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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ท่านผูอ่้านทีร่กั ผมรูส้กึได้รบัสทิธิอ์นัพเิศษทีซ่เีอ็ดไว้วางใจให้เขยีนหนังสอื

สองเล่มที่ขายดีมากชื่อ รวย 100 ล้ำน กับธุรกิจ MLM และ จักรวำลมำร์เก็ต

ต้ิง (The Universe Marketing) มาแล้ว และเวลานีก้็ได้รบัความไว้วางใจเพิม่

ขึน้อีกให้เรยีบเรยีงหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่ถกูเขยีนขึน้โดยบคุคลทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์

ของวงการจติวทิยาพฒันาบคุคลทีส่�าคญัทีส่ดุคนหนึง่ของโลก เพราะผู้เขียน

ท่านนี้คือ บุคคลแรกของโลกที่เป็นผู้รวบรวมปรัชญาแห่งการบรรลุความ

ส�าเรจ็ขึน้ โดยหนงัสอืทีท่่านเขยีนทัง้หมดยงัคงความเป็นอมตะมาจนทุกวนันี้ 

ไม่ว่าจะเป็น กฎแห่งควำมส�ำเร็จ (The Law of Success) และ คิดแล้วรวย 

(Think and Grow Rich) รวมทั้งเล่มอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหนังสือทั้งสอง

เล่มนี้ที่เอ่ยชื่อน้ี เคยได้รับการแปลนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็ก

เล็กๆ และเคยผ่านตาเมื่อเติบใหญ่ขึ้นในสมัยที่ก�าลังเป็นหนุ่ม ซึ่งกินเวลา

เกินกว่าสามสิบปีแล้วในประเทศไทยหรืออาจจะเกือบห้าสิบปีแล้วก็ได้เมื่อ

เทียบเท่าอายุของผม

ผมเคยจดัท�าหนังสอืทีเ่ขยีนเองมาก่อนหน้าน้ี ซึง่สรปุปรชัญาของบคุคล 

สามท่านทีผ่มถอืว่าเป็นสดุยอดท่ีสดุในโลกในด้านการพฒันาตวัเอง เพราะถ้า 

รู้ปรัชญาและวิธีการของทั้งสามท่านนี้แล้ว ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องเรียนรู้ 
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จากใครอกีก็ได้ ซึง่ทัง้สามท่านนี ้ได้แก่ แอนโทนี ่รอ็บบนิส์, ไบรอนั เทรซี ่และ 

นโปเลียน ฮิลล์ ซึ่งทั้งสองท่านแรกก็ได้เรียนรู้จากงานของ นโปเลียน ฮิลล์ 

มาแล้ว เพราะทั้งสองท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน

ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีหนังสือที่ นโปเลียน ฮิลล์ 

เขียนให้อ่านทุกเล่ม ไม่ว่าในร้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชน ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้นที่เคยเห็นกันก็มีไม่กี่เล่มโดยเฉพาะทั้งสองเล่มที่ได้เอ่ยมา 

เพราะว่าเป็นหนังสือสองเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลก

มาจนถึงทุกวันนี้ หนังสือเล่มอื่นๆ ของ นโปเลียน ฮิลล์ นั้นหาได้ยากยิ่งใน

ประเทศไทย

เป็นโชคดีที่ในยุคนี้ประเทศไทยก�าลังหันมาสนใจหนังสือแนวฮาว-ทู

หรือการพัฒนาตัวเองกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้คนในประเทศได้มีการ

พัฒนาด้านความคิดและจิตใจในการน�าตัวเองไปสู่ความสุขและความส�าเร็จ

มากยิ่งขึ้นและในอัตราที่รวดเร็วขึ้น และผมเองก็มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่

งานกว่า 70 เล่มของผมทั้งที่แปลหรือที่อาจเรียกว่าเรียบเรียงและเขียนเอง 

ได้ช่วยให้คนไทยหลายหมื่น หลายแสน หรืออาจจะหลายล้านคน ได้มีการ

พัฒนาตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระยะเวลาไม่เกินสิบปีนี้ และจะเชื่อม

โยงไปถึงอนาคตอีกยาวนาน ซึ่งแน่นอนว่าจะรวมไปถึงเด็กทารกที่ยังไม่ 

เกิดขึ้นมาในโลกนี้อีกมากมายด้วย

หนังสือเล่มนี้นับว่าทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งของ นโปเลียน ฮิลล์ ที่คน

ไทยยงัไม่เคยอ่านในฉบบัภาษาไทยมาก่อนเลย นโปเลยีน ฮลิล์ สร้างตวัละคร

ทีเ่ขาเรยีกว่า Devil ซึง่แท้จรงิแล้วน่าจะหมายถงึ ซำตำน ทีเ่ป็นศตัรตูวัฉกาจ

ของพระเจ้าในศาสนาคริสต์ แต่ด้วยความที่ผมเองไม่อยากจะน�าเรื่องราว

นี้เข้าไปเกี่ยวพันกับศาสนามากนัก ผมจึงใช้ค�าว่า “ปิศาจร้าย” แทนค�าว่า 

“ซาตาน” เพื่อให้เกดิความรูส้กึว่า แท้จรงิแล้วในจติใจของคนเรานัน้สามารถ

มีฝ่ายที่เป็นลบครอบง�าได้ง่าย ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาใดก็ตาม
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ปิศาจร้ายนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากการสัมผัสจริงของ นโปเลียน ฮิลล์ หรือที่

เขาจนิตนาการให้เกดิเป็นตัวละครขึน้มากต็าม เนือ้หาที ่นโปเลยีน ฮลิล์ เขยีน

บทสมัภาษณ์ขึน้มาให้อ่านนี ้จะท�าให้เราต้องระมดัระวงัว่า ความคดิในแง่ลบที่

จะท�าลายชีวิตเรา ก�าลงัคบืคลานเข้ามาสู่ความนกึคดิและจติใจเราในรปูแบบใด

บ้าง เริม่ตัง้แต่นสิยัเสพติดท้ังปวง แล้วเมื่อเราตระหนกัได้ เรากจ็ะใช้สตยิบัยัง้ 

และท�าลายมนัเสียก่อนทีมั่นจะท�าให้ชวีติของเราพงัพินาศ และในขณะเดยีวกนั 

เราก็จะสร้างเสรมิลักษณะทีเ่ป็นฝ่ายดซีึง่อยูต่รงข้ามกบัมนัให้แขง็แกร่ง แล้ว 

พาเราไปสู่ความสุขและความส�าเร็จได้โดยง่าย นโปเลียน ฮิลล์ ใช้ตัวละคร

นี้แสดงความล้มเหลวของมนุษย์ผู้ที่ปล่อยให้ความเป็นลบเข้าครอบง�า แล้ว

เลื่อนลอยไปสู่ความล้มเหลว เป็นผู้ท่ีเดินทางตรงกันข้ามกับกฎแห่งความ

ส�าเร็จที่เขาค้นพบมา และนี่คือวิธีการพูดตรงข้ามให้เห็นผลร้ายของมัน

มสีิง่หนึง่ทีจ่ะต้องพูดถงึในทีน้ี่เพ่ือความเข้าใจเกีย่วกบัค�าศพัท์ทีส่�าคญั 

คือค�าว่า Mind ในภาษาอังกฤษหมายถึง กำรคิดหรือควำมนึกคิดที่ถูกผลิต

ออกมำจำกสมอง ซึง่บำงครัง้กเ็กีย่วโยงไปในแง่ของอำรมณ์บ้ำง เพรำะควำม

คิดก็ท�ำให้เกิดอำรมณ์ตำมมำ แต่ในภาษาไทยมีการแปลดั้งเดิมว่า ใจ หรือ 

จิตใจ บางครั้งก็แปลว่า ความคิด ฉะนั้น ขอให้คุณผู้อ่านเข้าใจว่า แม้จะ

เขียนว่า ใจ หรือ จิตใจ ก็ให้นึกถึงการใช้ความคิดหรือระบบความนึกคิดด้วย

การเรยีบเรยีงหนังสอืเล่มน้ีไม่ง่ายเลย แม้ว่าขณะทีอ่่านนัน้ผมจะเข้าใจ

มนัอย่างด ีแต่ด้วยค�าศัพท์และส�านวนโบราณจึงเป็นเร่ืองยาก แต่ผมจะพยายาม

คงส�านวนของผู้เขียนท่ีเป็นภาษาอังกฤษสมัยโบราณไว้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ เพื่อให้เกดิความรูส้กึถงึอรรถรสในสไตล์การเขยีนของเขาราวกบัว่าท่าน

ได้อ่านภาษาท่ีเขาเขยีนเอง แม้ส�านวนบางอย่างจะใช้ค�าแปลกๆ หรอืประกอบ 

ประโยคแปลกๆ ทีปั่จจุบันไม่ใช้กนัแล้ว แต่มนักย็งัสื่อความหมายให้เข้าใจได้ด ี

หากคุณตั้งใจอ่านด้วยความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริง 
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ขอขอบคณุซเีอด็ และเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องที่ไว้วางใจให้ผมเรยีบเรยีง

หนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้คงอยู่กับประวัติศาสตร์ของเมือง

ไทยตลอดไป และขอให้เราได้พบกันใหม่เร่ือยๆ ไปในผลงานอื่นๆ ของผม ไม่

ว่าจะเป็นการเขียน การเรียบเรียง การบรรยาย การฝึกอบรม การเยียวยา

จิตใจ หรือแม้กระทั่งการโค้ชเพื่อความส�าเร็จแบบตัวต่อตัว และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส�าหรับหนังสือชุดของ นโปเลียน ฮิลล์ เล่มต่อๆ ไปครับ

พันโทอานันท์ ชินบุตร

www.anantpowerful.com
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กล่ำวน�ำ

ดร. นโปเลียน ฮิลล์ เป็นนักเขียน นักคิด ผู้ปลุกความคิด และเป็น

นักเขียนหนังสือขายดีที่สุดตลอดกาลด้านการปฏิบัติการพัฒนาตัว

เอง (self-help) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่ง เราขอให้คุณรีบอ่าน

บทสัมภาษณ์ปิศาจร้ายจริงๆ ให้เร็วที่สุด ซึ่งคุณจะได้รับผลกระทบที่ดีให้เกิด

ขึน้ในชวีติของคณุว่า จรงิๆ แล้วปิศาจร้ายเป็นใคร และเขาท�าอะไรกบัมนษุย์

ที่มีชีวิตจ�านวน 98 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ปิศาจร้ายเป็นผู้บอกเอง

ในฐานะผูก้ระตุน้ความคดิ ฮลิล์เริม่การเดนิทางของหนังสอืเล่มน้ีอย่าง

รวดเร็ว น�าเราผ่านชีวิตของเขา และอะไรเป็นสิ่งที่มีความหมายและเปลี่ยน

ชีวิตของเขา ฮิลล์ได้เรียนรู้หลักการความส�าเร็จที่ช่วยได้ทันที มีประโยชน์ 

และยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ แต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้และประยุกต์มันง่ายๆ ได้

อย่างไร เราท�านายว่าสิง่นีย้งัคงเป็นความจรงิส�าหรบัผูค้นหลายคนในปัจจบัุน 

มันง่ายที่จะกล่าวถ้อยค�า แต่บางครั้งแม้กระทั่งจะคิดความคิดดังกล่าว มัน

ก็ต้องใช้การตัดสินใจที่ล�้าลึกและยั่งยืนที่จะใช้ได้ ในการด�าเนินชีวิตจริงๆ ใน

ชวีติประจ�าวนัในทกุๆ ด้าน ชารอน เลชเตอร์ เป็นผูส่้องสว่างและเป็นหนทาง

ให้ถ้อยค�าของฮลิล์สามารถแปลงเป็นเงนิ การคดิ และความเข้าใจในปัจจบุนั
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เป้าหมายของฮิลล์คือ สื่อสารอย่างชัดเจนในปรัชญาและการปฏิบัติ

ในหนทางสู่ความส�าเร็จของคนที่จะกระตุ้นความสุขที่ยั่งยืน ตัวรู้ที่อยู่ภายใน

ของเขา ได้ชี้น�าทางเขาให้พบสายรุ้งของชีวิต

คณุก�าลงัถกูทดสอบในเวลานี ้ซึง่เป็นเวลาทีย่ากล�าบากทีส่ดุทีส่ามารถ

จินตนาการได้ เช่นเดียวกับฮิลล์ที่ถูกทดสอบในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เขา 

รูส้กึถกูกระท�า และกลายเป็นคนหดหูแ่ละท้อแท้ ซึง่เป็นทัศนคตท่ีิเป็นอนัตราย

ต่อความเป็นตัวตนของเขาโดยตรง เช่นเดียวกับตัวคุณและสวัสดิภาพของ

คุณ การอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจเล่มนี้ สามารถช่วยคุณสลัดตัวเอง

ออกจากความเหนื่อยหน่ายและระบบความคิดลบในจิตใจได้ และน�าคุณไป

สู่เส้นทางใหม่ที่รุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้น สู่อนาคตที่สว่างไสวกว่า ดีกว่า และได้

รางวัลมากกว่า

 เช่นเดยีวกบัฮลิล์ คณุเกดิมาทีน่ีเ่พื่อเอาชนะความกลวั และไม่ปล่อย

ให้มันเป็นนายคุณ เพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนาและด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อที่

จะตัดสินใจว่าคุณต้องการเป็นอะไร ท�าอะไร และมีอะไร ตลอดจนท�าให้มัน

เป็นเช่นนั้นได้จริง

ขณะที่คุณค้นพบการค้นพบที่ยอดเยี่ยมและปาฏิหาริย์ของ ดร. ฮิลล์

อีกครั้งหนึ่ง คุณจะรู้และเชื่อว่าคุณสามารถท�าได้เท่าเทียมและเกินหน้าไป 

ถ้าคณุต้องการทีจ่ะท�า เพราะว่าคณุเป็นผู้ไร้ขดีจ�ากัด ฮลิล์พดูถูกตอ้งว่า “ข้อ

จ�ากัดของคุณคือ ข้อจ�ากัดที่คุณก�าหนดให้ตัวเองเท่านั้น” หนังสือเล่มนี้จะ

ช่วยให้รู้ตัวว่า คุณสามารถบรรลุความส�าเร็จของการทะลุมิติขีดจ�ากัด ด้วย

การใช้ทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้ประสบความส�าเร็จแห่งยุค

ที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นจ�านวนห้าร้อยคน
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คณุจะค้นพบว่า ไม่ว่าเจ้าปิศาจร้ายทีเ่ขาสมัภาษณ์น้ันมตีวัตนจรงิหรอื

อยู่ในจินตนาการ มันจะเหมือนกันมากกับปิศาจร้ายที่คุณอาจจะก�าลังรับมือ

อยู่ในชีวิตและประสบการณ์ของคุณเป็นการส่วนตัว

มาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน 

มาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน เป็นผู้เขียนร่วมหนังสือ Chicken Soup for the Soul 
ซีรีส์ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของ New York Times และผู้ร่วมเขียน Cracking
the Millionaire Code, The One Minute Millionaire, Cash in a Flash



เมื�อผมพบ
แอนดรูว คำรเนกี

ครั้งแรก

บทที่ 1



30 ๏ ชนะปิศำจร้ำยด้วยปัญญำ

เป็นเวลากว่าหนึง่ในสีข่องศตวรรษ (25 ปี) ทีจ่ดุมุง่หมายหลกัของผมคือ 

การแยกแยะและจดัระเบยีบสาเหตขุองทัง้ความล้มเหลวและความส�าเรจ็ 

ให้กลายเป็นปรัชญาแห่งการบรรลุความส�าเร็จ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ

ช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่ไม่มีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะท�าการค้นคว้าในลักษณะนี้

งานอันยาวนานของผมเริ่มในปี 1908 จากการที่ได้สัมภาษณ ์

แอนดรว์ู คาร์เนก ีผูล่้วงลับไปแล้ว ผมได้บอกคาร์เนกไีปตรงๆ ว่า ผมประสงค์

ที่จะเข้าโรงเรียนกฎหมาย และก็มีความคิดที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนให้

จบด้วยการสมัภาษณ์ชายและหญงิทีป่ระสบความส�าเรจ็ ค้นหาว่าพวกเขาได้

ความส�าเรจ็เหล่านัน้มาอย่างไร แล้วกเ็ขยีนเรื่องราวทีผ่มค้นพบลงในนติยสาร

ต่างๆ ตอนท้ายของการพบปะนั้น คาร์เนกีถามว่า ผมมีความกล้าพอที่จะท�า

ตามค�าแนะน�าทีเ่ขาก�าลงัจะเสนอผมไปจนส�าเร็จหรอืไม่ ผมตอบไปวา่ ความ

กล้าคือสิ่งทั้งหมดที่ผมมีอยู่ และก็พร้อมที่จะท�าตามค�าแนะน�าใดๆ ที่เขาจะ

กรุณาเสนอมานั้นให้ส�าเร็จอย่างดีที่สุด

แล้วเขาก็พูดว่า “ความคิดที่คุณจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชายและ

หญิงที่ประสบความส�าเร็จนั้น เป็นที่น่าสรรเสริญอย่างที่มันควรจะเป็น และ

ผมก็ไม่มีเจตนาใดๆ ท่ีจะท�าให้คณุหมดก�าลงัใจจากการทีจ่ะท�าตามจดุมุง่หมาย

ของคุณ แต่ผมต้องขอบอกคุณว่า ถ้าคุณประสงค์จะรับใช้ ให้ยั่งยืน ไม่เพียง

กับผู้คนที่ก�าลังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้เท่านั้น แต่ให้กับความเจริญรุ่งเรืองด้วย

แล้วละก็ คุณก็จะสามารถท�าได้โดยใช้เวลารวบรวมและจัดระเบียบสาเหตุ

ทั้งปวงแห่งความล้มเหลวและแห่งความส�าเร็จเหล่านี้.

“มคีนจ�านวนนบัล้านๆ ในโลกนีท้ี่ไม่มีแนวความคดิแม้แต่น้อยนดิเลยว่า 

อะไรคอืสาเหตขุองความส�าเร็จและความล้มเหลว จะว่าไปแล้วโรงเรยีนและ

วิทยาลัยต่างๆ สอนทุกสิ่ง ยกเว้นหลักความส�าเร็จของคน พวกเขาต้องการ 

ให้เยาวชนใช้เวลาสีถ่งึแปดปีทีจ่ะค้นหาความรูท้ีเ่ป็นนามธรรม แต่ไม่ได้สอน

พวกเขาเลยว่า จะน�าความรู้นี้ไปใช้อะไรหลังจากที่ได้มันมาแล้ว.
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“โลกจ�าเป็นต้องได้รับปรัชญาการบรรลุความส�าเร็จที่ใช้งานได้จริง

และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งได้รับการจัดระเบียบจากความรู้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ได้

รับจากประสบการณ์ของชายและหญิงท้ังหลายท่ีเข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิตอัน

ยิง่ใหญ่ ในสาขาปรชัญาทัง้ปวง ผมไม่พบอะไรที่ใกล้เคยีงสกันดิกบัปรชัญาใน

แบบทีผ่มรู ้เรามนัีกปรชัญาจ�านวนไม่มากทีม่ขีดีความสามารถทีจ่ะสอนศลิปะ

แห่งการใช้ชีวิตแก่ชายและหญิงทั้งหลาย.

“ส�าหรับผม นี่ดูเหมือนว่าเป็นโอกาสที่จะท้าทายความทะเยอทะยาน

ของชายหนุม่แบบคณุ แต่ความทะเยอทะยานอย่างเดยีวก็ไม่เพยีงพอส�าหรบั

งานนี้ที่ผมได้แนะน�ามา คนที่จะรับท�างานนี้ จะต้องมีความกล้าและการยืน

หยัดต่องานที่ยืดเยื้อยาวนาน.

“งานนี้ต้องการเวลาอย่างน้อยยี่สิบปีของแรงพยายามที่ต่อเนื่อง ใน

ระหว่างนี้ผู้รับงานจะต้องหาเลี้ยงชีพจากแหล่งอื่น เพราะการค้นคว้าชนิดนี้

ไม่เคยให้ดอกผลทันที และโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่อุทิศตัวต่ออารยธรรมผ่านงาน

ในลกัษณะน้ี จะต้องรอเวลาหลายร้อยปีหรอืมากกว่านัน้หลงัจากทีเ่สยีชวีติไป

แล้ว เพื่อได้รับการยกย่องจากผลงานที่ตนท�า”

หมายเหตุสําหรับผูอาน ชำรอน เลชเตอร์ เพิ่มข้อคิดเห็นของเธอลงไปดังนี้

งานหนักที่กินเวลายี่สิบปที่ไมมีใครจายเงินให และอาจจะไมไดรับการ

ยกยองเลย! คุณจะตอบกลับตอ “ขอเสนอ” นี้อยางไร ตามที่เขาไดเลาให

ฟงตอไป ฮิลลยอมรับการทาทายของคารเนกี และดวยหนังสือแนะนําตัว

จากคารเนกี ไดเบิกทางไปสูการสัมภาษณยักษ ใหญทั้งหลายของยุคนั้น 

รวมถึง ธีโอดอร รูสเวลต, โทมัส แอลวา เอดิสัน, จอหน ดี. ร็อกกี้เฟล–

เลอร, เฮนรี ฟอรด, อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบลล, คิง ยิลเลตต

(ผู กอตั้งบริษัทยิสเลตตเซฟตี้เรเซอร) และคนอื่นๆ อีกมากมาย
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แรงพยายามของเขาในที่สุดก็รวบรวมอยูในหนังสือหลายเลมที่ตีพิมพ

ออกมา ไดแก Law of Success แปดเลม และ คิดแลวรวย หลังจาก

การคนควาเปนเวลายาวนานกวายี่สิบหาป หนังสือ คิดแลวรวย เปน

ที่ยกยองกันกวางขวางในงานสัมมนาการพัฒนาตัวเอง ซึ่งนําเสนอ

หลักการที่สําคัญท้ังปวงที่ยังคงใช ในแบบที่เปนฐานรากแหงการสอน

ของปรมาจารยดานการพัฒนาตัวเองทั้งหลายในปจจุบัน 

จากที่สะทอนออกมาจากคําบรรยายของฮิลลเองนั้น กระบวนการ

รวบรวมขอมูลและการตีพิมพ คิดแลวรวย เปนการศึกษาหลักการ

เหลาน้ีในตัวของมันเองอยางที่เขาไดเปดเผยออกมา อาจจะบอกได

วา ตนรางของ ชนะปศาจรายดวยปญญา ถูกเขียนขึ้นหนึ่งปหลังจาก 

คิดแลวรวย ถูกตีพิมพออกมา โดยที่งานเขียนนี้อาจเปดเผยความคับ

ของใจและการคนพบแสงสวางของ “ตัวตนอีกคนหนึ่ง (other self)” 

ของฮิลล และวิธีการเอาชนะความคับของใจและการประสบความ

สําเร็จของเขา ในการใชหลักการที่เขาอธิบายไว ใน คิดแลวรวย เหลา

นั้น หนังสือ ชนะปศาจรายดวยปญญา จะเผยการตื่นเชิงจิตวิญญาณ

ของฮิลล และวิธีการที่เราแตละคนสามารถเรียนรู ไดจากการเผชิญ

หนากับปศาจรายเชนเดียวกับเขา

“ถ้าคุณรับท�างานนี้ คุณควรสัมภาษณ์ไม่เพียงคนจ�านวนไม่มากที่

ประสบความส�าเร็จเท่านั้น แต่ควรสัมภาษณ์อีกหลายคนที่ล้มเหลวด้วย 

คุณควรวิเคราะห์คนจ�านวนนับพันที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในพวก “ล้มเหลว” อย่าง

ละเอียด และค�าที่ผมหมายถึง “ล้มเหลว” คือ ชายและหญิงที่ปิดฉากบท

ชีวิตด้วยความผิดหวัง เพราะพวกเขาไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ใน

หัวใจที่ต้องการจะบรรลุ อย่างที่อาจดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกัน คุณจะได้

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการประสบความส�าเร็จจากผู้ที่ประสบความล้มเหลว 
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มากกว่าที่จะได้รับจากสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าผู้ประสบความส�าเร็จ พวกเขาจะ

สอนคุณว่า อะไรที่ไม่ควรท�า.

“ตามเส้นทางไปสู่จุดสิ้นสุดในงานที่คุณต้องทุ่มเทนี้ ถ้าคุณท�าไปจน
ส�าเร็จ คุณจะค้นพบสิ่งที่อาจจะท�าให้คุณต้องประหลาดใจ คุณจะค้นพบว่า 
สาเหตุของความส�าเร็จไม่ใช่ส่ิงที่อยู่ห่างหรือแยกออกจากบุคคลผู้นั้น แต่
มันคือแรงพลังที่จับต้องด้วยมือเปล่าไม่ได้ ในธรรมชาติท่ีคนจ�านวนมากไม่
เคยระลึกรู้ มันเป็นแรงพลังที่อาจจะเรียกให้ถูกต้องว่า “ตัวตนอีกคนหนึ่ง
ของเรา” เอง สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า “ตัวตนอีกคนหนึ่งของเรา” 
นี้ไม่ค่อยส�าแดงอิทธิพลของมันออกมาหรือท�าให้เป็นที่รู้จัก ยกเว้นในตอนที่
มีเรื่องฉุกเฉินแบบไม่ปกติ ในตอนที่คนเราถูกบังคับ ผ่านปรปักษ์ และความ
พ่ายแพ้ชัว่คราว ทีจ่ะเปลีย่นนสิยัของตวัเรา และทีจ่ะคดิหาทางแก้ไขให้ออก
จากความยากล�าบาก.

“ประสบการณ์ได้สอนผมว่า คนเราจะไม่มวีนัเข้าใกล้ความส�าเรจ็ได้มาก 
จวบจนกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า ‘ความล้มเหลว’ ได้เข้ามาครอบง�าเขา เพราะมัน
เป็นโอกาสในลักษณะนี้นี่เองที่เขาถูกบังคับให้ต้องคิด ถ้าเขาคิดได้อย่างถูก
ต้อง และพร้อมด้วยความเพียรพยายาม เขาก็จะค้นพบว่า สิ่งที่เรียกกันว่า
ความล้มเหลว โดยปกติแล้วไม่เป็นอะไรมากไปกว่าสัญญาณหรือป้ายเตือน 
เพื่อที่จะปรับก�าลังตัวเองด้วยแผนหรือจุดมุ่งหมายใหม่ ความล้มเหลวที่แท้
จริงส่วนมากมีสาเหตุมาจากข้อจ�ากัดที่ผู้คนสร้างขึ้นในจิตใจของตัวเอง ถ้า
พวกเขามีความกล้าหาญที่จะก้าวไปอีกหนึ่งก้าว พวกเขาก็จะพบว่าความผิด

พลาดของตนคืออะไร”

“ความลมเหลวที่แทจริงสวนมาก มีสาเหตุ

มาจากขอจํากัดที่ผูคนสรางขึ้นในจิตใจของตัวเอง”



http://www.se-ed.com/

	ชนะปีศาจร้ายด้วยปัญญา (Outwitting the Devil)
	โดย Napoleon Hill (นโปเลียน ฮิลล์), Sharon Lechter (ชารอน เลชเตอร์)
	เรียบเรียงโดย พันโทอานันท์ ชินบุตร
	จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	จากผู้เขียน...นโปเลียน ฮิลล์
	คำนำผู้เรียบเรียง
	สารบัญ
	กล่าวนำ
	บทที่ 1 เมื่อผมพบ แอนดรูว์ คาร์เนกี ครั้งแรก



