
คู่มือ
เกี่ยวกับ
คำสาป

บทที่

๑
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ตัวตนที่แท้จริงของคำสาป
ซึ่งซ่อนอยู่ภายในใจ

“ทัง้ทีช่อบเขาและไมไ่ดต้ัง้ใจพดูอยา่งนัน้แท ้ๆ แต่กลบับอกเขาไปวา่  
‘เลิกกันเถอะ’ ” 

คนเรามักทำตรงกันข้ามกับใจคิดเช่นนี้
เหตุใดเราจึงโง่นัก ทำตามใจคิดไม่ได้ 
นั่นเพราะ  “คำสาป”  ที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกของจิตใจคอยสั่งการเราอยู่ 

เบื้องหลังนั่นเอง ทำราวกับเราเป็นหุ่นเชิดเลยทีเดียว

“คำสาป”  ที่อยู่ภายในส่วนลึกของใจหรือจิตใต้สำนึกนั้น เป็นการ 
วางเงื่อนไขของใจ ที่ควบคุมจิตใจของเราให้เกิดความคิดหรือการกระทำ 
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขัดกับความตั้งใจของเรา

เหตุที่ใช้คำว่า  “การวางเงื่อนไข” เพราะปฏิกิริยาเฉพาะที่เรามีต่อ 
คนรักนั้นจะเกิดขึ้นแทบทุกครั้งหลังจากที่เราได้รับข้อมูลเข้ามาในใจ เช่น  
เมื่อคนรักหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่งข้อความถึงคนอื่นต่อหน้าเรา  
ปฏิกิริยาเฉพาะที่เกิดตามมาคือ รู้สึกหงุดหงิดหรือเหงา และทันทีที่เรา 
คิดว่า “ฉันจะทำเป็นไม่เหงา” แสดงว่าเราได้พ่ายแพ้ต่อการวางเงื่อนไข 
ของใจที่เรียกว่าคำสาปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ขออธิบายง่าย ๆ ว่า คำสาปนี้เติบโตขึ้นมาในใจเราได้อย่างไร เช่น  
ตอนที่มีนัดกับคนรัก แม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เรายังคงอยากมีความสุข 
กับคนรัก ถึงอย่างนั้นเรากลับพูดแต่เรื่องที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเกลียดเรา 
ขึ้นมา เช่น “เอาแต่เล่นมือถืออยู่นั่นแหละ ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่สนุก ก็กลับ 
ไปเล่นที่บ้านดีไหม...ไม่สิ เราเลิกกันดีกว่าไหม” 

ต่อให้เรารู้ตัวในทันทีว่าได้ทำให้คนรักอารมณ์เสียไปแล้ว แต่มัน 
ก็สายเกินไป การวางเงื่อนไขของคำสาปได้เริ่มต้นทำงานแล้วในเวลานั้น

๑. เราได้รับข้อมูลว่า “คนรักกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือ”
๒. กิเลสที่เป็นตัวศักดิ์ศรีกระตุ้นให้เรารู้สึกว่า  “เราไม่ได้รับการ 

ปฏิบัติเป็นอย่างดี”
๓.  “ฉันไม่เห็นจะชอบเธอเลย” การมีท่าทีเช่นนี้เพราะต้องการ 

ปกป้องศักดิ์ศรีอันด้อยค่าและความรู้สึกพ่ายแพ้ของเราเอาไว้ นอกจากนี้ 
เรายังอยากให้คนรักพูดอีกว่า “ฉันชอบเธอนะ ไม่อยากเลิกกัน” เพราะ 
ความต้องการ “ชนะ” คนรัก

ช่างเป็นการแข่งขันที่ไร้ประโยชน์จริง ๆ 
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หลังจากเรามีปฏิกิริยาตาม  
๑  ๒  ๓ ครัง้หนึง่แลว้ พลงังาน 
แงล่บจะถกูจารกึลงไปในจติใจเทา่กบั 
จำนวนครั้งที่เกิดความคิดแง่ลบขึ้น  
และพลังงานแง่ลบนี้จะสะสมและ 
เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนลึกของ 
จิตใจ

เนื่องจากข้อมูลแง่ลบที่ถูก 
จารกึลงไปในจติใตส้ำนกึจะไปกระตุน้ 
จติใจเราซ้ำ ๆ จึงทำให้รูปแบบปฏิกิริยา 
แง่ลบนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย  ๆ  โดย 
ที่เราไม่รู้ตัว 

ด้วยเหตุนี้เราจึงสะบัดตัวให้ 
หลุดออกจากคำสาปไม่ได้

พลังงานแง่ลบ (กรรม) ที่เป็น 
วัตถุดิบให้กับคำสาปนี้ แบ่งออกได้  
๓ ประเภทใหญ่  ๆ ซึ่งทั้งหมดล้วน 
เปน็ยาพษิสำหรบัจติใจ ไดแ้ก่ “โลภ  
(ดึงเข้ามา)” “โกรธ (ผลักออกไป)”  
“หลง  (หนีไป)” ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
จะอธิบายในบทต่อไป



ผู้ขัดขวางเส้นทาง
แห่งความรัก 

คำสาป ๓ ประเภท

บทที่

๒
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๑. คำสาปเรื่องโลภะ

ในทางพทุธศาสนา โลภะ คอื พลงังานทางจติทีรู่ส้กึพอใจตอ่สิง่เรา้ 
ที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้งหก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก กาย และ 
ความคิด และพยายามจะดึงเข้ามาเพราะต้องการสิ่งนั้นอีก

เช่น การที่หัวใจพองโตเมื่อมีคนบอกว่า “ชุดนั้นน่ารักจัง” เป็น 
เพราะเสียงของอีกฝ่ายซึ่งเป็นคลื่นเสียงนั้นมากระทบกับประสาทสัมผัส 
ทีเ่รยีกวา่การไดย้นิเขา้ แลว้คำสาปทีเ่ปน็โลภะกเ็ริม่ทำงานและเกดิปฏกิริยิา 
ขึน้วา่ “อะ๊ ชา่งเปน็สิง่เรา้ทีท่ำใหรู้ส้กึดจีรงิ ๆ เอาอกี ๆ เพิม่สิง่เรา้ดว้ยการ 
ชมฉันอีกสิ” นั่นเอง

ในเวลานั้นคงจะสงสัยว่าการถูกความโลภควบคุมมีอะไรไม่ดีหรือ 
หากเราได้ลองตอบสนองต่อ  “การได้รับคำชม”  ด้วยความโลภ 

สักครั้งหนึ่งแล้ว การวางเงื่อนไขก็จะจารึกลงไปในจิตใต้สำนึกว่า ไม่ว่า 
จะทำอะไรก็  “อยากให้ชม อ๊ะ ไม่ใช่สิ ต้องชมนะ” กล่าวคือ เป็นการ 
หว่านเมล็ดให้เรา “รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อไม่ได้รับคำชม”

โลภะคือ การวางเงื่อนไขของใจที่ทำให้เราต้องการสิ่งเร้าที่ถูกป้อน 
เข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากไม่ได้รับ จะเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัส
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โลภะที่เป็นมานะ

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจำนวนโลภะทั้งหมดคือ ความคิดว่าตัวเอง 
ดีเกินจริง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่รัก “ตัวเรา” มากเสียจนแทบทนไม่ไหว

ทำให้เราคิดฝังใจว่า “ตัวเรา”  ที่เรารักมากนั้นเป็นสิ่งพิเศษที่ไม่มี 
สิ่งใดทดแทนได้

ดังนั้นแม้แต่ความรักจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ และถูกทำให้ 
แปดเปื้อนไปด้วย

กล่าวคือ เป็นการใช้ประโยชน์จากความรักของอีกฝ่าย เพื่อสร้าง 
ภาพมายาของตนเองขึ้นมาว่า “เพราะได้รับความรักจากคนรัก เราจึงรู้สึก 
มีตัวตนและเป็นตัวตนที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้”

เบื้องหลังความยึดติดกับภาพมายาที่ว่า “ตัวเราที่ถูกรัก” “ตัวเรา 
ที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้” นั้น มีความจริงที่เข้มงวดอยู่ว่า ทุกคนเป็นเพียง 
เม็ดทรายอันไร้ค่าบนโลกอันคลุมเครือใบนี้

ทุกคนย่อมเคยรู้สึกถึงการไม่มีที่ยืน การไม่มีตัวตนมาบ้างไม่มาก 
ก็น้อย เช่นเรื่องที่ว่า แม้ไม่มีเราสักคน โลกใบนี้ก็ไม่เปลี่ยนไป 

ดังนั้นเราจึงต้องการความรัก เวลาคนรักบอกว่า “ต้องเป็นเธอ 
เท่านั้น รักเธอคนเดียวเท่านั้น” เราจะรู้สึกว่าสำหรับคนรักแล้ว เราไม่ใช่ 
เมด็ทรายทีส่ามารถหาเมด็อืน่มาแทนได้ แตเ่ปน็ตวัตนทีไ่มส่ามารถหาสิง่ใด 
มาทดแทนได้ จึงรู้สึกว่าโลกนี้มีที่อยู่สำหรับตน
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ใช่แล้ว ความรักนั้นมีความพิเศษอยู่เล็กน้อย ทว่าการรู้สึกถึง 
ภาพมายาที่ว่า “ตัวเราที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้” นี้ เกิดขึ้นได้เช่นกันจากการ 
ได้รับการยอมรับในการทำงานหรือในการคบเพื่อน

ถึงกระนั้นมันยังเป็นเพียงการยอมรับที่มี  “การวางเงื่อนไข” และ 
ทำใหเ้รามจีดุยนืวา่เปน็คน “ทำงานเปน็” หรอื “คบเพือ่นเกง่” เทา่นัน้ ซึง่เปน็ 
การยอมรบัแบบวางเงือ่นไข โดยยอมรบัเพยีงสว่นหนึง่ของ “ตวัเรา” เทา่นัน้  
ไม่ใช่ทั้งหมดของ “ตัวเรา” หากเงื่อนไขนั้นหายไป ทุกอย่างก็สิ้นสุดลง

แต่ความพิเศษของความรักนั้นชัดเจน หากลองมองอย่างตรงไป 
ตรงมาแล้วจะพบว่า ในโลกนี้มีคนจำนวนมากที่สวยกว่าเรา ใจดีกว่าเรา  
ร่าเริงกว่าเรา คุยสนุกกว่าเรา ทำงานเก่งกว่าเรา แต่คนรักของเรากลับรัก  
“ตัวเราคนนี้” ด้วยหัวใจ ยอมรับในทุกด้านของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วย 
เหตุผลเพียงเพราะว่าเป็นเรา

โดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่มของความรักที่อีกฝ่ายใจดีกับเรา เรา 
จึงมักจะเห็นภาพมายาที่ว่า  “ตัวเราที่แสนวิเศษที่ได้รับความรักอย่างไม่มี 
เงื่อนไข” ขึ้นมาก่อนสิ่งอื่นใด
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ในชว่งเวลานัน้ เมือ่อยูต่อ่หนา้ของคนรกั ตวัเราจะกลายเป็นตัวตน 
ที่แสนพิเศษเพียงคนเดียวในโลก เมื่อได้รับความรัก เราจะเปลี่ยนจาก 
ตัวตนที่ไร้ค่า กลายเป็นภาพมายาว่า  “เป็นที่หนึ่งในโลก”  ในทันที ซึ่งนั่น 
เป็นกลไกที่ทำให้เราไม่มองโลกแห่งความจริง

ในการที่จะรักษาภาพในสมองว่า “ตัวเราเป็นผู้ที่ได้รับความรัก 
และไม่มีสิ่งใดทดแทนได้”  ไว้ได้นั้น จะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นสิ่งเร้าเพื่อ 
ให้เรามั่นใจว่า  “ได้รับความรัก”  อยู่เสมอ โดยได้รับการป้อนข้อมูลผ่าน 
ประสาทสัมผัสทั้งห้า

เรามักจะกังวลด้วยเรื่องเล็ก  ๆ  ว่าอีกฝ่าย  “ยังรักเราไม่เปลี่ยนไป 
จากเดมิหรอืเปลา่” เราจงึลองใจคนรกัโดยตัง้ใจพดูเปน็นยัเรือ่งการเลกิกนั 
และคาดหวังให้อีกฝ่ายฉุดรั้งเราไว้ด้วยการพูดว่า “ฉันชอบเธอนะ”

หากไม่ได้รับสิ่งเร้าที่รุนแรงเช่นนี้ เราจะไม่รู้สึกถึง  “ตัวเราที่ได้รับ 
ความรัก” หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเรากำลัง “เสพติดความรัก” 

ประเด็นสำคัญของกิเลสประเภทนี้คือ ต้องการสร้างภาพขึ้นมาว่า  
“ตัวเรานี้”  เป็นเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ดังนั้น เราจึงนึก 
ตำหนิคนรักขึ้นมาหากเขาปฏิบัติกับเราราวกับว่าเอาคนอื่นมาแทนที่เราได้  
หรือเมื่อเรารู้สึกว่าเขา “ไม่ให้ความสำคัญ” กับเรา 

เช่น แม้เรารู้สึกดีใจที่ได้รับของขวัญจากคนรัก แต่จะรู้สึกไม่พอใจ 
หากรู้ว่าคนอื่นก็ได้รับของขวัญแบบเดียวกันด้วย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เมือ่กอ่นแลว้อกีฝา่ยตอบเมลชา้กวา่เดมิ เรากจ็ะกงัวลวา่ “เขาไมร่กัเราแลว้”  
เป็นต้น

หรือขณะที่เรากำลังพูดอยู่ แต่คนรักกลับใจลอยหันหน้าไปมอง 
คนอื่นหรือสิ่งอื่น เราก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาทันที
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หากคนรักไม่เป็นฝ่ายชวน แต่เป็นเราที่เป็นคนชวนก่อนตลอด 
คงจะรู้สึกเสียใจใช่ไหม 

ความกลัวการถูกคนรักนอกใจ ยิ่งเป็นการเผยให้เห็นความจริง 
ชัดเจนขึ้นว่า เราเป็นสิ่งที่มีสิ่งอื่นมาทดแทนได้ หากความกลัวนั้นมีมาก 
เกินไป จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดได้ แม้กระทั่งการที่แค่คนรักไปเจอ 
เพื่อนผู้หญิง ซึ่งทำให้เรามีนิสัยที่น่ารังเกียจไป

ความกังวล ความเหงา หรือความกลัวทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดมาจาก 
ความคิดว่าตัวเองดีเกินจริง หรือก็คือโลภะในรูปแบบของมานะ ที่ทำให้ 
เราอยากรู้สึกว่าเป็น “ตัวเราที่ไม่มีสิ่งทดแทนได้” 

ความคิดว่าตัวเองดีเกินจริงน้ีทำให้เราเข้าไปอยู่ในคุกของอัตตาท่ี 
คิดว่า “แคไ่ดร้บัความรกั เทา่นัน้กเ็พยีงพอแลว้” ดงันัน้จงึมแีตค่วามรูส้กึ 
ที่  “อยากได้รับความรัก”  เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนความรู้สึก  “รัก”  กลับมี 
แต่จางหายไป 

การที่เราทำเช่นนั้นเป็นเพราะเรารักตัวเองมาก และต้องการทำให้ 
ตัวเองรู้สึกพอใจเท่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้นึกถึงอีกฝ่ายเลย 

ความคิดว่าตัวเองดีเกินจริงหรือตัวมานะนี้ ถ่ายทอดไปยังอีกฝ่าย 
ได้ หากเราต้องการความรัก เพื่อใช้สร้างภาพว่าตัวเราเป็น “ตัวเราที่แสน 
วิเศษที่ได้รับความรัก” อีกฝ่ายจะกลายเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพ 
ของตัวเราสวยงามขึ้นเท่านั้น 

เนื่องจากความคิดเช่นนั้นแสดงออกมาให้เห็นจากท่าทีภายนอก  
จึงทำให้คนรักของเราคงรู้สึกอ้างว้าง และคิดว่า 

“อ้าว...นี่เราถูกใช้เป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญ 
เท่านั้นหรือนี่...ถ้าอย่างนั้นอีกฝ่ายก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้ง”
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เมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่า “สุดท้ายเราเป็นแค่ภาพในสมอง เป็นเพียงการ 
ทำให้อีกฝ่ายพอใจในตัวเองเท่านั้น” ช่องว่างระหว่างสองคนก็จะห่างเหิน 
กันออกไปไกลหลายหมื่นกิโลเมตร

มนุษย์เรานั้น เมื่อรู้สึกว่า “อ้าว เราเป็นเพียงเครื่องมือของอีกฝ่าย 
เท่านั้น” ก็จะรู้สึกว่าไม่มีความหมายที่จะอยู่กับอีกฝ่ายต่อไป และความ 
เปล่าเปลี่ยวก็จะเข้าเกาะกุมจิตใจ

หากเรายึดติดมากเกินไปกับเรื่องที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทน “ตัวเรา” ได้  
จะทำใหอ้กีฝา่ยรูส้กึวา่ตวัเขากลายเปน็สิง่ทีห่าสิง่อืน่มาทดแทนได ้ และเป็น 
การทำให้อีกฝ่ายทุกข์ใจด้วยคำว่า “สามารถทดแทนได้” 

ในเวลาเช่นนี ้ แม้แต่ความคิดว่าตัวเองดีเกินจริงหรือก็คือมานะของ 
อีกฝ่ายก็จะถูกกระตุ้นไปด้วย ทำให้ความทุกข์ของทั้งสองคนมีแต่เพิ่มขึ้น

ปิ๊ง ปิ๊ง
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ขอใหรู้ว้า่ คนทีถ่กูขงัอยูใ่นคกุของอตัตา จมอยูใ่นความคดิวา่ตวัเอง 
ดีเกินจริงไม่ได้มีเพียงแต่ตัวเราเท่านั้น แต่อีกฝ่ายก็เป็นเช่นเดียวกัน 

คงได้เห็นตัวอย่างความทุกข์ท่ีเกิดจากการกระตุ้นของมานะมาบ้าง 
แล้ว ดังนั้นเราจึงควรมีน้ำใจกับคนรัก เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายต้องได้รับ 
ความทุกข์แบบเดียวกันกับเรา

หากยังคงอยู่ในโหมดที่  “อยากได้ความรัก”  จากคนรักอยู่ต่อไป  
ความสามารถในการ “รัก” ของเราจะยิ่งลดน้อยลง 

ดังนั้นเราจึงควรทลายคุกแห่งความคิดว่าตัวเองดีเกินจริงออกมา 
แล้วเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นโหมด “รัก” คนอื่นกันเถอะ
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โลภะที่เป็นทิฏฐิ

หากถูกถามว่า ต้องการให้คนรักยอมรับใช่ไหม คงแทบไม่มีใคร 
ตอบว่าไม่อยาก 

ทุกคนบนโลกนี้ย่อมต้องการให้ใครสักคนยอมรับ แต่การได้รับ 
การยอมรับจากคนสำคัญของเราย่อมทำให้รู้สึกอุ่นใจมากกว่า

ดังนั้นเราจึงมักไหลไปตามอารมณ์ที่ว่า “ได้โปรดฟัง รู้ เข้าใจ  
จดจำ และยอมรับสิ่งที่ฉันคิดด้วยเถอะ...” กล่าวคืออยากให้อีกฝ่าย 
ฟังเรื่องราวของ “ฉัน” มากจนทนไม่ไหวนั่นเอง

 
ปญัหาคอื เราไมไ่ดม้ศีลิปะการพดูชัน้เยีย่มเหมอืนกบันกัแสดงตลก 

ที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสนุกสนานไปด้วยได้ และในความเป็นจริงเราก็ทำ 
แบบนัน้ไมไ่ดด้ว้ย หากลองอยูด่ว้ยกนัทัง้วนั อย่างไรเสยีคงต้องมหีลดุปาก 
พูดเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเบื่อออกมาจนได้ แล้วเมื่ออีกฝ่ายแสดงท่าทาง 
เบือ่หนา่ยออกมา เราคงจะรูส้กึสะเทอืนใจ เพราะรูส้กึวา่ “เขาไมย่อมรบัเรา”

นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้หญิงกำลังระบายสิ่งที่กังวลอยู่ในตอนนี้ 
ออกมาเรื่อย  ๆ ความรู้สึกที่อยากให้อีกฝ่ายรับฟังและยอมรับ จะเข้า 
ครอบงำอย่างรุนแรง และในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายชายก็มักจะให้ความคิดเห็น 
ที่เป็นรูปธรรมออกมา เช่น “ถ้าอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้สิ” 

แต่ความรู้สึกของทั้งสองจะสวนทางกันตรงนี้เอง เพราะฝ่ายหญิง 
กลับคิดว่า “เธอไม่ต้องมาให้ความเห็นไร้สาระ เธอควรจะฟังแล้วก็พยักหน้า 
กับเรื่องที่ฉันซึ่งไม่มีใครทดแทนได้ กำลังเล่าอยู่ก็พอ” ซึ่งความคิดนี้ 
เป็นความรู้สึกที่อยากปฏิเสธคำพูดที่อีกฝ่ายพูดด้วยความเป็นห่วง
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กิเลสที่กำลังเกิดขึ้นกับทั้งสองคนอยู่ในตอนนี้เป็นกิเลสแบบไหน 
กันนะ

ฝ่ายผู้หญิงถูกสาปด้วยโลภะที่ต้องการให้อีกฝ่ายฟัง และยอมรับ 
เรื่องที่ตนเองกำลังคิดอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายชายเองก็อยู่ในภาวะที่ถูกสาปด้วยโลภะ 
ที่ต้องการให้ฝ่ายหญิงรับฟังความคิดเห็นของตนเองเหมือนกันว่า “ถ้า 
อย่างนั้นก็ทำอย่างนี้ไม่ดีเหรอ” 

ฝ่ายหญิงจึงรู้สึกว่า “ทั้งที่อยากให้แค่ยอมรับแท้  ๆ แต่กลับมา 
สั่งสอนและปฏิเสธเราอีก” 

ส่วนฝ่ายชายนั้นก็เจ็บปวดเพราะรู้สึกว่า “อุตส่าห์ให้คำแนะนำ  
แต่กลับไม่ฟัง ไม่เห็นความสำคัญของเราเลย” 

ความจริงแล้ว สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น ถูกตั้งโปรแกรมไว้ 
ให้มีความสุขอย่างมากเมื่อทำให้คนอื่นยอมรับความคิดของตนได้ แต่ 
ในทางตรงกันข้ามก็ยึดติดกับความคิดที่ว่า “ไม่อยากยอมรับความเห็น 
ของคนอื่น” 

นั่นเป็นเพราะเบื้องหลังความคิดหรือความคิดเห็นที่อีกฝ่ายพูดนั้น 
มีพลังงานกระตุ้นของกิเลสที่เป็นคำสั่งว่า “จงทำตามความคิดของฉัน”  
ซ่อนอยู่ ดังนั้นสิ่งที่แสดงออกจึงมีลักษณะกล่าวโทษอีกฝ่ายและต้องการ 
ให้อีกฝ่ายทำตาม

ดว้ยเหตนุี ้ แมโ้ดยผวิเผนิจะดเูหมอืนวา่เราแคก่ำลงัเลา่เรือ่งกงัวลใจ 
ของเราให้อีกฝ่ายฟังไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีความคิดเห็นอื่นใดประกอบ 
อยู่ด้วยก็ตาม แต่ภายในนั้นมีลักษณะการต่อว่าว่า “ถ้าไม่ตั้งใจฟัง จะไม่ 
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ยกโทษให้” ซ่อนอยู่ 
นอกจากนี้ คอมเมนต์หรือความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมที่อีกฝ่าย 

ตอบกลับมาก็มีการต่อว่าว่า “ถ้าฟังความเห็นฉันแล้ว เธอต้องรู้สึกดีใจ 
ที่  ‘เรื่องทุกข์ใจของเธอได้รับการแก้ไขแล้ว’  ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นฉันจะ 
ไม่ยกโทษให้”  ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเหตุนี้จึงทำให้รู้สึกไม่สบายใจกัน 
ทั้งสองฝ่าย

จากทีก่ลา่วไปแลว้จะเหน็ไดว้า่พวกเรานัน้ถกูพลงังานโลภะทีต่อ้งการ 
ให้อีกฝ่ายเข้าใจความคิดของเราเข้าครอบงำอยู่ และกิเลสนั้นมีชื่อว่า  
“ทิฏฐิ”
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โลภะที่เรียกว่า ความลนลาน

หากคุณรู้ว่าความเร่งรีบที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่กำลังครอบงำคุณ 
อยู่นั้นมีที่มาจากพลังงานกิเลสที่เป็นโลภะแล้วละก็ ขอบอกว่า ความคิด 
นั้นถูกต้องแล้ว

ตอนที่รู้สึกลนลาน ไม่มีสมาธิเลยเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน 
ตอนที่รู้สึกลนลานที่อายุเกือบ ๓๐ ปีแล้วแต่ยังไม่เจอคนที่คิดจะ 

แต่งงานด้วย 
ในเวลาเช่นนั้น หากจะเปิดเผยโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในใจ 

ของเราออกมา อันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนนัก แต่กลับเป็นเรื่องที่ 
ง่ายมาก เนื่องจากเราจะใส่ข้อมูลเรื่องปริมาณงานและเวลาที่เหลือเข้าไป 
ในวงจรข้อมูลที่เรียกว่าความคิด แล้วตัดสินว่า “ยังไงคงทำไม่ทันหรอก”  
แต่ก็ยังมีความคิดว่า “ถึงอย่างนั้น เราต้องทำอะไรสักอย่าง ต้องทำอะไร 
สักอย่าง” วนเวียนซ้ำไปซ้ำมา 

โลภะที ่“อยากทำงานใหเ้สรจ็” จะวนเวยีนไปไมม่ทีีส่ิน้สดุ ทำใหจ้ติใจ 
เราปั่นป่วน ทั้งที่ในความจริงตอนนั้นเราไม่มีสมาธิกับการทำงานไปแล้ว

...แย่แล้ว

หรือจะเป็นความคิดเชิงสัญลักษณ์เรื่องอายุ  ๓๐ ปีก็ตาม เราจะ 
ใส่สัญลักษณ์นั้นเข้าไปเป็นวัตถุดิบว่า “ถ้าไม่ได้แต่งงานก่อนอายุ ๓๐ ปี 
เทา่กบัวา่ไมม่เีสนห์่ในฐานะทีเ่ปน็ผูห้ญงิ” แลว้คดิวนไปมาอยูใ่นใจอยา่งนัน้  
ในขณะเดียวกันก็คิดว่า “ต้องรีบแต่งงานแล้ว ต้องรีบ ๆ” 
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ยิ่งกว่านั้น ใจเราจะยึดติดกับข้อมูลและคิดวนเวียนแต่เรื่อง  “การ 
แต่งงาน” 

ความลนลานใชโ้ลภะเปน็วัตถุดบิใหใ้จทำงานแบบไรป้ระโยชน ์ และ 
ในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใด 

หากปฏิกิริยาเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นในสมอง เราคงทำงานจนสำเร็จได้ 
อย่างเต็มความสามารถในเวลาที่เหลือ หรือเราอาจค่อย  ๆ  ทำความรู้จัก 
และคบหากันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนได้พบกับคนในอุดมคติในที่สุด  
แม้รู้เช่นนั้นเราก็ยังเผลอลนลานอยู่ดี

แต่ความลนลานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเอง พอ 
รู้สึกตัวอีกที เราก็ลนลาน ไม่มีสมาธิกับการทำงานไปเสียแล้ว ลนลาน 
ว่าจะไม่ได้แต่งงาน จนไม่มีสมาธิกับเรื่องอื่น ทำให้สภาพจิตใจเราไม่น่าดู  
ด้วยเหตุนี้งานที่ทำอยู่จึงไม่สำเร็จ และการที่เราหาคนรักยังไม่ได้ก็จะทำให้ 
ความลนลานแทรกเข้ามาในหัวใจ ดึงดูดเอาเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แบบที่เรา 
ต้องการตั้งแต่แรกเข้ามา

หาไม่พบ...
หากปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสเช่นนี้แล้วจะเป็นการลดค่าของเรา  

และทำให้หาความรักที่แท้จริงไม่พบไปตลอดชีวิต! โอ...
แรกเริม่เดมิท ี ไมว่า่จะเปน็เรือ่งเวลา ปรมิาณงาน หรอือายขุองเรา  

เป็นเพียงวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ถูกนำไปแปรรูปเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือไม่ดี 
แต่อย่างใด ทว่าพอเรานำข้อมูลนั้นเข้าไปในสมองแล้วโรยบางสิ่งลงไปเพิ่ม  
ซึ่งสิ่งที่โรยลงไปคือสารผสมอาหารมีพิษที่ชื่อว่ากิเลส ก็ทำให้เราคิดว่า 
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“โอ๊ย...ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ทำยังไงด ี ทำยังไงด ี โอ๊ย อยาก 
แต่งงานเร็ว ๆ จัง อยากแต่งงาน อยากแต่งงาน ต้องรีบแต่งแล้ว” 

ระยะเวลาที่ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในสมองนั้นไม่ถึง ๐.๐๐๑ วินาที 
ด้วยซ้ำ วัตถุดิบ เช่น เวลาที่เหลืออยู่หรืออายุนั้น ไปเชื่อมโยงเข้ากับ 
พลังงานที่ไม่ดีในสมองด้วยความเร็วสูง ก่อเกิดเรื่องราวในแง่ลบขึ้นมา

พลังที่ส่งผลให้เกิดเรื่องราวขึ้นในสมองในชั่วพริบตานั้นเกิดจาก 
พลังงานกิเลสที่เป็นโลภะ ซึ่งถูกเก็บสะสมไว้ในก้นบึ้งของจิตใต้สำนึก  
หากเราฝึกฝนทักษะให้รู้ทันการครอบงำของพลังงานนี้ได้ ความทุกข์ที่ 
เกิดจากความลนลานอันไร้ประโยชน์ก็จะหมดไป
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๒. คำสาปเรื่องโทสะ

เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วว่า “โลภะ”  เป็นพลังงานที่ดึงข้อมูล 
ซึ่งถูกป้อนเข้ามาให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 

ในทางตรงกันข้าม พลังงานที่คอยปฏิเสธ ผลักไส ทำให้เกิด 
ความรู้สึกไม่อยากเห็นหรือไม่อยากรับฟังข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามานั้น  
ชื่อว่า “โทสะ”

ตัวอย่างเช่น เราคงไม่รู้สึกดีใจหากเห็นอีกฝ่ายทำสีหน้าเบื่อหน่าย  
และเมื่อนำมาวิเคราะห์ตามหลักพุทธศาสนาแล้ว มันคือการรับภาพ 
ที่อีกฝ่ายไม่ได้หันมาทางเรา ไม่แสดงสีหน้าความรู้สึกใด  ๆ  ผ่านเข้ามา 
ทางตา แล้วนำมาตัดต่อข้อมูลภายในสมองว่า “เป็นข้อมูลที่ไม่ชอบ” 

กล่าวคือ โทสะ ไม่ใช่เฉพาะสภาพที่เป็นความโกรธปุด ๆ  เท่านั้น  
แต่รวมถึงพลังงานที่ผลักไสข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งของหัวใจเรา แม้เพียง 
เล็กน้อยก็ตาม

เมื่อเราถูก  “โทสะ”  เล่นงาน เราจะนึกอยากตำหนิอีกฝ่ายขึ้นมาว่า  
“นี่  ทำไมดูเบื่อขนาดนั้น”  ทว่านั่นเป็นเพียงการวางเงื่อนไขของใจ 
ที่เกิดขึ้นมาควบคุมให้รู้สึกอยากผลักไส ปฏิเสธภาพ  “สีหน้าเบื่อหน่าย”  
ที่อยู่ตรงหน้าออกไปเท่านั้น
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ลักษณะเด่นของ  “โทสะ”  คือ นอกจากใจจะเกิดความเครียดอย่าง 
รุนแรงขึ้นมาในทันทีที่คิดว่า  “อยากปฏิเสธ”  แล้ว ภายในร่างกายยังหลั่ง 
สารพิษที่ทำให้รู้สึกไม่สบายออกมาด้วย

ต่อไปมาดูกันว่า พลังงานกิเลสที่เป็น  “โทสะ”  นี้จะปรากฏออกมา 
ในรูปแบบใดบ้าง 

อนัทีจ่รงิการผลกัไสสภาพทีไ่มเ่ปน็ไปตามทีใ่จคดิ เช่น “ความเหงา”  
“ความอิจฉา” “ความเสียใจในภายหลัง” ล้วนเกิดจากวัตถุดิบที่ผลิต 
พลังงานประเภทเดียวกันออกมา

นั่นคือพลังงานโทสะ 
ยิ่งมีพลังงานโทสะมากเท่าใด 
เรายิ่งตกลงไปในความรู้สึกแง่ลบได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น



21
พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ

โทสะที่เรียกว่า ความเหงา

ความรู้สึกที่เรียกว่าความเหงานั้นเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ 
การได้ฟังเนื้อเพลงหรือเรื่องเล่านั้น แม้ว่าเราอาจรู้สึกถึงความ 

ไพเราะ แต่หากวิเคราะห์พลังงานที่เกิดขึ้นในใจโดยละเอียดแล้วจะพบว่า  
มันเป็นเพียงสภาพที่ถูกสาปด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นจากโทสะเท่านั้น

สิ่งเร้าที่ถูกป้อนเข้ามาในใจคือ “สภาพที่ไม่น่าพึงพอใจของเราใน 
ตอนนี้” 

พลังงานโทสะจะผลักไสสิง่เร้าวา่ “ไม่อยากรับเข้ามา” อย่างคลุมเครือ  
และใน “ความเหงา” นั้นไม่มีเป้าหมายชัดเจน 

ดังนั้นเมื่อรู้ตัวอีกที เราก็อยู่ในสภาพที่พลังงานกิเลสที่เป็นโทสะ 
กำลังทำงานอย่างคลุมเครือแล้ว และทำให้เรารู้สึกว่า “ทำไมรู้สึกเหงาจัง”

ลองยกตัวอย่างเช่น คนที่ปัจจุบันไม่ได้กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่  
ซึ่งเปรียบเสมือนใบไม้แห้งในฤดูหนาวที่ปะทะกับอากาศหนาวเย็น แต่ 
จู่  ๆ  ก็นึกถึงภาพเมื่อฤดูหนาวปีก่อนว่าเคยเดินอยู่บนถนนสายเดียวกันนี้ 
กับคนรักเก่าอย่างสนุกสนาน 

ข้อมูลนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นมาในใจ เกิดแรงผลักไส 
ให้เราไม่สามารถยอมรับสภาพปัจจุบันนี้ได้  เป็นสภาพของพลังงาน 
ที่บางเบา ไม่ชัดเจน ไม่ชวนให้ลุกขึ้นมาทำอะไร และไม่นำไปสู่ความรู้สึก 
ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

สภาพการณ์เช่นนี้อันตรายมาก เนื่องจากเราสร้างภาพมายาขึ้น 
ภายในสมองว่าเป็นความรู้สึกที่ดี ดังนั้นเมื่อเรานึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
ในปีก่อนแล้วหลั่งน้ำตาของสาวน้อยออกมา เราอาจจะมัวเมาไปกับความ 
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รู้สึกนั้นได้ง่าย ๆ และยิ่งไหลไปตาม 
ความรู้สึกนั้นไปเรื่อย ๆ 

ความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนกับเพลง 
หรือวรรณกรรมได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง 
เป็นเรื่องที่อันตราย 

เหตุท่ีกล่าวเช่นน้ีเพราะนอกจาก 
พลังงานโทสะจะกำลังทำงานอยู่แล้ว  
ในสมองเรายังเห็นว่าโทสะเป็นความ 
รู้สึกที่ดี ทั้งที่ในความเป็นจริงหัวใจ 
กำลังถูกบีบรัดและร่างกายก็กำลัง 
หลั่งสารพิษที่เกิดจากพลังงานโทสะ 
ออกมาด้วย

ทว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น มักจะมองข้ามความรู้สึกที่กำลัง 
เกิดขึ้นจริงกับร่างกายและจิตใจของตัวเองไป และไปเปลี่ยนแปลงเฉพาะ 
ข้อมูลในสมองว่า “ระ...รู้สึกดีจัง” 

หากเราไม่รู้จักแยกแยะความจริงเช่นนี้ เมื่อเราถูกความเจ็บปวด 
ในความเหงากระทำ พลังงานกิเลสที่เป็นโทสะจะเพิ่มมากขึ้น เราจะ 
กลายเป็นคนที่มีนิสัยขี้เหงาและขี้กังวลง่ายขึ้น 

นา่เสยีดายทีเ่ราไมรู่ว้า่ความเหงานัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร จงึไมส่ามารถ 
ควบคมุได้ เมือ่รูต้วัอกีทคีวามเหงากบ็กุรกุเขา้มาอยูใ่นบา้นของเราเสยีแลว้ 

จากตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ใบไม้แห้งหรืออากาศในฤดูหนาว 
อาจเป็นสวิตช์เปิดโหมดความเหงาของผู้ที่เป็นโสด แต่ครั้งนี้เราลองมาดู 

ฮึก
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สวิตช์ความเหงาที่เข้ามาแทรกระหว่างความรักของคนสองคนกัน
ทั้งที่เมื่อก่อนคนรักเคยส่งข้อความมาหาเรามากมาย แต่เมื่อเวลา 

ผ่านไป ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่สดใหม่แล้ว จำนวนข้อความที่ส่งมา 
อาจจะลดลง นอกจากนี ้ จากทีเ่มือ่กอ่นคอยคดิหาคำทีจ่ะมาใชเ้ปน็หวัเรือ่ง 
ทุกครั้ง แต่ตอนนี้กลับตอบกลับมาเป็น “Re: ตอบกลับด้วยหัวข้อเดิม ๆ”  
แทน

ในเวลาเชน่นีห้วัใจของเรากจ็ะเปดิสวติชค์วามเหงาขึน้มาโดยอตัโนมตั ิ 
กล่าวคือ เมื่อ “สิ่งเร้าที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความรัก” ที่เคยเพลิดเพลินเมื่อก่อน 
ลดน้อยลง ปฏิกิริยาการปฏิเสธที่คลุมเครือจึงเกิดขึ้น 

หากพูดตามตรงแล้ว มันเป็นเพียงการเผาผลาญพลังงานกิเลส 
ที่เป็นโทสะ ที่มีต่อภาพบนหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งเรารับรู้เข้ามาทางประสาทตา 
เท่านั้น น่าสงสารที่เมื่อมีพลังงานกิเลสที่เป็นโทสะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว 
ก็จะมีแต่ความสูญเสีย ทั้งสูญเสียเสน่ห์ของตนไปและอีกฝ่ายก็จะปฏิบัติ 
กับเราแบบไม่ใส่ใจเท่าที่ควรอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรปรับปรุงตัวไม่ให้จมอยู่ในความเจ็บปวด 
ภายในสมอง อย่างเชน่ ความเหงา และปรบัปรงุตวัใหเ้ปน็ผูห้ญงิทีม่เีสนห่ ์ 
จนผู้ชายถึงกับประทับใจว่า “เฉพาะคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะไม่ปฏิบัติด้วย 
แบบไม่ใส่ใจ” เหตุใดท่าทีของเขาจึงเปลี่ยนไปเป็นแบบไม่ใส่ใจ 

นั่นเป็นเพราะคุณผู้หญิงขาดเสน่ห์ไปนั่นเองครับ 
อะ...อะไรนะ
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โทสะที่เรียกว่า ความอิจฉา

แม้ว่าข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา เช่น การเห็น การได้ยิน จะเป็น 
เรื่องที่น่าพึงพอใจ แต่เรากลับไม่อยากรับสิ่งนั้นเข้ามา และรู้สึกไม่พอใจ 
กับเรื่องที่น่ายินดีนั้น ความรู้สึกนี้เรียกว่า “ความอิจฉา” 

ความอิจฉาเป็นการทำงานของพลังงานกิเลสที่เป็นโทสะซึ่งปฏิเสธ 
ไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยิน เมื่อรู้ว่าสิ่งที่พึงพอใจนั้นไม่ใช่ของเรา แต่ 
เป็นของคนอื่น

ตัวอย่างเช่น ความอิจฉาที่มีต่อเพื่อนร่วมงานที่เจ้านายถูกใจมาก  
เราอาจรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ ในนาทีที่เสียงชมจากเจ้านาย 
ชมเพื่อนร่วมงานคนนั้นลอยมา ในใจเราก็จะคิดซ้ำไปซ้ำมาว่า “ทั้งที่ 
ฉันตั้งใจทำงานมากกว่าแท้  ๆ นี่คิดว่าหน้าตาดีเลยมาประจบประแจง 
เจ้านายละสิ แบบนี้ฉันยอมรับไม่ได้” 



25
พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ

การคิดเช่นนี้เป็นการทำให้ความไม่พอใจของตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ 
ถูกต้อง ไม่ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสักเท่าไร 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงเป็นเพียงพลังงานกิเลสที่เป็น 
โทสะซึ่งไม่อยากรับรู้ถึงเสียงที่เจ้านายเอ่ยออกมา และผู้ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการทำงานของพลังงานกิเลสที่เป็นโทสะก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน 
ที่ประจบประแจง แต่เป็นตัวเราเองที่ทำให้ตัวเองแปดเปื้อนด้วยพิษจาก 
โทสะ

 
การทีเ่ราจะรูส้กึอจิฉาใครสกัคนไดน้ัน้ เรากบัอกีฝา่ยจะตอ้งมจีดุรว่ม 

ที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ เช่น ในตัวอย่างเมื่อสักครู่ จุดร่วมคือ เป็นผู้หญิง 
เหมือนกันและทำงานที่เดียวกัน

โดยปกติ แม้ว่าไอดอลในโทรทัศน์ หรือนักแสดงในภาพยนตร์ 
จะมีชีวิตที่สุดวิเศษอย่างไร แต่เราจะไม่รู้สึกอิจฉา นั่นเป็นเพราะเขา 
ไม่มีจุดร่วมกับเราจึงไม่เป็นเป้าหมายที่เราจะนำมาเปรียบเทียบตั้งแต่แรก  
แต่ถ้าหากเราเก็บสะสมพลังงานกิเลสที่ เป็นโทสะไว้เป็นจำนวนมาก  
จนกลายเป็นนิสัยขี้อิจฉาไปแล้ว  เราจะสามารถอิจฉาได้กระทั่งคนที่ 
ไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับเรา และรู้สึกไม่พอใจได้ง่ายขึ้น

หากเป็นเช่นนั้น ทุกครั้งที่เห็นมหาเศรษฐีในโทรทัศน์ก็จะเกิด 
ความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมา  เห็นนักแสดงหญิงได้แต่งงานกับผู้ชายดี  ๆ  
ความเกลียดชังก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแง่ลบขึ้น และจะถูก 
กระตุ้นขึ้นมาเช่นนี้เรื่อยไปเมื่อข้อมูลที่น่าพึงพอใจผ่านเข้ามาทางตาหรือ 
ทางหู ทำให้รู้สึกยินดีออกมาจากใจไม่ได้ ซึ่งเป็นสภาพที่น่าสงสารและ 
ไม่มีความสุข
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อาการอิจฉานั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานกิเลสที่เป็นโทสะซึ่งสะสม 
อยู่ในใจมาเป็นวัตถุดิบ ดังนั้น หากเราเป็นคนที่ชอบเพิ่มพลังงานกิเลส 
ที่เป็นโทสะ โดยแสดงออกมาในลักษณะการนินทาคนอื่น วิจารณ์รสชาติ 
อาหารในร้านอาหาร บ่นว่าหนังที่ดูนั้นน่าเบื่อ ก็ยิ่งเป็นการสะสมเชื้อเพลิง 
ที่จะใช้ในการอิจฉาไปโดยไม่รู้ตัว 

โง่เสียจริง...นั่นเป็นทางไปสู่การทำลายตนเองแล้ว
ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะลด  “พลังงานกิเลสที่เป็นโทสะ”  ซึ่ง 

เป็นเชื้อเพลิงให้กับความอิจฉานั้น จะช่วยป้องกันไม่ให้ใจเราน่าเกลียด  
น่าเวทนา และนิสัยเราจะอ่อนโยนขึ้น จะรู้สึกยินดีกับสภาพที่น่าพึงพอใจ 
ของคนอื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจ และเปลี่ยนเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับคนอื่น 
ไปได้พร้อม ๆ กัน


