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ก
มลักำ�นต์ ตั�งค่ำ�ถ�มกัับัตัวเองหล�ยค่รั�งระหว��งที่�ง  

“เร� ตัดื   สิู่นใจำถ่กัหรือเปล��?” 

เร�ต้องมั�นใจำตัวเอง เดิืนที่�งม�ไกัลแล้ว จำะไม�ย้อนกัลับั

ไปแน�นอน  

เร�เชื่�อไม�ใช่�หรือ? “สิ่�งใด้เกิำด้ขึ�นแล้ัว สิ่�งนั�น (ย่่อม) ด้้

เส่มอ” แอบัหวั�นใจำอย่�ลึกั ๆ กัับัค่ว�มเชื่�อนั�น  

“หนักัแน�นหน�อยสิู่ค่ร่เอ็น...โตแล้วนะเร�” เสีู่ยงจำ�กัภ�ยใน

ค่อยสู่นับัสู่น่น และประคั่บัประค่รองให้ก้ั�วต�อไป

ว��ไปแล้ว ชี่วิตกั�รที่ำ�ง�นข้องกัมลกั�นต์ออกัจำะร�บัรื�น 

ไม�โลดืโผน เธอมีค่ว�มสู่่ข้กัับัง�นทีี่�ที่ำ� มีเพื�อนร�วมง�นทีี่�ดีื มีหัวหน้�

ทีี่�เข้้�กัันได้ื...ปรึกัษ�ได้ื มีค่่�ชี่วิตทีี่�เป็นเพื�อนค่่�คิ่ดื 

เธอสู่น่กักัับักั�รเรียนร้่ และว�งอน�ค่ตต�อยอดืในสู่�ยง�น

ทีี่�ที่ำ� 

เธอตัดืสิู่นใจำอย��งไม�ลังเล ศึักัษ�ต�อในระดัืบัป ริญญ�โที่กัับั

สู่ถ�บัันชั่�นนำ�ข้องประเที่ศั  

กั�รที่ำ�ง�นดื้วยเรียนไปด้ืวย มันเหนื�อยเอ�กั�ร แที่บัไม�มี

เวล�เทีี่�ยวเล�น ช่�วงนั�นเป็นช่�วงทีี่�บัริษัที่มีกั�รเปลี�ยนแปลง มีง�น 

บั ริห�รจัำดืกั�รเกีั�ยวกัับัค่นค่�อนข้้�งม�กั แต�ด้ืวยค่ว�มม่�งมั�นตั�งใจำ 

เ กิันร้อย และมีกัำ�ลังใจำทีี่�ดีื เธอจำบักั�รศึักัษ�ต�มทีี่�ว�งแผนไว้ 

เธอภ่มิใจำในค่ว�มสู่ำ�เร็จำอีกัก้ั�วหนึ�งข้องชี่ วิต และร้่สึู่กั

เติบัโตที่�งค่ว�ม คิ่ดื  

พอเรียนจำบั เธอสัู่งเกัตว��มีหล�ยสิู่�งรอบัตัวกัำ�ลังเปลี�ยน-

แปลง ที่ำ�ให้กัมลกั�นต์ต้องใค่ร�ค่รวญกั�รใช้่ชี่ วิตอย��งจำริงจัำง เธอ

คิ่ดืถึงพ�อแม�ทีี่�อ�ย่ม�กัขึ้�น เธออย�กักัลับัไปอย่�บ้ั�นจำะได้ืด่ืแลที่��น 

คิ่ดืถึงญ�ติพี�น้องทีี่�ผ่กัพันกััน

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

ชีีวิิตที่ี�เปลี่ี�ยนไป
เมื่่�อมื่ีเธอเข้้ามื่า

ค่ว�ม คิ่ดืผ่ดืขึ้�นม�...สู่ว��งว�บั แล้วดัืบัไปทัี่นทีี่  

เป็นไปไม�ได้ื !!! ง�นข้องเร�อย่�ทีี่�นี� เร�จำะใช่้ค่ว�มร้่ทีี่�ได้ื

รำ��เรียนม�พัฒน�ง�น เร�ต้องมี Career Path ทีี่�ดีื กัร่งเที่พฯ พัที่ล่ง 

แค่�นี�ไม�ได้ืห��งกัันเลย เร�กัลับัไปเยี�ยมพ�อแม�ปีละหล�ยค่รั�ง เร�

บัริห�รชี่วิตได้ื 

กัมลกั�นต์มองไปรอบั ๆ Studio ข้องเธอ สู่ะอ�ดื สู่บั�ยต� 

ทีี่�ใช้่เป็นทีี่�ที่ำ�ง�น และบ้ั�นด้ืวยค่ว�มสู่่ข้ใจำ ค่รอบัค่รัวสู่นับัสู่น่น

หล�ยสิู่�งอย��งเพื�อให้เธอกัลับัม�อย่�ด้ืวยกััน และทีี่�สู่ำ�คั่ญเพื�อ

ให้กั�ร เริ�มต้น ชี่วิตทีี่�นี�ง��ยขึ้�น    

เธอหันหลังให้กัับัชี่วิตเมืองหลวง ทิี่�งเงินเดืือนทีี่�เป็นร�ยได้ื

ประจำำ� นับัเป็นกั�รตัดืสิู่นใจำทีี่�กัล้�ห�ญม�กั ห�กัถ�มว��ที่ำ�ไมถึง

กัล้�...ไม�กัลัวค่ว�มไม�มั�นค่งหรือ???  

เธอค่งตอบัสัู่�น ๆ แบับัอินดีื� “ให้ค่ว�มรักันำ�ที่�ง”  

ส่่วนทุ้�ย่�กำทุ้�สุ่ด้ค่ำอ เริ�มต้นลังม่อทุำ�

ไม�ง��ยเลยกัับัง�นใหม� ทีี่�ต้องสู่ร้�ง และสู่�นง�นขึ้�นด้ืวย 

ตัวเอง ฝันทีี่�จำะเป็นเจ้ำ�น�ย (ตัวเอง) วันนี�เป็นจำริงแล้ว ไม�ต้องรอค่อย 

อิสู่ระทีี่�จำะที่ำ�อะไรก็ัได้ื...ต�มใจำ เป็นอิสู่ระทีี่�พ�วงม�กัับัค่ว�มรับัผิดืช่อบั 

มีค่ว�มกัังวลเค่ลือบัม�กัับัค่ว�มกัดืดัืน

นับัย้อนเวล�ไป ณ์ ตอนนั�นแที่บัจำะค่�ดืเดื�ได้ืย�กัว�� จำะได้ืรับั 

กั�รตอบัรับัจำ�กัผ้่ค่นในพื�นทีี่�ม�กัน้อยแค่�ไหน เพียงเธอมีค่ว�ม

ศัรัที่ธ�ในสิู่�งทีี่�ที่ำ� 

สู่่ข้ภ�พเป็นเรื�องสู่ำ�คั่ญ แต�หล�ยค่นข้อเกั็บัไว้กั�อน และมี

ที่�งเลือกัม�กัม�ยสู่ำ�หรับัสู่่ข้ภ�พดีื 

Passion x Yoga
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ที่ำ�ไมต้องเป็น “โยค่ะ” 

จำ�กัพนักัง�นออฟัฟิัศั เปลี�ยนม�สู่วมบัที่บั�ที่ค่ร่ และแม�ค้่�

สู่่ข้ภ�พ ต้องบ่ัรณ์�กั�รใหไ้ด้ื เป็นค่ว�มที่�้ที่�ยข้องกัมลกั�นตอ์ย��ง

ม�กั เธอต้องที่ำ�กั�รบ้ั�นอย��งดีื ทัี่�งว�งกัลย่ที่ธ์กั�รตล�ดื และใช้่

ทัี่กัษะ Empathy ในกั�รเข้้�ใจำ และเข้้�ถึงล่กัค้่�หรือกัล่�มเป้�หม�ย 

กัว��จำะมีค่นไว้ว�งใจำ และเข้้�ร�วมกิัจำกัรรมด้ืวย มันได้ืผ��น

ค่ว�มพย�ย�ม และกั�รลองผิดืลองถ่กัหล�ยค่รั�ง ใจำต้องเข้้มแข็้ง

ม�กัพอทีี่�จำะไม�ท้ี่อ และหย่ดืไปเสีู่ยกั�อน    

ระหว��งที่�งต้องต�อสู้่่กัับัค่ว�มร้่สึู่กัข้องตัวเอง หย่ดื หรือ 

ไปต�อ 

ค่ร่เอ็น อดืยิ�มให้กัับัตัวเองไม�ได้ื เมื�อนึกัถึงตอนฝึกัวิช่�โยค่ะ 

ร้่สึู่กัมีกัำ�ลังใจำขึ้�นทัี่นทีี่ เพร�ะกัว��จำะผ��นสู่ถ�นีนั�นม�ได้ื บัอกัตรง

ว��ย�กั มีทัี่�งบั�ดืเจำ็บั และเสู่ียนำ��ต�หล�ยค่ร� กั�ยแข้็งไม�ยอม

ผสู่�นโอนอ�อนกัับัใจำ นอกัจำ�กัภ�ค่ปฏิิบััติทีี่�ฝึกัอย��งเข้้มแลว้ ยังต้อง

เรียนที่ฤษฎีเพื�อเข้้�ใจำสู่รีระ และแกั�นข้องโยค่ะอีกัด้ืวย เป็นกั�รเรียน

เพื�อสู่อน และถ��ยที่อดืต�อ จึำงต้องเข้้�ใจำอย��งถ�องแท้ี่  

“ถ้�มันย�กัข้น�ดืนั�น หย่ดืเรียนหรือพักักั�อนดีืไหม?” เพื�อน

ค่่�คิ่ดืกัล��วด้ืวยค่ว�มเป็นห�วง และเห็นใจำ แต�เธอกัลับัพ�กัเพียรจำน

จำบัหลักัสู่่ตร...สู่�ม�รถค่ว้�ประกั�ศันียบััตรค่ร่โยค่ะม�ไดื้ เป็นอีกั 

Milestone หนึ�งทีี่�สู่ำ�คั่ญในชี่วิต         

หลังจำ�กัที่ี�เปิดืค่ล�สู่สู่อนโยค่ะไดื้สัู่กัระยะหนึ�ง หัวใจำเริ�ม

เรียกัร้อง 

ค่ร่เอ็นตัดืสิู่นใจำ (อีกัค่รั�ง) เดิืนที่�งไปเรียนร้่ศั�สู่ตร์โยค่ะ

กัับัปรม�จำ�รย์ทีี่�เมืองแห�งโยค่ะ ประเที่ศัอินเดีืย เป็นกั�รเปิดืโลกั

ใบัใหม�ให้กัว้�งขึ้�น 

“ที่ำ�อะไรต้องที่ำ�ให้สู่่ดื” ค่ร่เอ็นกัล��ว 

“…เสู่ียงทีี่�กัระต้่นเร้�ข้องค่ร่ แววต�ที่ี�ฉ�ยด้ืวยค่ว�มตั�งใจำ

ถ��ยที่อดืศั�สู่ตร์โยค่ะ ค่ว�มใสู่�ใจำต�อร��งกั�ยข้องฉัน นำ��เสีู่ยงทีี่�

เปี�ยมด้ืวยเมตต� รวมไปถึงที่��ทีี่ทีี่�ปฏิิบััติต�อฉัน และเพื�อน ๆ ด้ืวย

ค่ว�มใสู่�ใจำ ที่ำ�ให้ฉันสัู่มผัสู่ได้ืว�� เข้�เป็นค่ร่ทีี่�ดีืทีี่�สู่่ดืค่นหนึ�ง และฉัน

ก็ัอย�กัจำะเป็นค่ร่แบับันี�” เธอบัันทึี่กัลงในเฟัซีบ่ั�กั เหมือนเป็นสัู่ญญ�

ข้องกั�รเดิืนต�มรอยค่ร่ผ้่ประสิู่ที่ธิ�ประสู่�ที่วิช่�

กั�รไปเสู่ริมเค่ล็ดืวิช่� ที่ำ�ให้ได้ืพลังง�น และแรงบัันดื�ลใจำ 

กัลับัม�ม�กัม�ย...อย�กัช่�วยเหลือผ้่ค่นให้ค่้นพบัมหัศัจำรรย์แห�ง

โยค่ะ เหมือนทีี่�เธอค้่นพบั 

Feedback ไม�ว��ติหรือช่ม ล้วนเป็นแรงผลักัดัืนให้

พัฒน�กั�รที่ำ�ง�นให้ดีืม�กัขึ้�น เรียกัได้ืว�� เธอมีค่ว�มเป็นค่ร่อย��ง

เต็มภ�ค่ภ่มิ ใช้่ Feedback ขั้ดืเกัล�ตัวตน 

3 ปีแรกัทีี่�กัลับัม�อย่�บ้ั�น เป็นช่�วงเวล�ทีี่�หนักัหน�วง มี 

สิู่�งต��ง ๆ เข้้�ม�ที่ดืสู่อบัอย่�เสู่มอ 

ผ��นไปน�นเข้้� เธอได้ืเรียนร้่ตัวเองผ��นเหต่กั�รณ์์ ผ��น

กั�รฝึกัฝนโยค่ะ ผ��นผ้่ค่นทีี่�ม�ฝึกักัับั MDL Yoga ซึี�งล้วนเป็นค่ร่

ทีี่�ดีืม�กั ที่ำ�ให้เริ�มเข้้�ใจำตัวเอง ทัี่�งค่ว�มคิ่ดื อ�รมณ์์ และเข้้�ใจำ 

ผ้่อื�น จำนค่ำ�ถ�มในใจำเบั�บั�งลงเมื�อเวล�พบัเจำอค่นที่ี�มีพฤติกัรรม

แตกัต��งกััน  

ปัจำจ่ำบัันค่ร่เอ็นมีค่ว�มสู่่ข้กัับัสิู่�งทีี่�เธอไดื้เลือกั ทัี่�งกั�รง�น

อ�ช่พี และกั�รกัลบััคื่นสู่่�อ้อมกัอดืข้องค่รอบัค่รวัอันเป็นทีี่�รักั ค่ว�ม

สู่่ข้ทีี่�ได้ืสู่�งต�อพลังง�นดีื ๆ ให้กัับัสู่่ข้ภ�พข้องผ้่ค่น เป็นค่ว�มร้่สึู่กัทีี่�

อิ�มเอมใจำ 

“ค่นเร�ไม�ค่วรติดือย่�แค่�กั�รที่ำ�เพื�อให้ตัวเองเป็นสู่่ข้ แต�ว��

ที่ำ�ยังไงจำะให้ผ้่อื�นเป็นสู่่ข้ได้ื 

ค่นทีี่�คิ่ดือย��งนี�ก็ัจำะกัล�ยเป็นค่นทีี่�มีค่ว�มสู่่ข้กัว้�งออกัไป

ด้ืวย” พระพรหมค่่ณ์�ภรณ์์ 

เป็นค่ว�มสู่่ข้ทีี่�สู่วนที่�งกัับัตัวเลข้ทีี่�ปร�กัฏิในบััญช่ี เธอ

ที่ำ�ใจำยอมรับั และปรับัให้มีค่ว�มสู่มด่ืลได้ืม�กัขึ้�น เพื�อไม�ให้เกิัดื

ค่ว�มลำ�บั�กั และอึดือัดืในกั�รใช้่ชี่วิต 

ณ์ วันนี� โยค่ะได้ืเปลี�ยนจิำตภ�ยในให้รับัร้่ค่ว�มสู่่ข้แม้เพียง

สิู่�งเล็กั ๆ 

ดืวงต�ค่่�เดีืยวกัันสู่�ม�รถมองเห็นค่ว�มง�มได้ือย��ง

ง��ยดื�ย 

สู่่ดืท้ี่�ยที่ำ�ให้ร้่ว�� ชี่วิตที่ำ�อะไรง��ย ๆ ไม�ต้องเยอะ ไม�ต้อง

ซัีบัซ้ีอน ค่ว�มสู่่ข้พลันเกิัดืขึ้�นได้ื 

กำ�รลั�ออกำจ�กำมนุษย์่เงินเด่้อนวันนั�น นับเป็็นกำ�รก้ำ�ว

ออกำจ�กำ Comfort Zone คำรั�งส่ำ�คัำญ แลัะม้คำว�มห้ม�ย่กำบัช้ีวิต 

คำรูเอ็นได้้ก้ำ�วผ่่�นข้อจำ�กัำด้ของตนด้้วย่ศรัทุธิ�ในสิ่�งทุ้�ต้องกำ�ร

ส่่งพื่ลัังด้้ ๆ ให้้กัำบมวลัมิตร แลัะได้้เติบโตขึ�นอย่่�งแทุ้จริง




