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ในชีวิตของเราจะมีภาพยนตร์บางเรื่องที่ยังจดจำความรู้สึกตอนที่ดูได้ 
ไม่ลืม แม้จะเคยดูไปนานมากแล้วก็ตาม สำหรับอาตมาคือเรื่อง A River  
Runs Through It สายนำ้ลกูผูช้าย ภาพยนตรเ์รือ่งนีม้ฉีากหลงัเปน็ธรรมชาต ิ
ที่สวยงามของรัฐมอนแทนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงต้นศตวรรษที ่ ๒๐ 
โดยบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวแมคลีนที่ให้ความสำคัญกับการตกปลา 
มากพอ  ๆ  กับศาสนา พ่อเป็นบาทหลวง มีลูกชายสองคน ลูกชายคนโต 
ชือ่นอรแ์มน มอีาชีพเปน็อาจารย์ ซึง่กย็งันบัวา่เขาทำตามความตอ้งการของพอ่ 
อยู่บ้าง ส่วนพอล ลูกชายคนรอง เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัด 
ที่ใช้ชีวิตเสเพลไปวัน  ๆ ต่อมาเขาถูกทำร้ายจนตายเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ 
การพนัน คนเป็นพ่อที่กำลังอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าจากการสูญเสียลูกได้ 
กล่าวแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีมิสซาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ด้วยท่าทีอันสุขุมว่า

“แม้เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่เราสามารถรักได้อย่างเต็มหัวใจ”
ในฐานะของพ่อซึ่งเป็นบาทหลวง แม้ไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมลูกชาย 

ของตนถึงได้ใช้ชีวิตเสเพลเช่นนั้น แต่เขาก็ไม่เคยหยุดรักลูกเลย อาจกล่าว 
ได้ว่า ความรักนั้นอยู่เหนือจากขอบเขตที่คนเราจะสามารถทำความเข้าใจด้วย 
ความรู้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สื่อให้เราเห็น ไม่ใช่รักเฉพาะเวลา 
ที่ถูกใจหรือเข้าใจเท่านั้น ความรักอันลึกซึ้งที่พ่อมีต่อลูกมาจากการที่มีลูกอยู่  
แม้จะไม่ถูกใจ ไม่เห็นด้วย ก็ไม่หยุดรัก เหมือนสายน้ำที่ไหลไปเรื่อย  ๆ  
ความรักนั้นยังคงไหลรินอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเสมอ

เมือ่ลองมองดชูวีติของเราจะเหน็วา่เตม็ไปดว้ยปญัหามากมายจากความ 

เข้าเรื่อง
ความรักอยู่เหนือความเข้าใจ
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ไม่สมบูรณ์พร้อม เช่นอาตมาเมื่อได้มองดูตัวเองก็รู้สึกได้ถึงความไม่สมบูรณ์ 
หลาย  ๆ  อย่าง คำพูดกับการกระทำที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาเรื่องความ 
สมัพนัธก์บัผูค้น เรยีนหนงัสอืหรอืทำงานไดไ้มด่อียา่งทีค่ดิ ทัง้ยงัทำใหค้นอืน่ 
เสียใจด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำพฤติกรรมที่จะต้องกลับมารู้สึกผิดหรือรู้สึก 
เสียใจภายหลัง

ครอบครัวและเพื่อน  ๆ  ของเราก็ไม่สมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกัน ลูกที่ 
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูก นิสัยของสามีหรือภรรยาที่ไม่ถูกใจ 
ก็เห็นได้บ่อย ๆ พี่น้องที่คอยสร้างความกังวลให้เราทั้งเรื่องเงิน เรื่องสุขภาพ  
เพือ่นทีจ่ดัการเรือ่งของตวัเองไมไ่ด ้ เอาแตพ่รำ่บน่จนเรารูส้กึอยากตตีวัออกหา่ง 
ทกุเชา้ดขูา่วกไ็ดรู้ว้า่โลกใบนีม้คีวามขดัแยง้ การทะเลาะเบาะแวง้ มีเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ และอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

อยา่งไรกต็าม แมว้า่เราจะอาศยัอยูใ่นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความไมส่มบรูณ ์
เชน่นี ้ แตเ่รากไ็มอ่าจละทิง้การใหค้วามรกัตอ่สิง่เหลา่นัน้ได้ เพราะชวีติของเรา 
มีคุณค่ามากเกินกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเกลียดและการเย้ยหยันว่าไม่ชอบ 
หรือไม่เข้าใจ ถ้าได้เจริญภาวนาและฝึกฝนจิตใจ เราจะรู้สึกได้ว่านอกจาก 
ความไม่สมบูรณ์แล้ว ในตัวเรายังมีสายตาที่เฝ้ามองความไม่สมบูรณ์เหล่านั้น 
ด้วยเมตตาอย่างอบอุ่นอยู่ด้วย 

ความอบอุ่นที่ยอมรับและเฝ้ามองตัวเองด้วยสายตาแห่งความรักนั้น 
มีอยู่ข้างในตัวเรา ดั่งแม่ที่คอยเฝ้าดูลูกรักที่มีเพียงหนึ่งเดียวของตน

แมจ้ะยงัคงมสีว่นทีไ่มส่มบรูณอ์ยูม่าก แตอ่าตมากไ็ด้รวบรวมความคดิ 
ในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเมื่อได้เฝ้ามองตนเองและโลกด้วยสายตาแห่งเมตตา 
ไว้ในหนังสือเล่มนี้ รวมถึงข้อคิดต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนรู้จากผู้คนจำนวนมากที่ได้ 
พบผ่านการสอน เช่น ในคอนเสิร์ตฟื้นฟูใจเพราะความทุกข์ที่ได้เผชิญใน 
ชีวิตจริงนั้น มีหลายคำถามที่แม้ว่าจะจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยามาสักกี่ใบก็ 
ไมส่ามารถหาคำตอบไดง้า่ย ๆ ทกุคนจงึเปรยีบเสมอืนครทูีช่ว่ยนำทางสูป่ญัญา 
ให้อาตมา และเป็นเทพแห่งความเมตตาที่ทำให้หัวใจของอาตมาเปิด อาตมา 
หวังว่าบทความที่ไม่สมบูรณ์นี้จะช่วยรักษาและมอบความกล้าให้แก่ผู้อ่าน 
ทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อย และได้ช่วยแนะแนวทางให้รู้จักยอมรับตัวเองและ 
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รูจ้กัธรรมชาตขิองความรกัดยีิง่ขึน้ เปน็มอือนัอบอุน่ทีค่อยจบัใหก้ำลงัใจในเวลา 
ที่ชีวิตสิ้นหวัง และเป็นแรงช่วยพยุงให้ได้หยุดพักสักนิดในช่วงเวลาที่สับสน

ณ โรงเรียนฟื้นฟูใจ อินซาดง โซล
เฮมิน 

ด้วยสองมือประนม



ดั่งแม่ที่คอยเฝ้าดูลูกรัก
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวของตน

๑
ความรัก
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อย่าใช้ชีวิตเป็นคนใจดีจนเกินไป

ท่านเป็นคนท่ีมักจะได้ยินคนอ่ืนชมว่า “ใจดี” มาต้ังแต่ตอนเด็ก  ๆหรือเปล่า
ไมเ่คยขดัคำสัง่พอ่แม ่ คร ู หรอืญาตผิูใ้หญเ่ลย แมจ้ะมเีรือ่งยากลำบาก 

ก็อดทนไม่เคยบ่น เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เต็มความสามารถ พยายามใช้ชีวิตอย่างที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่น้อย  
และถ้ามีใครมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือได้รับความไม่เป็นธรรม ก็ปล่อย 
ผา่นไปเฉย ๆ โดยไม่พดูอะไรสักคำ เพราะคิดว่าแค่เราอดทนหนอ่ยก็ไม่เป็นไร  
ทั้งยังพูดจาทำร้ายคนอื่นหรือพูดในสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ 
ไม่ค่อยเป็นอีกด้วย

คนที่  “ใจดี”  มาก  ๆ  แบบนี้มักจะมีอาการของโรคซึมเศร้า โรคแพนิค 
หรือโรคตื่นตระหนก หรือมีโรคทางใจ เช่น อารมณ์โกรธที่ผิดปกติ ซึ่งเกิด 
จากความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือที่ทำงาน เป็นต้น คนพวกนี้มีลักษณะที่ 
เหมือนกันคือพูดจาอย่างใจเย็น สุภาพอ่อนโยน และมีน้ำใจแก่ผู้อื่นเสมอ  
แม้ว่าตัวเองจะมีสิ่งที่อยากทำหรือมีความคิดของตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าคนอื่น 
ต้องการในสิ่งที่ต่างออกไป คนใจดีก็จะเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละความ 
ต้องการของตัวเอง แม้แต่ฟ้าก็ไม่สนใจไยดีคนใจดีเหล่านี้ โดยส่งบททดสอบ 
จิตใจอันแสนสาหัสมาให้ ทำให้รู้สึกสงสารอยู่บ่อยครั้ง

อันที่จริงอาตมาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและอ่อนน้อมมาตั้งแต่ 
เด็ก ๆ จึงมักจะได้ยินคนอ่ืนบอกว่า “ใจดี” มาตลอด เป็นลูกชายท่ีไม่ทำให้พ่อแม่ 
ต้องกงัวล เปน็เดก็ดทีีเ่ชือ่ฟงัคำสัง่สอนของคร ู อาตมาจงึคดิวา่การใจดนีัน้เปน็ 
สิ่งที่ดี แต่เมื่อได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา อาตมาก็ได้รู้สึกเป็นครั้งแรกว่า  



เมื่อใดที่เรา

เริ่มรักตัวเอง
เมื่อนั้นโลกจะเห็นว่า
เราสำคัญ
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การใจดีแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นปัญหาได้ 
ตอนทำงานกลุ่ม ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อน ๆ ที่ฉลาดและกล้า อาตมา 

กม็กัจะไดร้บัผดิชอบในสว่นทีค่นอืน่ไมอ่ยากทำอยูเ่ปน็ประจำ สว่นใหญม่กัจะ 
คิดว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ดี แล้วปล่อยมันผ่านไป แต่เมื่อเหตุการณ์แบบเดิม 
เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ทำให้อาตมาเครียดมาก เพราะเป็นเราคนเดียวที่ลำบาก 
อยู่ตลอด จึงได้เล่าความทุกข์นี้ให้รุ่นพี่ชาวอเมริกันที่ใจดีคนหนึ่งฟัง ซึ่งเขา 
แนะนำอาตมาเช่นนี้

“ก่อนจะใจดีกับใคร ให้ใจดีกับตัวเองเสียก่อน!”
ตอนนั้นอาตมารู้สึกเหมือนโดนตบหัวเลยทีเดียว

ตลอดเวลาทีผ่า่นมาเรามวัแตค่ดิวา่คนอืน่จะคดิกบัเราอยา่งไร แต่ไม่เคย 
มีแม้สักครั้งที่จะคิดและรู้สึกว่าเราต้องหวงแหนตัวเองหรือต้องรักตัวเองเลย

การใจดีดูเหมือนจะเป็นอะไรแบบนั้น เพราะปกติเวลาที่เราจะเรียกใคร 
ว่าเปน็คนใจด ี เขาคนนัน้มกัจะเปน็คนทีไ่มย่ดึตดิกบัตวัเองมากนกั และมกัจะ 
ทำตามคำขอร้องของผู้อื่น กล่าวคือ เป็นคนที่ทำตามความคิดเห็นของคนอื่น  
แม้จะมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำและต้องการจริง  ๆ อยู่ แต่ก็ไม่แสดงออกมา เมื่อ 
เขาทำตามความต้องการของเรา ก็แน่นอนว่าเขาต้องเป็นคนสบาย  ๆ เป็น 
คนดีและเป็นคนใจดี ดังนั้น ท้ายที่สุดแล้วคนที่เราคิดว่าเป็นคนใจดีก็คือ 
คนที่ไม่แสดงความต้องการของตัวเองออกมา หรือเก็บกดมันเอาไว้บ่อย  ๆ  
เพราะคิดถึงแต่คนอื่นนั่นเอง

แม้ไม่อาจสรุปได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่หากได้พูดคุยกับคน  
“ใจดี”  ที่มีอาการป่วยทางจิต เช่น คนที่มีอาการซึมเศร้า ก็จะรู้ว่ามีลักษณะ 
ประการหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อย ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ที่เลี้ยงดูหรือพ่อแม ่
ในตอนที่ยังเป็นเด็ก เช่น มักจะเป็นคนที่เติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็น 
หัวหน้าครอบครัวหรือแม่มีบุคลิกแข็งกร้าว หรือมักจะเป็นคนที่ตอนเด็ก  ๆ  
ในบรรดาพี่น้องด้วยกัน ตนเองไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพ่อแม่มากนัก  
จึงทำตามความต้องการของพ่อแม่เพื่อให้ได้รับการยอมรับ หรือบางกรณี 
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือสถานะทางครอบครัวไม่ดี ทำให้ตั้งใจว่า 
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อย่างน้อยตัวเองจะเชื่อฟังพ่อแม่เพื่อทำให้ท่านที่กำลังลำบากได้สบายขึ้น
แตป่ญัหาคอื เมือ่เราใชช้วีติทำตามความตอ้งการของคนอืน่มากเกนิไป  

เราจะละเลยความปรารถนาหรอืความรูส้กึของตวัเองโดยทีไ่มรู่ต้วั จะไม่คิดวา่ 
ความรู้สึกในตอนนี้ของเราสำคัญ หมางเมินและไม่สนใจมัน ทำให้เมื่อโตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรอย่างแท้จริง หรือไม่รู้ว่าเราเป็นใคร 
กันแน่ เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรือได้เจอกับคนที่สร้างความ 
ลำบากให้ ก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกโกรธหรือแสดงความไม่พอใจตามที่ 
ตัวเองรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ทำให้ความรู้สึกโกรธที่ควรจะพุ่งไปหาอีกฝ่าย 
ติดค้างอยู่ภายใน และย้อนกลับมาโจมตีตัวเราเองว่า  “ทำไมฉันถึงเป็นคนโง่ 
ที่จะพูดหรือจะโมโหก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้นะ”

ก่อนอ่ืนให้จำไว้ให้ดีว่า แม้ความรู้สึกของเราท่ีมีอยู่ในตอนน้ีจะถูก 
มองข้ามก็ไม่ได้หมายความว่ามันไร้ค่า อันที่จริงมันมีค่ามาก ซึ่งเราจะต้อง 
ให้ความสนใจ นอกจากน้ี ต่อให้เราเก็บกดเอาไว้แล้วละเลยไม่สนใจ ก็ใช่ว่า 
ความรู้สึกเหล่านั้นจะหายไปได้ง่าย  ๆ ปัญหาทางจิตมักเกิดจากการที่เรา 
เคยชนิกบัการเกบ็กดความรูส้กึเอาไวโ้ดยไมส่ามารถหาทางระบายออกมาอยา่ง 
เหมาะสมได ้ เหมอืนนำ้ทีถ่กูกกัไว ้ เมือ่ขงัอยูท่ีเ่ดมินาน ๆ กจ็ะกลายเปน็นำ้เสยี  
ความรู้สึกของคนเราก็เช่นกัน

ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป นับจากนี้ ก่อนที่เราจะทำตามความคาดหวัง 
ของคนอื่น ให้เราฟังเสียงข้างในตัวเองเสียก่อน ถ้ามีคนมาขอให้เราทำสิ่งนั้น 
สิ่งนี้ให้ แต่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำจริง  ๆ ก็อย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าด้วยการ 
ทำตามคำขอร้องของเขา และพยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้น 
ให้อีกฝ่ายเข้าใจ อย่าไปกังวลล่วงหน้าว่าเมื่อแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไป 
แล้วอีกฝ่ายจะไม่ชอบหรือความสัมพันธ์จะมีปัญหา เพราะอีกฝ่ายอาจขอร้อง 
เพราะไม่รู้ก็ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไร

ถ้าคนอื่นบอกว่าจะกินบะหมี่ แต่เราอยากกินข้าวผัด ก็ให้พูดออกไป 
อย่างกล้าหาญว่า “ฉันจะกินข้าวผัด” 

การทำดตีอ่ผูอ้ืน่นัน้เปน็สิง่ทีด่กีจ็รงิ แตก่อ่นหนา้นัน้เราเองกม็หีนา้ทีท่ำด ี
ต่อตัวเองด้วย
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การไม่เก็บกดความต้องการเอาไว้ และรู้จักพูดออกมาได้อย่างเหมาะสม
นับเป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตพอ ๆ กับการมีใบขับขี่ 
ถ้าไม่มีทักษะนี้ แล้วสะสมความไม่พอใจเอาไว้เรื่อย ๆ 
มันก็จะระเบิดเหมือนภูเขาไฟและเริ่มแผ่ทำลายความสัมพันธ์

รู้สึกน้อยใจใช่ไหม 
ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายทำเพื่อคนอื่นไปอย่างนี้จนถึงเมื่อไร
ถ้าเช่นนั้น อย่าเก็บไว้แต่ข้างใน ให้พูดมันออกมาว่า 
“ฉันทำคนเดียวลำบาก ช่วยกันหน่อยได้ไหม”
เมื่อได้ลองแสดงความรู้สึกออกมาบ่อย ๆ ก็จะทำได้ดีขึ้นเอง

ตอนที่อีกฝ่ายขอให้เราช่วยอะไรสักอย่าง
อย่าลืมว่าเรามีทางเลือกที่จะพูดว่า “ขอโทษนะ แต่คงทำให้ไม่ได้” 
เราไม่ได้มีหน้าที่จะต้องลำบากตรากตรำ
เพื่อทำตามความต้องการของคนอื่น
และสมมติว่าต้องห่างเหินกันไปเพราะเรื่องนี้
นี่ก็คงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่แรก

เมื่อใดที่เราเริ่มหวงแหนตัวเอง
เมื่อนั้นโลกจะเห็นว่าเราสำคัญ
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เวลานั่งเครื่องบิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเขาบอกว่า
ให้ผู้ปกครองใส่เครื่องช่วยหายใจให้ตัวเองก่อนแล้วจึงใส่ให้เด็ก
เช่นเดียวกันนี้ การที่เราเลือกจะดูแลตัวเองก่อน
สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวเลย
เราต้องมีความสุขเสียก่อน คนรอบข้างจึงจะมีความสุขด้วยได้

คนทุกคนต่างก็มีภาระในใจที่ไม่อาจเล่าให้ใครฟังได้ง่าย ๆ 
ความเจ็บปวดจากปัญหาครอบครัว ปมด้อยที่ซ่อนไว้ 
โรคที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
บาดแผลจากความสัมพันธ์ หรือความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ไม่ว่าใครก็คงจะมีอยู่ในใจสักเรื่องหนึ่ง 
แต่ก็ด้วยภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่บุ่มบ่ามและถ่อมตน
เข้าใจผู้อื่นและตั้งใจจะใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
คนเรานั้น แค่ที่เห็นภายนอกย่อมไม่ใช่ทั้งหมดอย่างแน่นอน

ท่านที่รักทั้งหลาย
เพราะเราต่างก็มีส่วนที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ 
เราจึงเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น
และเราต้องพยายามในเรื่องนั้นให้มากขึ้นอีก
ในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จ

พวกเรา, อย่าคับแค้นใจในส่วนที่เราขาด
แต่ให้เฝ้ามองมันด้วยสายตาที่ขอบคุณสักครั้ง
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เราจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ไม่เป็นไร
ชีวิตคนเราจะขาวสะอาดเหมือนนกกระเรียนไม่ได้
เมื่อเราใช้ชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ 
เกิดบาดแผลได้ทั้งนั้น อย่ากลัวที่จะพลาดพลั้งจนไม่ทำอะไรสักอย่าง
แต่จงเลือกที่จะเติบโตขึ้นภายใต้ความล้มเหลวและบาดแผล
และตะโกนเสียงดัง ๆ ให้กับชีวิตของตัวเองที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนว่า 
“ฉันรักแกสุด ๆ ไปเลย”

คนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่มีเสน่ห์จากปมด้อยที่เรามี
แต่การที่เราอายเพราะคิดว่าตัวเองมีปมด้อยต่างหาก
ที่ทำให้เราดูไม่มีเสน่ห์ ถ้าเรามั่นใจและสบายใจ
เรื่องปมด้อยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร ความมั่นใจนี่แหละคือเสน่ห์

เคยรู้สึกอิจฉาใช่ไหม 
เวลาเห็นภาพความสุขของเพื่อนที่อัพขึ้นโซเชียล
อย่าไปอิจฉาให้มากนักเลย
ความผิดพลาดของเราที่เห็นได้บ่อย ๆ ก็คือ
การเปรียบเทียบภาพภายนอกของเพื่อนกับภาพของตัวเอง
ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าภายในของเพื่อนจะมีความสุขหรือเปล่า
ส่วนเพื่อนเองก็อาจจะอิจฉามาก ๆ เวลาที่เห็นแต่ภาพภายนอกของเราก็ได้
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เคยรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าญาติที่ได้ดีกว่าเราไหม
เรียนเก่งกว่า ได้เข้าโรงเรียนที่ดีกว่า ได้งานที่ดีกว่าเรา
มีคนกล่าวไว้ว่า ชีวิตของคนเรานั้นต้องใกล้จะตายเสียก่อนถึงจะได้รู้
ตอนนี้สิ่งที่เราอิจฉาอาจจะเป็นเรื่องการเรียน โรงเรียน ที่ทำงาน
แต่เมื่ออายุมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ มีความหมายกับเราน้อยลง
สุดท้ายแล้วคนที่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองต่างหากที่เป็นผู้ชนะ

จงเป็นคนดีของตัวเองด้วย
เหมือนเวลาที่เราอยากใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารัก 
วันนี้ให้ลองใช้เวลากับ “ตัวเอง” ที่เรารักสักครั้งหนึ่ง 
ซื้ออะไรอร่อย ๆ กิน ดูหนังดี ๆ 
ไปในสถานที่ที่สวยงาม
ทุ่มเทเพื่อตัวเองให้มาก ๆ เช่นเดียวกับที่ทำให้คนรัก

“ไม่ใช่ที่หนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไร ที่สอง ที่สาม ก็ไม่แย่สักหน่อย”
ฉันชอบที่ฉันมีความพยายาม ฉันจะรักตัวเองให้มากขึ้นอีก
ให้สัญญากับตัวเองแบบนี้

“ทำไมชีวิตของฉันจะต้องพังลง
เพราะคำวิจารณ์ง่าย ๆ ของคนอื่นที่ไม่รู้จักฉันด้วยล่ะ”
 — ฮงซ็อกช็อน
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ถ้าเรามัวแต่ไปสนใจคำวิจารณ์ของคนอื่นที่มีต่อเรา
เราจะค่อย ๆ ตัวเล็กลงจนทำอะไรไม่ได้
และนี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการนั่นเอง
อย่าให้กุญแจของชะตาชีวิตเราแก่คนที่วิจารณ์เรา
ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดของคนเหล่านั้น ให้เราตะโกนกลับไปดัง ๆ ว่า
“คอยดูเถอะว่าใครกันแน่ที่ถูก เธอทำให้ฉันพยายามมากขึ้นอีก!”

ตอนที่คำพูดของคนอื่นที่เกี่ยวกับเราผุดขึ้นมาในสมอง
ถ้าเราไปเชื่อคำพูดเหล่านั้นเสีย เราจะเริ่มถูกควบคุมตั้งแต่นาทีนั้น
ความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมองของเรานั้นไม่ได้เป็นความจริงไปทั้งหมด
เดิมทีก็ไม่ใช่ความคิดของเราอยู่แล้ว จงลืมไปเสีย อย่าให้ถูกควบคุมได้
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ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงว่า “เธอวาดรูปไม่เป็นอยู่แล้วนี่” อยู่ในใจ
ให้เราวาดรูปไป ยิ่งได้ยินก็ยิ่งวาด
แล้วเสียงนั้นจะเงียบลงทันที
 — วินเซนต์ แวน โก๊ะ

 
เราคู่ควรที่จะได้รับความรัก ไม่ใช่เพราะเราทำอะไรได้ดี
เราคู่ควรที่จะได้รับความรักจากการที่เรามีตัวตน
ดังนั้น จงรักและหวงแหนตัวเอง
ถึงจะบกพร่องไปบ้าง ผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร
แม้ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอย่างที่โลกต้องการ
แต่การมีตัวตนของเรานั้นมีค่าและคู่ควรจะได้รับความรักอยู่แล้ว

ถ้าไปประเทศอินเดีย เวลาที่เขาทักทายกันจะพูดว่า “นมัสเต”
ในคำว่า “นมัสเต” มีความหมายที่งดงามซ่อนอยู่
ความหมายนั้นก็คือ
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวฉันขอแสดงเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณ”
ตัวตนของเรานั้นคือการมีอยู่ที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่เราคิด



เราไม่ได้มีค่า
เมื่อเราสามารถทำในสิ่ง

ที่โลกต้องการได้ดี
เรานั้นมีคุณค่า
และคู่ควรที่จะได้รับความรัก
ตั้งแต่เรามีตัวตนอยู่แล้ว
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แค่มีเธออยู่ก็พอแล้ว

คร้ังหน่ึงมีคนขอให้อาตมาไปเทศน์ให้คนเกาหลีท่ีอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ฟัง ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เดินทางข้ามเส้นศูนย์สูตร  
ด้วยเป็นสัญญาที่เคยให้ไว้ตั้งแต่หนึ่งปีก่อน แม้ระยะทางจะไกล แต่ก็ต้องไป  
การเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการรักษาสัญญาเรื่องอื่นของอาตมาด้วย นั่นก็คือ 
การไปหาเพื่อนที่สนิทที่สุดสมัยที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐอเมริกา หลังจาก 
เรียนจบเพื่อนคนนี้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่ออสเตรเลีย  อาตมาเคยสัญญาไว้ 
นานกวา่ ๑๐ ปแีลว้วา่จะไปหา ทกุ  ๆปเีวลาเหน็การด์ครสิตม์าสทีเ่พือ่นสง่มาให้ 
ไมเ่คยขาด กจ็ะนกึถงึสญัญาทีเ่คยใหไ้วก้บัเพือ่นคนนีเ้สมอ คราวนีไ้ดท้ำตาม 
สัญญาสักที ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก

ข้ามเส้นศูนย์สูตรไป อากาศจึงตรงข้ามกับท่ีเกาหลีอย่างส้ินเชิง อุณหภูมิ 
ในวันที่มีงานเทศน์สูงถึง ๓๕ องศา และอาตมาได้รู้ว่า ในเขตซีกโลกใต้  
เวลาจะเลือกบ้านที่พระอาทิตย์ส่องได้ดีจะต้องเลือกบ้านที่อยู่ทางเหนือ ไม่ใช่ 
ทางใต้เหมือนในเกาหลีใต้ แม่น้ำของที่นี่จะไหลไปทางทิศเหนือ ไม่ใช่ทิศใต้  
และท้องฟ้าในตอนกลางคืนจะมองเห็นกลุ่มดาวกางเขนใต้ ไม่ใช่กลุ่มดาว 
หมีใหญ่

แม้ว่าทุกอย่างจะแตกต่างจากที่ที่อาตมาอาศัยอยู่ แต่ดูจากคนเกาหลี 
ทีม่าฟงัเทศนก์ไ็มไ่ดต้า่งไปจากคนเกาหลทีีอ่ยูใ่นเกาหลมีากนกั อาตมารูว้า่ชวีติ 
ของคนเกาหลใีนตา่งบา้นตา่งเมอืงนัน้ทัง้ลำบากและเหงา จงึรูส้กึดใีจทีม่โีอกาส 
ได้พูดเพื่อปลอบโยน แม้จะเพียงครู่เดียวเท่านั้น

เมือ่เสรจ็สิน้งานเทศนท์ีไ่ดส้ญัญาไวแ้ลว้ ในทีส่ดุจงึไดไ้ปบา้นเพือ่นทีอ่ยู ่
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ออสเตรเลีย ทันทีที่กดกริ่งหน้าบ้าน เพื่อนยิ้มสดใสออกมาเปิดประตูให้ 
ดว้ยความยนิด ี เหมอืนครอบครวัทีพ่ลดัพรากไดก้ลบัมาพบกนัอกีครัง้ ตา่งก ็
สวมกอดและจบัมอืกันแนน่ แมเ้วลาจะผา่นไปกวา่ ๑๐ ป ี แตน่อกจากจำนวน 
เส้นผมบนศีรษะที่น้อยลงนิดหน่อยกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทุกอย่าง 
ก็ยังดูเหมือนเดิม เขายังคงเป็นเพื่อนที่ร่าเริงและอบอุ่น ส่วนเจนภรรยาเขา  
เราก็รู้จักกันดีตั้งแต่ตอนเรียน ทำให้รู้สึกสบายใจ

หลังอาหารเย็นเรานั่งกันอยู่ที่ระเบียงยามพระอาทิตย์ตก ดื่มชาและ 
หัวเราะเสียงดัง ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเข้าสู่วัยกลางคนจนใกล้จะสี่สิบกันแล้ว  
ทั้ง ๆ ที่หัวใจของเรายังดูเหมือนเป็นเด็ก ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานาน เรา 
ต่างก็เปิดเผยเรื่องในใจต่อกันและกัน เพื่อนเก่าที่ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพ  
เพือ่นสนทิทีย่อมรบัเราอยา่งทีเ่ราเปน็และอยูข่า้งเดยีวกนัเสมอ เขาซึง่เปน็เพือ่น 
เช่นนั้นของอาตมาได้เล่าเรื่องราวตลอดสิบปีให้อาตมาฟังทีละเรื่อง รวมถึง 
เรื่องที่กังวลใจอยู่ในตอนนี้ด้วย

เรื่องที่เขากังวลใจอยู่ก็คือ เวลาไม่ได้ทำงานจะรู้สึกไม่สบายใจ อาการ 
เช่นนี้เป็นมานานแล้ว แต่คงเพราะกายและใจที่เหนื่อยล้า จึงทำให้ไม่นานนี้ 
อาการดเูหมอืนจะหนกัขึน้ เจน ภรรยาของเขาเปน็หว่งวา่ถา้ยงัเปน็แบบนีต้อ่ไป 
สุขภาพของสามีอาจมีปัญหารุนแรง เหมือนคนเสพติดงานที่นั่งทำแต่งาน 
อยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนเลยเที่ยงคืนทุกวัน นอนหลับไม่สนิท และมักจะ 
ยุง่อยูต่ลอดเวลา แนน่อนวา่การขยนัทำงานทำใหเ้ขาไดรั้บการยอมรับในวงการ 
การศึกษาและได้ปรับตำแหน่งเร็วกว่าคนอื่น  ๆ แต่เขาบอกว่า นอกจากจะ 
หยุดทำงานไม่ได้แล้ว เวลาไม่มีงานเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจอีกด้วย

ตกกลางคืนอากาศเย็นขึ้น เราหนียุงเข้าไปนั่งบนโซฟาในบ้าน เพื่อน 
ของอาตมาเปดิดนตรเีชลโลเบา ๆ แลว้บอกวา่ตวัเองจะดืม่ไวนส์กัแกว้ เขาเคย 
เล่าให้อาตมาฟังว่า ตอนเด็ก  ๆ  ลำบากมาก เพราะพ่อของเขาที่แม้จะประสบ 
ความสำเร็จในเชิงสังคม แต่มักจะเอาความเครียดที่ได้รับจากข้างนอกมา 
ปลดปล่อยเป็นอารมณ์โกรธและโมโหในบ้าน ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเอง 
กำลังเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่พร้อมจะแตกได้ตลอดเวลา ยิ่งเวลาที่ดื่มเหล้า 
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พ่อของเขาก็จะแปลกไป บางคร้ังก็ใช้กำลังด้วย ส่วนแม่ของเขามักจะไม่อยู่บ้าน 
เพราะเลี่ยงที่จะเจอกับพ่อที่เป็นแบบนี้ เมื่อแม่ไม่อยู่บ้าน เขาจึงต้องดูแล 
น้อง  ๆ ในฐานะพี่ชายคนโต เขาไม่รู้ว่าพ่อจะระเบิดอารมณ์ออกมาเมื่อไร จึง 
เป็นช่วงเวลาที่เขาตกอยู่ในความหวาดกลัวเสมอ

เมือ่นกึถงึสภาพครอบครวัในตอนเดก็ของเพือ่น ทำใหอ้าตมาคาดเดาได ้
เล็กน้อยว่าอาการติดงานและอาการไม่สบายใจของเขามีสาเหตุมาจากอะไร  
ด้วยใจที่อยากช่วยเพื่อนจึงพูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่า

“สถานการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันไป จึงยากที่จะหาข้อสรุป แต่ 
สาเหตุของอาการติดงานอย่างหนึ่งก็คือ การที่เติบโตมาโดยได้รับการยอมรับ 
จากพ่อแม่เฉพาะเวลาที่ทำอะไรสักอย่างได้ดี มากกว่าจะได้รับความรักจาก 
การที่มีตัวตนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เติบโตท่ามกลางพ่อแม่ที่ไม่สนใจ 
หรือไม่ค่อยชมเชยลูกมักจะเป็นแบบนี้ รวมถึงพฤติกรรมของพ่อหลังดื่มเหล้า 
และการใช้กำลังก็ทำให้เด็กรู้สึกกังวลใจอยู่ตลอดเวลา แม่ที่ควรจะปกป้องเขา 
ได้ แต่ก็ไม่อยู่บ้าน จิตใจของเด็กคนหนึ่งจะลำบากแค่ไหนเชียว และเพราะ 
ไม่รู้ว่าพ่อจะระเบิดอารมณ์ออกมาเมื่อไร สิ่งที่เด็กอย่างเขาทำได้ง่ายที่สุด 
ในตอนนั้นก็คือการเชื่อฟังคำสั่งของพ่อ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจ 
ถ้าไม่ทำตามคำขอร้องจากภายนอกซึ่งมาแทนที่พ่อ และรู้สึกว่าตัวเองไม่มี 
ความหมายอะไรเลย”

เพ่ือนพยักหน้านัยว่าเห็นด้วย และพยายามจะหาต้นตออาการไม่สบายใจ 
ของตัวเอง

“แตค่ณุคูค่วรกบัการไดร้บัความรกัมาตัง้แตแ่รก ตัง้แตม่ตีวัตนอยูแ่ลว้  
ไมใ่ชเ่ฉพาะเวลาทีโ่ลกนีต้อ้งการอะไรแลว้คณุทำมนัไดด้ี ขอให้คณุมองเดก็น้อย 
ที่อยู่ภายในตัวเองซึ่งกำลังสั่นเพราะความหวาดหวั่นด้วยสายตาที่อบอุ่นและ 
มอบความรักให้แก่เขา เด็กน้อยคนนั้นจะลำบากสักแค่ไหนที่ต้องคอยรองรับ 
อารมณ์โกรธของพ่อ และต้องดูแลน้อง ๆ อยู่เพียงลำพังโดยไม่มีแม่”

ระหว่างที่คุยกันไปก็ได้รู้ตัวว่าทั้งอาตมาและเพื่อนกำลังร้องไห ้ เพื่อน 
ปิดตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาอยู่พักใหญ่ แล้วพูดขึ้นอย่างสงบว่า
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“เป็นอย่างนี้นี่เอง มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความรักกำลังสั่นด้วย 
ความหวาดหวัน่ใจอยูภ่ายในตวัเรา เดก็คนนัน้กำลงัรอ้งขอใหต้วัเขาเองทีต่อนนี ้
เป็นผู้ใหญ่ว่าอย่าทำแต่งานแล้วทอดทิ้งเขา ขอให้สนใจเขาบ้าง ที่ผ่านมา 
เรามัวแต่แคร์สายตาคนอื่น แต่ไม่เคยหันมามองเด็กที่กำลังสั่นด้วยความกลัว 
อยู่ภายในเลย”

หลงัจากนัน้ไมก่ีว่นั เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งจากลา อาตมาไดท้ิง้ขอ้ความสัน้ ๆ  
เอาไว้ให้เขา

“ตอนเรยีนคณุเปน็เหมอืนพีช่ายทีค่อยชว่ยเหลอืและอยูเ่คยีงขา้ง ทำให ้
อาตมาผา่นพน้ชว่งเวลาวกิฤตทีย่ากลำบากมาไดห้ลายครัง้ ทกุครัง้ทีน่กึถงึจติใจ 
อันอบอุ่นของคุณ อาตมาทั้งรู้สึกสบายใจและรู้สึกขอบคุณ ดังนั้นโปรดจำ 
ไว้ว่า แม้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ไม่เป็นไร แค่คุณมีตัวตนอยู่ 
ก็พอแล้ว”



สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ในตัวฉัน
ขอแสดงความเคารพ

ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ในตัวคุณ
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อย่าปล่อยให้อดีตที่เราเคยลำบากมากำหนดอนาคตของเรา
หากทำเช่นนั้น เราก็จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะผู้เคราะห์ร้ายของอดีต
ภายในตัวเรา ในความเจ็บปวดนั้น เรายังมีพลังแห่งชีวิต
ที่เตรียมพร้อมจะผลิใบใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง
จงเชื่อในพลังนั้นและพนมมือเคารพต่ออดีตที่เคยยากลำบาก
และสัญญากับตัวเองว่า “ตั้งแต่นี้ไปฉันจะมีความสุขขึ้น”

การที่ใครคนหนึ่งคิดถึงแต่ตัวเอง
ก็อาจเป็นเพราะเขาเติบโตมาโดยไม่ได้รับความรักและความสนใจเท่าที่ควร
เมื่อรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเย็นชาและไร้ความหมาย
อย่างน้อยตัวเขาจึงต้องดูแลตัวเองเพื่อความอยู่รอด
หากข้าง ๆ เรามีคนที่เห็นแก่ตัวมาทำให้เราลำบาก
ให้เราลองเข้าไปดูความเจ็บปวดในใจของเขาและลองทำความเข้าใจ

เมื่อลองพิจารณาพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนเราโดยละเอียด 
แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่พฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของเรา
ยังทำเพื่อจะได้รับการยอมรับและความรักจากคนอื่น
ดังนั้น อย่าชมลูกเฉพาะเวลาที่เขาทำอะไรได้ดี
แต่จงรักที่การมีอยู่ของเขา
เมื่อโตขึ้นเขาจะได้ไม่โหยหาความรักและการยอมรับจากคนอื่น

คนเรานั้นแม้จะเกลียด แต่ก็คิดถึง
ความเกลียดก็คือความคิดถึงที่เหลือรอยลึกเอาไว้ในใจ
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ถ้ามีลูกคนใดคนหนึ่งของเราอิจฉาพี่น้อง
ให้พาลูกคนนั้นไปเที่ยวกันแค่สองคน อาจแค่ระยะสั้น ๆ
หรือถ้าทำได้ยาก ก็แค่ใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่สักครึ่งวัน
ซื้อของอร่อย ๆ ให้กิน พาไปเที่ยวสวนสนุก
ตอนเป็นเด็ก หากไม่ได้รับความสนใจที่มากพอ
เมื่อโตขึ้นอาจจะขาดความรักและต้องการการยอมรับอย่างมาก
ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นได้

ในการใช้ชีวิตควรอนุญาตให้ตัวเองฟุ่มเฟือยได้บ้าง
ซื้อดอกไม้สวย ๆ สักสองสามดอกวางบนโต๊ะอาหาร
หรือซื้อกาแฟและชีสเค้กอร่อย ๆ มากินสักชิ้น
ซื้อถุงเท้าปีนเขาหนา ๆ ที่สวมแล้วอารมณ์ดี
การฟุ่มเฟือยที่เรียบง่ายนี้เป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่น
ที่ทำให้ชีวิตผ่อนคลายและนุ่มนวลขึ้น

ชุดถ้วยชาม ชา ไวน์ เสื้อผ้า หรือผ้าห่ม ฯลฯ 
ที่เก็บไว้ใช้เฉพาะในวันพิเศษ ให้เอาออกมาใช้เสียเถอะ
ช่วงเวลาพิเศษไม่ได้มีแยกต่างหากหรอก
เมื่อได้ใช้ ช่วงเวลานั้นก็จะพิเศษขึ้นมาทันที

คำพูดของคนอื่นนั้นก็ต้องฟังให้รู้ไว้ 
แต่สุดท้ายแล้วเราคือคนที่ตัดสินใจ 
ตอนที่ตัดสินใจอย่าไปแคร์สายตาใคร ให้ทำตามเสียงหัวใจของตัวเอง
การตัดสินใจเพราะแคร์สายตาคนอื่นอาจทำให้เราเสียใจภายหลัง
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เวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ แล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
ให้หยุดทุกอย่างแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเอง
ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคนเดียว หรือไปเที่ยวชานเมืองสักพัก
หรือไม่ก็ไปเจอเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้แล้วเล่าให้เขาฟัง
หัวใจของเราฉลาดกว่าสมองหลายเท่านัก
จึงรู้คำตอบอยู่ก่อนแล้ว

ถ้าเรามอบน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่คนอื่น
ภาพของตัวเราเองที่เรามองเห็นจะดูดีมาก ๆ
คนที่ไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองจนเป็นทุกข์
ให้ลองมอบน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่คนอื่น
เมื่อเราเริ่มชอบตัวเองก็จะภูมิใจในตัวเองมากขึ้น

สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง แม้ผลิตจำนวนจำกัด
ก็ยังผลิตออกมาเหมือน ๆ กันหลายสิบชิ้น
แต่สินค้าคุณภาพที่เรียกว่า “ฉัน” ในโลกนี้มีเพียงหนึ่งเดียว
ดังนั้น จงหวงแหน “ฉัน” ที่มีลักษณะเฉพาะเพียงหนึ่งเดียวนี้ไว้ให้ดี

ในสมองได้ยินว่า อย่าไปเกลียดเขาถึงขนาดนั้นเลย 
ยกโทษให้เขาเถอะ เพื่อตัวเราเอง
จงอย่าอิจฉาความสำเร็จของเพื่อน
แต่บางครั้งหัวใจของเราก็ไม่ยอมฟังเสียงจากสมอง
ในตอนนั้นให้เราภาวนา การภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นในเวลาเช่นนี้
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ถ้าเราเกลียดใครสักคน
ให้ลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีว่าสาเหตุนั้นคืออะไร
ไม่มีโอกาสใดที่เราจะได้เรียนรู้จิตใจได้ดีกว่านี้อีก
เราส่งจรวดไปถึงดวงจันทร์
แต่กับภาพในใจที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด เรากลับมองไม่เห็น

เมื่อไรที่ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความสมบูรณ์
อาตมาใช้ชีวิตคนเดียว จึงต้องทำอาหารบ่อย ๆ 
ตอนที่กำลังหั่นพริกหวานสีเหลืองสีส้มที่ซื้อมา
คือเวลาที่เกิดความรู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์
หยิบเข้าหยิบออกจากตะกร้าหลายหนเพราะราคาแพงกว่าพริกทั่วไป
แต่เมื่อตัดสินใจซื้อแล้วหั่นวางไว้ แค่ได้เห็นสีสันเหล่านี้ก็มีความสุขขึ้นทันที
นอกจากนี้พริกหวานยังมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสามเท่าทีเดียว

มีคำกล่าวที่ว่า ที่ปลายทางของความคิดมีความโชคร้าย
ก่อนท่ีจะทำงานอะไร หากเรากังวลหรือคิดมากเกินไปอาจได้ผลลัพธ์ท่ีไม่ดีนัก
เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม
บางครั้งเราก็จำเป็นต้องปล่อยให้ความรู้สึกพาไปบ้าง

ถ้าเราชอบตัวเองในตอนนี้
คนรอบข้างของเราก็จะดูดีไปด้วย
ในทางตรงข้าม ถ้าเราไม่พอใจตัวเอง
คนรอบข้างก็จะไม่น่าพอใจด้วย
ขอให้เราเป็นแฟนคลับคนสำคัญของตัวเราเอง
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ตอนที่สมองบอกว่าใช่ แต่เรายังรู้สึกเหมือนยังไม่ใช่
อย่าเพิ่งตอบไป แล้วให้เวลากับมันสักครู่
บ่อยครั้งที่สัญชาตญาณแม่นยำกว่าความคิดที่ใช้เหตุผล
เพราะอะไรเราถึงลังเล ลองให้เวลาสักนิดแล้วก็จะรู้คำตอบ

ไม่ว่าใครก็จำเป็นจะต้องมีเวลาที่ได้อยู่คนเดียว
วันทั้งวันต้องลำบากเพราะคนอื่น 
พอกลับเข้าบ้าน ครอบครัวที่ไม่ปล่อยเราไว้เฉย ๆ ก็ทำให้หงุดหงิดได้
เวลาแบบนี้อย่าโทษตัวเองมากเกินไปที่หงุดหงิดออกมา
แล้วให้ลองหาเวลาอยู่คนเดียว
ไปร้านหนังสือหรือร้านกาแฟก็ดี ไปวัดหรือไปโบสถ์ก็ดี
จะไปเดินเล่นคนเดียวก็ดี
การอยู่คนเดียวจะหยุดโลกนี้ไว้สักครู่และช่วยเยียวยาตัวเรา

เหมือนแม่ที่มองบาดแผลของลูก
ตอนนี้ให้เรามองความเจ็บปวดและทรมานที่อยู่ในใจ
ด้วยสายตาของความรักที่อบอุ่น

ไม่ได้ให้เราจมอยู่ในความเจ็บปวด
ตอนที่เรามองความเจ็บปวดด้วยสายตาที่อบอุ่น
เราจะรู้สึกว่าภายใต้ความเจ็บปวดนั้นมีความรักอยู่ด้วย
ท่ามกลางความเจ็บปวด เมื่อความรักเกิดขึ้นภายใน หัวใจก็จะได้ฟื้นฟู


