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ความเป็นมา 
 

 

ภาวะโลกและสงัคมในปจัจุบนัเต็มไปด้วยปญัหาและแรงกดดนัต่างๆ ทัง้ที่

เป็นธรรมและไมเ่ป็นธรรม  ผูท้ีไ่ม่ไดต้ัง้ตวัตัง้ใจจะเผชญิสิง่ เหล่านี้  เมื่อต้องเผชญิ

วกิฤต ิ อาจจะปรบัตวัไมท่นั  ยอมจาํนนต่อเหตุการณ์จนไมค่ดิสรรคส์รา้งสิง่ใหมท่ีด่ี

ได ้บา้งถงึกบัฆา่ตวัตาย หรอืทาํรา้ยทาํลายกนัซึง่ยิง่ทาํใหส้ถานการณ์เลวรา้ยลง 

 คณะผูจ้ดัทาํเหน็วา่เทปคาํบรรยายของอาจารยผ์ูบ้รรยายมปีระโยชน์อยา่งยิง่

ที่จะให้แนวทางสําหรบัท่านที่ต้องการชยัชนะในการฝ่าวกิฤติต่างๆ เหมาะแก่ยุค

สมยัเป็นอย่างยิง่  จงึขออนุญาตถอดเทปคําบรรยายและจดัพมิพ์เพื่อประโยชน์สุข

แกท่า่นทัง้หลาย 

ขอขอบพระคุณอาจารยท์ีก่รณุาอนุญาตใหจ้ดัพมิพห์นงัสอืนี้ 
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เกิดมาเพือ่ชนะ 
 

 

 

 

 

 

 



เกิดมาแลว้ตอ้งสู ้สูแ้ลว้ตอ้งชนะ 

 

เมือ่เกดิมาในโลกยุคแขง่ขนัเสรแีลว้นัน้  มสีิง่หนึ่งซึง่หลกีเลีย่งไมไ่ดค้อื  การ

แขง่ขนัต่อสู ้

ยิง่อยูใ่นโลกกวา้งการแขง่ขนักก็วา้งขวาง  ยิง่อยู่ในฐานะสูงการต่อสูก้ย็ ิง่

รนุแรงมากขึน้ 

จําไวว้่าแมไ้ม่อยากสูก้บัใคร  คนอื่นเขากจ็ะมาสูด้้วย  ทัง้คนทีอ่ยากไดส้ิง่ที่

เราม ี คนทีไ่มเ่หน็ดว้ย  แมค้นทีอ่ยูใ่นตําแหน่งระดบัเดยีวกนัแลว้แต่อยากมอีทิธพิล

เหนือกวา่ 

แมเ้ราจะไม่ต่อสูก้นัเอง  ชนชาตอิื่นกเ็ขา้มาแขง่ขนัต่อสูด้ว้ย  ดงันัน้  ทุกคน

ตอ้งพรอ้มสูเ้มือ่ควรสู ้ 

สาํคญัทีส่ดุคอื  สูอ้ยา่งไรใหช้นะ  และชนะอยา่งไรใหผ้าสกุ 

การต่อสูแ้ขง่ขนับางอยา่งนําคุณมาให ้ บางอยา่งนําภยัมาให ้ 

ชยัชนะบางอยา่งนําโทษมาให ้ บางอยา่งนําความสงบสขุมาให ้

ดงันัน้ เมือ่จาํเป็นตอ้งแขง่ตอ้งสูแ้ลว้ ตอ้งชนะ ถา้จะไมช่นะอยา่ไปสู ้เสยีหาย

เปลา่ๆ อยูเ่ฉยๆ ฉลาดกวา่ 

ความจรงิทุกคนที่ได้เกิดมาก็เพราะชนะการต่อสู้ระหว่างสเปิร์มสี่ล้านตัว 

นบัเป็นเลศิในสีล่า้นตวัจงึไดเ้กดิมา  ถา้แพว้นันัน้กไ็มไ่ดเ้กดิมาอยา่งนี้หรอก 

ทุกชวีติจงึเริม่ตน้ดว้ยชยัชนะทัง้สิน้ 

และเมือ่จะตอ้งชนะทัง้ที  กท็ําใหม้นัดแีละเหนือชัน้หน่อย  เรามาดูกนัว่าทํา

อยา่งไร 
 

 

 



ชวิีตนี้ใครลขิติ 

 

 ชวีติของเราอยู่ในมอืใคร ใครจะเป็นผู้บีบ ใครจะเป็นผูค้ลายชวีติให้แก่เรา 

หลายคนเคยบอกวา่ชวีตินี้พระผูเ้ป็นเจา้กําหนด บางคนกบ็อกว่าพรหมลขิติชวีติขา้ 

นัน่เป็นการกลา่วโทษทา่นผูส้งูสง่ 

 จรงิๆ พระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงเป่ียมไปดว้ยเมตตา เตม็ไปด้วยความปรารถนาดี 

และอุดมดว้ยความสุข กอปรดว้ยสตปิญัญา ทรงอํานาจอนัเหลอืลน้ ถ้าพระผูเ้ป็น

เจา้กาํหนดชวีติใครไดจ้รงิ พระองคจ์ะทาํใหทุ้กคนมคีวามสขุ มอีํานาจ มแีต่ความรกั

ใหแ้กก่นั แต่ปรากฏวา่ในโลกนี้กม็อียา่งอื่นทีพ่ระองคไ์มต่อ้งการ 

 นัน่แสดงวา่พระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดก้าํหนดทัง้หมด ทรงหา้มมนุษยไ์ม่ใหผ้ดิพลาด 

แต่มนุษยก์พ็ลาดผดิกนัเนืองๆ เมื่อผดิพลาดแลว้กท็รงมาช่วยอกี ทรงพยายามทัง้

ช่วยทัง้สอน ทัง้สัง่ ทัง้ไถ่บาปให ้มนุษย์กย็งัสรา้งบาปกนัไม่หยุด ไถ่เท่าไหร่กไ็ม่

หมด แสดงวา่มนุษยอ์ยูน่อกเหนือบงัคบับญัชาของพระเจา้ 

 พระผูเ้ป็นเจ้ายงัทรงบอกว่า พระองค์จะแยกมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม

หนึ่งคนทีท่ําดซีึ่งจะทรงประทานรางวลัให ้ กลุ่มหนึ่งพวกคนทําชัว่จะทรงลงโทษ  

เห็นไหมในที่สุดมนุษย์ก็เป็นไปตามการกระทําของตนเอง  โดยมีพระเจ้าเป็น

กรรมการดแูลความเป็นธรรมอยู ่

 ศาสนาพุทธก็สอนเช่นนัน้ว่า  มนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน  โดยมี

ท่านพระยายมราชเป็นผูก้ํากบัดูแลระบบความเป็นธรรมแหง่กรรม  พระยายมราช

เป็นตําแหน่ง  ผูท้ ีด่าํรงตําแหน่งนี้ในยคุนี้เป็นพรหมทา่นหนึ่ง 

 พระพรหมทา่นอื่นละ่ พระพรหมมแีต่เมตตา กรณุา มทุติา อุเบกขา ทรงฌาน

อยูต่ลอด  มแีต่สมาธ ิสต ิปญัญา  มแีต่สิง่ดีๆ ทัง้นัน้เลย  ถา้พระพรหมลขิติใครได้

จรงิจะไมม่ใีครในโลกนี้ช ัว่รา้ยหรอืเป็นทุกขเ์ลย เพราะพระพรหมมแีต่ความสุข และ



ทีส่าํคญัทีสุ่ดพระพรหมไมเ่พศ  ดงันัน้  ถ้าพระพรหมลขิติใครได้  มนุษยจ์ะไม่เสพ

กามกนัเลยทัง้โลก 

 แต่ปรากฏว่าโลกแห่งความเป็นจรงิไม่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้  นัน่แสดงว่ามนุษยม์ี

อสิระระดบัหนึ่งทีจ่ะกาํหนดชวีติของตวัเอง 

 กาํหนดไดด้ว้ยอะไร 

 กาํหนดไดด้ว้ยเจตนา  ความเพยีรพยายาม  และการกระทาํต่างๆ 

 ความคดิ  คาํพดู  และการกระทาํทัง้หมดของมนุษยเ์ป็นกลไกพลงังาน ไมว่่า

จะพดู  จะคดิ  หรอืกระทาํ  ลว้นมพีลงังานกาํจายออกมาตลอด 

 เชน่ เวลาจติใจทาํงาน จะทํางานในลกัษณะของจนิตภาพ จนิตภาพประกอบ

ดว้ยความนึกกบัความคดิ 

 ความนึก  นึกเป็นภาพ  มแีสงปรากฏ  มพีลงัแสงเขา้มาเกีย่วขอ้งแลว้ 

 ความคดิ  คดิเป็นเสยีง  เสยีงกม็คีลืน่เสยีงปรากฏ  มพีลงัเสยีงมาเกีย่วขอ้ง 

 ทัง้พลงัแสงและพลงัเสยีงสามารถแผก่ระจายไปไดร้อบๆ  นักวทิยาศาสตรจ์งึ

สามารถตรวจจบัไดว้า่  เวลามนุษยค์ดิกม็พีลงัแผอ่อกมา 

 ยิง่พูดยิง่มพีลงัใหญ่เลย  คําพูดนอกจากมพีลงัเสยีงแลว้  มนัยงัมพีลงัทีซ่่อน

เรน้ในเสยีงเรยีกว่า พลงัแห่งความหมาย อย่างพูดว่า “เออ คุณเป็นคนดจีงัเลยนะ 

น่ารกัจงัเลย” ความหมายของความดคีวามน่ารกัเขา้ไปประทบัอยูใ่นใจของผูฟ้งั ให้

เขาแช่มชื่นเบกิบาน  แต่ถ้าบอกว่า  “คุณนี่เป็นคนใชไ้ม่ได้เลย  น่าเกลยีดน่าชงั”  

ความหมายของความน่าเกลยีดน่าชงั  ใชไ้มไ่ด ้ มนัเขา้ไปอยู่ในใจคนฟงั  มผีลต่อ

จติใจของเขาทนัท ี

 จนิตภาพมพีลงัต่างๆ เหลา่นี้ 

 ถา้ยิง่การกระทาํกย็ิง่มพีลงัมากขึน้ ในการกระทําทุกการกระทํามนัเป็นกลไก

ของพลังงาน  มีการแผ่หรือการกระจายพลังงานออกไปแล้วไปสร้างพลังงาน

ต่อเนื่อง 



 พลงัต่อเนื่องทัง้หลายนี่เอง ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของทัง้ตวัผูก้ระทาํ

เองดว้ยและผูถู้กกระทําดว้ย และผลต่อเนื่องในธรรมชาตคิอืบุคคลอื่นทีร่บัผลดว้ย 

ทัง้สรรพสตัว ์ทัง้สิง่แวดลอ้ม รบัผลหมดเพราะพลงัมนักระจายไปในธรรมชาต ิ พลงั

ทีก่ระจายไปในธรรมชาตนิัน้เมือ่มนักระจายออกไปแลว้ ตามกฎดุลยภาพมนัจะหวน

กลบัมา เพราะวา่โลกนี้กเ็ป็นทรงเกอืบกลม  จกัรวาลกเ็ป็นทรงเกอืบกลม  กาแลก็ซี

กเ็ป็นวงจร  ทุกอย่างทีก่ระจายออกไปจากคนคนหนึ่งจงึจะหวนกลบัมาหาบ่อเกดิ  

จงึเกดิวบิากกรรมขึน้ 

 จากทีเ่ริม่ตน้กระจายออกไปจนกระทัง่หวนกลบัมา แต่ละชุดเราเรยีกว่า บ่วง

กรรม บ่วงกรรมหลายบ่วงถกัสานกนักลายเป็นชะตากรรม 

 เมื่อชะตากรรมทัง้หลายมาจากกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเอง ดงันัน้  ใครเป็น

คนกําหนดชวีติเล่า  มนักต็้องตวัเราเองใช่ไหม  ใครยงัไม่แน่ใจกไ็ปพสิูจน์ทดลอง

เสยีใหช้ดั 

 คําว่า ตวัเรา ไมใ่ชค่วามอยากหรอืความไมอ่ยาก แต่คอืเจตนาและกรรมอนั

เกดิจากเจตนาแลว้ 

 เมื่อทราบชดัแล้วว่า  ทุกคนเป็นผูถ้กัสานชะตาชวีติของตนเอง  โดยมเีทพ

อารกัษ์เป็นพีเ่ลีย้งและมพีระเจา้เป็นกรรมการ 

 เรือ่งทีน่่าคดิต่อไปกค็อื  ผูส้รา้งกบัสิง่ทีถู่กสรา้ง  ใครมอีํานาจมากกวา่กนั 

 โดยธรรมชาต ิ ผูส้รา้งย่อมมอีํานาจเหนือสิง่ที่ถูกสรา้งอยู่แล้ว คอืมนุษย์มี

อํานาจเหนือชะตากรรมส่วนใหญ่ที่ตนสร้างขึ้นเอง (อนันตรยิกรรมจะใหญ่กว่า

อํานาจควบคุมใดๆ) ดว้ยเหตุนี้  มนุษยจ์งึสามารถทีจ่ะเปลีย่นชะตากรรมของตนได ้

 นัน่หมายความวา่  มนุษยม์อีสิระทีจ่ะตดัสนิใจชวีติของตวัเอง  จะคลายกรรม

ทีช่ ัว่รา้ยทีต่วัเองไดท้าํมาแลว้กไ็ด ้ จะบบีตวัเองใหต้ายดว้ยกรรมชัว่รา้ยใหมก่ไ็ดอ้กี

เช่นกนั  คนทีจ่ะบบีหรอืคลายชะตากรรมกค็อืตนเอง  จติใจของตนเอง  และเจ้า

กรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 



 ชวีติของทุกคนจงึอยูใ่นอํานาจจติใจและกรรม  และการบรหิารชะตาชวีติของ

ตน 

 จงเลอืกเอาวา่ จะบบีชวีติของตวัเองใหต้าย หรอืจะคลายชวีติจติใจของตวัเอง

ใหเ้ป็นอสิระ 
 

 

 

 

 

 

 



พลกิชวิีตจากฝ่าเทา้เป็นฝ่ามอื 

 

มตีวัอยา่งเรือ่งจรงิอยูห่ลายตวัอยา่งในโลกนี้ทีม่นุษยส์ามารถพลกิชวีติตนเอง

ได ้

สองในหา้ของมหาเศรษฐทีีร่วยทีสุ่ดในประเทศไทยเคยถูกฟ้องลม้ละลายมา

ก่อน จากคนทีก่ําลงัจะลม้ละลาย (เป็นหนี้และตดิลบจนไม่อาจรบัผดิชอบได)้ กลบั

ฟ้ืนมาเป็นมหาเศรษฐอีนัดบัตน้ๆ ได ้

จอรจ์ โซรอส เป็นลูกชาวยวิทีย่ากจนมาก สมยัเดก็ๆ ต้องเร่ร่อนพเนจร อด

หลายมือ้กนิมือ้  เขาไดต้ัง้ปณิธานตัง้แต่ตอนนัน้ว่า  “แมฉ้นัจะเกดิมาจน  แต่ฉนัจะ

ไมต่ายอยา่งคนจนเป็นอนัขาด”   และจากปณิธานนัน้  เขาไดสู้ช้วีติจนกลายเป็น

มหาเศรษฐทีีท่รงอทิธพิลอยา่งยิง่ในวงการเงนิโลก  และเมือ่รํ่ารวยแลว้กไ็ดช้ว่ยเดก็

ทีย่ากจนและดอ้ยโอกาสไปทัว่โลก 

นัน่คอืเดก็พเนจรในอดตี  ทัง้นี้ไมไ่ดห้มายความวา่โซรอสเป็นคนดหีรอืคนชัว่  

นัน่เป็นคนละประเดน็กนั ประเดน็ทีต่้องเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ตอนนี้คอื เราเป็นอยา่งไร

ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งเป็นอยา่งนัน้ตลอด  เราลม้เหลวในวนันี้ไมไ่ดห้มายความ

วา่จะตอ้งลม้เหลวตลอดไป ผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้หลายลว้นสรา้งชวีติมาจากความยากลาํบาก

ทัง้สิน้ 

กเ็ดก็พเนจรโซรอสยงัทําได ้ไยเล่าคนไทยจะทําไม่ได ้ควรทีค่นไทยจะพลกิ

ชวีิตของตนให้ได้ทดัเทียมหรอืเหนือกว่าโซรอสหลายๆ คน ไทยจึงจะมอีํานาจ

ต่อรองหรอืต่อกรในการแข่งขนัในโลกเสรไีด้   สทิธเิป็นทรพัย์สากล  โอกาสเป็น

ของกลางสาํหรบัทุกคน  อยูท่ีว่า่ใครจะรูจ้กัใชใ้หบ้งัเกดิผลเทา่นัน้เอง 

หลกัการนี้เป็นสิง่สาํคญัในการแขง่ขนัทัง้หลาย หากใครคดิว่าเขาทําไดแ้ต่ฉนั

ทาํไมไ่ดห้รอก  กเ็ทา่กบัยอมแพแ้ลว้ตัง้แต่ยงัไมไ่ดสู้ ้ ชนชาตใิดมแีต่คนทีค่ดิอยา่งนี้  

ประเทศของชนเหลา่นัน้กจ็ะกลายเป็นเหยือ่ผูอ้่อนยุย่ในโลกแหง่การแขง่ขนัเสร ี



แต่ถา้จะสูก้ต็อ้งสูใ้หถู้กหลกัและมกีลยทุธแ์หง่ชยัชนะทีเ่หนือชัน้ 

ทีส่าํคญั  คนทีจ่ะชนะนัน้ตอ้งมัน่ใจในพลงัของตนเองและมปีณธิานทีย่ ิง่ใหญ่ 

ต่อไปนี้ประกาศไดเ้ลย  “ชวีตินี้ขา้ลขิติ” 

 



รบัผดิชอบตนเองจงึขึ้นสูวิ่ถคีวามส าเร็จ 

 

 ใครกต็ามทีย่งัโยนภาระรบัผดิชอบเกี่ยวกบัชวีติของตวัเองใหก้บัคนอื่น คน

นัน้จะไม่มโีอกาสประสบความสําเรจ็อนัยิง่ใหญ่ไดเ้ลย เพราะว่าเขายงัอ้างคนโน้น 

อา้งคนนี้ แลว้โยนหรอืปดัความรบัผดิชอบออกจากตวั  

 พระผูเ้ป็นเจา้หวงัดแีท้ๆ เวลาทุกขก์ไ็ปยดัเยยีดความผดิใหพ้ระองค์  หาว่า

เป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้  ชา่งไมเ่ป็นธรรมต่อพระองคเ์ลย 

 แต่ถ้าคนทีเ่ชื่อมัน่ว่าชวีตินี้ขา้ลขิติ เขาจะมาพจิารณาตนเองแลว้รบัผดิชอบ

ตนเอง รบัผดิชอบต่อความสาํเรจ็ ต่อความลม้เหลว แลว้พยายามทีจ่ะพฒันาตนเอง

อยา่งเตม็ที ่นัน่คอืจุดเริม่ตน้สูห่นทางแหง่ชยัชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชยัชนะคอืข ัน้แห่งพฒันาการ 

 

 ธรรมชาติทัง้หลายกําลงัไหลเลื่อนพฒันาไป สิง่เก่าๆทัง้หลายในชวีิตและ

ธรรมชาตจิะสลายไป แลว้สิง่ใหม่ๆ จะเขา้มาแทนที่เสมอ แมแ้ต่เซลล์กเ็หมอืนกนั 

เซลลเ์ก่าๆ จะค่อยๆ สลายหายไป แลว้เซลล์ใหม่ๆ จะค่อยๆ มาแทนที ่แมแ้ต่เมด็

เลือด  แม้แต่ความคิด  แม้แต่ความปรารถนา  และแม้แต่อารมณ์  มนัก็มกีาร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เช่นเดียวกนักบัโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่าง

ต่อเนื่องเชน่กนั ระบบและนวตักรรมใหมเ่ขา้มาแทนทีข่องเกา่อยูต่ลอดเวลา 

 ธรรมชาตทิัง้หลายกําลงัไหลเลื่อนเคลื่อนไปในกระบวนการแปลงเปลีย่น ทัง้

ภาวะ  ฐานะของทุกคนกก็าํลงัเปลีย่นไป  ถา้ตัง้ใจบรหิารกจ็ะดขีึน้  หากบรหิารไมด่ี

กจ็ะแยล่ง 

 คนที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทุกวันนี้  ก็จะถูกคลื่นลูกใหม่ทบัถมชงิตําแหน่งไปโดย

ธรรมชาต ิดงันัน้  ชยัชนะเป็นกลไกการทดแทนตามกระบวนการพฒันาการแห่ง

ธรรมชาตนิัน่เอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรา้งก าลงัใจทีย่ิง่ใหญ่ในตนเอง 

 

 ลองนึกถงึตอนทีช่วีติเป็นสเปิรม์ตวัหนึ่งวิง่หน้าเริด่จากพ่อไปสูแ่ม ่ทุกคนเป็น

ผูท้ีช่นะนะถงึไดเ้กดิมา  ถา้แพไ้มม่สีทิธิไ์ดเ้กดิมาเป็นคนอยา่งนี้หรอก 

 แต่หลายคนเมื่อเกดิมาแล้วลมืตวัเองเพราะมวัไปหลงโลก ยิง่หลงโลกมาก

เท่าไรกเ็หน็ว่าตนเองเลก็น้อยมาก  จงึอ่อนแอ  บรหิารโลกไม่ได ้ ทําไปทํามาเลย

ถูกโลกบรหิารไป 

 เราจะต้องมาสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเองกนัใหม่  เพื่อที่จะสร้างชยัชนะที่

ต่อเนื่องใหไ้ด้ ไม่ใช่ชนะในสมรภูมมิดลูกทเีดยีวแล้วที่เหลอืแพ้หมด มนัต้องชนะ

อย่างต่อเนื่อง เพราะชวีติไม่ได้จบเพียงแค่การเกดิ การเกดิเป็นจุดเริม่ต้นเท่านัน้ 

แต่ทุกคนทีเ่กดิมาเริม่ดว้ยชยัชนะแลว้ทัง้สิน้  และจงึมสีทิธิท์ ีจ่ะชนะต่อไป 

 การทีจ่ะชนะต่อไปไดจ้ะตอ้งสรา้งพลงัความมัน่ใจทีต่่อเนื่องเสมอ 

 กระบวนการสรา้งความเชือ่มัน่ คอื 

๑.  จะตอ้งสรา้งความมัน่ใจในตวัเอง 

๒. จะต้องอยู่กบัความเป็นจรงิแท้ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ อย่าอยู่กบัความจรงิที่

เป็นโทษ  อย่าอยู่กบัความเป็นจรงิเทยีม  หรอืแมค้วามเทจ็  เพราะจะไม่สามารถ

พฒันาอะไรใหด้ไีดบ้นสิง่เหลา่นัน้ 

ไม่ว่าจติใจ ไม่ว่าเรื่องราวในชวีติ ในสภาพแวดล้อม ในธรรมชาตทิัง้หลาย 

ตอ้งเลอืกเฉพาะความจรงิแท้ๆ  ทีม่ปีระโยชน์เทา่นัน้ จงึจะพฒันาตนเองไดอ้ยา่งตรง

ทางทีส่ดุและลดัสัน้ทีส่ดุ 

๓. เมื่อมีความจริงแท้ที่เป็นประโยชน์แล้ว อีกอย่างหนึ่ งคือจะต้องมี

ขบวนการพฒันาทีต่่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูโ้ลกที่เปลี่ยนแปลงไป การปรบั

โลกใหเ้ขา้หาตวัเองบางสว่น การปรบัตวัเองใหเ้ขา้หาโลกบางสว่น การรกัษาความ

สมดุลระหวา่งโลกและตวัเองในบางสว่น 



ทัง้สามประการนัน้จะต้องสมดุลกนั จะต้องหาจุดพอดใีหไ้ด ้ซึ่งจุดพอดขีอง

แต่ละคนไม่เหมอืนกนั  ใครที่หาจุดพอดไีด้  คนนัน้จะได้ประโยชน์สูงสุดในการ

ดาํรงชวีติ 

คําว่าประโยชน์สูงสุดไม่ได้หมายความว่าได้ทุกอย่างที่ต้องการหมด แต่

ประโยชน์สูงสุด คอื จุดทีพ่อดทีีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดแ้ละทีเ่หมาะสม และสรา้งประโยชน์

อยา่งต่อเนื่องกวา้งขวางยาวนานทีส่ดุ  นัน่คอืประโยชน์สงูสดุ 

๔. การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความจรงิแท้อย่างพอดี 

จะตอ้งมคีวามเดด็เดีย่วแน่วแน่  ไมใ่ชว่นันี้ฉนัจะตอ้งทาํใหไ้ด ้ ฉนัจะตอ้งสาํเรจ็  แต่

พรุง่นี้ฉนัคงทาํไมไ่ดแ้ลว้  ฉนัไปไมไ่หวแลว้ 

ตอ้งเดด็เดีย่วแน่วแน่สูส่าํเรจ็ใหไ้ด ้ ถา้ไมส่าํเรจ็ตายกนัไปเลยดกีว่า  มนัตอ้ง

ขนาดนัน้ 

คําว่า เดด็เดีย่ว คอื เดด็ใหเ้หลอือยา่งเดยีว มนัตอ้งสําเรจ็ ไมม่ทีางเลอืกอื่น

ว่ามนัอาจจะไม่สําเรจ็ หรอืมนัคงจะไม่สําเรจ็ หรอืเผื่อจะไม่สําเรจ็ไม่ได้ ได้อย่าง

เดยีวคอื “สาํเรจ็” เทา่นัน้ 

พระพุทธเจ้ายงัตรสัอธษิฐานเลยว่า “ถ้าตราบใดเราไม่บรรลุสมัมาสมัโพธิ

ญาณแลว้ไซร ้เราจะไมลุ่กจากอาสนะนี้เป็นอนัขาด” นัน่หมายความว่า ยอมพลชีพี

พระองคแ์ลว้  ตอ้งเดด็เดีย่วอยา่งนัน้จงึจะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
 

 

 

 

 

 



แพแ้ลว้จงึไดช้นะ 

 

มปีระเด็นอยู่สองประเด็นที่ต้องจดจําไว้เพราะมนัเป็นหลกัการที่แน่นอน

ตลอดกาล คอื 

ประการทีห่นึง่ อยา่จมอยูก่บัความผดิพลาดหรอืความลม้เหลว มนุษยท์ุกคน

เคยผดิเคยลม้มาก่อน ลองยอ้นคดิดู เมื่อครัง้หดัเดนิใหม่ๆ ตอนเป็นเดก็ๆ ทุกคน

เคยลม้ การลม้ทาํใหเ้จบ็ ความเจบ็ทาํใหจ้าํ ความจาํทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้การเรยีนรู้

ทําใหเ้กดิการพฒันา การพฒันาทําใหเ้ดนิดขีึน้จนเดนิเก่ง  แกร่งเป็นผูใ้หญ่อยู่ใน

วนันี้ 

ถ้าใครล้มแล้วมวัเสยีเวลาซํ้าเตมิตนเอง “โอ๊ย! ทําไมฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ 

ทําไมจะตอ้งเป็นฉนัดว้ย โชคชะตาไม่เขา้ขา้ง ไมม่ใีครปรานี พระเจา้ไม่เหน็ใจ พ่อ

แม่พี่น้องไม่เป็นธรรม”   โอดครวญต่างๆ นานา   นัน่คอืคนทีจ่มอยู่กบัความ

ผดิพลาดหรอืความลม้เหลว 

ผดิ  คอื  ทาํในสิง่ทีไ่มค่วรทาํ 

พลาด คอื  ไม่ทําในสิง่ทีค่วรทํา บางครัง้โอกาสดีๆ  มาหาเราแลว้ แต่เราไม่

ทําในสิง่ทีค่วร  หรอืเรามหีน้าทีท่ีจ่ะต้องทํา  แต่เราไม่ทําหน้าทีท่ีค่วรทํา  เรยีกว่า

พลาด 

ทัง้ผดิทัง้พลาดจะตอ้งกา้วล่วงออก อย่าไปฝงัตวัเองไวก้บัการผดิพลาดหรอื

ความลม้เหลวใดๆ   จะตอ้งกา้วลว่งออกมาใหไ้ด ้

พระพุทธเจา้จงึสอนเสมอวา่ ใหก้า้วลว่งออกจากความผดิพลาด 

วธิกีา้วลว่งออกจากความผดิพลาด คอื 

๑.  สาํนึกดว้ยปญัญาวา่ สิง่เหลา่นัน้เป็นสิง่ไมส่มควร  มผีลเป็นโทษภยั 

๒.  ตัง้ใจวา่ ต่อไปนี้ตลอดนิรนัดรเราจะไมเ่ป็นหรอืทาํเชน่นัน้อกีเป็นอนัขาด 



๓.  อะไรทีต่อ้งจดัการกต็ดัใจจดัการเสยีอยา่งเหมาะสม 

ในทางศาสนาครสิต์เองก็มกีารไถ่บาปคือ การสํานึกผดิ ไปสารภาพบาป

เพือ่ใหก้า้วลว่งออกมาจากการจมผดิ 

 แต่เมือ่จะกา้วลว่งแลว้อยา่ลมืใชป้ระโยชน์จากความผดิพลาดกอ่น 

ความผดิพลาดนัน้มปีระโยชน์ไม่น้อย ดุจเดยีวกบัเชือ้โรคทีเ่รานําไปใชเ้ป็น

วคัซนีป้องกนัความเจบ็ปว่ยได ้ บนผนืผา้ใบผนืหนึ่งนัน้ ถา้มแีต่สขีาวพดืหรอืดําพดื

กไ็มเ่ป็นภาพทีม่คีา่ แต่ถา้มทีัง้ขาวทัง้ดาํแสงเงา จงึเกดิและสามารถสรา้งภาพทีม่คีา่

ได ้ทัง้ความสาํเรจ็และความลม้เหลวคอืภาพทีเ่ราวาดบนผนืผา้ใบแหง่ชวีติ  ซึง่ตอ้ง

อาศยัแสงเงาของทัง้สองสิง่ ภาพจงึจะสมบูรณ์และยัง่ยนื 

และแมจ้ะลม้เหลวแคไ่หน จาํไวว้า่ทุกอยา่งเริม่ต้นใหมไ่ดเ้สมอ ไมว่า่จะพลาด

ไปสกัเท่าไหรก่ต็าม อากาศทีเ่ราหายใจเขา้ไปเป็นอากาศใหมเ่สมอทุกครัง้ทีห่ายใจ 

เซลลท์ีเ่กดิขึน้ในตวัเราเป็นเซลลใ์หมเ่สมอ เมด็เลอืดทีเ่กดิขึน้ในตวัเราเป็นเมด็เลอืด

ใหมเ่สมอ เมือ่เป็นเชน่นัน้  ทาํไมละ่  การเริม่ตน้ใหม่ๆ  จะเกดิขึน้ไมไ่ด ้

ตราบเทา่ทีเ่รายงัมลีมหายใจใหม ่ เราเริม่ตน้ใหมไ่ดทุ้กลมหายใจเลย 

ในเศรษฐสีามอนัดบัแรกของเมอืงไทย สองในสามเคยถูกฟ้องลม้ละลายมา

กอ่น แต่เพราะไมจ่มอยูก่บัความผดิพลาด ปรบัตวัใหม ่ปรบักลยุทธใ์หม ่กส็ามารถ

ชนะผงาดขึน้มาเป็นจา้วยทุธจกัรไดใ้นทีส่ดุ 

ดงันัน้ อย่าจมอยู่กับความผดิพลาดหรอืความล้มเหลวใดๆ  ชวีติจะพลาด

โอกาสเมือ่สิง่ใหม่ๆ  ทีด่เีขา้มา  คนตายเท่านัน้ทีล่ม้แลว้ไมลุ่ก  ดงันัน้  ถา้ยงัไมต่าย

จงลุกขึน้มา 

เมือ่ลุกขึน้จงึมกีําลงั หากแชอ่ยูก่บัภาวะไมพ่งึพอใจกจ็ะยิง่หนักและหมดแรง

มากขึน้ เหมอืนร่างกายถ้าอยู่เฉยๆไม่ออกกําลงักายกจ็ะยิง่หมดแรง  หมดสภาพ

มากขึน้  ชวีติกเ็ชน่กนั  คนจะสูต้อ้งลุก  ตอ้งฝึก  ตอ้งเตรยีมพรอ้ม 
 



ตอ้งสูถ้งึจะชนะ 

 

อกีประการหนึง่ ตอ้งสูถ้งึจะชนะ ถ้าไม่สูไ้มช่นะ สูก้บัอะไร สูก้บัความไมรู่ ้สู้

กบัอุปสรรคทัง้หลายนานาประการ ทัง้ภายในและภายนอก สูก้บัความขีเ้กยีจของ

ตวัเอง สูก้บัความทอ้แทถ้ดถอยของตวัเอง  สูก้บัภาวะทีม่คีนมาดูหมิน่เหยยีดหยาม  

เราตอ้งขึน้มาสู ้ตอ้งผงาดใจใหเ้ป็นอสิระเหนือสิง่เหลา่นัน้  ตอ้งสูถ้งึจะชนะจรงิ 

พระพุทธเจา้ตรสัไวว้า่ “บุคคลสามารถกา้วล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพยีร” มนั

จะมคีวามทุกขข์นาดไหนกต็าม เราสามารถทีจ่ะกา้วออกจากความทุกขไ์ดเ้พราะสู ้

เพราะเพยีร ท่านองคุลมิาลเองฆ่าคนมาเป็นจํานวนมาก  ตามกลไกธรรมดาท่าน

จะต้องตกนรกแน่นอน แต่ท่านสามารถก้าวล่วงออกจากความทุกข์นัน้ได้เพราะ

ความเพยีร นัน่แสดงวา่ถา้สูแ้ลว้สามารถชนะไดแ้น่นอน 

แต่ถ้าไม่สูก้ห็มดโอกาสชนะความทุกขท์ัง้หลาย กเิลสทัง้หลาย ความไม่เป็น

ธรรมทัง้หลาย  รอยํ่าเหยยีบทุกคนในโลกอยูแ่ลว้  ใครสูก้ม็โีอกาสชนะ  ใครชนะสิง่

ใดแลว้สิง่นัน้กไ็มม่าตอแยเราอกี 

อยา่งทีบ่อก ทุกคนเกดิมาเพือ่ชนะ ดงันัน้ ใครทีย่อมแพก้ไ็มค่วรเกดิมาตัง้แต่

ตน้ เหมอืนนกักฬีาทีต่ัง้ใจจะแพ ้ ไมข่ึน้เวทเีสยีเลยยงัจะเขา้ท่ากว่า  ไมเ่จบ็ และไม่

เสยีศกัดิศ์ร ี

ฉะนัน้  เกดิมาแลว้ควรสรา้งชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่ขึน้ไปเรือ่ยๆ 

พระพุทธเจ้าเคยตรสัว่า  อย่าดูหมิน่คนล้ม  ถ้าตราบใดที่เขายงัลุกเสมอ  

อย่างเช่นมพีระท่านหนึ่งบวชแล้วกส็กึ บวชแล้วกส็กึดว้ยเหตุแห่งทรพัย์บ้าง เหตุ

แห่งสาวบ้าง ด้วยเหตุแห่งสงัคมบ้าง แต่ท่านสกึไปแล้วท่านกส็ํานึกได้ ท่านกม็า

บวชอกี เป็นเชน่นี้อยูถ่งึเจด็ครัง้และในทีสุ่ดท่านกส็ามารถสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต์ได ้ 

พระพุทธเจา้ทรงสรปุวา่  อยา่ดหูมิน่คนทีเ่คยแพ ้ เพราะวนัหนึ่งเขาอาจจะลุกขึน้มา

สูแ้ละชนะได ้



แตห่ากใครยอมแพเ้บด็เสรจ็แลว้เป็นอนัว่า ชวีติจะดกัดานอยูอ่ยา่งนัน้ แต่ถา้

ไมย่อมแพ ้สูใ้หม ่สูใ้หมเ่จด็ครัง้ ถา้มนัไมไ่ดก้เ็อาสกัรอ้ยครัง้ ใหม้นัรูไ้ป อยา่งมากก็

แคต่าย 

ตายแลว้เกดิมาสูใ้หม่กย็งัไดถ้้าการสูน้ัน้มคีุณคุม้ค่า แต่ถ้าไม่มคีุณหรอืมแีต่

อาจไมคุ่ม้คา่กอ็ยา่เสยีเวลาตัง้แต่ตน้ 



ประเภทของชยัชนะ 

 

 เมือ่จะชนะทัง้ทกีช็นะใหด้หีน่อย ชยัชนะมหีลายประเภทแต่ละประเภทใหผ้ล

และรสต่างกนัคอื 

 ชยัชนะเหนือเมฆ คอื ชยัชนะโดยธรรม โดยบุญบารมแีละวาสนา ชยัชนะนี้

จะชนะแมไ้มอ่ยากชนะ ผูอ้ื่นจะยอมหลกีทางใหด้ว้ยความยนิดี และเมือ่ชนะแลว้กม็ี

รสแหง่ความมัน่คงทีใ่ครกท็าํลายไมไ่ดห้รอืไดก้ย็ากยิง่ 

 ชยัชนะทีเ่หนือชัน้ คือ ชยัชนะที่วางตําแหน่งให้ชนะอยู่แล้ว เช่น  ในยุค

การเมอืงเป็นใหญ่ ใครได้เป็นผูป้กครองกช็นะไปแล้วกว่าค่อน ในยุคที่สื่อมวลชน

เป็นใหญ่ นกัการเมอืงตอ้งกลวัสือ่มวลชน ดงันัน้ ถา้วางตําแหน่งเป็นสือ่มวลชนและ

ทําหน้าทีโ่ดยชอบกม็โีอกาสชนะไปแลว้กว่าครึง่  กระนัน้ในยุคการตลาดเสรเีช่นนี้   

ผูบ้รโิภคเป็นใหญ่เป็นนายที่แท้จรงิของธุรกจิทัง้หลายแมส้ื่อมวลชน ดงันัน้  หาก

วางตวัเป็นผูบ้รโิภคทีช่าญฉลาดและรวมพลงัต่อรองได ้กม็โีอกาสชนะสงูอยูแ่ลว้โดย

ตําแหน่ง ชยัชนะเช่นนี้เป็นชยัชนะเพราะความชาญฉลาด  ชนะไดโ้ดยง่าย  ใหร้ส

แหง่ความราบรืน่ 

 ชยัชนะทีห่อมหวาน คอื ชยัชนะทีคู่่ต่อสูต้่างฝา่ยต่างยอมใหก้นัและกนัเป็นผู้

ชนะ เชน่หนุ่มสาวทีต่่างยอมกนัและกนั หรอืเพื่อนรกักนัต่างยกยอ่งกนัและกนัและ

ยนิดใีหเ้ป็นผูช้นะ ชยัชนะเชน่นี้ไดม้าเพราะความสมัพนัธอ์นัลกึซึ้ง ใหร้สเป็นความ

ประทบัใจ อ่อนโยน และอยูเ่หนือเงือ่นไขทัว่ๆ ไป 

 ชยัชนะทีช่ ืน่มืน่ คอื ชยัชนะทีส่ามารถผนัศตัรูคู่แข่งมาเป็นมติร ทําสงคราม

ให้เป็นศานติธรรมอนัสมดุลที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ชยัชนะแบบนี้ให้รสแห่ง

ความรืน่รมยแ์ละชืน่มืน่ 



 ชยัชนะทีทุ่รเขญ็ คอื ชยัชนะจากการต่อสู้ที่เกนิกําลงัหรอืต้องสู้ขณะยงัไม่

พรอ้ม กวา่จะพฒันาตนและพากเพยีรสูใ้หช้นะไดก้ส็ุดทุรเขญ็ เป็นการต่อสูท้ีไ่มรู่จ้กั

ประมาณ แมเ้มือ่ชนะแลว้กจ็ะจดืชดืเพราะใจแขง็กระดา้งไปหมดแลว้ 

 ชยัชนะทีข่มขืน่ คอื ชยัชนะทีแ่ลกมาดว้ยการต้องสญูเสยีสิง่ทีร่กัหรอืสิง่ทีล่ํ้า

คา่ไป แมไ้ดช้ยัชนะมากจ็ะเศรา้โศกรนัทดยิง่นกั 

 ชยัชนะทีเ่สยีหาย คอื ชยัชนะทีไ่ดม้าโดยไม่ชอบธรรมหรอืโดยการกระทําที่

ไมช่อบ แมช้นะไดว้นัหนึ่งกจ็ะเสยีชยัชนะนัน้ไปโดยสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมเชน่กนั และจกั

เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทุกรุ่น สรุปแลว้ทุกฝา่ยมแีต่เสยีกบัเสยี แมเ้มื่อชนะอยู่กใ็ห้

รสแหง่ความแหง้แลง้ในดวงใจยิง่นกั 

 ชยัชนะทีห่วาดผวา คอื ชยัชนะทีไ่ดส้รา้งศตัรไูวม้ากในระหว่างการต่อสู ้เมือ่

ชนะแลว้กห็วาดผวาเหมอืนยนือยูบ่นคมหอกคมดาบทีต่อ้งระวงัตวัตลอดเวลา 

 ชยัชนะทีย่่อยยบั คอื ชยัชนะทีไ่ด้มาเพราะความบ้าในชยัชนะ เขาต้องสูทุ้ก

รปูแบบ ยอมสญูเสยีทุกสิง่เพยีงเพื่อใหช้นะ เมือ่ชนะแลว้กจ็ะไม่เหลอือะไรใหค้รอง

เลย เป็นชยัชนะทีย่อ่ยยบั ใหร้สแหง่ความภาคภมูทิีอ่า้งวา้งวา้เหว่ 

 ดังนัน้ เมื่อพร้อมจะสู้แล้วต้องสู้ด้วยกลยุทธ์ที่ดีด้วย เพราะการใช้วิธีสู้ที่

แตกต่างกนันัน้ จะทาํใหไ้ดม้าซึง่ชยัชนะต่างคุณภาพกนั 

 ขัน้แรกเลย  ตอ้งมทีศันคตทิีถู่กตอ้งต่อชยัชนะ 

ชยัชนะทีด่นีัน้ คอื ชยัชนะทีย่ ัง่ยนื ชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่นัน้ คอื ชยัชนะเหนือชยั

ชนะ นัน่หมายความว่า  ถ้าต้องการชยัชนะที่ยิง่ใหญ่ต้องสร้างชยัชนะใหแ้ก่ผูอ้ื่น

โดยมาก 

ชยัชนะทีเ่บยีดบฑีากนันัน้เป็นชยัชนะชัน้ตํ่า จาํไวว้า่ชยัชนะบนความพา่ยแพ้

ของคนอื่นเป็นการสรา้งศตัรู วนัหนึ่งเขากต็้องมาเอาคนื แลว้กจ็ะต้องเป็นผูแ้พใ้น



ที่สุด ดงันัน้ ชยัชนะที่ประเสรฐิ คอื ทําให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกนัเรยีกว่า win win 

strategy  ใหทุ้กคนไดห้มด ไมม่ใีครแพ ้ ไมม่ใีครเอาเปรยีบ 

ถา้เขา้ใจอยา่งนี้กช็นะใจดว้ยใจทีย่ ิง่ใหญ่แลว้ 



สิง่ทีต่อ้งชนะ 
 

 แทจ้รงิแลว้สิง่ทีเ่ราควรเอาชนะใหไ้ด ้คอื  

 ๑.  ดวงชะตา   

 ๒.  สถานการณ์   

 ๓.  อุปสรรค   

 ๔.  การแขง่ขนั  

และ   ๕.  ชนะตนเอง 

 นี่คอืหา้สิง่หลกัทีต่อ้งเอาชนะใหไ้ด ้ ไมใ่ชจ่อ้งไปชนะคนอื่นเสมอไป 

 ชะตากรรม นัน้เป็นสิง่ทีป่รบัเปลีย่นไดต้ามการบรหิาร (ศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก

หนงัสอื  “การบรหิารดวงชะตาชวีติ”  โดยผูบ้รรยายเดยีวกนั) 

 ขณะนี้ สถานการณ์ ต่างๆ ในโลกคอ่นขา้งวุน่และรา้ย แต่นัน่กค็อืโอกาสทีเ่รา

จะชนะไดเ้ชน่กนั คอื ชนะสถานการณ์ การชนะสถานการณ์นัน้ไมไ่ดห้มายความว่า

จะต้องไปทําลายสถานการณ์  แต่หมายความว่าต้องบรหิารทุกสถานการณ์ใหเ้กดิ

ประโยชน์ใหไ้ด ้

 คนทีป่ระสบความสําเรจ็ยิง่ใหญ่ย่อมเหน็ว่าปญัหาคอืโอกาส ขณะทีค่นพ่าย

แพย้อ่มเหน็โอกาสเป็นปญัหา 

 ทุกสิง่ในโลกนี้พรอ้มจะเป็นปญัหาเสมอถา้เราไมเ่ขา้ใจมนั แต่ถา้เราเขา้ใจมนั

จรงิ กจ็ะเหน็โอกาสเสมอในทุกสถานการณ์เชน่กนั 

 เหมอืนทีเ่คยเตอืนสตพิวกเราเนืองๆ วา่ จงทอ่งคาถาประโยชน์ทุกสิง่ไวว้า่ 

 “ลาภมกีด็ ี จะไดส้รา้งบารมใีหย้ิง่ใหญ่ 

 เสือ่มลาภมกีด็ ี  จะไดป้ลอ่ยวางใหย้ิง่ใหญ่ 

 ยศมกีด็ ี จะไดเ้กือ้กลูใหก้วา้งขวาง 



 เสือ่มยศมกีด็ ี จะไดเ้ป็นอสิระใหไ้พศาล 

 นินทามกีด็ ี จะไดรู้ว้า่ใครคอืมติรเทยีม 

 สรรเสรญิมกีด็ ี จะไดรู้ว้า่ใครคอืมติรแท ้

 สขุมกีด็ ี จะไดเ้ขา้สมถะใหล้กึซึง้ 

 ทุกขม์กีด็ ี จะไดว้ปิสัสนาใหห้ลุดโลง่เรยีบรอ้ย”  

 อุปสรรค เป็นอกีสิง่หนึ่งซึ่งตอ้งเอาชนะให้ได ้หาไมม่นัจะปิดกัน้ความสาํเรจ็

และพฒันาการของชวีติ  การเอาชนะอุปสรรคกค็อืการยกเลกิความจํากดัออกไป  

เปิดโอกาสแหง่ความสาํเรจ็ใหม้ากขึน้  โดยพฒันาศกัยภาพใหเ้หนืออุปสรรค 

 ขอ้จํากดัในชวีติ ในศกัยภาพ ในความสมัพนัธ์ทัง้หลาย นัน่คอืสิง่ทีต่อ้งชนะ

ใหไ้ด ้ ถา้ยกเลกิขอ้จํากดัไดน้ัน่ด ี ถา้ยกเลกิไม่ไดต้อ้งควบคุมใหไ้ด ้ ถ้าคุมไม่ไดก้็

ใชอุ้ปสรรคเป็นแรงขบัไปสูค่วามสาํเรจ็ทีย่ ิง่กวา่ 

 อกีสิง่หนึ่งทีต่อ้งชนะใหไ้ดค้อื การแขง่ขนั  แต่การแขง่ขนัเชงิสรา้งสรรคน์ัน้

ไมใ่ชค่นแขง่กบัคน  การแขง่ขนัทีส่รา้งสรรคม์สีามประการคอื 

 หนึ่ง แขง่กบัเป้าหมาย มนุษยเ์ราทุกคนลว้นมเีป้าหมายซึง่เราตอ้งแขง่กบัมนั

จนกวา่จะพชิติมนัไดใ้นทีส่ดุ 

สอง แขง่กบัมาตรฐานสากล มาตรฐานใดในสายงานหรอืวชิาชพีทีเ่ราทําอยู ่

เขามมีาตรฐานอยา่งไร  เราตอ้งพชิติใหไ้ดแ้ละทาํใหด้กีวา่  เรากจ็ะเป็นผูช้นะ 

สาม แข่งกบัเวลา มนุษย์ทุกคนมอีายุขยัจํากดั กรรมก็ตามอยู่ตลอดเวลา 

ดงันัน้ ต้องสรา้งสรรค์และแข่งกบัโอกาสแห่งความเสยีหายที่กรูเขา้มาใหท้นัเวลา

ดว้ย 

และสุดทา้ยทีต่อ้งชนะคอื ชนะตนเอง ในการเอาชนะตนเองนัน้มสีองประการ

ทีต่อ้งจดัการคอื 



หนึ่ง เอาชนะกเิลสตณัหา ตวัพาเราไปสูห่ายนะ กเิลสตณัหานี่เวลามนักําเรบิ

มนัมเีหตุผลมากระซบิเราสารพดั  ตอ้งใจแขง็  เอามาตรฐานแหง่ธรรมเป็นปราการ

ป้องกนัไมใ่หม้นักระชากลากจูงชวีติเราออกนอกทางอนัควร  มเิช่นนัน้ จะตอ้งพบ

ความหายนะในทีส่ดุ 

การเอาชนะกเิลสไดน้ัน้จะกอ่ใหเ้กดิพลงัอศัจรรย ์กเิลสนัน้เหมอืนกองใบไมท้ี่

ทบัถมกนัอยู่  ถ้าเราจุดไฟเผาใบหนึ่งได้  ไฟมนัจะลามไปทําลายใบอื่นไดด้ว้ย  

กเิลสกเ็ชน่กนั  หากเราใจแขง็เอาชนะกเิลสทีม่าหลอกล่อใจไดส้กัตวั  ใจจะมกีําลงั

ไปจดัการกบักเิลสอื่นๆ ไดด้ว้ย 

สอง เอาชนะภาวะเดมิใหไ้ด ้หมายความว่า ต้องเพยีรพยายามอยู่เสมอทีจ่ะ

ทําทุกอย่างในชวีติใหด้กีว่าเดมิใหไ้ด ้เมื่อวานเป็นอย่างไร วนันี้ต้องดกีว่าเมื่อวาน 

วนันี้เป็นอย่างไร พรุ่งนี้ต้องดกีว่าวนันี้  ทัง้ในเรื่องของภาวะจติใจและสมรรถภาพ

ทางกาย เราจะบรหิารสิง่เหลา่นี้ไดต้อ้งบรหิารตนเองอยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอ 

นัน่คอืการเอาชนะตวัเองซึง่เป็นชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในชวีติ โบราณจงึบอก

วา่ “ชนะอื่นหมืน่แสนไมเ่หมอืนแมน้ชนะใจตน” 

นัน่คือสิง่ที่เราพึงเอาชนะ ซึ่งต้องเลือกให้ดีจรงิๆ แล้วชวีิตที่สําเร็จสุขไม่

จําเป็นต้องชนะทุกเรื่องในชวีิต เพราะหากจะเอาชนะทุกสิง่ ชวีิตก็ต้องต่อสู้เป็น

พลัวนัอยูต่ลอดเวลาจนไมม่เีวลาทีจ่ะเสพรสแหง่ชยัชนะใดๆ ทีไ่ดม้าเลย 

อะไรควรชนะกส็ู ้อะไรไมคุ่ม้สูก้อ็ยา่เสยีเวลา 
 

 

 

 

 

 

 



กลา้เผชญิสิง่ต่างๆอย่างจริงใจดว้ยปัญญา 
 

นักธุรกจิทัง้หลายที่เขาผงาดขึ้นมาในโลกธุรกจิ รํ่ารวยขึ้นมาได้เพราะเขา

เผชญิความเสีย่ง คนทัว่ไปพออะไรทีไ่ม่แน่นอน มนัเสีย่งมาก ชกัจะไม่เอาละ ถอย

เลย แต่นกัธรุกจิเขากลา้  ลกัษณะหนึ่งของนกัธุรกจิทีพ่เิศษมากคอืกลา้เสีย่ง 

หรอืนกัการเมอืงทัง้หลายทีป่ระสบความสาํเรจ็ได ้เพราะกลา้ทีจ่ะเขา้ไปอยูใ่น

ท่ามกลางปญัหา กลา้ทีจ่ะไปแบกรบัอุปสรรค กลา้ทีจ่ะเผชญิเสยีงตฉิินนินทา หรอื

แมก้ระทัง่การต่อตา้นหรอืการคดัคา้นจากฝา่ยคา้น  กลา้ทีจ่ะเผชญิสิง่เหลา่นี้ 

แมแ้ต่คนทีจ่ะเป็นพระพุทธเจา้เอง พระองค์ตรสัว่า พระองค์จะต้องเป็นพระ

โพธสิตัว์บําเพญ็เพยีรเป็นเวลานาน ในขณะที่เป็นพระโพธสิตัว์จะต้องมใีจยิง่ใหญ่

มหาศาลชนิดที่แมเ้หน็ทะเลเดอืดอยู่ขา้งหน้ากย็งักลา้ที่จะโดดลงไปในทะเลเดอืด 

แลว้พยายามว่ายไปสู่ฝ ัง่เพื่อไปช่วยคนในฝ ัง่โน้นใหไ้ด ้ถา้ใครไมก่ลา้กระโดดลงไป

ในทะเลเดือดก็หมดสิทธิเ์ป็นพระพุทธเจ้า นัน่หมายความว่าพระองค์เห็นทุกข์

มหาศาลทีอ่ยูข่า้งหน้า แต่พระองคฝ์า่ฟนัทุกขน์ัน้ไปจนกระทัง่ไปถงึจุดสงูสุดคอืการ

เป็นพระพุทธเจา้ได ้จนสามารถสาํเรจ็เป็นพระพุทธเจา้ไดใ้นทีส่ดุ 

หรอืแมแ้ต่กระทัง่การทําดาบซามูไรสกัอนั เคยสงัเกตไหมว่าเขาจะเลอืกเอา

เหลก็เนื้อดมีาเผาไฟ แลว้กเ็อาไปทุบ ทุบแลว้กไ็ปแชน้ํ่าเยน็ แลว้ไปเผาอกี แลว้ทุบ

อกี กระทบทัง้รอ้นทัง้เยน็ทัง้โดนทุบครัง้แลว้ครัง้เล่าจนกระทัง่เหลก็นัน้เหนียว เนื้อ

ควบแน่น บางเฉยีบคมมาก กลายเป็นดาบซามไูร 

ชวีติกเ็ช่นกนั จะเป็นชวีติที่ประสบความสําเรจ็ได้ต้องอดทน ผ่านรอ้นผ่าน

หนาว ผา่นอุปสรรค บางทตีอ้งโดนทุบดว้ยแรงกดดนัต่างๆ นานารอบขา้ง ไมว่่าจะ

เป็นกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็น

ความสมัพนัธ ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตวัเองอะไรต่างๆ นานาทีม่าเป็นแรงกดดนั



นักสูเ้สมอ จะต้องฝ่าฟนัสิง่เหล่านี้ไปให้ได้ เมื่อผ่านได้ กจ็ะเหนียวแน่นเฉียบคม

เหมอืนดาบซามไูรในทีส่ดุ 

ดงันัน้ ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องที่ใครนึกอยากได้ก็ได้ แต่มนัเป็นเรื่องที่ต้อง

พากเพยีรพยายามอดทนฝา่ฟนัเสมอจงึจะไดม้า 
 



แกร่งอย่างอ่อนโยน 
 

เมือ่ความสาํเรจ็ยอ่มไดม้าดว้ยการต่อสูเ้พยีรพยายาม ดงันัน้ จติใจตอ้งแกรง่

จงึจะชนะได ้

กระนัน้  ความเข้มแขง็มไิด้หมายความว่าต้องกร้าว เพราะหากแขง็กร้าว

จนเกนิไป    ลูกหลานบรวิารเพื่อนพอ้งกจ็ะขวญัเสยี    จะต้องเขม้แขง็อยู่ในความ

พอดอีนัเหมาะสมดว้ยกุศโลบายอนัสมควรดว้ย  นัน่คอืแกรง่อยา่งอ่อนโยน 

 ดูรากไมส้ ิ มนัทําตวัยดืหยุ่นแต่สามารถเจาะหนิอนัแขง็กระด้างเขา้ไปดูด

อาหารได ้หนิอนักระดา้งเสยีอกีทีไ่มม่ปีญัญาเจาะตน้ไม ้

 เลอืกเอา  จะเป็นรากไมอ้นัอ่อนสลวยอย่างเขม้แขง็ผูเ้จาะหนิ  หรอืเป็นหนิ

อนักระดา้งใหร้ากไมเ้จาะ 
 

 

 



ยุทธศาสตร์การสรา้งชยัชนะ 

 

 เมือ่พรอ้มสรา้งชยัชนะแลว้  ต่อไปกท็าํใหช้นะจรงิๆ 

 การจะไดม้าซึง่ชยัชนะนัน้สามารถใชเ้ครือ่งมอืไดห้ลายประการ คอื 

 หนึง่ ชนะโดยความเพยีร ความเพยีรเป็นสิง่หนึ่งอนันํามาซึ่งชยัชนะได ้ดงัที่

พระพุทธองค์ทรงบอกว่า  “บุคคลล่วงทุกขไ์ด้ด้วยความเพยีร”  คอืเพยีรที่จะออก

จากทุกข ์ ถา้เพยีรจรงิอยา่งไมห่ยดุยัง้  สกัวนัหนึ่งมนักห็ลุดแน่  แต่ถา้ไมเ่พยีรกไ็ม่

มโีอกาสชนะ  รวมทัง้ชนะอื่นใดทีช่นะไดย้ากกล็ว้นตอ้งใชค้วามเพยีรประกอบดว้ย

ทัง้สิน้ 

 สอง ชนะโดยอ านาจทีเ่หนือกว่า  เมื่อมอีํานาจเหนือกว่าสิง่ใด  จะจดัการสิง่

นัน้ไดง้า่ยมาก  เชน่  ในหมูค่ณะใครกลา้มากทีส่ดุ  คนทีก่ลา้น้อยกวา่กจ็ะยกใหเ้ป็น

ผูนํ้า  ใครมปีญัญาธรรมมากทีสุ่ด  คนอื่นๆ กจ็ะยกใหเ้ป็นหวัหน้า  เป็นตน้  ดงันัน้ 

ตอ้งหมัน่สัง่สมคุณสมบตัทิีป่ระเสรฐิหรอืบารมใีหส้มบูรณ์  บารมนีัน่แหละคอือํานาจ 

คนทีม่อีํานาจมากๆ นัน้ พูดอะไรคนจะฟงั เชื่อ และปฏบิตัติาม ถา้มอีํานาจ

ในตนมากๆ ธรรมชาตฟิงัดว้ย  พวกนี้จะมวีาจาสทิธิ ์ สิง่ต่างๆ จะเป็นไปตามทีพ่ดู 

แมใ้นการต่อสูต้่างๆ กเ็ช่นกนั  เมื่อจําเป็นต้องใชยุ้ทธปจัจยัเดยีวกนั  ยุทธ

ปจัจยันัน้ๆ ของใครมอีานุภาพมากกว่ากอ็าจจะเอาชนะไดโ้ดยงา่ย  เชน่  สงคราม

อ่าวเปอรเ์ซยี เป็นตน้ 

 แต่ถ้ามยีุทธปจัจยัอื่นเขา้มาเกีย่วขอ้ง ผลกอ็าจเปลีย่นไปได ้เช่น คนทีข่ยนั

สองคน  คนหนึ่ งมีปญัญาดี  อีกคนด้อยปญัญา  ขยันเท่ากันแต่จะประสบ

ความสาํเรจ็ไมเ่ทา่กนั 



 สาม ชนะโดยปญัญา ปญัญานี่สามารถสรา้งไดทุ้กสิง่ ทัง้โดยทนัใด เชน่ การ

สรา้งความสุข โดยลําดบั เชน่ การสรา้งประดษิฐกรรม โดยองคร์วม เชน่ การสรา้ง

ชาต ิและโดยเจาะจง เชน่ การสรา้งความรํ่ารวย  

 พระพุทธเจา้ตรสัวา่ บุคคลผูม้ปีญัญายอ่มหาทรพัยไ์ดโ้ดยไมย่ากเลย 

 สี ่ชนะโดยกลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นสิง่ที่สามารถผนัได้หลากหลายตามความ

เหมาะสมกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งการเอาชนะ 

 ถา้ตอ้งการเอาชนะอุปสรรค  ตอ้งเลกิขอ้จาํกดัอนัเป็นอุปสรรค 

 ถา้ตอ้งการเอาชนะคูแ่ขง่  ตอ้งเอาคูแ่ขง่มาเป็นพนัธมติร 

 ถา้ตอ้งการเอาชนะคนด ี ตอ้งใชย้ทุธวธิทีีด่ใีหเ้กยีรตแิละจรรยามรรยาทงาม 

 ถา้ตอ้งการเอาชนะคนเลว  ตอ้งใชยุ้ทธวธิทีีร่า้ยกาจ  เชน่  เอาโจรลา้งโจร  

ไมค่วรเอาคนดีๆ  ไปลา้งโจรใหเ้สยีกาํลงัคนดเีพราะจะไมเ่ป็นธรรม 

 ถ้าต้องการเอาชนะคนทีด่ีๆ  เลวๆ  ต้องใชร้ะบบการพฒันากํากบักระชบั

พฤตกิรรม 

 ถา้ต้องการเอาชนะสถานการณ์   ตอ้งถอนตนจากอทิธพิลสถานการณ์แลว้

บรหิารอยา่งอสิระ 

ถา้ตอ้งการเอาชนะความหายนะ   ตอ้งพฒันาใหเ้รว็กวา่อตัราความเสือ่ม 

หา้ ชนะโดยบุญ  คนมบุีญมากจะเกดิบุญฤทธิ ์ คอื  อํานาจอนัสาํเรจ็ไดด้ว้ย

ความบริสุทธิซ์ึ่งเป็นชยัชนะที่ประเสริฐในโลก (ท่านที่สนใจรายละเอียดศึกษา

เพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอื  “ฤทธศิาสตร”์  โดยผูบ้รรยายเดยีวกนั) 

หก ชยัชนะโดยความลงตวั ซึง่เป็นพลงัรวมของหมูค่ณะทีม่าสมัพนัธ์กนั ถ้า

ลงตวักนัแล้ว พลงัรวมจะยิง่ใหญ่กว่าคนแยกกนัอยู่แยกกนัทํา และจะชนะแมส้ิง่ที่

ชนะโดยยากได ้แต่ถา้ไมล่งตวักนั  ตกีนั แตกกนัเสยีกอ่น กจ็ะแพแ้มใ้นหมูค่ณะ 



เจด็ ชนะโดยธรรม ชยัชนะโดยธรรม คอื ชยัชนะทีเ่หนือชัน้ ซึง่จะเกดิขึ้นเมือ่

เราบรรลุธรรม ทรงธรรม มนัจะมอีํานาจเหนือสรรพสิง่ นํามาซึง่ชยัชนะทีเ่หนือชัน้ 

นัน่คอืยทุธศาสตรก์ารสรา้งชยัชนะ 

และถ้าใชอุ้ปกรณ์ทัง้หมดผสานกนั จะทรงพลานุภาพทีสุ่ด และชยัชนะทีไ่ด้

จะเป็นชยัชนะโดยสมบูรณ์ 
 

 



สิง่ส  าคญัในการไดม้าซึง่ชยัชนะ 
 

กอปรภารกิจใดนัน้ไม่ส าคญั ทีส่ าคญัทุ่มเทให้กบัสิง่นัน้เพยีงใด ผู้ประสบ

ความส าเรจ็ในการกจิลว้นเป็นผูอุ้ทศิชวีติใหก้บังานนัน้เสมอ 

ที่สุดของการทําทุกสิง่ เราจะต้องแลกด้วยชวีิต แลกด้วยชวีิตนี่สูงสุดแล้ว 

แลกดว้ยทรพัยน์ี่ยงัน้อย  แลกดว้ยเลอืดเนื้อยงักลางๆ  แต่แลกดว้ยชวีติมนัสุดของ

ชีวิตทัง้ชีวิตแล้ว ไม่มีอะไรยิ่งกว่านัน้ ดังนัน้  คนที่แลกด้วยชีวิตมักจะประสบ

ความสาํเรจ็สงูสุดของชวีติ เชน่ ไอน์สไตน์ เอดสินั  กาลเิลโอ  พระอานนท ์ หรอื

มหาตมะคานธ ี ท่านเหล่านี้แลกความสําเรจ็มาดว้ยชวีติและทุ่มเทชวีติใหก้บังาน 

สรา้งโลกหรอืสรา้งความสาํเรจ็ในโลก สรา้งความสาํเรจ็ไวป้ระดบัโลก  ความสาํเรจ็

ของทา่นจงึยิง่ใหญ่  ทา่นจงึไดเ้ป็นมหาบุรษุของโลก 

โลกนี้ยงัตอ้งการวรีบุรษุวรีสตรอีกีมาก 

จงลุกขึน้เถดิ ตาอยูด่า้นหน้ามไีวม้องขา้งหน้า กจ็งมองไปในอนาคต อยา่มวั

ไปเคีย้วเอือ้งแหง่อดตีอนัผพุงั 

แมจ้ะลม้เหลวไปบา้ง นัน่คอืบทหนึ่งในขัน้ตอนการสรา้งความสาํเรจ็ จําไวว้่า

ชยัชนะไมไ่ดม้มีาแต่เกดิ  แต่ชยัชนะจะเกดิดว้ยการสรา้งขึน้มา 

ทุกคนในโลกนี้ไมไ่ด ้born to be แต่มนัมขี ัน้ตอนแหง่ความสาํเรจ็ ดงันี้ 

Born to Learn  

Learn to Do 

Do to Develop  

Develop to Achieve 

Achieve to Be 



ในชว่งของการเรยีนรูน้ัน้ตอ้งเรยีนรูท้ ัง้คุณและโทษ ทัง้ความสาํเรจ็และความ

ลม้เหลว ชยัชนะจงึจะแขง็แกรง่ 

ดงันัน้  ทัง้ความสาํเรจ็และความลม้เหลวคอื  jigsaw ทีส่านสรา้งเป็นชยัชนะ

ในทีส่ดุ 

จงผงาดชวีติจติใจขึน้มาดว้ยเจตนาอนัประเสรฐิ ดว้ยปญัญาอนัสุขมุรอบคอบ 

ดว้ยอารมณ์อนัเป็นหนึ่ง และดว้ยความจําเป็นทีต่อ้งสาํเรจ็ จงกา้วเดนิไปขา้งหน้า

ไปหาชยัชนะสาํหรบัตน  สาํหรบัสงัคม  สาํหรบัมนุษยชาต ิ และสาํหรบัระบบธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีส่ดุแห่งชยัชนะ 
 

ชยัชนะทีสู่งสุด คอื ชยัชนะทีไ่ม่ตอ้งต่อสูอ้กีต่อไป นัน่หมายถงึชยัชนะถาวร 

ซึง่คอืทีสุ่ดแหง่ชยัชนะ ชนะอื่นใดมากเพยีงไหนเกรยีงไกรอยา่งไรกไ็มม่ัน่คงเท่าถงึ

ทีส่ดุแหง่ววิฒันาการ 

ดงันัน้ ชยัชนะทัง้หลายที่จะสร้างนัน้ พงึเป็นไปเพื่อการสานหนทางสู่ที่สุด

แหง่ววิฒันาการ  จงึจะบรรลุสดุยอดชยัชนะได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรกัษาไวซ้ึง่ชยัชนะ 
 

 ชยัชนะกบัหายนะอยูใ่กลก้นัแค่พลกิฝา่มอื  ดงันัน้  เมือ่ไดช้ยัชนะแลว้ตอ้ง

รกัษาชยัชนะไวใ้หด้ ี มใิหพ้ลกิไปสูห่ายนะได ้

 สิง่ทีม่กัทําลายชยัชนะของผูนํ้าทัง้หลาย คอื สุรา นาร ีวจเีหยยีดหยามผูอ้ื่น 

ความไมเ่ป็นธรรม การคบคนโฉด และการพนนั 

 สรุา พาผูนํ้าหลายคนพนิาศไปแลว้ เชน่ เตยีวหยุตอ้งเสยีเมอืงไปเพราะความ

เมามายจนควบคุมตนไมไ่ดน้ัน่เอง  ดงันัน้  คดิจะเป็นผูนํ้า  หา้มเมาเป็นอนัขาด! 

 นาร ี มพีษิอยูใ่นความงาม ซึง่ทําใหผู้นํ้าจํานวนมากต้องเดอืดรอ้น เชน่ ตัง๋

โต๊ะตอ้งตายเพราะมายานางเตยีวเสีย้น   คลนิตนัตอ้งเสยีความงามสงา่เพราะลวูนิส

กี ้ เป็นตน้  ดงันัน้ เมือ่เป็นผูนํ้า หา้มผดิประเวณีเป็นอนัขาด รสกามอนัเลก็น้อยจกั

ทาํลายรสรกัและศรทัธาอนัยิง่ใหญ่ของมหาชน 

 วจดีูหมิน่เหยยีดหยามผูอ้ื่น เป็นการสรา้งศตัรูมาทําลายตนในภายหลงั เช่น 

อว้นเสีย้วดหูมิน่เหยยีดหยามกวนอูยอดนักรบ ในทีสุ่ด กต็อ้งเสยีหน้าและเสยีความ

เป็นผูนํ้าที่ยิง่ใหญ่ไป ดงันัน้ เมื่อเป็นผูนํ้า หา้มเหยยีดหยามใครโดยไม่จําเป็นอนั

ขาด แต่จงถนอมศกัดิศ์รกีนัโดยสมควร 

 ความไม่เป็นธรรม เป็นอีกสิง่ที่นําความหายนะมาใหผู้นํ้าได้ เช่น ลโิป้ลุแก่

อํานาจสัง่การลงโทษลูกน้องทีม่ผีลงานและไมม่คีวามผดิ จนเป็นเหตุใหเ้หล่าขนุพล

คดิทรยศ  จบัตวัลโิป้ส่งไปใหโ้จโฉจนต้องตายไป  ดงันัน้  เป็นผูนํ้าต้องมัน่อยู่ใน

ความเป็นธรรม  หาไมภ่ยันัน้จะกลบัมาทาํรา้ยตนเอง 

 การคบคนโฉด เป็นอกีสิง่หนึ่งซึง่สรา้งความฉิบหายใหผู้นํ้าไมน้่อย เล่าป่ีตอ้ง

เสยีเมอืงสองครัง้สองคราเพราะเลี้ยงลโิป้คนทรพนีัน่เอง ดงันัน้ เมื่อเป็นผูนํ้าต้อง

ระวงัศตัรทูีอ่ยูใ่นคราบมติรใหด้ ี หาไมจ่ะเดอืดรอ้น  ถ้าเลอืกไดอ้ยา่คบ  ถ้าจะตอ้ง

คบอยา่คลุกคล ี ถา้จาํเป็นตอ้งคลุกคล ี ตอ้งควบคุมอยา่งเครง่ครดั 



 การพนัน เป็นตวัดูดทรพัย์และความยิง่ใหญ่ของผูนํ้าไปไม่น้อย เช่น อดตี

ประธานาธบิดเีอสตราด้าของฟิลปิปินส์  ดงันัน้  คดิจะเป็นผูนํ้า  ต้องชํานาญการ

สรา้งความสาํเรจ็เชงิระบบ   อยา่คดิรวยทางลดัเพราะจะจนอยา่งรวบรดัดว้ยเชน่กนั 

 เหลา่นี้คอืกฎเหลก็สาํหรบัคนทีก่า้วสูค่วามเป็นยอดผูนํ้า 

 เมือ่คดิจะเป็นยอดผูนํ้าตอ้งเป็นยอดคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปณธิาน 
 

 ปณธิาน คอื จุดเริม่ตน้ของชยัชนะและความสาํเรจ็ทัง้หลาย 

 การพฒันาทีด่ใีดจะไมเ่กดิขึน้  หากไรซ้ึง่ปณธิานอนัเขม้ขน้ 

 ดงันัน้ เมื่ออ่านหนังสอืนี้จบลง จงตัง้ปณิธานที่เหมาะสมกบัตนเองเพื่อก้าว

ไปสูค่วามสาํเรจ็นัน้ใหไ้ด ้

 ในสงัคมตะวนัตก มคีตทิีน่ิยมกนัอยูท่ ัว่ไปกล่าวว่า “If there is a will, there 

is a way”  หมายความวา่  หากมคีวามตัง้ใจจรงิยอ่มมหีนทางแหง่ความสาํเรจ็เสมอ 

 ขอเพยีงใหต้ัง้ใจจรงิและจรงิใจในการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงักจ็ะจงัของจรงิไดใ้น

ทีส่ดุ 
 


