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อย่่าได้้คิิด้ว่่าคินที่่�พย่าย่ามปลอบใจคิุณ

ใช้้ช้่ว่ิตอย่่างสุุขสุบาย่ไร้้กัังว่ล

ที่่ามกัลางถ้้อย่คิำเร้่ย่บง่าย่แสุนสุงบ

ที่่�บางคิร้ั�งที่ำให้้คิุณร้้้สุึกัด้่ขึ�นได้้ ...

เพร้าะห้ากัเขาม่ช้่ว่ิตสุุขสุบาย่ไร้้กัังว่ลแล้ว่

เขาย่่อมไม่อาจคิ้นพบถ้้อย่คิำเห้ล่าน่�

ไร้เนอร้์ มาร้่อา ร้ิลเคิอ (Rainer Maria Rilke) 

จากั จดหมายถึึงกวีีหนุ่่�ม (Letters to a Young Poet)
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อาริัมภบท

บางคิรั้�งผมจะเข่ย่นอะไร้เพ่�อปลอบใจตัว่เอง อย่่างบที่เร่้ย่นจากั 

ช้ว่่งเว่ลาอันย่�ำแย่่ คิว่ามคิิด้ต่างๆ ห้ร้อ่เขย่่นเพ่�อที่ำสุมาธิ ิผมเขย่่น 

ร้าย่กัาร้และตัว่อย่่างของสุิ�งที่ั�งห้ลาย่ เข่ย่นสุิ�งที่่�ผมอย่ากัเต่อน 

ตัว่เองให้้ร้ะลึกัถ้ึง ห้ร้่อสุิ�งที่่�เร้่ย่นร้้้จากัคินอ่�นและช้่ว่ิตอ่�นๆ

 เปน็เร่้�องลกััลั�นแสุนปร้ะห้ลาด้ที่่�เร้ามกััได้้ร้บับที่เร่้ย่นช้วิ่่ต 

อนัชั้ด้แจง้และปร้ะโลมใจที่่�สุดุ้ในช่้ว่งเว่ลาท่ี่�เลว่ร้้าย่ที่่�สุดุ้ เร้าจะไม ่

นกึัถึ้งอาห้าร้มากัเท่ี่ากัับเว่ลาที่่�เร้าหิ้ว่ และเร้าจะไม่นกึัถ้งึแพช้ช้้พ่ 

มากัเที่่ากัับเว่ลาที่่�เร้าตกัจากัเร้่อ

 ห้นงัสุอ่เลม่น่�ค่ิอห้นึ�งในแพช้ช้้พ่ของผม เปน็กัลุ่มคิว่ามคิิด้ 

ที่่�พยุ่งผมไม่ให้จ้มลง และผมห้ว่งัว่า่มันจะพาคุิณลอย่ไปพบแผน่ดิ้น 

เช้่นกััน
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หมายเหตุเก่�ยวกับโคริงสืริ้าง

ห้นังสุ่อเล่มน่�ยุ่่งเห้ย่ิงพอๆ กัับช้่ว่ิต

 มนัปร้ะกัอบด้้ว่ย่บที่ต่างๆ ที่่�สุั�นบา้งย่าว่บ้าง ม่ที่ั�งร้าย่กัาร้ 

ตา่งๆ คิำพงัเพย่ ถ้อ้ย่คิำท่ี่�ย่กัมาจากัท่ี่�อ่�น กัร้ณศ่ึกึัษา และปร้ะเด้น็ 

อ่�นๆ อ่กัมากั ม่กัร้ะที่ั�งสุ้ตร้อาห้าร้ ซึ่ึ�งล้ว่นได้้รั้บอิที่ธิิพลจากั 

ปร้ะสุบกัาร้ณ์โด้ย่ม่แร้งบันด้าลใจสุาร้พัด้อย่่าง ตั�งแต่คิว่อนตัม 

ฟิสิิุกัสุไ์ปจนถ้งึปร้ชั้ญา ตั�งแตภ่าพย่นตร้ท์ี่่�ผมช้อบไปจนถ้งึศึาสุนา 

ห้ร้่ออินสุตาแกัร้ม

 คิุณจะอ่านมันอย่่างไร้กั็ได้้ตามใจช้อบ คิุณจะเริ้�มจากั 

บที่แร้กัแล้ว่จบที่่�บที่สุุด้ที่้าย่ ห้ร่้อเริ้�มจากัที่้าย่เล่มแล้ว่จบที่่�จุด้ 

เร้ิ�มต้น ห้ร้่อเร้ิ�มจากัจุด้ใด้กั็ได้้

 คิณุจะขย่ำห้ร่้อฉีก่ับางห้นา้ออกัจากัห้นงัสุ่อกัไ็ด้้ คิณุจะให้้ 

เพ่�อนย่่มกั็ได้้ (แต่อาจไม่ด่้เที่่าไร้นักัห้ากัคุิณฉ่ีกับางห้น้าไปแล้ว่)  

คิุณว่างมันไว้่ท่ี่�ห้ัว่เต่ย่งห้ร่้อข้างช้ักัโคิร้กัก็ัได้้ คิุณโย่นมันออกัไป 

นอกัห้น้าต่างกั็ย่ังได้้ ไม่ม่กัฎเกัณฑ์์ใด้ที่ั�งนั�น
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 อย่่างไร้กั็ตาม ม่แกั่นที่่�บังเอิญตร้งกัันร้ะห้ว่่างเน่�อคิว่าม 

ยุ่่งเห้ย่ิงในเล่มอย่้่ คิ่อกัาร้เช้่�อมต่อ เร้าคิ่อทีุ่กัสุิ�ง และเร้าเช้่�อมต่อ 

กัับทุี่กัอย่่าง มนุษย่กั์ับมนุษย่ ์ช้ว่่งเว่ลากัับช่้ว่งเว่ลา คิว่ามเจ็บปว่ด้ 

กัับคิว่ามสุุข คิว่ามสุิ�นห้ว่ังกัับคิว่ามห้ว่ัง

 ในย่ามย่ากัลำบากั เร้าต้องกัาร้กัาร้ปลอบปร้ะโลมใจ 

อย่่างลึกัซึ่ึ�ง บางอย่่างที่่�เร่้ย่บง่าย่ บางอย่่างที่่�เป็นแร้งสุนับสุนุน 

อันมั�นคิง เป็นด้ังห้ินผาให้้ย่ึด้เห้น่�ย่ว่

 เร้าต่างม่สุิ�งน่�อย่้่ในตัว่แล้ว่ ที่ว่่าบางคิรั้�ง เร้ากั็ต้องกัาร้ 

คิว่ามช้่ว่ย่เห้ล่อเล็กัน้อย่เพ่�อให้้มองเห้็นมัน 







ตอน้ท่� 1





บางที่่ บ้านอาจไม่ใช้่สุถ้านที่่�

แต่เป็นภาว่ะที่่�ไม่อาจลบเล่อนได้้

เจมสุ์ บอลด้์ว่ิน (James Baldwin)

จากั ห้องของโจวีันุ่นุ่ี (Giovanni’s Room)
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ทาริกน้้อย

จินตนากัาร้ว่่าคิุณเป็นที่าร้กัน้อย่ คิุณย่่อมมองด้้ที่าร้กัและคิิด้ว่่า 

เจา้ตวั่นอ้ย่ไมข่าด้พร้อ่งสุิ�งใด้ทัี่�งสิุ�น ที่าร้กัผ้น้่�เกัดิ้มาอย่่างสุมบ้ร้ณ์  

ม่คิุณคิ่าโด้ย่ธิร้ร้มช้าติตั�งแต่ลมห้าย่ใจแร้กั คิุณคิ่าของที่าร้กัน้อย่ 

ไม่ได้้ขึ�นอย่้ก่ับัปัจจยั่ภาย่นอกัอย่่างคิว่ามมั�งคัิ�ง ร้้ปลกััษณ์ มมุมอง 

ที่างกัาร้เม่อง ห้ร่้อช้่�อเสุย่่ง แตเ่ปน็คิณุคิา่นบัอนนัตข์องช้ว่่ติมนษุย่์  

คิณุค่ิาน่�ย่งัอย่้กั่ับเร้าแม้เร้าห้ลงลม่มนัง่าย่ด้าย่ขึ�นที่กุัท่ี่ เร้าม่ช้ว่่ติ 

และเป็นมนุษย์่มากัเที่่ากัับว่ันท่ี่�ล่มตาด้้โลกั สุิ�งที่่�เร้าต้องกัาร้ค่ิอ 

กัาร้ด้ำร้งอย่้่ และกัาร้ม่คิว่ามห้ว่ัง
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คุณเองคือเป้าหมาย

คิุณไม่ต้องพัฒนาตัว่เองอย่่างสุม�ำเสุมอเพ่�อร้ักัตัว่เอง คิว่ามรั้กั 

ไมใ่ช้สุ่ิ�งที่่�คุิณสุมคิว่ร้ได้้รั้บเม่�อบร้ร้ลุเปา้ห้มาย่เท่ี่านั�น อย่่าปล่อย่ให้ ้

แร้งกัด้ด้ันในโลกับด้ขย่่�คิว่ามกัรุ้ณาต่อตัว่เองของคิุณ คิุณสุมคิว่ร้ 

ได้้ร้ับคิว่ามร้ักัตั�งแต่เกัิด้จว่บจนปัจจุบัน ใจด้่กัับตัว่เองเถ้อะนะ



ไม่ม่อะไร้แกัร้่งกัล้าไปกัว่่าคิว่ามห้ว่ังเล็กัๆ ที่่�ไม่มอด้ด้ับ
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คำาพููดของพู่อเมื�อคริาวหลงป่า

คิรั้�งห้นึ�งผมกัับพ่อห้ลงป่าในฝรั้�งเศึสุ ขณะนั�นผมอายุ่ 12-13 ป ี

ในยุ่คิท่ี่�น้อย่คินจะม่โที่ร้ศึัพที่์ม่อถ้่อ เร้ากัำลังที่่องเที่่�ย่ว่ในช้นบที่ 

ห้า่งไกัลจากัช้าย่ฝั�ง ซึ่ึ�งเปน็ร้้ปแบบกัาร้ที่อ่งเท่ี่�ย่ว่ในว่นัห้ย่ดุ้ที่ั�ว่ไป 

ของช้นช้ั�นกัลางที่่�ผมไม่ม่ว่ันเข้าใจ ป่าท่ี่�เร้าไปว่ิ�งด้้ว่ย่กัันนั�นอย่้่ 

บร้ิเว่ณลุ่มแม่น�ำลัว่ร้์ คิร้ั�นผ่านไปร้าว่คิร้ึ�งช้ั�ว่โมง พ่อของผมกั็ร้้้ตัว่  

“อ้าว่ เห้ม่อนเร้าจะห้ลงที่างแล้ว่ละ” เร้าเด้ินว่กัไปว่นมา พย่าย่าม 

ห้าที่างออกั แต่โช้คิไม่ด่้เลย่ พอ่ของผมถ้ามที่างจากัช้าย่สุองคินท่ี่� 

เขา้มาลา่สุตัว่ ์แตพ่ว่กัเขาบอกัที่างผดิ้ ผมสุงัเกัตว่า่พอ่เริ้�มลนลาน  

แม้เขาจะพย่าย่ามไม่ให้้ผมร้้้กั็ตามที่่ เร้าห้ลงป่ามาห้ลาย่ช้ั�ว่โมง  

และต่างร้้้ว่่าป่านน่�แม่ต้องกัลัว่มากัแน่ ผมเพิ�งได้้ฟิังเร้่�องร้าว่ของ 

ช้าว่อิสุร้าเอลท่ี่�ตาย่ร้ะห้ว่่างกัาร้ซัึ่ด้เซึ่พเนจร้ในคิัมภ่ร้์ไบเบิล 

ที่่�โร้งเร่้ย่น จึงจินตนากัาร้ได้้ไม่ย่ากัเลย่ว่่าเร้ากัำลังจะปร้ะสุบ 

ช้ะตากัร้ร้มเด่้ย่ว่กััน “ถ้า้เร้าเด้นิตร้งไปเร้่�อย่ๆ เร้าจะออกัจากัที่่�น่�ได้้” 

พ่อบอกั

 เขาพ้ด้ถ้้กั ในท่ี่�สุุด้เร้ากั็ได้้ย่ินเสุ่ย่งร้ถ้ร้าและไปถ้ึง 

ถ้นนเสุ้นห้ลักั เร้าอย่้่ห้่างจากัห้ม่้บ้านที่่�เป็นจุด้เริ้�มต้น 11 ไมล ์
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แต่อย่่างน้อย่เร้ากั็เห็้นป้าย่ต่างๆ แล้ว่ เร้ากั้าว่พ้นจากัแมกัไม้  

และผมมักันึกัถ้ึงกัลยุ่ที่ธิ์น่�ย่ามท่ี่�ห้ลงที่าง ที่ั�งกัาร้ห้ลงที่างจร้ิงๆ  

และกัาร้ห้ลงที่างเชิ้งอุปมา ผมนึกัถึ้งเร่้�องน่�เม่�อสุติแตกั เม่�อผม 

ใช้้ช้่วิ่ตกัับอากัาร้แพนิกัที่่�แที่ร้กัซึ่ึมด้้ว่ย่ภาว่ะซึึ่มเศึร้้า เม่�อหั้ว่ใจ 

เต้นรั้ว่ด้้ว่ย่คิว่ามกัลัว่ เม่�อผมแที่บไม่ร้้้จักัตัว่เอง และไม่ร้้้ว่่าจะม่ 

ช้ว่่ติตอ่ไปได้้อย่า่งไร้ ถึา้เราเดนิุ่ตรงไปเร่�อยๆ เราจะออกจากที่ี�นุ่ี�ได ้

เด้ินตร้งไปข้างห้น้า กั้าว่ต่อกั้าว่จะพาคุิณไปไกัลกัว่่ากัาร้วิ่�งว่น 

เป็นว่งกัลมเสุมอ สุิ�งสุำคิัญคิ่อคิว่ามมุ่งมั�นที่่�จะเด้ินต่อไป
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ไม่เป็น้ไริ

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะแห้ลกัสุลาย่

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะม่บาด้แผลแห้่งปร้ะสุบกัาร้ณ์

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะม่ช้่ว่ิตยุ่่งเห้ย่ิง

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะเป็นถ้้ว่ย่ช้าท่ี่�แตกับิ�น ถ้้ว่ย่อย่่างนั�นละ 

ที่่�มากัด้้ว่ย่เร้่�องร้าว่

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะอ่อนไห้ว่ แปลกัแย่กั และห้ลั�งน�ำตา 

อันห้ว่านปนขมให้้เพลงห้ร้่อภาพย่นตร้์ที่่�คิุณไม่คิว่ร้จะช้อบ

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะช้อบสุิ�งที่่�คิุณช้อบ



22    The Comfort Book

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะช้อบอะไร้กั็ตามเพ่ย่งเพร้าะคิุณช้อบมัน  

ไม่ใช้่เพร้าะมันด้้เที่่ ด้้ฉีลาด้ ห้ร้่อเป็นที่่�นิย่ม

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคินอ่�นต้องเป็นฝ่าย่ตามห้าคุิณบ้าง คิุณไม่ต้อง 

พย่าย่ามมากัเกิันไปจนสุญ้เสุย่่ตวั่ตน ไม่ตอ้งเปน็ฝา่ย่เขา้ห้าคินอ่�น 

ตลอด้เว่ลา ให้้พว่กัเขาเป็นฝ่าย่เอ่�อมม่อมาบ้างก็ัได้้ ด้ังท่ี่�แอนน์  

ลามอตต์ (Anne Lamott) นักัเข่ย่นผ้้ย่ิ�งให้ญ่กัล่าว่ว่่า “ปร้ะภาคิาร้ 

ไม่ว่ิ�งโร้่ไปที่ั�ว่เกัาะเพ่�อห้าเร้่อที่่�ต้องกัาร้คิว่ามช้่ว่ย่เห้ล่อ มันเพ่ย่ง 

ตั�งตร้ะห้ง่านและสุ่องแสุงเที่่านั�น” 

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณใช้้เว่ลาไม่คิุ้มคิ่าทีุ่กันาที่่

ไม่เป็นไร้เลย่ห้ากัคิุณจะเป็นตัว่ของตัว่เอง

ไม่เป็นไร้
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พูลังอำาน้าจ

มาร้์คิุสุ ออเร้ลิอุสุ (Marcus Aurelius) จักัร้พร้ร้ด้ิโร้มันและ 

นักัปร้ัช้ญาสุโตอิกัเห็้นว่่า ห้ากัเร้าเป็นทีุ่กัข์ด้้ว่ย่ปัจจัย่ภาย่นอกั  

“คิว่ามเจ็บปว่ด้ห้าได้้เกิัด้จากัสุิ�งนั�นไม่ กัาร้ปร้ะเมินค่ิามันของ 

ที่่านเองต่างห้ากัที่่�ที่ำร้้าย่ท่ี่าน ซึึ่�งท่ี่านม่อำนาจเพิกัถ้อนเม่�อไร้ 

กั็ได้้”

 ผมช้อบคิำพ้ด้น่� แต่กั็ร้้้ด้้ว่ย่ปร้ะสุบกัาร้ณ์ว่่าบางคิร้ั�ง 

พลังอำนาจท่ี่�ว่่ากั็ห้าได้้ย่ากัยิ่�ง เร้าไม่อาจด่้ด้นิ�ว่ท่ี่เด่้ย่ว่แล้ว่ขจัด้ 

คิว่ามร้้้สุึกัอย่่างคิว่ามเศึร้้าโศึกั คิว่ามเคิร้่ย่ด้จากังาน ห้ร่้อคิว่าม 

กัังว่ลเก่ั�ย่ว่กัับสุุขภาพที่ิ�งได้้ เม่�อเร้าห้ลงป่า คิว่ามกัลัว่อาจไม่ได้้ 

เกัิด้จากัป่าห้ร่้อกัาร้ห้ลงป่าโด้ย่ตร้ง แต่ร้ะห้ว่่างท่ี่�ห้ลงป่าเร้าจะ 

ร้้้สุึกัเห้ม่อนว่่าแห้ล่งที่่�มาของคิว่ามกัลัว่คิ่อ การหลงป่า ต่างห้ากั

 ที่ว่่ากัาร้ที่่องไว่้ว่่ามุมมองของเร้า คื่อ โลกัของเร้านั�น 

ช้่ว่ย่ได้้ สุถ้านกัาร้ณ์โด้ย่ร้อบไม่จำเป็นต้องเปล่�ย่นแปลงเพ่�อให้ ้

ที่ัศึนคิติของเร้าเปล่�ย่นไป เร้าต่างห้ลงที่างในป่าสุมมติที่่�บางคิร้ั�ง 

ห้ล่กัห้น่ไมพ่น้ ห้ากัเร้าปร้บัมมุมอง เร้ากัจ็ะอาศึยั่อย่้ใ่นพงไพร้น่�ได้้


