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ทําไมถงึให้อภัย

 การให้อภัยปลดปลอ่ยคณุให้เป็นอิสระ 

คณุจะไดร้บัประโยชน์อย่างมหาศาลเมือคณุเลอืกทีจะให้อภัยและคนรอบตวัคณุก็ไดร้บัดว้ย ไม่วา่คณุ
จาํเป็นตอ้งให้อภัยคนอืนEขหๆรอืจาํเป็นทีจะตอ้งให้อภัยตวัคณุเองÃการทําอย่างนันจะปลดปลอ่ยคณุเป็นอิสระ
จากอดตี และช่วยให้คณุสามารถเตมิเต็มศักยภาพทีแท้จรงิทีอาจซ่อนอยู่ในตวัคณุ การให้อภัยช่วยให้คณุ
หลดุพ้นจากขีดจาํกัดในเรอืงของความเชือและทัศนคตİิ ขมันปลดปลอ่ยคณุให้เป็นอิสระมากขึนทังทางดา้
จติใจและพลงัแห่งอารมณ์ของคณุเพือให้คณุสามารถใช้พลงัเหลา่นันในการสรา้งชีวติทีดขึีน 

การให้อภัยจะช่วยคุณให้บรรลุผลแม้กระทังเป้าหมายทีชัดเจนและจรงิจงัทีสุดของคุณ บางทีคุณอาจจะต้องการงานทีดีขึน เพือทีจะ
หาเงินได้มากขึน มีความสัมพันธ์ทีดีขึน หรอืมีทีอยูอ่าศัยทีดีกวา่เดิม การให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทังหมดนี  แต่ถ้าคุณยงัไม่
ให้อภัย เมือนันส่วนหนึงของพลังภายในตัวของคุณจะติดอยู่ ในความขุ่นเคืองใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด หรอืความทุกข์ทรมาน พลัง
แห่งชีวติทีติดกับดักอยูนี่จะจาํกัดขีดความสามารถของคุณĊขมันก็เหมือนคุณพยายามจะ นจกัรยานแล้วส่วนของเบรกก็ทํางานอยูต่ลอ
เวลา  มันทําให้คุณช้าลงÃทําให้คุณอึดอัดและทําให้มันยากในการทีจะก้าว

ทางทีคณุเลอืกและสิงทีคณุเชือนันมีความเป็นไปไดที้จะไดร้บัอิทธิพลมาจากการทีคณุไม่ให้อภัย ขณะที
คณุเรยีนรูที้จะให้อภัย พลงังานทีจะไปใช้กับความคดิและความรูสึ้กไม่เป็นสุขจะถกูปลดปลอ่ยออกมาและ
สามารถไหลเวยีนไปสรา้งชีวติในแบบทีคณุตอ้งการแทนทีจะไปจาํกัดคณุĊหรอืทําให้คณุเป็นทุกข์ยิงกวา่เดมิ 

ถ้าคุณไม่อยากเรยีนรูที้จะให้อภัยเพือตัวคุณเอง ถ้าอยา่งนันมาเรยีนรูที้จะให้อภัยเพือผู้อืนกัน ในขณะทีคุณเรยีนรูที้จะให้อภัยคุณได้
ทําประโยชน์ให้แก่ทุกคนทีคุณติดต่อด้วยĘขความคิดของคุณจะชัดเจนขึนและมองโลกในแง่ดีขึนกวา่เดิมขคุณจะเป็นผู้ ให้มากขึนแล
คุณก็จะมีความพรอ้มมากขึนในการทีจะสนุกไปกับการแบ่ง นสิงทีคุณมี คุณจะใจดี ได้ง่ายขึนอยา่งเป็นธรรมชาติ มีความเมตตามาก
ขึนและใส่ ใจดูแลผู้อืนมากขึน โดยไม่ต้องต่อสู้ดินรนเพือให้บรรลุผลเหล่านี คุณจะมีความสุขมากขึนและมีทัศนคติทีดีขึนต่อผู้คนใน
ชีวติของคุณ และพวกเขาเหล่านันจะมีการตอบสนองทีดีขึนกลับมาเช่นกัน

คนทีรูจ้กัให้อภัยอยูด่้วยง่ายกวา่คนทีไม่ ให้อภัยใช่ ไหม คําตอบคือÌขใช่ขพวกเขาเป็นเช่นนันแน่นอนขคนทีรูจ้กัให้อภัยมักจะอยูด่้วยง่า
มากกวา่คนทีไม่ ให้อภัยเสมอ คุณภาพชีวติของคุณขึนอยูก่ับคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณ ทุกแง่มุมของชีวติคุณจะเปลียนไปใน
ทางทีดีขึนเมือคุณเรยีนรูที้จะให้อภัย ไม่วา่จะเป็นครอบครวัของคุณ ชีวติการทํางานของคุณĊขหรอืสังคมของคุณขการเรยีนรูที้จะให้อภัยจ
พัฒนาทุกความสัมพันธ์ของคุณ เพราะทัศนคติของคุณจะพัฒนาขึนเมือความสัมพันธ์ของคุณมีการพัฒนา แล้วเมือนันทุกแง่มุมของ
ชีวติคุณก็จะพัฒนาขึนด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณต้องการทีจะยกระดับความมังคังทางการเงินและความสําเรจ็Äขการให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุผลนันขตัวอยา่งเช่นขถ้าคุ
ต้องการทีจะมีเงินมากขึนในชีวติของคุณ คุณต้องแน่ใจวา่คุณไม่ได้ขุ่นเคืองคนทีมีเงินมากกวา่คุณ คนทีมีเงินมากกวา่คุณเหล่านีแห
ล่ะคือกลุ่มคนทีดีทีสุดทีจะช่วยให้คุณมีเงินมากขึนไปด้วย ถ้าคุณเป็นคนประเภททีวา่ คุณไม่พอใจ “พวกคนมีสตางค์” เมือนันพวก
เขาก็จะไม่สามารถทีจะช่วยคุณได้ เพราะคุณไม่ได้เปิดใจในขณะทีคุณมัวแต่ไม่พอใจพวกเขา ทํานองเดียวกันEขถ้าคุณมีทัศนคติทีดีกั
คนทีจะประสบความสําเรจ็มากกวา่คุณĊ คุณยมิให้พวกเขามากกวา่ถลึงตาใส่พวกเขา)ขคนพวกนันจะมองวา่คุณเป็นคนเข้าถึงได้และม
แนวโน้มทีจะอยากทํางานรว่มกับคุณĊขหรอืคบค้าสมาคมกับคุ

ถา้คณุตอ้งการงานทีดขึีนและมีรายไดม้ากขึน ถา้เช่นนันแลว้การมีทัศนคตทีิดตีอ่สถานทีทํางานEขตอ่เจ้
นายของคณุ ตอ่เพือนรว่มงานและลกูคา้ของคณุจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก คนทีมีทัศนคตเิชิงบวกจะโดด
เดน่ไม่วา่ในสถานการณ์ใด ๆ คณุจะไม่มีทางประสบความสําเรจ็ในทีทีคณุไม่มีความตอ้งการทีจะประสบ
ความสําเรจ็Äขเพราะคณุจะไม่ทุ่มเทสุดๆกับงานของคณุขหากคณุไม่ไดทุ่้มเทความสามารถทังหมดของคุ
ทํางานให้ดทีีสุดเท่าทีคณุสามารถทําไดÇ้ ้ขเช่นนันแลว้คณุก็จะไม่ไดร้บัสิงทีดทีีสุดกลบัมาเช่นกันขการให้อภ



จะช่วยให้คณุมีทัศนคตซึิงจะทําให้คณุประสบความสําเรจ็ในหน้าทีการงานของคณุ 

การเรยีนรูที้จะให้อภัยตัวเองเป็นสิงสําคัญอยา่งมากเช่นกันEการทํารา้ยตัวเองÃโดยปฏิเสธทีจะยกโทษให้ตัวเองนันทํารา้ยคนคนอืนE ่
ด้วย หากคุณไม่ ให้อภัยตัวเองแล้วคุณจะลงโทษตัวเองโดยการปฏิเสธตัวเองไม่ ให้สิงดี ๆเข้ามาในชีวติ ยงิคุณปฏิเสธตัวเองคุณก็ยงิให้ผู้
อืนน้อยลง และยงิคุณให้ผู้อืนน้อยลงคุณก็จะได้รบัผลรบัประโยชน์จากคนรอบตัวคุณน้อยลงด้วย เมือคุณเลิกกําหนดขอบเขตการได้
รบัแล้วคุณก็จะเลิกกําหนดขอบเขตการให้ด้วยĘขทุกขๆคนก็จะได้ประโยชน์เมือคุณยกโทษให้ตัวเองขเปรยีบเสมือนคุณอนุญาตให้สิงดีข
เข้ามาในชีวติคุณมากขึน แล้วคุณก็จะมีอะไรมาแบ่ง นได้มากกวา่นันอีก

เมือคุณให้อภัย คุณจะเปลียนเป็นสามีหรอืภรรยาทีดีขึน คุณจะเปลียนเป็นนักเรยีนหรอืครคูุณทีดีขึน จะเปลียนเป็นนายจา้งหรอื
พนักงานทีดีขึน และคุณจะเปลียนเป็นพ่อแม่หรอืลูกทีดีขึนกวา่เดิม เมือคุณให้อภัยคุณจะเปิดกวา้งสู่ความสําเรจ็มากขึนไม่วา่ด้านใด
ก็ตามทีมีความหมายกับคุณ ในขณะทีคุณเรยีนรูที้จะให้อภัย สิงทีดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ไม่เพียงแต่จะเป็นไปได้ แต่ยงัสามารถยงัทําได้
ง่ายอีกด้วย

ถ้าคุณเป็นคนทีนับถือศาสนา หรอืมีความเชือทางจติวญิญาณ การเรยีนรูแ้นวทางปฏิบัติสู่การให้อภัยจะช่วยยกระดับประสบการณ์ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรอืการปฏิบัติทางจติวญิญาณของคุณให้มีความลึกซึงมากขึน มันจะช่วยปล่อยให้คุณเป็นอิสระจาก
ความรูสึ้กผิดทีวา่คุณไม่ได้ “ดี” เท่าทีคุณรูสึ้กวา่ควรจะเป็น เพราะมันจะช่วยให้คุณเปลียนเป็นคนในแบบทีคุณอยากจะเป็น การฝึก
การให้อภัยเสรมิสรา้งความดีงามในตัวคุณเพือทีวา่มันจะได้มีบทบาทในชีวติของคุณมากขึน คุณจะรูสึ้กอยา่งเป็นธรรมชาติวา่แนวโน้มที
คุณจะทําสิงไม่ควรทําลดลงแต่ก็ยงัไม่สามารถจะหยดุตัวเองได้Çคุณจะเรมิทําในสิงทีคุณรูว้า่คุณควรจะทํามากขึนแต่ทีผ่านมายงัไม่
สามารถบอกตัวเองให้ทําได้เลย

การเรยีนรูที้จะให้อภัยมีแต่จะช่วยคุณ มันไม่อาจทํารา้ยคุณได้เลย

การให้อภัยนันเห็นผลชัดเจนและเป็นประโยชน์มาก ไม่มีอะไรทีคลุมเครอื หรอืเป็นเรอืงเพ้อ น การให้อภัยปลดปล่อยคุณให้เป็น
อิสระ เมือคุณเรยีนรูที้จะให้อภัย เมือนัน ญหามากมายจะค่อยๆจางหายไป ( อาจเป็นได้แม้ ญหาสุขภาพ ) มันจะเป็นเหมือนกับวา่คุณ
สามารถมองดูชีวติของคุณอยูเ่หนือ ญหาและมองเห็นหนทางทีง่ายทีสุดในการจะไปยงัทีทีคุณต้องการ หนทางในชีวติจะเปิดขึนตรง
หน้าคุณ โอกาสใหม่ๆจะปรากฏออกมาอยา่งไม่รูที้มา ความสุขจะเกิดขึนอยา่งประจวบเหมาะเมือคุณพบคนทีใช่ ในเวลาทีเหมาะเจาะ
ความคิดหรอืคําตอบจะมาหาคุณเท่าทีคุณต้องการFขอาจได้จากเพือนให้ความคิดเห็นขหรอืแค่เพียงคุณพลิกเปิดหนังสือหรอืนิตยสา
หรอืคุณอาจบังเอิญได้ยนิการสนทนาซึงจะช่วยคุณในสิงทีคุณกําลังมองหาĪทําไมถึงเป็นแบบนีŚ้ขมันเป็นเพราะฝึกการให้อภัยขคุณจะเป
กวา้งมากขึนให้ความดีงามของชีวติ เพือให้สิงดี ๆได้มีหนทางมาหาคุณมากขึน

เมือคุณเรยีนรูที้จะให้อภัย ความสามารถซึงหลับใหลอยูภ่ายในตัวคุณจะปรากฏขึน และคุณจะค้นพบวา่ตัวคุณเองนันเข้มแข็งและมี
ความสามารถมากกวา่ทีคุณเคยคาดคิดไวซ้ะอีก บางส่วนของคุณซึงไม่สามารถเติบโตในดินทีเย็นยะเยอืกของการไม่ ให้อภัยจะเรมิ
เติบโตขึน คุณเรมิทีจะไม่ดินรนหรอืพยายามมากเกินไป คุณจะพบหนทางเพิมขึนในการจะใช้ชีวติทีง่ายสะดวกสบายและมีความพอใจ
สนุกกับชีวติมากขึน ถ้าทังหมดนี งดูเหมือนพูดเกินความจรงิไป แล้วปล่อยมันไวอ้ยา่งนีก่อน เพียงแค่การปฏิบัติ 4 ขันตอนสู่การให้
อภัยทีคุณจะได้พบภายในไม่กีหน้าของหนังสือเล่มนีและคุณจะดี ใจทีคุณได้อ่านมัน

 



4 ขันตอนสู่การให้อภัย
วธีิทีทรงประสิทธิภาพในการเปลยีนแปลงชีวติคณุให้ดขึีน

4 ขันตอนสู่การให้อภัย นําเสนอแนวทางทีรวดเรว็และง่ายดายเพือเรมิต้นการให้อภัยĘมันสามารถนําไปสู่การเปลียนแปลงทีลึกซึงและ
เห็นได้ชัดเจนในชีวติของคุณ มันทรงพลังในความเรยีบง่าย ดังนันแค่เรมิใช้มัน แล้วคุณจะเห็นผลด้วยตัวเอง

4 ขันตอนเหล่านีสามารถนําไป ใช้แก้ ญหาได้ ไม่วา่เรอืงใหญ่หรอืเรอืงเล็ก ๆน้อย ๆ อยา่งไรก็ตามคุณควรจะเรมิจาก ญหาเล็ก ๆก่อน
จนกระทังคุณเข้าใจแนวความคิดนีแล้ว ในความเป็นจรงิวธีิทีดีทีสุด คือ คุณไม่ควรพยายามให้อภัยคนทีอาจจะทํารา้ยคุณได้อีกใน
อนาคต จนกวา่คุณจะมีประสบการณ์มาก่อนและสามารถเข้าใจขันตอนทังหมดของการให้อภัย (ดูได้จากหัวข้อการให้อภัยทีทําได้ยาก
และการคืนดี) คิดถึง ญหาเล็ก ๆทีคุณอยากจะให้อภัยแล้วลองทําตามขันตอนด้านล่างนี

4 ขนัตอนสูก่ารใหอ้ภยั
วธีิทีดทีีสุดคอืการเขียนตามขันตอนทัง 4 จนกวา่คณุจะมีประสบการณ์มากพอแลว้
ขันตอนที 1: ระบุคนทีคณุตอ้งให้อภัยและเพืออะไร
ขันตอนที 2: ยอมรบัวา่ จจบัุนคณุรูสึ้กอย่างไรกับสถานการณ์นัน มันจะดทีีสุดถา้มันเป็นความรูสึ้กที
ซือตรงของคณุ ไม่ใช่แบบทีด ีแบบทีสุภาพ ทีคณุคดิวา่คณุควรจะรูสึ้ก คณุตอ้งเรมิจากความรูสึ้กของคณุ
จรงิ ๆ จากนันจงึแสดงความตงัใจของคณุอย่างน้อยก็เพือทีจะไดมี้โอกาสทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กเหลา่นัน
ขันตอนที 3: ระบุถงึข้อดทีีคณุจะไดร้บัจากการให้อภัย นีอาจจะเป็นอะไรทีตรงข้ามกับสิงความรูสึ้กใน
จจบัุนของคณุ ความโศกเศรา้จะกลายเป็นความสุข ความโกรธจะกลายเป็นความสงบสุขทางจติใจ ภาระที
หนักอึงจะเบาบางลงเรอืยๆ ถา้คณุยังไม่แน่ใจในข้อดทีีจะไดร้บั อย่างนันคณุลองเลอืกความรูสึ้กด ีๆในเรอืง
ทัวไปทีคณุอยากจะรูสึ้กตอนนี  (เช่น มีความสุขมากขึน ผ่อนคลายมากขึน มีความมันใจมากขึน เป็นตน้)
มันจะช่วยไดถ้า้คณุสามารถจนิตนาการไดว้า่ คณุจะรูสึ้กดแีค่ไหนถา้คณุสามารถให้อภัยได้
ขันตอนที 4: สัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัย นีเป็นการกําหนดแบบง่ายๆวา่ใครเป็นคนทีคณุจะให้อภัยและรบั
รูถ้งึคณุข้อดทีีคณุจะไดร้บัจากการให้อภัย

โดยปกตแิลว้ คณุจะทําĪ 4ขขันตอนออกมาในรปูแบบประมาณนี
ตวัอย่างที 1:
จนิตนาการวา่เพือนของคณุชือ จอห์น เรมิทีจะหลบหน้าคณุและคณุไม่รูว้า่ทําไม
1. ฉันอยากจะให้อภัยจอห์นเรอืงทีหลบหน้าฉัน
2. ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กเสียใจ โกรธและความกลวัออกไป (คณุสามารถทีจะเลอืกความ
รูสึ้กเพิมเตมิทีหลงัอีกก็ไดถ้า้คณุตอ้งการ)
3. ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยจอห์นเป็นประโยชน์แก่ตวัฉัน เนืองจากวา่ฉันจะรูสึ้กเป็นสุขขึน สุขภาพดขึีน
และจติใจสงบสุขมากขึน

4. ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยจอห์น และยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็นอิสระทีไดม้าจากการให้อภัย



ตวัอย่างที 2:
ในตวัอย่างนี เจเน็ท เป็นแฟนสาวของใครสักคน ไดจ้บความสัมพันธ์ลง
1. ฉันอยากจะให้อภัยเจเน็ททีทิงฉันไป
2. ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กเสียดาย โดนทิงและความกลวัออกไป
3. ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยเจเน็ท เกิดประโยชน์แก่ตวัฉัน เนืองจากวา่ฉันจะรูสึ้กปลอดโปรง่ขึน มีความสุข
มากขึนและสามารถมีความสัมพันธ์ทีดขึีนได้ ในอนาคต

4. ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยเจเน็ท และยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็นอิสระทีไดม้าจากการให้อภัย
ตวัอย่างที 3:
ในตวัอย่างนี ใครสักคนโดนไลอ่อกจากงาน
1. ฉันอยากจะให้อภัยเจา้นายของฉันทีไลฉั่นออกจากงาน
2. ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กโกรธ โศกเศรา้ ไม่เป็นธรรมและผิดหวงัออกไป
3. ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยเจา้นายของฉัน เกิดประโยชน์แก่ตวัฉัน เนืองจากวา่ฉันจะรูสึ้กในแง่บวก มีความ
สุข และมีความสามารถมากขึนในการหางานทีดกีวา่เดมิได้ ในอนาคต
4. ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยเจา้นาย และยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็นอิสระทีไดม้าจากการให้อภัย
เพือจะช่วยแนะแนวทางให้กับคณุทีละขันตอน เรามี แผ่นงาน 4 ขันตอนสู่การให้อภัย 

 



แผ่นงาน 4 ขันตอน สู่การให้อภัย
แผ่นงานนี สามารถช่วยคณุให้ทําไดจ้นครบทังÃ 4ขขันตอ

1. ใครและอะไร

คดิเกียวกับคนทีคณุตอ้งการให้อภัยและทําไมคณุถงึตอ้งการทีจะให้อภัยพวกเขาĪขแลว้ใส่รายละเอียดลงไปใ
ช่องวา่งดา้นลา่งนี

ฉันอยากจะให้อภัย___________________สําหรบัÈ_____________________

นีเป็นการสรา้งประโยคเกียวกับคนทีคณุตอ้งการจะให้อภัยและสิงทีคณุตอ้งการทีจะให้อภัยพวกเขา

ตวัอย่าง:

ฉันอยากจะให้อภัยทาเทียน่าสําหรบัเรอืงทีแย่งแฟนฉันไป
ฉันอยากจะให้อภัยจอห์นสําหรบัเรอืงทีเคยทุบตฉัีนตอนฉันยังเด็ก
ฉันอยากจะให้อภัยพ่อของฉันสําหรบัการทีเขาไม่ไดร้กัฉันให้มากพอ

2. ยอมรับและเริมต้นทีจะปลดปล่อยสิงทีขัดขวางคุณ

เขียนความรูสึ้กทีอาจขัดขวางหนทางในการทีจะให้อภัยในสถานการณ์นี เช่น โกรธ เจ็บปวด กลวั อิจฉา
อยากแก้แคน้และอืน ๆ
ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้ก________________

ตวัอย่าง:

ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กโกรธและความกลวัออกไป
ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กเกลยีด ความขมขืนและแคน้เคอืงออกไป
ตอนนีฉันปลดปลอ่ยความรูสึ้กเศรา้ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานออกไป

3. ประโยชน์

ทํารายการเหตผุลตา่งÃๆวา่ทําไมคณุถงึตอ้งการทีจะให้อภัยĘยขจากนันแตง่ประโยคจากสิงเหลา่น้ีขมีประโยช
อะไรทีคณุจะไดร้บัจากการให้อภัย คณุรูสึ้กอย่างไร ทัศนคตขิองคณุดขึีนบ้างไหม พฤตกิรรมของคณุ
เปลยีนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง สิงเหลา่นีจะช่วยเพิมความแข็งแกรง่ให้กับความปรารถนาและเพิมแรงจงูใจใน
การให้อภัย
แตง่ประโยคจากผลดตีา่ง ๆทีคณุจะไดร้บัจากการให้อภัย โดยการเตมิประโยคในช่องวา่งดา้นลา่งนีให้สมบูรณ์
ซึงจะมีความรูสึ้กตา่ง ๆทีคณุคาดหวงัวา่จะมีเมือคณุยกโทษให้ ไดแ้ลว้ แนะนําให้คดิถงึความรูสึ้กในแง่บวก
มากกวา่แง่ลบ (เช่น สงบมากขึน ดกีวา่ หวาดกลวัน้อยลง)



ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยในสถานการณ์นีจะให้ผลดแีก่ฉัน เพราะฉันจะรูสึ้ก_____________

ตวัอย่าง:

ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยแม่ของฉันจะให้ผลดแีก่ฉัน เพราะฉันจะรูสึ้กเป็นสุขขึน สุขภาพดขึีนและจติใจสงบ
มากขึน
ฉันเห็นวา่การให้อภัยจอห์นจะเป็นประโยชน์กับฉัน เพราะฉันจะรูสึ้กเป็นอิสระ เป็นทีรกัและสามารถดาํเนิน
ชีวติตอ่ไปได้

4. พันธสัญญา

แตง่ประโยคเพือทีจะมายืนยันความตงัใจทีจะให้อภัยของคณุ ในขันตอนนีคณุประกาศความตงัใจทีจะให้
อภัยคน ๆหนึงและยืนยันทางเลอืกของคณุทีจะมีมุมมองชีวติทีสูงขึนและฉลาดขึน

ฉันสัญญากับตวัเองวา่ฉันจะให้อภัย___________(ชือคน) และฉันจะยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็น
อิสระทีไดม้าจากการให้อภัย

ตวัอย่าง: ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยเจเน็ท และยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็นอิสระทีไดม้าจากการให้
อภัย 

สรา้งประกาศวา่จะยกโทษ

ตอนนีคณุมาสรา้งประกาศวา่จะยกโทษโดยการรวมเอาประโยคทีคณุแตง่ไวด้า้นบนเข้าดว้ยกัน

ตวัอย่างที 1:
ฉันอยากจะให้อภัยเจเน็ท
ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กขมขืน และแคน้เคอืงออกไป
ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยมีผลดตีอ่ฉัน เนืองจากวา่ฉันจะรูสึ้กเป็นสุขมากขึน สุขภาพดขึีนและจติใจสงบสุข
มากขึน
ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยเจเน็ท และยอมรบัเอาความสงบสุขและเป็นอิสระทีไดม้าจากการให้อภัย

ตวัอย่างที 2:
ฉันอยากจะให้อภัยพ่อของฉันสําหรบัการทีเขาไม่ไดร้กัฉันให้มากพอ
ตอนนีฉันเลอืกทีจะปลดปลอ่ยความรูสึ้กโกรธ ผิดหวงัและแคน้เคอืงออกไป
ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยมีผลดตีอ่ฉัน เพราะฉันจะรูสึ้กเป็นอิสระมากขึน เป็นทีรกัและมีชีวติชีวามากขึน
ฉันสัญญากับตวัเองวา่จะให้อภัยพ่อของฉันและจะยอมรบัหนทางซึงจะยอมให้ฉันมีความสุขไดม้ากขึนและ
มอบความรกัให้ผู้อืนไดม้ากยิงขึนดว้ย
แบบฝึกหดั

เลอืกระยะเวลาในการทําทังหมดÇ 4ขขันตอน (7ขวนั, 21ขวนัขหรอือืนข)ๆและกําหนดช่วงเวลาวา่เมือไหรที่



คณุจะทําในแตล่ะวนัEฝึกทําอย่างน้อยวนัละĨะ ขเวลถา้ทําได้ ให้เขียนออกมาในแตล่ะช่วงÃวงขหรอืพูดมันออ
จากปากของคณุไม่วา่จะดงั ๆหรอืพูดในใจเบา ๆในแตล่ะช่วงทีทํา
เมือคณุทําซ้าตามขันตอนคณุอาจจะสังเกตเห็นวา่Ńาขความรูสึ้กของคณุจะเปลยีนแปลง ขเช่นในขันตอนท่ี
ความโกรธเปลยีนไปเป็นไม่พอใจและลดน้อยลงไปเรอืย ๆ ) หากเกิดเหตกุารณ์แบบนี แคเ่ปลยีนข้อความ
ของคณุเพือให้ตรงกับความรูสึ้กทีแท้จรงิของคณุในขณะนันให้ดทีีสุดเท่าทีคณุจะทําไดŇ้ขคณุอาจพบว่
หลงัจากทําครบทุกขันตอนไม่กีครงัÃขความรูสึ้กอยากจะให้อภัยจะรนุแรงมากขึนขนีคอืสัญญาณทีดีขโดยเฉพา
ถา้มันเป็นเพราะคณุจะเรมิเห็นประโยชน์ทังหมดซึงจะเข้ามา ( และคนทีใกลชิ้ดกับคณุ)ในขณะทีคณุ
เรยีนรูที้จะให้อภัย

หลงัจากนันสักพัก คณุอาจจะไม่รูสึ้กวา่มันจาํเป็นทีจะทําให้ครบทังŚÃ ขขันตอคณุสามารถทําเพียงแค่
ประกาศวา่จะให้อภัยจากขันตอนที 4 จนกวา่คณุจะรูสึ้กวา่มันสมบูรณ์แลว้
ในส่วนหนึงของการปลดปลอ่ยตวัเองจากความรูสึ้กเดมิ ๆ คณุอาจตอ้งการจะปลดปลอ่ยอารมณ์อืน ๆ อย่าง
เช่น การไดร้ะบายให้เพือน ง หรอืแม้กระทังการไปพบผู้ ให้คาํปรกึษาĪขในขณะทีคณุฝึกแบบฝึกหัดน้ีขคุ
อาจจะคน้พบความรูสึ้กทีคณุไม่คาดคดิมาก่อนและอาจรวมถงึความทรงจาํเก่าๆทีหวนคนืมาดว้ยĘขจงปลอ่ยให
มันผ่านไปหรอืหาคนช่วยถา้คณุตอ้งการ

ถา้คณุมีความเชือในพลงัแห่งจติวญิญาณ มันเป็นเรอืงทีธรรมชาตมิากทีคณุจะอยากให้มันมาเป็นส่วนหนึง
ของกระบวนการให้อภัย ง่าย ๆเพียงเพิมประโยคตรงส่วนท้าย เช่น “ฉันขอรอ้งตอ่พระผู้เป็นเจา้ให้ช่วยฉัน
ในการให้อภัยและเป็นอิสระ” หรอื “ฉันเชือเชิญและรบัเอาความเมตตาของพระผู้เป็นเจา้ในการช่วยให้ฉัน
ให้อภัยได”้



การใช้งานขันตอนที 1
กุญแจสู่ขันตอนแรกนันเพียงแค่ยอมรบัวา่คุณต้องการทีจะให้อภัยคนอืน และยอมรบัสิงทีคุณต้องการยกโทษให้พวกเขา เพียงเท่านี

ก็จะช่วยให้คุณกะเทาะอารมณ์ต่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรบัสิงทีเกิดขึนได้แล้ว เพือเข้าไป ในกรอบของจติใจ จงยอมรบัมัน จากนันจงึจะเรมิ
ต้น

ขันตอนนีสําคัญมากทีจะไม่พยายามทําเป็นดีหรอืพยายามทีจะสุภาพĪคุณจาํเป็นต้องยอมรบัความรูสึ้กทีแท้จรงิของคุณเกียวกับ
เหตุการณ์นันเพือทีจะทําให้มันเปลียนได้จรงิÃขขๆถ้าคุณรูสึ้กวา่มี ใครบางคน แยง่แฟนคุณไป”ขดังนันขนีคือขข้อความทีจะใช้ –ขอยา่
น้อยในการเรมิต้น อยา่งไรก็ตาม หลีกเลียงการตีความจากเรอืงทีเกิดขึนมากเกินเหตุ เช่น “พวกเขาทําลายชีวติของฉันตลอดไปÉ

ช่วงเรมิแรกนันจะมีความรูสึ้กเกินจรงิไปบ้างก็ ไม่เป็นไร แต่พยายามให้ ใกล้เคียงความจรงิทีสุด หลังจากนัน การฝึกทําตามขันตอน
หลาย ๆรอบ จะทําให้คุณค้นพบวา่ความรูสึ้กของคุณจะเปลียนและคําทีคุณต้องการจะใช้ก็จะเปลียนไปด้วยĠยขมันเป็นส่วนธรรมดาส่
หนึงของกระบวนการ

เพือทีจะให้อภัยคนอืน คุณอาจรูสึ้กวา่พวกเขาควรจะขอโทษคุณก่อน หรอืคุณอาจจะรูสึ้กกลัวทีจะให้อภัยคนทีคุณกังวลวา่พวกเขาจะ
ทํารา้ยคุณอีก ขและคุณยงัมีอะไรทียงัต้องเกียวข้องกับพวกเขาอีกขถ้าเป็นเช่นนันคุณต้องไปดูทีเรอืงการให้อภัยทีทําได้ยากและการคืนดี
ซึงจะครอบคุลมขันตอนการคืนดี ไวอ้ยา่งชัดเจนด้วย ถ้าคุณมีความต้องการทีจะไปต่อกับเรอืงการให้อภัยทีทําได้ยาก ขถ้าเช่นนันคุณก
เดินหน้าต่อไปและให้อภัยพวกเขาโดยการทําĪ 4ขขันตอนสู่การให้อภัยไปพรอ้มกันขไม่อยา่งนันก็เลือกจดัการ ญหาทีง่ายกวา่ในตอนนี

ถ้าคุณกําลังฝึกให้อภัยตัวเองอยูŃ่ขโปรดดูท่ีขวธีิการทีจะให้อภัยตัวเอ



การใชง้านขนัตอนท ี2
ขันตอนที 2 นันเกียวกับการรบัรูค้วามรูสึ้กเจ็บปวดของคณุจากเหตกุารณ์ทีผ่านมาซึงยังคงอยู่ในความ

นึกคดิ ความรูสึ้กและการกระทําของคณุĊขเช่นเดยีวกับในขันตอนแรกมันสําคญัมากในการทีคณุจะเขียน
ความรูสึ้กทีแท้จรงิของคณุ ยิงคณุยอมรบัความรูสึ้กทีแท้จรงิของคณุไดม้ากเท่าไหร ่มันก็จะยิงง่ายมากขึนที
คณุจะเปลยีนไปไดจ้รงิ ๆ 

ถ้าคุณยงัไม่แน่ใจวา่จรงิ ๆแล้วคุณรูสึ้กอยา่งไร ก็เพียงเดาครา่วๆไปก่อนแล้วค่อยมาเปลียนเมือคุณทําครบทุกขันตอนไปแล้วสักครงั
สองครงั

คุณยงัสามารถเพิมความรูสึ้กทางกายภาพในการบรรยายความรูสึ้กของคุณ อยา่งเช่น ฉันได้ปลดปล่อยความรูสึ้กทีเหมือนโดนทิม
แทง ความหนาวเหน็บ มันจะเป็นประโยชน์มากหากคุณไม่รูถึ้งความรูสึ้กทีชัดเจนเกียวกับ ญหาทีเกิดขึน แต่รบัรูถึ้งความรูสึ้กทาง
กายภาพ ถ้าอยา่งนันคุณก็สามารถใช้ความรูสึ้กทางกายภาพแทนได้ ถ้าคุณได้รูถึ้งอารมณ์ความรูสึ้กในภายหลังคุณก็เรมินํามันมารวมเข้า
ด้วยกันได้

ถ้าความรูสึ้กของคุณยงัคลุมเครอื ก็บรรยายมันให้ดีทีสุดเท่าทีคุณจะทําได้ ในครงันีŚขเช่น ฉันจะปลดปล่อยความรูสึ้กสินหวงั”, ฉั
จะปลดปล่อยความรูสึ้กทียงัไม่ชัดเจนทียดึติดอยูนี่ มันทําให้ฉันเหน็บหนาวใจÄขไม่มีความสุข”ขแม้แต่ความรูสึ้กทีคลุมเครอืก็สามารถน
ไปสู่การฝ่า นอุปสรรคทีเยยีมยอดได้ ดังนันอยา่ให้ความรูสึ้กคลุมเครอืฉุดรงัคุณไว ้ถ้านันคือสิงทีคุณรูสึ้กอยู่ ในตอนนีเกียวกับ ญหา
นัน

ถา้คณุรูสึ้กวา่คณุยังตดิขัดอยู่ในขันตอนนี เช่นนันคณุน่าจะลองทํากับ ญหาทีง่ายกวา่นีก่อนในตอนนี
แลว้คอ่ยกลบัมาทําเรอืงนีใหม่ทีหลงัÃไม่อย่างนันคณุอาจจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากเพือนทีไว้ ใจได้
หรอืผู้ ให้คาํปรกึษาเพือทีจะไดผ่้านพ้น ญหานีไปได ้อีกทางเลอืกหนึง ถา้คณุตอ้งการทีจะไปตอ่แม้วา่คณุจะ
รูสึ้กตดิขัดอยู่ คอืข้ามขันตอนนีไปและใส่ใจมากขึนในขันตอนอืน ๆ และดวูา่มันจะช่วยกระตุน้ความรูสึ้ก
ของคณุไดห้รอืไม่ 



การใชง้านขนัตอนท ี3
ในขันตอนที 3 ให้คุณเพ่งความสนใจไปทีประโยชน์ทีคุณจะได้รบัจากการปลดปล่อยความรูสึ้กไม่เป็นสุขเกียวกับเหตุการณนัน ๆ

จนิตนาการวา่คุณจะรูสึ้กอยา่งไรเมือคุณเป็นอิสระจากความรูสึ้กเจ็บปวดในอดีตเหล่านัน คิดดูวา่มันจะดีและสบายใจแค่ ไหนกับความ
รูสึ้กทีเปลียนไปและนันมันก็จะเปลียนชีวติคุณด้วย คิดดูวา่คุณจะส่งต่อความรูสึ้กทีดีนีไปสู่คนรอบข้างคุณอยา่งไร

ในขันตอนนีคุณอาจจะเรมิตระหนักได้วา่การให้อภัยมีคุณประโยชน์อยา่งไร นันเพราะวา่คุณได้ปลดปล่อยความรูสึ้กเจ็บปวดและ
เลือกทีจะมีทัศนคติทีเป็นสุขมากขึนแทน ถ้าสิงเหล่านีเกิดขึนกับคุณแสดงวา่คุณได้เรมิเข้าใจอยา่งแท้จรงิวา่ทําไมการให้อภัยจงึเป็นการ
ทําสิงทียอดเยยีมĖขถ้าคุณได้ตระหนักถึงสิงเหล่าน้ีขนันหมายถึงสัญญาณทีดีมากมันจะช่วยกระตุ้นคุณให้ ให้อภั

โดยทัวไปแลว้ประโยชน์ทีจะไดร้บัจากการให้อภัยนันจะตรงกันข้ามกับความรูสึ้กเจ็บปวด มันจะดกีวา่ใน
การแสดงออกถงึประโยชน์ทีได้ ในแง่บวก เช่น “มีความสุข” ดกีวา่ “ไม่ไดเ้ศรา้มาก”, “สงบสุข” ดกีวา่ “ไม่
โกรธ” ถา้ยังไม่แน่ใจในประโยชน์ทีคณุไดร้บัจากการให้อภัยแบบเฉพาะเจาะจง คณุยังสามารถใช้เรอืงด ีๆ
ทัวไปทีคณุพอใจในชีวติของคณุในขณะนีแทน - ถงึแม้วา่คณุจะไม่มันใจวา่มันเกียวข้องกัน ตวัอย่างเช่น
“สันตสุิข, ความสุข, ความสําเรจ็Ä,ขหรอืความอุดมสมบูรณ์ 

ถ้าคุณใช้ความรูสึ้กทางกายภาพในการบรรยายสิงทีคุณอยากจะปลดปล่อย ดังนันคุณก็สามารถใช้แค่ความรูสึ้กทีตรงกันข้ามกันทาง
กายภาพบรรยายประโยชน์ทีจะได้รบัในขันตอนนี เช่น ความรูสึ้ก “หนาวเหน็บและเย็นชา” กลายเป็นความรูสึ้ก “อบอุ่นและมีชีวติ
ชีวา”, “อึดอัด, หายใจไม่ออก” กลายเป็น “อิสระและหายใจได้อยา่งง่ายดาย” ฯลฯ

ประโยชน์ทีได้รบัยงัสามารถรวมถึงสิงซึงเห็นได้ ในทางปฏิบัติไม่วา่จะในรปูแบบไหนทีดึงดูดคุณ เช่น “มันใจมากขึน”, “ได้งานทีดี
ขึน” หรอื “สรา้งความสัมพันธ์ ใหม่อยา่งมีความสุข” ยงิคุณชอบผลดีทีจะได้รบัจากสิงเหล่านี มันก็จะยงิช่วยกระตุ้นคุณให้ ให้อภัย



การใชง้านขนัตอนท ี4
ในขันตอนที 4 คุณได้ระบุความตังใจของคุณในการทีจะให้อภัยอยา่งเป็นทางการ

คุณอาจไม่แน่ใจวา่คุณต้องการทีจะให้อภัยจรงิ ๆ คุณอาจมีความข้องใจในหลาย ๆ เรอืง แต่ลองทําดูก่อนแล้วดูวา่มันจะเป็นอยา่งไร
การให้อภัยนันเป็นหนึงในหลาย ๆ สิงทีแม้จะเป็นความตังใจเพียงเล็กน้อยทีจะลองทําĪมันก็ ได้เปิดไปสู่การสํารวจความเป็นไปได้Ň ้ 

ข

ถ
แม้วา่มันจะยงัไม่แน่นอน -  แต่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ทียงิใหญ่ได้

ในช่วงแรกนันยอมรบัผลกระทบของการให้อภัยในแบบทัวไปก่อนจะดีทีสุด เช่น “และฉันจะยอมรบัเอาความสงบสุขและเสรภีาพซึง
การให้อภัยนํามาĪ”ขหรอื ฉันยอมรบัการบําบัดและความเป็นอยูที่ดีซึงการให้อภัยนํามาĖ

หลังจากนันคุณสามารถรวมเอาประโยชน์ทีคุณจะได้รบัซึงได้มาจากขันตอนทีสามแล้วรวมเข้าเป็นส่วนหนึงของขันตอนที 4
ตัวอยา่งเช่น พูดวา่คุณจะให้อภัยในเรอืงทีเกียวข้องการทํางานEขและคุณตระหนักได้วา่การสะสาง ญหาจะช่วยให้คุณได้งานทีดีกวา่เดิ
คุณสามารถใช้วลีเช่น “ฉันยอมรบัเอาความสงบสุขซึงได้รบัมาจากการให้อภัยและประโยชน์ของความสัมพันธ์ ในการทํางานทีมีความสุข
มากขึนและงานทีดีขึน” หรอื “ฉันยอมรบัประโยชน์ของการมีความสุขมากขึนในงาน จจบัุนและจะได้มีความสามารถมากขึนในการหา
งานทีดีขึน”

อยา่งไรก็ตาม ถ้าประเภทของประโยชน์นันให้ความรูสึ้กเป็นวตัถุนิยมมากเกินไปสําหรบัคุณĊขหรอืขัดต่อความรูสึ้กในแง่คุณค่าขอ
คุณ อยา่งนันแล้วก็ทิงเรอืงประโยชน์ในทางปฏิบัตินีไป

บางครงัมันก็สามารถเกิดประโยชน์ในการเอือยเฉือยอยูก่ับบางขันตอน โดยเฉพาะอยา่งยงิถ้าคุณมีความรูสึ้กถึงอิสระหรอืความมีชีวติ
ชีวาในตอนทีคุณทําขันตอนนันEขขๆอยูก่ับขันตอนท่ี 4แล้วทํามันซ้ามากกวา่ขันตอนอืนSนนขๆนานเท่าไรก็

มันได้ผลดีแม้ ในการทีจะเปลียนให้ขันตอนที 4 เป็นการยนืยนัด้วยคําพูดซึงคุณพูดออกมาดังÃขขๆหรอืขพูดในใจหลายขๆครั
จนิตนาการวา่คุณจะมีความคิด, ความรูสึ้ก และการกระทําอยา่งไรสักครงัเมือคุณได้เสรจ็สินกระบวนการทุกขันตอนของการให้อภัยนี
ซึงจะยงิทําให้มันมีพลังมากยงิขึน



ลมหวนของการให้อภัย
ขณะทีคุณได้ทําตามขันตอนทังÃ 4ขขันตอนแล้วคุณจะพบวา่ความรูสึ้กนันสรา้งได้ขเมือคุณยอ้นกลับไปในขันตอนแรกหลังจากทีได

ทําขันตอนอืนEขๆไปแล้วขคุณจะได้พบวา่ความรูสึ้ก อยากให้อภัย”ขนันรนุแรงขึนขคุณจะชัดเจนมากขึนเกียวกับความรูสึ้กใน จจบัุนขอ
คุณในขันตอนที 2 หรอืคุณจะชัดเจนมากขึนเกียวกับผลประโยชน์ทีจะได้รบัในขันตอนที 3 ทุก ๆ ครงัทีคุณได้ทําตามขันตอนครบทัง
4 ขัน มันจะเหมือนคุณได้สรา้งกระแสน้าวนของการให้อภัย

คุณสามารถแม้แต่จะคิดวา่มันก็เหมือนหนึงในเครอืงดูดฝุ่นรุน่ใหม่ซึงใช้ลมหมุนในการทําความสะอาดพรมĖขเพียงแค่ ในกรณีน้ีขโด
การทําซ้าตามขันตอนทังŚÃ ขสู่การให้อภัคุณเป็นคนสรา้งพายไุซโคลนเพือทําความสะอาดความเจ็บปวดเดิมĖ ิมขๆขและความไม่เป็น
ยงิคุณทําตามขันตอนบ่อยเท่าไหรŃ่ขผลกระทบทีได้รบัก็จะยงิรนุแรงขึนเท่านั

รวมทังเมือคุณได้ ใช้ขันตอนที 4 หลาย ๆ ครงั ผลกระทบก็จะยงิรนุแรงมากขึนแม้ ในขณะทีคุณกําลังทําเรอืงอืนจนสําเรจ็F็จขขณะ

คุณได้ประสบการณ์จากประโยชน์ของการให้อภัยในเรอืงหนึง คุณจะอยากให้อภัยเรอืงอืน ๆ ด้วย ระดับของความ “อยากให้อภัย” จะ
รนุแรงมากขึนแม้แต่สิงทีไม่ได้เกียวข้องกับการให้อภัยในครงัก่อน ๆ ของคุณ เมือเป็นแบบนีแล้ว การให้อภัยจะกลายเป็นเรอืงง่ายและ
เป็นธรรมชาติสําหรบัคุณ



ความรูสึ้กผิดและความอับอาย

ความรูสึ้กผิดทําให้เรารูสึ้กวา่เราทําไม่ดÇีความอับอายทําให้เรารูสึ้กวา่เราเป็นคนไม่ดี

ในการทีจะให้อภัยตัวเอง มันจะช่วยคุณได้หากคุณความเข้าใจถึงความแตกต่างระหวา่งความรูสึ้กผิดและความอับอาย ในเรอืงของ
ความรูสึ้กผิดและความอับอายมักถูกพูดถึงพรอ้มกันราวกับวา่เป็นสิงเดียวกัน หรอืวา่คล้ายกันมาก อยา่งไรก็ตามมันก็มีส่วนทีแตกต่าง
กันอยา่งมาก

ความรูสึ้กผิดเกิดขึนเมือเราได้ทําอะไรทีขัดกับความรูสึ้กถูกต้องของเราĪขส่วนความอับอายเกิดขึนเมือเรารูสึ้กวา่มีบางอยา่งผิดปกต
เกียวกับเรา ความรูสึ้กผิดคือความรูสึ้กเกียวกับสิงทีเราทําĪหรอืสิงทีเราได้ทําไปแล้วĠวขความอับอายคือขความรูสึ้กทีวา่เราเป็นคนอยา่งไรขเมื
เรารูสึ้กผิดเราจะคิดวา่ “ฉันทําอะไรไม่ดีลงไปÉ”ขเมือเรารูสึ้กอับอายขเราจะคิดวา่ ฉันเป็นคนไม่ดี

มันเป็นสิงสําคัญมากในการเข้าใจถึงความแตกต่างในการทีจะให้อภัยตนเองÃเราจาํเป็นต้องจดัการกับความรูสึ้กผิดและความรูสึ้ก
อับอายของเรา เหตุการณ์บางอยา่งอาจทําให้เกิดความรูสึ้กทังสองอยา่งกับเราĪขแต่วธีิทีจะจดัการกับความรูสึ้กผิดนันแตกต่างจากความรูสึ้
อับอาย

เราปลดปล่อยความรูสึ้กผิดได้ง่าย ๆ โดยการปลดปล่อยความต้องการทีจะทําโทษตัวเองออกไปÉ,ขโดยการปลดปล่อยความรูสึ้กเหยยี
หยามและความต้องการทีจะทํารา้ยตัวเองในทุกรปูแบบÈเราช่วยตัวเราเองได้ โดยการทําสิงต่อไปนีŚการชดเชยให้กับสิงทีเราได้ทําลงไปÉ
ขอโทษ, ทําĪ 4ขขันตอนสู่การให้อภัย,ขและอืนขขๆอกีขนีอาจเป็นการช่วยเรารกัษาบางส่วนของความรูสึ้กอบัอายรวมทังความรูสึ้กผิดของเร
ด้วย แต่บ่อยครงัการจดัการกับความอับอายมักจาํเป็นต้องใช้วธีิอืนควบคู่กันไปด้วย

เพือทีจะปลดปล่อยความอับอาย เราจาํเป็นต้องมาคืนดีกับตนเองÃ ดูทีเรอืงการคืนดี)ขความอับอายรกัษาได้ โดยการมีความสัมพันธ์ที
ดีกับตัวของเราเองอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะอยา่งยงิกับบางส่วนทีเรามองวา่เป็นข้อด้อยหรอืจดุบกพรอ่งของเรา เราจาํเป็นต้องสรา้งสรรค์
ความสุขในสัมพันธ์อันดีกับตัวของเราเองเพือทีจะขับไล่ความอบัอายทีให้ โทษออกไป นันหมายถึงการทีเราจะเต็มใจในการตระหนักและ
ปลดปล่อย “เสียง” ข้างในจติใจของเรา ซึงคอยวา่รา้ยเราหรอืคอยฉุดให้เราตกต่าไม่วา่ทางใดก็ตามĖขนอกจากนียงัหมายถึงกา
เปลียนแปลงการคบคนทีอยูร่อบตัวเรา เราควรจะเวน้ระยะให้ห่างจากคนทีไม่ดีกับเราถ้าทําได้Ňขนันหมายถึงการใช้เวลาให้มากขึนกับค
ทีดีกับเราและดีสําหรบัเราĪขและยงัหมายถึงการเรยีนรูที้จะเลิกระแวงผู้คนทีชอบเราอยา่งจรงิใจขการปลดปล่อยความอับอายนันมีหลา
อยา่งทีต้องทําเพือให้เราเป็นเพือนทีดีĮขใจดีและห่วงใยตัวเราเอ

พวกเราหลายคนนันซึมซับเอาทัศนคติทีไม่ดี, การตําหนิติเตียนทีเกินจรงิหรอืรนุแรงมาจากพ่อแม่Ń,ขครอูาจารย์ขหรอืแม้กระทังญาต
ๆ มาโดยไม่รูต้ัวมาตลอดช่วงเวลาทีเราเติบโตมา ถ้าเป็นอยา่งนันเราจะมีเสียงตําหนิติเตียนอยู่ ในหัวของเราĪขมันสามารถทีจมอยูลึ่กภายใ
จติใจของเราโดยทีเราแทบจะไม่รูต้ัวเลย แต่ความรูสึ้กและอารมณ์ทีสรา้งขึนเหล่านันมันก็ยงัเกิดขึน เราไม่จาํเป็นต้องไปต่อสู้กับการ
ตําหนิทีเกินจรงิÃ,การทําให้อบัอายĘยขเสียงวจิารณ์พวกน้ัเราไม่จาํเป็นต้องหลบซ่อนจากมันหรอืมี ญหากับคําพูดพวกนันEเราไม่จาํเป็น
ต้องให้มันมีอาํนาจโดยการตอบสนองพวกมันEขเมือใดก็ตามทีเสียงวจิารณ์ภายในใจพูดบางสิงบางอยา่งทีไม่เป็นประโยชน์หรอืหรื
สรา้งสรรค์แต่อยา่งใด เราก็แค่บอกกับตัวเองวา่ “นีมันเป็นเพียงความคิด มันก็แค่เท่านี” เมือถึงเวลาหนึงมันก็จะหายไปเองถ้าเราไม่ไป
ตอบสนองโดยการต่อต้านมัน หรอืโดยการยอมแพ้และเชือในสิงทีมันพูดกับเรา

ความรูสึ้กอบัอายนันสามารถผลักดันให้เราทําสิงซึงเราจะรูสึ้กไม่ดีทีหลังได้Ňขความรูสึ้กอับอายนันสามารถเป็นเหมือนเชือเพลิงให้กั
การเสพติด, นิสัยทีไม่ดี, อาการลงแดงหรอืมีพฤติกรรมก้าวรา้วเกินไป ความรูสึ้กอับอายนันถ้าถูกปล่อยทิงไว้ โดยไม่มี ใครมาทักท้วงมัน
จะกลายเป็นอาการถาวรไปเอง เมือเรารูสึ้กไม่ดีกับตัวเองเราจะรสึูกอ่อนแอและถูกชักชวนให้ทําสิงต่างÃขไๆด้ง่ายซึงทําให้เรารูสึ้กแยก่ับตัว
เองต่อไปอีก ด้วยเหตุนีความรูสึ้กอับอายจงึสามารถหล่อเลียงความรูสึ้กผิดและละลายได้มากขึน

ความรูสึ้กอบัอายนันมีแนวโน้มทีจะทําให้เราโทษคนอืนได้อยา่งรวดเรว็และจะไม่ยอมให้อภัยในความผิดพลาดของพวกเขาĪขด้วยเหตุนี
ความรูสึ้กอับอายจงึสามารถแพรก่ระจายไปสู้ผู้คน เพราะเมือคนทีอับอายแต่ละคนพยายามทีจะหันเหความสนใจจากความอับอายของตัว
เองโดยการทําให้คนอืนรูสึ้กอบัอายแทนEเมือผู้นําของกลุ่มคนEนข ครอบ

ค
รัวของค์กรขศาสนาขหรอือะไรก็ตามขมีความรูสึ้กอับอายอย่

รนุแรง จงึสามารถแพรก่ระจายความรูสึ้กอับอายไปยงัทุกคนในกลุ่มนันได้ โดยง่ายและยงัเป็นการสรา้งรากฐานของบรรยากาศทีเป็นพิษ
ในการตําหนิและการประณาม

เราจะไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความรูสึ้กวา่เราไม่สมควรได้รบั ไม่วา่จะเป็นเรอืงไรส้าระหรอืไม่เป็นเหตุเป็นผลใดในความรูสึ้กไม่สมควร



เหล่านัน อยา่งไรก็ตาม ความรูสึ้กไม่สมปรารถนาก็ยงัไม่ไป ไหน พวกมันแค่มุดจมหายไปและกลับกลับออกมาเหมือนการเสพติดและ
การยา้คิดยา้ทําĐอาการเสพติดและพฤติกรรมยา้คิดยา้ทําของเราทําให้เรารูสึ้กวา่เราไม่สมควรĖควรควรขอาการเหล่านีมันเป็นวงัวนของควา
ความรูสึ้กถึงแรงผลักดันทีจะทําบางสิงบางอยา่งซึงเรารูสึ้กวา่เราไม่ควรทําOĪ ขรูสึ้กละอายแก่ ใจเกียวกับเรอืงเหล่าน้ันขความพยายามของเ
ทีจะซ่อนตัวจากความรูสึ้กอับอายของเรา (และเสียงตําหนิทีคอยประณามเราĪ)ก็อุบัติขึนมาราวเป็นแรงผลักให้ทําบางสิงบางอยา่งซึงเรา
รูสึ้กวา่เราไม่ควรทําĪขเป็นต้

 



ความภาคภูมิใจและความอับอาย

ความรูสึ้กผิดจะเป็นประโยชน์เฉพาะเมือมันทําให้เราเปลยีนพฤตกิรรมของเราĪขและเพือเป็นการชดใช
ความรูสึ้กละอายใจไม่ได้เป็นแค่เรอืงส่วนตัว พวกเรายงัสามารถรบัเอาความรูสึ้กของความอับอายจากประเทศของเรา, ครอบครวัของ

เรา หรอืแม้แต่การอยู่ ใกล้เคียงเหตุการณ์ทีน่าอับอายนัน

ก่อนทีจะมองเรอืงความอบัอายระดับชาติ มามองเรอืงความภาคภูมิ ใจของชาติกันก่อน ตัวอยา่ง ฉันเกิดและอาศัยอยู่ ในประเทศที
สวยงามตามธรรมชาติ (สกอตแลนด์) วนัหนึงมีนักท่องเทียวชาวอเมรกิันพูดกับฉันวา่ “คุณอาศัยอยู่ ในประเทศทีน่ารกั มันช่าง
สวยงาม!” ฉันรูสึ้กถึงความภาคภูมิ ใจบางอยา่งในตัวฉันถูกปลุกเรา้ภายอยูป่ระมาณไม่กีวนิาที แต่หลังจากนันฉันมาคิดได้วา่ “ เดียว
ก่อน! ฉันไม่ได้มีส่วนเกียวข้องอะไรกับความสวยงามของประเทศนีเลย ฉันไม่ได้สรา้งภูเขาทีเขาชืนชม หรอืแม่น้าและภูมิทัศน์ทีเขา
เพลิดเพลินด้วยสักหน่อย ฉันไม่คิดวา่จะสามารถสรา้งแม้แต่เนินเล็กๆ แม้ฉันทุ่มเททังชีวติให้กับมัน อยา่งไรก็ตาม ไม่ ใช่วา่มันมีการ
เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมใด ๆ ในวธีิการสรา้งภูเขา, หุบเขาและแม่น้าสักหน่อยĘทําไมฉันต้องรูสึ้กภูมิ ใจด้วยĘ

ในทางกลับกัน ความรูสึ้กของความอับอายแห่งชาติสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดได้ เมือฟุตบอลทีมชาติของเราทําได้ ไม่ดี ในฟุตบอลโลก
-  ซึงน่าเสียดายก็คือมันเกิดขึนทุกครงัทีพวกเขาเข้ารอบ หลังจากดูไป ไม่กีเกม ฉันมักจะหมดความรูสึ้กติดใจในขณะทีดูพวกเขาเล่น
ได้ ไม่ดีนักแล้วฉันก็ยอมแพ้

ฉันอ่านเจอทีไหนสักแห่งวา่ทีมฟุตบอลสโมสรของอังกฤษทีประสบความสําเรจ็อยา่งแมนเชสเตอรŊ์ขยไูนเต็ดนันมีผู้สนับสนุนจากต่า
ประเทศมากกวา่ทีพวกเขาได้รบัในสหราชอาณาจกัร ในบรรดา “แฟน” เหล่านัน หลายคนไม่เคยไปอังกฤษ และมีแนวโน้มวา่จะไม่ไป
องักฤษด้วย พวกเขาไม่ได้มีความเกียวข้องโดยธรรมชาติกับทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด แต่พวกเขาก็ยงัเฉลิมฉลองเมือ แมน
เชสเตอร ์ยไูนเต็ดเล่นได้ดี และไม่มีความสุขเมือนักเตะเล่นได้ ไม่ดี

นีเป็นการยกตวัอย่างเลน่ ๆ (เวน้แตว่า่คณุเป็นแฟนฟุตบอลทีเหนียวแน่นมาก) แตมั่นก็ชีชัดในจดุลกึลง
ไปของ ญหา ความภาคภูมิใจและความอับอายของเราสามารถถกูกระตุน้ให้เกิดได้ โดยสถานการณ์ทีเราไม่
อาจควบคมุไดเ้ลย หรอืเราจงใจทีจะเลอืกสิงนันเอง - ซึงอีกนัยหนึงคอื เราไม่ตอ้งมีความเกียวข้องอะไรกับ
มันเลย - ในการทีจะให้มันมาเป็นทีมาของความภาคภูมิใจ นีคงเป็นเหตผุลวา่ทําไมผู้ชายจากหลากหลาย
ประเทศจงึไดมี้การเลอืกอย่างชาญฉลาดทีจะสนับสนุนทีมทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด (ทีประสบ
ความสําเรจ็เป็นทีน่าจดจาํOĪ ขมากกวา่ทีมฟุตบอลสกอตแลนด์ซึงไม่คอ่ยมีชือเสียงในเรอืงความสําเรจ็Ä
ความภาคภูมิใจและความอับอายนันอาจจะแปลกและไม่มีมีเหตผุลแตมั่นก็ยังเป็นแรงขับเคลอืนหลกัซึง
กําหนดพฤตกิรรมของคณุอย่างลกึซึงÃมันกําหนดแม้กระทังในระดบัส่วนบุคคลจนรวมกันจนถงึการดาํเนิน
การระดบัชาตผ่ิานเวทีโลก 

ความรูสึ้กผิดและความอบัอายนันไม่ได้มีความหมายในด้านไม่ดีเสมอไป เมือมันทํางานอยา่งถูกต้องมันจะกําหนดขอบเขตทีเป็นเหตุ
เป็นผลให้กับพฤติกรรมของเราแล้วช่วยให้เราอยู่ ในบรรทัดฐานทางสังคมได้อยา่งพอดี ในช่วงเวลาของเรา ความรูสึ้กผิดจะเป็นประโยชน์
เฉพาะเมือมันทําให้เราได้ชดใช้สําหรบัอะไรบางอยา่งทีเราได้ทําลงไปและกระตุ้นให้เราเปลียนแปลงพฤติกรรมFรมขความรูสึ้กผิดจะไม่เ
ประโยชน์ถ้ามันทําให้ปมในระยะยาวของการหลงตัวเองÃ,ขการโทษตัวเองขซึงไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงในทางบวกขความอบัอา
จะเป็นประโยชน์เฉพาะเมือมันทําให้เราตังคําถามกับทัศนคติและความเชือของเราและมองหาวธีิทีจะทําให้เราเป็นคนทีดีขึนĲนขเช่นข
การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านทีเราขาด ความอับอายอาจผลักดันเราให้ ไวต่อความรูสึ้กของผู้อนืมากขึนถ้านันคือสิงทีเราขาด หรอืเพิม
ความกล้าหาญทางความคิดให้บรรลุผลถ้านันคือสิงทีเราขาด

มันเป็นเรอืงของการเรยีนรูว้ธีิการจดัการความรูสึ้กพืนฐานของความรูสึ้กผิดและความอับอายเหล่านีด้วยวธีิทีสรา้งสรรค์ มันไม่ ใช่เรอืง
ทีเราจะยอมอะลุ้มอล่วยแบบสุ่มสีสุ่มห้า หรอืหลีกเลียงมัน (โดยการทําตัวให้ยุง่Ã)ขหรอืพยายามทีต่อสู้กับมันขเราไม่ต้องการทีจะถู
พันธนาการด้วยความรูสึ้กจากอดีตซึงไม่ได้นําไปสู่ทัศนคติเชิงสรา้งสรรค์Ŋหรอืในการกระทําทีมีประโยชน์Ŋ ์ขเราสามารถจดัการกับคว
รูสึ้กผิดและความอับอาย โดยฝึกการให้อภัยตนเอง เพือให้เรากําหนดวธีิทีเราจะตอบสนองต่อความรูสึ้กพืนฐานเหล่านีดีกวา่แล้วแต่



ความเมตตาของพวกเขา



ความสํานึกผิด

ความสํานึกผิดทีดทีีสุดคอืการใช้ชีวติให้ดี

มันขัดกับความดงีามตามธรรมชาตขิองชีวติในการจะยึดตดิอยู่กับอดตี วธีิทีดทีีสุดเพือให้การชดใช้ ในสิงที
เราไดทํ้าไปแลว้คอืการใช้ชีวติให้ดĮี ในการถอดความคาํพูดเก่าĪาขๆเกียวกับการแก้แคน้ว่าความสํานึกผิดทีดี
ทีสุดคอืการใช้ชีวติให้ด”ี ถา้มีวธีิทีจะให้การชดเชยสําหรบัสิงทีเราไดทํ้าไปแลว้Ňวขนันย่อมเป็นส่วนหนึงของก
ใช้ชีวติให้ด ี 
คําขอโทษทีมีความจรงิใจมักจะทําให้ ได้ผลลัพธ์ทีน่ามหัศจรรยแ์ละช่วยฟืนฟูความเสียหายใดĻด ๆขทีเราได้ททุกคนทําผิดกันได้และ

ทุกคนก็เคยพูดหรอืทําสิงทีพวกเขาต้องเสียใจในภายหลังÃมันต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอยา่งมากในการเผชิญหน้ากับคนทีเราทําให้เค้า
เจ็บและยอมรบัวา่เราทําผิดÇขแล้วสารภาพวา่เรารูสึ้กเสียใจแค่ ไหนการทําแบบนันยงัช่วยให้เราแน่ใจวา่เราจะไม่ทําผิดแบบนันซ้าอกี
พันธนาการของการใส่ ใจความรูสึ้กของคนอืนทีเราสรา้งขึนรว่มกับคนทีเราขอโทษ จะทําให้มี โอกาสน้อยมากทีเราจะทํารา้ยเขาอีกครงั

เราสามารถแสดงความสํานึกผิดโดยการชดใช้Ňแก้ไขคาํพูดรา้ยĘย ๆขทีเราเคยพูดเกียวกับคนคนนันโดยก
พูดถงึแตด่า้นดเีขานับแตนี่ไป หรอืการเอาเงินทีขโมยมาไปคนื ทําตวัให้เป็นคนมีความซือสัตย์มากขึนและ
ตรงไปตรงมากับทุกคน เพือให้มันสมดลุกับความเสียหายทีเราไดทํ้าĪขเป็นต ้

ถ้าเราไม่สามารถชดเชยคนทีถูกเราทํารา้ยได้Ňเราควรจะมองหาอะไรทีเป็นประโยชน์ทําเพือคนในกลุ่มของพวกเขาĪาขตัวอยา่งเช่นขถ้าเ
ทํารา้ยใครเพราะเชือชาติของพวกเขาĪขเราก็สามารถแก้ ไขได้ โดยการบรจิาคโดยไม่เปิดเผยตัวตนให้แก่หน่วยงานการกุศลทีเหมาะส
ด้วยความคิดและจนิตนาการเล็ก ๆ น้อย ๆ เราจะพบวธีิทีจะชดเชยแม้วา่คนทีเราทํารา้ยไม่อยู่ ให้เราชดใช้ ให้ โดยตรง

ถ้าเราได้ทําบางอยา่งทีเลวรา้ยมาก ขเช่นเจตนาฆ่าหรอืทําให้ผู้อืนบาดเจ็บสาหัสĤสขซึงเห็นได้ชัดมากวา่เป็นเรอืงยากทีจะชดใช้ขอยา่ง
ก็ตาม ไม่มี ใครทีไม่เคยหมดหวงั การให้อภัยนันนําความสงบสุขและการเยยีวยามาให้ ได้ทุกคนในทีสุดÇขในกรณีทีรนุแรงขเรมิต้นด้วยกา
ชดเชยความผิดเล็ก ๆทีเราได้ทําไปจะดีกวา่หลังจากนันเราจงึจะรูด้ีวา่จะต้อทําอยา่งไรในเรอืงทีทีใหญ่กวา่นี

อยา่ได้คิดตัดสินใจวา่คุณต้องถูกลงโทษ และเหตุนันจงึเรมิทีจะลงโทษตัวเอง การลงโทษตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรคนทีคุณได้ทํารา้ยไป
เลย มันแค่เพิมความโง่เขลาอีกอยา่งเข้าไปแค่นัน คุณไม่สามารถแก้ ไขข้อผิดพลาดโดยการลงโทษตัวเอง คุณสามารถแก้ ไขข้อผิด
พลาดได้ โดยการทําความดีเท่านันEคุณไม่สามารถช่วยผู้อืนได้ โดยการทํารา้ยตัวเองÃคุณสามารถช่วยผู้อืนได้ทํากับพวกเขา

การใช้ชีวติให้ดี ไม่ได้รวมถึงการให้คนอืนถือเอาความผิดพลาดของเรามาต่อต้านเรา ถ้าเราได้ทําทุกอยา่งเท่าทีเราสามารถทําได้อยา่ง
เหมาะสมเพือเป็นการชดเชยเลยให้แล้ว แต่คนยงัโทษเราอยา่งไม่สมเหตุสมผล นันก็เป็นเรอืงของพวกเขาไม่เกียวกับเรา พวกเขาทําท่า
อยา่งกับเป็นเรอืงของพวกเขาเอง และเราต้องตังคําถามถึงแรงจงูใจของพวกเขาแม้วา่พวกเขาจะเล่นเป็นเหยอืก็ตามĖขเหยอืทีก้าวรา้วขชอ
ทีจะเล่นกับความรูสึ้กผิดและความอบัอายของคนอนื เป็นเหมือนความพยายามทีจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมก้าวรา้วของตนเองและ
เป็นเหมือนควนัพรางตัวเพือซ่อนแรงจงูใจทีมีพิรธุ

ความรูสึ้กผิดหรอืความอับอายสามารถถกูผู้อืนใช้ ในการชักจงูเราหรอืควบคมุความประพฤตขิองเรา การ
ชักจงูเหลา่นันมักจะมาจากผู้ทีอ้างตวัเองวา่มีคณุธรรมสูง แตก่ารเรยีกรอ้งดงักลา่วกลบัเป็นการให้ โทษซึงมี
อิทธิพลมากทีสุด ผู้นําทางจรยิธรรมทีแท้จรงิจะนําเราไปทําอะไรทีเป็นกระทําในเชิงบวกเพือชดเชยความผิด
พลาด และไม่ใช้ความผิดพลาดดงักลา่วเป็นข้ออ้างทีจะบังคบัให้เป็นไปตามแผนของพวกเขาเอง 

แม้แตค่นทีมีความมันใจและมีความสามารถมาก ๆ ก็ยังทรดุลงไดเ้มือตอ้งเผชิญกับการโจมตีให้อับอาย มัน
อาจจะมาจากสมาชิกในครอบครวั เช่น “ฉันจาํไดว้า่เธอฉีรดทีนอนตอนเด็กข”ๆขหรอืจากคูชี่วติของเราขเช่
“นึกถงึตอนทีคณุลมืวนัครบรอบของเราสิ!” หรอืจากการกระทําทีผ่านมาของประเทศของเราĪขเช่น นึกถึ
สิงทีพวกคณุทําอะไรไว้ ในสงครามสิİ!”คาํตอบของทังหมดนีก็เป็นแคเ่พียงทัศนคตİิ ิขเช่นข ฉันไดก้้าวออก



จากตรงนันแลว้ ส่วนคนอืนจะทําอะไรก็ขึนอยู่กับตวัเขาเองÃ”ขเพือเป็นการป้องกันเพิมเตมิขพวกเราก็สิทธิที
จะสงสัยในคณุธรรมของบุคคลไม่วา่คนนันจะดาํรงตาํแหน่งใดก็ตามถา้เคา้ใช้กลยุทธ์ตา่เช่นนัน 

ถ้าเราด่าและประณามตัวเองในเรอืงทีเราได้ทําลงไปÉขหรอืทีประเทศของเราได้ทำขใครทีรบัอะไรจากการน้ีขใครได้ประโยชน์จากเรอืงนี
โลกจะเป็นสถานทีทีดีขึนเพราะเราประณามตัวเองได้อยา่งไร มันสามารถเป็นมาตรการชัวคราวเพือหยดุตัวเองไม่ ให้ทําเรอืงไม่ดีต่อไป
แต่มันก็ ไม่ได้มีประโยชน์ไปมากกวา่นัน การด่าตัวเองนานเกินไปก็เป็นแค่อกีชนิดของการเอาตัวเองเป็นทีตังมากเกินไปซึงจะนําไปสู่
ญหาตังแต่แรก ส่วนใหญ่ของข้อผิดพลาดของเรามาจากการนึกถึงแต่ตนเองมากเกินไปและไม่ตระหนักถึงความต้องการและความ

จาํเป็นของผู้อืนให้มากเพียงพอÌขการลงโทษตนเองเป็นเพียงการเอาตัวเองเป็นทีตังอกีอยา่งเช่นกันขมันดีกวา่มากทีจะใช้เวลาแล
พลังงานในทางซึงจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้อนื มากกวา่ใช้มันอยา่งไรป้ระโยชน์ไป ในการชิงชังตนเอง โทษตนเองหรอืทํารา้ย
ตนเอง



พระเจา้จะให้อภัยเราไหม

การให้อภัยตนเองเป็นหนึงในความไม่เห็นแก่ตวัทีสุดอย่างหนึงทีคณุสามารถทําได้
ถ้าคุณเป็นคนทีนับถือศาสนา คุณอาจสงสัยวา่ศรทัธาในพระเจา้ของคุณจะเข้ามามีส่วนในเรอืงนีได้อยา่งไร คุณอาจคิดวา่ “มันขึนอยู่

กับพรเจา้ทีจะให้อภัยฉัน” สิงทีต้องพิจารณาคือ ใครเป็นคนทีประณามคุณ, คุณจาํเป็นต้องให้อภัยตัวเองหรอืไม่Ń,ขคุณต้องจดัการกับวธิ
ทีคุณโทษตัวเองและเรมิต้นจากตรงนัน คุณคิดจรงิ ๆ หรอืวา่มันเป็นความคิดทีดีทีจะตัดสินใจวา่พระเจา้จะตัดสินการกระทําของคุณ
อยา่งไรและพยายามทีจะลงโทษตัวเองล่วงหน้า ถ้าเป็นเช่นนัน ก็น่าคิดไป ได้วา่คุณรูค้วามนึกคิดของพระเจา้ วธีิทีดีกวา่ในการเรยีนรูที้จะ
ให้อภัยคือการฝึกฝนกับตัวเองหรอืผู้อนื และคุณอาจจะมีความคิดทีชัดเจนมากขึนในมุมมองของพระเจา้ในการมองสิงต่าง ๆ ถ้าคุณ
รูสึ้กวา่จาํเป็นต้องสวดเพือขอขมาแล้วĠคุณก็ทําอยา่งนันได้เลย

กาลครงัหนึง มีชายคนหนึงเป็นข้ารบัใช้ของขุนนางระดับสูงในประเทศทีกวา้งใหญ่ วนัหนึง เขาช่วยเตรยีมจดังานเลียงฉลองการกลับ
มาของเจา้นายของเขาทีเดินทางกลับมาจากดินแดนอนัแสนไกล ในขณะทีข้ารบัใช้กําลังรบีอยูŃ่เขาได้ชนกับประตูและทําชามทีบอบบาง
และมีค่ามากตกแตกเป็นชินเล็กชินน้อยบนพืนหิน ข้ารบัใช้ผู้นันหวาดกลัวมาก เขาจงึหนีไปและซ่อนตัวเองจากความโกรธของเจา้นาย
ของเขา ในความสินคิดของเขา เขาคิดอยา่งหนักวา่จะต้องทําอะไรบางอยา่งเพือบรรเทาการลงโทษทีเขารูสึ้กวา่เขาจะต้องได้รบัอยา่ง
แน่นอน เขาคิดวา่มันคงต้องเป็นอะไรทีทําให้ตัวเองเจ็บปวดมาก ขขๆดังนันเขาจงึตัดสินใจทีจะตัดนิวมือของเขาออกหนึงนิวเขาทําเช่น
นันและเสียงรอ้งทีแสนทุกข์ทรมานของเขาจงึทําให้ข้ารบัใช้คนอนืEขขๆพบเขาขพวกเขาจงึพันแผลให้เขาและพาเขาไปทีเจา้นายของเขาที
เพิงกลับมา

เมือขุนนางพบวา่เกิดอะไรขึน เขาพูดกับคนรบัใช้วา่ “เจา้ข้ารบัใช้ผู้ โง่เขลา  เจา้ไดทํ้าผิดกับข้าถงึสามเรอืง
ในนันมีความผิดเดยีวเท่านันทีเกิดจากอุบัตเิหต ุเจา้ทําชามทีมีคา่มากทีสุดแตกก็จรงิÃขแตนั่นเป็นส่วนทีเล็
ทีสุดของเรอืงนี แลว้เจา้ไดต้ดัสินเรอืงความยุตธิรรมเสียเองทังทีไม่ใช่หน้าทีของเจา้ เจา้ไดต้ดัสินใจทีจะ
ทํารา้ยตวัเองโดยไม่ไดค้ดิเลยวา่การกระทํานีมันจะทําให้ความสามารถในการรบัใช้ข้าลดลงÇลงขสองข้อหลงันีเ
ข้อผิดพลาดทีรา้ยแรงไปมาก ตอนนีเจา้ตอ้งมีชีวติอยู่โดยรู้ ไวว้า่เจา้ลงโทษตวัเองรนุแรงมากเกินกวา่ทีข้าจะ
ทําโทษเจา้Īขและเนืองจากแผลของเจา้มันทําให้เจา้สูญเสียความสามารถทีจะทําหน้าทีรบัใช้ข้าและเจา้ยังได้
ทําลายความสามารถในการเลอืนฐานะการครองชีพของเจา้เอง 

คนทีกําลังจมน้านันไม่สามารถช่วยผู้อนืจากการจมน้าได้Łด้ขใครก็ตามทีไม่ ให้อภัยตนเองจะมีความคิดขหรอืความสามารถทีจะให้อภั
อนืได้น้อย มันคือเหตุผลวา่ทําไมหลายคนถึงเห็นวา่การให้อภัยเป็นเรอืงยาก ขพวกเขาปฏิเสธทีจะให้อภัยตนเองโดยทีมีความรูสึ้กวา่ไม
สมควรได้รบัการให้อภัย ความรูสึ้กต่าต้อยทําให้พวกเขาไม่สามารถให้อภัยผู้อนืด้วยĠยขเช่นเดียวกับทีพวกเขารูสึ้กวา่ตัวเองช่างมีน้อยจนไ
สามารถให้อะไรใครได้ ความรูสึ้กต่าต้อยทําให้ง่ายทีจะคับแค้นใจและพวกเขามักจะเก็บเอาความรูสึ้กไม่ยตุิธรรมหรอืความแค้นเอาไว้
การให้อภัยคือทางออกของเรอืงนี

การให้อภัยนันมีราคาทีงดงาม ราคาของการได้ ให้อภัยตนเอง คอื มันจะเป็นการยากขึนทีจะห้ามตวัคณุเอง
ในการทีจะให้อภัยผู้อืน ราคาของการให้อภัยผู้อืน คอื มันจะเป็นการยากขึนทีจะห้ามตวัคณุเองให้อภัยตนเอง
การให้อภัยนันเป็นการให้ของขวญัทีเราคดิวา่เราไม่มีอาจเป็นเจา้ของ ทําไดเ้พียงแคเ่ห็นมันเท่านันEขแตทั่นท
ทีเราได้ ให้อภัยนันก็ทําให้เรามีมันมากมายแลว้ 

มันเป็นเรอืงง่ายทีจะเห็นวา่การเป็นคนทีหลงตัวเองนันมักจะคิดวา่ตัวเองดีมากเกินไป แต่มันไม่ได้เป็นเรอืงง่ายทีจะเห็นวา่คนหลง
ตัวเองสามารถมีความคิดวา่ตัวเองต่าต้อยเกินไปด้วยĘขพวกคนหลงตัวเองชอบแยกตัวเองออกมาโดยการเป็นคนท่ี พิเศษ”ขแม้วา่มันจ
หมายถึงแยเ่ป็นพิเศษ อยา่พึงทําหยงิไปคุณไม่ได้แย่ไปกวา่ใครหรอก ขอะไรทีขวางการมีส่วนรว่มในชีวติปกติ,ขกันคุณออกจากการใช้ชีวิ
ทีเต็มไปด้วยพวกหลงตัวเองและพวกทีหมกมุ่นอยูก่ับตนเองมากเกินไป คือการหลงตัวเองนันแหล่ะ การพุ่งความสนใจไปที “ความผิด
พลาดของฉัน”, “ความเสียใจของฉัน”, “ฉันทําอะไรผิดÇ”,มันไม่สมดุลเหมือนกับมีความพอใจในตนเองหรอืการทําให้ตนเองพึงพอใจ
มากเกินไป ถ้าคุณรูว้า่คุณได้ทําแบบนีก็ ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนัก ขความจรงิก็คือการไม่ยดึติดทีจะชนะตัวเอ



การให้อภัยตนเองนันไม่เพียงแต่ช่วยคุณเท่านัน มันยงัทําให้ความสัมพันธ์ดีขึนE,ขครอบครวัเข้มแข็งขึน,ทีทํางานเข้มแข็งขึนE
สังคมเข้มแข็งขึน, ภาครฐัเข้มแข็งขึนและสุดท้ายก็จะทําให้ โลกเราเข้มแข็งขึนEมันเป็นขันตอนทีมีต่อโลกซึงยงิมีคนทีสามารถทําและ
พูดในสิงทีถูกต้องมากขึน และสามารถทําหน้าทีด้วยจติใจทีดีงามและยตุิธรรมĖดีกวา่การทีต้องมาจดัการและบังคับให้ทําซึงมันจะมีแต่
ความรูสึ้กผิดโดยไม่รูต้ัวและความความอบัอาย

การให้อภัยตนเองช่วยให้คุณนําพลังของคุณไปใช้ ในการทําความดีÇไม่วา่จะเป็นการทําเพือชดใช้ ให้กับคนทีคุณเคยทํารา้ยไวĠ้ ้วข้หร
เรอืงทัว ๆไปในชีวติของคุณ พลังงานทีกําลังเข้าไปทํารา้ยตัวคุณเองสามารถกลับเข้าไปเป็นการกระทําทีสรา้งสรรค์มากกวา่พฤติกรรม
ทําลายตนเอง

การให้อภัยตนเองเป็นหนึงในความไม่เห็นแก่ตวัทีสุดอย่างหนึงทีคณุสามารถทําได้ มันปลดปลอ่ยคณุจาก
แนวโน้มทีจะเป็นคนทีเห็นตวัเองเป็นศนูย์กลางของทุกอย่างและหลงใหลในตนเอง มันง่ายขึนเพือทีคณุจะ
ไดมี้บทบาทเชิงบวกในชีวติคณุ การให้อภัยตนเองช่วยปกป้องคณุจากการเป็นคนทีมีภาวะทางอารมณ์หรอืมี
สภาวะทางจติทีเป็นภาระตอ่คนรอบข้าง มันช่วยให้คณุสามารถรบัรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการของคณุใน
ทางทีด ีมันช่วยให้คณุสามารถมีส่วนรว่มในความสัมพันธ์ ไปในทางทีสนับสนุนดา้นบวกและสรา้งสรรคกั์บ
ชีวติของผู้อืน มันช่วยดงึดา้นทีดทีีสุดทังทางสังคมและชีวติการทํางานของคณุĊขการให้อภัยตนเองช่วยให้คุ
เป็นคนทีรูว้า่อะไรเป็นสิงทีดแีละถกูตอ้ง (บางทีอาจไดเ้รยีนรูว้ธีิทียากวา่อะไรไม่ดแีละไม่ถกูตอ้ง) และสามารถ
ยืนหยัดในการสรา้งชีวติของคณุและในโลกใบนี 



วธีิการยกโทษให้ตนเอง

พิจารณาเรอืงทีดทีีคณุสามารถทําไดŇ้ขดกีวา่เรอืงไม่ดทีีคณุไม่สามารถลบลา้งมั
เพือทีจะให้อภัยตัวคุณเอง คุณอาจต้องการทีจะคิดหาวธีิทีเหมาะสมทีจะให้การชดเชยให้กับบุคคลอนื การชดใช้สามารถเป็นเรอืงทีดี

มาก แต่ระวงัการลงโทษตนเองอาจเป็นการปลอมตัวมาเหมือนการสํานึกผิดÇการชดเชยหรอืแม้แต่ความคิดวา่จะทําการชดเชยĘยขป
ก

แล้วควรทําให้คุณรูสึ้กผ่อนคลายĘถ้าคุณไม่รูสึ้กแบบนันก็อาจจะเป็นรปูแบบหนึงของการทํารา้ยตนเองÃงขหรอืการลงโทษตัวเองทีปลอมต
มา การชดเชยอาจจะทําให้คุณต้องจา่ยอะไรบ้างÃแต่มันไม่ควรจะทํารา้ยคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อกับคนทีคุณได้ทําไม่ดี ไว้ ได้Ň พวกเขาออกไปจากชีวติคุณไม่วา่จะด้วยเหตุผลใด)ขแต่คุณยงัต้องการทีจ
ชดเชยให้กับพวกเขา ถ้าอยา่งนันก็ ให้ทํากับคนอนืแทนโดยเฉพาะอยา่งยงิการมีน้าใจหรอืช่วยเหลืออยา่งเป็นประโยชน์กับคนเชือชาติ
เดียวกับบุคคลนัน, กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลนัน  หรอืแม้เพียงแค่กับบางคนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจง

คุณเชือหรอืวา่ต้องให้พระเจา้ให้อภัยคุณก่อนทีคุณจะสามารถให้อภัยตนเองได้ ถ้าอยา่งนันถามตัวคุณเองวา่คุณรู้ ได้อยา่งไรวา่นันมัน
ไม่ได้เกิดขึนไปแล้ว จากนันลองทําตามขันตอนทังÃ 4ขของขันตอนสู่การให้อภัยจนครบสัก 2 - 3ขรอบแล้วดูวา่คุณเข้าใจมันกระจา่งขึ
หรอืไม่ (ดูทีหัวข้อ พระเจา้ให้อภัยฉันไหม)

ในการให้อภัยตนเอง 4 ขันตอนสู่การให้อภัยนันก็มีหลักพืนฐานแบบเดียวกัน อยา่งไรก็ตาม เราเปลียนขันตอนที 3 โดยเพิมส่วนที
วา่คนอนืจะได้รบัประโยชน์อยา่งไรจากการทีเราให้อภัยตนเอง

ขันตอนที 1. ฉันอยากให้อภัยตนเองในเรอืง:  
เลอืก 1 อย่างทีเฉพาะเจาะจง
ตวัอย่าง ฉันอยากให้อภัยตนเองในการทีฉันถกูตอ่วา่และไดพู้ดจาให้น้องชายของฉันเสียใจ
ขันตอนที 2. ฉันอยากปลดปลอ่ยความรูสึ้กที:  
บันทึกรายการความรูสึ้กของคณุในช่วงเวลานัน คณุตอ้งยอมรบัความรูสึ้กเหลา่นันเพือทีจะไดป้ลดปลอ่ยมัน
และก้าวไปข้างหน้า
ตวัอย่าง กลวัการถกูลงโทษ, ตาํหนิตนเองÃ,ขเกลยีดตวัเอง,ขความรูสึ้กผิด,ขความอับอายขฯล
ขันตอนที 3A. ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยเรอืงนีนีจะเป็นประโยชน์กับฉันเหมือนทีฉันจะ:  
บันทึกรายการประโยชน์ทีคณุจะไดร้บัเมือคณุสามารถให้อภัยตนเองได ้ผลประโยชน์นันสามารถรวมถงึความ
เป็นอิสระจากความรูสึ้กทีคณุไดบั้นทึกไว้ ในขันตอนที 2 และความรูสึ้กทีตรงข้ามกัน ผลประโยชน์นันยัง
สามารถรวมถงึการสามารถทําให้ความสัมพันธ์ดขึีนE,ขไดง้านทีดขึีน,ขมีเงินมากขึนขฯลฯขขึนอยู่กับควา
เกียวข้องวา่อะไรทีคณุให้อภัยตนเอง
ตวัอย่าง รูสึ้กเป็นสุขมากขึน, เป็นอิสระ, ผ่อนคลายมากขึน เป็นตน้
ในกระบวนการให้อภัยตนเองนี เราเพิมขันตอนพิเศษ ขันตอนที 3B เข้าไปใน4 ขันตอนปกต ิในขันตอน
นีเรามุ่งเน้นไปทีวธีิทีคนอืนจะไดร้บัประโยชน์จากคณุในการทีคณุให้อภัยตนเอง บางประโยชน์อาจจะแยก
ออกมาจากผลประโยชน์ทีคณุไดร้บัจากการให้อภัยตวัเอง บางส่วนอาจเป็นประโยชน์กับคนอืนในขณะทีคณุ
จะมีชีวติชีวาและมีความคดิสรา้งสรรคม์ากขึน 
ขันตอนที 3B.  ฉันยอมรบัวา่การให้อภัยตนเองในเรอืงนีจะมีประโยชน์แก่ผู้อืน เพราะวา่:  
การให้อภัยตนเองสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน โดยการช่วยให้คณุกลายเป็นพ่อแม่ทีดขึีน, เป็นเพือนที
ใส่ใจมากขึน, เป็นผู้ งทีดขึีน และคนทีให้อภัยไดม้ากขึน เป็นตน้ คณุน่าจะหมกมุ่นกับตนเองน้อยลงและ



สนใจคนอืน ๆ มากขึน คณุน่าจะมีความตอ้งการน้อยลงและมีความตอ้งการทีจะให้มากขึน เลอืกตวัอย่างของ
ประโยชน์แก่ผู้อืน ซึงน่าจะสําคญักับคนรอบตวัคณุ
ตวัอย่าง ฉันจะเป็นคนทีน่าอยู่ใกลม้ากขึน (อารมณ์เสีย, บูดบึงและหดหู่น้อยลง) ฉันจะเป็นคนทีใจดขึีน
และแสดงความรกัไดม้ากขึน ฉันจะมีมากขึนเพือทีจะให้
ขันตอนที 4. ฉันสัญญาวา่จะให้อภัยตนเองเพือ_____________ และฉันยอมรบัเอาความสงบสุขและ
เป็นอิสระทีไดม้าจากการให้อภัย 
เช่นเดยีวกัน, หรอืแทนทีจะใช้ความสงบสุขและเป็นอิสระ คณุสามารถบันทึกรายการประโยชน์เป็นแบบ
เฉพาะเจาะจงได ้คณุยังสามารถรวมเอาประโยชน์ทีผู้อืนจะไดร้บัเข้าไปดว้ย จากการเปลยีนแปลงซึงเกิดขึน
ภายในตวัคณุในการทีคณุไดเ้รยีนรูที้จะให้อภัยตนเอง บ่อยครงัทีผลประโยชน์ทีคณุไดร้บันันคนอืน ๆ ก็ได้
รบัประโยชน์โดยตรงดว้ยเหมือนกัน ถา้คณุกลายเป็นคนทีมีความสุขมากขึน หรอืเป็นพนักงานทีดขึีน คน
อืน ๆทีอยู่รอบข้างคณุจะไดร้บัประโยชน์จากมันดว้ย การตระหนักถงึประโยชน์เพือผู้อืนในขณะทีเราทําขัน
ตอนการให้อภัยเหลา่นีสามารถช่วยให้มันง่ายขึนทีจะให้อภัยตวัของเราเอง
ตวัอย่าง
1. ฉันให้สัญญาวา่จะยกโทษให้ตนเองสําหรบัการทีฉันฉุนเฉียวใส่ภรรยาĪ สามีของฉันขฉะนันฉันจงึเป็
อิสระทีจะดาํเนินชีวติโดยใช้ศักยภาพทังหมดและสามารถทีจะเป็นคูชี่วติทีแสดงความรกัไดม้ากขึน
2. ฉันให้สัญญาวา่จะยกโทษให้ตนเองสําหรบัการตกงานEขฉะนันฉันจงึสามารถก้าวตอ่ไปไดแ้ละหางานทีดขึี
ทีไดเ้งินมากขึนเพือเป็นประโยชน์แก่ตวัฉันเองและครอบครวัของฉัน

ในครงัแรกของการทําตามขันตอนเหลา่นีŚขให้ ใช้วธีิเขียนลงบันทึกไปจะดกีวา่ขเรมิตน้ดว้ยเรอืงเล็กขขๆถงึแม้ว่
คณุจะพบวา่การให้อภัยนันไม่มีเรอืงเล็ก ๆ หรอก แม้แตก่ารให้อภัยตนเองในเรอืงขีปะตวิ, เรอืงเล็ก ๆ ทีเกิด
ขึนมานานแลว้สามารถเป็นสาเหตใุห้เกิดการเปลยีนแปลงครงัใหญ่ได ้ทําให้ครบทังÃ 4ขขันตอนหลายขๆรอ
แลว้คณุจะเห็นถงึประสิทธิภาพและสมรรถภาพทีการให้อภัยสรา้งขึนไดภ้ายในตวัคณุในขณะทีคณุทําอย่าง
นัน เพิมอย่างอืนอีก เปลยีนคาํทีใช้Ň ถา้คณุตอ้งการ)เมือคณุทําอีกรอบÈบขให้อ้อยอิงอยู่กับขันตอนทีคณุรูสึ้กถ
ความเคลอืนไหวทีเกิดขึนภายในตวัคณุ 

และก็แน่นอนวา่ทังหมดนีไม่รวมถงึการชดเชยหรอืการขอโทษทีมันยังมีความเป็นไปไดแ้ละเป็นประโยชน์
ตราบใดทีทําอย่างนันแลว้ไม่ทําให้คนอืนSนขๆทีเกียวข้องเจ็บปวดมากข้ึนขถา้คณุคดิถงึมันสักนิดนึงและรูสึ้กว
อะไรถกูตอ้ง คณุจะมีความคดิบางอย่างวา่อะไรคอืสิงทีตอ้งทําในไม่ช้าĪถา้มันเป็นไปไม่ไดที้จะทําการชดเชย
ดงันันใช้ชีวติของคณุให้ดทีีสุดเท่าทีคณุสามารถทําไดŇ้ขพิจารณาถงึสิงทีดีทีคณุสามารถทําไดม้ากกวา่สิงที
ไม่ดทีีคณุไม่สามารถแก้ไขได้



การให้อภัยจอมปลอม

การให้อภัยทีแท้จรงิจะให้ความรูสึ้กทีเป็นอิสระและเบิกบานใจ

การพยายามผลกัดนัหรอืหลอกตวัเองในการให้อภัยเรว็เกินไป หรอืตงัใจทีจะไม่ใช้บางส่วนในกระบวนการ
ของการให้อภัยโดยเจตนา (เช่น 4 ขันตอนสู่การให้อภัย) นําไปสู่การให้อภัยจอมปลอมĖขการให้อภัยจอมปลอ
บางทีก็มาเป็นรปูแบบของการคนืด ีแตค่วามจรงิแลว้ไม่มีการอภัยให้กัน เราตดิตอ่กับคนอืนราวกับวา่ให้อภัย
พวกเขาแลว้ แตเ่ราไม่ได้ ให้อภัยพวกเขาจรงิ ๆ 

การให้อภัยจอมปลอมมาจากการทีเราไม่ได้ยอมรบัความเจ็บปวดทังหมดทีได้ประสบมา (หลีกเลียงความรูสึ้กเจ็บปวด) รบีเรง่ใน
กระบวนการการให้อภัยหรอืแม้กระทังไม่ได้ทําตามขันตอนใดเลยแต่ทึกทักไปเองวา่เราสามารถเพียงแค่ตัดสินใจวา่จะให้อภัยĘขจากนันก
แสรง้ทําวา่ไม่มีอะไรแยŃ่ขขๆเกิดขึ

การให้อภัยจอมปลอมยงัมีแนวโน้มทีจะเกิดจากการทีผู้คนมักปฏิเสธความรูสึ้กทีแท้จรงิของตนเองและตัดสินใจวา่จะให้อภัยเพราะ
พวกเขาคิดวา่มันเป็นการทําเรอืงÃ ทีดี”ถึงแม้วา่พวกเขาจะรูว้า่อกีฝ่ายมีแนวโน้มสูงมากทีจะทําแบบเดิมอกี กขพวกเขาก็ยงัรูสึ้กว่าข คว
ให้อภัย พวกเขาไม่ได้ ให้อภัยจรงิ ๆ หรอก ในขณะเดียวกันนันสังสมความรูสึ้กไม่พอใจและก็มีความกังวลใจวา่เมือไรมันจะเกิดขึนอกี
พวกเขาอา้ง “การให้อภัย” เป็นข้อแก้ตัวในการทีต้องทนพฤติกรรมแย่ๆ  แต่พวกเขาจะไม่ได้สัมผัสถึงการมีคุณภาพชีวติอยา่งทีจะได้จาก
การให้อภัยจรงิ ๆ

การให้อภัยทีแท้จรงิจะให้ความรูสึ้กเป็นอสิระและจติใจปลอดโปรง ทําให้เรามีวสัิยทัศน์ทีชัดเจนและมีความสามารถในการตัดสินใจ
เรอืงคุณภาพชีวติของเราได้ดียงิขึน การให้อภัยจอมปลอมก็แค่ทําให้เราพัวพันอยู่ ในสถานการเดิมĖขๆกับคนพวกเดิมขการให้อภัยจอ
ปลอมมาจากการพูดหรอืทําอะไรโดยไม่เชือวา่เราสมควรได้รบัหรอืสรา้งสรรค์อะไรทีดี ไปกวา่นีŚขดังนันเราจงึ อดทน”ขซึงมันจะไม่ดีกับเร
ในระยะยาว การให้อภัยทีแท้จรงิจะเปลียนมุมมองและปลดปล่อยเราทําให้เราสามารถสรา้งสรรค์ชีวติทีมีความสุขมากขึนได้Ňขการให้อภั
ทีแท้จรงิเชือมโยงเราด้วยคุณค่าของตัวเราเองในฐานะคนคนหนึง การให้อภัยจอมปลอมทําให้เราไม่ได้เชือมโยงกับความรูสึ้กเห็นค่าของ
ตัวเอง

ในสถานการณ์ทีต้องพึงพาอาศัยกัน ในรปูแบบของคนสองคนทีมักจะติดหนึบกันเป็นคู่ โดยมักมีการให้อภัยกันน้อยมาก มันอาจดู
เหมือนฝ่ายหนึง “ให้อภัย” อกีฝ่ายหนึงเป็นประจาํĪขแต่นีเป็นการให้อภัยจอมปลอมเพราะพวกเขาคืนดีกันโดยทีไม่ได้มีการให้อภัยกันจริ
ๆ ถ้ามีการให้อภัยกันได้จรงิคนทีให้อภัยนันต้องเป็นอสิระจากความยุง่เหยงิ คนคนนันจะได้จบัเข่าคุยกันถึงความสัมพันธ์วา่แบบไหนที
เราต้องการ แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนัน พวกเขาก็แค่อวยพรให้อกีฝ่ายและก้าวต่อไป ในขอบเขตของความเป็นจรงิ

วธีิหลีกเลียงการอภัยจอมปลอม ทําได้ โดยการทีคุณต้องมันใจวา่คุณได้ทําตามขันตอนการให้อภัยซึงจะทําให้คุณสามารถสัมผัสถึง
อารมณ์ ความรูสึ้กของคุณได้อยา่งลึกซึง



การคนืดี

การให้อภัยนันไม่มีเงือนไข แตก่ารคนืดนัีนบางทีก็มีเงือนไข
ในหนังสือเรอืง การให้อภัยคอืพลงั ในหนังสือเลม่นันอธิบายถงึการให้อภัยวา่ “ลม้เลกิความปรารถนาทีจะ

ลงโทษ” ถา้คณุอ่านข้อความนีให้ดคีณุจะเห็นวา่มันไม่ไดก้ลา่วถงึการคนืดไีวเ้ลย การคนืดนัีนตอ้งทํากับคน
ทีเรามีความสัมพันธ์ดว้ยและเรากําลงัพยายามให้อภัยคนนันEขการคนืดเีป็นกระบวนการของการกลบัมาสรา้
ความสัมพันธ์ของเรากับใครบางคน การคนืดมัีกจะเป็นส่วนหนึงของการให้อภัยแต่ไม่ใช่เรอืงจาํเป็นEขกา
คนืดเีป็นกระบวนการแยกออกไปตา่งหากและมีความแตกตา่งอย่างชัดเจน 

การแยกเอาการคืนดีออกจากการให้อภัยสามารถช่วยเราได้เรยีนรูว้ธีิทีจะให้อภัย เพราะวา่มันจะดึงเอาความชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกที
มีประโยชน์มากเข้ามาสู่กระบวนการ การทําความเข้าใจความแตกต่างระหวา่งการคืนดีและการให้อภัยĘและวธีิการทีจะทําให้มันเหมาะสม
กันเป็นวธีิทีดีทีจะเน้นแบบทีมีศักยภาพใดทีเราอาจจะต้องให้อภัยและปล่อยให้มันเกิดขึนได้อยา่งราบรนืมากขึน

การให้อภัยนันไม่มีเงือนไขและสามารถเกิดขึนได้เสมอ การคืนดีบางครงัก็ต้องการเงือนไขและบางครงัก็ ไม่ได้เกิดขึนได้เสมอไป

การให้อภัยนันไม่มีเงือนไข ดังเช่นทีมันปลดปล่อยความรูสึ้กทีต้องการลงโทษบางคนได้เสมอไม่วา่พวกเขาจะยงัมีชีวติอยูห่รอืได้ตาย
จากไปแล้ว, ไม่วา่พวกเขาจะยงัมีความข้องเกียวกับเราอยูห่รอืไปจากเรานานแล้ว การปลดปล่อยความรูสึ้กทีอยากจะลงโทษใครสักคนนัน
ขึนอยูก่ับเราแต่เพีย

ผู้เดียวและสามารถทําให้ ได้ โดยอสิระจากผู้อนื

การคืนดีบางครงัก็ต้องการเงือนไข ดังเช่น เราอาจทําในการทีจะให้อภัยใครสักคนทีเป็นคนมีนิสัยถาวรชอบทํารา้ยรา่งกายĪĘ ขติดยาเ
ติดขันรนุแรง, เป็นอาชญากร หรอือยู่ ในจาํพวกปฏิเสธพฤติกรรมของตนเองโดยสมบูรณ์Ŋเราน่าจะต้องการกําหนดเงือนไขให้ชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ทีเราต้องการทีจะมีกับบุคคลดังกล่าว ( ดูเรอืงการให้อภัยทีทําได้ยาก  )ขเราสามารถให้อภัยพวกเขาได
แต่เราก็สามารถสรา้งขอบเขตทีชัดเจนในรปูแบบทีเราจะเกียวข้องกับพวกเขา การเลือกทีจะให้อภัยผู้อนืนันแตกต่างและแยกออกมาต่าง
หากจากการเลือกทีจะคืนดีกับพวกเขา

นอกจากนี การคืนดี ไม่สามารถทําได้เสมอไปÉขคนนันอาจจะตายไปนานแล้ว,ขหายไปจากชีวติของเราขหรอืหรอืติดยาอยา่งสินหวงัจนเร
ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ การคืนดีกับใครสักคนไม่ได้เป็นเรอืงทีขึนอยูก่ับเราแต่เพียงผู้เดียว มันยงัขึนอยูม่ากกับพฤติกรรมของ
บุคคลอนืนับแต่นีไป

ความเข้าใจทีวา่คณุสามารถให้อภัยคนอืนและยังตดัสินใจทีจะไม่ข้องเกียวกับพวกเขาอีก (แตค่วรระวงั
วา่การตดัสินใจนีอาจทําให้มีความแคน้ซ่อนอยู่Ń)สามารถทําให้การให้อภัยพวกเขานันง่ายขึนEนขธรรมดาแลว้เ
ย่อมตอ้งระมัดระวงัในการให้อภัยคนทีเป็น นรา้ยสําหรบัเราในการทีจะมีเขาอยู่ใกลต้วั เพราะเราหลงทึกทัก
เอาวา่เราตอ้งกลบัมามีความสัมพันธ์กับพวกเขา ในความเป็นจรงิแลว้เราสามารถตอ่รองทีจะคนืดีในแบบทีเรา
ยอมรบัได ้หรอืแม้แตต่ดัสินใจไม่ทําส่วนนันเลยĘขมันให้อิสระกับเราทีจะยกโทษให้ ใครก็ไดม้ากเท่าทีเร
ตอ้งการ 

ในการให้อภัยคนทีชอบสรา้ง ญหาโดยการทําทุกวถีิทางตาม 4 ขันตอนสู่การให้อภัย และในบางจดุทีต้องตัดสินใจอะไร ถ้ามีอะไรที
คุณต้องการจะทําเกียวกับการคืนดีĮขการตัดสินใจเกียวกับวธีิการคืนดีนันสามารถรอจนกวา่คุณจะได้มุมมองใหม่ขขๆซึงมาจากการทำ 
ขันตอนครบแล้ว

คุณอาจพบวา่แนวความคิดของการให้อภัยทีทําได้ยากนันมีวธีิทีมีประโยชน์กับเกียวกับวธีิการทีจะให้อภัยในในสถานการณ์ทีท้าทาย



การให้อภัยทีทําได้ยาก

การให้อภัยทีทําไดย้ากหมายถงึการตงัเงือนไขในความสัมพันธ์ ใดÇขขๆในอนาค
แนวคดิของการให้อภัยทีทําไดย้ากนันจะทําให้การให้อภัยในสถานการณ์ทียากและท้าทายทําไดง่้ายขึนĲนขด

การให้อภัยทีทําไดย้ากทีเราได้ ให้อภัยĘ และทําการให้อภัยโดยการใช้Ň ้ ขขันตอนสู่ให้อภัยขแตเ่ราอนุญาตให้ต
ของเราเองไม่ตอ้งมีสัมพันธ์กับบุคคลพวกนันจนกวา่จะไดผ้ลตรงตามเงือนไขบางอย่าง เราอาจตดัสินใจทีจะ
ไม่คนืดกัีบพวกเขา จนกวา่เราจะเห็นวา่หลกัฐานเพียงพอวา่พวกเขาไดรู้สึ้กเสียใจอย่างแท้จรงิ หรอืมีความ
ตงัใจทีจะเปลยีนแปลง 

คุณอาจเคยเจอแนวความคิดของความรกัทียากลําบากมาก่อนEการให้อภัยทีทําได้ยากนันก็มีแนวความคิดทีคล้ายกันEนขอยา่งทีได้พูดถ
ไว้ ในส่วนของการคืนดีวา่การให้อภัยนันไม่มีเงือนไข แต่การคืนดีบางครงัก็มีเงือนไข การให้อภัยทีทําได้ยากหมายความวา่เราตังเงือนไขใน
ความสัมพันธ์ ใด ๆในอนาคต

ในการให้อภัยทีทําได้ยากนันการคืนดี ใดÇขขๆทีมีเงือนไขส่วนหนึงวา่ขึนอยูก่ับวา่ผู้อนืประพฤติตนอยา่งไรนับจากนีไปเรอืงนีสําคัญมาก
เพราะคนมักสับสนวา่การให้อภัยกับการคืนดีนันมักจะต้องทําควบคู่กันไปเสมอÌขอยา่งไรก็ตามขตามจรงิแล้วทังสองอยา่งนีแตกต่างกันซึ
มีเพียงบางครงัเท่านันทีทังสองอยา่งจะควบคู่ ไปด้วยกัน ในการให้อภัยทีทําได้ยาก ขเราให้อภัยพวกเขาได้ โดยไม่มีเงือนไข ตัวอยา่งขเช่
เราปลดปล่อยความต้องการทีจะลงโทษพวกเขา) แต่เรากําหนดขอบเขตทีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงลงในระหวา่งกระบวนการคืนดีกับ
พวกเขา ซึงนีจะช่วยลดโอกาสทีเราจะเจ็บอกีครงั (และอกีครงั) ในแบบเดียวกันโดยบุคคล คนเดียวกัน

การตัดสินใจทีจะป้องกันตัวเองจากความเสียหายนันเทียบกับการหลบเลียงใครสักคนราวกับวา่เป็นวธีิการลงโทษพวกเขานันแตกต่าง
กันอยา่งมาก มันอาจจะดูเหมือนกันถ้ามองจากมุมของคนอนื แต่มันจะน้อยมากทีจะเป็นเช่นนันหากวา่เราเปิดใจในเรอืงทีเรากําลังทําอยู่
และรูว้า่เราทําไปเพืออะไรFด้วยการให้อภัยทีทําได้ยาก กขเราสามารถให้อภัยใครสักคนแล้วยงัหลีกเลียงพวกเขาได้เพือทีจะเป็นการป้องก
ตัวของเราเอง

การให้อภัยทีมีคุณภาพทีดีเลิศได้ยกระดับจติใจของเราให้สูงขึนและช่วยให้เราเป็นอสิระ

เหมือนกับทีผมชอบพูดในหนังสือเรอืง การให้อภัยนันมีพลัง:

การให้อภัยนันให้อสิระแก่เราทีจะอยูห่รอืมีอสิระทีจะเดินจากไป

ในการให้อภัยทีทําไดย้ากคณุอาจเลอืกทีจะให้อภัยĘขและ
เพิม สรา้งข้อตกลงทีชัดเจนเกียวกับ ญหาทีเฉพาะเจาะจงเพือให้คณุเต็มใจทีจะทําตอ่ไป (เพือให้คณุ
สามารถรูสึ้กปลอดภัยและเป็นทีเคารพ)
เพิม ระบุประเภทของพฤตกิรรมทีคณุไม่ยอมรบัซึงจะทําให้คณุจบหรอืหยุดกระบวนการคนืดี
เพิม จาํกัดประเภทของการตดิตอ่ทีคณุมีกับบุคคลอืนEขจนกระทังเงือนไขทีระบุนันจะเหมาะส
เพิม ตอ้งการให้มีข้อตกลงเพือจะทําบางอย่างในการเพิมความเข้าใจซึงกันและกันEขเช่นขการไปพบผู้ ให้ค
ปรกึษาดว้ยกัน

หลกัของการให้อภัยทีทําไดย้ากคอืการเคารพซึงกันและกนัEการให้อภัยทีทําไดย้ากหมายถงึการทําให้คนอืนรบั
รูแ้ละเคารพวา่คณุรูสึ้กอย่างไร และคณุก็ตอ้งรบัรูแ้ละเคารพวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรดว้ย ถา้การเคารพซึงกนั
และกันนีไม่ไดเ้กิดขึนในขณะ จจบัุนและอีกฝ่ายไม่ไดต้อ้งการทีจะช่วยสรา้งมันขึนมา ดงันันมันก็จะไม่มี
ความสัมพันธ์และการคนืดทีีแท้จรงิ
การคืนดีนันไม่ ใช่แค่การตัดสินใจทีจะทําเท่านันEมันยงัต้องทําเป็นกระบวนการอกีด้วยĘเหมือนกับบางส่วนของการให้อภัยทีทําได้ยาก



เราอาจต้องการทีจะแน่ใจวา่พวกเขานันได้เข้าใจความรูสึ้กของเราในเรอืงทีพวกเขาได้ทําลงไปจรงิÃขขๆอยา่งไรก็ตามการให้อภัยทีทําได้ยาก
นันไม่ได้หมายความวา่เราจะโทษวา่ทุกอยา่งทีเรารูสึ้กไม่พอใจเป็นความผิดของอกีฝ่ายทังหมด มันมีความแตกต่างกันมากระหวา่ง “นีคือ
สิงทีฉันรูสึ้ก... และนีเป็นความผิดของเธอทังหมด” และการพูดง่าย ๆ วา่ “นีคือสิงทีฉันรูสึ้ก...” ประโยคแรกนันเต็มไปด้วยคํากล่าว
โทษและตัดสิน ประโยคทีสองนันให้ความรูสึ้กทีแท้จรงิโดยการแสดงถึงการเคารพความคิดเห็นของทังสองฝ่ายมากกวา่

เราอาจตัดสินวา่การคืนดีนันมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอกีฝ่ายไม่มีความตังใจทีจะเปลียน เราสามารถมันใจได้เลยวา่พวกเขาไม่เปลียน
แน่นอน การเปลียนแปลงนันต้องอาศัยความตังใจและไม่อาจเกิดขึนได้ถ้าไม่มีข้อผูกมัด ไม่วา่เราจะอยากให้พวกเขาเปลียนมากแค่ไหน
ถ้าปราศจากข้อผู้มัดทีจะต้องเปลียนพวกเขาก็จะไม่เปลียน

การเคารพซึงกันและกันนันรวมถึงการทีคุณแสดงออกวา่คุณเคารพตัวเองเช่นเดียวกับทีคุณแสดงความเคารพต่อคนอนื การ
เคารพตัวเองรวมถึงการซือสัตยต์่อตัวเองเกียวกับทีคุณรูสึ้กอยา่งไรจรงิๆ คุณไม่ต้องการทีจะปิดบังตัวเองวา่คุณรูสึ้กอยา่งไรจรงิๆ เพราะ
ถ้ามันติดเป็นนิสัย มันจะง่ายมากทีสามารถนําไปสู่การให้อภัยจอมปลอม

ถา้คณุไม่พรอ้มทีจะให้อภัยคนอืน หรอืไม่พรอ้มทีจะคนืดกีบัพวกเขา ถา้เป็นเช่นนันแลว้คณุตอ้งให้อภัย
ตวัเองและยอมรบัวา่คณุรูสึ้กอย่างไรในขณะนี ในการทําวธีินีอย่างน้อยคณุก็สามารถคนืดกัีบตวัเองÃขคณุอา
ตอ้งการเวลาเพือพักฟืน เพือเรมิตน้ใหม่และเรยีกคนืความเชือในชีวติของคณุและกับคนอืน ๆ กอ่นทีคณุ
จะพรอ้มทีจะให้อภัยใน ญหาใหญ่กวา่นันในชีวติของคณุ ให้เวลากบัตวัเองเท่าทีคณุตอ้งการ เมือคณุได้
ฝึกฝนมากขึนทังให้การอภัยและการคนืด ีคณุจะสามารถให้อภัยพวกเขาไดแ้ละอาจจะทําไดแ้ม้กระทังคนืดี
กับพวกเขาซึงเป็นการท้าทายมากยิงขึนอีก 



ขันตอนตอ่ไป

ในการทีจะเป็นผู้สอนการให้อภัยผู้อืน, เพียงแคต่ดัสินใจวา่มันคอืสิงทีคณุตอ้งการทํา
ถ้าคุณต้องการทีจะสํารวจให้ลึกซึงยงิขึนEขกรณุาพูดคุยถึงการให้อภัยกับคนอนืขทังในแบบพบปะกันหรอืทางออนไลน์ผ่านทางโซเชี

ลเน็ทเวริก์ คุณจะพบวา่มันเป็นหัวข้อของการสนทนาทียอดเยยีมซึงจะช่วยทําให้มันลึกซึงยงิขึนและทําให้การเชือมโยงของคุณต่อสิง
ต่าง ๆ มีการพัฒนามากยงิขึน

แค่ลองเปรยกับคนอนืวา่คุณกําลังอา่นหนังสือเกียวกับการให้อภัยก็สามารถจดุประกายการสนทนาทียอดเยยีมได้แล้วĠ ขบางทีอาจมีบา
คนทีจะบอกคุณวา่พวกเขามีสิงทีพวกเขาต้องการทีจะให้อภัย แต่ไม่รูว้า่จะต้องทําอยา่งไรFขเพียงแค่บอกพวกเขาถึง 4ขขันตอนสู่การให
อภัย! โดยอธิบายถึง 4 ขันตอนง่าย ๆ เท่านันคุณก็สามารถเปลียนชีวติของพวกเขาได้ โดยสินเชิง

ไม่วา่ใครก็ตามทีเรยีนรูที้จะให้อภัยก็สามารถเป็นผู้สอนการให้อภัยได้ทังนัน ยงิคุณสอนวธีิการให้อภัยมากขึนเท่าไรคุณก็ยงิจะกลาย
เป็นคนให้อภัยได้มากขึนเท่านัน และยงิคุณฝึกฝนทีจะให้อภัยมากขึนเท่าไรคุณก็จะยงิสอนมันมากขึนไปด้วย คุณสามารถทําให้มันเป็น
ภารกิจของคุณ (เรยีกมันวา่ภารกิจลับของคุณก็ได้ ถ้าคุณต้องการ) ทีจะทําให้ผู้คนได้ทราบเกียวกับการให้อภัยĘขหรอืแม้แต่จะเป็นผู้สอ
วธีิการให้อภัย

มีเพียงเรอืงเดยีวทีคณุจะตอ้งทําเพือทีจะมาเป็นผู้สอนวธีิการให้อภัยĘขนันก็คอืการตดัสินใจวา่มันคอืสิงที
คณุตอ้งการทําĪคณุไม่จาํเป็นทีจะตอ้งเป็นEนข ผู้เชียวชาญ” ขไดร้บัประกาศนียบัตหรอือะไรทํานองนันเลย
พวกเราทุกคนลว้นเป็นผู้สอนวธีิการให้อภัย หรอืในทางกลบักัน เราทุกคนก็ไดส้อนกันและกนัโดยการยก
ตวัอย่าง มันเป็นเพียงเรอืงของการตระหนักถงึและมีการตดัสินใจทีจะตงัใจสอนวธีิการให้อภัยมากกวา่การ
สอนทีขาดความมุ่งมัน คณุเพียงแคต่อ้งเรมิทํามันและคณุจะทําไดด้มีากขึนไปพรอ้มÌม ๆขก 
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อนุญาต ถ้าคุณต้องการคัดลอกไปใช้มากกวา่ 10% ของหนังสือเล่มนี เราทุกคนต้องการทีจะจากโลกไปให้มันดีกวา่ตอนทีเราเพิงเจอมัน
อยา่งน้อยสักนิดนึงก็ยงัดี อะไรจะดี ไปกวา่การเผยแพรเ่รอืงราวเกียวกับการให้อภัย
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