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ค�ำน�ำส�ำนักพมิพ์

 ในโลกทีอุ่ตสาหกรรมกา้วหน้า เทคโนโลยกีา้วไกล เราไดผ้ลติ 

สิง่ต่างๆ ออกมามากมาย หนัไปทางไหน เรากเ็หน็รถยนตท์ีค่ลา้ยกนั วิง่กนั

อยา่งคลาคล�่าบนถนน เราเหน็คนใชโ้ทรศพัทม์อืถอืรุน่ต่างๆ มคีอมพวิเตอร ์

ม ีTablet PC ฯลฯ ทีด่จูะคลา้ยกนัเสยีสว่นใหญ่ เราก�าหนดคณุลกัษณะ

และพฒันาเทคโนโลยเีหลา่น้ีออกมาเพือ่จ�าหน่ายใชส้อยกนัเกลือ่นไปหมด 

และทีน่่าสนใจมากไปกว่านัน้กค็อื เราผลติมนุษย์ใหเ้ป็นหุ่นยนต์ดว้ย!  

จรงิหรอืไมน่ัน้ ดไูดจ้ากหลกัสตูรทีจ่ดัใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีน วธิกีารสอน การ

ประเมนิและการวดัผล เราก�าหนดคณุลกัษณะทีเ่ราตอ้งการใหก้บัเดก็ๆ และ

เดก็สว่นใหญ่กเ็ป็นไปตามนัน้ เป็นหุน่ยนตท์ีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามจ�าด ี

ฉลาด แต่ขาดความเป็นมนุษย!์

 มนุษย์เกิดมาพร้อมกับเชาวน์ปัญญา และสามารถพัฒนา 

เชาวน์ปัญญาขึ้นได้ แต่สงัคมกลบัขดัขวางการพฒันาเชาวน์ปัญญา 

ของมนุษย ์ไมเ่คารพในความเป็นปัจเจกบุคคล แลว้เปลีย่นมนุษยใ์หเ้ป็น

หุ่นยนต์แทน ดว้ยการป้อนค�าสัง่ต่างๆ มากมาย ตัง้ค่าลกัษณะต่างๆ  

ทีต่อ้งการ ทัง้ๆ ทีส่ ิง่เหลา่นัน้อาจจะไมใ่ชล่กัษณะทีแ่ทจ้รงิของคนคนนัน้

กเ็ป็นได ้ เราผลติมนุษยท์ีม่ ี “ความรู”้ ม ี “ความจ�า” แต่เราไมไ่ดพ้ฒันา 

เชาวน์ปัญญาอนัจะน�ามาซึง่การเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มลีกัษณะเฉพาะ 

และเป็นตวัของตวัเองอยา่งแทจ้รงิ 

 “เชาวน์ปัญญา” (Intelligence) เลม่น้ี  ไดเ้ปิดทศันะใหก้บั

ผูอ้า่นดว้ยการปลกุให ้“ตืน่”... ตืน่จากความรู ้ตืน่จากการเป็นเพยีงหุน่ยนต์

ในรา่งมนุษย ์ใหก้ลายมาเป็นมนุษยท์ีม่เีชาวน์ปัญญาอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยวธิี



SAMPLE

SAMPLE

ทีเ่ป็นธรรมชาต ินัน่คอื “จงเป็นในสิง่ทีท่า่นเป็น”

 เราสามารถเป็นตวัเราเอง มคีวามเบกิบาน มคีวามสวยงามในตวัเอง 

ไมจ่�าเป็นทีเ่ราตอ้งเป็น “คนอืน่” ไมจ่�าเป็นทีเ่ราตอ้งเป็นแบบใครๆ ทีส่งัคม

นิยามวา่ “ด”ี หรอื “เก่ง” ...เราไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นมนุษยห์ุน่ยนตแ์ต่อยา่งใด

 นบัเป็นความภาคภมูใิจอยา่งยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพฟ์รมีายด์

ทีไ่ดม้โีอกาสเผยแพร่ผลงานของ  ทัง้ 10 เล่ม ในชุดหนังสือ 

“Insight for a New Way of Living” ซึง่เป็นชดุหนงัสอืทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีส่ดุ

ตลอด 10 ปีทีผ่า่นมาจวบจนถงึปัจจบุนั โดยไดร้บัการแปลแลว้ถงึ 25 ภาษา 

และมยีอดจ�าหน่ายกวา่หลายลา้นเลม่ทัว่โลก... โดยหนงัสอื “เชาวน์ปัญญา” 

(Intelligence) เป็นผลงานล�าดบัทีส่ามของชดุหนงัสอืน้ี (ต่อจากหนงัสอื 

“ปัญญาญาณ” (Intuition) และ “วฒุภิาวะ” (Maturity)) ทีท่างส�านกัพมิพ์

ฟรมีายดไ์ดเ้ป็นผูจ้ดัพมิพเ์ผยแพรสู่ผู่อ้า่นชาวไทยอกีครัง้ ดว้ยรปูลกัษณ์ใหม ่

ทีม่าพรอ้มกบัการปรบัปรงุเน้ือหาใหมใ่หม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้เพือ่ให้

ผูอ้า่นทกุทา่นไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากหนงัสอืเลม่น้ี

 ส�านกัพมิพฟ์รมีายดข์อขอบพระคณุ ดร.ประพนธ ์ผาสขุยืด และ

คณุสุนิต ผาสุขยืด เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ดอุ้ทศิเวลาใหก้บัการแปลผลงาน

หนงัสอืของ  เสมอมา และขอขอบพระคณุ อาจารยวิ์ศิษฐ ์วงัวิญญ ู

เป็นอยา่งยิง่ ทีไ่ดก้รณุาสละเวลาอนัมคีา่ในการเขยีนค�านิยมใหก้บัหนงัสอื

เลม่น้ี ในฐานะทีท่า่นเป็น “กระบวนกร” (ผูผ้ลกัดนั “ระบบการศกึษาแบบ

นอกกรอบ” ใหก้บัสงัคมไทยยคุปัจจบุนั) ซึง่สมัผสัไดถ้งึพลงัแหง่ความจรงิ

ในผลงานของ  ทกุชิน้

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ หนงัสอืเลม่น้ีจะชว่ยเปิดทางใหท้า่นไดส้มัผสั

กบั “เชาวน์ปัญญา” ดว้ยตวัของทา่นเองไดใ้นทีส่ดุ

 

    ส�านักพิมพฟ์รีมายด์
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ค�ำน�ำผู้แปลและเรียบเรียง

 การบรรยายของโอโช ่( ) ถอืวา่มสีไตลท์ีเ่ป็นตวัของตวัเอง 

มกีารใช้ค�าที่เรยีบง่ายตรงไปตรงมา ทว่าเป็นค�าพูดที่แฝงไว้ซึ่งพลงั 

สามารถกระตุกผูฟั้งใหต้ืน่จากความไมรู่ ้(ตวั) ได ้จากทีผ่มไดแ้ปลงานของ

โอโช่มาร่วมสบิปี สิง่ทีผ่มตระหนกัอยู่เสมอกค็อืความพถิพีถินัในการใช้

ภาษา เพื่อใหแ้น่ใจว่าหนังสอืทีแ่ปลออกมาจะยงัคงไวซ้ึ่งอรรถรสของ 

การสือ่สารในเชงิการพดูไว ้ไมใ่ชก่ารเขยีนดว้ยถอ้ยค�าอนัสวยหรทูีย่ากต่อ

ความเขา้ใจ และทีส่�าคญักค็อืจะตอ้งคงไวซ้ึง่การพดูในลกัษณะทีเ่ป็นการ 

“ตกีลางแสกหน้า” ตามเจตนาเดมิของผูบ้รรยาย

 ค�างา่ยๆ อยา่งค�าวา่ Intelligence ซึง่เป็นชือ่ของหนงัสอื ถา้สือ่

กนัโดยทัว่ไปก็คงจะเขา้ใจในท�านองที่ว่าเป็นความฉลาดปราดเปรื่อง 

ทีก่ารศกึษาสามารถสรา้งหรอืพฒันาเพิม่เตมิขึน้มาได ้แต่ครัน้เมือ่ไดอ้า่น

เน้ือหาตวัขา้งในกจ็ะพบวา่ Intelligence ทีโ่อโชก่ลา่วไวน้ี้ เป็นสิง่ทีม่พีรอ้ม

อยู่แลว้ในตวัคนทุกคน มพีรอ้มมาตัง้แต่ตอนแรกเริม่ชวีติ ตดิอยู่ก็แต่ 

ตรงทีว่า่เมือ่ชวีติด�าเนินไป เงือ่นไขต่างๆ นานากเ็ริม่เขา้มาบดบงัปัญญา

ที่มมีาแต่เดมิน้ี เปรยีบได้กบัน�้าพุที่พร้อมจะพวยพุ่งขึ้นมาจากผวิดนิ  

หากแต่วา่ถกูหนิกอ้นใหญ่ปิดทบัเอาไว ้ท�าใหม้นัไมส่ามารถพุง่ขึน้มาได ้

 สิ่งที่โอโช่เสนอไว้ก็คือการน�าก้อนหินที่ปิดทบัน้ีออกไปผ่าน

กระบวนการทีเ่รยีกวา่ “การเจรญิภาวนา” หรอื “Meditation” การเจรญิภาวนา
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ที่ว่าน้ีไม่ได้หมายความถึงแค่การนัง่หลบัตาท�าสมาธเิท่านัน้ หากแต่ 

หมายถงึการฝึกสตริูต้วั ฝึกตามรู ้ตามดกูาย ตามดใูจ เป็นการฝึกทีท่�าให้

คนเราสามารถ “ตอบสนอง” ต่อปัจจบุนัขณะได ้โอโชใ่ชค้�าวา่ “ตอบสนอง” 

หรอื “Response” เพือ่ตอ้งการจะแยกใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งค�าน้ี

กบัค�าวา่ “ตอบโต”้ หรอื “React” ซึง่ทา่นไดอ้ธบิายต่อไปวา่การตอบโตน้ัน้

เป็นเรือ่งของความคดิ เป็นสิง่ที ่ “ตดิอดตี” เป็นสิง่ทีท่�าไปโดย “ไมรู่ต้วั”  

ในขณะทีก่ารตอบสนองนัน้เป็นเรือ่งทีเ่ป็นปัจจบุนัและเป็นสิง่ทีส่รา้งสรรค์

อยา่งยิง่

 หนังสือเล่มน้ีได้วิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของระบบการศึกษา 

อยา่งทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั พรอ้มทัง้ไดช้ีช้อ่งทางการศกึษาอยา่งทีค่วรจะ

เป็นไว ้ ผมเชือ่วา่ถา้เรามใีจที ่ “กวา้งพอ” พรอ้มทีจ่ะรบัสิง่ทีโ่อโชเ่สนอน้ี 

และมใีจที ่“วา่งพอ” ทีจ่ะน�าแนวคดิเหลา่น้ีมาปรบัใชใ้นบรบิทของสงัคมไทย 

กจ็ะเป็นอานิสงสอ์นัยิง่ใหญ่ต่อการศกึษาของไทยในอนาคต ผมขอขอบคณุ 

ผูอ้า่นทกุๆ ทา่นทีต่ดิตามผลงานแปลของผมมาอยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้ยงัให้

ก�าลงัใจผา่นสือ่ต่างๆ อยูเ่นืองๆ ขอขอบคณุภรรยาคูช่วีติ สนิุต ผาสขุยดื 

ทีไ่ดม้สีว่นชว่ยอยา่งใกลช้ดิ ท�าใหง้านแปลมกีลิน่อายของความเป็นหยนิ

และหยางอยา่งสมดลุและลงตวั และทีจ่ะลมืไมไ่ดก้ค็อืทมีงานของส�านกัพมิพ์

ฟรมีายดท์ีไ่ดท้�าใหผ้ลงานชิน้น้ีออกมาดดูเีชน่เคย

    ดว้ยรกัและปรารถนาดี

             ดร.ประพนธ ์ผาสขุยืด
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ค�ำนิยม

 ด้วยภาษาง่ายๆ เรื่องเล่าง่ายๆ  สามารถพาเราเขา้สู ่

ความเป็นจรงิระดบัลกึ เชน่ทีเ่ขาพดูในหนงัสอืเลม่น้ีวา่... “จงใชค้วามคดิ 

แต่อยา่ไดก้ลายเป็นความคดิ” และ “จติทีค่ดินึกนัน้มองไมเ่หน็ มนัเป็น

เพยีงการท�าซ�้า” และเมือ่เราสามารถถอยออกมาดคูวามคดิของเราเองได ้

เรากม็อีสิระจากความคดินัน้ และสามารถใชค้วามคดินัน้ไดอ้ยา่งอสิระ คอื

ไมต่ดิกบัความคดินัน้ ไมม่องวา่ “ความคดินัน้” เป็น “ตวัเรา” หรอื “ตวัตน

ของเรา”

  กับเกอเธ่มีอะไรร่วมกันอยู่ ตรงน้ีทัง้สองไม่ปฏิเสธ 

ความส�าเรจ็ทางโลก (แต่แน่นอนกไ็มย่ดึตดิกบัความส�าเรจ็นัน้ๆ) ผมเป็น

คนชอบอา่นหนงัสอื และคดิวา่คนเขยีนไมส่ามารถโกหกได ้หากเราอา่น

อย่างสามารถสมัผสัถงึจติของผูเ้ขยีน ณ ขณะนัน้ๆ ทีเ่ขาเขยีนออกมา  

ผมสมัผสัถงึจติอสิระของ  ทีท่ะลกุรอบทัง้ปวง แมก้รอบทางศาสนา 

สิง่ทีเ่ขาเขา้ถงึคอือสิรภาพทางจติ อนัน้ีสว่นหน่ึงเขากศ็กึษาจากศาสนา

ใหญ่ๆ ทัง้หลายของโลกนัน่เอง แต่เขากเ็ป็นอสิระจากกรอบของศาสนา

นัน้ๆ ดว้ย ซึง่โดยสว่นใหญ่กรอบเหลา่น้ี จะเกดิจากจติเลก็ๆ ของสาวก

มากกวา่องคศ์าสดา แต่  สลดัเปลอืกออกทัง้หมด และเขา้หาแก่น

อยา่งไมพ่ดูพร�่าท�าเพลง

 แมก้ระทัง่สองสามวนัน้ี ผมกไ็ดซ้ือ้หนงัสอืเลม่หน่ึง ชือ่วา่ The Heart 

of Tibetan Buddhism (โดย ) พอดผีมไปกบัเมธาว ี เลศิรตันา  

เธอเป็นผูต้ดิตามสนใจทเิบตอย่างต่อเน่ือง เธอหวัเราะหึๆ  และคดิว่า 

 จะเขา้ถงึทเิบตและปัญญาอนัลุ่มลกึของวชัรยานไดห้รอื กเ็ธอ 
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ไม่ได้เป็นอยู่อย่างพระทิเบตน่ี แต่ผมว่าอย่างไร  ก็น่าสนใจ  

เขาเขยีนเป็นเล่มหนาเลย หนงัสอืพมิพส์วยมาก หากมเีวลาไดอ้่านแลว้

จะหาทางเขยีนเลา่ออกมาในโอกาสต่อๆ ไป และผมเหน็งานของ  

มเีรือ่งอนัเกีย่วขอ้งกบัตนัตระไมต่�่ากวา่สามเลม่ (เทา่ทีเ่หน็ในรา้นหนงัสอื

เท่านัน้) ผมเคยอ่านเล่มหน่ึงที่เขาเขยีนเกี่ยวกบัตนัตระ เขาเขยีนได้

สวยงามมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความลุม่ลกึคมคาย ผมวา่  อยู ่ 

ณ พรมแดนความรูข้องศาสดาทัง้หลายทเีดยีว เขาไมเ่ขา้หาทา่นเหลา่นัน้

อย่างแหยๆ หากแต่เข้าหาอย่างกล้า ท้าทายและเป็นตวัของตวัเอง  

เมือ่เขา้หาอยา่งกลา้ทา้ทาย กลา้เทยีบเคยีงกบัประสบการณ์ตรงของตวัเอง 

งานของเขาทีเ่ขยีนเกีย่วกบัการคน้พบของศาสดาเหลา่น้ี จงึน่าสนใจมาก 

จงึสดใหม ่เป็นตวัของตวัเองทีเ่รยีกวา่ Original หรอืเป็นงานระดบัตน้ฉบบั 

ผมเองจากประสบการณ์สว่นตวั ทกุครัง้ทีอ่า่นงานของเขา จะไดญ้าณทศันะ

ใหม่ๆ  เสมอ ท�าใหก้ารกา้วย่างสายธารแห่งความตื่นรู ้ เรา้ใจ เฉียบคม  

ทะลุทะลวง ทกุครัง้ไป 

 เชน่เดยีวกนั... “เชาวน์ปัญญา” เลม่น้ี เขาปพูืน้ดว้ยเรือ่งเลา่งา่ยๆ 

หลายๆ เรือ่งทีอ่าจจะผา่นเขา้มาในชวีติของเราเชน่กนั แลว้กค็อ่ยๆ หยอด

ความลุ่มลกึดว้ยภาษาอนัเรยีบง่ายและทรงพลงัเขา้มาโดยล�าดบั อนัน้ี 

ไมผ่ดิหวงัส�าหรบัผูแ้สวงความลุม่ลกึทางความคดิอา่นหรอืทางสตปัิญญา 

ไมผ่ดิหวงัส�าหรบันกัปฏบิตัธิรรมทีไ่มต่ดิแหงก็อยูเ่พยีงส�านกัใดส�านกัหน่ึง 

ไมผ่ดิหวงัส�าหรบัผูท้ีไ่มส่นใจศาสนา แต่ตอ้งการอสิรภาพทีแ่ทจ้รงิอยา่งหน่ึง

อย่างใด ไม่ผดิหวงัส�าหรบัคนที่ต้องการผสมผสานสตปัิญญาของโลก 

ใหม้ารวมกนัเป็นหน่ึงเดยีว

 และเมื่อ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยดื มาแปลหนังสอืของ   

อกีครัง้หน่ึง ภาษาของเขากย็ิง่กลมกลนืกลมกลอ่มน่าอา่น กระชบั เนียน 

มพีลงั สามารถสือ่สารความเป็น  ออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี

     วิศิษฐ ์วงัวิญญู
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เชำวน์ปัญญำไม่ได้เป็นอย่ำงที่ท่ำนคดิ

 สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกก็คอืเชาวน์ปัญญา (Intelligence) ไม่ใช ่

ความฉลาดปราดเปรื่องอันเน่ืองมาจากการศึกษา การศึกษาไม่ใช ่

เชาวน์ปัญญาทีแ่ทจ้รงิ มนัเป็นของปลอม มนัไมไ่ดเ้ป็นของทา่น มนัเป็น

สิง่ทีถ่กูหยบิยมืมาเทา่นัน้

 เชาวน์ปัญญาเป็นการเตบิโตของจติส�านึกทีอ่ยูภ่ายใน มนัไมใ่ช่

เรือ่งความรู ้มนัเป็นเรือ่งความสามารถทีจ่ะสงบน่ิงได ้คนทีม่เีชาวน์ปัญญา

จะไม่ท�าอะไรโดยใชป้ระสบการณ์จากอดตี เขาจะอยู่กบัปัจจุบนัเท่านัน้  

เขาจะไมต่อบโต ้(React) เขาเพยีงแต่ตอบสนอง (Respond) ดว้ยเหตุน้ี

เขาจงึเป็นคนทีย่ากทีจ่ะคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า ไมม่ใีครเดาไดว้า่เขาจะท�า

อะไรต่อไป

มชีายสามคน คนหนึง่เป็นคาทอลกิ คนทีส่องเป็น

โปรเตสแตนต์ และคนทีส่ามเป็นยวิ พวกเขาก�าลงัคุย 

กบัเพือ่นคนหนึง่ซึง่จะมชีวีติอยูไ่ดแ้คอ่กีหกเดอืนเทา่นัน้

ชายคนทีเ่ป็นยิวถามเพือ่นทีเ่ป็นคาทอลิกว่า  

“เอง็จะท�าอะไรถา้หมอบอกวา่เอง็จะมชีวีติอยูไ่ดแ้คเ่พยีง

หกเดอืน?”
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“โอ!้” เพือ่นทีเ่ป็นคาทอลกิอุทานออกมาพรอ้มกบั

พดูวา่ “ขา้จะบรจิาคทกุสิง่ทกุอยา่งใหก้บัโบสถ ์จะเขา้พธิี

ศลีมหาสนิททกุวนัอาทติย ์และจะสวดภาวนาพระแมม่ารี

อยา่งสม�า่เสมอ”

“แล้วเอ็งล่ะ?”  เขาหันไปถามเพือ่นทีเ่ ป็น

โปรเตสแตนต์

“ขา้จะขายสมบตัทิัง้หมด แลว้กไ็ปล่องเรอืเทีย่ว

รอบโลกอยา่งมคีวามสขุน่ะส”ิ

“แลว้เอง็ละ่?” เขาหนัไปถามเพือ่นทีเ่ป็นยวิ

“ขา้น่ะหรอื! ขา้คงจะไปหาหมอคนใหม”่

 น่ีแหละ เชาวน์ปัญญา!
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เชำวน์ปัญญำ –
ของขวัญที่ได้มำจำกธรรมชำติ
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 เชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน มันเป็นคุณสมบัติที่เป็น

ธรรมชาตขิองชวีติ มนักเ็หมอืนกบัการทีไ่ฟนัน้รอ้น อากาศนัน้มองไมเ่หน็ 

น�้าไหลลงสูท่ีต่�่า เชาวน์ปัญญาของชวีติกเ็ป็นเชน่กนั

 เชาวน์ปัญญาไมไ่ดห้มายถงึการเขา้ถงึอะไรอยา่งหน่ึง ท่านเกดิ

มาพรอ้มกบัเชาวน์ปัญญา ตน้ไมก้ม็เีชาวน์ปัญญาในรปูแบบของตน้ไม ้

เป็นเชาวน์ปัญญาทีเ่พยีงพอส�าหรบัชวีติของตน้ไม ้ นกกม็เีชาวน์ปัญญา 

เฉกเชน่เดยีวกนักบัสตัวอ์ื่นๆ แทท้ีจ่รงิแลว้สิง่ทีศ่าสนาทัง้หลายเรยีกกนั

ว่าพระเจา้กค็อืสิง่น้ี จกัรวาลกม็เีชาวน์ปัญญา เชาวน์ปัญญาซ่อนอยู่ใน 

ทกุแหง่หน หากทา่นมดีวงตาทีส่ามารถมองเหน็ ทา่นจะเหน็มนัอยูท่ ัว่ทกุที ่

ชวีติน้ีกค็อืเชาวน์ปัญญา

 จะมกีแ็ต่คนเท่านัน้ทีส่ามารถเป็นสิง่ทีไ่มม่เีชาวน์ปัญญาได ้ คน 

ไดท้�าลายการลืน่ไหนอนัเป็นธรรมชาตขิองชวีติไป การไมม่เีชาวน์ปัญญา

เกดิไดเ้ฉพาะในคนเทา่นัน้ ทา่นเคยเหน็นกตวัไหนโงบ่า้งไหม? ทา่นเคย

เหน็สตัว์ตวัไหนบา้งทีท่ึม่? ไม่มเีลย สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้เฉพาะแต่ในคน

เทา่นัน้ คงตอ้งมอีะไรบางอยา่งทีไ่มถ่กูตอ้ง เชาวน์ปัญญาของคนถกูท�าให้

เสยีหาย ถกูท�าใหเ้พีย้น ถกูท�าใหพ้กิลพกิาร

 และการเจรญิภาวนา (Meditation) กค็อืสิง่ทีจ่ะเยยีวยาความ 

เสยีหายเหล่านัน้ ท่านอาจจะไม่ตอ้งการการภาวนาเลยหากท่านถูกทิง้ 
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ใหอ้ยูต่ามล�าพงั หากนกับวชและนกัการเมอืงไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัเชาวน์ปัญญา

ของท่าน ท่านก็คงไม่มคีวามจ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้การภาวนาเลย  

การภาวนาท�าหน้าทีเ่หมอืนยา ถา้มเีชือ้โรคเขา้มา ทา่นกต็อ้งการการภาวนา 

แต่ถ้าไม่มเีชื้อโรค ท่านกไ็ม่ต้องการการภาวนา มนัไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ 

ทีค่�าวา่ยา (Medicine) และการภาวนา (Meditation) นัน้มาจากรากศพัท์

ค�าเดยีวกนั ค�าค�านัน้กค็อื Medicinal

 เดก็ทกุคนเกดิมาพรอ้มกบัเชาวน์ปัญญา เมือ่เดก็เกดิมาพวกเรา

กเ็ขา้ไปยุง่กบัเขา เขา้ไปท�าลายเชาวน์ปัญญาของเขา เพราะวา่เชาวน์ปัญญา

นัน้เป็นอนัตรายต่อโครงสรา้งทางการเมอืง ต่อโครงสรา้งทางสงัคม ต่อ

โครงสรา้งทางศาสนา มนัเป็นอนัตรายต่อผูน้�าศาสนา ต่อนกับวช ต่อผูน้�า 

มนัเป็นอนัตรายต่อสภาพทีห่ยดุน่ิง ต่อสิง่ทีล่งตวั เชาวน์ปัญญาเป็นการขบถ

ที่เป็นธรรมชาติ เชาวน์ปัญญาเป็นสิง่ที่ไม่สามารถถูกบงัคบัให้รบัใช ้

สิง่ต่างๆ ได ้เชาวน์ปัญญาเป็นสิง่ทีเ่ป็นตวัของตวัเอง ไมส่ามารถถกูบงัคบั

ใหเ้ป็นกลไกทีเ่ลยีนแบบได้

 คนเรามกัจะถูกเปลี่ยนแปลงไปให้กลายเป็นเอกสารส�าเนา 

ตน้ฉบบัของพวกเขาจ�าเป็นตอ้งถกูท�าลาย เพราะไมเ่ชน่นัน้แลว้ สิง่ไรส้าระ

ทัง้หลายคงจะเกดิขึน้ไม่ไดบ้นโลกใบน้ี ทีเ่ราต้องการผูน้�าเพราะว่าเรา 

ถกูท�าใหไ้มม่เีชาวน์ปัญญาไปแลว้ เพราะไมเ่ชน่นัน้แลว้คงไมจ่�าเป็นตอ้งมี

ผูน้�าใดๆ ท�าไมเราจงึตอ้งเดนิตามใครดว้ย? เราน่าจะเดนิตามเชาวน์ปัญญา

ของเรา หากมคีนบางคนตอ้งการจะเป็นผูน้�า สิง่แรกทีเ่ขาจะตอ้งท�ากค็อื

ท�าลายเชาวน์ปัญญาของทา่น ทา่นจะถูกสัน่คลอนลงไปจนถงึราก ทา่น 

จะถกูท�าใหห้วาดกลวั ทา่นจะถกูท�าใหเ้สยีความมัน่ใจในตวัเอง นัน่เป็นสิง่ 

ทีพ่วกเขาตอ้งท�าก่อนทีผู่น้�าจะเดนิเขา้มา 

 ถ้าท่านเป็นคนทีม่เีชาวน์ปัญญาแล้วละก ็ ท่านจะแก้ไขปัญหา 

ดว้ยตวัทา่นเอง เชาวน์ปัญญานัน้เพยีงพอแลว้ทีจ่ะใชแ้กปั้ญหาทัง้หลาย 
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จรงิๆ แลว้ปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในชวีติของทา่น ทา่นมเีชาวน์ปัญญา

มากกวา่ปัญหาเหลา่นัน้ มนัเป็นสิง่ทีถ่กูก�าหนดมาแลว้ มนัเป็นของขวญั

ที่ท่านได้มาจากธรรมชาติ แต่ทว่าบรรดาผู้ที่ทะเยอทะยานต้องการ 

จะปกครองท่าน ตอ้งการจะอยู่เหนือท่าน พวกเขาเหล่านัน้ไม่แตกต่าง

อะไรจากคนบ้า พวกเขาสรา้งความหวาดกลวัขึน้มาในตวัท่าน ความ 

หวาดกลวันัน้คบืคลานเขา้มาคลา้ยกบัสนิม มนัท�าลายเชาวน์ปัญญาทีท่า่น

มอียู่ทัง้หมด ถ้าหากท่านต้องการท�าลายเชาวน์ปัญญาของใครก็ตาม  

สิง่แรกทีท่่านตอ้งท�ากค็อืการสรา้งความหวาดกลวั สรา้งนรก และท�าให ้

คนทัง้หลายตกใจกลวั เมือ่มผีูท้ ีก่ลวันรก พวกเขากจ็ะโคง้ค�านบับรรดานกับวช 

พวกเขาจะเชือ่ฟังนกับวชเพราะถา้พวกเขาไมเ่ชือ่ฟัง พวกเขากอ็าจจะตอ้ง

ไปพบกบัไฟนรก พวกเขากลวั พวกเขาตอ้งการป้องกนัตวัจากไฟนรกนัน้ 

ดงันัน้จงึตอ้งการนกับวช นกับวชกลายเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น

 ขา้พเจ้าได้ยนิมาว่า... มชีายสองคนเป็นหุน้ส่วนทางธุรกจิกนั  

มนัเป็นธรุกจิทีไ่มม่ใีครเหมอืน พวกเขาพากนัเดนิทางไปทัว่ประเทศ หุน้สว่น

คนหน่ึงจะเขา้ไปในเมอืง ตอนกลางคนืจะเดนิไปทัว่เมอืงพรอ้มกบัสาด

น�้ามนัด�าไปตามหน้าต่างของชาวบา้น หลงัจากนัน้อกีสองสามวนัหุน้สว่น

อกีคนหน่ึงกจ็ะมาเสนอขายบรกิารท�าความสะอาดน�้ามนัด�าทีห่น้าต่างของ

ชาวบา้น ซึง่ชาวบา้นนัน้จ�าเป็นตอ้งจา่ยเงนิ แน่นอนชาวบา้นจ�าเป็นตอ้ง

จา่ยเงนิ สองคนน้ีเป็นหุน้สว่นทางธรุกจิกนั คนหน่ึงท�าใหเ้กดิความเสยีหาย 

อกีคนหน่ึงรบัอาสาเขา้มาแกไ้ข

 ความกลวัจ�าเป็นตอ้งถกูสรา้งขึน้มา ความโลภจ�าเป็นตอ้งถกูสรา้ง

ขึน้มา เชาวน์ปัญญาไมใ่ชค่วามโลภ ทา่นจะประหลาดใจทีไ่ดรู้ว้า่คนทีม่ ี

เชาวน์ปัญญาจะไมโ่ลภ ความโลภเป็นสว่นหน่ึงของสภาวะทีไ่รซ้ึง่เชาวน์ปัญญา 

การทีท่า่นสะสมเกบ็ไวเ้พือ่วนัพรุง่น้ี นัน่เป็นเพราะทา่นไมม่ัน่ใจวา่พรุง่น้ี

ทา่นจะสามารถจดัการชวีติของทา่นได ้ เพราะไมเ่ชน่นัน้แลว้ท่านจะสะสม 
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ไปท�าไม? ทา่นกลายเป็นคนตระหน่ีถีเ่หนียว ทา่นกลายเป็นคนโลภโมโทสนั 

เป็นเพราะว่าท่านไม่รูว้่าพรุ่งน้ีเชาวน์ปัญญาของท่านจะสามารถจดัการ 

กบัชวีติของทา่นไดห้รอืไม?่ ทา่นไมม่ัน่ใจในเชาวน์ปัญญาของทา่น ดงันัน้

ทา่นจงึสะสม ทา่นกลายเป็นคนละโมบ คนทีม่ ัน่ใจในเชาวน์ปัญญาจะไมม่ี

ความกลวัและจะไมโ่ลภ

 ความโลภและความกลวันัน้อยูด่ว้ยกนั นัน่คอืสาเหตุทีส่วรรคแ์ละ

นรกอยูด่ว้ยกนั นรกคอืความกลวั สวรรคค์อืความโลภ จงสรา้งความกลวั

ใหเ้กดิขึน้ในคนและสรา้งความโลภใหเ้กดิขึน้ในคน ท�าใหค้นโลภมากทีส่ดุ

เท่าทีจ่ะท�าได ้ ท�าใหค้นมคีวามอยากมากจนกระทัง่ว่าชวีติน้ีไม่มอีะไร 

จะท�าใหพ้วกเขาพอใจได ้แลว้พวกเขากจ็ะหนัหน้าไปหานกับวช ไปหาผูน้�า 

จากนัน้พวกเขากจ็ะเริม่คดิฟุ้งซ่านเกีย่วกบัชวีติทีอ่ยูใ่นอนาคต ทีท่ีค่วาม

ปรารถนาอนัโงเ่ขลาและความฟุ้งซ่านอนัไรส้าระของพวกเขาจะไดเ้ตมิเตม็ 

ท่านเหน็ไหม ความตอ้งการในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดน้ัน้ มนัท�าใหท้่านไรซ้ึง่

เชาวน์ปัญญา

 คนทีม่เีชาวน์ปัญญาจะพงึพอใจในสิง่ทีเ่ป็นไปได ้เขาท�างานเพือ่

สิง่ทีค่วรจะเป็น เขาจะไมท่�าในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดแ้ละไมน่่าจะเป็น เขาเหน็

ชวีติไปพรอ้มๆ กบัเหน็ขอ้จ�ากดัของมนั เขาไมไ่ดส้รรหาแต่ความสมบรูณ์แบบ 

ผูท้ีต่อ้งการแต่ความสมบูรณ์แบบคอืพวกทีป่ระสาท หากท่านตอ้งการ

ความสมบรูณ์แบบ ทา่นจะกลายเป็นคนโรคประสาท

 ตวัอย่างเช่น หากท่านรกัผูห้ญงิสกัคนหน่ึง และท่านต้องการ 

ความซื่อสตัย ์ ความจงรกัภกัดแีบบทีไ่ม่มทีีต่ ิ รบัรองไดว้่าท่านจะต้อง 

เป็นบา้แน่ๆ และหลอ่นกค็งจะเป็นบา้ดว้ยเชน่กนั มนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด้

เพราะความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดอีย่างไม่มทีีต่นิัน้มนัหมายความว่า

หลอ่นจะคดิจะฝันถงึชายใดๆ ไมไ่ดเ้ลย มนัเป็นไปไมไ่ด ้ทา่นเป็นใครกนั? 

ท�าไมหล่อนถงึไดต้กหลุมรกัท่าน? กเ็พราะว่าท่านเป็นผูช้าย ถา้หล่อน
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ตกหลุมรกัท่านได ้ ท�าไมหล่อนจะคดิถงึคนอื่นไม่ไดล้่ะ? สิง่ทีเ่ป็นไปได ้

ยงัคงเปิดกวา้งอยู่ หล่อนจะท�าอย่างไรในเมื่อหล่อนเหน็คนทีห่น้าตาด ี

เดนิผา่นมาแลว้ความปรารถนากเ็กดิขึน้ในตวัหล่อน? แมแ้ต่เพยีงคดิวา่ 

“ชายคนน้ีหลอ่จงั” มนักค็อืความปรารถนา ความปรารถนาไดม้าปรากฏตวั

เพยีงแคท่า่นพดูวา่สิง่น้ีสวยงาม มนักห็มายความวา่ทา่นตอ้งการจะครอบครอง 

การเป็นเจา้ของจะท�าใหท้า่นมคีวามสขุ

 ดงันัน้เมือ่ทา่นถามถงึความซือ่สตัย ์ความจงรกัภกัดอียา่งสมบรูณ์แบบ 

อยา่งทีค่นถามหากนั มนักพ็าไปสูค่วามขดัแยง้ และทา่นเองกจ็ะตกเป็น 

ผูต้อ้งสงสยั ทา่นเองยงัคงสงสยัตวัทา่น เพราะวา่ทา่นรูจ้กัจติใจของทา่นด ี

ท่านเองยงัคดิถึงหญิงอื่น แล้วท่านจะไว้ใจคนรกัของท่านได้อย่างไร 

ว่าจะไม่ไปคดิถงึชายอื่น? ท่านรู้ว่าท่านคดิอะไร ท่านรู้ว่าหล่อนก็คดิ 

เรือ่งเดยีวกนันัน้ มนัท�าใหเ้กดิความไมไ่วว้างใจ ความขดัแยง้ ความเจบ็ปวด

ขึ้นมา ความรกัที่น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นสิง่ที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ 

ความปรารถนาทีเ่ป็นไปไมไ่ดข้องเรา

 คนเรามกัถามหาในสิง่ทีท่�าไมไ่ด ้เชน่ ตอ้งการความมัน่คงส�าหรบั

อนาคต ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได.้.. ตอ้งการความมัน่คงทีแ่น่นอนส�าหรบั 

วนัพรุง่น้ี ไมม่ใีครกลา้ใหค้�ารบัรองได ้มนัไมใ่ชธ่รรมชาตขิองชวีติ คนทีม่ี

เชาวน์ปัญญาจะรูว้า่สิง่น้ีไมใ่ชธ่รรมชาตขิองชวีติ อนาคตเป็นสิง่ทีเ่ปิดกวา้ง 

บางทธีนาคารอาจจะลม้ ภรรยาอาจจะหนีตามใครไป สามอีาจจะตาย  

ลกูอาจจะไมส่นใจไยด ีไมม่ใีครรูเ้รือ่งเกีย่วกบัวนัพรุง่น้ี? ทา่นอาจจะลม้ป่วย 

ทา่นอาจจะกลายเป็นคนพกิาร ใครจะรูเ้รือ่งของวนัพรุง่น้ี?

 การถามถงึความมัน่คงส�าหรบัวนัพรุง่น้ีเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความกลวั

ที่อยู่ในตวัท่าน ความมัน่คงเป็นสิง่ที่เป็นไปไม่ได ้ ดงันัน้เมื่อท่านกลวั 

ความไมม่ัน่คง ความกลวัของทา่นจะไมถ่กูท�าลาย ความกลวัจะยงัคงอยู่

ทีน่ัน่ ทา่นจะมแีต่ความหวาดผวา ในขณะนัน้ทา่นกจ็ะพลาดชว่งเวลาแหง่
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ปัจจบุนั ความปรารถนาในเรือ่งของความมัน่คงในอนาคตไดท้�าลายเวลา

ปัจจุบนัของท่าน และมนักเ็ป็นเพยีงสิง่เดยีวในชวีติทีท่่านมอียู่ ยิง่ท่าน

ปรารถนามากขึน้เท่าใด มนักย็ิง่ท�าใหท้่านถูกสัน่คลอน กลวั และโลภ 

มากยิง่ขึน้

 เดก็ทีเ่กดิมาถอืวา่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่ปิดกวา้งคอ่นขา้งมากและ

กม็เีชาวน์ปัญญาอยา่งทีส่ดุ แต่ทวา่พวกเราไดถ้าโถมใสเ่ขา พวกเราเริม่

ท�าลายเชาวน์ปัญญาของเขา พวกเราเริม่สรา้งความกลวัใหก้บัเขา บางทา่น

เรยีกมนัวา่เป็นการสอน บางทา่นเรยีกมนัวา่เป็นการพฒันาใหเ้ดก็มทีกัษะ

ความสามารถทีจ่ะจดัการกบัชวีติได ้จากทีเ่ขาไมก่ลวั ทา่นกส็รา้งความกลวั

ใหก้บัเขา

 ระบบการศกึษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั  

ทา่นเริม่ท�าใหเ้ขาไรซ้ึง่เชาวน์ปัญญาไปเรือ่ยๆ ระบบการศกึษาเรยีกรอ้ง

สิง่ทีโ่งเ่ขลาเบาปัญญา บอกวา่ตอ้งจ�าสิง่ทีโ่งเ่ขลาเหล่านัน้ เป็นสิง่ทีเ่ดก็

และเชาวน์ปัญญาในธรรมชาตไิม่เหน็ว่าเป็นประเดน็ที่ส�าคญัอะไรเลย  

จ�าไปเพื่ออะไร? เดก็มองไม่เหน็ประเดน็ ท�าไมตอ้งยดัสิง่เหล่าน้ีเขา้ไป 

ในหวัของเขา? แต่ทวา่มหาวทิยาลยั วทิยาลยั บา้น ครอบครวั ผูห้วงัดี

ต่างกพ็ูดว่า “ใส่มนัเขา้ไปก่อน! ถงึตอนน้ีเจา้ไม่รูว้่าใส่ไปท�าไม แต่ใน 

วนัขา้งหน้าเจา้กจ็ะรู”้

 อดัมนัเขา้ไป ไมว่า่จะเป็นประวตัศิาสตร ์หรอืสิง่ทีไ่รส้าระทัง้หลาย

ทีค่นกลุม่หน่ึงไดท้�าลงไป ความบา้บอทัง้หลาย จงศกึษามนั! ทัง้ๆ ทีเ่ดก็

ยงัไมเ่หน็ประเดน็วา่มนัส�าคญัอยา่งไร ท�าไมตอ้งจ�าใหไ้ดว้า่กษตัรยิอ์งคน์ัน้

องค์น้ีปกครองประเทศองักฤษจากวนัที่เท่าใดถึงวนัที่เท่าใด? ท�าไม 

พวกเขาตอ้งจ�าสิง่ทีง่ ีเ่งา่เหลา่นัน้ และกเ็ป็นไปตามธรรมชาตทิีเ่ชาวน์ปัญญา

ของเขาแบกรบัภาระหนักมากขึน้ๆ จนพกิารไป เชาวน์ปัญญาของเขา 

เริม่ขึน้สนิม พอถงึเวลาทีเ่ขาเรยีนจบมหาวทิยาลยั เขากไ็ดก้ลายเป็นคน
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ทีไ่รเ้ชาวน์ปัญญาไปโดยบรบิรูณ์ มหาวทิยาลยัไดช้ือ่วา่ท�างานส�าเรจ็แลว้ 

มน้ีอยคนมากทีส่�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัแลว้ยงัคงมเีชาวน์ปัญญา

หลงเหลอือยู ่ มน้ีอยคนทีจ่ะสามารถหลกีหนีสิง่เหล่าน้ีจากมหาวทิยาลยั 

และมน้ีอยคนทีจ่บจากมหาวทิยาลยัแลว้ยงัคงรกัษาเชาวน์ปัญญาของเขา

ไวไ้ด ้มนัเป็นกลไกทีย่ ิง่ใหญ่มากในการท�าลายทา่น

 เมือ่ใดทีท่า่นไดร้บัการศกึษา ทา่นกจ็ะเป็นคนทีไ่รเ้ชาวน์ปัญญา

ไปทนัที

 ท่านเหน็สิง่น้ีหรอืไม่? ผูท้ี่ได้รบัการศกึษาจะแสดงอาการที่ไร้

เชาวน์ปัญญาอย่างยิง่ ถ้าไม่เชื่อลองหาชาวบ้านที่ไม่ได้รบัการศกึษา  

ทา่นจะพบวา่เชาวน์ปัญญาอนับรสิทุธิข์องพวกเขายงัคงท�างานอยู่

 ขา้พเจา้ไดย้นิมาวา่...

ผูห้ญงิคนหนึง่พยายามทีจ่ะเปิดเครือ่งกระป๋อง 

แต่หล่อนไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร หล่อนจึงไปเปิดคู่มือ 

ท�าอาหารอ่าน ในขณะทีห่ล่อนก�าลงัอ่านคู่มืออยู่นัน้  

พ่อครวักไ็ดเ้ปิดกระป๋องไปแลว้ เมือ่หล่อนกลบัมาเหน็ 

กป็ระหลาดใจ พรอ้มกบัถามพอ่ครวัวา่ “คณุท�าไดอ้ยา่งไร?”

พอ่ครวัพดูว่า “คุณผูห้ญงิครบั ส�าหรบัคนทีอ่่าน

หนงัสอืไมเ่ป็น กจ็�าเป็นตอ้งใชเ้ชาวน์ปัญญาทีม่อียูค่รบั!”

 ถกูตอ้งแลว้ เมือ่ทา่นอา่นหนงัสอืไมเ่ป็น ทา่นกต็อ้งใชเ้ชาวน์ปัญญา

ของทา่น ทา่นจะท�าสิง่อืน่ใดไดล้ะ่? ในขณะทีท่า่นอา่นหนงัสอื ทา่นไมต่อ้งการ

เชาวน์ปัญญา เพราะวา่หนงัสอืจะชว่ยจดัการเรือ่งต่างๆ ใหท้า่น

 ทา่นเคยสงัเกตไหมละ่? ใครทีเ่ริม่ใชพ้มิพด์ดีเป็นกจิวตัร ในทีส่ดุ

ลายมือของเขาจะไม่สวยอีกต่อไป เขาไม่จ�าเป็นต้องเขียนเพราะ
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เครื่องพมิพ์ดดีได้ท�างานแทนแล้ว และในท�านองเดยีวกนัหากท่านม ี

เครือ่งคดิเลขอยูใ่นกระเป๋า ท่านกจ็ะคดิเลขไมเ่ป็น เพราะวา่ตอนน้ีไมม่ี

ความจ�าเป็นอกีต่อไปแลว้ อกีไมน่านคนทุกคนกจ็ะมคีอมพวิเตอรเ์ลก็ๆ 

ตดิตวัไว ้ และมขีอ้มลูต่างๆ มากมายของสารานุกรมบรทิานิกาอยูใ่นนัน้ 

แลว้ทา่นกไ็มจ่�าเป็นตอ้งใชเ้ชาวน์ปัญญาเลย เพราะคอมพวิเตอรจ์ะจดัการ 

ทกุอยา่งใหท้า่น

 ลองไปพูดคุยกบัชาวป่า คนที่ไม่มกีารศกึษา หรอืชาวบ้านด ู 

ท่านจะพบกบัเชาวน์ปัญญาทีย่ากจะอธบิาย ถงึแมพ้วกเขาจะไม่รอบรู ้ 

ไม่หูไวตาไว ถงึแมพ้วกเขาจะไม่ใช่ผูค้งแก่เรยีน แต่พวกเขาเป็นผูท้ีม่ ี

เชาวน์ปัญญาคอ่นขา้งมาก เชาวน์ปัญญาของพวกเขานัน้คลา้ยกบัเปลวไฟ

ปราศจากควนั

 สงัคมไดท้�าอะไรทีผ่ดิพลาดกบัชวีติของมนุษย ์ จะดว้ยเหตุผลใด

กต็าม มนัตอ้งการใหท้่านตกเป็นทาส ตอ้งการใหท้่านกลวัตลอดเวลา 

ตอ้งการใหท้า่นละโมบตลอดเวลา ตอ้งการใหท้า่นทะเยอทะยานมกัใหญ่

ใฝ่สูง ตอ้งการใหท้่านแข่งขนักนัอยู่เสมอ ตอ้งการใหท้่านไรซ้ึ่งเมตตา  

เต็มไปด้วยความโกรธ ความเกลียดชัง ต้องการให้ท่านคงไว้ซึ่ง 

ความอ่อนแอ ชอบการเอาอยา่ง ลอกเลยีนแบบเหมอืนกบัการท�าส�าเนา 

มนัไมต่อ้งการใหท้่านเป็นตน้ฉบบัใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นผูท้ี่

ทวนกระแส เปลา่เลย และน่ีคอืสาเหตุทีเ่ชาวน์ปัญญาของทา่นถกูท�าลาย

 การภาวนาจะช่วยแกไ้ขสิง่ทีส่งัคมไดท้�าไวก้บัท่าน การภาวนา

เป็นการทวนกระแส มนัจะเขา้มาพลกิฟ้ืนสิง่ทีเ่สยีหาย มนัจะเขา้มาท�าลาย

ความเจบ็ป่วย เมื่อใดกต็ามทีค่วามเจบ็ป่วยของท่านหายไป ความสุข

ภายในใจกจ็ะเกดิขึน้เอง

 ช่วงศตวรรษทีผ่่านมา เรื่องทัง้หลายไดไ้ปไกลมาก การศกึษา 

แบบครอบจกัรวาลน�ามาซึง่หายนะ โปรดเขา้ใจดว้ยวา่ ขา้พเจา้ไมไ่ดต่้อตา้น
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เรือ่งการศกึษา ขา้พเจา้เพยีงแต่ไมเ่หน็ดว้ยกบัการศกึษา “แบบทีเ่ป็นอยู”่ 

มนัเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนัออกไป เป็นการศกึษาทีจ่ะชว่ย

ลบัคมใหก้บัเชาวน์ปัญญาของท่าน ไม่ใช่ไปท�าลายมนั เป็นการศกึษา 

ทีไ่มไ่ดม้าเพิม่ภาระใหก้บัเชาวน์ปัญญาดว้ยการใหจ้ดจ�าสิง่ต่างๆ รวมทัง้

ความรูท้ ัง้หลายทีไ่มจ่�าเป็น เป็นการศกึษาทีไ่มไ่ดม้าเพิม่ภาระใดๆ หากแต่

ชว่ยใหเ้ชาวน์ปัญญาสวา่งไสวสดใสเยาวว์ยัอยูเ่สมอ

 การศกึษาแบบทีเ่ป็นอยูน้ี่มแีต่ท�าใหท้า่นมคีวามสามารถในการจ�า

เทา่นัน้ การศกึษาแบบทีต่อ้งการจะท�าใหท้า่นเกดิความกระจา่งแจง้ การศกึษา

แบบปัจจบุนัท�าลายความคดิสรา้งสรรคข์องทา่น การศกึษาแบบทีต่อ้งการ

จะชว่ยใหท้า่นมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากยิง่ขึน้

 การศกึษาอย่างที่ขา้พเจ้าต้องการจะไม่มกีารเรยีกร้องให้เดก็ 

ต้องตอบในลกัษณะเดยีวกนัหมด จะต้องไม่สนับสนุนการท�าตามแบบ

ซ�้าซาก การท่องจ�าแบบนกแก้วนกขุนทอง จะต้องเป็นการศึกษา 

ทีส่นบัสนุนความคดิสรา้งสรรค ์ ยอมรบัไดแ้มว้่าค�าตอบนัน้จะไมต่รงกบั 

ทีไ่ดเ้ฉลยไว ้ ใหก้ารชื่นชมเดก็ทีม่คี�าตอบใหม่ๆ กบัค�าถามเดมิๆ นัน้ 

แน่นอนล่ะค�าตอบของเดก็คงจะไมเ่ฉียบคมเหมอืนค�าตอบของโสเครตสิ 

เป็นธรรมชาตอิยูแ่ลว้ทีค่�าตอบของเดก็เลก็ๆ จะไมช่ดัเจนดงัเชน่ค�าตอบ

ของอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ หากทา่นตอ้งการใหค้�าตอบของเดก็ชดัเจนเฉกเชน่

ค�าตอบของไอน์สไตน์นัน่เป็นเรือ่งทีโ่งเ่ขลาจรงิๆ เพยีงแคเ่ดก็มคีวามคดิ

สรา้งสรรคน์ัน่กเ็ป็นการเดนิไปถกูทางแลว้ และในวนัขา้งหน้าเราอาจจะได้

อลัเบริ์ต ไอน์สไตน์ มาอกีคนหน่ึงกไ็ด้ ขอเพยีงแค่เขาพยายามสรา้ง 

บางสิง่บางอยา่งทีไ่มซ่�้าแบบใคร ใหม้นัเป็นไปตามธรรมชาต ิ คนทุกคน 

มขีอ้จ�ากดั แต่การทีเ่ขามคีวามมานะพยายามลองสรา้งสิง่ใหม่ๆ  นัน่กเ็ป็นการ

เพยีงพอต่อความชมเชยใหก้�าลงัใจไดแ้ลว้

 การศกึษาไม่ควรจะเป็นการแข่งขนั คนแต่ละคนไม่ควรจะถูก
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ตดัสนิด้วยการเปรยีบเทยีบกบัคนอื่น การแข่งขนัเป็นการท�าลายล้าง 

ที่รุนแรง คนบางคนไม่เก่งคณิตศาสตร์ ท่านก็บอกว่าเขาไม่เอาไหน  

เขาอาจจะเกง่วชิาชา่งไมแ้ต่กไ็มม่ใีครสงัเกตเหน็ คนบางคนอาจจะไมเ่กง่

อกัษรศาสตร ์ไมเ่ก่งวรรณคด ีทา่นกต็ตีราวา่พวกเขาโง ่บางคนอาจจะเก่ง

ทางดนตร ีทางการเตน้ร�ากไ็ด้

 การศึกษาที่แท้จริงจะช่วยให้คนได้ค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วย 

ชวีติชวีา ถา้หากเดก็เกดิมาเพือ่จะเป็นชา่งไมน้ัน่คอืสิง่ทีเ่หมาะสมส�าหรบั

เขา ไม่ควรจะมใีครมาบงัคบัใหเ้ขาเป็นสิง่อื่นใด โลกน้ีจะเป็นโลกแห่ง 

เชาวน์ปัญญาอนัยิง่ใหญ่ หากยอมใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเอง เราอาจชว่ยเหลอื

สนบัสนุนทกุวถิทีางโดยทีไ่มเ่ขา้ไปแทรกแซงใดๆ หากเดก็ตอ้งการจะเป็น

นกัเตน้นัน่กเ็ป็นเรือ่งทีด่ ีเราตอ้งมนีกัเตน้มากๆ โลกน้ียงัตอ้งการนกัเตน้

อกีมากมาย หรอืถา้เดก็ตอ้งการจะเป็นกว ี กเ็ป็นเรื่องดเีช่นกนั เพราะ 

โลกเรายงัตอ้งการบทกลอนอกีมากมาย หากเดก็ตอ้งการจะเป็นช่างไม้

หรอืชาวประมง เยีย่มเลย ไมม่คีวามจ�าเป็นทีท่กุคนจะตอ้งสนใจอยากเป็น

ประธานาธบิดหีรอืนายกรฐัมนตร ี จรงิๆ แล้วถ้าคนจ�านวนน้อยสนใจ 

ในต�าแหน่งเหลา่นัน้ นัน่ถอืวา่โชคดมีากเลย 

 ปัจจบุนัทกุสิง่ทกุอยา่งกลบัสบัสนอลหมา่น คนทีต่อ้งการจะเป็น

ช่างไม้ก็กลายเป็นหมอ คนที่ต้องการจะเป็นหมอก็กลายเป็นช่างไม ้ 

แต่ละคนอยูผ่ดิทีผ่ดิทาง ดงันัน้ในทุกๆ ทีจ่งึมแีต่ผูท้ีไ่รซ้ึง่เชาวน์ปัญญา 

แต่ละคนก�าลงัท�างานของคนอืน่ เมือ่ใดกต็ามทีท่า่นเริม่เหน็สิง่น้ี ทา่นจะ

เขา้ใจดวีา่ท�าไมคนแต่ละคนจงึประพฤตตินอยา่งไมม่เีชาวน์ปัญญา

 ในประเทศอนิเดยีผูท้ีเ่จรญิภาวนาไดล้กึจะเขา้ถงึค�าค�าหน่ึง ค�านัน้

ก็คอื “Swadharma” หรอืธรรมชาติแห่งตวัตน มนัเป็นสิง่ที่น�ามาซึ่ง 

ความเกีย่วขอ้งอนัยิง่ใหญ่ส�าหรบัโลกอนาคต ครัง้หน่ึงกฤษณะไดพ้ดูวา่ 

“เป็นการดทีีจ่ะตายในธรรมชาตแิห่งตวัตน จงเดนิตามธรรมชาตทิีเ่ป็น 
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ตวัตนของท่าน ธรรมชาตขิองคนอื่นเป็นสิง่อนัตราย อย่าไดก้ลายเป็น 

ผูท้ีเ่อาอยา่งคนอืน่ จงเป็นตวัของตวัเอง”

 ขา้พเจา้เคยไดย้นิเรือ่งเรือ่งหน่ึง...

บลิชอบการลา่กวางมสู เมือ่เขาสะสมเงนิไดม้ากพอ

เขากอ็อกเดนิทางไปยงัป่าทางตอนเหนือ ทีน่ัน่เขาได ้

ตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่�าเป็น เจ้าของร้านขาย

อุปกรณ์แนะน�าใหเ้ขาว่าจ้างปิแอร์ผูท้ีม่คีวามสามารถ 

ในการสง่เสยีงเรยีกกวางมสูไดเ้ก่งทีส่ดุในแถบน้ี

“มนัเป็นความจรงิ” เจา้ของรา้นพดู “ถงึแมค้า่ตวั

ปิแอรจ์ะแพง แต่การสง่เสยีงเรยีกกวางของเขานัน้คอ่นขา้ง

มคีณุภาพและแฝงไปดว้ยเสน่ห ์รบัรองวา่ไมม่กีวางตวัผู้

ตวัไหนจะทนเสยีงเรยีกของเขาได”้

บลิถามต่อไปวา่ “มนัมขี ัน้ตอนอยา่งไร?”

เจา้ของรา้นอธบิายวา่ “ปิแอรจ์ะหนัไปทีก่วางมสู

ทีอ่ยูห่า่งออกไปสามรอ้ยหลา เขาจะเอามอืป้องปากแลว้

สง่เสยีงครัง้แรกออกไป เมือ่กวางมสูไดย้นิ มนัจะตืน่เตน้

และเริม่มคีวามตอ้งการ มนัจะเดนิเขา้มา พอมาถงึระยะ

สองรอ้ยหลา ปิแอรก์จ็ะส่งเสยีงเรยีกอกีครัง้หนึง่ เพิม่

เสยีง “อูมฟ” เขา้ไปอกีเลก็น้อย กวางตวัผูจ้ะกระโดด 

โลดเตน้ดว้ยความก�าหนดั และมนักจ็ะเดนิเขา้มาในระยะ

ทีเ่หน็ไดช้ดัประมาณหนึง่รอ้ยหลา ตอนน้ีปิแอรจ์ะสง่เสยีง

เรยีกทีเ่ร่ารอ้นและลากเสยีงออกไปอกีเลก็น้อย ซึง่จะ

กระตุน้ใหเ้จา้กวางตวัผูปั้น่ป่วนดว้ยแรงแหง่ตณัหาจนมนั

เข้ามายืนห่างจากท่านเพยีงแค่ยีส่บิห้าหลา และนัน่ 



SAMPLE

SAMPLE

28  เชาวน์ปัญญา

เป็นเวลาทีท่า่นจะตอ้งเลง็และยงิ”

“แลว้ถา้ขา้ยงิพลาดละ่?” บลิถามอยา่งสงสยั

“โอว้ มนัคงจะเป็นภาพทีไ่มน่่าดเูลย!” เจา้ของรา้น

ตอบ

“ท�าไมหรอื?” บลิถาม

“เพราะวา่ปิแอรท์ีน่่าสงสารคงจะไดคู้อ่ยูต่รงนัน้”

 สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้กบัคน การเอาอย่างลทัธ ิ เอาอย่างคน เราได ้

สญูเสยีการมองเหน็สิง่ทีเ่ป็นจรงิไปแลว้ ชาวเซนมกักล่าวว่า จงมองหา

หน้าทีแ่ทจ้รงิของทา่น หาวา่อะไรกนัทีเ่ป็นตวัทา่นทีแ่ทจ้รงิ ทา่นเป็นใครกนั? 

หากท่านไม่รูว้่าท่านเป็นใครแลว้ละก ็ ท่านกจ็ะเป็นส่วนหน่ึงของความ

บงัเอญิอยูเ่สมอ มนัเป็นเชน่นัน้เสมอ ชวีติของเรากค็อืหนงัเรือ่งยาวของ

ความบงัเอญิ ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้กต็าม ทา่นจะไมเ่คยพอใจ ความไมพ่อใจ

กลายเป็นรสชาตทิีท่า่นเคยชนิในชวีติ

 สิง่เหลา่น้ีมอียูท่ ัว่ไปรอบๆ ตวัทา่น ท�าไมคนทัว่ไปจงึดไูมม่ชีวีติชวีา

มองดูว่าน่าเบื่อ แค่อยู่ไปวนัๆ เท่านัน้? ปล่อยเวลาที่มคี่าให้ผ่านไป  

ไมส่ามารถเรยีกคนืมาได ้ เวลาไดผ้า่นไปอยา่งซงักะตาย รูส้กึเหมอืนคน

ทีก่�าลงัรอความตาย อะไรเกดิขึน้กบัคนเหลา่น้ี? ท�าไมพวกเขาไมส่ดชืน่

เหมือนต้นไม้ใบหญ้า? ท�าไมจึงไม่มีเสยีงเพลงดงัเช่นเสยีงนกร้อง?  

เกดิอะไรขึน้กบัชวีติของมนุษย?์ สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืคนเราเอาแต่ท�าตาม 

อย่างคนพยายามทีจ่ะเป็นใครบางคนทีไ่ม่ใช่ตนเอง มนัเหมอืนกบับา้น 

ทีไ่มม่ใีครอยู ่ เพราะแต่ละคนมวัแต่ไปยนืเคาะประตอูยูท่ีห่น้าบา้นคนอื่น 

ทัง้น้ีเน่ืองจากตนเองนัน้เตม็ไปดว้ยความไมพ่อใจ ไมม่ชีวีติชวีา น่าเบื่อ 

และเจบ็ปวด

 คนทีม่เีชาวน์ปัญญาจะเป็นตวัของตวัเอง ไมว่า่เขาจะตอ้งแลกดว้ย
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อะไรกต็าม คนทีม่เีชาวน์ปัญญาจะไมเ่ลยีนแบบใคร จะไมเ่อาอยา่งใคร  

เขาจะไม่เป็นนกแก้วนกขุนทอง คนที่มเีชาวน์ปัญญาจะฟังเสยีงเรยีก 

อนัแทจ้รงิทีอ่ยู่ภายในตวัเขา เขาจะรูส้กึไดถ้งึชวีติทีเ่คลื่อนไปตามนัน้ 

ไมว่า่มนัจะเสีย่งอนัตรายมากเพยีงใด

 แน่ละ่ มนัเป็นความเสีย่ง! การทีท่า่นเลยีนแบบคนอืน่นัน้มนัเสีย่ง

น้อยกว่า เมื่อท่านไม่เลยีนแบบใคร ท่านจะโดดเดีย่ว น่ีคอืความเสีย่ง!  

แต่ชวีติทีแ่ทจ้รงิจะเกดิขึน้กบัผูท้ีก่ลา้เสีย่งเท่านัน้ ชวีติทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้ 

กบัคนทีก่ลา้ผจญภยั คนทีก่ลา้หาญ คนทีไ่มก่ลวัตายเทา่นัน้ มแีต่พวกเขา

เหลา่นัน้ทีจ่ะไดช้วีติทีแ่ทจ้รงิ คนทีเ่ฉื่อยชาจะไมม่ทีางหาชวีติทีแ่ทจ้รงิเจอ

 เชาวน์ปัญญาคอืการเชือ่ใจในการด�ารงอยูข่องทา่น เชาวน์ปัญญา

เป็นการผจญภยั เป็นความตื่นเต้น เป็นความปีตยินิด ี เชาวน์ปัญญา

เป็นการอยูก่บัช่วงเวลาปัจจุบนั ไมไ่ดค้ดิฝันเรือ่งอนาคต เชาวน์ปัญญา

ไมใ่ชก่ารคดิถงึอดตีหรอืกงัวลในเรือ่งอนาคต อดตีนัน้ผา่นไปแลว้ อนาคต

ยงัมาไม่ถงึ เชาวน์ปัญญาเป็นการใชป้ระโยชน์จากปัจจุบนัทีม่อียู่ แลว้

อนาคตกจ็ะตามมา ถ้าหากว่าปัจจุบนัท่านอยู่อย่างเบกิบาน ช่วงขณะ 

ทีจ่ะตามมากเ็กดิมาจากความเบกิบาน มนัจะตามมาโดยธรรมชาต ิ ไมม่ี

ความจ�าเป็นที่จะต้องเขา้ไปจดัการมนั ถ้าวนัน้ีของขา้พเจ้าเป็นสทีอง  

วนัพรุง่น้ีของขา้พเจา้กจ็ะเป็นสทีองมากยิง่ขึน้อกี มนัมาจากไหนกนัละ่? 

มนักม็าจากวนัน้ีน่ีเอง

 ถา้ชวีติน้ีสดใสดจุการใหพ้ร ชวีติหน้าของขา้พเจา้กจ็ะเป็นการใหพ้ร

ทีม่ากยิง่กวา่ มนัมาจากไหนน่ะหรอื? มนักค็อืสิง่ทีอ่อกมาจากตวัขา้พเจา้ 

ออกมาจากประสบการณ์การใชช้วีติของขา้พเจา้ ดงันัน้คนทีม่เีชาวน์ปัญญา

จะไมก่งัวลเรือ่งสวรรคห์รอืนรก ไมก่งัวลเรือ่งโลกหน้า ไมก่งัวลแมก้ระทัง่

เรือ่งพระเจา้ ไมก่งัวลเรือ่งวญิญาณ คนทีม่เีชาวน์ปัญญาเพยีงแต่มชีวีติ

อย่างมเีชาวน์ปัญญา แลว้พระเจา้ วญิญาณ สรวงสวรรค ์ และนิพพาน  
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สิง่ทัง้หลายทีว่า่น้ีจะตามมาเองโดยธรรมชาต ิ

 ทา่นมชีวีติอยูก่บัความเชือ่ ความเชือ่เป็นสิง่ทีไ่รซ้ึง่เชาวน์ปัญญา 

ควรมชีวีติอยู่ดว้ยการระลกึรู ้ การระลกึรูเ้ป็นเชาวน์ปัญญาซึ่งกค็อืการ 

เจรญิภาวนานัน่เอง

 คนทีไ่รซ้ึง่เชาวน์ปัญญาบางทกีเ็จรญิภาวนาดว้ยเหมอืนกนั แต่

การเจรญิภาวนาของพวกเขาเป็นแบบไมม่เีชาวน์ปัญญา พวกเขาคดิวา่

เราน่าจะตอ้งไปโบสถส์ปัดาหล์ะครัง้ ครัง้ละหน่ึงชัว่โมง เวลาหน่ึงชัว่โมงนัน้

ตอ้งอุทศิใหก้บัศาสนา น่ีเป็นวถิทีีไ่รซ้ึง่เชาวน์ปัญญาทีน่�าทา่นไปสมัพนัธ์

กบัศาสนา โบสถม์าเกีย่วขอ้งอะไรกบัชวีติของท่าน? ชวีติจรงิของท่าน 

คอืวนัทีเ่หลอือกีหกวนั สิง่ทีเ่กดิขึน้ในวนัอาทติยไ์ม่มชีวีติจรงิของท่าน  

ท่านใช้ชวีติโดยไม่มศีาสนาเป็นเวลาหกวนั และแล้วพอถงึวนัอาทติย ์

ทา่นกแ็คไ่ปโบสถเ์พยีงชัว่โมงสองชัว่โมง ทา่นก�าลงัหลอกใครอยูห่รอืเปลา่? 

พยายามหลอกพระเจา้วา่ทา่นกเ็ป็นคนทีไ่ปโบสถเ์หมอืนกนั...

 หรอืถา้ทา่นพยายามมากขึน้ ทกุๆ วนัในตอนเชา้ยีส่บินาท ีตอนเยน็

อกียีส่บินาท ีทา่นกจ็ะเจรญิภาวนาโดยนัง่หลบัตาและทอ่งคาถาซ�้าไปซ�า้มา 

คลา้ยกบัการท�างานของเครือ่งจกัร มนัท�าใหเ้ชาวน์ปัญญาของทา่นหายไป 

มนัไม่ไดใ้หเ้ชาวน์ปัญญาแก่ท่าน มนัคลา้ยกบัการรอ้งเพลงกล่อมเดก็

มากกวา่

 เป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้ทีบ่รรดาแม่ๆ  ทัง้หลายไดรู้จ้กัการใช้

เพลงกล่อมเดก็ เมือ่ใดกต็ามทีเ่ดก็อยูไ่มเ่ป็นสขุ ไมต่อ้งการจะนอน แม ่

จะเขา้มาร้องเพลงกล่อม เด็กจะรู้สกึเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่สามารถจะหนี 

ไปไหนได้ จะหนีไปได้อย่างไรก็ในเมื่อแม่ก�าลงักอดเขาอยู่บนเตียง  

มทีางเดยีวทีจ่ะหนีสิง่น้ีไดก้ค็อืการนอนหลบั ดงันัน้การยอมแพข้องเขา 

กค็อืแค่นอนหลบัไป ถา้เขาพดูไดเ้ขาคงจะบอกว่า “มนัเป็นการโง่มาก 

ทีจ่ะตื่นขึน้มาในตอนน้ี เพราะว่าสิง่ทีแ่ม่ก�าลงัท�าอยู่นัน้มนัน่าเบื่อสิน้ด ี 
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แมเ่อาแต่รอ้งเพลงซ�้าไปซ�้ามา ครัง้แลว้ครัง้เลา่เทา่นัน้”

 มีเรื่องราวมากมายที่บรรดาแม่ ย่าและยายใช้เล่าให้เด็ก 

ทีไ่มย่อมนอนฟัง ถา้ทา่นพจิารณาเรือ่งราวเหลา่น้ี ทา่นจะพบวา่มนัมรีปูแบบ

ทีต่ายตวั มนัเป็นการท�าซ�้าวนไปวนมา เมือ่วนัก่อนขา้พเจา้ไดอ้า่นนิทาน

เรือ่งหน่ึงทีค่ณุยายอา่นใหเ้ดก็ทีไ่มย่อมนอนฟัง ทีเ่ดก็ไมรู่ส้กึงว่งในขณะนัน้

เพราะเชาวน์ปัญญาของเขานัน้ตืน่เตม็ที ่แต่ยายกย็งับงัคบัเขา ยายมงีานอืน่

ทีจ่ะตอ้งท�า ความตอ้งการของเดก็นัน้ไมม่คีวามส�าคญัอะไร

 เดก็ๆ มกัจะรูส้กึมนึงงเพราะทกุอยา่งดแูปลกประหลาด ในขณะที่

พวกเขาตอ้งการจะนอนต่อในตอนเชา้ ผูใ้หญ่กป็ลกุพวกเขาขึน้มา แต่พอ

ถงึเวลาทีพ่วกเขาไม่ตอ้งการจะนอน ผูใ้หญ่กบ็งัคบัใหพ้วกเขาเขา้นอน 

พวกเขาจงึรู้สกึมนึงงค่อนข้างมาก คนพวกน้ีเป็นอะไรไป? เมื่อรู้สกึ 

งว่งนอนแลว้กค็วรนอน นัน่เป็นสิง่ทีด่ ี นัน่คอืเชาวน์ปัญญา เมือ่ไมรู่ส้กึ 

งว่งนอน กไ็มค่วรนอน มนักถ็กูตอ้งดแีลว้น่ี

 คุณยายไดเ้ล่านิทานใหเ้ดก็ฟัง ตอนแรกเดก็กย็งัใหค้วามสนใจ  

แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นาน... เด็กที่มีเชาวน์ปัญญาจะรู้สึกเบื่อ 

อยา่งแน่นอน มแีต่เดก็โงเ่ทา่นัน้ทีจ่ะไมเ่บือ่

 นิทานทีว่า่ มเีน้ือหาดงัน้ี...

 ชายคนหน่ึงหลบัและฝันไปว่าเขาก�าลงัยนือยู่หน้าพระราชวงั 

อนัยิง่ใหญ่ ในพระราชวงัน้ีมหีอ้งจ�านวนหน่ึงพนัหน่ึงหอ้ง เขาไดเ้ขา้หอ้งนัน้

หอ้งน้ีไปทลีะหอ้ง จนครบพนัหอ้ง พอมาถงึหอ้งสุดทา้ย เขาไดพ้บว่า 

มเีตยีงทีส่วยงามมาก เขาลม้ตวัลงนอนและกห็ลบัฝันไปวา่... เขาก�าลงัยนื

อยูห่น้าประตพูระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ซึง่ในนัน้มหีอ้งจ�านวนหน่ึงพนัหน่ึงหอ้ง 

เขาไดเ้ขา้หอ้งนัน้หอ้งน้ีไปทลีะหอ้งจนครบพนัหอ้ง พอมาถงึหอ้งสดุทา้ย 

เขาได้พบว่ามเีตยีงที่สวยงาม เขาล้มตวัลงนอนและก็หลบัฝันไปว่า...  
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เขาก�าลงัยนือยูท่ีพ่ระราชวงั... เป็นเชน่น้ีไปเรือ่ยๆ 

 ตอนน้ีท่านคดิว่าเดก็จะยงัคงตื่นอยู่อกีหรอื? เพื่อทีจ่ะหลกีหนี

ความเบือ่หน่าย เดก็กเ็ลยนอนหลบั พวกเขาก�าลงัพดูวา่ “จะไดจ้บเสยีท!ี”

 มนตราหรอืบทสวดกเ็ชน่กนั ทา่นเอาแต่ทอ่งซ�า้ๆ วา่ “ราม ราม... 

โอม โอม” หรอือะไรกต็าม ทา่นทอ่งซ�้าไปเรือ่ยๆ มนัเทา่กบัวา่ทา่นก�าลงั

ท�าทัง้สองอยา่งกค็อืทา่นก�าลงัเป็นทัง้ยายและเดก็ เชาวน์ปัญญาของทา่น

นัน้เป็นเหมอืนกบัเดก็ สว่นการเรยีนรูบ้ทสวดของทา่นนัน้เป็นเหมอืนกบั

ยาย เด็กพยายามที่จะหยุดท่านด้วยการหนัไปสนใจสิง่อื่น คดิถึงสิง่ 

ทีส่วยงาม สาวสวย ทวิทศัน์ทีง่ดงาม แต่ท่านกลบัจบัเดก็ไวแ้น่นคามอื 

และน�าเขากลบัไปที ่ “โอม โอม โอม” ภายในไมช่า้เดก็ทีอ่ยูใ่นตวัทา่นรูด้ี

วา่ไมม่ปีระโยชน์อะไรทีจ่ะไปกระเสอืกกระสน เดก็ทีอ่ยูภ่ายในเลอืกทีจ่ะ

นอนหลบัดกีวา่

 ใชแ่ลว้ มนตราบทสวดท�าใหท้า่นนัน้หลบัใหล มนัเป็นการสะกดจติ

ใหห้ลบัไปโดยอตัโนมตั ิ ไมม่อีะไรผดิในกรณทีีท่า่นเป็นคนนอนหลบัยาก 

มนัดแีน่ส�าหรบัท่านทีทุ่กขท์รมานกบัโรคนอนไม่หลบั แต่ทว่ามนัไม่ได ้

มอีะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของจติวญิญาณเลย มนัเป็นวธิกีารเจรญิภาวนา

ทีไ่มฉ่ลาดเลย

 แลว้การเจรญิภาวนาทีช่าญฉลาดนัน้เป็นเชน่ไร? วธิกีารทีช่าญฉลาด

กค็อืการน�าสตเิขา้ไปในทุกสิง่ทุกอย่างทีท่่านท�า เวลาเดนิกเ็ดนิดว้ยสต ิ

เดนิอยา่งรูต้วั เวลากนิอาหาร กก็นิอยา่งมสีต ิกนิอยา่งรูต้วั ทา่นเคยกนิ

อาหารอยา่งมสีตบิา้งไหม? เคยแมแ้ต่รูไ้หมวา่ทา่นก�าลงักนิอะไร? มนัมี

คุณค่าทางโภชนาการหรอืไม่? มนัมคีุณค่าทางอาหารหรอืไม่ หรอืว่า 

ทา่นเพยีงแต่ยดัมนัลงไปเพือ่ใหอ้ิม่โดยไมไ่ดส้นใจคณุคา่ทางอาหารเลย?

 ทา่นเคยเฝ้าดกูารกระท�าของทา่นหรอืไม?่ ถา้ทา่นเป็นคนทีต่ดิบุหรี ่

ท่านจ�าเป็นต้องมสีตอิย่างยิง่ เพราะสิง่ที่ท่านก�าลงัท�าก็คอืการสูบเอา 
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ควนับุหรีเ่ขา้ไปและปล่อยมนัออกมา ในระหว่างทางมนัไดท้�าลายปอด 

ของทา่น จรงิๆ แลว้ทา่นก�าลงัท�าอะไรอยู?่ มนัเป็นการสิน้เปลอืงทัง้เงนิทอง

และสขุภาพโดยเปลา่ประโยชน์ จงน�าสตเิขา้มาเวลาทีท่า่นสบูบุหรี ่ เวลา

ทีท่า่นกนิอาหาร น�าสตเิขา้มาในขณะทีท่า่นก�าลงัมเีพศสมัพนัธก์บัคูข่องทา่น 

ท่านก�าลงัท�าอะไรอยู่? ท่านมคีวามรกัทีแ่ทจ้รงิอยู่หรอืไม่? หลายครัง้ 

หลายคราปรากฏวา่เรามเีพศสมัพนัธก์นัไปตามความเคยชนิ นัน่เป็นสิง่ 

ทีน่่าเกลยีดและไรค้ณุธรรม ความรกัจะตอ้งเป็นไปอยา่งมสีตมินัจงึจะงดงาม

 ในขณะทีก่�าลงัมเีพศสมัพนัธอ์ยูก่บัคูข่องทา่น จรงิๆ แลว้ทา่นก�าลงั

ท�าอะไรอยู?่ ทา่นใชร้า่งกายของผูห้ญงิเป็นทีร่ะบายพลงังานทีม่นัมมีาก

เกนิไปในตวัท่านกระนัน้หรอื? หรอืว่าท่านก�าลงัใหค้วามเคารพนับถอื 

ก�าลงัใหค้วามรกักบัผูห้ญงิคนนัน้ ในใจทา่นใหค้วามเคารพนบัถอืกบัผูห้ญงิ

บา้งไหม?

 ขา้พเจา้ไมเ่คยเหน็สามภีรรยาคู่ใดใหค้วามเคารพนบัถอืกนัเลย 

พวกเขาไดแ้ต่แสวงหาผลประโยชน์จากกนัและกนั ภรรยากใ็ชป้ระโยชน์

จากสาม ี ไม่มใีครเคารพซึ่งกนัและกนั ถ้าในความรกัไม่มคีวามเคารพ

นบัถอืกนั แสดงวา่สตนิัน้คงจะสญูหายไปทีไ่หนสกัแหง่ เพราะไมเ่ชน่นัน้

ท่านจะมคีวามรู้สกึส�านึกคุณในผู้อื่น และการมเีพศสมัพนัธ์ของท่าน 

จะเป็นการเจรญิภาวนาทีย่ ิง่ใหญ่มาก

 ไมว่า่ท่านจะท�าอะไรกต็าม จงน�าคุณลกัษณะของเชาวน์ปัญญา

นัน้เข้ามาด้วย จงท�ามันอย่างมีสติ นัน่ก็คือความหมายของค�าว่า 

เจรญิภาวนานัน่เอง

 เชาวน์ปัญญาจะตอ้งแพรก่ระจายไปในชวีติของทา่น มนัตอ้งไมใ่ช่

สิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะวนัอาทติยเ์ท่านัน้ ท่านไม่สามารถจะท�ามนัเพยีงแค ่

ยีส่บินาทเีทา่นัน้ เชาวน์ปัญญานัน้เหมอืนกบัการหายใจ ไมว่า่ทา่นจะก�าลงั 

ท�าอะไรอยู ่เรือ่งใหญ่ เรือ่งเลก็ เรือ่งใดๆ กต็าม ก�าลงัท�าความสะอาดพืน้ 
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ทา่นสามารถท�าดว้ยสตหิรอืไมม่สีตกิไ็ด ้ทา่นรูด้วีา่ถา้ทา่นท�าอยา่งไมม่สีติ

ทา่นกจ็ะไมม่คีวามสขุ เป็นการท�าไปตามหน้าที ่เป็นสิง่ทีเ่ป็นภาระ

เรือ่งน้ีเกิดขึ้นกบันักเรยีนหญิงชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ในโรงเรยีนครสิต์แห่งหนึง่ พวกเขาก�าลงัเรยีน

เรือ่งความรกัของครสิเตยีนวา่คอือะไร และมคีวามหมาย

ต่อชีวิตพวกเขาอย่างไร ในทีสุ่ดพวกเขาได้สรุปว่า 

ความรกัของครสิเตยีนนัน้หมายถงึ “การกระท�าบางอยา่ง

ทีด่แีละเตม็ไปดว้ยความรกักบัคนทีท่่านไมช่อบ” เดก็ๆ 

เป็นคนทีม่เีชาวน์ปัญญามาก ลองฟังอกีครัง้นะ พวกเขา

ไดส้รปุวา่ความรกัของครสิเตยีนกค็อื “การกระท�าบางอยา่ง

ทีด่แีละเตม็ไปดว้ยความรกักบัคนทีท่า่นไมช่อบ”

ครไูดเ้สนอว่าในระหว่างสปัดาหน้ี์พวกเขาน่าจะ

ไดท้ดลองท�าสิง่น้ี... หนึง่สปัดาหผ์า่นไป ครไูดใ้หพ้วกเขา

รายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้ เดก็หญงิคนหนึง่ไดย้กมอืและพดูวา่ 

“หนูไดท้�าบางอยา่ง!”

ครพูดูวา่ “ดมีาก! เธอไดไ้ปท�าอะไร?”

เด็กหญิงพูดว่า “ในชัน้เรียนวิชาคณิตศาสตร ์

มนีกัเรยีนคนหนึง่ทีค่อ่นขา้งเพีย้น...”

“คอ่นขา้งเพีย้น...?”

“ใช่ค่ะ... พวกทีเ่พี้ยน พวกทีเ่วลาเดินเข้ามา 

ในห้องประชุมโรงเรียนแล้วทุกคนจะพูดว่า ‘มาแล้ว 

เดก็เพี้ยน’ เธอไมม่เีพือ่นสกัคนและไมม่ใีครชวนเธอไป

งานเลี้ยงและอาจารย์ก็คงรู้จ ัก เธอก็เพียงแต่เพี้ยน

เทา่นัน้”
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ครพูดูวา่ “ครคูดิวา่ครรููแ้ลว้ละ่วา่เธอหมายถงึใคร 

แลว้เธอไดท้�าอะไรลงไปละ่?”

“ค่ะ เดก็ค่อนขา้งเพี้ยนคนน้ีอยู่ในชัน้เรยีนวชิา

คณติศาสตรข์องหนู และเธอกม็ปัีญหาเอามากๆ เนือ่งจาก

หนูเก่งเรือ่งคณิตศาสตร์ หนูจึงได้เสนอทีจ่ะช่วยเธอ

ท�าการบา้น”

“ดมีากเลย” ครพูดู “แลว้เกดิอะไรขึน้อกี?”

“เออ หนูได้ช่วยเธอ และมนัก็สนุกดี และเธอ 

กข็อบอกขอบใจหนูเป็นการใหญ่ แมใ้นตอนน้ีหนูกย็งั 

ไมรู่เ้ลยวา่จะก�าจดัเธอไดอ้ยา่งไร!”

 หากทา่นก�าลงัท�าอะไรอยูเ่พยีงเพราะวา่มนัเป็นหน้าที ่ ทา่นกจ็ะ

ไมร่กัมนั เพราะทา่นท�ามนัไปในฐานะทีเ่ป็นภาระหน้าทีเ่ทา่นัน้ ไมช่า้ไมน่าน

ท่านกจ็ะตดิกบัดกัและท่านกไ็ม่สามารถจะก�าจดัมนัได ้ ลองมองดูสวิ่า 

ในยีส่บิสีช่ ัว่โมงน้ีมอีะไรบา้งทีท่า่นท�าแลว้ไมม่คีวามสขุเลย มนัไมไ่ดช้ว่ย

ใหท้า่นเกดิการพฒันาใดๆ จรงิๆ แลว้ทา่นตอ้งการจะก�าจดัมนัดว้ยซ�้าไป 

ถา้หลายสิง่หลายอยา่งในชวีติของทา่นเป็นสิง่ทีท่า่นตอ้งการจะก�าจดัมนั 

แสดงวา่ทา่นก�าลงัมชีวีติอยูอ่ยา่งไรเ้ชาวน์ปัญญา

 ผูท้ี่มเีชาวน์ปัญญาจะท�าชวีติของพวกเขาให้เป็นบทกวทีี่มแีต่

ความรกั ความเบิกบาน มนัคือชีวิตของท่าน ถ้าท่านไม่มีความรกั 

ความเมตตาใหก้บัตวัเอง แลว้ใครจะมใีหท้า่นไดล้ะ่? ถา้ทา่นก�าลงัใชช้วีติ

ไปอยา่งเปลา่ประโยชน์ แลว้ทา่นจะไปโทษใครไดล้ะ่

 ขา้พเจ้าสอนให้ท่านรู้จกัรบัผดิชอบต่อชวีติของท่าน นัน่เป็น 

ความรบัผดิชอบชิน้แรกของทา่น สิง่อืน่ๆ นัน้เป็นเรือ่งทีต่ามมาทหีลงั

 ทา่นเป็นศนูยก์ลางของโลกของทา่น ของการเป็นตวัทา่น ดงันัน้
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จงอยูอ่ยา่งมสีต ิจงน�าคณุภาพของเชาวน์ปัญญาเขา้มา และยิง่ทา่นมสีติ

มากเทา่ใด ทา่นกจ็ะสามารถน�าเชาวน์ปัญญาเขา้มาในชวีติทา่นไดม้ากขึน้

เทา่นัน้ ในแต่ละขณะนัน้มนัจะสวา่งโชตชิว่งมากหากทา่นมเีชาวน์ปัญญา...

ดว้ยเหตุน้ีจงึไมจ่�าเป็นตอ้งมศีาสนาใดๆ ไมต่อ้งมกีารสวดภาวนา ไมต่อ้ง

ไปโบสถ ์ ไมต่อ้งไปวดั ไมต่อ้งมกีจิกรรมใดๆ เพิม่เตมิ เพราะในเน้ือแท ้

ของชวีตินัน้มนัมเีชาวน์ปัญญาอยู่แล้ว ขอเพยีงแค่มชีวีติอยู่อย่างรูต้วั 

ทัว่พรอ้ม อยู่อย่างสอดประสาน อย่างตื่นตวั แลว้สิง่อื่นๆ กจ็ะตามมา 

อย่างสวยงาม ชวีติแห่งการเฉลมิฉลอง มกัจะตามความโชตชิ่วงของ 

เชาวน์ปัญญามาเสมอ
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บทกวีที่มำจำกใจ

 ความฉลาดทีม่าจากหวันัน้ไมใ่ชเ่ชาวน์ปัญญา มนัเป็นความรอบรู ้

ปัญญาทีม่าจากใจนัน่แหละคอืเชาวน์ปัญญาทีเ่ราก�าลงัพดูถงึกนั และมนัมี

เพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ หวัท�าไดเ้พยีงแค่สะสม เรื่องทีม่าจากหวัจงึเป็น

เรื่องที่เก่าเสมอ ไม่มอีะไรใหม่เลย และไม่ค่อยมอีะไรที่เป็นต้นฉบบั 

มนัอาจจะดสี�าหรบับางวตัถุประสงค ์เชน่ใชจ้ดัเกบ็เรือ่งราว มนักด็เูขา้ทา่ด ี

ชวีติคนเราตอ้งการสิง่น้ี ตอ้งการจะจ�าสิง่ต่างๆ มากมาย ในกรณน้ีีความคดิ

และหวักค็อืคอมพวิเตอรท์ีม่ชีวีติ ทา่นสามารถสะสมความรูไ้วใ้นนัน้ และ

เมื่อใดกต็ามทีท่่านต้องการจะใชม้นั ท่านกส็ามารถเรยีกมนัออกมาได ้ 

มนัใชไ้ดด้ใีนวชิาคณติศาสตร ์มนัเหมาะส�าหรบัการค�านวณ มนัเป็นประโยชน์

ต่อชวีติประจ�าวนั เหมาะส�าหรบัการท�าธรุกจิ แต่หากทา่นคดิวา่สิง่น้ีเป็นชวีติ

ของท่านทัง้หมดแล้วล่ะก็ ท่านจะยงัคงโง่เขลาอยู่ ท่านจะไม่รู้ซึ้งถึง 

ความงดงามของความรูส้กึ และท่านจะไม่ได้สมัผสักบัค�าอวยพรที่มา 

จากใจ ทา่นจะไมรู่จ้กักบัความออ่นโยนทีผ่า่นมาทางใจ ความดงีามทัง้หลาย

ลว้นผา่นมาทางใจเทา่นัน้ หากทา่นไมรู่จ้กัการเจรญิภาวนา ทา่นจะไมเ่ขา้ถงึ

บทกว ีทา่นจะไมรู่จ้กัความรกั

 เชาวน์ปัญญาทีม่าจากใจท�าใหเ้กดิบทกวใีนชวีติของทา่น มนัสรา้ง

ทว่งท�านองของการเตน้ร�าในทกุยา่งกา้วของทา่น มนัท�าใหช้วีติของทา่น
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เบกิบาน มนัเป็นการเฉลมิฉลอง เป็นงานรืน่เรงิทีม่แีต่เสยีงหวัเราะ มนั

ท�าใหท้า่นมอีารมณ์ขนั มนัท�าใหท้า่นพรอ้มทีจ่ะรกัและแบง่ปัน นัน่คอืชวีติ

ทีแ่ทจ้รงิ ชวีติทีด่�าเนินไปตามหวัเป็นชวีติทีเ่ป็นกลไก ทา่นไมไ่ดต่้างอะไร

จากหุ่นยนต์ อาจจะมีประสิทธิภาพมาก หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพสูง 

เครื่องยนต์มปีระสทิธภิาพมากกว่าคน ท่านอาจจะหาเงนิได้มากจาก 

การใชห้วั แต่ทา่นไมไ่ดม้ชีวีติทีแ่ทจ้รงิ ทา่นอาจจะมมีาตรฐานการเป็นอยูท่ีด่ ี

แต่ทวา่ทา่นหาไดม้ชีวีติทีแ่ทจ้รงิไม่

 ชีวิตเป็นเรื่องของจิตใจ ชีวิตจะพฒันาได้ผ่านทางใจเท่านัน้  

ใจเปรยีบไดด้ัง่ดนิทีท่�าใหค้วามรกัเตบิโต ชวีติสามารถพฒันาจติวญิญาณ

ใหเ้ตบิโต มนัเป็นสิง่ทีส่วยงาม มคีณุคา่ มคีวามหมาย มคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ 

สิง่เหลา่น้ีผา่นมาทางใจ ใจเป็นศนูยก์ลางของทา่น หวัเป็นเพยีงแคส่ิง่ทีอ่ยู่

รอบนอกเทา่นัน้ การมชีวีติอยูด่ว้ยหวัเป็นการมชีวีติอยูท่ีเ่สน้รอบวง โดย

ไมไ่ดส้มัผสัถงึความสวยงามและขมุทรพัย ์ณ จดุศนูยก์ลางเลย การมชีวีติ

อยูร่อบนอกนัน้เป็นความโงเ่ขลา

 การมชีวีติอยู่กบัหวันัน้เป็นความโง่ แต่การมชีวีติอยู่กบัใจและ

สามารถใชห้วัเมือ่ใดกไ็ดต้ามทีต่อ้งการนัน้คอื เชาวน์ปัญญา แต่ตอ้งไมล่มื

วา่เจา้นายจะอยูท่ีจ่ดุในสดุของชวีติทา่น 

 ใจเป็นนาย หวัเป็นแค่คนรบัใช้เท่านัน้ น่ีก็คือเชาวน์ปัญญา  

เมือ่หวักลายเป็นนายและลมืสิง่ทัง้หลายทีเ่กีย่วกบัใจ นัน่คอืความโงเ่ขลา

 มนัขึน้อยูก่บัทา่นวา่ทา่นจะเลอืกอะไร โปรดจ�าไวว้า่หวัเป็นคนรบัใช้

ทีด่มีปีระโยชน์มาก แต่ถา้หากเป็นเจา้นายกจ็ะเป็นเจา้นายทีอ่นัตราย และ

มนัจะท�าลายชวีติทัง้ชวีติของทา่น มนัจะวางยาพษิใหก้บัชวีติทัง้หมดของ

ทา่น ดรูอบๆ ตวัทา่นส ิชวีติของหลายๆ คนถกูวางยาพษิ ถกูวางยาพษิ

โดยหวัของพวกเขา พวกเขาไม่มคีวามรูส้กึ พวกเขาสูญเสยีความไว 

ต่อความรูส้กึ ไมม่อีะไรทีจ่ะท�าใหพ้วกเขาตื่นเตน้ไดอ้กีต่อไป ดวงอาทติย์
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ขึน้พน้ขอบฟ้าแต่ทวา่ไมม่อีะไรเกดิขึน้ในชวีติพวกเขา พวกเขาจอ้งมอง

ดวงอาทติยด์ว้ยสายตาทีว่า่งเปลา่ ทอ้งนภาเตม็ไปดว้ยดวงดาว ความพศิวง 

ความลี้ลบั! แต่ทว่าไม่มอีะไรที่มาสัน่สะเทอืนใจของพวกเขาได้ ไม่ม ี

เสยีงดนตรใีดๆ นกยงัคงสง่เสยีงรอ้ง แต่คนลมืการรอ้งเพลงไปแลว้ กอ้นเมฆ

ก่อตวัขึน้บนทอ้งฟ้า นกยงูเริม่เรงิระบ�า แต่คนกลบัไมรู่ว้า่จะเตน้ร�าอยา่งไร 

เขากลายเป็นคนพกิารไปแลว้ ตน้ไมอ้อกดอกเบง่บาน แต่คนกลบัเอาแต่คดิ 

ไมส่ามารถใชค้วามรูส้กึได ้หากปราศจากซึง่ความรูส้กึ ดอกไมจ้ะผลดิอก

ออกมาไมไ่ดเ้ลย 

 จงเฝ้าด ูพนิิจพเิคราะห ์สงัเกต เหลยีวดชูวีติทา่นอกีสกัครัง้ ไมม่ี

ใครช่วยท่านได ้ ท่านพึง่พาคนอื่นมานานมากแลว้ นัน่คอืสาเหตุทีท่่าน

กลายเป็นคนโง่ ตอนน้ีท่านต้องดูแลตวัเอง มนัเป็นความรบัผดิชอบ 

ของทา่น ทา่นตอ้งจดัการมนัดว้ยตวัทา่นเอง มนัตอ้งเป็นการมองทีล่กึซึง้

พนิิจพเิคราะหว์า่ทา่นก�าลงัท�าอะไรอยูก่บัชวีติของทา่น มบีทกวอียูใ่นใจ

ทา่นบา้งไหม? ถา้ไมม่กีอ็ยา่เสยีเวลาอกีเลย จงพยายามท�าใหใ้จของทา่น

ถกัทอบทกวอีอกมา ถามตวัท่านดว้ยว่ายงัมคีวามโรแมนตกิในชวีติอยู ่

หรอืไม?่ ถา้ไมม่ ีแสดงวา่ทา่นอยูใ่นหลุมฝังศพแลว้

 จงดงึมนัออกมา! ใหช้วีติมอีะไรทีโ่รแมนตกิบา้ง เป็นอะไรทีค่ลา้ย

กบัการผจญภยั จงเริม่ตน้ออกคน้หา! มสีิง่ทีส่วยงามและสุดแสนวเิศษ 

เป็นลา้นๆ อยา่งรอคอยทา่นอยู ่ทา่นจะตอ้งเคลือ่นไหวไปรอบๆ ตลอดเวลา 

ทา่นจะตอ้งเขา้ไปหาชวีติทีแ่ทจ้รงิ ประตนูัน้อยูท่ีใ่จ

 เชาวน์ปัญญาทีแ่ทจ้รงิคอืปัญญาทีม่าจากใจ ไมใ่ชเ่รือ่งการรอบรู ้

แต่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรูส้กึ มนัไมใ่ช่ความคดิ มนัเป็นความรูส้กึ  

มนัไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล แต่มนัเป็นเรือ่งความรกัความเมตตา

 ความรกัความเมตตามพีรอ้มอยูแ่ลว้ส�าหรบัผูท้ีล่บัคมเชาวน์ปัญญา

ของเขาอยู่เสมอ ความรกัมกัไม่เกดิในตวัคนที่ไม่เอาไหน... ความรกั 




