
 
ความพอใจ 

ถ้าเราพอใจแต่ไม่ได้มีความซื่อสัตย์ข้างใน ความพอใจน้ันก็ผิวเผิน และตามมาด้วยความหลอกลวงอีกหลายรูปแบบ ท่ีท าให้ชีวิต
ของเราไม่สามารถก้าวหน้าได้ ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลง บาบาจะรอเราเปลี่ยนจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย ถ้าหัวใจเรา
ซื่อสัตย์ เราก็จะอยู่กับบาบาตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ เราจะกระเสือกกระสนด้ินรนและอยู่ในความยากล าบาก ในความเป็นจริง
ทุกคนต้องเจอกับอุปสรรค แต่สิ่งน้ันท าให้เราเรียนรู้เติบโตและก้าวหน้าไป ว่าเราเข้าใจชีวิตแค่ไหน หรือ อิดหน้าระอาใจ อยากหนีไป อยาก
ไปท าอะไรท่ีผิดกฎเกณฑ์ ถ้าเป็นเช่นน้ัน น่ีคือความไม่ซื่อสัตย์ในตัวเรา (เรียบเรียงจากบทเรียนของ บราเตอร์ แอนโทน่ี) 
 
การใช้จิตใจและสตปิัญญา 

ถ้าเรามีการเรียนรู้ เป็นนักเรียนท่ีเช่ือมโยงกับผู้เดียวได้ท้ังจิตใจและสติปัญญา สติปัญญาก็จะกระจ่างชัดและรู้คิด นักเรียนจะมี 2 
สิ่งเสมอก็คือความเข้าใจและความรู้สึก ถ้าท้ังสองไม่ได้ไปด้วยกันเท่ากับว่าจิตใจและสติปัญญาน้ันไม่ได้ท างานอย่างสอดคล้อง  

 
ความเข้าใจ หมายถึง การเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีแท้จริงด้วยสติปัญญาของตนตามความรู้ที่บาบาให้ เพื่อจะน าไปย่อยและสามารถท า

ให้ภายในเข้มแข็ง ความรู้จึงเป็นฐานเพื่อเกิดความเข้าใจ แล้วความรู้สึกจะต้องตามมา  
 
ความรู้สึก เป็นเร่ืองของการเปลี่ยนสันสการ์ เพราะความรู้สึกเกี่ยวโยงกับสันสการ์ท่ีลึกล ้าของความรักในหัวใจของเราเอง ถ้าเรา

เฝ้าแต่จดจ าผู้เดียว ความรู้เป็นไปเพื่อเช่ือมโยงกับตนเอง แต่ความรู้สึกเป็นไปด้วยการจดจ าผู้เดียว เรามีนิสัยมากมายท่ีเป็นสิ่งกีดขวาง สร้าง
ภาวะกดดัน ท่ีบีบบังคับตนเองจนกระทั่งเราไม่สามารถพอใจ หรือมีความสุขได้อย่างแท้จริง 

 
สติปญัญา ใช้เพื่อการตระหนักรู้ หยัง่รู้ เข้าใจ แยกแยะ ตัดสิน เป็นพลังท่ีจะน าไปสู่การกระท า แต่ถ้าความมุ่งมั่นไม ่มี ก็จะไม่

สามารถสร้างพลังงานท่ีจะก้าวไปสู่ข้างหน้าได้ พลังเกดิจากความมุ่งมั่นท่ีมาพร้อมกับความเข้าใจ หากบางทีเรารู้คิดแต่ไม่ต้ังใจ ไม่จริงจัง ก็
เหมือนไม ่มีความกล้าหาญ แล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้อย่างไร ปัญหาจึงเกิดจากสติปัญญาน่ันเอง ท่ีกลายเป็นสติปัญญาท่ี
ช่ัววูบ เป็นสติปัญญาท่ีฉลาดในทางโลก มีเหตุมีผล ดลใจใครได้ด้วยเหตุผล วิธีการต่างๆ แต่ติดอยู่กับทฤษฎี ไม ่ได้เป็นไปในทางปฏิบัติ  

 
เร่ืองหัวใจก็เหมือนกัน ถ้าความรู้สึกมาพร้อมกับอารมณ์หรือความอยากปรารถนาท่ีเป็นไปในทางลบ น่ีก็กลายเป็นการท าลาย (ท า

ให้เสียหาย สูญเสียสจัจะ) เช่น ความรักท่ีปะปนกับความผูกพันยึดมั่น จะมีความเป็นเจ้าของครอบครองทางด้านอารมณ์สูง ส่งผลให้ติดอยู่
ในอารมณ์ที่มีข้ัวเหวี่ยง 2 ข้ัว อารมณ์จะแรงและเหตุผลก็รุนแรง งัดง้างกันไปหมด เพราะฉะน้ันความรู้สึกก็เลยไม ่ก้าวหน้า หรือ ถ้าหากเรา
มีอารมณ์ มีความอยากมากเกี่ยวกับใคร เกี่ยวกับอะไร อยากได้ ต้องเด๋ียวน้ี...ลองคิดดูสิว่าเราจะอยู่ ณ ท่ีไหน  

 
เวลาน้ีความสัมพันธ์ของเราไม่สามารถคงอยู่อย่างถาวรได้ ก็เพราะขาดความเคารพต่อกันใช่หรือไม่ ทุกวันน้ีเราไม่สามารถจะ

เปลี่ยนแปลงตนเองได้ เพราะสติปัญญาไม ่ได้ใช้อย่างถูกต้อง สติปัญญาคิดอย่างน้ัน ฉันรู้อย่างน้ี น่ีเป็นความหยิ่งยะโสท่ีฝังอยู่ภายใน ซึ่งเป็น
เร่ืองท่ีละเอียดมาก แต่ถ้าเราถ่อมตน ท าตัวเหมือนเด็กที่ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ คิดว่าอย่างไรก็ยังรู้ไม ่พอ ต้องรู้มากกว่าน้ี เราก็จะสามารถ
พัฒนาสติปัญญาได้ ถ้าหากใครเป็นคนท่ีเบ่ือการเรียนการสอน ไม่ชอบศึกษา ไม่ชอบเข้าใจ ไม่ชอบเข้าห้องเรียน เป็นนักเรียนท่ีไม ่ดี เขาก็จะ
ไม่สามารถใช้สติปัญญาได้ ซึ่งหมายถึงว่าเขาก็ก้าวถอยหลังออกมา  

 



บาบาเคยบอกเราให้ “ก้าวออกมา” หมายถึง ใหอุ้ทิศสติปัญญาให้กับบาบาด้วยหัวใจของเรา บางทีเราคิดไปแต่ท าไม่ได้ ดังน้ันต้อง
ก้าวออกมาเพื่อท่ีจะอุทิศสติปัญญาให้กับบาบา เราจึงได้เห็นตนเองอย่างซัดเจน บ่อยครั้งท่ีเรามีนิสัยมองดูหรือเห็นแต่ผู้อื่น ว่าใครเขา
ผิดปกติตรงไหน ใครท าอะไร เราก็ติดไปอยู่ตรงน้ัน เช่น เมื่อเห็นเขาท า เราก็มีข้ออ้างท่ีจะท าบ้าง หรือ คาดหวังว่าคนอื่นจะต้องเป็นอย่าง
น้ันอย่างน้ี น่ีคือสติปัญญาท่ีมืดบอด เวลาท่ีเราคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องเป็นด่ังใจ แต่การส ารวจตนของเราไม่มี ก็เท่ากับชีวิตขาดความถ่อม
ตน ขาดความซื่อสัตย์ในตนเอง ใช้สติปัญญามากไป ใช้ อีโก้และสติปัญญาตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์เห็นความผิดพลาดของผู้อื่นไปหมด ส่วน
ตนเองไม่เห็นตนเองเลย  

 
หากเรามีความซื่อสัตย์ ก็จะเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเมื่อใดก็ตามมีความซื่อสัตย์ ชีวิตจะไม ่มีความกลัว เราจะมี

ค่าข้ึนมาได้อย่างไรเมื่อเรายังมีความกลัวหรือความโกรธ เพราะฉะน้ันความรักของบาบาจะช่วยเปิดสติปัญญา ให้เราเข้าใจความรู้ในระดับท่ี
ละเอียดอ่อน และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มีคุณธรรมได้ ดังน้ันในความรักเราจะไว้วางใจแม้กระทั่งกับตนเอง...หากไม่มีความ
ซื่อสัตย์ แม้พระเจ้าจะให้ความรักแก่เรา เราก็จะรู้สึกผิด ความรู้สึกผิดน้ีเป็นสิ่งกีดขวางความก้าวหน้าพัฒนา 

 
หากเราต้องการเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใด เราจ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราก่อน การท่ีเรายังอยากจะประณามใคร แสดงว่า

เราน้ันไม่ต้ังใจจะเปลี่ยนแปลง ลองถามตนเองดูสิว่า ท าไมฉันจึงเฝ้าแต่ท าสิ่งน้ีมา และแน่นอนเราก็มักจะหาพวกเสมอ อาจไปขอความเห็น
ใจจากใคร หรือไประบายระเบิดท่ีไหน แม้กระท่ังซ่องสุมก าลังของความอ่อนแอท่ีไม่ซื่อสัตย์ของเราเอง คนอาจจะเออออ เห็นด้วยเห็นดีกับ
เรา แต่สิ่งน้ีจะเป็นความรู้สึกผิดด้านอารมณ์ของความสิ้นหวัง ในท่ีสุดจะลงท้ายด้วยความกลัว  

 
ท้ังหมดน้ีเราต้องวิเคราะห์ตนเอง เราต้องตั้งใจว่าก้าวแรกของชีวิตเรา คือ การใช้สตปิัญญาไปในทศิทางที่ถูกตอ้งและก้าวห่าง

ออกมาอยู่ในความนิ่ง เมื่อไรก็ตามท่ีเราอยู่ในปัญหา แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับตนเองภายใน เราจึงไม่สามารถเอาความรู้ไปใช้เพื่อการจดจ า
บาบาได้ ความรักและความถูกต้องจะต้องมีสมดุลกัน ไม ่เช่นน้ันก็จะเป็นไปในทางสุดข้ัว เราจะรู้สึกว่า “เราอยากจะ...” ซึ่งเป็นการไม่ปล่อย
วาง เกาะเกี่ยว เกาะกุม วางอ านาจ และต้องการท าให้ทุกอย่างอยู่ในทิศทางท่ีตนเองพอใจ ชีวิตราวกับถูกกลืนไปหมดเลย ไม่เป็นตัวของ
ตัวเอง(ข้ึนอยู่กับอิทธิพลภายนอกท้ังหมด) ซึ่งเกิดจากความไม ่ระมัดระวังของเราเอง เพราะความที ่เราไม่น่ิงอยู่กับตนเองได้จริง เราก็จะ
ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปในเง่ือนไขท่ีเราอยากจะได้อะไรจากใคร เราไม่เป็นกลาง ไม่ละวาง การเป็นกลางและละวางเป็นข้ันตอนของการท่ีจะ
เยียวยาตนเอง ถ้าเมื่อไรก็ตาม เราเยียวยาตนเองไม่ได้ น่ันเป็นเพราะเราใช้สติปัญญามากเกินไป หัวใจไม ่ท างาน เพราะฉะน้ันเราต้องใส่ใจ
ในการใช้สติปัญญาของตาท่ีสาม  ตาท่ีสามจะเปิดความรู้สกึและการใช้ความเข้าใจมาด้วยกัน  

 
ในระบบของการใช้สติปัญญา จะต้องมีการสะท้อนความคิด ซึ่งมีความจริงแท้ มีความตั้งมั่น และมีการเช่ือมโยงกับบาบา (โดยไม่มี

ความผูกพันยึดมั่นต่อความรู้หรือทฤษฎีใดๆในทางโลก ความรู้ท่ีแท้จริงจะสั่งสมข้ึนมาโดยไม่ต้องใช้ความรู้เหล่าน้ัน แต่เป็นปัญญาญาณ เกิด
การหย่ังรู้จากภายในเรา จึงกลับไปสู่สภาวะตัวตนด้ังเดิมได้ มิเช่นน้ันเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติปัญญาโดยท่ัวไป ท่ีสะสมความรู้ แต่ไม่สามารถ
ใช้ได้) เพราะฉะน้ันเราต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดและแสดงออกในทิศทางท่ีถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใคร ถ้าเราผูกพันกับความคิดเห็น
ของเรามากเกินไป เราจะอ ้าอึ้งพูดไม่ถูก บอกไม่ได้ ไม่มีเหตุมีผล พูดทีก็ระเบิดระบายเป็นอารมณ์ ถึงกับพูดไม่ได้เลย แล้วเรียกสิ่งน้ีว่าเป็น 
“ความอดทน” แต่จริงๆคือ “การกด ข่ม” จึงไมส่ามารถมีการเช่ือมโยงกับบาบาในความเงียบสงบได้ เราก็จะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากบาบา 
แล้วก็จะกลายเป็นคนท่ีมองแต่ข้างนอก ชีวิตก็ไม่สามารถใช้ท้ังจิตใจและสติปัญญาท างานด้วยกันได้อย่างดี ส าหรับผู้ท่ีซื่อสัตย์ ความรู้คือ
สะพานท่ีพาไปสู่ปัญญา โดยไม่หนีหรือหลบเลี่ยง แต่เกิดการยอมรับปรับตัวแก้ไขและให้อภัย ท้ังตนเองและผู้อื่นเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ด้ังเดิมท่ีดีงามได้อย่างแท้จริง  
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