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น่ีไม่ใช่หนังสอืเกีย่วกบัตวัผมเอง  แต่เนือ่งจากหนงัสือเล่มนีพู้ดถงึเรือ่ง

ของอโีก้  ผมจงึจ�าเป็นต้องเอ่ยถงึค�าถามหนึง่  เพราะถ้าไม่พูดถงึผมคง

ถูกหาว่าเป็นพวกมือถือสาก  ปากถือศีลแน่ ๆ  

ผมเป็นใครถึงกล้ามาเขียนหนังสือเล่มนี้  

เรื่องราวของตัวผมไม่ได้มีอะไรส�าคัญเป็นพิเศษต่อบทเรียนที ่

คุณจะได้อ่านหลังจากนี้  แต่ผมก็ยังอยากเล่าไว้คร่าว ๆ ถึงจุดเริ่มต้น

ของหนงัสอืเพือ่แสดงให้เหน็ทีม่าที่ไปสกัหน่อย  เนือ่งจากตลอดช่วงชีวติ

อันแสนสั้นที่ผ่านมานั้น  ผมได้ประสบพบเจอกับอีโก้มาแล้วในทุกช่วง

วงจรชีวิตของมัน  ทั้งตอนที่คนเราตั้งปณิธาน  ประสบความส�าเร็จ  

และเผชิญความล้มเหลว  วนเวียนสลับกันไปมาไม่รู้จบ  

ตอนอายุ 19 ปี  ผมลาออกจากมหาวทิยาลัยเพราะรูสึ้กว่าตวัเอง

มีโอกาสอันน่าตื่นเต้นในการพลิกชีวิตรออยู่  ผู้คนแย่งกันเป็นที่ปรึกษา

อารัมภบทอันแสนเจ็บปวด
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ให้ผมเพื่อพยายามปลุกปั้นผมขึ้นมา  ผมเป็นเจ้าเด็กคนน้ันที่ทุกคน 

มองว่ามีอนาคตไกล  ผมประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว  

หลังจากที่ได้เป็นผู้บริหารอายุน้อยที่สุดของส�านักงานตัวแทน

แห่งหน่ึงในย่านเบเวอร์ลีฮิลส์ซ่ึงดูแลเหล่านักร้องนักแสดงผู้มีความ

สามารถ  ผมก็มีส่วนชักจูงให้วงดนตรีร็อกอันโด่งดังจ�านวนหนึ่งมา 

เซ็นสญัญาเข้าสงักดัและได้เป็นผูจ้ดัการให้พวกเขา  นอกจากนี ้ ผมยงั

ได้ให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้ขยีนหนงัสอืจ�านวนหนึง่ทีก่ลายเป็นนกัเขยีนหนงัสอื

ขายดีระดับหลายล้านเล่ม  รวมถึงบุกเบิกงานวรรณกรรมแนวใหม่ ๆ 

ขึ้นมา  ในช่วงวันเกิดอายุครบ 21 ปี  ผมได้ไปเป็นนักวางกลยุทธข์อง

บริษัทอเมริกัน แอพพาเรล  ซึ่งในเวลานั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าที่

เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก  และไม่นานหลังจากนั้น  ผมก็ได้ขึ้นเป็น 

ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  

พออายุ 25 ปี  ผมได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของตัวเอง  (ซึ่ง 

ขึน้แท่นหนงัสอืขายดีในทนัทแีม้ว่าเนือ้หาจะเป็นทีถ่กเถยีงกนัพอสมควร)  

โดยบนหน้าปกมีภาพถ่ายใบหน้าของผมปรากฏอยูอ่ย่างชัดเจน  นอกจาก

นั้น  บริษัทสร้างภาพยนตร์แห่งหนึ่งยังซื้อสิทธิในการน�าเรื่องราวชีวิต

ของผมไปสร้างเป็นรายการโทรทัศน์อีกด้วย  ในช่วงหลายปีถัดจากนั้น  

ผมได้สัง่สมสญัลกัษณ์แห่งความส�าเรจ็ไว้มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นอทิธพิล  

เวทแีสดงผลงาน  สือ่  ทรพัยากรต่าง ๆ  เงนิทอง  หรอืแม้แต่ข่าวฉาวโฉ่

เลก็น้อย  และผมก็ใช้สิง่เหล่านี้ในการสร้างบรษิทัทีป่ระสบความส�าเร็จของ

ตวัเองขึน้ในเวลาต่อมา  ซึง่ช่วยให้ผมได้ท�างานร่วมกบัลูกค้าทีม่ช่ืีอเสียง

และพร้อมจ่ายไม่อัน้  รวมทัง้ได้ท�างานทีท่�าให้ผมได้รบัเชญิไปบรรยาย

ตามงานสัมมนาและงานเลี้ยงสุดหรูทั้งหลาย  

SAMPLE



11

ทัง้นีท้ัง้นัน้  ความส�าเรจ็มกัมาพร้อมกบัความน่าเย้ายวนของการ

เล่านิทานที่สมบูรณ์แบบให้ตัวเองฟัง  มันเป็นเรื่องราวที่ทุกสิ่งราบรื่น  

ไม่มเีรือ่งของโชคช่วย  และทุกอย่างฟังดูเหมอืนกบัต�านาน  เหมอืนกบั

การเล่าถึงการด้ินรนต่อสู้อันเหลือเชื่อเพื่อก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ถึงแม้

โอกาสจะแทบเป็นศนูย์  อย่างการต้องนอนข้างถนน  ถกูพ่อแม่ตดัหาง

ปล่อยวัด  หรือยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อความทะเยอทะยานของตัวเอง  

นี่คือรูปแบบของการเล่านิทานที่ท�าให้ความสามารถกลายเป็นตัวตน 

ของคุณ  และคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับความส�าเร็จ

อย่างไรก็ตาม  นิทานประเภทนี้ไม่เคยตรงตามความเป็นจริง 

หรอืเป็นประโยชน์แต่อย่างใด  เรือ่งราวทีผ่มเพ่ิงเล่าไปละเว้นเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ไปมากมาย  ผมจงใจไม่เล่าถงึความตงึเครยีดกบัสิง่ล่อใจทัง้หลาย

ที่ได้เจอ  ความตกต�า่ท่ีท�าให้ปวดมวนในท้องและสารพัดความผดิพลาด

ถูกตัดทิ้งแล้วกองไว้บนพื้นของห้องตัดต่อเพื่อให้เหลือแต่เรื่องราว 

อันรุ่งโรจน์  มีหลายเหตุการณ์ที่ผมไม่ต้องการเอ่ยถึง  ไม่ว่าจะเป็น 

การถูกช�าแหละต่อหน้าสาธารณชนโดยคนที่ผมเคารพนับถือคนหนึ่ง  

(ซึ่งในเวลานั้นท�าให้ผมรู้สึกใจสลายจนต้องถูกน�าตัวส่งห้องฉุกเฉิน)   

วนัท่ีผมสติหลดุแล้วเดนิเข้าไปในห้องท�างานของหวัหน้าเพ่ือบอกว่าผม

ท�างานไม่ได้และอยากกลบัไปเรยีน  (ผมรูส้กึเช่นนัน้จรงิ ๆ)  ความไม่จรีงั

ยัง่ยนืของการตดิอนัดบัสนิค้าขายดแีละความจรงิทีว่่าระยะเวลาดงักล่าว

สั้นเพียงใด  (หนึ่งสัปดาห์)  งานแจกลายเซ็นนักเขียนที่มีแฟนหนังสือ

เข้าร่วมเพียงคนเดียว  หรือการที่บริษัทที่ผมก่อตั้งขึ้นแตกสลายออก

เป็นเสีย่ง ๆ จนผมต้องสร้างมนัขึน้มาใหม่  (ถงึสองครัง้)  ทัง้หมดนีเ้ป็น

เพียงตัวอย่างเหตุการณ์จ�านวนหนึ่งที่ถูกตัดทิ้งไป
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เรื่องราวที่ครบถ้วนกว่าเดิมนี้ก็ยงัเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของทัง้

ชีวิต  แต่อย่างน้อยมันก็ผนวกประเด็นส�าคัญ ๆ เข้าไปมากขึ้น  หรือ

อย่างน้อยที่สุดก็เป็นประเด็นที่ส�าคัญส�าหรับหนังสือเล่มนี้  ซ่ึงได้แก่

ความทะเยอทะยาน  ความส�าเร็จ  และความยากล�าบาก

ผมไม่ใช่พวกทีเ่ชือ่ว่าจู ่ๆ คนเราจะสามารถเหน็ทางสว่างได้แบบ

ปุบปับ  ความจริงแล้วไม่มีช่วงเวลาใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนเราได้

ในพรบิตา  แต่ต้องอาศัยโอกาสหลาย ๆ คร้ังต่างหาก  ซึง่ส�าหรบัผมแล้ว

ดูเหมือนว่าโอกาสส�าคัญท�านองนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในช่วงเวลาราว

หกเดือนในปี 2014  

อย่างแรกคือบริษัทอเมริกัน แอพพาเรล  (ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผม

สร้างผลงานที่ดีที่สุดส่วนใหญ่)  ก�าลังใกล้จะล้มละลาย  บริษัทมีหนี้สิน

หลายล้านดอลลาร์และกลายเป็นแค่เงาของสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต  

เจ้าของบรษิทั  (ซ่ึงผมชืน่ชมมาต้ังแต่สมยัยังอายุน้อย)  ถกูคณะกรรมการ

บรษิทัทีเ่ขาเลอืกมาเองกบัมือไล่ออกอย่างไร้เยือ่ใย  เขาตกต�า่จนถงึข้ัน

ต้องไปอาศัยนอนบนโซฟาในบ้านเพื่อน  หลังจากนั้นบริษัทตัวแทนที่

ท�าให้ผมเป็นทีน่บัหน้าถอืตาขึน้มาได้กต็กอยู่ในสถานการณ์คล้ายคลงึกนั  

โดยถกูบรรดาลกูค้าท่ีบรษัิทตดิหนีอ้ยูฟ้่องร้องแบบไร้ทางสูค้ด ี นอกจากนี ้ 

ที่ปรึกษาคนหนึ่งของผมก็ดูเหมือนจะสติแตกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  

ซึ่งท�าลายความสัมพันธ์ของเราไปพร้อมกันด้วย  

ผมสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาตามรอยเท้าของคนกลุ่มนี้  พวกเขา

คอืคนทีผ่มเคารพนบัถอื  แถมยงัเป็นคนฝึกฝนอบรมผมมา  ผมไม่เพียง

มองว่าคนเหล่านี้คือตัวแทนของความมั่นคง  (ทั้งในแง่การเงิน  สภาพ

อารมณ์  และจิตใจ)  เท่านั้น  แต่ความมั่นคงของพวกเขายังเป็นแก่น

SAMPLE



13

ของตัวตนและคุณค่าที่ผมมองว่าตัวเองมีอีกด้วย  ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

พวกเขากลับพังไม่เป็นท่าต่อหน้าผมทีละคน ๆ 

ทกุอย่างเร่ิมดิง่ลงเหว  หรืออย่างน้อยผมกร็ูส้กึเช่นน้ัน  ผมเปลีย่น

จากการปรารถนาทีจ่ะเป็นเหมอืนใครบางคนมาตลอดชีวติไปเป็นตระหนัก

ว่าผมไม่มวีนัอยากเป็นเหมอืนเขาเดด็ขาด  มนัเป็นความรูสึ้กทีเ่จ็บปวด

ชอกช�้าในแบบที่คนเราไม่สามารถเตรียมใจไว้ล่วงหน้าได้เลย   

ทั้งนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นจากความล้มเหลวในท�านอง

เดียวกัน  ปัญหาท้ังหลายท่ีผมละเลยไปในการใช้ชีวิตเริ่มผุดขึ้นมาใน

ตอนที่ผมยังไม่พร้อมรับมือ

แม้ว่าผมจะประสบความส�าเร็จมากมาย  แต่ผมกลับจมปลักอยู่

ในเมืองเดิมที่ผมเริ่มต้นท�างานในสภาพตึงเครียดและท�างานหนักจน 

เกนิไป  ผมปล่อยให้ความเป็นอสิระที่ได้มาอย่างยากล�าบากหลุดมอืไป

เพราะไม่สามารถปฏิเสธเงินตรากับความตื่นเต้นจากภาวะวิกฤติที่ผม

มองว่าน่าสนใจได้  ผมตงึเครยีดมากเสยีจนแม้แต่อุปสรรคท่ีเลก็น้อยท่ีสดุ

ก็สามารถท�าให้ผมเดอืดดาลจนควบคมุตวัเองไม่ได้  งานทีเ่คยง่ายดาย

ในอดตีกลบักลายเป็นเร่ืองยากล�าบาก  ความเชือ่มัน่ในตวัเองและในผูอ้ืน่

ของผมพังทลายลง  จากนั้นคุณภาพชีวิตของผมก็พังไปด้วย  

ผมจ�าได้ว่าวันหนึ่งผมกลับถึงบ้านหลังจากต้องเดินทางติดต่อ

ธุรกิจนานหลายสัปดาห์แล้วเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเพียง

เพราะสัญญาณไวไฟที่บ้านใช้การไม่ได้  ผมคิดในใจว่า  ถ้าฉันไม่รีบส่ง

อีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้  ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้   

ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้  ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้ 

ออกไปตอนนี้...
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คุณอาจเชื่อว่าตัวเองก�าลังท�าสิ่งที่สมควรท�า  จากนั้นสังคมจะ

ตอบแทนคุณเอง  แต่กลับกลายเป็นว่าคุณต้องโดนว่าที่ภรรยาทอดทิ้ง

ไปเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว  

เหตกุารณ์ท�านองนีเ้กดิขึน้ได้อย่างไรกนั  เป็นไปได้หรอืทีวั่นหนึง่

คนเราจะรูส้กึว่าตวัเองยนือยูบ่นจดุสงูสดุ  แต่พออกีวนักลบัต้องพยายาม

ขุดตัวเองออกจากซากปรักหักพังหลังโดนระเบิดติด ๆ  กัน  จากนั้นก็

พยายามลุกขึ้นมาให้ได้อีกครั้ง

ประโยชน์อย่างหน่ึงของเหตุการณ์ประเภทนีค้อื  มนับงัคบัให้ผม

ยอมรับความจริงว่าผมเป็นคนบ้างาน  และไม่ใช่แค่บ้างานแบบ  “อ๋อ  

เขาแค่ท�างานมากเกินไป”  หรือ  “พักผ่อนสักหน่อยก็หาย”  เท่านั้น  

แต่เป็นแบบ  “ถ้าเขาไม่เริม่ไปสงัสรรค์หรอือาบน�า้อาบท่าเสยีบ้าง  เขา

จะต้องตายก่อนเวลาอันควรแน่”  เช่นเดียวกับคนจ�านวนมาก  ผมได้

ค้นพบว่าแรงผลักดันและความต้องการอันแรงกล้าที่เคยช่วยให้ผม

ประสบความส�าเรจ็ตัง้แต่อายยุงัน้อยมีข้อเสยีอยูด้่วย  ปัญหาไม่ได้อยูท่ี่

ปรมิาณงาน  แต่อยู่ท่ีการมองว่างานมีบทบาทท่ีส�าคญัเกนิจรงิต่อตวัตน

ของผมเอง  ผมตดิกบัดกักลายเป็นนกัโทษทีถ่กูจองจ�าโดยความคดิของ

ตวัเอง  และผลทีต่ามมากค็อืความเจบ็ปวดและความคบัข้องใจท่ีไม่มวีนั

จบสิ้น  ซึ่งผมจ�าเป็นต้องค้นหาสาเหตุให้ได้  ไม่อย่างน้ันผมคงต้อง 

พังพินาศไปอย่างน่าสลดใจเช่นเดียวกับบรรดาบุคคลต้นแบบของผม 

ในฐานะนักวจิยัและนกัเขยีน  ผมได้ศกึษาประวัตศิาสตร์กบัธรุกจิ

มานาน  เช่นเดียวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรา  หากคุณ

พิจารณาเป็นเวลานานพอก็ย่อมสังเกตเห็นประเด็นบางอย่างที่ปรากฏ
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ให้เห็นซ�า้ ๆ  ประเด็นเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ผมสนใจมานาน  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องอีโก้ 

ผมคุน้เคยกบัอโีก้และผลกระทบทีต่ามมาของมนัด ี ความจริงแล้ว

ผมได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลาเกือบปีก่อนหน้า

เหตุการณ์ที่ผมเล่าให้คุณฟังข้างต้น  แต่ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวด

ในช่วงเวลาดงักล่าวต่างหากทีช่่วยให้ผมมองเห็นภาพของแนวคดิต่าง ๆ 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ได้อย่างชัดเจนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  

ประสบการณ์ตรงที่ว่านี้ช่วยให้ผมมองเห็นผลเสียของอีโก้  ทั้งที่

ปรากฏต่อตัวผมเอง  ในหน้าประวัติศาสตร์  ในหมู่เพื่อนฝูง  ลูกค้า  

และเพื่อนร่วมงาน  (ซึ่งบางคนก็อยู่ในจุดสูงสุดของแวดวงที่ตัวเอง

ท�างานอยู่)  อีโก้ท�าให้ผู้คนที่ผมชื่นชมต้องเสียเงินเป็นร้อย ๆ ล้าน

ดอลลาร์  แถมยงัพลาดเป้าหมายในจงัหวะทีก่�าลังจะประสบความส�าเรจ็  

ส่วนผมเองนั้นก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงคล้าย ๆ กัน  

ไม่กีเ่ดอืนหลังจากเข้าใจเร่ืองนีอ้ย่างถ่องแท้  ผมกส็กัประโยคทีว่่า  

“อีโก้คือศัตรู”  ไว้บนแขนขวา  ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดประโยคนี้ได้

อย่างไร  อาจจะมาจากหนงัสอืสกัเล่มทีผ่มเคยอ่านเมือ่นานมาแล้วก็ได้  

แต่ประโยคนีช่้วยปลอบประโลมและน�าทางให้ผมได้เป็นอย่างด ี ส่วนบน

แขนซ้าย  ผมสักประโยคที่ว่า  “อุปสรรคคือหนทาง”  (ซึ่งผมไม่รู้ที่มา

พอ ๆ กัน)  ผมจ้องมองสองประโยคนี้ทุกวี่ทุกวัน  และใช้มันชี้น�าการ 

ตัดสินใจท้ังหลายในชีวิต  ผมอดไม่ได้ที่จะมองรอยสักคู่นี้เวลาว่ายน�้า  

นั่งสมาธิ  เขียนหนังสือ  หรือหลังจากอาบน�า้เสร็จในตอนเช้า  ทั้งสอง

ประโยคช่วยเตรยีมพร้อม  (และว่ากล่าว)  ให้ผมเลือกทางเดนิทีถ่กูต้อง

ในทุกสถานการณ์ที่ได้พบเจอ  
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ผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองรู้มากพอจะมา

เทศนาสัง่สอนคนอืน่  แต่เขยีนเพราะมนัเป็นหนงัสอืทีผ่มอยากให้ตวัเอง

ได้อ่านในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตของผมเอง  ตอนที่ผม

ต้องตอบค�าถามที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตที่คนเราจะสามารถถามตัวเองได้  

นั่นคือ  “ฉันต้องการเป็นใคร”  และ  “ฉันจะเลือกเดินทางใด”  (หรือใน

ภาษาละตินคือ  “Quod vitae sectabor iter.”  นั่นเอง)

ผมมองว่าค�าถามเหล่านี้ไม่มวีนัตกยคุ  แถมยงัมคีวามเป็นสากล  

ดังน้ัน  ในหนังสือเล่มนี้ผมจึงพยายามอ้างถึงหลักปรัชญากับตัวอย่าง

ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์แทนที่จะพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของตัวเอง  

(ยกเว้นในอารัมภบทนี้)

ถึงแม้หนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหลายจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของ

อจัฉริยะผู้หมกมุน่และมองการณ์ไกล  ซ่ึงสร้างโลกข้ึนมาใหม่โดยอาศยั

พลังที่มากมายจนเกือบจะไร้เหตุผล  ผมกลับพบว่าหากตั้งใจมองแล้ว

เราจะพบได้เช่นกันว่าประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อสู้กับอีโก้ของ

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา  ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจ  และให้ความส�าคัญกับ

เป้าหมายมากกว่าความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียง  ผมเรียนรู้และซึมซับ

เรื่องราวท�านองนี้ด้วยการน�ามันมาถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่น

เช่นเดยีวกบัหนงัสอืเล่มอืน่ ๆ ของผม  หนงัสอืเล่มน้ีได้รบัอิทธิพล

เป็นอย่างมากจากปรัชญาลัทธิสโตอิก  รวมถึงนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

จากสมัยกรีกโบราณ  ผมหยิบยืมแนวคิดมากมายของพวกเขามาใช้ 

ในงานเขียนของผมในท�านองเดียวกับท่ีผมเองอาศัยพึ่งพิงพวกเขามา

ตลอดชีวิต  ดังนั้น  หากหนังสือเล่มนี้มีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับคุณได้

ก็เป็นความดีความชอบของพวกเขา  ไม่ใช่ผม 
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ครั้งหน่ึงนักวาทศิลป์เดมอสเธนีสจากยุคกรีกโบราณเคยกล่าว 

ไว้ว่า  “คุณงามความดเีริม่ต้นจากความเข้าใจและสมบรูณ์ได้ด้วยความ

กล้าหาญ”  เราต้องเริ่มต้นด้วยการมองตัวเองและโลกนี้ในมุมมองใหม่

เป็นครัง้แรก  หลงัจากนัน้กต้็องต่อสูด้ิน้รนเพือ่ท�าสิง่ทีแ่ตกต่างและรกัษา

ความแตกต่างนัน้ไว้  นัน่คอืสิง่ทีย่าก  ผมไม่ได้บอกให้คณุข่มหรือท�าลาย

อีโก้ที่คุณมีอยู่ให้หมดสิ้น  (การท�าเช่นนั้นอาจเป็นไปไม่ได้เสียด้วยซ�้า)  

เรือ่งราวทัง้หลายทีผ่มจะเล่าให้ฟังต่อไปนีเ้ป็นเพียงเครือ่งเตอืนใจ  เป็น

นิทานสอนใจเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณที่ดีของเราขึ้นมา

ในผลงานเรื่อง  Ethics  อันโด่งดังของอริสโตเติล  เขาเปรียบ

เทยีบธรรมชาตขิองมนษุย์กบัไม้ทีบ่ดิงอผดิรปู  การจะก�าจัดความบดิงอ

ได้นั้น  ช่างไม้ที่มีฝีมือจะต้องออกแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทาง

ตรงข้ามเพื่อดัดไม้ให้กลับมาตรงอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม  หลายพันป ี

ต่อมาอิมมานูเอล คานต์  นักปรัชญาชาวเยอรมันก็หัวเราะเยาะความคิด

ดงักล่าวโดยบอกว่า  “ไม้ทีบ่ดิเบีย้วอย่างมนษุยชาตนิัน้ไม่สามารถถกูดดั

ให้ตรงได้”  แม้พวกเราอาจจะไม่มีวันถูกดัดให้ตรงได้  แต่อย่างน้อย 

ก็สามารถพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองตรงขึ้นกว่าเดิมได้  

การรูส้กึว่าตวัเองพเิศษ  มอี�านาจ  หรอืมแีรงบนัดาลใจนัน้ดเีสมอ  

แต่สิง่เหล่าน้ีไม่ใช่จดุประสงค์ของหนังสอืเล่มนี ้ ดงันัน้  ผมจึงพยายาม

จัดเรียงเน้ือหาเพื่อช่วยให้คุณได้ลงเอยในสภาพเดียวกับผมในตอนที่

เขยีนหนงัสอืเล่มนีเ้สรจ็  นัน่คอื  คณุจะชืน่ชมตวัเองน้อยลง  ผมหวงัว่า

คุณจะเชื่อในนิทานเกี่ยวกับความพิเศษของตัวคุณเองน้อยลง  และ 

มีอิสรเสรีในการท�าสิ่งเปลี่ยนโลกที่คุณตั้งใจไว้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้
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คุณอาจอายุน้อยและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน  คุณอาจอายุน้อย

และก�าลังต่อสู้ดิ้นรน  คุณอาจเพิ่งเก็บเงินล้านได้เป็นครั้งแรก  ได้ท�า

สัญญาเป็นครั้งแรก  ได้รับเลือกเข้ากลุ่มที่มีอภิสิทธ์ิบางอย่าง  หรือ

ประสบความส�าเรจ็มากพอส�าหรบัทัง้ชวีติแล้ว  คณุอาจตกตะลงึทีค้่นพบ

ว่าจุดสูงสุดนั้นว่างเปล่าเพียงใด  คุณอาจต้องรับหน้าที่พาคนอื่นฟันฝ่า

วิกฤติไปให้ได้  คุณอาจเพิ่งถูกไล่ออก  คุณอาจเพิ่งมาถึงจุดตกต�่าที่สุด

ของชีวิต  

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหรือท�าอะไรอยู่  ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคุณ

ก็อยู่ในตัวคุณเรียบร้อยแล้ว  อีโก้  (ego)  ของคุณนั่นเอง  

“ไม่ใช่ฉนั”  คณุอาจคดิ  “ไม่เคยมีใครบอกว่าฉนัเป็นพวกอโีก้สูง

สกัหน่อย”  คณุอาจคดิมาตลอดว่าตวัเองค่อนข้างเป็นคนมเีหตผุล  แต่

คนที่ทะเยอทะยาน  มีพรสวรรค์  มีความมุ่งมั่น  หรือมีศักยภาพนั้น

หลักการแรกคือคุณต้องไม่หลอกตัวเอง  

และตัวคุณเองก็เป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายที่สุดเสียด้วย

— ริชาร์ด ฟายน์แมน

บทน�า
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ย่อมมีอีโก้อยู่ในตัวตามธรรมชาติ  สิ่งที่ท�าให้คนเรามีศักยภาพในการ

เป็นนักคิด  นักปฏิบัติ  ผู้มีความคิดสร้างสรรค์  และผู้ประกอบการ  

รวมถึงผลักดันให้เราไปถึงจุดสูงสุดของแวดวงเหล่านั้นได้ก็เป็นส่ิงที่

ท�าให้เราตกเป็นเหยื่อของด้านมืดในจิตใจของเราเองได้ง่ายเช่นกัน

ทว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงอีโก้ในความหมายของซิกมันด์  

ฟรอยด์  ซึง่ชอบอธบิายถึงอโีก้ว่าเป็นเหมอืนคนขีม้่า  ในขณะทีแ่รงกระตุน้

ทัง้หลายในจติใต้ส�านกึเปรยีบเหมือนม้าทีอ่โีก้พยายามจะควบคมุ  ส่วน

นักจิตวิทยายุคใหม่นั้นจะใช้ค�าว่า  “ผู้ยึดตัวเองเป็นที่ต้ัง  (egotist)”  

เพื่ออธิบายถึงคนประเภทท่ีสนใจแต่ตัวเองจนน่ากลัวโดยไม่สนใจผู้อื่น  

ค�านิยามเหล่าน้ีล้วนสอดคล้องกบัความเป็นจรงิ  แต่ไม่ค่อยมปีระโยชน์

ในแวดวงอื่นนอกเหนือจากแวดวงการแพทย์

อีโก้ท่ีเราสังเกตเห็นได้บ่อยกว่ามักเป็นไปตามค�านิยามที่เป็น

ทางการน้อยกว่า  น่ันคือ  ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความส�าคัญของ 

ตัวเอง  รวมถึงความจองหองและความทะเยอทะยานแบบค�านึงถึงแต่

ตวัเอง  น่ันเป็นค�านยิามทีเ่ราจะใช้กนัในหนงัสอืเล่มนี ้ อโีก้คอืเดก็น้อย

เจ้าอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนและต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที ่

ตวัเองต้องการโดยไม่สนใจใครหรอือะไรอืน่  มันคอืความปรารถนาทีจ่ะ

เหนือกว่า  เป็นมากกว่า  และได้รับการยอมรับมากเกินกว่าที่จะเป็น

ประโยชน์หากพิจารณาด้วยเหตุและผล  น่ีคืออีโก้  ซึ่งเป็นความรู้สึก

เหนือกว่าและความแน่ใจที่เกินขอบเขตของความมั่นใจและความ

สามารถ  

อีโก้เกิดขึ้นเมื่อความคิดต่าง ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองและโลก 

ใบน้ีเริม่เกินจริงจนบิดเบือนความเป็นจรงิทีอ่ยูร่อบตวั  หรอือย่างที่โค้ช
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อเมริกันฟุตบอลชื่อดังอย่างบิลล์ วอลช์  กล่าวไว้ว่า  “เมื่อความมั่นใจ 

ในตัวเองกลายเป็นความจองหอง  ความกล้าแสดงออกกลายเป็น 

ความดันทุรัง  และความเชื่อมั่นกลายเป็นการท�าตามอารมณ์อย่าง 

ไม่ยั้งคิด”  น่ีคืออีโก้ท่ี  “ดึงเราให้ต�่าลงราวกับกฎของความโน้มถ่วง”  

อย่างที่นักเขียนชื่อไซริล คอนนอลลี  เตือนเอาไว้ 

หากมองในแง่นี้  อีโก้ก็นับว่าเป็นศัตรูของสิ่งที่คุณต้องการและ

สิ่งที่คุณมีอยู่  มันเป็นศัตรูของการเรียนรู้ทักษะใด ๆ   การมีความคิด

สร้างสรรค์ทีแ่ท้จรงิ  การท�างานร่วมกบัผู้อืน่  การสร้างความจงรกัภักดี

และแรงสนับสนุน  การมีอายุยืน  การประสบความส�าเร็จ  และการคงไว้

ซึ่งความส�าเร็จนั้น  อีโก้ขับไล่ข้อได้เปรียบกับโอกาสทั้งหลาย  รวมถึง

เป็นแม่เหล็กดึงดูดศัตรูกับความผิดพลาด  อีโก้คือการหนีเสือปะจระเข้   

คนส่วนใหญ่ไม่ได้  “เป็นพวกอีโก้สูง”  แต่อีโก้ก็เป็นต้นตอของ

ปัญหาและอุปสรรคเกือบทั้งหมดที่เราจะได้พบเจอ  ไล่ตั้งแต่การที่เรา 

ไม่ชนะไปจนถึงการจ�าเป็นต้องชนะให้ได้ตลอดเวลาโดยไม่สนความ 

เดอืดร้อนของคนอืน่  หรอืไล่ตัง้แต่การไม่ได้ครอบครองสิง่ท่ีเราปรารถนา  

ไปจนถงึการได้ครอบครองสิง่ทีป่รารถนาแต่ดเูหมอืนว่ามนัจะไม่ช่วยให้

เรารู้สึกดีขึ้น  

แต่คนเรามักไม่คิดเช่นนี้  เรามักคิดว่าต้องกล่าวโทษสิ่งอื่น   

(ซึง่ส่วนใหญ่กห็มายถงึคนอืน่)  ส�าหรบัปัญหาทัง้หลายของเรา  เราเป็น

เหมือน  “คนป่วยที่ไม่ตระหนักถึงสาเหตุของความป่วยไข้ของตน”  

อย่างท่ีกวชีือ่ลเูครตอิสุกล่าวไว้เม่ือหลายพนัปีก่อน  ยิง่เป็นคนทีป่ระสบ

ความส�าเร็จก็ยิ่งมองไม่เห็นว่าอีโก้ของพวกเขาขัดขวางไม่ให้พวกเขา 
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