
สารบัญ

ค�ำน�ำ	 9

บทน�ำ	 17

ขั้นตอนที่ 1

มุมมอง

การก�าหนดมุมมอง	 34

รับรู้ถึงพลังในตัว	 42

จงมีสติ	 48

ควบคุมอารมณ์ให้อยู่หมัด	 52

หัดมองโดยปราศจากอคติ	 60

ปรับเปลี่ยนมุมมอง	 65

เรื่องที่เราควบคุมได้และไม่ได้	 71

อยู่กับปัจจุบัน	 78

SAMPLE



คิดนอกกรอบ	 84

ค้นหาโอกาส	 90

เตรียมลงมือท�า	 99

	

ขั้นตอนที่ 2

การลงมือท�า

ลงมือท�าตั้งแต่เนิ่น	ๆ	 104

เริ่มต้นได้แล้ว	 112

จงมุ่งมั่น	 119

ทดลองซ�้า	 127

ท�าตามขั้นตอน	 134

ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 142

วิธีที่ได้ผลคือวิธีที่ถูกต้อง	 148

ประโยชน์ของการต่อสู้ทางอ้อม	 155

ใช้อุปสรรคโค่นอุปสรรค	 162

จงควบคุมจิตใจ		แต่ปล่อยให้ร่างกายเป็นอิสระ	 169

คว้าโอกาสจากอุปสรรค	 174

เตรียมใจรับความล้มเหลว	 180

SAMPLE



ขั้นตอนที่ 3

พลังใจ

พลังใจเอาชนะทุกสิ่ง	 187

สร้างป้อมปราการภายในจิตใจ	 196

คาดการณ์ในแง่ลบเสมอ	 203

ศิลปะแห่งการยอมรับความจริง	 210

จงรักในโชคชะตาของตัวเอง	 218

มีความอุตสาหะ	 226

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	 233

ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ	 241

เตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่	 247

บทสรุป	:	เมื่ออุปสรรคกลายเป็นโอกาส	 251

บทส่งทำ้ย	:	ยินดีด้วย  คุณเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้แล้ว	 259

ประวัติผู้เขียน	 265SAMPLE



ในปีครสิต์ศกัราช 170  ไม่มีใครรูแ้น่ชดัว่าจกัรพรรดแิห่งจักรวรรดโิรมนั

อย่างมาร์คสั ออเรลอิสั  สร้างงานเขยีนของตัวเองขึน้มาตอนไหน  บางที

พระองค์อาจใช้เวลายามค�่าคืนในที่พักใกล้กับสมรภูมิรบในเยอร์มาเนีย  

ไม่กช่็วงก่อนรุง่สางทีพ่ระราชวงัในกรงุโรม  หรอือาจเป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ 

ระหว่างท่ีละสายตาจากการชมเกมการต่อสู้อันดุเดือดในสนามโคลอส- 

เซียม  แต่ไม่ว่าพระองค์จะเขียนผลงานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ส�าคัญหรอก

ครับ  เพราะประเด็นที่ส�าคัญก็คือ  บุรุษที่คนรุ่นหลังต่างยกย่องว่าเป็น

จักรพรรดิโรมันผู้ทรงคุณธรรมท่ีสุดคนน้ีได้ลงมือสร้างงานเขียนของ 

ตัวเองขึ้นมาต่างหาก  

ออเรลิอัสไม่ได้ต้ังใจจะเผยแพร่งานให้ใครอ่าน  พระองค์ไม่ได้

ตั้งใจเขียนเพื่อคนอื่นนอกจากตัวเอง  แต่ผลงานดังกล่าวก็ได้รับการ

ยกย่องอย่างไร้ข้อกังขาว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดคัมภีร์ส�าหรับการเอาชนะ

เรื่องเลวร้ายทั้งปวงที่มนุษย์เราต้องพบเจอในชีวิต  มันไม่เพียงช่วยให้

เราเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เท่านั้น  แต่ยังเปลี่ยนอุปสรรคให้กลาย

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประสบความส�าเร็จอีกด้วย

ส่วนใหญ่แล้วงานเขียนของออเรลิอัสเป็นการน�าแนวคิดของ

อาจารย์และบุคคลอื่น ๆ ท่ีพระองค์ให้ความเคารพนับถือมาถ่ายทอด  

ค�ำน�ำ
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อย่างไรก็ตาม  ด้วยเนื้อหาที่มีเพียงไม่กี่สิบค�า  มาร์คัส ออเรลิอัส   

กลับสามารถอธิบายแนวคิดอมตะอย่างหน่ึงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าบรรดา 

นักปราชญ์คนก่อน ๆ  ไม่ว่าจะเป็นคริสซิปปัส  เซโน  คลีแอนเทส   

อริสตัน  อพอลโลนิอัส  จูนิอัส รัสติคัส  เอพิคเตตัส  เซเนกา  หรือ 

มูโซนิอัส รูฟัส

ตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็น่าจะพอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วนะครับ  

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ออเรลิอัสเขียนไว้

การกระท�าของคนเราอาจถูกยับย้ังได้...แต่ไม่มีส่ิงใดที่

ยับยั้งเจตนาและความเป็นตัวเองของเราได้  มนุษย์เรามี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและดัดแปลง  ความคิด

ของเราจะเปลี่ยนอุปสรรคที่พบเจอให้กลายเป็นส่ิงที่ 

เกื้อหนุนเจตนารมณ์ของเรา  

จากนั้นพระองค์ก็สรุปทิ้งท้ายด้วยถ้อยค�าอันทรงพลัง  ซึ่งกลาย

เป็นหลักการส�าคัญในเวลาต่อมาว่า

อุปสรรคที่ขัดขวางการกระท�าจะกลายเป็นส่ิงที่ส่งเสริม 

 การกระท�า

อุปสรรคที่กีดขวางเส้นทางจะกลายเป็นทางออก
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สิ่งที่ออเรลิอัสถ่ายทอดออกมาคือหัวใจส�าคัญของศิลปะแห่ง  

“การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”  โดยไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบ

ไหน  เราจะมีทางออกเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเสมอ  ดังน้ัน  

อปุสรรคหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้จงึไม่ใช่สิง่ทีค่งอยูถ่าวร  เราสามารถเปลีย่น

มันให้กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนเราได้  

แนวคดิของชายคนนี้ไม่ได้เป็นเพยีงค�ากล่าวสวยหรทูี่ไร้ประโยชน์  

แต่มนัถกูกล่ันกรองมาจากประสบการณ์การปกครองจักรวรรดโิรมนักว่า 

19 ปีที่พระองค์ต้องเผชิญกับสงครามนับครั้งไม่ถ้วน  โรคระบาดที่คร่า

ชวีติผูค้น  พระชายาทีอ่าจลอบมชีู ้ สหายที่ไว้ใจพยายามแย่งชิงบัลลังก์  

การเดินทางอันยากล�าบากครั้งแล้วครั้งเล่าจากเอเชียไมเนอร์สู่ซีเรีย  

อียิปต์  กรีซ  และออสเตรีย  ปัญหาการเงินในท้องพระคลัง  ปัญหา

เรื่องน้องชายที่ด�ารงต�าแหน่งจักรพรรดิร่วมแต่กลับท�าตัวโลภมากและ

ไร้ความสามารถ  รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่ถาโถมเข้ามาไม่จบสิ้น  

ออเรลอิสัมองว่าอปุสรรคทกุอย่างเป็นเหมอืนโอกาสในการฝึกฝน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านความอดทน  ความกล้าหาญ  ความถ่อมตน  ความมี

ไหวพริบ  ความมีเหตุผล  ความยุติธรรม  หรือความคิดสร้างสรรค์  

อ�านาจทีม่าพร้อมกบัต�าแหน่งจกัรพรรดไิม่มผีลใด ๆ ต่อพระองค์  เช่น

เดียวกับความเครียดและภาระอันหนักหน่วงทั้งหลาย  มีน้อยครั้งนักที่

ออเรลิอัสจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่  พระองค์ไม่เคยตกเป็นเหยื่อของ

ความเกลียดชังหรือความขมขื่น  ดังที่แมทธิว อาร์โนลด์  นักเขียน

บทความชื่อดังกล่าวไว้ในปี 1863 ว่า  ออเรลิอัสคือบุรุษผู้มีอ�านาจและ
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ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก  ซ่ึงผู้คนท่ีอยู่รอบข้างพระองค์ต่างก็เห็นพ้อง

ต้องกันว่าพระองค์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคู่ควรกับอ�านาจนั้นเพียงใด

หัวใจส�าคัญของข้อความสั้น ๆ ที่มาร์คัส ออเรลิอัส  เขียนขึ้น

ปรากฏให้เห็นในงานของบุคคลอื่น ๆ ที่ยึดมั่นในหลักการเดียวกับเขา

เช่นกัน  อันที่จริงแล้ว  ดูเหมือนว่าหลักการนี้จะถูกถ่ายทอดต่อ ๆ กัน

มาหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียว  

เราสามารถพบเหน็หลกัการนี้ได้ตัง้แต่ในยคุแห่งการล่มสลายของ

จกัรวรรดโิรมนัไปจนถงึยคุแห่งความคิดสร้างสรรค์ในสมยัเรอเนสซองซ์

และยุคแห่งการรู้แจ้งของยุโรป  อีกทั้งยังสามารถพบได้ในจิตวิญญาณ

ของนักบุกเบิกชาวอเมริกัน  ความมุ่งมั่นของทหารฝ่ายเหนือในช่วง

สงครามกลางเมืองอเมริกา  ความจอแจของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  

ความกล้าหาญของเหล่าผู้น�าการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง  ตลอด

จนความหนักแน่นของผู้ที่ยืนหยัดในค่ายกักกันเชลยศึกในสงคราม

เวียดนาม  ทุกวันนี้มันกลายเป็นหลักการที่ฝังลึกอยู่ในดีเอ็นเอของ 

เหล่าผู้ประกอบการแห่งซิลิคอนวัลเลย์ด้วยเช่นกัน  

หลักการนี้เป็นแรงผลักดันให้กับผู้คนที่สร้างเน้ือสร้างตัวข้ึนมา

จากศูนย์  ทั้งยังคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่

หลวงหรอืก�าลงัเผชญิกบัความยากล�าบาก  ไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของโลก

หรือในยุคสมัยใด  ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบหรือห้องประชุมของบริษัท  

ผู้คนทุกกลุ่ม  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกสถานะ  และทุกชนชั้นต่างก็ต้อง

เผชิญกับอุปสรรคและต่อสู้เพื่อเอาชนะมัน  เราต้องเรียนรู้ที่จะพลิก

วิกฤติเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาส
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การต่อสู้ดิ้นรนคือสิ่งเดียวในชีวิตที่เป็นเรื่องแน่นอน  และไม่ว่า

จะรู้ตัวหรือไม่  เราทุกคนล้วนได้รับมรดกที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาว 

นาน  แล้วใช้มันเป็นเครื่องน�าทางในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส  อุปสรรค  

บททดสอบ  และชัยชนะ

เราทุกคนต่างเป็นผู้รับโดยชอบธรรมของมรดกช้ินนี้  มันคือ 

สิทธิที่ติดตัวเรามาแต่ก�าเนิด  ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใด  เรามี

ทางเลือกเสมอ  นั่นคือ  การปล่อยให้อุปสรรคหยุดเราอยู่กับที่  หรือ

จะต่อสู้จนสามารถข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้

เราอาจไม่ใช่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  แต่โลกก็ยังมอบบททดสอบให้

กับเราอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  มันท�าให้เราต้องตั้งค�าถามกับตัวเอง

อยูเ่สมอว่าเรามีดีพอหรอืไม่  เราจะข้ามผ่านส่ิงกดีขวางตรงหน้าได้หรอื

เปล่า  และเราจะยืนหยัดเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราแข็งแกร่งพอได้

หรือไม่

ผูค้นมากมายได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าพวกเขามคีณุสมบตัทิีจ่ะท�า

สิง่เหล่านี ้ และยงัมคีนพเิศษอกีจ�านวนหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าพวกเขาไม่

เพียงสามารถรับมือกับอุปสรรคได้เท่านั้น  แต่ยังใช้มันเป็นบันไดไปสู่

ความส�าเร็จอีกด้วย  อุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้ขัดเกลาให้พวก

เขากลายเป็นคนทีด่ขีึน้  และพวกเขาจะเป็นอย่างทีเ่ป็นอยูไ่ม่ได้เลยหาก

ปราศจากมัน

ถึงเวลาแล้วท่ีจะทดสอบว่าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับพวกเขา

หรือไม่  

และหนังสือเล่มนี้จะช่วยน�าทางให้คุณเอง  
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จะเป็นอย่างไรถ้าอุปสรรคหรือปัญหาที่น่าหงุดหงิดซึ่งเกิดข้ึนโดยไม ่

คาดฝันนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด  จะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่คุณหวั่น

เกรงและภาวนาขอให้มันไม่เกิดขึ้นนั้นกลับส่งผลดีต่อคุณ  

หากภายในอปุสรรคมสีิง่ทีเ่ป็นประโยชนก์บัคณุ  และมคีณุเพยีง

คนเดียวเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากมันได้  คุณจะท�าอย่างไรครับ  แล้ว

คุณคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นจะท�าอย่างไร

ผมเดาว่าสิง่ทีค่นส่วนใหญ่  (รวมถงึคณุในตอนนีด้้วย)  จะท�ากค็อื

สิ่งที่เราท�ากันเป็นประจ�า  นั่นคือการไม่ท�าอะไรเลย

พูดตามตรงนะครับ  เวลาที่เจอปัญหา  เรามักจะท�าอะไรไม่ถูก  

สิ่งเดียวที่คนส่วนใหญ่ท�าคือนิ่งเฉยเพราะมัวแต่ตกตะลึงกับอุปสรรค

มากมายที่กองอยู่ตรงหน้า

เราได้แต่หวังว่าปัญหาท่ีเกิดจะไม่ใช่เรื่องจริง  แต่มันเป็นเรื่อง

จริงครับ  

คนเราสามารถระบุประเภทของอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างเรื่องสถาบันต่าง ๆ ที่

ตกต�่าลง  อัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้น  ค่าเล่าเรียนที่แพงหูฉี่  และ

เทคโนโลยีท่ีเข้ามาแทนทีท่รพัยากรมนษุย์  นีย่งัไม่นบัปัญหาส่วนบุคคล
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อย่างเร่ืองท่ีตัวเองเตีย้เกนิไป  แก่เกนิไป  ขีก้ลวัเกนิไป  ยากจนเกนิไป  

เครียดเกินไป  ขาดโอกาส  ขาดคนสนับสนุน  และขาดความมั่นใจ  

เห็นไหมครับว่าเราแยกแยะอุปสรรคประเภทต่าง ๆ ได้เก่งขนาดไหน!

ถึงแม้อุปสรรคที่เราพบเจอจะแตกต่างกันออกไป  แต่มันก็ 

ท�าให้เกิดการตอบสนองที่คล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาการ

หวาดกลัว  หงุดหงิด  สับสน  สิ้นหวัง  หดหู่  หรือโกรธเกรี้ยว

หลายครั้งที่คุณรู้ว่าจะต้องท�าอะไร  แต่กลับรู้สึกเหมือนมีศัตร ู

ที่มองไม่เห็นจับคุณขังไว้ในกรง  หรือกดทับคุณไว้จนกระดิกตัวไปไหน

ไม่ได้  หลายครั้งที่คุณพยายามหาทางออก  แต่กลับมีบางอย่างคอย

ติดตามและขัดขวางคุณไปทุกย่างก้าว  คุณมีอิสระแค่พอให้รู้สึกว่า 

ตัวเองยังสามารถก้าวเดินต่อไปได้  จะได้รู ้สึกผิดเมื่อต้องยอมแพ้ 

กลางทาง  

หลายคนไม่พอใจกับงานที่ท�า  ความสัมพันธ์ที่มี  และสถานะที่

เป็นอยู่  เราต่างพยายามอย่างหนักที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ตัวเองต้อง 

การ  แต่กลับมีบางอย่างที่ปิดกั้นทางเดินอยู่เสมอ

สุดท้ายเราจึงเลือกที่จะไม่ท�าอะไรเลย

เราพากนัโทษเจ้านาย  เศรษฐกจิ  นักการเมอืง  หรอืคนรอบตวั  

ไม่ก็โทษว่าเป็นเพราะความห่วยแตกของตัวเอง  หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

นัน้สงูเกนิกว่าทีจ่ะเอือ้มถงึ  แต่ความจรงิแล้วสิง่เดยีวทีเ่ราสามารถกล่าว

โทษได้อย่างเต็มปากก็คือทัศนคติและวิธีที่เราใช้ในการรับมือกับปัญหา

ต่างหาก  
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มบีทเรยีน  (และหนงัสอื)  มากมายทีส่อนวิธปีระสบความส�าเรจ็  

แต่กลับไม่เคยมีบทเรียนใดที่สอนวิธีรับมือกับความล้มเหลว  วิธีมอง

อุปสรรคที่พบเจอ  หรือวิธีเอาชนะปัญหาเลย  ดังนั้น  เมื่อถูกปัญหา

รายล้อม  คนส่วนใหญ่จึงติดแหง็กอยู่กับที่ด้วยความสับสน  อึดอัด  

และท้อแท้  เราไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรต่อไปดี

แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้น  เราต่างรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นคนที่

สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะ  พลางนึก

สงสัยว่าพวกเขาท�าแบบนั้นได้อย่างไร  พวกเขารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่าง

นั้นหรือ

ทีน่่าพศิวงย่ิงไปกว่าน้ันกคื็อ  คนรุน่ก่อนต้องเผชิญปัญหาทีห่นกั

หนากว่าเรา  ทัง้ทีม่เีครือ่งมอืไว้คอยช่วยเหลอืและรบัประกนัความส�าเรจ็

น้อยกว่าเรามาก  พวกเขาต้องเผชิญปัญหาเดียวกับที่เราเจออยู่ทุกวัน

นี้  แถมยังมีปัญหาที่พวกเขาต้องแก้เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังต้องเผชิญกับ

มันอีก  แม้ปัญหาของเราจะหนักหนาสาหัสน้อยกว่ามาก  แต่เราก็ยัง

ติดแหง็กอยู่ดี  

ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้มีแต่เราไม่มี  ค�าตอบน้ันง่าย

มากครับ  เรายังขาดวิธีและกรอบความคิดในการท�าความเข้าใจและ

จัดการกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญนั่นเอง

จอห์น ดี. รอ็กกีเ้ฟลเลอร์  มีสิง่เหล่านีอ้ยู่ในตวั  ส�าหรบัเขาแล้ว

มันคือการสงบสติอารมณ์และมีวินัยในตัวเอง  นักพูดผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุง

เอเธนส์อย่างเดมอสเธนสีกมี็วธิกีารของตัวเองเช่นกนั  เขามแีรงกระตุน้

ที่จะพัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา  เช่นเดียวกับอับราฮัม 
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ลินคอล์น  ที่ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความอดทน  และความ 

เห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหา  

นอกจากนีย้งัมบีคุคลส�าคญัคนอืน่ ๆ ทีค่ณุจะได้เหน็ซ�า้แล้วซ�า้อกี

ในหนังสือเล่มน้ี  ไม่ว่าจะเป็นยูลิสซีส เอส. แกรนต์  โทมัส เอดิสัน   

มาร์กาเร็ต แทตเชอร์  ซามูเอล เซเมอร์เรย์  เอมิเลีย แอร์ฮาร์ต   

เออร์วนิ รอมเมล  ดไวต์ ด.ี ไอเซนฮาวร์  รชิาร์ด ไรต์  แจ๊ค จอห์นสัน  

ธีโอดอร์ รูสเวลต์  สตีฟ จ็อบส์  เจมส์ สต็อกเดล  ลอรา อิงกัลส์  

ไวล์เดอร์  หรือบารัก โอบามา

บุคคลที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนั้นต้องพบเจอกับเรื่องเลวร้ายเกินกว่าที่

ใครจะจินตนาการได้  บางคนถูกคุมขัง  หรือไม่ก็ทุกข์ทรมานจากโรค

ร้าย  นอกจากจะต้องเผชิญกับปัญหาจุกจิกในชีวิตประจ�าวันเหมือนคน

ทั่วไปแล้ว  พวกเขายังต้องรับมือกับการแข่งขัน  มรสุมทางการเมือง  

ความขดัแย้ง  การต่อต้าน  จารตีประเพณ ี การหย่าร้าง  ความเครยีด  

วิกฤติเศรษฐกิจ  และอีกหลายเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่า  

เมือ่ต้องแบกรบัแรงกดดนัมหาศาล  พวกเขาจึงต้องเปล่ียนแปลง

ครั้งใหญ่ในลักษณะเดียวกับบรรดาบริษัทชั้นยอดที่แอนดี้ โกรฟ  อดีต

ซีอีโอของบริษัทอินเทลเคยกล่าวถึงไว้ว่า  “เม่ือเผชิญกับวิกฤติบริษัท 

ที่ไร้ประสิทธิภาพจะล่มสลาย  ส่วนบริษัทที่มีประสิทธิภาพจะผ่านพ้น

วิกฤติไปได้  แต่บริษัทชั้นยอดจะเติบโตยิ่งกว่าเดิม”

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็เหมือนกับบริษัทชั้นยอด  พวกเขาค้นพบวิธี

เปลีย่นความอ่อนแอให้เป็นความแขง็แกร่ง  ซึง่เป็นเรือ่งทีท่ัง้น่าทึง่และ
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น่าประทบัใจในเวลาเดยีวกนั  พวกเขาสามารถน�าส่ิงทีฉ่ดุรัง้ตวัเอง  (ซึง่

อาจก�าลังฉุดรั้งคุณอยู่เช่นกัน)  มาใช้ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าแทน

คณุสมบตัดิงักล่าวเป็นสิง่ทีบ่คุคลส�าคญัทัง้หลายในประวัติศาสตร์

ต่างมเีหมอืน ๆ กนั  อปุสรรคเป็นเหมือนออกซเิจนทีท่�าให้เปลวไฟแห่ง

ความมุ่งมั่นของพวกเขาปะทุขึ้น  และไม่มีอะไรจะหยุดยั้งหรือสกัดกั้น

เปลวไฟนั้นได้  อุปสรรคท่ีขวางหน้ามีแต่จะช่วยโหมให้มันทวีความ

รุนแรงยิ่งขึ้น  

คนเหล่าน้ีพลิกวิกฤติท่ีต้องเผชิญให้กลายเป็นโอกาส  ทั้งยังใช้

ชวีติสอดคล้องกบัหลกัการของมาร์คสั ออเรลอิสั  และท�าส่ิงต่าง ๆ ตาม

แนวทางของลัทธิสโตอิก  ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักคิดแห่งยุคอย่าง 

ซเิซโรว่าเป็น  “แหล่งรวมนกัปราชญ์ทีแ่ท้จรงิ”  แม้ว่าคนกลุม่นีจ้ะไม่เคย

ศึกษาแนวทางของลัทธินี้เลยก็ตาม  พวกเขาเข้าใจอุปสรรคอย่างทะลุ

ปรโุปร่ง  มไีหวพรบิในการแก้ไขปัญหา  และยนืหยดัต่อส่ิงทีถ่าโถมเข้า

มา  แม้ว่ามันจะอยู่เหนือความเข้าใจและการควบคุมของตัวเองก็ตาม

ถ้าจะว่ากันตามตรง  ส่วนใหญ่แล้วเราก็แทบไม่เคยตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีเลวร้ายมากเสยีจนท�าได้แค่ก้มหน้ารบัชะตากรรมไป  โดย

ปกติเรามักประสบกับปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่ก็ตกอยู่ในสถาน 

การณ์ท่ีท�าให้รู้สึกไม่พอใจบ้าง  บางครั้งเราอาจหลวมตัวไปท�าในสิ่งที่

ยากเกินความสามารถและสติปัญญา  แต่ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคจะ

เป็นอะไร  แนวทางในการแก้ไขย่อมเหมือนกันเสมอ  นั่นคือ  มอง

อุปสรรคในมุมกลับ  หาข้อดีและใช้มันเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือมุ่งหน้าไปสู่

ความส�าเร็จ
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อาจดูไม่มีอะไรซับซ้อน  แต่แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลย

หนงัสอืเล่มนี้ไม่ได้ต้องการให้คณุมองโลกในแง่บวกแบบไม่ลมืหู

ลมืตา  ไม่ได้จะบอกให้คุณมองข้ามปัญหาในยามทีเ่กดิเรือ่งแย่ ๆ  และ

ไม่ได้จะบอกให้คุณเอาแต่อดทนโดยไม่ท�าอะไร  จะไม่มกีารใช้ส�านวนที่

ฟังดูดีแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับตัวคุณทั้งสิ้น  

และหนงัสอืเล่มนีก้็ไม่ได้มเีป้าหมายเพือ่บอกเล่าความเป็นมาของ

ปรัชญาของลัทธิสโตอิก  เพราะมีบทความและหนังสือมากมายที่เขียน

ถงึเรือ่งนีอ้ยูแ่ล้ว  หนงัสอืหลายเล่มถกูเขยีนขึน้โดยนกัคดิผูย้ิง่ใหญ่และ

ทรงปัญญาที่สุดเท่าที่เคยมีมา  ดังนั้น  จึงไม่มีความจ�าเป็นใด ๆ ที่จะ

ต้องน�าแนวคิดของพวกเขากลับมาเขียนซ�้าอีก  แต่ถ้าคุณสนใจ  ผม 

ขอแนะน�าให้ไปหาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านเลยครับ  ผมเชื่อว่าคงไม่มี

งานเขยีนเชงิปรชัญาของนกัปราชญ์กลุม่ใดทีอ่่านเข้าใจง่ายกว่านีอ้กีแล้ว  

คุณจะรู้สึกราวกับว่ามันถูกเขียนขึ้นเมื่อปีที่แล้ว  ไม่ใช่เมื่อหลายพันปี

ก่อน  

ผมพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรวบรวม  ตีความ  และน�าบทเรียน

ของพวกเขามาเรียบเรียงให้คุณได้อ่าน  บรรดานักปรัชญาโบราณไม่

ใส่ใจว่าใครเป็นเจ้าของผลงานตัวจริงหรือใครเป็นผู้คิดข้ึนมาคนแรก   

ผู้เขียนแต่ละคนต่างก็ตีความและอธิบายแนวคิดเหล่านั้นในแบบของ 

ตัวเอง  ก่อนจะถ่ายทอดออกมาในรูปของหนังสือ  บันทึกประจ�าวัน  

บทเพลง  บทกว ี และเรือ่งเล่า  ความรูเ้หล่านี้ได้รบัการหล่อหลอมผ่าน

ประสบการณ์นับพันปีของมวลมนุษยชาติ  
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