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นักปรัชญาหลายคนมีความเห็นตรงกันว่า ความรักนั้นเป็นสิ่งลี้ลับ  

คนเราไมอ่าจใหเ้หตผุลหรอืทำความเขา้ใจกบัมนัได ้ แตส่ำหรบัเหลา่นกัจติวทิยา 

แล้ว แม้แต่ความรักก็มิได้อยู่นอกเหนือคำอธิบาย และจริง  ๆ  แล้วความรัก 

ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้ง เพราะมันอาจเป็นได้ทั้งต้นกำเนิดของ 

ความยิ่งใหญ่และประกายไฟแห่งโศกนาฏกรรม

สิ่งแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับความรักและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้อง 

แยกแยะความรักออกจากความหลงให้ได้ งานวิจัยหนึ่งได้นำหนุ่มสาวผู้กำลัง 

มโีลกเปน็สชีมพมูาเขา้เครือ่งสแกนสมอง โดยแยกใหคู้ร่กัเขา้ไปในเครือ่งสแกน 

ทลีะคน จากนัน้นกัวจิยักจ็ะฉายภาพตา่ง ๆ เชน่ ภาพววิทวิทศัน ์ ภาพการต์นู  

ภาพดาราดงั รวมทัง้ภาพของหวานใจกจ็ะปะปนเขา้มาดว้ย สิง่ทีน่กัวจิยัสนใจ 

ก็คือ แบบแผนของสมองบนจอมอนิเตอร์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคู่รักเห็นภาพ 

คนรักของตนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า มีความแตกต่างจากแบบแผนของ 

สมองเมื่อดูภาพอื่นๆ  โดยสิ้นเชิง และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ แบบแผน 

หลง (ว่าคือ) รัก
หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้

แล้วจะไปบังคับหัวใจคนอื่น 
ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้อย่างไร...
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เหล่านั้นกลับไปคล้ายกับผู้ป่วยที่กำลังเสพติดโคเคนอยู่!

ตามหลักจิตวิทยาแล้ว ความรักระหว่างหนุ่มสาวจะมี 

อยู ่ 3 ระดับ 

1. ความปรารถนา (lust) 

2. ความรู้สึกดึงดูด (attraction) 

3. ความผูกพัน (attachment) 

เมื่อมีความปรารถนาแล้วจะมีฮอร์โมน  2 ตัวหลักหลั่งออกมา คือ 

เทสทอสเทอโรน (testosterone) สำหรับผู้ชาย และเอสโทรเจน (estrogen)  

สำหรับผู้หญิง ซึ่งฮอร์โมนสองตัวนี้จะไปกระตุ้นสารเคมี 4 ตัวในสมอง แต่ตัว 

ที่สำคัญมีอยู่แค่ 2 ชนิด คือ ฟีโรโมน (pheromone) เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ 

พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ และโดพามีน (dopamine) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความ 

อยากและทำให้เกิดความสุขในเวลาที่อยู่ใกล้คนรัก (ถึงได้ทำให้เห็นโลกเป็น 

สีชมพูไงล่ะครับ) และโดพามีนนี่เองที่จะหลั่งออกมาอย่างมากมายเมื่อคนเรา 

เสพยาเสพติด

นอกจากนั้นนักวิจัยยังพบว่า การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมการ 

วิจัยทั้งสิบสองคู่นั้นยังมีความคล้ายคลึงกับผู้ที่ติดยามาก เช่น เมื่อถามว่า  

“รู้สึกอย่างไรกับคนรัก” คำตอบที่มักได้รับก็คือ “เราไม่เคยห่างกัน” หรือ  

“เราขาดกันไม่ได้” เพราะผลของสารเคมีทั้งสี่ตัวที่หลั่งออกมายามใกล้ชิดคนที่ 

เราหลงรักอยู่นั้นจะทำให้รู้สึกตื่นเต้น กระชุ่มกระชวย หัวใจเต้นเร็วขึ้น กิน 

อาหารและนอนน้อยลง ซึ่งความรู้สึกนี้จะอยู่นานไม่เกิน 1 - 3 ปี ซึ่งหลายคน 

อาจเรียกว่าเป็น “ช่วงโปรโมชั่น” ของความรัก

พอหลังจากช่วงนี้แล้วจะยังคงเหลือก็แต่ความผูกพัน หรือสิ่งที่ทำให้ต้อง 

ผูกพัน (เช่น ลูก หรือคุณแม่ยายจอมบงการ!) และที่สำคัญกว่านั้นคือ ใน 

ระยะที่โลกเป็นสีชมพูนั้น พฤติกรรมของคู่รักจะมีความคล้ายคนเสพติดยา 
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อย่างน่ากลัว คือ รู้สึกกระวนกระวายเม่ือขาดคู่ไปนาน ๆ เพราะมีความต้องการ 

ที่จะได้เขามาไว้ในครอบครองและไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งคนรักไป เวลาที่ 

คนเราอกหักน้ันก็มีอาการไม่ต่างจากคนท่ีเพ่ิงเลิกยาใหม่ๆ แม้แต่นิดเดียว 

เช่น กินข้าวไม่ลง ร่างกายทรุดโทรม รู้สึกหาความสุขไม่ได้เอาเสียเลย  

หรือบางรายที่อาการหนักก็จะรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่

งานวิจัยดังกล่าวนี้มีความสำคัญมาก เพราะทำให้เราได้เห็นถึงอันตราย 

ของ “ความรกั” ซึง่ไมว่า่จะเปน็ตัง้แตส่มยัประวตัศิาสตรอ์ยา่งสงครามเมอืงทรอย  

หรอืขา่วฆาตกรรมหนา้หนึง่ กม็ใีหเ้หน็บอ่ยจนนบัครัง้ไมถ่ว้นในปจัจบุนั เหลา่นี ้

คงพสิจูนใ์หเ้หน็แลว้วา่ “ความรกั” สามารถทำอะไรกบัคนคนหนึง่ไดบ้า้ง ฉะนัน้  

ตอ่จากนีไ้ปผมจะขอเรยีกความรกัแบบนีว้า่ความ “หลง” แทนนะครบั เพือ่จะได้ 

สามารถแยกมันออกจากความรักที่สูงค่ากว่า ดังที่ผมจะนำเสนอต่อไป...

ในสมองของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่แตกต่างจาก 

สมองผูห้ญงิทัว่ไป ฮอรโ์มนนีม้ชีือ่วา่ ออกซโิทซนิ (oxytocin) และมชีือ่เลน่วา่ 

ฮอร์โมนห่วงใย (caring hormone) ฮอร์โมนชนิดนี้จะหลั่งออกมาตั้งแต่ 

คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ และจะมีมากที่สุดตอนคลอดลูก หลังจากนั้นผู้ที่เป็นแม่ 

จะมีฮอร์โมนนี้หลั่งออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อได้ให้นมลูกหรือเมื่อ 

ได้ยินเสียงร้องของลูก และฮอร์โมนนี้ก็จะอยู่ไปจนชั่วชีวิตของผู้เป็นแม่

ทุกคนทั้งหญิงและชายมีฮอร์โมนนี้เช่นเดียวกัน แต่ผู้หญิงจะมีมากกว่า 

ผู้ชาย สำหรับผู้ที่ขาดหรือมีฮอร์โมนนี้น้อยกว่าปกติจะส่งผลให้มีความ 

สำส่อนทางเพศ (promiscuous) สูงกว่าคนทั่วไป และจะมีความผูกพันต่อ 

เพื่อนมนุษย์และคู่รักของตนน้อยกว่าคนอื่น โดยออกซิโทซินนั้นจะหลั่งออกมา 

แทนฟีโรโมนและโดพามีนในคู่รักที่สามารถอยู่กันได้อย่างราบรื่นภายหลังจาก 

ที่พ้นช่วงโปรโมชั่นไปแล้ว

ออกซโิทซนินีเ้กีย่วขอ้งกบัความเมตตา ความหว่งใย และความเอือ้อาทร 
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เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความหวังด ี และกล่าวได้ว่าบริสุทธิ์มากกว่า เหมือน 

ความรักของแม่ที่มีต่อลูก แต่ก็ยังอาจมีความทุกข์ได้ เพราะยังยึดติดและ 

หวงแหนอยู่ แต่ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าความรักแบบหลงหรือมองเห็นโลกมีแต่ 

สชีมพมูากนกั เพราะ การทีเ่ราหลงใครนัน้กเ็ทา่กบัเราไดเ้ซน็สญัญาเตรยีม 

รับความทุกข์ไว้เรียบร้อยแล้ว คนใดที่มีอำนาจกุมความสุขของเราได้ ก็มี 

อำนาจในการกุมความทุกข์ของเราในปริมาณที่เท่า ๆ กัน

สิง่สำคญัทีผ่มอยากฝากไวก้ค็อื ไมอ่ยากใหค้ดิวา่ความรูท้างวทิยาศาสตร ์

มาทำให้ความรักในแบบต่าง  ๆ  ดูด้อยค่าลง เพราะสายรุ้งก็ไม่ได้อัศจรรย์ 

น้อยไปกว่าเดิม แม้เราจะรู้ว่ามันเกิดจากการหักเหของแสงทำให้เห็นเป็นเจ็ดส ี

แตอ่ยากใหรู้จ้กัความรกัแลว้เกดิความเขา้ใจและนำไปใชไ้ด ้ โดยการฝกึรกัอยา่ง 

มีสติและรักด้วยความห่วงใย ไม่ใช่รักเหมือนคนติดยา

เพราะไม่ว่าเราจะติดอะไรก็ต้องเป็นทาสสิ่งนั้น ติดยาก็เป็นทาสยา ติด 

รกักเ็ปน็ทาสรกั และในเมือ่เรารูก้นัดวีา่ความสขุสงูสดุของมนษุยน์ัน้คอือสิรภาพ 

ทางใจ แล้วจะเอาโซ่มาล่ามหัวใจไว้ทำไมกันล่ะครับ

ความสุขที่ต้องรอผู้อื่นมาเติมเต็ม
เป็นความสุขที่พร่องตลอดเวลา

- ขุนเขา
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เชือ่หรอืไมว่า่ ตามสถติขิองประเทศตา่ง  ๆทัว่โลก หนึง่ในวนัทีค่นหยา่รา้ง 

กันมากที่สุด…ก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเอง!

การอกหักเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความรักมาช้านาน เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ 

ทกุวยั และความเจบ็ปวดของมนักเ็ลวรา้ยจนคนทีไ่มเ่คยอกหกัไมม่วีนัจะเขา้ใจ 

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกอะไร เพราะงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนยืนยันว่า 

เมื่อคนเราถูกหักอก สมองส่วนที่เรียกว่า anterior cingulate cortex ซึ่งมี 

หนา้ทีค่วบคมุความเจบ็ปวดทางกาย (เชน่ การโดนนำ้รอ้นลวกหรอืโดนมดีบาด) 

จะมีเลือดไปหล่อเล้ียงมากผิดปกติ น่ันก็หมายความว่า สำหรับสมองของเรา 

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการอกหักไม่ได้ต่างไปจากความเจ็บปวดทาง 

กายภาพสักเท่าไร

นอกจากนั้น วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์  ยังได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลกระทบของการถูกหักอกที่มีต่อสุขภาพ โดยระบุว่าคนที่ถูกหักอกจะมีการ 

หลั่งฮอร์โมนความเครียด เช่น อะดรีนาลิน (adrenaline) และคอร์ติซอล  

อกหัก...รักษาทางนี้!
...ช่างเป็นความจริงอันน่าขัน

ว่าคนที่ทำให้เราเจ็บปวดได้ “มากที่สุด”
ก็จะมีแต่คนที่เรารัก “มากที่สุด” เท่านั้น...
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(cortisol) มากผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ความดันขึ้น เบื่อ 

อาหาร ปวดหวั คลืน่ไส ้ เมือ่ยลา้ ทีส่ำคญัคอื ฮอรโ์มนดงักลา่วยงัทำใหห้วัใจ 

เต้นและบีบรัดไม่เป็นจังหวะอีกด้วย (ซึ่งเป็นสาเหตุของความรู้สึกแน่นหน้าอก 

มวนท้อง และหายใจไม่ทั่วปอด) ดังนั้น การที่คนโบราณเรียกอาการนี้ว่า  

“อกหัก” (หรือ heartbreak ในภาษาอังกฤษ) จึงถือเป็นการตั้งชื่อที่ฉลาด 

และตรงกับความเป็นจริงมาก  ๆ เพราะ  ในปัจจุบันวงการแพทย์ได้ยืนยัน 

แล้วว่า อาการทางกายภาพของคนอกหักนั้นไม่ได้ต่างจากอาการกำเริบ 

ของโรคหัวใจเลยสักนิด

คุณผู้อ่านคงรอคำตอบอยู่ใช่ไหมครับว่า  ถ้าอาการอกหักร้ายแรง 

ถึงเพียงนี้ แล้วจะมียาวิเศษอะไรมารักษาให้หายได้ ก่อนจะพูดถึงวิธีรักษา 

ที่ถูกต้อง ผมว่าเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าวิธีรักษาที ่“ผิด” คืออะไร...

ก็วิธีที่เราทุกคนมักใช้กันยังไงล่ะครับ...นั่นคือ การปล่อยทุกอย่างไปตาม 

ยถากรรมแลว้รอใหเ้วลาชว่ยเยยีวยา หรอืไมก่บ็อกกบัตวัเองซำ้แลว้ซำ้เลา่ใหล้มื 

เหตุการณ์นั้นให้ได้

แต่การคิดเช่นนี้ถือว่าผิดมหันต์ เพราะ ตามหลักการทำงานของสมอง 

ส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นหน่วยศูนย์กลางความทรงจำ จะจดจำในสิ่ง 

ที่เราย้ำให้มันฟังบ่อยๆ  ได้อย่างแม่นยำโดยไม่เลือก เพราะมันไม่รู้ว่า 

เรื่องที่ถูกย้ำนั้น “ดี” หรือ “ไม่ดี”

ยกตวัอยา่งเชน่ ถา้คนชือ่ “อัม้” ทำใหเ้ราอกหกั แลว้เราเฝา้บอกกบัตวัเอง 

วา่ “ฉนัจะเลกิเจบ็ปวดเพราะ ‘อัม้’ ฉนัจะไมค่ดิถงึ ‘อัม้’ อกีตอ่ไป ฉนัจะลมื ‘อัม้’  

ใหไ้ด ้ เพราะ ‘อัม้’ ทำใหฉ้นัเจบ็!” ฟงัดมูเีหตผุลใชไ่หมครบั หลายคนจงึใชว้ธินีี ้

โดยทีไ่มรู่เ้ลยวา่จรงิ  ๆแลว้คำทีไ่ดร้บัการบนัทกึตอกยำ้ซำ้  ๆกนัในสมองของเราคอื 

คำว่า “อั้ม…อั้ม…อั้ม...และอั้ม!” สมองจะเข้าใจว่า “อั้ม” สำคัญมาก เพราะ 

คำว่า  “อั้ม”  ถูกตอกย้ำอยู่บ่อย  ๆ ฉะนั้นจะต้องจำ  “อั้ม”  ไว้ให้ดี อย่าลืม  “อั้ม”  
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เป็นอันขาด!

ไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูสิครับว่า เวลามีคนทำให้เราเจ็บ ยิ่งเราอยากลืม 

คนคนนั้นมากเท่าไร กลับทำให้ยิ่งจำเขาได้มากขึ้นเท่านั้น

เราบังคับหรือตั้งใจลืมคนหรือเหตุการณ์หนึ่ง  ๆ  ไม่ได้หรอกครับ เหมือน 

ที่เราไม่สามารถกลั้นใจตายหรือบังคับหัวใจของตัวเองให้หยุดเต้นได้ เพราะ 

นั่นคือกลไกของธรรมชาติที่ต้องการให้เรามีชีวิตรอด ธรรมชาติ “ไม่อนุญาต” 

ให้เราเลือกลืมเรื่องต่างๆ ได้เอง เพราะธรรมชาติเกรงว่าเราจะเลือกลืม 

ในสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด ซึ่งนับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะการลืมในสิ่ง 

ที่ทำให้เราเจ็บปวดคือการลืมว่าสิ่งใดเป็นอันตรายต่อเรา และถ้าเราเลือกลืม 

ในสิ่งที่เป็นอันตราย ก็หมายความว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความเสี่ยงไปจน 

วันตาย! เคยได้ยินบ่อย ๆ ใช่ไหมครับว่า “เวลาช่วยเยียวยาทุกอย่าง” แต่ใน 

เวลาไม่ได้มียาวิเศษอะไรเลย แล้วทำไมเวลาจึงช่วยให้เราลืม 

ความเลวร้ายหรือรู้สึกดีขึ้นได้

จริงๆ แล้วสิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือ “เวลา” โดยตัว 

ของมันเองไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยครับ แต่ของแถมที่มา 

พร้อมกับเวลาต่างหากที่ช่วยเราได้ และของแถมที่ว่านั้น 

ก็คือ “สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต” นั่นเอง

จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่า สมองจะเลือกเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่เรา 

คิดถึงบ่อย  ๆ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ สิ่งใหม่  

และคนใหมเ่ขา้มาใหส้มองเราไดเ้พง่ความสนใจ คนทีเ่คยทำใหเ้ราเจบ็จงึไมถ่กู 

ตอกยำ้เวยีนวนอยูใ่นความคดิของเรา และสิง่ของหรอือดตีตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

คนนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ ที่เบียดเสียดกันเข้ามาใน “ล็อบบี้” ของสมอง 

ซึ่งมีเนื้อที่อันจำกัด จนภาพความเจ็บปวดของคืนวันเก่าที่ค้างคาอยู่ถูกภาพ 

ใหม่ ๆ เบียดตกขอบของความทรงจำไปในที่สุด
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ฉะนั้น วิธีการเยียวยาที่ถูกต้องและได้ผลดีที่สุดเวลาอกหักคือ “การหา 

สิง่ใหมใ่หส้มองไดส้นใจ” ไมว่า่จะเปน็การท้าทายตัวเองด้วยงานอดิเรกใหม่ ๆ  

ออกไปพบเพ่ือนใหม่ ๆ ออกไปท่องเท่ียวเจอสิ่งใหม่ ๆ และในยามที่สมองว่าง 

ก็ย้ำกับตัวเองว่า  “ฉันแข็งแกร่ง” “ฉันยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง” “ฉันคือ 

คนใหม่ที่มีความสุขและเป็นอิสระ (โว้ย!)”

เคล็ดลับคือเราต้องนึกถึงแต่สิ่งดีๆ  ที่เราอยากจะเป็นไว้บ่อยๆ 

ห้ามนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากเป็น หรือคิดถึงเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจดจำ 

เดด็ขาด และอกีอยา่งทีส่ำคญัคอื เราตอ้งไมเ่กบ็ตวัอยูค่นเดยีวในเวลาอกหกั 

เพราะถา้เราไมใ่ชน่กัวปิสัสนาขัน้เทพ การหมกอยูก่บัตวัเองจะทำใหเ้กดิความคดิ 

วนเวียนแต่ในเรื่องเดิม ๆ ซึ่งสังเกตได้เลยว่า คนที่ทำร้ายตัวเองหรือตัดสินใจ 

ฆ่าตัวตายเพราะอกหัก มักลงมือกระทำหลังจากใช้เวลาอยู่คนเดียวนาน ๆ 

เวลาช่วยได้แน่นอนครับ แต่เวลาที่มาพร้อมสิ่งใหม่ที่ดีจะยิ่งทวีการ 

สมานแผลให้เร็วขึ้นหลายเท่า ลองนึกถึงบาดแผลทางกายดูสิครับ สมมุติว่า 

เราโดนมีดบาดลึกจนต้องเย็บ แผลที่เกิดขึ้นไม่มีวันหายได้ในทันที ไม่ว่าเรา 

จะเพ่งจิตพิจารณาหรือรักษาด้วยยาวิเศษขนานใด แต่สิ่งที่ช่วยได้คือการ 

เย็บแผลและใส่ยา ซึ่งจะทำให้แผลหายเร็วขึ้น เจ็บน้อยลง และไม่ติดเชื้อ

ฉันใดก็ฉันนั้น ใจคนก็ต้องใช้เวลาในการรักษาเช่นกัน เพียงแต่ การหา 

สิ่งใหม่ๆ  ให้ชีวิตและการฝึกเพ่งจิตไปในที่ที่ถูกต้อง จะเป็นเหมือนการ 

เย็บแผลและใส่ยาให้ใจ ซึ่งจะช่วยให้เราเจ็บน้อยลง หายเร็วขึ้น และ 

บาดแผลก็จะไม่ติดเชื้อลุกลามจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่า การที่หลายคนหายเจ็บจากการอกหัก 

ด้วยการ “มีคนใหม่” นั่นก็เพราะสมองของเราจะเพ่งความสนใจไปที่คนใหม่ซึ่ง 

เข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัต ิ การคิดวนเวียนซ้ำซากถึงคนเก่าจึงแทบไม่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถ้ารักครั้งใหม่ยังเป็นรักที่ขาดสติ ก็คงต้องรอวันพังทลาย 
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ลงเหมือนเดิม เพราะอย่างที่บอกไปในตอนต้นแล้วว่า การอกหักนั้นอยู่คู่กับ 

ความรัก การหาคนใหม่มาทดแทนเพียงเพื่อให้หายเจ็บ โดยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ 

ที่แท้จริง จึงเปรียบเสมือนการกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทา แต่ไม่ใช่การกินยา 

เพื่อรักษา

ส่วนใครที่อยากจะรักโดยไม่ต้องอกหัก...อีก ก็ควรฝึกแยกแยะความรัก 

ออกจากความหลงให้ได้ แบบที่ผมได้นำเสนอไปในเนื้อหาของบทก่อนหน้านี้ 

แล้ว

รู้จักความรัก...แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน
ก็ต้องเจอกับความทุกข์...อย่างแน่นอน

-ขุนเขา



สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รัก

ตอนนี้คุณอาจกำลังมีความสุขสุด  ๆ อยู่กับความรัก หรือคุณอาจกำลังมี 

ความทกุขอ์ยา่งแสนสาหสัเพราะความรกั แตไ่มว่า่คณุจะเปน็คนในกลุม่ทีห่นึง่ 

หรอืสอง กล็องอา่น “จดหมาย” ฉบบันีต้อ่ไปกอ่นนะครบั เพราะผมมัน่ใจวา่มนั 

จะทำให้คุณมองความรักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป...

คุณผู้อ่านเคยรู้จักคนที่มีความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความรักไหมครับ 

เขาหรือเธอดูจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเจ็บปวด ที่ไม่ว่าจะคบกับใคร 

ก็ต้องลงเอยในแบบเดิม ๆ และต้องรู้สึกเจ็บช้ำซ้ำ ๆ กับความผิดหวังที่คุ้นหน้า 

คุ้นตา

ถ้าคุณเป็นคนคนนั้น ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เพราะคุณกำลัง 

จะได้เรียนรู้สาเหตุที่ตัวเองต้องหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” อยู่เสมอ

ก่อนอื่นผมต้องขอบอกความจริงอันไม่น่าอภิรมย์กับคุณตอนนี้เลยว่า 

แทบทุกความเจ็บปวด ความทุกข์ และความเสียใจที่คุณเคยพบเจอ แท้จริง 

แล้วคุณเป็นคนสรรหามันมาใส่ตัวเองทั้งนั้นครับ แต่จะว่าไปการบอกว่า “คุณ”  

แด ่“คนซาดิสต์” ที่อาจเป็นคุณ
แก้วที่ก้นรั่ว...เติมน้ำเท่าไรก็ไม่มีวันเต็ม

หัวใจที่บิดเบี้ยว...ได้รับความรักเท่าไรก็ไม่มีวันพอ
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เป็นคนสรรหาก็ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ถ้าให้ถูกจริง  ๆต้องบอกว่า “จิตใต้สำนึก 

ของคุณ” เป็นตัวสรรหามาต่างหาก

อย่าเพิ่งงงครับ ผมจะอธิบายให้ฟัง...

ช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนคือ ช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะตอนที่ 

อายุของเรายังเป็นตัวเลขเพียงหนึ่งหลัก ในช่วงนั้นสมองของเราจะเป็นเหมือน 

ผ้าขาว ซึ่งนักปรัชญาและนักจิตวิทยาเรียกสภาพจิตนี้ว่า “tabula rasa” ซึ่ง 

ผ้าขาวนี้จะซึมซับและรับรู้ทุกอย่าง โดยไม่ผ่านการกรองของความคิดหรือ 

กำแพงของความเชื่อใด ๆ 

ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่เข้ามากระทบสมองและจิตใจของเด็กน้อย จึงเป็น 

เหมือนการประทับตราลงบนปูนเปียกที่เพิ่งฉาบใหม่ ๆ ทำให้เกิดรอยต่าง  ๆ 

ได้อย่างง่ายดาย และเมื่อกาลเวลาผ่านไปจนรอยนั้นเริ่มแห้ง ตราประทับ 

ดังกล่าวก็จะคงรูปอยู่อย่างคงทนไปนานนับทศวรรษเลยทีเดียว

ยกตัวอย่างเช่น หากตอนเด็ก  ๆ  คุณเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่น  

ขาดพ่อหรือแม ่ หรืออาจมีพ่อแม ่ แต่พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่น 

กับคุณอย่างเต็มที่ ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย และคุณเองก็ไม่ได้รับความ 

รักอันบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ สาเหตุอาจมาจากการที่พวกเขาทะเลาะกันบ่อย 

จึงทำให้บ้านเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่ เขาอาจบังคับคุณ ไม่เข้าใจคุณ ห่างเหิน ไม่มี 

เวลาให้คุณ หรือพวกเขาอาจมีน้องแล้วคุณจึงรู้สึก (ไปเอง) ว่าเขารักน้อง 

ของคุณมากกว่า ฯลฯ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม 

มันได้ประทับลงไปในจิตใจอันบอบบางของคุณ และสร้างรอยประทับ 

อนัคงทนไว ้ ซึง่ ณ เวลานีไ้ดแ้หง้แขง็ไปตามกาลเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ โดย 

สิ่งที่ประทับตราได้อย่างชัดเจนและลึกที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้สึก” 

นั่นเอง
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สิง่ทีค่ณุตอ้งจำไวเ้สมอกค็อื ความรูส้กึถกูทอดทิง้ นอ้ยเนือ้ตำ่ใจ อจิฉา 

รษิยา อา้งวา้งโดดเดีย่ว หรอืหวาดกลวันัน้ ไมจ่ำเปน็ตอ้งมสีาเหตทุีส่าวไปถงึ 

“พ่อแม่”  ของคุณเสมอไป แต่ความรู้สึกที่ฝังใจนั้นมักจะมีต้นกำเนิดมาจาก 

“ผู้ดูแลหลัก” (primary caregiver) ของคุณเสมอ กล่าวคือ ใครก็ตามที่ใช้ 

เวลาอยู่กับคุณในช่วงวัยเด็กมากที่สุด คนคนนั้นเองที่จะเป็นคนประทับตรา 

แหง่ความรูส้กึลงไปบนแผน่ปนูเปยีกในจติใจคณุ ไมว่า่ตราประทบันัน้จะเปน็รปู 

อะไรก็ตาม

สิ่งสำคัญมีอยู่อย่างนี้ครับ...คุณผู้อ่านที่รัก คือเมื่อปูนเปียกในใจนั้น 

แห้งสนิทแล้ว จิตใต้สำนึกของเราจะเฝ้าค้นหาและคัดสรรบุคคล 

หรือเหตุการณ์ที่จะสามารถประกอบเข้ากับจิตใจเราได้ในแบบที่เรา 

คุ้นเคย เพื่อคงไว้ซึ่งรูปทรงเดิมของมันอยู่เสมอ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากใจของคุณเคยมีการประทับตรา 

“ถูกทอดทิ้ง” ในวัยเด็ก เมื่อคุณเติบโตขึ้น จิตใต้สำนึกของคุณ 

ก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนที่คุณรักทิ้งคุณไป...โดยที่คุณไม่รู้ตัว!

ลองอ่านเหตุการณ์สมมุติต่อไปนี้ดูนะครับ

ผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งถูกผู้ดูแลหลักของเธอทอดทิ้งตอนเธออายุ 

5 ขวบ เมื่อโตขึ้นเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คนที่เธอรักทิ้งเธอไป 

ซึง่อาจเปน็การโทร.ไปตามบอ่ยครัง้ เพือ่เชก็วา่เขาอยูก่บัคนอืน่หรอืเปลา่ คอย 

แอบดสูิง่ของเครือ่งใชห้รอืลว่งลำ้เขา้ไปในพืน้ทีส่ว่นตวัของแฟน เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ 

เขาไม่ได้นอกใจเธอ หรืออาจกีดกันไม่ให้เขาได้พบกับหญิงสาวที่หน้าตาดีกว่า 

เธอ เพราะกลัวว่าเขาจะปันใจไปให้คนอื่น

ในทางตรงข้าม ผู้หญิงบางคนก็อาจทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนที่เธอ 

รักตีตัวออกห่างจากเธอไป เนื่องจากเธอมีทัศนคติในทางลบต่อความใกล้ชิด 

ผูกพัน เธอกลัวว่าการมอบหัวใจให้ใครจะทำให้เธอต้องเจ็บปวดเหมือนตอนที่ 
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ผูด้แูลหลกัหมางเมนิตอ่ความรกัของเธอเสมอ  ๆในวยัเดก็ แลว้สดุทา้ยคณุผูอ้า่น 

ลองทายดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น...

แตน่ แตน แตน๊...สดุทา้ยเขาจงึทิง้เธอไปจรงิ ๆ เพราะเขาทนพฤตกิรรม 

จุกจิกน่ารำคาญ หรือห่างเหินเย็นชาของเธอไม่ได้นั่นเอง และแล้ววงจรแห่ง 

ความเจบ็ปวดนีก้ว็นเวยีนตอ่ไปไมส่ิน้สดุ เพราะเมือ่เธอถกูทิง้ ความหวาดกลัว 

วา่ตวัเองจะถกูทิง้ (อกีครัง้) หรอืความหวาดกลวัการใกลช้ดิผกูพนักส็ง่ผลใหเ้ธอ 

ปฏิบัติต่อแฟนใหม่ในรูปแบบเดิมหรือหนักยิ่งกว่าเดิม!

ไม่เพียงเท่านั้น คนที่มีตราประทับเช่นนี้ก็ยังคิดว่าที่ตัวเองต้องเจ็บมาก 

ก็เพราะรักมาก ทั้งที่ความจริงคือ  “ความหลงผิด”  ต่างหากที่ทำให้เธอต้อง 

เจ็บปวดและทุกข์ทรมานอยู่เสมอ!

ถกูตอ้งแลว้ครบั ในระดบั “จติสำนกึ” พวกเราทกุคนอาจบอกวา่ “ฉนัรกั 

ตวัเอง” “ฉนัอยากมคีวามสขุ” ดงันัน้ “ฉนัจะตอ้งเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัตวัเอง 

เสมอ” แต่ผิดแล้วละครับ เพราะแม้จิตสำนึกจะพยายามเลือก “สิ่งที่ดีที่สุด”  

แต่จิตใต้สำนึกซึ่งทรงพลังกว่านับล้านเท่ากำลังเลือก  “สิ่งเดิม  ๆ  ที่คุณคุ้นเคย”  

ให้กับคุณต่างหาก

ถามว่าทำไมจิตใต้สำนึกจึงโหดร้ายกับเราถึงเพียงนั้น จริง  ๆ  แล้วมัน 

ไมไ่ดโ้หดรา้ยหรอกครบั เพยีงแตจ่ติใตส้ำนกึทำงานโดยมพีืน้ฐานอยูบ่นหลกัการ 

ที่ว่า “สิ่งใดก็ตามที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตในวัยเด็ก สิ่งนั้น 

จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่เหลือของเรา” ดังนั้นมันจึงพยายามสรรหา 

และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับที่เราเคยพบเจอใน 

วยัเดก็ (แมว้า่บางครัง้เราจะจำมนัไมไ่ดแ้ลว้) เพราะจติใตส้ำนกึเขา้ใจวา่ “ความ 

เจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเรา” ไปเสียแล้ว

อย่างไรก็ตาม มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความลึกลับซับซ้อนมากที่สุด 

ในโลก ดังนั้นบางครั้งมนุษย์ที่ถูกทำร้ายตอนเด็ก  ๆ  ก็อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
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ที่มีจิตใจสมบูรณ์ได้ หากเขามีสติรู้ตัวเพียงพอหรือได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ดี 

ในขณะเดยีวกนั มนษุยท์ีม่คีรอบครวัอบอุน่กอ็าจมรีโูหวใ่นจติใจไดเ้ชน่กนั ทัง้นี ้

เนื่องจากมีเหตุปัจจัยอื่น  ๆ  มาประกอบ เช่น ถูกเพื่อนทำร้าย ไม่ได้รับการ 

ยอมรบัในสงัคม หรอืมเีหตกุารณร์นุแรงฝงัใจในระดบัจติใตส้ำนกึทีต่วัเองกอ็าจ 

ลืมไปแล้ว

นอกจากนั้น เราต้องเข้าใจว่า แม้หลายคนจะสามารถเรียนรู้จากความ 

เจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้ในตอนเดก็ ๆ และสญัญากบัตวัเองวา่จะไมส่รา้งความเจบ็ปวด 

ให้ตัวเองหรือส่งต่อมันให้ผู้อื่นอีกต่อไป ทว่ามนุษย์อีกหลายคนก็ยังคงใช้ชีวิต 

อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น แสวงหาความเจ็บปวดหรือทนทุกข์อยู่กับความทรมาน 

ที่จิตใต้สำนึกของตัวเองสรรหามาให้โดยไม่รู้ตัว

ทั้งนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจวิ่งไปกระโดดบ่อปลาฆ่าตัวตายเสียก่อนนะครับ  

เพราะรูรั่วในจิตใจคนเรานั้นสามารถซ่อมแซมได้แน่นอน และข่าวดีคือ  

เนื่องจากเราเป็นผู้สร้างความเจ็บปวดทั้งหลายในชีวิตขึ้นมาเอง เราจึงเป็น 

ผู้กุมอำนาจทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่มีความสุขสงบ 

จงปลูกต้นไม้อันเขียวขจีเอาไว้ในใจ
ของเธอเถิด แล้วบางทีเหล่านกน้อย

อาจยินดีที่จะบินมาพักพิง
- สุภาษิตจีน
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และสว่างกว่าเดิม

ส่วนวิธีการก็มีเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น คือ...

เปลี่ยนฐานจิตของตัวเองใหม่ให้เป็นดั่ง “ต้นไม้ใหญ่”

ดังที่ผมได้นำเสนอไปแล้วว่า ทุก  ๆ  ความเจ็บปวดเรื้อรังที่เกิดขึ้นจาก 

ความรัก แท้จริงแล้วสาเหตุหลักของมันคือ คุณกำลัง  “หลอกใช้คนอื่น”  เพื่อ 

บางสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัว

การ  “หลอกใช้”  โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นอาจเป็นได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การ 

หลอกใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตู้กดเงิน เป็นความเท่หรือความภูมิใจที่จะได้เอาไว้ 

อวดเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้าง เป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศ เป็นพ่อพันธุ์หรือ 

แมพ่นัธุเ์พือ่สนองความตอ้งการมลีกู เปน็คนทีจ่ะเขา้มาทำใหช้วีติคณุสขุสบาย 

เป็นเครื่องคลายความเหงา เป็นยาบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกทิ้ง 

หรือปฏิเสธจากคนอื่น เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือเพียงเพื่อตัดความรำคาญ 

จากการถูกถามบ่อย ๆ ว่า “เมื่อไหร่จะมีแฟน” หรือ “เมื่อไหร่จะแต่งงาน”

จะสังเกตได้ว่า คนที่  “ขาด”  จะพยายามหาคนอื่นมาทำให้ตัวเองรู้สึก 

“เต็ม” คนที่ชีวิตไม่มั่นคงจะพยายามหาคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้ตัวเองรู้สึก 

ปลอดภัย คนที่ไม่มีความสุขจะพยายามหาคนอื่นมาทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับ 

ชีวิตแย ่ๆ ฯลฯ

แน่นอนครับว่า สุดท้ายเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกที่ 

ตัวเองต้องการหรือตอบแทนความอยากลึก  ๆ  ได้ ความผิดหวังเสียใจและ 

แตกหักย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ซึ่งบางครั้งสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก  

เพราะต่างฝ่ายก็ต่างแอบหลอกใช้กันโดยไม่รู้ตัว สุดท้ายความสัมพันธ์จึง 

จบลงอย่างน่าเศร้า เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเจอ “ของใหม่” ที่ “ใช่” 

กว่าของเดิม

เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งลกึซึง้มาก ๆ ครบั ผมอยากใหค้ณุผูอ้า่นใชเ้วลากบัหวัขอ้นี ้
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เยอะ ๆ อา่นชา้ ๆ และลองนัง่พจิารณาดใูหด้ ี เพราะมนัไมใ่ชแ่คค่วามสมัพนัธ ์

ในแบบหนุ่มสาวที่มีการหลอกใช้อีกคนหนึ่งเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่รู้ตัว  

หลายครั้งพ่อแม่ก็ใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการสานฝันที่ตัวเองทำไม่สำเร็จ หรือ 

สรา้งความภาคภมูใิจทีต่วัเองตอ้งการ แนน่อนครบัวา่ ในทกุๆ ความสมัพนัธ ์

ยอ่มมคีวามคาดหวงัแอบแฝงอยู ่ แตโ่ปรดจำไวเ้ถดิวา่ ยิง่คณุฝากอำนาจ 

ในการมีความสุขไว้กับคนอื่นมากเท่าไร ชีวิตของคุณก็จะยิ่งมีโอกาส 

เป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้น

จริงอยู่ครับว่า การถูกทิ้ง โดนนอกใจ หรือถูกปฏิเสธเป็นสิ่งที่เจ็บปวด  

แตค่วามเจบ็ปวดนัน้จะคงอยูไ่มน่าน หากคณุเปน็คนทีรู่ซ้ึง้ถงึคณุคา่ของตวัเอง 

อย่างเต็มเปี่ยม และไม่แอบหลอกใช้คนอื่นมาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหาย  

เพราะคุณจะบอกตัวเองเสมอว่า “คนที่นอกใจ” ทิ้งคุณไปหรือปฏิเสธคุณนั้นเป็น 

คนทีไ่มฉ่ลาดเอง และเขาหรอืเธอชา่งโชครา้ยทีไ่มอ่าจมองเหน็คณุคา่อนังดงาม 

เจิดจรัสในตัวของคุณ คุณจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างอกผายไหล่ผึ่ง  

โดยไม่ต้องพึ่งพาคนตาถั่วที่ไม่รู้จักเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง

...น่ีแหละครับคือคนท่ีมีรากฐานของจิตท่ีม่ันคงเหมือนด่ัง  “ต้นไม้ 

ใหญ่”

คนทีม่จีติดัง่ตน้ไมใ้หญจ่ะใชช้วีติประหนึง่มรีากแกว้ทีแ่ขง็แกรง่ เพราะเขา 

มีรากฐานทางการงาน การเงิน และพืน้ฐานของจิตใจที่มั่นคง พวกเขาเติบโต 

ขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากและสิ่งไม่พึงประสงค์ให้เป็นปุ๋ย 

ที่ทำนุบำรุงตัวเองจนเติบใหญ่

จุดประสงค์หลักในชีวิตของพวกเขาคือ การเสริมสร้างตัวเองให้โตขึ้นสู่ 

ที่สูง ไม่ใช่เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากใคร แต่เพื่อที่จะให้ร่มเงาแก่ผู้อื่น 

แผ่กิ่งก้านสาขา และแสดงออกถึงความงดงามในแบบของตัวเอง

ต้นไม้ไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาอาศัยร่มเงาของมัน แต่ก็มีสัตว์น้อยใหญ่ 
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มาพึ่งพามันอยู่เสมอ ต้นไม้ไม่เคยต้องถอนรากของตัวเองแล้ววิ่งไปร้องขอให้ 

นกน้อยมาทำรัง แต่บรรดานกน้อยใหญ่ต่างก็พร้อมจะทำรังบนต้นไม้ที่ 

แข็งแกร่งและมั่นคงเสมอ ทั้งมด แมลง ผีเสื้อ เสือ สิงห์ ลิง หนอน สัตว์ 

ทุกตัวล้วนรักต้นไม้และพร้อมจะพักพิงอาศัยมัน แต่ต้นไม้ก็ไม่เคยเหี่ยวเฉา 

ตายเพราะไรส้ตัวม์าอาศยั และตน้ไมก้ไ็มเ่คยหลัง่นำ้ตาสลดัใบ เลกิสงัเคราะห ์

แสง หรือหยุดดูดซับอาหาร เพราะนกน้อยบินจากไปทำรังที่อื่น

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มั่นคง สงบ นิ่ง และดูแล้วสบายตาเสมอ  

ไม่ว่ามันจะยืนต้นอยู่เพียงลำพังบนพ้ืนท่ีโล่งกว้าง หรืออยู่รวมกันในป่าใหญ่ 

เนื่องจากคุณค่าของต้นไม้อยู่ที่การเจริญเติบโตของมันเอง ไม่ใช่อยู่ที่ 

สิ่งมีชีวิตอื่นใดที่มาประกอบ

ใช่แล้ว...ต้นไม้ไม่ต้องเที่ยวแสวงหา แต่มันกลับได้มาซึ่งสิ่งที่สวยงาม

อันที่จริง ต้นไม้ทุกต้นก็ไม่ต่างอะไรจากจิตเดิมแท้ของคุณ โลกนี้อาจ 

ทำให้คุณเจ็บปวด คนบางคนอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า แต่จำไว้เถอะว่า  

ใจของคณุ “เตม็” อยูแ่ลว้โดยไมต่อ้งมใีครมา “เตมิ” และ “สวยงาม” อยูแ่ลว้ 

โดยไม่ต้อง  “แสวงหา”  อะไรมาแต่งแต้ม ทั้งนี้เพราะจิตเดิมแท้ของมนุษย์ 

ทุกคนเป็น  “ประภัสสร” คือบริสุทธิ์ผุดผ่องและใสสว่างดุจแสงจันทร์ในคืน 

วันเพ็ญ สิ่งที่มาบดบังทัศนวิสัยชั่วครู่นั้นเป็นเพียงเมฆหมอกสีดำแห่งอวิชชา 

อันไร้ซึ่งแก่นสารใด ๆ

ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงใหลใครมากเกินไป หรือ 

รู้สึกว่าตัวเองกำลังเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่น ผมขอแนะนำให้คุณลอง 

หลับตา แล้วจินตนาการภาพตัวเองเป็นต้นไม้สูงใหญ่ที่คุณโปรดปรานมาก 

ที่สุด จากนั้นให้สร้างมโนภาพมองดูต้นไม้ต้นนั้นยืนหยัดเติบโตอย่างมั่นคง 

ด้วยตัวเอง พร้อมกับมีสัตว์น้อยใหญ่มาพักพิงอาศัย และคุณก็ยินดีที่จะให้ 

ความสุขแก่ทุกชีวิตโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน คุณได้ยินเสียงนกร้องเจื้อยแจ้ว 
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บนกิ่งแกร่ง ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผลิบานอยู่บนตัวคุณ คุณสัมผัสได้ถึง 

สายลมที่พัดพามาทำให้ก้านใบของคุณสั่นไหว แต่ลำต้นของคุณก็ไม่เคย 

สั่นคลอน คุณรู้สึกถึงรสชาติอันเย็นฉ่ำชื่นใจของน้ำฝนที่โปรยปรายลงมาจาก 

ฟากฟ้า บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสุขสดชื่น ไม่มีความโศกเศร้า 

เหงาใจใด ๆ เลย

เทคนิคเช่นนี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า “visualization” (การใช้จินตภาพ 

เพื่อสร้างตัวตนใหม่) จะสังเกตได้ว่า เราต้องใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ 

ทั้งห้าเพื่อให้ความรู้สึกที่เราต้องการนั้นประทับลงไปในระดับจิตใต้สำนึก 

เป็นการแทนที่ความ  “ขาด”  และความเจ็บปวดในอดีต ซึ่งวิธีการเช่นนี้ 

เปน็หนึง่ในเทคนคิทีด่ทีีส่ดุของศาสตรส์ดุฮติอยา่ง NLP (Neuro-linguistic 

Programming หรือ “ภาษาสมอง” นั่นเอง)

ยิ่งกว่านั้น ผมยังได้ผนวกเทคนิคของ NLP อีกอันหนึ่งที่เรียกว่า  “การ 

ผูกโยงความรู้สึก” (anchoring) เข้าไปด้วย ซึ่งหมายถึงการผูกโยงความรู้สึก 

แข็งแกร่งมั่นคงของต้นไม้เข้ากับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น หากคุณทำ 

แบบนี้บ่อย ๆ เพียงไม่นานสมองของคุณก็จะนึกภาพตัวเองเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ 

ที่ไม่หวั่นไหว และยืนหยัดอย่างงดงามทุกครั้งที่มีใครมาทำให้คุณเจ็บปวดหรือ 

รู้สึกไม่ดี โดยคุณไม่จำเป็นต้องคอยควบคุมความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทุก  ๆ  การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องอาศัยเวลาและความ 

พยายาม ดังนั้น ก่อนนอนทุกคืนหรือทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นตอนเช้า และเมื่อ 

คุณนั่งสมาธิ ขอให้คุณทำแบบฝึกหัด “แปลงกายเป็นต้นไม้ใหญ่” แล้วคุณจะ 

สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่ความสงบและมีความสุขยิ่งกว่าเดิม

จำไว้นะครับว่า  คุณไม่มีวันบังคับใครให้มารักคุณได้ แต่คุณ 

สามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ และนั่นคือความรักเดียวที่แน่นอนและ 
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ในวันที่ใจเธอไร้รัก ไฉนโลกจึงหมดสิ้น
ซึ่งสีสัน เธอจะเรียกร้องรักจากใครกัน 
ในเมื่อใจเธอนั้นยังไม่มี เมื่อไม่รู้วิธีที่จะให ้

แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้ รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอม ี
เต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

- ขุนเขา

มั่นคงที่สุด ซึ่งการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงนี่เองคือจุดเริ่มต้นของ 

ความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต และเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของการเดินทางสู่ 

อิสรภาพของจิตใจ
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