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ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เป็นเหมือนของขวัญ
고난이 선물이다

โชจองมิน เขียน

วิทิยา  จันทร์พันธ ์ แปล



คำนำสำนักพิมพ์ 

ชีวิตคือเรือลำหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทร 
ต้องฝ่าคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันของชีวิต

ความทกุข ์ ความเจบ็ปวด  ความผดิหวงั  และความลม้เหลว 

เปรยีบเสมอืนคลืน่กบัลมพาย ุ บางครัง้กเ็บาบาง  แคท่ำใหเ้รอืของเรา 

โคลงเคลงเล็กน้อย  แต่บางครั้งก็รุนแรงจนทำให้เรือของเราแล่น 

ไปตอ่ไมไ่หวจนอบัปางลงในทีส่ดุ  ทัง้นีม้นักข็ึน้อยูก่บัวา่บนเรอืรำนัน้  

มกีปัตนัทีม่ปีระสบการณแ์ละความกลา้มากนอ้ยเพยีงใด  ทีพ่รอ้มนำ 

เรือของเขาแล่นฝ่าเข้าไปในลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายบนฝั่งฝัน   

ซึ่งกัปตันที่ว่ามานี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน  แต่คือตัวของเราเอง

ชีวิตคือของขวัญและเราก็เป็นเจ้าของมัน  ชีวิตจึงเปรียบ 

เสมือนเรือที่กัปตันต้องเป็นคนดูแล  ต้องหมั่นเช็กสภาพของใบเรือ  

คอยอุดรอยรั่ว  ตรวจความแข็งแรงของเสากระโดงเรือ  หมั่นทำ 

ความสะอาดไม่ให้มันสกปรกทรุดโทรม  เพื่อให้เรือพร้อมแล่น 

ฝ่าลมพายุได้ตลอดเมื่อถึงวันที่ลมพายุพัดมา  แต่ปัจจุบันมีเพียง 

น้อยนิดที่ใส่ใจกับชีวิตตัวเอง  เนื่องจากผู้คนส่วนมากมักคิดว่าชีวิต 

มีแต่ความทุกข์ที่ต้องแบกรับ  ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนก็แตกต่าง 

กันไป  บางคนล้มเหลวจากเรื่องงาน  เพราะไม่สามารถทำงานที่ 

ได้รับมอบหมายได้  เลยไม่อยากไปสมัครงานที่ไหนอีก  บางคน 



ก็ผิดหวังจากความรักจนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่  บางคนเอาแต่เปรียบ- 

เทียบตัวเองกับคนอื่นจนชีวิตมีแต่ความทุกข์  ไม่นานคนเหล่านี้ก็จะ 

ติดอยู่ในวังวนแห่งความเจ็บปวดที่พวกเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมา 

เอง  เชน่เดยีวกบัเรอืทีผ่พุงัไมม่วีนัไดแ้ลน่ออกทะเล  เนือ่งจากกปัตนั 

ของเรือไม่ได้อยู่เพื่อดูแลมันอีกแล้ว

หากวันนี้คุณกำลังเป็นทุกข ์ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม  อยาก 

ให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อมันดู  อาจเริ่มจากมองมัน 

ให้เป็นเหมือนคำอวยพรอันล้ำค่า  หากชีวิตคือของขวัญแล้ว  

ความทกุขก์ค็อืคำอวยพรใหช้วีติ  ไมม่สีิง่ใดในโลกนีจ้ะจรงิแทไ้ปกวา่ 

ความทุกข์อีกแล้ว  เพราะมันสามารถผลักดันให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น 

ได้  ถ้าเราเรียนรู้จากมัน  รู้จักนำมาปรับใช้เป็นบทเรียน  เพื่อให้ใน 

อนาคตเราจะได้รับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้น 

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ  อยากให้คุณลองเดินไปตาม 

ท้องถนน  คุณจะพบว่าบนนั้นยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังเดินอยู่ 

ในเส้นทางเดียวกับเรา  แม้พวกเขาอาจไม่ได้มาเดินเคียงข้างเรา 



หรอืคอยใหค้วามชว่ยเหลอื  แตเ่ชือ่เถอะวา่  พวกเขากำลงัเดนิอยูบ่น 

เส้นทางแห่งความทุกข์ที่แสนเจ็บปวดเหมือนกับเราอย่างแน่นอน 

สุดท้ายแล้วอยากบอกว่า  มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นเจ้าของชีวิต 

เราเอง  เป็นเหมือนกัปตันที่ต้องคอยดูแลเรือ  อย่าลืมกลับไปซ่อม 

เรือของเราที่มีอยู่แค่ลำเดียวด้วยล่ะ  เพราะถ้าเรายังมีความฝันอยู่  

เรือแห่งชีวิตลำนั้นก็ต้องแล่นออกทะเลอีกครั้งแน่นอน

มกราคม  2563



  Part 1         
ล้มแล้ว

เรียนรู้ที่จะลุกขึ้น
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01
พายุ
ไม่ดำรงอยู่ตลอดไป

1

พายุไม่ดำรงอยู่ตลอดไป

อุโมงค์ไม่ทอดยาวไร้สิ้นสุด

หากทนฝืนฟันฝ่าไปอีกนิด

หลังผ่านพ้นเวลานั้นจึงมีค่า
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2

เข้มแข็งขึ้นให้เท่ากับความลำบากที่ทนมา

ลึกซึ้งขึ้นให้เทียบเท่าความทุกข์ที่ผ่านมา 

3

เรื่องเลวร้ายเป็นแปลงเพาะชำเรื่องด ีๆ 

ความผิดหวังเป็นไร่เพาะปลูกความหวัง

4

ทุกคนล้วนมีความหวาดกลัว

เพียงแต่ใครคนหนึ่งฝังใจความหวาดกลัว

ส่วนใครอีกคนพร้อมโจนทะยานเข้าสู่ความหวาดกลัว 
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5

การทำงานมามากมายไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่

การอดทนได้ยาวนานต่างหากที่ยอดเยี่ยมกว่า  

6

เวลาลืมตา เราเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

เวลาหลับตา เราเห็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา
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7

ในความเศร้า ความทุกข ์ ความวิตก ความกังวล	

มีความลับแห่งชีวิตแอบซ่อนอยู่	

 

 

 

 

 

8

ศัตรูที่ขยันน่าคบกว่ามิตรที่ขี้เกียจ	

ลูกค้าที่โลภมากดีกว่าลูกน้องขี้ประจบ	

ฝ่ายตรงข้ามที่พูดจาบาดหู	

มีประโยชน์กว่าฝ่ายตัวเองที่พูดจาหวานหู	

 

 

 

 

 

9

ความวิตก ต่อให้ไม่มีเรื่องวิตกก็อดวิตกไม่ได้  

คำวิจารณ ์ ต่อให้ไม่มีเรื่องวิจารณ์ก็สามารถวิจารณ์กันได ้

ทั้งความวิตกและคำวิจารณ ์ ยิ่งคิดยิ่งพูดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น	
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10

สะพานที่เชื่อมระหว่างความจริงที่ดูอึมครึม

กับอนาคตสดใสตั้งอยู่ระหว่างเสาสองต้น 

คือความหวังกับความเชื่อมั่น

การพยุงเสาแห่งความหวังและความเชื่อมั่นไว้

คือความทุกข์ยากที่ตัวเราไม่ต้องการ
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11

หากเมล็ดพันธุ์ไม่แตกออก ต้นไม้ก็เติบโตขึ้นไม่ได้ 

หากเปลือกไข่ไม่กะเทาะออก ลูกนกก็โบยบินไปไม่ได้ 

เมื่ออยากเห็นสายรุ้ง

เราต้องเตรียมใจ 

รอลมฝนผ่านพ้นไปเสียก่อน
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12

เมื่อได้จ้องมองใกล้ ๆ  ไม่มีใบไม้ใดที่ไร้ตำหนิ 

เมื่อพิจารณาทุกแง่มุม ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ยุติธรรม

13

ความผิดพลาดเป็นเพียงหลักฐานว่า เรากำลังพยายามอยู่

คำวิจารณ์เป็นเพียงหลักฐานว่า อาจไม่ตรงกับรสนิยมผู้อื่น

ความทุกข์เป็นเพียงหลักฐานว่า ชีวิตยังเต็มไปด้วยคลื่นลม
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14

หุบเขากับยอดเขาเชื่อมต่อกัน

ความทุกข์กับการหลุดพ้นเชื่อมโยงกัน

ทั้งสองสิ่งไม่เคยแยกจากกันอย่างแน่นอน

ความจริงก็คือ เมื่อหลุดพ้น เราจะเห็นท้องฟ้าสดใส 

15

หัวขโมยต้องไร้รายได ้ ถึงจะขโมยได้ดี

นักพนันต้องสูญเงินเดิมพันทั้งหมด ถึงจะเล่นได้ดี

หนทางที่เราจะเก่งขึ้นตามความปรารถนา 

บางครั้งอาจทำลายตัวเองและทำร้ายผู้อื่น
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16

คนเราไม่สะดุดหินก้อนใหญ่ล้ม

แต่มักสะดุดหินก้อนเล็ก ๆ ล้ม 
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17

ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเรากำลังเดินขึ้นสู่ทางลาดชัน 

หากไม่มีความล้มเหลวอีกต่อไป

หมายความว่าเรากำลังเดินสู่ทางลงเนิน 

18

เมื่อมีทางเข้าก็ย่อมมีทางออก

เมื่อมีทางขึ้นก็ย่อมมีทางลง

เมื่อมีคำถามก็ย่อมมีคำตอบ

เมื่อมีความทุกข์ก็ย่อมต้องมีคำอวยพร

ซ่อนอยู่แน่นอน
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19

ความสามารถยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์
คือความสามารถ
ในการเริ่มต้นใหม่
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20

ชีวิตอาจถูกพัดกลืนเข้าไปในสิ่งที่เราไม่ได้เลือก 

ไม่ได้กำหนด ไม่ใช่ความรับผิดชอบ 

เป็นกระบวนการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ความทุกข์เป็นอีกหนึ่งชื่อเรียกของกระบวนการนี้
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21

คำอธิษฐานไม่ใช่วิธีการไปสู่ผลสำเร็จ

แต่เป็นศักยภาพที่ช่วยต้านไม่ให้เราหวั่นไหวต่อสถานการณ์ใด

22

เมื่อเด็กน้อยนั่งวิตกกับปัญหาเพียงลำพัง เป็นปัญหาของเขา

แต่เมื่อเก็บไปปรึกษากับพ่อ เป็นปัญหาของพ่อ
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23

ความทุกข์ไม่ใช่การเรียกร้องขอคำตอบ

แต่ต้องการเพียงที่พักพิงจนกว่าจะฟันฝ่าและข้ามผ่านไปได ้

24

หากความฝันใหญ่กว่าบาดแผล 

เราจะทนต่อบาดแผลนั้นได้

หากค่าตอบแทนมากกว่าความลำบาก 

เราจะทนต่อความลำบากนั้นได้

หากอนาคตสดใสกว่าความทุกข์

เราจะทนต่อความทุกข์นั้นได้
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25

ชีวิตที่ไร้ปัญหาไม่อาจเรียกว่าความสุข 

ชีวิตที่จัดการปัญหาได้นั่นต่างหากคือความสุข

26

การไม่รู้ความหมายของความลำบาก คือความลำบากอย่างสาหัสที่สุด

การไม่รู้ความหมายของความทุกข ์ คือความทุกข์หนักหนาอย่างที่สุด
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27

ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเท่ากับความรู้สึกพ่ายแพ้

ความสูญเสียไม่ใช่เรื่องยากลำบากเทียบเท่าความรู้สึกสิ้นสูญ

การไม่มีความสามารถไม่ใช่เรื่องผิด เมื่อเทียบกับความรู้สึก 

ไร้ความสามารถ

“ความรู้สึก” เหล่านั้นคือตัวปัญหา
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28

ถึงคนอื่นจะพูดว่าหมดหวังแล้ว

คนที่ไม่ยอมปล่อยความหวังให้หลุดลอยไป

จะค้นพบเส้นทางแห่งความหวังได้ในท้ายที่สุด

29

สายลมแรงอาจดับไฟกองเล็กให้มอดลง

แต่จะโหมไฟกองใหญ่ให้ปะทุรุนแรงขึ้น

ความทุกข์สาหัสที่ผ่านเข้ามา จะผลักคนอ่อนแอให้ล้มลง

และดันคนเข้มแข็งให้เก่งกล้าขึ้น
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30

จงอย่าภาวนาให้ความทุกข์เลือนหายไป

แต่จงภาวนาให้เอาชนะความทุกข์ไปได้

จงอย่าภาวนาให้ลืมเลือนเขาลงได้

แต่จงภาวนาให้เขาคนนั้นถูกโอบกอด

คำภาวนานั้นคือคำตอบ

31

ชีวิตแสนสั้น

ต้องสนุกทั้งขาขึ้นและขาลง
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32

ดวงดาวที่สุกสว่างที่สุด

คือดาวที่ส่องแสงในคืนมืดมิดที่สุด

บทเพลงอันซาบซึ้งที่สุด

คือเพลงขับร้องในคืนที่เศร้าระทมที่สุด
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33

การรับรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตนี้

ที่เป็นของเราเลยคือความทุกข ์

34

ขณะดอกไม้บาน อาจมีลมฝนพัดกระหน่ำ

ขณะทุกอย่างสำเร็จขึ้น อาจเกิดกระแสวิจารณ์มากมาย

35

การเรียนคือการสอนสิ่งต่าง ๆ 

ความทุกข์คือการสอนทุกสิ่ง

ความเจ็บปวดคือของขวัญที่วิเศษที่สุด
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36

ความสำเร็จของการปีนเขาคือการขึ้นสู่ยอดเขา

แต่ความสำเร็จของชีวิตคือการวิ่งไปจนสุดเส้นทาง

37

เมื่อไม่สามารถลุกขึ้นได ้ จงลุกขึ้นให้ได้อย่างแน่วแน่

เมื่อไม่สามารถภาวนาสิ่งใดได ้ จงภาวนาต่อทุกสิ่งอย่างมุ่งมั่น





38

คลื่นลมแรงไม่ใช่ปัญหา

ปัญหาคือเรือลำนั้นมีรูรั่ว 

สถานการณ์ไม่ใช่ปัญหา 

ปัญหาคือความเชื่อมั่นที่มีน้อยเกินไป



30 

39

เมื่อสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญสูญหายไป

คิดแล้วคิดอีก นี่คงเป็นสัญญาณเตือนว่า

อย่ามีชีวิตอยู่โดยยึดถือสิ่งนั้นมากเกินไป 

40

มีแสงไฟที่เห็นได้แค่ในความมืดมิด

มีความหมายที่ตีความได้เฉพาะในยามเดียวดาย 
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41

ถ้าเสียบปลั๊กไว ้ หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่

ถ้าต่อท่อประปาไว ้ ไร้กังวลเรื่องน้ำ

ทุกปัญหาที่เรากังวลใจ เพราะไม่ยอมเชื่อมต่อ

กับสิ่งที่ควรเชื่อมโยง

42

เรื่องที่อยากเมินเฉย คำขอร้องที่ยากจะทำตาม

คำแนะนำกระอักกระอ่วนใจ จงเปิดใจรับฟัง 

เรื่องที่อยากฟัง คำชื่นชมอันไร้แก่นสาร 

คำแนะนำผิวเผิน จงอย่าเงี่ยหูรับฟัง



32 

43

เมื่อไม่รู้เส้นทาง เราต่างคิดมาก

เมื่อหลงทิศทาง เราต่างวิตก

เมื่อได้มุ่งสู่ถนนของตัวเอง อาจลำบากกายแต่สบายใจ

44

สำหรับต้นไม้ กิ่งก้านไม่ใช่ภาระ

สำหรับนกน้อย ปีกโผบินไม่ใช่สิ่งบรรทุก

สำหรับมนุษย์ ครอบครัวไม่ใช่ตัวถ่วง



45

การสร้างชีวิตไปตามความคาดหวังของผู้อื่น

เหมือนการก่อปราสาททราย

ความมุ่งหวังนั้นเปราะบาง

แปรสภาพไปได้เสมอ
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46

ความลำบากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย

ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
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47

ไม่มีการเลือกใดที่ไร้ความรับผิดชอบ

สิ่งที่เราเลือกในวันนี้จะหมุนเวียน

เปลี่ยนเป็นความรับผิดชอบของวันพรุ่งนี้แทน



36 

02
การยอมรับว่าอ่อนแอ
คือความเข้มแข็ง

48

เมื่อตกลงไปในน้ำ

จงปล่อยร่างกายให้ลอยละล่อง

ผ่อนคลายลำคอ ให้อดทนต่อไป 
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49

ไม่มีหนทางใดที่ทำให้เราฉลาดขึ้นได้

โดยไม่ตระหนักว่าตัวเองเป็นคนโง่

ไม่มีวิธีใดที่ทำให้เราค้นพบเส้นทางถูกต้อง

นอกจากยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาด

50

การพยายามยืนกรานว่า

ฉันถูกและเธอผิด 

เป็นช่วงเวลาที่ไร้สาระที่สุด
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51

คำด่าทอ ก่อนทำให้ผู้อื่นอับอาย

ตัวเราอาจขายหน้าขึ้นก่อน

คำนินทา ก่อนทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย

ตัวเราอาจเสียหายขึ้นก่อน

52

ไม่มีเวลาไหนเฉื่อยช้าเท่ากับการวิจารณ์

ไม่มีเวลาใดไร้ค่าไปกว่าการแก้ตัว 



40 

53

คนที่โง่เง่ามักมีจุดร่วมเดียวกัน

คือหลงคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าใคร ๆ  
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54

เมื่อเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้าง

ความกระวนกระวายใจโผล่มาแล้วก็จากไป 

ความโชคร้ายปรากฏตัวขึ้นก็หลบเลี่ยงได้

55

ความพลาดพลั้งไม่ใช่ความผิด

การไม่ยอมรับความพลาดพลั้งมากกว่าที่เป็นความผิด

การก่อบาปกรรมไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุด

การไม่ยอมรับบาปกรรมที่ก่อมากกว่าที่เลวร้ายที่สุด



42 

56

เมื่อความรู้สึกต้อยต่ำหยั่งรากลึก ความรู้สึกถือดีก็แผ่กิ่งก้านขึ้น

หากไม่ขจัดความรู้สึกต่ำต้อยทิ้ง ความถือดีก็จะไม่จางหายไป

ทั้งสองสิ่งอยู่คู่กันเหมือนแสงและเงา

57

ความทะนงตนเป็นภาวะที่ความคิดของตัวเองอัดแน่น 

จนไม่เหลือที่ว่างให้ความคิดของผู้อื่นแทรกซึมเข้ามาได้

เป็นอาการหลงลืมทางจิตวิญญาณ
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58

จุดที่เหมือนกันของคนที่ชีวิตย่อยยับคือความอวดดี

เวลาเห็นคนอวดด ี ผู้คนจะคิดตรงกันว่า

พวกเขาต้องพลาดท่าลงแน ่ ทำได้แค่รู้สึกสงสาร



44 

59

จุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจ
คือจุดเริ่มต้นของความล่มสลาย
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60

ในบรรดาผู้คนที่โอ้อวดชื่อตัวเองทุกเวลา

หาคนจริงใจได้ยาก

ในบรรดาผู้คนที่มุ่งมั่นสั่งสอนคนอื่นทุกที่

หาคนที่น่านับถือได้ยาก



46 

61

คำพูดติดขัดที่ไม่อาจถ่ายทอดได้ดี

แต่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกท่วมท้น

ดีกว่าคำพูดกะล่อนที่ค้นหาความจริงใจไม่เจอ

เพราะความซาบซึ้งแทรกซึมผ่านหัวใจเสมอ

62

ความผิด ยิ่งแก้ตัวยิ่งถูกคนแฉ

คารม ยิ่งอ้างเหตุผลยิ่งจูงใจคน
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63

ไม่มีการตัดสินใจใดฉลาด
ไปกว่าการยอมรับความผิด
ไม่มีความกล้าใดห้าวหาญ
เท่ากับการยอมแก้ไขความผิดนั้น 



48 

64

วิธีเรียนรู้จากความพลั้งเผลอ

คือไม่แก้ตัวและยอมรับผิด
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วิธีทำความผิดเรื่องเดิมซ้ำขึ้นอีกครั้ง 

คือการแก้ตัวและโยนความผิดให้แก่ผู้อื่น 



50 

65

ถึงจะสายแค่ไหน ก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ถึงจะไปไกลแค่ไหน ก็ย้อนกลับมาได้ทุกครั้ง

การรู้จักความพลาดผิดคือความโชคดี

66

คนโง่จะพลาดก่อนแล้วกลับคำ

คนฉลาดจะกลับลำก่อนผิดพลาด

คนโลภต่อให้รู้ว่าพลาดก็ไม่กลับใจ
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67

ความล้มเหลวเล็กน้อยถือเป็นความท้าทาย

ความพลาดพลั้งนิดหน่อยถือเป็นสิ่งเพาะบ่มความสามารถ 

68

ขณะหลงทาง 
การกลับไปที่จุดเริ่มต้น
ทำได้เร็วที่สุด



69

ใช้แรงเฮือกสุดท้ายวิ่งไปสู่ถนนแห่งความตาย

โดยไม่รู้ว่าสุดปลายทางนั้นมีความตายรออยู่

หากรู้สักนิดจะรีบวิ่งไป หรือทบทวนดูก่อน
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70

จักรวาลอาจมีจุดสิ้นสุด

แต่ความโง่เขลาของมนุษย์ไม่มีขอบเขต 

71

คนที่เชื่อความจริงที่ผิดพลาดอย่างตั้งมั่น 

ไม่มีวันรู้ว่าตัวเองโง่เขลากระทั่งวาระสุดท้าย
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72

พวกเราทุกคนติดหนี้ระหว่างกันอยู่

เพียงแต่มีคนที่รู้ว่าเป็นหนี้กับคนที่ไม่รู้เท่านั้น

73

คนที่แขวนตัวเองไว้บนเชือกแห่งการให้อภัย

เชือกเส้นนั้นไม่มีทางถูกคมมีดแห่งความเคืองแค้นตัดขาด



56 

74

ของแท้ไม่ต้องยืนยันว่าเป็นของแท้

ความซื่อสัตย์ไม่ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องสัตย์จริง

เพราะไม่มีเหตุผลต้องทำแบบนั้น

แต่ของปลอมทำได้แค่ยืนยันด้วยคำโกหก
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75

เหตุผลที่พูดน้อย เพื่อให้ชีวิตเรียบง่าย 

เหตุผลที่พูดมาก เพื่อให้ข้ออ้างกับชีวิต 

76

ความพอเพียงคือการอยู่ในที่ปล่อยวางความโลภ

ไม่พาตัวไปอยู่ในที่อยากมีอยากได้

77

คนที่อดกลั้นต่อคนใจร้ายได้

ไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่เป็นคนที่เข้มแข็งมาก

และคนที่เข้มแข็งที่สุดจะอดทนได้จนถึงที่สุด
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78

ความสามารถจะถูกเปิดเผยขึ้นเบื้องหน้าอุปสรรค

ความเป็นมนุษย์จะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าคำวิจารณ์

79

คำบ่นเป็นสัญญาณให้เรากลับมารู้จักตัวเอง 

คำนินทาเป็นคำวิงวอนให้เรากลับมารักตัวเอง

80

พอตัวเองไม่มีเรื่อง ก็พานสงสัยเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ

พอไม่มั่นใจในตัวเอง ก็พานคลางแคลงใจขึ้นมาทุกครั้ง
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81

ไม่เคยถูกคนอื่น
ขัดความคิดจนสะดุด 
แต่มักสะดุด
ความคิดตัวเองอยู่เสมอ
ก็ยังใช้ผู้อื่นเป็นข้ออ้างได้



82

การขาดทุนยากที่จะดื่มด่ำคนเดียว

กำไรยากที่จะแบ่งปันกัน

จงแสดงตัวตนและความนึกคิดให้แน่ชัด ก่อนรู้ผลกำไรขาดทุน
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83

คนที่เดินไปมาบนเส้นเชือกไต่ราว

อาจพลาดตกจากเชือกได้เสมอ

คนที่เดินเล่นอยู่บนขอบหน้าผา

อาจพลัดตกจากหน้าผาได้เช่นกัน

84

คนโง่ไม่ใช่คนที่ทำผิด

แต่เป็นคนที่ไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น

คนเขลาไม่ใช่คนที่สะดุดล้มลง 

แต่เป็นคนที่ล้มลงอีกครั้งในที่ซึ่งเคยล้มลงแล้ว
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85

คำอธิษฐานนำไปสู่หนทางเสมอ

แต่บางครั้งหนทางนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ

86

ชีวิตที่ไร้ความกล้าหาญเหมือนมีดที่ไม่คม

ชีวิตที่ไร้ความอดกลั้นเหมือนมีดที่ไม่มีฝัก 
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87

ความสามารถ เริ่มต้นงาน
ความอดกลั้น ดำเนินงาน
ความเชื่อมั่น ทำให้งานเสร็จสิ้นลง



64 

03
ลึกซึ้งให้เทียบเท่า
ความทุกข์ที่ผ่านมา

88

หากอยากฝ่าฟันไปข้างหน้า จงลดสัมภาระลง

หากอยากเดินทางได้ไกลขึ้น จงปลดสัมภาระให้เบาลง

หากอยากไปให้ถึงที่สุด จงทิ้งสัมภาระทั้งหมดลง





66 

89

การพูดน้อยลงหมายถึงเราเติบโตขึ้น

การพูดมากขึ้นหมายถึงเราหยุดเรียนรู้
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90

ต้นไม ้
ก่อนจะเกิดลูกผลบนกิ่งก้านขึ้นได ้  
ต้องหยั่งรากลึก
ลงสู่พื้นดินเสียก่อน
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91

ปัญหาของชีวิตคือเราแก่ขึ้นเร็วมาก 

ซ้ำยังตกตะกอนได้อย่างเชื่องช้า

92

เรื่องที่ถูกต้อง กลับรู้สึกโกรธ

เรื่องที่ผิดพลาด กลับรู้สึกถูกใจ 

เป็นหลักฐานว่าเรายังไม่โตพอ
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93

ผู้คนที่พิชิตยอดเขาแห่งความเป็นมนุษย์ได้

ล้วนเริ่มต้นเส้นทางจากหุบเขาแห่งความถ่อมตน

94

ไม่มีกฎที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

มีเพียงหนทางที่ทำให้ตัวเราเข้มแข็งขึ้น

95

คนอ่อนหัด เมื่อเกิดเรื่องขึ้นออกปากตำหนิ

คนมีวุฒิภาวะ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นออกตัวแก้ไข 
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96

คนอ่อนหัดโอ้อวดตัวเอง

คนมีวุฒิภาวะยกย่องผู้อื่น

คนโอ้อวดตัวเองไม่อยากฟังคำพูดคุยโวของใคร

ส่วนคนยกย่องผู้อื่นไม่เคยคิดอวดอ้างแสดงตน
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97

เคาะ 14 ครั้ง ได้ทองคำ 14 กะรัต

เคาะ 18 ครั้ง ได้ทองคำ 18 กะรัต

เคาะ 24 ครั้ง ได้ทองคำบริสุทธิ์

ความเจ็บปวดเป็นทางลัดไปสู่การสร้างทองแท้



98

ยามสูญเสียบางอย่างไป 

อาจตระหนักได้ว่า สิ่งที่เหลืออยู่มีมากกว่าสิ่งที่สูญหาย

ยามได้รับบางสิ่งมา 

อาจค้นพบว่า สิ่งที่เราไม่มีมากกว่าสิ่งที่ได้มา
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99

คนที่วนเวียนคิดถึงของที่หายไป

ไม่มีกะใจพอจะจ้องมองของที่เหลืออยู่

แต่ถ้าเขาลองมองดูให้ด ี จะพบสิ่งที่เหลืออยู ่

ไม่ใช่สิ่งที่เคยสะสมมา
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100

คนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ว

คืออะไรและมากแค่ไหน

จะต้องการสิ่งใหม ่ๆ  และร้องขอสิ่งต่าง ๆ ไม่สิ้นสุด

101

เราไม่อาจเปลี่ยนทิศทางของกระแสลมได ้

แต่ถ้าเปลี่ยนทิศทางของหางเสือ

ก็สามารถไปถึงที่หมายได ้

ถึงจะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเองไม่ได้

แต่ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปนิสัย 

ก็อาจไปถึงเป้าหมายได้เช่นกัน
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102

การหมุนวนรอบตัวเองสร้างความทุกข์ที่สาหัส

การจดจ่อแต่เรื่องของตัวเองก่อปัญหาที่หนักหนา

เพียงแค่เราเบนความสนใจไปรอบ ๆ  

ความทุกข์และปัญหาเหล่านั้นก็จะเบาบางลงในชั่วพริบตา 

103

คนเต้นระบำกลางสายฝน ไม่สนใจว่าเสื้อผ้าจะเปียกปอน

คนเรียนเล่นสก ี ไม่เคยนับจำนวนครั้งที่พลาดล้ม

คนมีความรัก ไม่ผูกใจเจ็บต่อการถูกหักหลัง
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104

ถ้าผิดพลาด ก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่

ถ้าพลาดพลั้ง ก็แค่พักให้หายดี

ถ้าล้มเหลว ก็แค่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

ชีวิตที่ยังไม่จบสิ้น ตั้งต้นใหม่ได้เสมอ

105

ในวัยเด็ก ไม่มีใครสำคัญกว่าตัวเรา

โตขึ้นหน่อย ไม่มีใครเก่งกาจเท่ากับเรา

ยามแก่เฒ่า ไม่มีใครเลวร้ายไปกว่าเรา
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106

กลิ่นหอมตามธรรมชาติไม่มีทางถูกเร่งเร้าขึ้นได้

นอกจากรอให้ถึงเวลา

107

เมื่ออายุมากขึ้นถึงรู้ว่าที่ผ่านมาเข้าใจผิด 

หลงคิดว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเรา

ทุกสิ่งที่เราครอบครองเป็นแค่ของที่ฝากไว้ชั่วคราว



108

ความสำเร็จ

คือการยืนหยัดลุกขึ้นใหม่

ลุกขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับสิบนับร้อยครั้ง

และทุกครั้งที่ลุกขึ้น

ยังยิ้มได้อยู่เสมอ
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109

โต้เถียงกับผู้อื่นทุกวัน

โง่ขึ้นช้า ๆ 

ต่อสู้กับตัวเองทุกวัน

ฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ 

110

สูญเสีย แต่ถ้าเรียนรู้จากความสูญเสียคือการได้รับ

ล้มเหลว แต่ถ้าเรียนรู้จากความล้มเหลวคือความสำเร็จ

คนที่เรียนรู้จนวันตาย ไม่มีทางสูญเสียและไม่มีวันล้มเหลว
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111

ชีวิตซื่อสัตย์ ถึงจะแตกสลายก็ยังส่งกลิ่นหอมฟุ้ง 

ชีวิตโป้ปด ต่อให้ห่อหุ้มสวยงามก็ยังโชยกลิ่นเหม็นหึ่ง

112

ถึงตัวจะสูงขึ้น ก็ใช่ว่าจะใกล้ท้องฟ้ามากขึ้น

ถึงอายุจะเพิ่มขึ้น ก็ใช่ว่าจะใกล้จุดที่ยั่งยืน

การเติบโตอยู่ภายในใจบุคคล

113

การเติบโตทางจิตใจเพิ่มพูนขึ้นทีละนิด

การเติบโตทางร่างกายร่วงโรยไปทีละน้อย 
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114

มีวิธีเติมน้ำลงในเหยือกที่แตกให้เต็ม

คือการหย่อนเหยือกลงในน้ำ ไม่ใช่เทน้ำลงในเหยือก

115

ชมรมสุขภาพคือศูนย์พักฟื้นจิตใจ ไม่ใช่ฟิตเนส 

116

หากพบว่าสิ่งที่คนอื่นทำพลาดเกิดขึ้นบ่อย

กว่าสิ่งที่เราทำได้ดี

นี่ไม่ใช่เรื่องน่าโอ้อวดว่าตัวเองเก่ง



	 โชจองมิน 83

117

การไม่มีเรื่องโชคร้ายรบกวนตัวเอง

โชคดีกว่าการมีเงินมากมาย แต่ไร้ปัญญาจะดูแล

การไม่มีเรื่องโชคร้ายรบกวนผู้อื่น

โชคดีกว่าการมีอำนาจ แต่ไร้ความสามารถจะปกครอง



84 

118

คนถูกล่ามโซ ่

รับความทรมานผ่านน้ำหนักของโซ่ตรวน

คนถูกพิษ

รับความเจ็บปวดผ่านความลุ่มลึกของพิษ



119

คนที่มีไฟสามารถ

ติดไฟให้ทุกคนได้

ก่อนเรียนรู้ทักษะใด จงสุมไฟในใจขึ้นก่อน
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120

คนที่รักมากกว่าจะยอมลงให้

คนที่ยิ่งใหญ่กว่าจะยอมอดทน

คนที่รู้มากกว่าจะยอมถ่อมตน

121

เอาชนะความหวั่นกลัว
ด้วยการเริ่มต้นสิ่งแปลกใหม่
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122

ตอนเป็นเด็ก คำพูดของคนเพียงคำเดียวทำหัวใจบอบช้ำ

เมื่อโตขึ้น คำพูดของคนนับสิบคำไม่ทำให้หัวใจระคายเคือง

เพราะไม่มีที่ว่างใส่บรรจุคำพูดคนอื่นลงในใจอีกแล้ว
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123

การอดกลั้นดีกว่าการทะเลาะวิวาท 

การบังคับใจดีกว่าการโต้ตอบเอาชนะ

เป็นความลับของการเข้ารอบโดยไม่ต้องลงแข่งขัน
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124

เมื่อรู้สึกว่ามีเรื่องเสียใจและสะเทือนใจเกิดขึ้นมากมาย 

นั่นหมายความว่าเรายังเด็กอยู่

เมื่อรู้สึกว่ามีผู้คนที่น่าสงสารและน่าเห็นใจอยู่มากมาย

นั่นแสดงว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว
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04
หลังผ่านพ้นไปได้แล้ว
เวลานั้นถึงมีค่า

125

เด็กน้อยเรียนรู้การก้าวเดิน

ผ่านการล้มลงนับสามพันครั้ง

เมื่อเชื่อมั่นว่าความผิดพลาดสามารถให้อภัยได ้

พวกเราก็จะหลุดพ้นจากความพลาดผิดนั้น
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126

ไม่มีทางบรรลุวุฒิภาวะขึ้นโดยไร้ความเจ็บปวด 

ไม่มีทางเติบโตขึ้นได้โดยไร้ความลำบาก

127

รับรู้ความเจ็บปวดผ่านความแหลกสลาย
เรียนรู้การฟื้นตัวขึ้นผ่านความพ่ายแพ้
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128

ทุกครั้งที่ออกแสวงหา สิ่งที่เรียนรู้คือ

วิกฤติไม่ใช่สิ่งที่เราเก่งพอจะผ่านไปได ้

แต่เมื่อได้ทบทวนด ู ในขณะที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามใจ 

เราก็เก่งมากในหลายเรื่อง
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129

การล้มลงบ่อย ๆ  ทำให้เรียนรู้วิธีลุกขึ้นด้วยตัวเอง

การถูกตีบ่อย ๆ  ทำให้เกิดแรงฮึดจนถึงที่สุด

ถึงจะไม่เดินตามคนอื่น 

ก็จะเจอเส้นทางที่เราอยู่รอดได้

130

เมื่อแผ่นดินไหว 

เราขอบคุณเรื่องเรียบง่าย เพียงแค่แผ่นดินหยุดไหว

เมื่อสำลักลมหายใจ

เราขอบคุณเรื่องทั่วไป ขอแค่ยังหายใจอยู่
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131

ต้องไปให้ไกลกว่า ถึงจะเจอสถานที่ที่ยังไม่เคยไป 

ต้องไปให้สูงขึ้น ถึงจะเจอทิวทัศน์ที่ยังไม่เคยเห็น 

ต้องทนรออีกนิด ถึงจะเจอผลไม้ที่ยังไม่เคยชิม

132

จะแพ้แล้วชนะก็ยังมีชีวิตอยู่

จะชนะแล้วแพ้ก็ยังมีชีวิตอยู่

ต้องใช้ชีวิตให้ถึงที่สุดดูก่อน
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133

ที่เติบโตขึ้นมาได้เป็นเพราะคนที่มอบความลำบากให ้

ไม่ใช่คนที่มอบความสุขสบายให้

134

โอกาสที่ด ี มักอยู่ในจุดที่เกิดวิกฤติ

ความดีใจที่แท้จริง มักมาจากความเสียหาย

เกียรติยศที่งดงาม มักได้รับหลังความสูญเสีย 

เวลาผ่านไป ถึงรู้ว่าความสิ้นสูญไม่ใช่จุดสิ้นสุด
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135

ถ้าไม่หยุดทุ่มเท ประตูแห่งโอกาสจะเปิดออก

ถ้าทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง เรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเสมอ

ความทุ่มเทคือความสัตย์จริง

136

ประตูบานหนึ่งถูกปิดลงหมายความว่าประตูอีกบานกำลังเปิดออก

การพยายามเปิดประตูที่ปิดออกอีกครั้ง

เป็นการเสียเวลาตามหาประตูบานใหม่
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137

อยากชนะใช่ว่าจะชนะ

บางครั้งการอดทนและอดกลั้นคือชัยชนะ 

บางครั้งการถูกไล่ต้อนและพ่ายแพ้คือชัยชนะ

ปลายทางของผู้ชนะกล่าวไว้



138

เรื่องที่ดูใหญ่โตในตอนนี้
ถ้าวันข้างหน้าได้มองย้อนกลับมา
อาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลย
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139

บางครั้งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากหัวเราะ 

เสียงหัวเราะนับเป็นศักยภาพที่สำคัญ

บางครั้งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากภาวนา 

คำภาวนาถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ ่

140

ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด

เป็นโอกาสพัฒนาตัวเองเสมอ
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141

ไม่มีอะไรทำให้คนอื่นสุขใจเท่ากับความพอเพียงของเรา

ไม่มีอะไรทำให้คนอื่นทุกข์ใจเทียบเท่าความโลภของเรา 

142

มีความฝัน ชีวิตมีความหมาย

มีความทุกข ์ ชีวิตมีคุณค่า



143

สาเหตุที่อดีตทุกข์ยาก ปัจจุบันลำบาก อนาคตไม่สุขสบาย

เป็นเพราะเราไม่เคยทบทวนชีวิตตัวเอง
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144

การที่เราเข้าใจตัวเอง

หมายความว่าเราตีค่าตรงกับที่คำนวณไว้

การที่เราไม่เข้าใจตัวเอง

หมายความว่าเราตีค่าไม่ตรงกับที่คำนวณไว้

แต่การคำนวณนี้เป็นเพียงมุมมองคับแคบจากความคิดของเรา

145

การฝึกฝนต้องมีเป้าหมาย

การลงมือปฏิบัติต้องมีเวลา


