ่งใหญ่” เพราะท่านมีคนติดตาม 
มากกว่าหนึ่งล้านคนบนทวิตเตอร์ เดอะการ์เดี้ยน  เลยตัดสินใจเรียกท่าน 
แบบนั้นในพาดหัวข่าว) พระเฮมินเป็นพระอาจารย์ในศาสนาพุทธนิกายเซน 
ท่านหนึ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ชื่อของท่านหมายความว่า “ปัญญา 
ที่ว่องไว”

ฉันพบพระเฮมินในเดือนมกราคม ปี  2019 ที่สำนักพิมพ์ของท่าน 
ในใจกลางเมืองลอนดอนเพื่ออัดพอดแคสต์ ท่านเป็นคนที่ไม่สนใจคุยเรื่อง 
เจ๊าะแจ๊ะ ท่านแต่งตัวในชุดนักบวชแสนสมถะ เสื้อคลุมสีเทาเนื้อเรียบ 
และสวมเข็มขัดรอบกางเกงสีเทาที่ดูถ่อมตัวพอกัน และดูเหมือนว่าท่าน 
จะพูดน้อยจนฉันที่คุยจ้อเกี่ยวกับสภาพอากาศดูน่าอายมาก ฉันพยายาม 
อย่างหนักที่จะทำความคุ้นเคย โดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าไม่จำเป็น เพราะ 
จริง ๆ แล้วฉันไม่ต้องพยายามเลย แค่เป็นตัวเองนั่นแหละ

อย่างไรก็ตาม หลังถามคำถามสองสามข้อแรกกับพระเฮมิน ฉัน 
ก็เริ่มตื่นตระหนก ท่านหยุดนิ่งนานมากก่อนจะตอบจนฉันกังวลว่าอาจพูด 
อะไรไม่เข้าหู หรือท่านแค่ไม่อยากตอบ

 1 เป็นรูปแบบการไลก์ของอินสตาแกรม โดยการแตะรูปที่ชื่นชอบสองครั้ง
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“ฉันใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่า 
เราไม่อาจเปลี่ยนหรือควบคุมคนอื่นได้

ฉันควบคุมได้แค่ตัวเอง”

– ทาร่า เวสต์โอเวอร ์

นักเขียน
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“นาทีที่ละทิ้งความกลัวที่จะล้มเหลว 
คุณจะทำคะแนนได้มากขึ้น”

– เอนิโอล่า อลูโก ้

อดีตนักฟุตบอลหญิง

ของประเทศอังกฤษ
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พระเฮมินพูดกระชับมากจนฉันใช้คำถามที่เตรียมไว้หมดอย่างรวดเร็ว 
และไม่เหลืออะไรให้ถามอีก ท่านรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อทำลาย 
ความเงียบ

ผ่านไปสักพัก ฉันก็เริ่มชินกับจังหวะของท่าน ช่างสงบยิ่งนัก ระบบ 
ประสาทภายในจอมจ้อของฉันเริ่มเงียบลง ตอนนี้เข้าใจสิ่งที่ท่านทำแล้ว  
พระเฮมินกำลังให้พื้นที่เราทั้งคู่เพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เพิ่งพูดไปและสิ่งที่กำลัง 
จะพูด ให้เรารู้จักสังเกตก่อนจะตอบสนอง

พระเฮมินกล่าวว่านี่เป็นกุญแจสู่ความเข้าใจที่มากขึ้น  ท่านเล่าว่า 
ตนทำสมาธิก็เพื่อ “ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ใช่การเดินทางจากที่ไหน 
สักแห่ง  (สู่)  ภาวะภายในอันสงบสุข แต่เป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
ในใจตัวเองได้ชัดเจนหรือไม่ต่างหาก นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำ”

ฉันจึงถามว่า ขั้นตอนต่อไปคือการสังเกตแต่ไม่เอาอารมณ์ไปยึดติดกับ 
สิ่งนั้นใช่ไหม

“ถูกต้อง” ท่านกล่าว “ถ้าเอาอารมณ์หรือความคาดหวังไปยึดติด 
กับมัน คุณก็จะนึกถึงสิ่งนั้นว่า ‘โอ้ ฉันคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ยอดเยี่ยม  
แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น รู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวเลย’ ”

กุญแจสำคัญของการทำสมาธิคือ “การมองตัวเองอย่างเป็นกลาง  
โดยไม่ตัดสิน นั่น คือการทำสมาธิ”
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“การบันทึกความล้มเหลวเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือแม้แต่เอ่ยถึง 

ไม่ได้ช่วยขับไล่ความล้มเหลวหรอก 
พวกมันยังอยู่ตรงนั้น 

แต่ก็ทำให้ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของโลก 
และเราอาจได้สิ่งดี ๆ จากเรื่องนี้ด้วยซ้ำ”

– ไนเจล สเลเตอร ์

พ่อครัวและนักเขียน
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ฉันเชื่อว่านี่เหมือนกับความล้มเหลว กุญแจสำคัญคือเริ่มด้วยการมอง 
อย่างเป็นกลาง โดยไม่ตัดสินและไม่กลัว เป็นการไตร่ตรองถึงความจริง 
ก่อนที่จะเอาความรู้สึกใด  ๆ เข้าไปใส่ในมุมมองของคุณ การรับรู้และความ 
รู้สึกของเรามักบิดเบี้ยวและไร้ประโยชน์ โดยอาจเกิดจากความตื่นตระหนก  
ความเศร้าโศก ความผิดหวังและการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง ในช่วงวิกฤต  
ความรู้สึกเหล่านี้มักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดหรือน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับสิ่งที่ 
เกิดขึ้นจริง บางครั้งความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะให้คำแนะนำที่ผิดเพราะ 
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกต่อไป บ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่า 
ต้องต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกไม่สบายใจและแสร้งว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น  
แต่ทำไม่เคยสำเร็จ

“เมื่อใดที่ไม่มีความสุขเลย นั่นเป็นเพราะเรากำลังต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่”  
พระเฮมินกล่าวต่อ “เมื่อต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู ่ เราย่อมไม่มีความสุข เคล็ดลับ 
คือ เราจะเปลี่ยนความคิดแล้วยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้อย่างไร”

“เราจะล้มเหลว คำถามคือจะล้มเหลวได้สง่างามหรือไม่ และจะเรียนรู้ 
บางสิ่งจากประสบการณ์นั้นได้ไหม”

พระเฮมินสอนฉันว่า แทนที่จะทรมานกับความล้มเหลว สู้กระทำ 
เรื่องเรียบง่ายอย่างการสังเกต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิดีกว่า  
ส่วนใครคือผู้สังเกตการณ์ล่ะ พระเฮมินตอบว่า คุณนั่นแหละ จงใช้ร่างแยก 
คอยสังเกตอารมณ์แทนที่จะโดนอารมณ์กลืนกินเสียเอง และก็ยังเป็น 
คุณผู้มีสาระ รู้แจ้งและช่างสังเกตที่ควบคุมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



“ความสำเร็จคือมุมมองส่วนบุคคล”

– เจสซี่ เบอร์ตัน 

นักเขียน
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2. คุณไม่ใช่ความคิดที่แย่ที่สุดของคุณ

หากเราดำรงชีวิตโดยแยกความคิดออกจากกัน จะเกิดผลกระทบ 
รุนแรงมาก ลองนึกภาพคุณปิดความคิดทั้งหมดของตัวเองทีละอย่างสิ  

จะยังมีชีวิตอยู่ได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเพราะเปิดเตาอบไว้เมื่อเช้า  
ความห่วงใยว่าลูกจะเรียนได้ดีไหมที่โรงเรียน ความรู้สึกกวนใจที่บอกว่า 
ควรโทร.หาแม่ หรือการตัดสินใจว่าจะกินอะไรเป็นมื้อค่ำ 

คำตอบคือใช่ ต่อให้ปิดความคิด “ตัวเรา” ก็ยังอยู่

ฉันเคยคิดว่าตัวบ่งบอกความสำเร็จภายนอกนั้นสำคัญมาก  เช่น  
การได้คะแนนสอบดีและได้เลื่อนตำแหน่ง เชื่อว่าวิธีนี้ช่วยให้ฉันพิสูจน์ว่า 
ตัวเองคู่ควรกับความรักและการยอมรับ นี่เป็นวิธีคํ้าจุนการขาดความ 
ภาคภูมิใจในตนเองของฉัน

ฉันคิดว่าถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง จะไม่มีใครไม่ชอบฉันเพราะฉันไม่เคย 
ทำอะไรผิดพลาด และถ้าทุกคนชอบฉันแล้ว นั่นก็เป็นเหตุผลให้ฉันชอบ 
ตัวเอง การทำสิ่งต่าง  ๆ  ให้ดีคือข้อพิสูจน์สำคัญของการดำรงอยู่ และเป็น 
ราคาที่จ่ายเพื่อเข้าสวนสนุกที่เรียกว่าชีวิต

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



“มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอันยึดครองไม่ได้
ที่จะมีชีวิตและตัดสินใจว่ากฎเกณฑ์ใด

เหมาะกับพวกเขา”

– เจมส์ เฟรย ์

นักเขียน
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แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล ความตื่นเต้นที่ได้ผลสอบหรือผลการประเมิน 
งานที่ดีก็แค่ชั่วคราว ไม่ได้ปกป้องฉันจากความโศกเศร้า การสูญเสีย  
การถูกทอดทิ้ง หรือการเล่นกีฬาเป็นทีมที่แย่มาก ไม่ได้ปกป้องฉันจาก 
ความล้มเหลวที่พยายามหลีกเลี่ยงอย่างมาก  ทั้งยังไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึก 
แข็งแกร่งขึ้นหรือแน่ใจมากขึ้นว่าตัวเองคือใคร แต่กลับทำให้สับสนว่า  
ฉันเป็นใคร แล้วทำสิ่งเหล่านั้นทำไม

ฉันค่อย ๆ เรียนรู้ว่าการไล่ทำเรื่องฉลาด ๆ มักเป็นการตอบสนองภายนอก 
ตอ่การขาดภายใน และเริม่ตระหนกัวา่ ถงึจะไมป่ระสบความสำเรจ็ภายนอก 
อีกเลย ฉันก็ยังมีตัวตน เสียงในหัวไม่ใช่ตัวตนของฉัน ฉันสังเกตเรื่องนี้ 
ได้อย่างที่พระเฮมินสอน

เมื่อเรารื้อสร้างความคิดภายนอกเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อน 
กลับมาหาเราจากความต้องการและความคาดหวังของโลกภายนอก เรา 
จะเหลือแต่ตัวตนภายในที่ไม่ต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ แค่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว

นี่คือส่วนที่ดีที่สุด การมีอยู่เชื่อมโยงเรากับคนอื่นได้โดยง่ายเพราะ 
เราไม่ได้ปิดบังตัวเองจากการพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ  “ดีขึ้น”  มากกว่า 
ที่เป็นจริงอีกต่อไป เราไม่ได้เสแสร้ง นี่คือตัวตนที่แท้จริง สอดคล้องและ 
เปี่ยมคุณธรรม แง่มุมภายในและภายนอกของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ 
คนอื่นสบายใจที่จะอยู่ใกล้ แทนที่จะเป็นแขกรับเชิญในงานปาร์ตี้ที่พยายาม 
เด่นกว่าแขกคนอื่น  ๆ  เสมอ เราสามารถเป็นคนที่พอใจกับสิ่งที่ตนเป็นและ 
ไม่ต้องเล่นใหญ่เพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่า ใครจะไม่อยากเป็นคน แบบนั้น ล่ะ

แต่นั่นก็แค่ทฤษฎี การปฏิบัติจริงนั้นย่อมยากกว่า

คราวนี้ขอเล่าถึง โม กาวเดต (Mo Gawdat) อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายธุรกิจของ Google X ซึ่งเป็นโรงงานปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์ที่มัก 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



Failosophy เฟลศาสตร ์ : เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะ

— 32 —

คิดค้นสิ่งประดิษฐ์สุดแหวกแนว เช่น บอลลูนที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต  
เขายังเป็นแขกรับเชิญพอดแคสต์คนหนึ่งของฉันที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด 
ตลอดกาล บทสัมภาษณ์ของเขาเผยแพร่ในเดือนเมษายน ปี 2019 และ 
เกือบทุกงานที่ฉันได้ไปหลังจากนั้น อย่างน้อยจะมีหนึ่งคนบอกว่า “ตอนที่ 
โม กาวเดต มาเป็นแขกรับเชิญเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลย” ฉันเข้าใจพวกเขา  
เพราะชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน

ตอนกาวเดตมาออกพอดแคสต์ How To Fail With Elizabeth Day  
เขาพูดถึงความเชื่ออันหนักแน่นว่า ทุกคนจะมีความสุขได้ หากพวกเขา 
เลอืกทีจ่ะมคีวามสขุ โดยองิจากประสบการณข์องตวัเอง ในวยัสามสบิปลาย  
กาวเดตมีทุกอย่างที่เขาอยากมี อาชีพการงานที่รุ่งโรจน์ เงิน ภรรยาที่รัก  
ลูกสองคนที่ยอดเยี่ยมและรถยนต์ราคาแพง

“ผมซื้อโรลส์-รอยซ์” เขาบอกฉัน “มีช่วงหนึ่งที่โรงรถของผมมีรถสิบหก 
คัน ซื้อมันมา นั่งอยู่ในนั้น คุณจะรู้สึกมีความสุขราวหกสิบวินาที จากนั้น 
จะเริ่มขับรถ แล้วคุณเห็นอะไร คุณเห็นถนน คุณได้ยินเสียงกระตุก 
เล็กน้อยจากด้านข้างรถ แล้วคุณก็จะเอาอีกแล้ว ‘ไม่ใช่แฮะ รถอีกคัน 
อาจทำให้ฉันมีความสุขได้’ ”
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“ฉันจริงจังกับการเป็นคนสมบูรณ์แบบมากจริง ๆ 
เพราะไม่เชื่อใจตัวเองว่า

ถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาด ฉันจะยังรักตัวเองได้”

– คามิลลา เธอร์โลว ์

นักรณรงค์

และอดีตผู้แข่งขันรายการเรียลิตี้
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แม้จะมีความมั่งคั่งทางวัตถุและชีวิตครอบครัวสมบูรณ์  กาวเดต 
กลับไม่มีความสุข ไม่ว่าจะซื้อรถกี่คัน เขาก็ยังซึมเศร้า และวิศวกรอย่าง 
เขาก็พยายามทำความเข้าใจความทุกข์โดยมองเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
กาวเดตใช้ทักษะการวิเคราะห์ทั้งหมดเพื่อค้นหาคำตอบเป็นเวลาสิบสองปี  
ผลลัพธ์ที่ได้คือสมการแห่งความสุขที่เขียนไว้ในหนังสือขายดีระดับนานาชาต ิ
ของเขาชื่อ Solve for Happy 

สมการกล่าวอย่างเรียบง่ายว่าความสุขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับมุมมอง 
ที่มีต่อเหตุการณ์ในชีวิตของคุณ ลบด้วยความคาดหวังว่าชีวิตควรเป็น 
อย่างไร โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าไม่คาดหวังอะไรเลย คุณจะไม่มีทางผิดหวัง  
แต่ถ้าคาดหวังมากเกินไป คุณจะไม่พอใจอยู่เสมอ

กาวเดตกล่าวว่า หากจะนำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติ ต้องยอมรับว่าสมอง 
เป็นอวัยวะที่ควบคุมได้ ความคิดของคุณเป็นผลผลิตทางชีววิทยาจากสมอง 
ในลักษณะเดียวกับเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายเป็นผลผลิตทางชีววิทยา 
จากหัวใจ คุณไม่ใช่เลือด และไม่ใช่ความคิดของคุณด้วย ดังนั้นคุณ 
จึงหยุดสมองไม่ให้ตอบสนองอย่างตื่นตระหนกและวิตกกังวลเมื่อเกิดความ 
สับสนได้อย่างสมเหตุสมผล

อย่าเข้าใจฉันผิด สมองเป็นสิ่งซับซ้อนและมีประโยชน์เมื่อนำเสนอ 
วิธีแก้ปัญหาโดยอิงจากความคิดที่เฉียบแหลม (“เราควรมองให้ต่างออกไป 
ไหมนะ”) หรือจากประสบการณ์ (“ฉันรู้อะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหม”) แต่ 
จะมีประโยชน์น้อยลงเมื่อติดแหง็กอยู่กับการพูดพล่ามไม่หยุดเพราะ 
ความเครียดและตื่นเต้นมากเกินไปหลังดื่มกาแฟแก้วที่แปดในหลายชั่วโมง  
ในสถานการณ์แบบนี้ บางครั้งสมองก็อ่านสัญญาณอันตื่นตระหนกที่ 
ร่างกายกำลังส่งให้ผิดว่านี่เป็นอันตรายมากกว่าความเป็นจริง

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เอลิซาเบธ เดย์

— 35 —

กาวเดตยกตัวอย่างตอนที่เขาโต้เถียงกับลูกสาวชื่ออายะ หลังจากนั้น 
เขาเดินหนีไป “ความคิดแรกที่โผล่เข้ามาในสมองของผมคือ ‘อายะไม่รัก 
นายแล้ว’ ผมหยุดกลางถนนแล้วพูดว่า ‘พูดอะไรน่ะ คิดเรื่องเจ็บปวด 
แบบนี้ได้ยังไง เจ้าสมอง ไปเอามาจากไหน ทำไมถึงบอกฉันแบบนี้  
มีหลักฐานไหม’  ” พูดง่าย  ๆ สมองน่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าคุณปล่อยให้ 
ความคิดไหลไปตามใจชอบ หรือจะพาไปสถานที่ที่ทำให้ไม่มีความสุข 
และทำให้ทุกข์โดยไม่มีเหตุผลกันแน่

กาวเดตเชื่อว่า ถ้าคุณมีระบบประสาทที่แข็งแรงและมีสติสัมปชัญญะ  
จะฝึกสมองให้แทนที่ความคิดแง่ลบด้วยความคิดเชิงบวกได้ แค่ต้องฝึกฝน

“เวลาบอกให้สมองยกมือซ้าย สมองเคยตอบว่า ‘โอ้ ไม่ ไม่ ไม่  
ฉันอยากยกเท้าซ้ายมากกว่าไหม ไม่เคย’ เขากล่าวต่อ ‘สมองของคุณ 
ทำสิ่งที่คุณบอกให้มันทำ’ ”

“จะบอกเคล็ดลับให้ ผมเรียกสมองตัวเองว่าเบ็คกี้ ถ้าคุณมีเพื่อนที่ 
โรงเรียนแบบเบ็คกี้ คนน่ารำคาญที่โผล่มาทุกเจ็ดนาทีเพื่อพูดเรื่องแย่  ๆ  
เกี่ยวกับคุณ ทำให้รู้สึกแย่ แล้วจากไปโดยไม่ให้ผลกระทบเชิงบวกใด  ๆ  
ต่อชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้น คุณจะตื่นขึ้น ไปโรงเรียนแล้วพูดว่า ‘ฉันคิดถึงเบ็คกี้’  
ไหม คุณจะฟังเวลาเบ็คกี้พูดไหม พอเบ็คกี้เริ่มพูด คุณจะทำอะไรกับเธอ  
คุณจะพูดว่า ‘ไม่ เบ็คกี้ อย่าทำอย่างนี้กับฉันเลย’ ถ้าเบ็คกี้เริ่มพูดเรื่อง 
โกหกไร้สาระ คุณจะพูดว่า ‘เบ็คกี้ เธอมีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้ไหม’  
ถ้าเบ็คกี้ไม่มี เบ็คกี้ก็เป็นแค่บุคคลที่สาม (และ) คุณจะพูดว่า ‘เบ็คกี้ นี่ 
มันไร้สาระ เธอไม่มีสิทธิ์มาทำให้ฉันเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระนี้หรอกนะ’  
และนั่นคือสิ่งที่สมองทำ ผมหยุดการสนทนาและพูดกับตัวเองว่า ‘เบ็คกี้  
เธอพูดว่าอะไรนะ’ ”
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ในปี 2014 เกิดโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวที่กระทบกาวเดต 
อย่างรุนแรง อาลี ลูกชายสุดที่รักของเขาเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดตอน 
อายุยี่สิบเอ็ดปี ณ จุดนี้ แนวความคิดของกาวเดตขัดแย้งกับความเป็นจริง 
ที่เกิดเรื่องเศร้าเหนือจินตนาการขึ้น เขาจะมีความสุขอย่างแท้จริงอีกครั้ง 
ได้ไหม

ฉนัพบกาวเดตหลงัอาลเีสยีชวีติไปหา้ปี และเขายงัพดูวา่ “เวลาตืน่นอน 
หรอืเขา้นอน ความคดิเดยีวทีแ่วบเขา้มาในหวัคอื ‘อาลตีายแลว้’ เปน็อยา่งนี ้
สามถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์ เขาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจผม ผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่ง 
ของผมหายไป”

นี่คือข้อความที่สมองยังส่งถึงเขา

“ผมตอบไปง่าย ๆ ว่า ใช่ เจ้าสมอง แต่อาลีก็เคยมีชีวิตอยู่”
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“สาเหตุหลักของความทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ ์
แต่เป็นความคิดคุณที่มีต่อมันต่างหาก”

– เอ็คฮาร์ท โทลล ์

ผู้สอนด้านจิตวิญญาณ
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“อาลีตายแล้ว” เป็นความคิดที่เจ็บปวดมาก “อาลีเคยมีชีวิตอยู่”  
เป็นความคิดแบบเดียวกัน แต่ก็ช่างงดงาม เป็นยี่สิบเอ็ดปีแห่งความสุข  
ปัญญา การเรียนรู้ การค้นพบที่ลึกซึ้ง ความทรงจำและการได้ดูแลอายะ  
ดูแลผม ดูแลแม่ของเขาที่ผมจะไม่ยอมแลกกับอะไรทั้งนั้น พูดตามตรง  
แม้คุณจะบอกว่า “เราจะขจัดความเจ็บปวดที่คุณสูญเสียลูกชาย” ผม 
ก็จะบอกว่า “ไม่ ไม่ ไม่ หยุดก่อน ผมต้องการเขา ผมต้องการยี่สิบเอ็ด 
ปีนั้น”

“พอผมพูดว่า ‘อาลีเคยมีชีวิตอยู่’ ก็เริ่มเห็นภาพความทรงจำที่มีความสุข  
สนุกสนาน  ทุกสิ่งที่ เราทำร่วมกัน  ผมเป็นเจ้านาย  ผมบอกให้สมอง 
ของผมควบคุม ถ้ามีอะไรที่เราทำได ้ เราก็จะทำ หากไม่ม ี ก็อย่าทรมานผม  
เพราะไม่มีประโยชน์เลย ในเมื่อผมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้เลย”

เมื่อเขาหยุดพูด ฉันพยายามไม่ร้องไห้ คำแนะนำของเขาเปลี่ยนโลกได ้ 
แต่ก็เป็นไปอย่างเงียบเชียบ

ความคิดเลวร้ายที่สุดมักไม่บอกความจริงกับเรา ซึ่งอาจเป็นผลจาก 
ความสลดใจ ความตื่นตระหนก ความโศกเศร้า หรือกลไกการป้องกัน 
ทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุยืนกว่าประโยชน์ของมัน โดยมาในรูปเสียงของ 
พ่อแม่แสนดุ ครูที่ไม่เห็นด้วยกับเรา หรือนักวิจารณ์ในความคิดที่เตือนเรา 
ไม่ให้มักใหญ่ใฝ่สูง แต่พวกเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างไหม แล้ว 
ทำไมเราต้องฟังเบ็คกี้ เด็กมองโลกในแง่ร้ายประจำสนามเด็กเล่นด้วย

เรามีชีวิตโดยแยกออกจากความคิดเชิงลบ และมีหน้าที่สอบสวนความ 
ถูกต้องและเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเอง

แทนที่จะพูดว่า “อาลีตายแล้ว” เปลี่ยนเป็น “อาลีเคยมีชีวิต” 
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แทนที่จะบอกว่า “สิ่งนี้จบลง” เปลี่ยนเป็น “มันเคยมีอยู่”

จะเห็นว่าเป็นความคิดเดียวกันแต่แสดงออกต่างกัน เมื่อเจ็บปวด 
ก็ไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในความทุกข์ คนเราล้มเหลวและอยู่กับความโศกเศร้า 
อย่างสงบสุขได้

ความคิดของเราเป็นได้หลายอย่าง จงมอบพื้นที่ให้ความคิดเหล่านั้น 
งดงามเถอะ
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