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ค�ำน�ำส�ำนักพมิพ์

 คณุเคยมปีระสบการณ์ทีน่อกเหตุเหนือผลเชน่น้ีหรอืไม?่

 ...พยายามทีจ่ะคดิหาค�าตอบใหก้บัอะไรบางอยา่ง แต่ไมว่า่จะคดิ

อยา่งไรกค็ดิไมอ่อก หาค�าตอบไมไ่ด ้สดุทา้ยคณุจงึหยดุหรอืหนัไปพกัผอ่น 

แล้วจู่ๆ ค�าตอบนัน้มนัก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้า โดยที่ไม่ต้องใช้ความ

พยายามในการคดิเลย...

 ประสบการณ์ทีค่�าตอบไมไ่ดม้าจากสมองทีค่รุน่คดิ แต่จู่ๆ กป๊ิ็ง

แวบขึน้มาเชน่น้ี บุคคลผูม้ชีือ่เสยีงระดบัโลกหลายคนเคยสมัผสักนัมาแลว้ 

ไมว่า่จะเป็น อารค์มีดีสี ทีค่น้พบวธิกีารหาปรมิาตรของวตัถุโดยการแทนที่

ดว้ยปรมิาตรของน�้า ซึ่งเขาคน้พบในระหว่างทีอ่าบน�้าอยู่ในอ่าง หรอื 

เซอรไ์อแซก นิวตนั ทีค่น้พบกฎของแรงโน้มถ่วงในระหวา่งทีน่อนพกัผอ่น

อยูใ่ตต้น้ไม ้แลว้เหน็ลกูแอปเป้ิลหลน่ลงมา

 ประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ ท่าน  เรียกว่า  

“ปัญญาญาณ”

 ปัญญาญาณเป็นสิง่ทีไ่มอ่าจพบในต�ารา มนัเป็นสิง่ทีไ่มอ่าจสอน

ได ้แต่มนัมอียูแ่ลว้ในตวัของเรา เพยีงแต่เราไมด่งึมนัออกมาใช ้เพราะเรา

มกัจะใชส้มอง ใชแ้ต่ความคดิ เราจงึละเลยทีจ่ะใช ้ “หวัใจ” ใชค้วามรูส้กึ  

ดงันัน้เราจงึวา่ยวนอยูใ่นสระของความคดิ และจมดิง่ลงในกระแสความคดิ

อนัมากมายทีช่วนใหส้บัสน เรากลวัวา่ถา้หากเราหยดุวา่ย เราจะจมดิง่และ
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พบกบัความตายในเบือ้งล่าง แต่แทจ้รงิแลว้สระแห่งน้ี มนัไม่ไดล้กึเกนิ

ความสงูของเราเลย ขอเพยีงเราหยดุวา่ยวนแลว้ยนืขึน้ สดูอากาศอนัสดชืน่

ท�าใจใหผ้อ่นคลาย และกระโดดออกมาสมัผสักบัโลกแหง่ปัญญาญาณ... 

โลกทีไ่มไ่ดไ้กลเกนิเอือ้มเลย เพราะมนัอยูต่รงหน้าเราแลว้

 หนงัสอืเล่มน้ีจะบอกเล่าความจรงิเกีย่วกบั “ปัญญาญาณ” โดย

ท่าน  หน่ึงในบรมครทูางจติวญิญาณทีท่รงอทิธพิลทีสุ่ดแห่งยุค 

ผูท้ีไ่ดส้มัผสักบัปัญญาญาณอยา่งแทจ้รงิ ทา่นกระตุน้เตอืนใหเ้ราทัง้หลาย

กลบัมามปีระสบการณ์ดงักล่าว ดว้ยถอ้ยค�าทีล่กึซึ้ง และในบางจงัหวะ 

กแ็ฝงความขบขนัและการเสยีดส ี ซึง่ลว้นเป็นไปเพื่อปลุกใหเ้ราตื่นจาก 

การพยายามมเีหตุมผีล จากการพยายามแบง่แยก เปรยีบเทยีบ ใหเ้ราอยู่

นอกเหนือเหตุผล ใชห้วัใจ ใชค้วามรูส้กึ และสมัผสัทกุอยา่งตามจรงิ โดย

ไมผ่า่นมา่นกัน้ของความคดิ ซึง่ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะสมัผสัประสบการณ์น้ีได้

 นบัเป็นความภาคภมูใิจอยา่งยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพฟ์รมีายด ์

ทีไ่ดม้โีอกาสเผยแพรผ่ลงานของทา่น  ทัง้ 10 เลม่ ในชดุหนังสือ 

“Insights for a New Way of Living”* ซึง่เป็นชดุหนงัสอืทีเ่ป็นทีนิ่ยม

ที่สุดตลอด 10 ปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบนั โดยได้รบัการแปลแล้วถงึ  

25 ภาษา และมยีอดจ�าหน่ายกว่าหลายลา้นเล่มทัว่โลก... โดยหนังสอื 

“ปัญญาญาณ” (Intuition) ถอืเป็นหนังสอืล�าดบัแรกในชุดหนังสอืน้ี  

ทีพ่วกเราส�านกัพมิพฟ์รมีายดไ์ดเ้ป็นผูจ้ดัพมิพเ์ผยแพร่สูผู่อ้่านชาวไทย

อกีครัง้ ดว้ยรูปลกัษณ์ใหม่ ทีม่าพรอ้มกบัการปรบัปรุงเน้ือหาใหม่ใหม้ี

ความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้เพื่อใหผู้อ้่านทุกท่านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจาก

หนงัสอืเลม่น้ี 

* ชดุหนงัสอื “Insights for a New Way of Living” ประกอบดว้ยหนงัสอื Intuition, Maturity, 

Awareness, Courage, Intimacy, Creativity, Joy, Intelligence, Freedom และ Compassion
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 ส�านกัพมิพฟ์รมีายดข์อขอบพระคณุ ดร.ประพนธ ์ผาสขุยืด และ

คณุสนิุต ผาสขุยืด เป็นอยา่งยิง่ ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าในการแปลและ

เรยีบเรยีงผลงานชัน้เยีย่มชิน้น้ี ดว้ยความตัง้ใจและศรทัธาอนัแรงกลา้ 

ในท่าน  และขอขอบพระคุณ ดร.วรภทัร ์ ภู่เจริญ คณุวิศิษฐ ์ 

วงัวิญญ ูคณุปรีดา เรืองวิชาธร และคณุจมุพฏ ศรียะพนัธ ์ทีเ่ลง็เหน็

ถงึคณุประโยชน์ของหนงัสอืเลม่น้ี และรว่มยนืยนัจากประสบการณ์ตรงวา่

สิง่ทีท่า่น  ไดบ้อกเลา่น้ี... มคีณุคา่อยา่งแทจ้รงิ

 สุดท้ายน้ี ส�านักพมิพ์ฟรมีายด์ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน 

ทีใ่หก้ารสนบัสนุนพวกเราเป็นอยา่งด ีและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผูอ้า่นทกุทา่น

จะสามารถสมัผสักบัประสบการณ์แห่ง “ปัญญาญาณ” ด้วยตวัเองได ้

ในทีส่ดุ

    ส�านักพิมพฟ์รีมายด์
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ค�ำน�ำผู้แปลและเรียบเรียง

 ผมไดอ้่านตน้ฉบบัของหนงัสอืเล่มน้ีทีเ่ป็นภาษาองักฤษครัง้แรก 

เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2547 เป็นหนงัสอืเลม่เลก็ๆ ทีอ่าจารยห์มอวจิารณ์

ซือ้ตดิมอืมาจากอนิเดยี เหน็ค�าวา่ “Intuition” ซึง่เป็นชือ่ของหนงัสอืกระตุน้

ความสนใจใครรู่ข้องผมขึน้มาทนัท.ี.. พออ่านจบ กว็างไมล่ง ยงัคงตอ้ง

หยบิขึน้มาอ่านอกีหลายครัง้ และทุกครัง้ทีอ่่าน กร็ูส้กึว่าไดอ้ะไรใหม่ๆ  

มาเสมอ... ตอนทีห่ยบิหนงัสอืขึน้มาอา่นครัง้แรกนัน้ ผมเองไมเ่คยรูม้าก่อน

เลยวา่ทา่น  เป็นใคร? ท�าอะไร? อยูท่ีไ่หน? เรยีกไดว้า่เปิดอา่นไป

โดยทีไ่มรู่อ้ะไรเกีย่วกบัผูเ้ขยีน (ผูบ้รรยาย) เลย เป็นการอา่นดว้ยใจทีเ่ปิด

กวา้งอยา่งแทจ้รงิ ปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ ทัง้หมด แลว้สิง่ทีผ่มไดพ้บกค็อื...

 ท่าน  มเีทคนิคการน�าเสนอทีน่่าสนใจมาก ท่านเป็นคร ู

ทีม่อีารมณ์ขนั ขยนัสอดแทรกเรือ่งตลกโปกฮาตลอดเวลา ทา่นสามารถ

พดูเรือ่งทีด่เูหมอืนวา่น่าจะเขา้ใจยาก ใหก้ลายเป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจงา่ย ทา่น

ใช้ค�าพูดที่ตรงไปตรงมา ทว่าเป่ียมไปด้วยพลงัและสามารถ “ตกีลาง 

แสกหน้า” ผูอ้า่น (ผูฟั้ง) ไดท้กุเมือ่ มหีลายครัง้ทีถ่อ้ยค�าของทา่นท�าใหผ้ม

ตอ้งหนักลบัมาทบทวนตรวจสอบตวัเองอยูบ่อ่ยๆ และนัน่กท็�าใหผ้มเกดิ

แรงบนัดาลใจทีต่อ้งการจะสือ่สารเน้ือหาน้ีออกมาเป็นภาษาไทยเพือ่จะได้

เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในวงกวา้งยิง่ขึน้ และนัน่คอืทีม่าของการแปล

หนงัสอืเลม่แรกในชวีติของผม หนงัสอืทีใ่ชช้ือ่ภาษาไทยวา่ “ปัญญาญาณ”
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 จากวนันัน้ถงึวนัน้ี กวา่เจด็ปีทีผ่า่นมา ส�าหรบัผมแลว้ถอืวา่เป็น

ชว่งเวลาทีม่คีณุคา่ยิง่ ผมไดม้โีอกาสเดนิทางไปเมอืงปเูน่ ประเทศอนิเดยี 

ไปฝึกปฏบิตัทิีศู่นยป์ฏบิตัภิาวนาสากล  (  International 

Meditation Resort) ไดฟั้งค�าบรรยาย (ผา่นสือ่) และอา่นหนงัสอืของทา่น 

 อกีหลายสบิเล่ม ถูกใจเล่มไหนกแ็ปลไปเรื่อยๆ จนถงึวนัน้ีกม็ ี

ผลงานการแปลออกมาแลว้ถงึเกา้เลม่แต่ถงึอยา่งไรกต็ามในบรรดาหนงัสอื

ทีผ่มแปลมาทัง้หมดนัน้ ยอมรบัว่าเล่มทีต่ดิตราตรงึใจผมมากทีสุ่ดกห็นี 

ไม่พน้เล่มทีท่่านถอือยู่ในขณะน้ี แมว้่าหนังสอืเล่มน้ีจะไดร้บัการตพีมิพ ์

มาหลายครัง้แลว้กต็าม แต่กย็งัไดร้บัความสนใจจากผูอ้า่นกลุม่ใหม่ๆ  อยู่

เสมอจนถงึกบัไมม่วีางตามรา้นหนงัสอืมาเป็นเวลาปีกวา่แลว้

 การทีห่นงัสอื “ปัญญาญาณ” ฉบบัปรบัปรงุใหม่น้ีเกดิขึน้ได ้ผม

ตอ้งขอขอบคุณส�านกัพมิพฟ์รมีายดท์ีไ่ดเ้ป็นธุระตดิต่อขอลขิสทิธิใ์นการ

จดัพมิพค์รัง้ใหม ่ ผมเชื่อวา่น่าจะท�าใหน้กัอ่านและผูมุ้ง่มัน่พฒันาตนเอง 

มคีวามยนิดทีีไ่ดเ้หน็หนงัสอืเลม่น้ีอกีครัง้ ผมเองไดถ้อืโอกาสน้ีตรวจสอบ

แก้ไขและเรยีบเรยีงเน้ือความบางส่วนใหม่ ทัง้น้ีเพื่อให้อ่านได้เขา้ใจ 

ง่ายขึน้โดยทีย่งัคงไวซ้ึ่งความหมายทีเ่ป็นไปตามต้นฉบบัเดมิ หากแม ้

มขีอ้ผดิพลาดประการใด ผมขอน้อมรบัไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและสญัญาว่า 

จะท�าการปรบัปรงุแกไ้ขในทนัททีีโ่อกาสเอือ้อ�านวย

 ทา้ยสุดน้ีผมขอขอบคุณผูอ้่านทุกท่านทีต่ดิตามผลงานการแปล

ของผมมาโดยตลอด ขอใหค้วามมุง่มัน่ตัง้ใจของทา่นจงดลบนัดาลใหก้าร

เรยีนรูแ้ละการพฒันาในชวีติของทา่นกา้วหน้า อนัน�ามาซึง่ความสขุสมหวงั

ดงัทีผ่า่นปรารถนาทกุประการ

    ดว้ยรกัและปรารถนาดี

      ประพนธ ์ผาสขุยืด
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ค�ำนิยม

 “ทา่น  เขยีนหนงัสอืแต่ละเลม่ เป็นอมตะจรงิๆ อา่นแลว้

วางไมล่ง อ่านซ�้าไดอ้กี ยิง่ไดค้นแปลทีเ่ขา้ใจเรือ่ง ‘ปัญญาญาณ’ อยา่ง

ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยดื ผมคดิว่าท่านแปลได้เหมาะสม 

อยา่งยิง่ ไดอ้รรถรส ไดค้วามหมายทีต่รงและเขา้ใจงา่ย”

     ดร.วรภทัร ์ภู่เจริญ

 “บางครัง้ในชวีติเรา เราจะสะดดุกบัอะไรบางอยา่งทีเ่ขา้มาเปลีย่น

ทศิทางชวีติของเราโดยสิน้เชงิ ‘ปัญญาญาณ’ จะท�างานอยา่งน้ีเอง มนั 

จะเขา้มาในจดุเลก็ๆ จดุหน่ึง เหมอืนการเกาถกูทีค่นั และแลว้มนักแ็ผก่วา้ง

ลุกลามใหญ่โตระดบัปฏวิตัวิถิชีวีติทัง้หมดเลยทเีดยีว บางทหีนงัสอืเลม่น้ี

อาจจะเป็นการเกาถกูทีค่นัของทา่นอยา่งนัน้กไ็ด ้ไมเ่ชือ่กล็องดไูด!้”

     วิศิษฐ ์วงัวิญญู
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 “ผูท้ีส่นใจการเตบิโตทางจติวญิญาณโดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นแวดวง

การศกึษา ควรได้อ่านงานทุกชิ้นของท่าน  จะเป็นประโยชน์ 

อยา่งยิง่เพือ่แสวงหาการเตบิโตภายในจากชวีติประจ�าวนั รวมถงึในแงก่าร 

น�าไปประยกุตใ์ชเ้พือ่สรา้งสรรคก์ระบวนการเรยีนรูท้ีม่พีลงัและสดใหม”่

     ปรีดา เรืองวิชาธร

 “  ไม่มองอะไรในระนาบเดยีว และไม่ตอบปัญหาในเกม

เป็นการทลายกรอบความคดิโดยสิน้เชงิ ถามเรือ่งหน่ึง ค�าตอบอาจจะเป็น

อกีเรือ่งหน่ึง ไมใ่ชแ่คห่มายความวา่มองในภาพรวม การเอากบออกมา

จากกะลา เราเหน็โลกทัง้ใบ แต่เพราะโลกนัน้กวา้งใหญ่มาก เราอาจจะ

มองขา้มนกตวัหน่ึงทีเ่กาะอยู่แถวๆ นัน้ ก�าลงัเลง็กบเป็นอาหารเยน็อยู่

กไ็ด”้

     จมุพฏ ศรียะพนัธ์
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สำรบญั

บทน�า
 

แผนท่ีช้ีทางชีวิต 
 หวั (คดิ) หวัใจ และความเป็นตวัเรา 

 อดตี ปัจจบุนั และอนาคต 

 กา้วยา่งไปบนบนัไดสามขัน้

ส่ิงท่ีขวางกัน้การรู้
 ความรู้

 ปรชีาญาณ

 จนิตนาการ

 เกมการเมอืง

กศุโลบายท่ีโยงใยสู่ปัญญา
 ลอกเปลอืกหวัหอม

 ท�าเยีย่งสตรเีพศ 

 เปลีย่นจากคดิมาเป็นรูส้กึ

 สรา้งสภาวะทีผ่อ่นคลาย

17

25
27

35

49

75
77

91

97

113

137
139

163

193

207
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 หาตวัน�าทางจากขา้งใน

 ใชค้วามสขุเป็นตวัตัง้

 ปลอ่ยใจไปกบับทกวี

บทส่งท้าย
 ไมม่จีดุหมาย

เก่ียวกบัผูบ้รรยาย

ศนูยป์ฏิบติัภาวนาสากล 

เก่ียวกบัผูแ้ปลและเรียบเรียง

213

223

229

240
241

246

249

250
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Intuition

ปัญญาญาณ
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ปัญญาญาณเป็นปรากฏการณ์ในลกัษณะ

การ ‘กา้วกระโดด’ มนัไม่ไดเ้ป็นการกา้วจากจดุหน่ึง

ไปยงัอีกจดุหน่ึง มนัไม่ตอ้งอาศยัการต่อเชือ่ม

ระหว่างจดุสองจดุ แต่มนัเป็นการกระโดดขา้ม 

ไม่ใช่การย่างทีละกา้วอย่างทีเ่ราคุน้เคย 

มนัไม่มีส่ิงทีเ่ชือ่มต่อระหว่างจดุสองจดุ ไม่มีทางเดิน

ปัญญาญาณไม่ตอ้งการเสน้ทางส�าหรบัเดิน
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 ปัญญาญาณ (intuition) ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร ์

มนัไมใ่ชศ่าสตร ์มนัไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล เราอาจจะถามในเชงิภาษา

วา่ “ปัญญาญาณคอือะไร? อธบิายไดห้รอืไม?่” หรอือกีนยัหน่ึงกค็อืเรา

ก�าลงัตัง้ค�าถามวา่ “ดว้ยความฉลาดปราดเปรือ่งหรอืปรชีาญาณ (intellect) 

ของเราน้ี พอจะอธบิายปัญาญาณไดไ้หมวา่มนัคอือะไร?” ในเมือ่ปัญญาญาณ

เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือความฉลาดปราดเปรื่องหรอืปรชีาญาณของเรา เราจงึ 

ไมส่ามารถบอกไดว้า่มนัมาจากไหน เพราะปรชีาญาณของเราไมส่ามารถ

เขา้ถงึมนัได ้ แมป้รชีาญาณจะรูส้กึไดถ้งึการผุดบงัเกดิของปัญญาญาณ

กต็าม แต่มนัไม่สามารถอธบิายไดว้่าปัญญาญาณคอือะไร? และมนัมา 

จากไหน?

 เรารูว้า่ปัญญาญาณนัน้เป็นการ “กา้วขา้ม” ...มนัเป็นการกา้วขา้ม 

“ชอ่งวา่ง” อะไรบางอยา่ง! ซึง่ถงึแมป้รชีาญาณจะจบัความรูส้กึน้ีไดแ้ต่มนั

กไ็ม่อาจจะอธบิายปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการอธบิาย 

เป็นสิง่ทีต่อ้งองิเหตุองิผล ในขณะทีปั่ญญาญาณเป็นปรากฏการณ์ทีอ่ยู ่

“นอกเหนือเหตุผล” มนัเป็นคนละสว่นกบัปรชีาญาณ มนัสามารถวิง่ผา่น

ปรชีาญาณไดอ้ยา่งงา่ยดาย สิง่ทีอ่ยูส่งูกวา่สามารถวิง่ผา่นสิง่ทีอ่ยูต่�่ากวา่ได ้

แต่สิง่ทีอ่ยูต่�่ากวา่ไมส่ามารถท�าเชน่นัน้ได ้มนัคลา้ยกบัการทีจ่ติใจของเรา

บทน�ำ
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สามารถซมึผา่นและบงการรา่งกายได ้ในขณะทีร่า่งกายไมส่ามารถซมึผา่น

หรอืบงการส่วนทีเ่ป็นจติใจได ้ ความเป็นตวัเรากเ็ช่นกนั มนัมอีทิธพิล 

เหนือจติใจเราได ้แต่จติใจไมส่ามารถเขา้ใจความเป็นตวัเราได ้และน่ีคอื

เหตุผลทีว่่าหากเราตอ้งการจะท�าความเขา้ใจในความเป็นตวัเรา เราจะ

ตอ้งแยกตวัเราออกจากสว่นทีเ่ป็นกายเป็นใจใหไ้ดเ้สยีก่อน

 การทีเ่ราจะเขา้ถงึความเป็นจรงิในระดบัทีอ่ยูส่งูยิง่ขึน้ไปได ้ เรา

ตอ้งตดัใจในสิง่ทัง้หลายทีอ่ยูใ่นระดบัต�่ากวา่ใหไ้ดเ้สยีก่อน เพราะสิง่ทีอ่ยู่

ต�่ากว่าไมม่ภีาษาทีจ่ะใชอ้ธบิายสิง่ทีอ่ยู่สงูกว่าได ้ ถงึปรชีาญาณของเรา 

จะสามารถรูไ้ดเ้กีย่วกบัชอ่งวา่งน้ี แต่มนักเ็ป็นชอ่งวา่งทีก่วา้งใหญ่... กวา้ง

เกินกว่าที่มนัจะก้าวไปถึงได้ โดยทัว่ไปปรชีาญาณจะปฏเิสธสิง่ที่มนั 

ไมส่ามารถจะอธบิายได ้การทีเ่ราผกูตดิอยูก่บัปรชีาญาณท�าใหเ้ราไมย่อมรบั

สิง่ที่เหน็ว่าเร้นลบั ซึ่งนัน่ก็เท่ากบัว่าเราได้ปิดกัน้ปัญญาญาณไปโดย

ปรยิาย เราอาจจะเรยีกตวัเราเองอยา่งภาคภมูใิจวา่เป็นผูท้ีม่เีหตุมผีล แต่

ผูท้ีม่เีหตุมผีลน้ีมกัจะเป็นผูท้ีไ่ม่ยอมกา้วขา้มความคุน้ชนิของตน เป็นผู ้

ทีไ่มเ่ปิดกวา้ง... ไมเ่ปิดรบัสิง่ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ และมกัจะปฏเิสธทกุอยา่ง

ที่ไม่สามารถพสิูจน์ได้ ไม่ได้ให้น�้าหนักกบัส่วนที่เป็นจนิตนาการหรอื 

ความฝัน ความคดิทีม่เีหตุมผีลของเรากลายเป็นตวัปิดกัน้ และมนัคอื

สาเหตุท�าใหปั้ญญาญาณไมส่ามารถแทรกผา่นขึน้มาได ้

 หากเราใชป้รชีาญาณโดยไมต่ดิรปูแบบ เป็นการใชเ้หตุผลในฐานะ

ทีเ่ป็นเครือ่งมอืชิน้หน่ึง บางทเีราอาจจะรบัรูถ้งึสิง่ทีอ่ยูส่งูกวา่ปรชีาญาณได ้

มนัอาจจะเป็นเพยีงแคอ่ารมณ์ความรูส้กึทีซ่าบซึง้ใจ ซึง่ถงึแมเ้ราจะอธบิาย

มนัไมไ่ด ้ แต่การทีอ่ธบิายไมไ่ดไ้มใ่ชป่ระเดน็ส�าคญั พระพทุธเจา้กไ็มไ่ด้

เน้นการอธบิายสิง่ที่พระองค์คน้พบ พระองค์แค่แบ่งปันประสบการณ์

อารมณ์ความรูส้กึของพระองค ์ เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึสภาวะของ “ความเป็น 

เชน่นัน้” ชีใ้หเ้หน็วา่ “เพราะมสีิง่นัน้ สิง่น้ีจงึเกดิขึน้” พระองคม์กัจะไมอ่ธบิาย 
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แต่ใชว้ธิเีชือ้เชญิผูท้ีย่นือยูน่อกวงใหก้ระโดดเขา้มาในวง มารว่มทดลอง 

ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษแ์ก่ตนเอง พระองคพ์ดูเสมอวา่ค�าอธบิายไมอ่าจท�าใหเ้รา

เขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้ หากเราตอ้งการทีจ่ะรู ้ เราตอ้งลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวั

เอง เพือ่จะไดเ้กดิประสบการณ์ตรง การพยายามท�าความเขา้ใจโดยใชป้รชีา

ญาณนัน้เป็นเรือ่งทีไ่รผ้ล เพราะสิง่ทีอ่ยูส่งูกวา่ไมส่ามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยสิง่

ทีอ่ยูต่�่ากวา่

 ปัญญาญาณเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศยัพาหนะใดๆ น่ีคอื 

ค�าตอบทีว่า่ท�าไมปัญญาญาณจงึเป็นปรากฏการณ์ในลกัษณะการ “กา้ว

กระโดด” มนัไม่ไดเ้ป็นการกา้วจากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึง มนัไม่ตอ้ง

อาศยัการต่อเชื่อมระหว่างจุดสองจุด แต่มนัเป็นการกระโดดขา้ม ไม่ใช่ 

การยา่งทลีะกา้วอยา่งทีเ่ราคุน้เคย มนัไมม่สีิง่ทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งจดุสองจดุ 

ไมม่ทีางเดนิ ปัญญาญาณไมต่อ้งการเสน้ทางส�าหรบัเดนิ มนัไมไ่ดพ้ฒันา

หรอืเกดิขึน้มาอยา่งเป็นระบบ ไมม่แีหลง่ก�าเนิดทีช่ดัเจน มนัเป็นเพยีงสิง่

ทีอุ่บตัขิ ึน้มา ไมส่ามารถควบคมุสัง่การ ไมส่ามารถสรา้งเครือ่งรบั-สง่ได้

เหมอืนกบัวทิยหุรอืโทรทศัน์

 ถา้ปัญญาญาณสามารถเคลือ่นผา่นไดใ้นท�านองเดยีวกนักบัคลืน่

แลว้ คงจะเป็นการดไีมน้่อย เพราะเราจะไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งรบัสญัญาณไว้

ส�าหรบัคอยดกัจบัปัญญาญาณน้ีได ้ แต่ปัญญาญาณนัน้เป็นการอุบตัขิ ึน้

อย่าง “ไม่มป่ีีไม่มขีลุ่ย” ดว้ยเหตุน้ีมนัจงึเป็นสิง่ทีค่วามเป็นเหตุเป็นผล 

ไม่สามารถยอมรบัมนัได้ ในโลกแห่งเหตุผล การยอมรบัสิง่ที่เกดิขึ้น 

มสีองสถานภาพเทา่นัน้คอื ในสถานะทีเ่ป็น “สิง่ทีเ่รารูจ้กั (the known)” 

หรอืไม่เช่นนัน้กค็อื “สิง่ทีเ่รายงัไม่รูจ้กั (the unknown)” เวลาใชค้�าว่า  

“สิง่ทีเ่รายงัไมรู่จ้กั” กเ็พือ่ตอ้งการจะสือ่ในท�านองทีว่า่ถงึแมปั้จจบุนัจะยงั

ไมรู่จ้กั แต่ในทีส่ดุกค็งจะรูจ้กัเขา้สกัวนัหน่ึง แต่ส�าหรบัผูท้ีม่มีติทิางดา้น

จติวญิญาณแลว้เขาจะแบ่งสิง่ต่างๆ ไวเ้ป็นสามสถานภาพคอื สิง่ทีรู่จ้กั  
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สิง่ทีย่งัไมรู่จ้กั และ “สิง่ทีรู่จ้กัไมไ่ด ้(the unknowable)” สิง่ทีรู่จ้กัไมไ่ดน้ี้

เป็นสิง่ทีไ่ม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดกต็าม เรากค็งจะไม่รูจ้กัมนัอยู่

นัน่เอง มนัไมเ่หมอืนกบัสิง่ทีย่งัไมรู่จ้กั ทีว่นัหน่ึงจะกลบักลายมาเป็นสิง่ 

ทีเ่รารูจ้กัไดใ้นทีส่ดุ

 ปรีชาญาณเป็นเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงท่ีเรารูจ้กัและยงัไม่รูจ้กั 

ส่วนปัญญาญาณเป็นการปรบัเปล่ียนสถานภาพจากส่ิงท่ีรู้จกัไม่ได้

ให้กลบักลายมาเป็นส่ิงท่ีรู้จกัได้ ดว้ยเหตุนัน้มนัจงึเป็นปรากฏการณ์

ของการกา้วกระโดด เป็นการเกดิขึน้โดยทีไ่มม่จีดุเชือ่มต่อ ไมม่เีสน้ทาง

โยงระหวา่งจดุสองจดุ เราเพยีงแต่รูส้กึไดถ้งึปรากฏการณ์นัน้ๆ โดยทีม่อิาจ

เขา้ใจ และไมส่ามารถอธบิายมนัได ้ วทิยาศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ีพ่ยายาม 

จะอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งมเีหตุมผีล วทิยาศาสตรม์กัจะปฏเิสธ

สิง่ทีไ่มส่ามารถวดัหรอืพสิจูน์ไดใ้นหอ้งปฏบิตักิาร ในขณะทีผู่ลุ้่มลกึทาง

จติวญิญาณจะกลา่วอยา่งแตกต่างวา่ “ไมว่า่เราจะท�าอะไรกต็าม สิง่ทีอ่ยู่

เบื้องล่างที่เป็นรากฐานส�าคญัมกัจะเกี่ยวพนักับสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได ้

(unknowable) เสมอ... มนัคอืสิง่ทีล่ ีล้บั” ซึง่ถา้ทา่นไมเ่หน็ดว้ยกบัค�ากลา่ว

น้ี ท่านกค็งจะเป็นพวกทีเ่หน็ดว้ยกบักระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตร์

สมยัใหม ่ทีพ่ยายามท�าทกุวถิทีางเพือ่หาค�าตอบใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง พยายาม

ท�าลายความลีล้บั ท�าลายสิง่ทีท่�าใหช้วีติมคีวามหมาย มสีสีนั ความลีล้บั

เป็นความงามของชวีติ ส่ิงท่ีเราไม่อาจจะรู้ได้ มนัท�าให้ชีวิตของเรา 

มีความหวงั มีความหมาย หลายครัง้มนัช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจ การ

เปิดเผยทกุส่ิงทกุอย่างจะท�าให้ชีวิตน้ีขาดความลุม่ลึก ทกุอย่างจะกลาย

เป็นเรือ่งพืน้ๆ ไมน่่าต่ืนเต้นอะไร สิง่ทีเ่ราไมอ่าจจะรูไ้ดน้ัน้ มนัคอืความ

ลีล้บั มนัคอืชวีติ

 เรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องของความต้องการจะรู้สิ่งที่ยงัไม่รู ้

ปัญญาญาณเป็นการเขา้ถงึสิง่ทีล่ ีล้บัไดโ้ดยปราศจากค�าอธบิาย เรารูส้กึ
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ถึงมนัได้ แต่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นถ้อยค�า ยิ่งเราพยายาม 

จะอธบิายมนัมากเทา่ใด กเ็ทา่กบัวา่เราก�าลงัปกปิดมนัมากขึน้ทกุท ีจงใช้

เหตุผลเฉพาะในเรื่องทีส่มควร โดยตอ้งไม่ลมืว่ายงัมเีรื่องในระดบัทีล่กึ 

ยิง่กวา่รอคอยเราอยู ่ แคร่ะดบัของความ “เขา้ใจ” คงจะไมส่ามารถบอก

อะไรกบัเราไดม้ากนกั เราจะตอ้งหดั “เขา้ถงึ” ปัญญาญาณของเราใหไ้ดด้ว้ย
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เหตผุลเป็นความพยายามทีจ่ะรู้ส่ิงทีเ่รายงัไม่รู้จกั (unknown)

และปัญญาญาณเป็นการเกิดข้ึน

ของส่ิงทีเ่ราไม่อาจรู้ได ้(unknowable)

จะเจาะทะลส่ิุงทีเ่ราไม่อาจรู้ไดเ้ป็นส่ิงทีเ่ป็นไปได้

แต่จะอธิบายมนันัน้ท�าไม่ได้

ความรู้สึกนัน้เป็นไปได้

แต่ค�าอธิบายนัน้เป็นไปไม่ได้
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แผนที่ชีท้ำงชีวติ

เมือ่เราปล่อยใหร่้างกายท�างานไป...

เราก�าลงัใชส่ิ้งทีเ่รียกว่า “สญัชาตญาณ”

เมือ่เราปล่อยใหจิ้ตวิญญาณมีอิสระ...

เราจะไดพ้บปะกบัส่ิงทีเ่รียกว่า “ปัญญาญาณ”

ถึงแมท้ัง้คู่ดูคลา้ยคลึงกนั...

แต่จริงๆ แลว้มนัค่อนขา้งจะห่างไกลกนัมาก

สญัชาตญาณเป็นเร่ืองทางร่างกาย...

เป็นส่ิงทีเ่ราคุน้เคยและรู้สึกไดช้ดั

ปัญญาญาณเป็นเร่ืองทางจิตวิญญาณ

...เป็นส่ิงทีไ่ม่ชดั เป็นนามธรรม

ในท่ามกลางระหว่างทัง้สองส่ิงนี้

เป็นทีอ่ยู่ของส่ิงทีเ่รียกว่า “ปรีชาญาณ”

ปรีชาญาณเป็นผลงานของความคิด

เป็นผลิตผลทีม่าจากสมอง เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรู้

ไม่ไดเ้ป็นอะไรทีจู่่ๆ เกิดข้ึนไดเ้อง

สญัชาตญาณเป็นส่วนทีอ่ยู่ลึกกว่าปรีชาญาณ

ปัญญาญาณเป็นส่วนทีอ่ยู่สูงกว่าปรีชาญาณ

ทัง้สญัชาตญาณและปัญญาญาณเป็นส่ิงทีดี่

เป็นส่ิงทีก่า้วขา้มปรีชาญาณออกไป
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ขา้พเจ้าไม่ไดต่้อตา้นส่ิงอืน่ใด ขา้พเจ้าแค่เพียงต่อสู้

กบัความไม่สอดผสานอนัเนือ่งมาจากการใชส้มอง

หรือความคิดของเรา ขา้พเจ้าตอ้งการใหท่้าน

น�าเอาหวักลบัไปไวใ้นทีที่ม่นัควรอยู่ เราตอ้งหมัน่เตือน

ตวัเราเองอยู่เสมอว่าจริงๆ แลว้หวันัน้เป็นคนรบัใช้

ของเรา มนัไม่ใช่เจ้านายทีจ่ะมาบงการชีวิตเรา
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หวั (คดิ) หวัใจ

และควำมเป็นตวัเรำ

 ถงึแมว้า่หวั (คดิ) หวัใจ และความเป็นตวัเรา จะไมส่ามารถแยก

ออกจากกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด แต่หากเราตอ้งการจะท�าความเขา้ใจตวัตน

ของเราในระดบัทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้แลว้ เราจ�าเป็นตอ้งศกึษามนัทลีะสว่นเพือ่

ใหเ้หน็ว่าปรชีาญาณเป็นการท�างานของสว่นหวั (สมอง) สญัชาตญาณ

เป็นการท�างานของสว่นรา่งกาย และปัญญาญาณเป็นการท�างานของสว่น

จติใจ โดยทีม่คีวามเป็นตวัเราเป็นฉากอยูเ่บือ้งหลงัทัง้สามสิง่น้ี

 สมองของเรามไีวเ้พือ่ใชข้บคดิ มหีลายครัง้ทีเ่ราคดิแต่กไ็มส่ามารถ

หาขอ้สรปุได ้หลายครัง้ทีเ่ราถ่ายทอดความคดิของเราใหอ้อกมาเป็นค�าพดู 

เป็นภาษาทีเ่รยีงรอ้ยกนัอยา่งสวยงามเตม็ไปดว้ยเหตุและผล แต่มนัไมไ่ด้

เป็นเครือ่งยนืยนัวา่สิง่ทีเ่ราเขา้ใจนัน้คอืความเป็นจรงิ เป็นเวลานบัพนัปี 

ทีน่ักคดิเชงิปรชัญาทัง้หลายไม่ไดใ้หข้อ้สรุปทีช่ดัเจนแก่เรา นักปรชัญา

สว่นใหญ่นัน้ไดทุ้่มเทและใชพ้ลงังานไปกบัสิง่ทีไ่รป้ระโยชน์ ปรชีาญาณ

เป็นเรือ่งของความปราดเปรือ่ง เป็นเรือ่งการตัง้ค�าถาม และการใชค้วาม

พยายามในการหาค�าตอบ และจากค�าตอบเหล่าน้ีบางทมีนัอาจจะกลาย

มาเป็นชุดค�าถามชุดใหม่ ทีจ่ะน�าไปสู่ค�าตอบใหม่ๆ เรื่อยไปไม่รูจ้กัจบ  

จนเกดิเป็นตน้ก�าเนิดของค�าพดู ระบบและทฤษฎต่ีางๆ ทีท่บัถมกนัมา 

เป็นเวลาชา้นาน ทัง้ทีส่ ิง่เหลา่น้ีจรงิๆ แลว้เป็นเพยีงสิง่ทีเ่สกสรรปัน้แต่ง

มาจากลมปากทัง้สิน้
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 ร่างกายไม่สามารถพึง่พาปรชีาญาณไดเ้สมอไป แต่เพือ่ทีจ่ะให้

ชวีติน้ีอยูร่อด การท�างานของอวยัวะทัง้หลายจงึจ�าเป็นตอ้งฝากไวก้บัสิง่

ทีเ่รยีกวา่สญัชาตญาณ ไมว่า่จะเป็นการหายใจเขา้ออก การเตน้ของหวัใจ 

การย่อยอาหาร การไหลเวยีนของโลหติ รวมทัง้ระบบอื่นๆ อกีนบัเป็น

พนัๆ ระบบทีอ่ยูใ่นรา่งกายของเรา แต่ดเูสมอืนวา่มนัไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร

บงัคบับญัชาของเรา จรงิๆ แลว้ตอ้งถอืวา่เป็นโชคดอียา่งยิง่ทีธ่รรมชาติ

ไดอ้นุญาตใหร้า่งกายของเรามอีสิระเชน่น้ี เพราะหากเราตอ้งฝากหน้าที่

ในการดแูลทกุสว่นของรา่งกายไวก้บัการตดัสนิใจของสมองหรอืฝากไวก้บั

ปรชีาญาณแลว้ รบัรองวา่คงตอ้งยุง่แน่ๆ!

 เพราะหากเป็นเชน่นัน้ชว่งทีเ่รานอนหลบั เรากอ็าจจะลมืหายใจ 

หรอืในบางครัง้ทีเ่ราก�าลงัใชค้วามคดิ ก�าลงัสบัสน สมองอาจลมืสัง่การให้

ระบบการหมนุเวยีนโลหติท�างานกไ็ด ้ หรอืเราอาจจะยุง่มากจนตดัสนิใจ

ไมไ่ดว้า่จ�านวนออกซเิจนปรมิาณเทา่ใดจงึจะพอเหมาะพอดต่ีอการใชง้าน

ของเซลลท์ัว่ทัง้รา่งกายของเรา เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่อาหารทีเ่รากนิเขา้ไป 

จะตอ้งแยกยอ่ยออกเป็นองคป์ระกอบอะไรบา้ง และเราตอ้งสง่องคป์ระกอบ

สว่นยอ่ยๆ น้ีไปยงัสว่นต่างๆ ไดอ้ยา่งไรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ

ของทกุๆ สว่นของรา่งกาย สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หลายเหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่ทีด่�าเนิน

ไปภายใตก้ารท�างานของสญัชาตญาณทัง้สิน้ เราไมไ่ดไ้ปบงัคบับญัชามนั 

ดงัจะเหน็ไดว้า่แมแ้ต่ผูท้ีอ่ยูใ่นอาการโคมา่ แต่รา่งกายกย็งัคงท�างานของ

มนัต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

 ธรรมชาตไิดม้อบภารกจิการท�างานในส่วนทีเ่ป็นร่างกายไวก้บั

สญัชาตญาณ และไดม้อบงานสว่นทีเ่หลอื ซึง่เป็นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

จติใจไวก้บัปัญญาญาณ งานสว่นน้ีเป็นสว่นทีท่�าใหก้ารมชีวีติอยูข่องเรา 

มคีณุคา่ มคีวามหมาย... ไมใ่ชส่กัแต่วา่เกดิมาแลว้กอ็ยูร่อดไปวนัๆ โดย

ไมม่คีุณค่า ไมม่คีวามหมายอะไร ปัญญาญาณเป็นบ่อเกดิของงานดา้น
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ศลิปะต่างๆ เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสวย ความงาม ความรกั และ

มติรภาพ งานสรา้งสรรคต์่างๆ ลว้นมทีีม่าจากปัญญาญาณ

 แต่ส�าหรบัโลกแห่งการดิ้นรนแข่งขนัแก่งแย่งชงิดชีงิเด่นกนั ดู

เหมอืนว่าเรื่องความรกั ความเมตตา และปัญญาญาณอาจจะไม่เป็นที่

ตอ้งการเทา่ใดนกั ทัง้น้ีเน่ืองจากโลกแหง่การประกอบอาชพีเป็นโลกทีต่อ้ง

คอยตอบสนองต่อความต้องการของกเิลสอยู่ตลอดเวลา และดว้ยเหตุ 

ดงักลา่ว เราจงึมกัจะใชแ้ละใหค้วามส�าคญักบัสว่นทีเ่หน็ไดโ้ดยงา่ยทีเ่รยีก

วา่ปรชีาญาณน้ีมากกวา่

 ปรชีาญาณเป็นเครื่องมอืชิ้นส�าคญัที่ใช้ในการประกอบอาชพี  

ใช้ท�ามาหากิน มนัเกี่ยวขอ้งกบัศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวชิา

คณิตศาสตร ์ วชิาภูมศิาสตร ์ วชิาประวตัศิาสตร ์ เคม ี หรอืวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีศาสตรต์่างๆ เหลา่น้ีลว้นเป็นผลงานทีม่าจากปรชีาญาณ

ด้วยกันทัง้สิ้น ถึงแม้ว่าวิชาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาน้ี จะเป็นสิ่งที่ม ี

คณุประโยชน์อยา่งคณานบั แต่ปรชีาญาณนัน้มกัจะมาพรอ้มๆ กบัความ

มดืบอด เพราะถงึแมว้า่เราจะสรา้งสิง่ต่างๆ ขึน้มามากมาย แต่มนัมกัจะ

เป็นการสรา้งขึน้มาโดยทีเ่ราไมรู่ต้วัวา่เราก�าลงัพฒันาหรอืวา่ก�าลงัท�าลาย

กนัแน่ สงครามปรมาณูทีพ่วกเราทกุคนกงัวลและหวาดกลวักเ็ป็นผลงาน

ชิน้หน่ึงของปรชีาญาณเชน่กนั ถึงปรีชาญาณจะน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 

แต่เราก็ช่างโชคร้ายเหลือเกินท่ีหลายครัง้มนักลบักลายมาเป็น 

เจ้านายบงการชีวิตเรา และเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ร้ายแรง 

หลายครัง้หลายคราท่ีเกิดขึน้บนโลกใบน้ี

 ผูท้ีซ่่อนตวัอยูห่ลงัสามสิง่ทีว่า่น้ี อนัไดแ้ก่ รา่งกาย ความคดิ และ

จติใจ นัน่กค็อืสิง่ทีเ่ป็นตวัตนของเรา อาจจะเรยีกวา่ “ความเป็นตวัเรา” 

กไ็ด ้ซึง่น่าจะเป็นผูบ้งการทีแ่ทจ้รงิ ทีเ่ราสว่นใหญ่มกัไมส่นใจไยดมีนั เรา

ไมช่อบทีจ่ะมองเขา้มาภายในตวัเอง ถนนทุกเสน้ลว้นแต่มุง่ออกนอกตวั
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เราคุน้เคยกบัความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูน่อกตวัเรา เรามกัจะมองความ

ส�าเรจ็ในลกัษณะทีเ่ป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกตวัเรา อยู ่ณ ทีแ่หง่หน่ึงแหง่ใดบนโลก

ใบน้ี ก�าลงัรอการคน้พบของเรา

 ปรชีาญาณเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อโลก ระบบการศกึษาสว่นใหญ่

ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาในส่วนของหวัใจ แต่มกัจะทุ่มเท

พลงังานสว่นใหญ่ไปทีเ่รือ่งของการใช ้(หวั) สมอง มหีลายครัง้เหมอืนกนั

ที่หวัใจมกัไม่ให้ความส�าคญักบัเรื่องเหตุผล การท�างานของจติใจนัน้ 

แตกต่างจากสมองโดยสิน้เชงิ เรือ่งจติใจตอ้งอาศยัปัญญาญาณ มนัเป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วเน่ืองมาจากความรกั ความเมตตา แต่ในโลกปัจจบุนัเราอาจ 

ไมไ่ดใ้หค้วามส�าคญักบัความรกัมากนกั ความรกั ความงาม ไมไ่ดเ้ป็นสิง่

ทีค่นทัว่ไปสามารถหยบิฉวยเพือ่ใชง้านได ้ถงึแมบ้างครัง้มนัอาจท�าใหเ้รา

เกดิความรูส้กึซาบซึง้ใจกต็าม แต่ในโลกปัจจุบนัสิง่เหล่าน้ีถูกตคี่าไม่สงู

เทา่ใดนกั

 ผูท้ีใ่ชใ้จน�า ไมว่า่เขาจะเป็นจติรกร กว ี นกัดนตร ี นกัเตน้ หรอื 

นกัแสดงกต็าม มกัจะเป็นพวกทีไ่มค่อ่ยยดึถอืในเหตุผลเทา่ใดนกั พวกเขา

คอืผูส้รา้งสิง่ทีส่วยงามขึน้มากมาย เป็นพวกทีม่จีติใจใฝ่ในความรกัทีย่ ิง่ใหญ่ 

แต่พวกเขาเหลา่น้ีกลบัถกูมองวา่เป็นพวกทีไ่มอ่ยูใ่นรอ่งในรอยของสงัคม

ทีถ่กูก�าหนดโดยบรรดาผูค้นทีใ่ชส้มองน�า ศลิปินมกัถกูตราหน้าในสงัคม

ว่าเป็นผูท้ีต่�่าตอ้ย แตกต่าง หรอืบางครัง้กถ็ูกตราหน้า ถูกกล่าวหาว่า 

“เพี้ยน” พ่อแม่ส่วนใหญ่มกัไม่ต้องการให้ลูกๆ เติบโตขึ้นมาเป็น 

นักดนตรี เป็นจิตรกร หรือเป็นนักเต้น ส่วนใหญ่ต้องการให้ลกูเป็น

หมอ เป็นวิศวกร เป็นนักวิทยาศาสตร ์ เพราะเขารู้ว่าอาชีพเหล่าน้ี

ท�าเงินได้ดี มีหน้ามีตา อาชพีจติรกร นกัเขยีน หรอืนกัเตน้ เป็นอาชพี 

ทีล่อ่แหลมและเสีย่งต่อภาวะ “ไสแ้หง้” 

 ดว้ยเหตุน้ีสว่นทีเ่ป็น “หวัใจ” จงึมกัไมไ่ดร้บัการยอมรบั การทีเ่รา
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ไมย่อมรบัสว่นทีเ่ป็น “หวัใจ” กเ็ทา่กบัวา่เราไมย่อมรบัในความเป็น “สตร”ี 

ตราบใดทีเ่ราไม่ใหค้วามส�าคญักบัส่วนทีเ่ป็น “หวัใจ” ผูห้ญงิกไ็ม่มทีาง 

ทีจ่ะไดร้บัความเทา่เทยีมในเรือ่งสทิธสิตร ีทัง้น้ีเน่ืองจากสภาวะของ “สตร”ี 

นัน้เปรยีบไดก้บัสว่นทีเ่ป็น “หวัใจ” ในขณะทีค่วามเป็น “บุรษุ” นัน้เปรยีบ

ไดก้บัสว่นทีเ่ป็น “หวั (คดิ)” ทัง้สองสิง่น้ีแตกต่างกนัอยา่งสิน้เชงิ

 ในสว่นของสญัชาตญาณนัน้มนัเป็นเรือ่งของธรรมชาตทิีจ่ะจดัการ

เอง เมือ่ใดกต็ามทีเ่ราเริม่เขา้ไปยุม่ยา่มกบัสญัชาตญาณ ขา้พเจา้มองวา่

เราก�าลงัเดนิไปผดิทาง ศาสนาต่างๆ มกัจะเดนิไปบนเสน้ทางสายน้ี ขอ้

ก�าหนดในศาสนาส่วนใหญ่มกัเขา้ไปสรา้งความยุ่งยากใหก้บัส่วนทีเ่ป็น

รา่งกาย ทัง้ทีจ่รงิๆ แลว้รา่งกายของเราเป็นสิง่ทีบ่รสิทุธิ ์ มนัไมไ่ดท้�าผดิ

อะไรเลย หากเรายอมรบัรา่งกายในสภาวะทีเ่ป็นธรรมชาต ิ มนัคงท�าให้

จติใจของเรารา่เรงิเบกิบาน เป็นการหลอ่เลีย้งปรชีาญาณของเราใหฉ้ลาด

ปราดเปรือ่งและแหลมคมยิง่ขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากปรชีาญาณนัน้เกีย่วขอ้งกบั

ร่างกายโดยตรง สภาพร่างกายที่ดยี่อมส่งผลดต่ีอจติใจ เมื่อใดก็ตาม 

ทีท่ ัง้สามส่วน คอื หวัสมอง จติใจ และร่างกายของเราสานสมัพนัธก์นั 

เป็นอยา่งด ีเมือ่นัน้เราจะพบวา่การด�ารงอยูข่องเรานัน้เป็นสิง่ทีเ่บาสบาย

และเรยีบงา่ยทีส่ดุ

 หากแต่วา่ในชวีติจรงิกลบัไมเ่ป็นเชน่นัน้ เรามกัจะรูส้กึวา่มคีวาม

ขดัแยง้เกดิขึน้ตลอดเวลา เราใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชวีติไปกบัการยตุคิวาม

ขดัแย้งเหล่านัน้ มนัมกัจะเป็นผลมาจากความไม่ลงรอยกนัระหว่าง

สญัชาตญาณ ปรชีาญาณ และปัญญาญาณ ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นปราชญย์อ่ม

เป็นผูท้ีส่ามารถสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างสมอง จติใจ และร่างกาย 

ไดเ้ป็นอยา่งด ีการสอดประสานดงักลา่วน้ีจะเป็นการเปิดประตไูปสู ่“ศนูย์

พลงัของชวีติ” ซึง่กค็อืสว่นทีเ่ป็น “จติวญิญาณ” เป็นการเขา้ถงึซึง่ความ

ปีตทิีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดเท่าทีม่นุษยจ์ะเขา้ถงึได ้ จรงิๆ แลว้มนัไม่ไดเ้ป็นเรื่อง 
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ทีย่ิง่ใหญ่เฉพาะในระดบัมนุษยเ์ทา่นัน้ แต่มนัเป็นผลงานในระดบัจกัรวาล

เลยทเีดยีว

 ข้าพเจ้าไมไ่ด้ต่อต้านส่ิงใดๆ ข้าพเจ้าเพียงแต่ต่อสู้กบัความ

ไมส่อดผสานอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการใช้หวัหรอืความคิดของเรา 

ท่ีข้าพเจ้าท�าเช่นน้ีกเ็พ่ือต้องการให้ท่านน�าเอาหวักลบัมาไว้ในท่ี 

ท่ีมนัควรอยู่ เราต้องหมัน่เตือนตวัเองอยู่เสมอว่าจริงๆ แล้วหวันัน้

เป็นผู้รบัใช้ของเรา ไม่ใช่มาเป็นเจ้านายบงการชีวิตเรา ในฐานะ 

ผูร้บัใชแ้ลว้ หวัเป็นผูช้ว่ยทีด่ ีมนัชว่ยพาเราออกจากสถานการณ์ทีค่บัขนั

ไดน้บัครัง้ไมถ่ว้น

 มเีรือ่งเลา่กลา่วไวว้า่...

หลงัจากทีค่นส่งนมในเมอืงดบัลนิเสร็จภารกิจ 

การสง่นม เขาไดผ้กูมา้ของเขาไวห้น้ารา้นเหลา้แหง่หนึง่

เพือ่เขา้ไปดืม่เหลา้ หนึง่ชัว่โมงต่อมาเมือ่เขาเดนิออกมา

หน้าร้าน เขาพบว่าม้าทีเ่ขาผูกไว้หน้าร้านนัน้ถูกทา 

สเีขยีวไปทัว่ทัง้ตวั เขารูส้กึโกรธมากจงึหนัหลงัเดนิกลบั

เขา้ไปในรา้นเหลา้ พรอ้มกบัตะโกนดว้ยเสยีงอนัดงัว่า 

“บอกมาซ ิใครในรา้นน้ีทีท่�าใหม้า้ของขา้เป็นสเีขยีว!?”

พอสิน้เสยีง กป็รากฏรา่งของชายชาวไอรชิตวัโต

ทีสู่งเจด็ฟุตยนืขึ้นมา พร้อมกบัจ้องหน้าเขาเขมง็และ

กลา่ววา่ “ขา้เองนีแ่หละเป็นคนท�า มอีะไรไหม?”

คนสง่นมไมก่ลา้แมแ้ต่จะสบตาผูท้ีเ่ปล่งเสยีงนัน้

ไดแ้ต่กม้หน้ากม้ตาพรอ้มกบัพูดว่า “ผมเพยีงแค่จะมา 

บอกทา่นวา่สทีีท่า่นทาไวช้ัน้แรกนัน้แหง้สนิทดแีลว้ครบั!”
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 น่ีเป็นตวัอย่างหน่ึงซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของปรชีาญาณ 

ในหลายๆ สถานการณ์เราจ�าเป็นต้องใชป้รชีาญาณ เพยีงแต่สิง่ทีเ่รา 

จะตอ้งทอ่งจ�าไวเ้สมอกค็อื “มนัเป็นผูร้บัใชข้องเรา ไมใ่ชเ่จา้นายเรา”
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ปัญญาญาณเป็นส่ิงทีมี่อยู่แลว้ เราไม่ไดพ้ฒันา

มนัข้ึนมาใหม่แต่อย่างใด ขอเพียงแต่ใหเ้รา

รู้ตวัทัว่พร้อมเท่านัน้ มนัคือการด�ารงอยู่ทีแ่ทจ้ริง

หากสญัชาตญาณสามารถท�างานไดอ้ย่างสมบูรณ์

ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ปัญญาญาณ

ก็สามารถด�าเนินการไดเ้ช่นเดียวกนัผ่านจิตใจ

ทีใ่สสะอาด ว่าง และปล่อยวาง
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อดตี ปัจจุบนั และอนำคต

 เราทุกคนต่างก็มอีดตี มปัีจจุบนั และมอีนาคตด้วยกนัทัง้นัน้ 

สญัชาตญาณจดัวา่เป็นเรือ่งอดตี เป็นอดตีแหง่ความเป็นสตัว ์ เป็นเรือ่ง

เก่าแก่ทีเ่หน็ไดช้ดั เป็นเรื่องทีผ่่านววิฒันาการมาเป็นเวลาหลายลา้นปี 

เวลาทีข่า้พเจา้พดูวา่มนัเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นสตัวน์ัน้ ขา้พเจา้

ไม่ได้มเีจตนาที่จะดูถูกดูแคลนมนัแต่อย่างใด อดตีของความเป็นสตัว ์

วทิยาศาสตรไ์ดอ้ธบิายใหเ้หน็ถงึกระบวนการววิฒันาการของคนทีพ่ฒันา

มาจากสตัว์ประเภทต่างๆ ตัง้แต่พวกที่อาศยัอยู่ในน�้า ผ่านช่วงเวลา 

อนัยาวนาน ปรบัเปลีย่นมาหลายสายพนัธุ ์จนกระทัง่กลายมาเป็นคน ดงั

ทีเ่หน็ในปัจจบุนั

 ปรชีาญาณเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีนสตัว ์มนัเป็นชว่งเวลาแหง่ปัจจบุนั เรา

ด�าเนินเรื่องราวต่างๆ ผ่านสิง่ทีเ่รยีกว่าปรชีาญาณ สิง่ต่างๆ ทัง้หลาย 

ทีเ่กดิขึน้บนโลกใบน้ีมกัจะมทีีม่าจากปรชีาญาณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

ศกึษา การเมอืง การท�าธรุกจิ การประกอบอาชพี ไมว่า่เรือ่งศาสนาหรอื

เรือ่งปรชัญา กล็ว้นแต่มทีีม่าจากปรชีาญาณทัง้สิน้ สตัวไ์มม่คีวามสามารถ

เชน่น้ี ปรชีาญาณเป็นความสามารถทีม่ไีดเ้ฉพาะในคนเทา่นัน้

 สญัชาตญาณเป็นสิง่ที่ไม่ผดิพลาด มนัเป็นสิง่เก่าแก่ เป็นสิง่ 

ทีส่กุงอมและโตเตม็ที ่เราไมต่อ้งคอยออกค�าสัง่ ไมต่อ้งคอยเฝ้าระวงัหรอื
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ควบคมุมนั ไมว่า่จะเป็นการกะพรบิตา การเต้นของหวัใจ การหายใจ

เข้าออก ทกุส่ิงทกุอย่างล้วนด�าเนินไปได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ มนั

ไม่ได้อยู่ภายใต้การบงการของปรีชาญาณ แต่มนัอยู่ในอุ้งมือของ

สญัชาตญาณ สญัชาตญาณไมเ่คยผิดพลาด เราไมเ่คยลืมท่ีจะหายใจ 

ไม่เหมอืนปรชีาญาณทีม่โีอกาสผดิพลาดได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากปรชีาญาณ 

เป็นของใหม ่ เป็นสิง่ทีเ่พิง่จะมาถงึ เพิง่โผล่ออกมาจากทีใ่ดทีห่น่ึง และ

ก�าลงัมองหาตวัเองวา่แทท้ีจ่รงิแลว้มนัคอือะไร มนัควรจะอยูต่รงไหน และ

เน่ืองจากมนัไมม่รีากทีห่ยัง่ลกึ มนัจงึไรซ้ึง่สิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ประสบการณ์

 เมื่อเป็นดงันัน้มนัจงึตอ้งอาศยัสิง่ทีเ่ป็นความเชื่อ หลกัปรชัญา 

หรอือุดมคตมิาใชแ้ทนทีส่ว่นทีเ่ป็นประสบการณ์ โดยทีส่ ิง่เหลา่น้ีไดก้ลาย

มาเป็นแกนกลางของปรชีาญาณ มนัจงึมโีอกาสทีจ่ะผดิพลาดได ้ เพราะ

ความเชือ่ ปรชัญา และอุดมคตเิป็นสิง่ทีค่นเราสรา้งขึน้มา มนัเป็นผลติผล

จากหวัคดิของใครบางคน มนัไมส่ามารถใชไ้ดใ้นทกุสถานการณ์ บางครัง้

มนัอาจจะใชไ้ดผ้ลดใีนสถานการณ์หน่ึง แต่ในอกีสถานการณ์หน่ึงมนัอาจ

จะใชไ้มไ่ดเ้ลย ปรีชาญาณอาจท�าให้เรามืดบอด มนัไม่ได้ช่วยให้เรา

เหน็ส่ิงใหม่ๆ  มนัมกัจะหยิบเอาค�าตอบเก่าๆ มาใช้กบัค�าถามใหม่ๆ  

อยู่เสมอ

 มเีรือ่งเลา่วา่...

ในขณะทีแ่พตตี้และจอห์นก�าลังนัง่คุยกันอยู ่

ฝัง่ตรงขา้มกบัซ่องโสเภณแีหง่หนึง่ในกรงุดบัลนิ พวกเขา

ก�าลงัพูดคุยกนัเรือ่งคุณธรรมความดขีองผู้ทีม่ศีรทัธา 

ในศาสนาคาทอลกิ ทนัใดนัน้พวกเขาก็แลเห็นจดีอน  

กรนีเบริก์ พระผูใ้หญ่ในศาสนายวิ ก�าลงัเดนิตรงมายงั

ซ่องโสเภณีทีอ่ยู่ฝัง่ตรงข้ามนัน้ เมือ่มาถึงก็มองซ้าย 
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มองขวาแล้วรีบก้าวขึ้นบนัไดหายไปบนชัน้สองของ

อาคารนัน้

แพตตี้จงึกลา่วกบัจอหน์วา่ “จอหน์เหน็อะไรไหม 

ฉนัวา่ฉนัโชคดทีีเ่ป็นคาทอลกิ”

สบินาทต่ีอมาพวกเขากไ็ดเ้หน็นักบวชในนิกาย

โปรเตสแตนตท์่านหนึง่ก�าลงัเดนิจ�้าอา้วตรงมายงัประตู

ของซ่องโสเภณี มองไปรอบๆ และกเ็ดนิหายขึน้ไปบน

บนัไดอยา่งรวดเรว็

แพตตี้หวัเราะและกล่าวว่า “เจอพวกมอืถอืสาก

ปากถอืศลีเขา้อกีคนหนึง่แลว้ ขอบคณุพระเจา้ทีฉ่นัยดึมัน่

ในการเป็นคาทอลกิ”

หลงัจากนัน้เพยีงไมก่ีน่าท ีจอหน์กเ็อาขอ้ศอกถอง

แพตตี้และพดูวา่ “เฮย้! มองดทูางนัน้ส ินัน่มนับาทหลวง

โอเมอฟีก่�าลงัเดนิตรงมาทางนี้นะ”

ทัง้สองคนเฝ้ามองอย่างใจจดใจจ่อในขณะที ่

บาทหลวงตรงรีม่าทางซ่องโสเภณี และในทนัททีนัใด 

กห็ายวบัขึน้บนัไดไป ซึง่พอถงึตอนน้ี แพตตีก้ไ็มพ่ดูอะไร

อกี รบีลุกขึ้นยนื เคลือ่นมอืเป็นรปูไมก้างเขนทีบ่รเิวณ

หน้าอก พร้อมกบัตะโกนไปทีจ่อห์นว่า “เฮ้ย! ยนืขึ้น 

แลว้ถอดหมวกซะ คงตอ้งมคีนตายอยูบ่นนัน้แน่ๆ รูจ้กั 

ใหเ้กยีรตผิูต้ายบา้งส”ิ

 ปรชีาญาณไมไ่ดใ้หส้ิง่ทีเ่ป็นความจรงิเสมอไป มนัเตม็ไปดว้ยอคต ิ

มนัไมม่คีวามเป็นธรรม ทัง้น้ีเน่ืองจากโดยธรรมชาตขิองมนัแลว้ มนัไมม่ี

ประสบการณ์จากอดตี ไมเ่หมอืนกบัสญัชาตญาณทีค่อ่นขา้งยตุธิรรมและ
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ด�าเนินไปตามวถิทีางของธรรมชาต ิ ซึ่งเป็นเสน้ทางที่ปลอดโปร่งโล่ง 

เบาสบาย เป็นไปตามกฎของจกัรวาล แต่กเ็ป็นเรือ่งแปลกทีส่ญัชาตญาณ

มกัจะถกูต่อตา้น ถกูต�าหนิตเิตยีนจากศาสนาทัง้หลาย ในขณะทีป่รชีาญาณ

มักจะได้ร ับการยกย่องชมเชย แน่นอนที่สุด หากทุกคนเดินตาม

สญัชาตญาณแล้ว คงไม่มคีวามจ�าเป็นต้องมศีาสนา ไม่จ�าเป็นต้องมี

พระเจา้ ไม่ตอ้งมนีักบวช บรรดาสตัวท์ัง้หลายต่างกอ็ยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งมี

พระเจา้ ซึง่ขา้พเจา้กเ็หน็วา่มนักม็ชีวีติอยูไ่ด ้ สขุสบายด ี มคีวามเป็นไป

ตามธรรมดา ไม่ต้องเรยีกหาพระเจ้า ไม่มสีตัว์หรอืพชืชนิดใดที่ต้อง 

เสยีเวลาไปกบัการวติกกงัวลว่าจะกลวัตกนรก หรอืเกดิกเิลสมคีวาม

ตอ้งการจะไปสวรรค ์ เพราะหากเป็นเช่นนัน้แลว้ สวรรคก์บันรกกค็งจะ 

ไมแ่ตกต่างกนันกั

 ธรรมชาตเิองคงจะหวัเราะเยาะสิง่ต่างๆ เหล่าน้ีทีเ่กดิขึน้กบัคน 

หากนกสามารถมชีวีติอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึง่ศาสนา อยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งไป

โบสถ์ ไม่ตอ้งไปมสัยดิ หรอืไปวดั แลว้ท�าไมคนเราถงึท�าเช่นนัน้ไม่ได ้

บรรดานกและสตัวต์่างๆ หรอืแมแ้ต่ตน้ไมไ้มเ่คยต่อสูร้บราฆา่ฟันกนัดว้ย

เหตุผลทีว่่าเพื่อปกป้องศาสนาเลย การทีเ่รานับถอืศาสนาต่างกนั เช่น 

พวกหน่ึงเป็นอสิลาม อกีพวกหน่ึงเป็นฮนิด ูเรากลบัรูส้กึวา่เราอยูด่ว้ยกนั

ไม่ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนศาสนาเหมอืนฉันแล้วละก็ ฉันจะ

สามารถสง่ท่านขึน้สวรรคไ์ดใ้นทนัททีนัใดเลยทเีดยีว เมือ่ใดกต็ามทีเ่รา

พากนัหนัมายกยอ่งสญัชาตญาณ เมือ่นัน้ศาสนากค็งจะหมดความหมาย 

และน่ีน่าจะเป็นเหตุผลที่ท�าให้คนหลายคนหนัมาให้ความส�าคญักับ 

ปรชีาญาณมากกวา่ทีจ่ะมายกยอ่งสญัชาตญาณ

 สว่นทีส่ามทีถ่อืไดว้่าเป็นอนาคตนัน้ คอืสว่นทีเ่ป็นปัญญาญาณ 

ที่ขา้พเจ้าตอกย�้าสามค�าน้ี ก็เพื่อต้องการท�าความเขา้ใจให้ถ่องแท้ว่า

สญัชาตญาณเป็นเรื่องทางกายภาพ เป็นเรื่องของอดตีที่ส ัง่สมมาจาก
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ประสบการณ์เป็นลา้นๆ ปี มนัเป็นสิง่ทีไ่มเ่คยผดิพลาด ไมเ่คยบกพรอ่ง 

มนัท�าใหเ้กดิสิง่มหศัจรรยข์ึน้มามากมายในตวัทา่นโดยทีท่า่นไมรู่ต้วั ทา่น

ลองถามตวัเองดูสวิ่า อาหารทีเ่รากนิเขา้ไปนัน้แปรเปลีย่นมาเป็นเลอืด 

ทีห่ล่อเลีย้งร่างกายเราไดอ้ย่างไร เราหายใจไดอ้ย่างไรแมใ้นขณะทีเ่รา

นอนหลบั รา่งกายของเราตอ้งท�าอยา่งไรจงึจะสามารถแยกก๊าซออกซเิจน

ออกจากก๊าซไนโตรเจนได ้ ในโลกแห่งสญัชาตญาณอนัเป็นธรรมชาตน้ีิ 

มอีะไรทีใ่ชบ้งการเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่ออวยัวะทุกสว่นในรา่งกาย

ของเราน้ี เรารูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ตอ้งใชอ้อกซเิจนในปรมิาณมากแคไ่หนจงึจะ

พอดทีีจ่ะสามารถฟอกเลอืดเสยีใหก้ลายเป็นเลอืดดไีด ้และท�าใหส้ามารถ

สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปได้ มนัเป็นกระบวนการ 

ทีล่ะเอยีดออ่นและด�าเนินไปอยา่งไมจ่บสิน้

 นักวิทยาศาสตร์เองก็ยอมรบัว่าสญัชาตญาณท�าอะไรๆ ได้

มากกวา่ทีม่นุษยจ์ะคดิประดษิฐไ์ด ้ในรา่งกายคนเราขนาดไมใ่หญ่เทา่ใดน้ี

สิง่ทีส่ญัชาตญาณท�าใหเ้กดิขึน้นัน้มนัชา่งน่าอศัจรรยเ์สยีจรงิๆ เคยมกีาร

คดิกนัวา่ถา้นกัวทิยาศาสตรต์อ้งการจะท�าสิง่ต่างๆ ใหท้�างานไดเ้หมอืนกบั

การท�างานในรา่งกายของเราแลว้ เราอาจจะตอ้งสรา้งโรงงานทีก่นิพืน้ที่

ถงึหน่ึงตารางไมลเ์ลยทเีดยีว ท่านลองนึกดสูวิา่มนัจะเป็นเครือ่งจกัรทีม่ ี

ขนาดใหญ่มหมึาเพยีงใด และทีแ่น่ๆ กค็อืมนัมโีอกาสทีจ่ะผดิพลาดได ้

อยา่งแน่นอน เพราะเครือ่งจกัรอาจจะช�ารดุ อาจจะหยดุท�างาน หรอืเมือ่ใด

กต็ามทีไ่มม่กีระแสไฟ เครือ่งจกัรกจ็ะหยดุท�างานทนัที

 ทา่นลองกลบัมาพจิารณารา่งกายของทา่นดสู ิหากทา่นมชีวีติอยู ่

เจด็สบิปี มนักจ็ะเป็นการท�างานทีต่่อเน่ืองยาวนานถงึเจด็สบิปี โดยทีไ่มม่ี

การหยดุใดๆ หรอืบางทา่นอาจจะอยูถ่งึหน่ึงรอ้ยปีดว้ยซ�า้ไป เป็นหน่ึงรอ้ยปี

ทีส่ญัชาตญาณสามารถท�างานต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ เป็น 

กระแสไฟทีไ่หลไปอยา่งต่อเน่ืองไมเ่คยดบั ไมม่คี�าวา่ “ผดิพลาด” ทกุสิง่




