
SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

ตวัอย่างหนังสือ



ชื่อหนังสือ : เชื่อใจ
Trust : Living Spontaneously and Embracing Life

บรรยาย : OSHO
ผู้แปล :  ปรัชญา จุฬุวรรณ

Copyright © 2017 OSHO International Foundation, www.osho.com/copyrights 
Thai Translation Copyright © 2020 FreeMind Publishing Co., Ltd. 
by arrangement through Tuttle-Mori Agency Co., Ltd. 
All rights reserved.

Original English Title: TRUST: Living Spontaneously and Embracing Life, by Osho 
(author), Osho International Foundation (compiler) 

The material in this book is selected from various talks by Osho given to a live  
audience. All of Osho’s talks have been published in full as books, and are also 
available as original audio recordings. Audio recordings and the complete text archive 
can be found via the online OSHO Library at www.osho.com

® is a registered trademark of Osho International Foudation, www.osho.com/
trademarks.

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2563

ราคา 255 บาท 
ISBN 978-616-403-084-8

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด  
ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ 
นอกจากจะได้รับอนญุาตจากผูจ้ดัพมิพ์เป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

โอโช. 
เชื่อใจ.-- กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2563. 
256 หน้า.--(Insights for a new way of living). 

1. การพัฒนาตนเอง. 2. การใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง. 3. จิตวิทยาประยุกต์. I. ปรัชญา จุฬุวรรณ, 
ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง. 

158.1 



บรรณาธิการที่ปรึกษา กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา
บรรณาธิการบริหาร สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
บรรณาธิการ อิศวเรศ ตโมนุท
บรรณาธิการเล่ม จิระพรรณ คณาสวัสดิ์
พิสูจน์อักษร กวินนา จันทร์ดิษฐ
ออกแบบปก นิชชิมา แสงแก้ว
รูปเล่ม ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์
Vector : Freepik.com

จัดท�าโดย
บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
27/33 ซอยศรีบ�าเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2286-2414 โทรสาร 0-2286-2417
www.freemindbook.com   freemindbook   : @freemindbook

พิมพ์ที่
บริษัท ภาพพิมพ์ จ�ากัด
45/12-14, 33 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2879-9154-6 โทรสาร 0-2879-9153

จัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
108 หมู่ท่ี 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9544 www.naiin.com

หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน 
โปรดส่งหนังสือกลับมาที่ส�านักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์) 
ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
เลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นป่าของโลก



SAMPLE

SAMPLE

ค�าน�าส�านักพิมพ์

 ในโอกาสที่ความ “เชื่อใจ” น�าพาให้ท่านผู้อ่านได้มาพบพานกับ

หนังสือเล่มน้ี และได้แวะเวียนมาอ่านค�าน�าส�านักพิมพ์ (ที่เราบรรจง 

เขยีนไว้) อยู่ในขณะน้ี ซึง่ไม่ว่าท่านจะเคยได้สมัผสังานหนงัสอืของ OSHO 

มาก่อนหน้านีแ้ล้ว หรืออาจจะได้สมัผสัเล่มนีเ้ป็นเล่มแรกก็ตาม เราขออนญุาต

พดูว่า “ขอต้อนรับท่านสูเ่ส้นทางใหม่... เส้นทางแห่งอิสรภาพท่ีท่านตามหา

มานาน” 

 ท่ีเรากล้าพดูเช่นนี ้เพราะเป็นทีท่ราบกันดีว่า ทกุการบรรยายของ 

OSHO ท่ีถกูร้อยเรียงออกมาเป็นตวัอักษรทุกตวั ล้วนเตม็ไปด้วยมนต์เสน่ห์

แห่งการตีแผ่ เปิดโปงความจริง กระชากหน้ากากแห่งความเป็นไปของ

สังคม ความเป็นไปของชีวิตแต่ละชีวิต ที่เชื่อมโยงข้องเก่ียวกัน ในแบบ 

ทีเ่ราเถยีงไม่ออก บ้างกม็าในรูปแบบทีเ่จบ็ๆ คันๆ บ้างกม็าในรูปแบบของ

ความตลกขบขัน ให้เราได้หวัเราะร่า แต่เกือ้หนนุให้เราได้ฉกุคดิแบบจกุๆ 

ว่า “เป็นแบบนั้นจริงๆ ด้วย” … และเป็นแรงผลักดันให้เราได้ตระหนักรู้ 

เข้าใจ และมีความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง กลับสู่เส้นทางอันแท้จริง

ของชีวติ เส้นทางท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าได้เปิดไว้ให้เราตัง้แต่แรก แต่เรากลบัถอย

ห่างและหนัเหไปสูเ่ส้นทางอืน่ และนบัวันก็ยิง่ไกลออกไปเร่ือยๆ ด้วยปัจจยั

รอบด้านในโลกยุคใหม่ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่ “ความเชื่อใจ” ได้หดหายไปจาก

สงัคม และแม้แต่จากตวัเราเอง จนก่อเกดิเป็นความโกลาหลวุน่วายมากมาย

ในสังคมทุกหย่อมหญ้า ในทุกวันนี้... OSHO ยกให้ “ความเช่ือใจ” เป็น

กุญแจท่ีส�าคัญทีส่ดุ ท่ีจะช่วยไขประตสููเ่ส้นทางอสิรภาพท่ีแท้จริง และเป็น

จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
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 OSHO ให้นิยามของ “ความเชื่อใจ” ที่แตกต่างจากนิยามทั่วไป 

ท่ีสังคมบัญญัติขึ้น คือเป็น “ความเช่ือใจ” ที่ไม่สามารถให้ค�านิยามได้ 

จนกว่าผู้ท่ีเข้าถึง “ความเชื่อใจ” จะเข้าใจมันได้ด้วยตัวเอง และเม่ือนั้น 

“ความเชือ่ใจ” ก็จะเป็นกุญแจไขความเข้าใจในสรรพสิง่ โดยทีไ่ม่ต้องพยายาม

หาค�าตอบหรือหาเหตุผลที่มาที่ไป... หนังสือเล่มนี้ จึงมีความพิเศษในตัว

มันเอง ทีท่่านผูอ่้านแต่ละท่านคงให้นิยามท่ีแตกต่างกันไป และมีจดุเร่ิมต้น 

มีเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว 

พวกเราทุกคนสามารถมุ่งไปสู่ “ปลายทาง” เดียวกันได้ 

 หนังสือ “เชื่อใจ” (Trust) เล่มนี้ นับเป็นผลงานล�าดับที่ 11 ใน 

ชุดหนังสือ “Insights for a New Way of Living” ซึ่งเป็นชุดหนังสือ 

ที่ได้รับความนิยมที่สุดตลอด 10 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับ

การแปลแล้วกว่า 25 ภาษา และมียอดจ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มท่ัวโลก... 

เป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงของพวกเราส�านกัพมิพ์ฟรีมายด์ทีไ่ด้มีโอกาส

เผยแพร่ผลงานหนังสือของ OSHO สู่ผู้อ่านชาวไทยตลอดมา

 ส�านกัพมิพ์ฟรีมายด์ขอบพระคุณ คุณปรชัญา จุฬวุรรณ ทีก่รุณา

สละเวลาอันมีค่าในการแปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ด้วย “ความรัก” 

ในการบรรยายของ OSHO ซึ่งท่านบอกกับเราว่า OSHO ได้เปลี่ยนชีวิต

ท่านไปโดยสิ้นเชิง และขอบพระคุณ คุณพาฝัน สิงห์สุวรรณ ส�าหรับ 

ค�านิยมอนัล�า้ค่า ในฐานะของศิลปินนกัวาดภาพ ผูห้ลงรักในงานของ OSHO 

และมุ่งหน้าสู่การท�างานศิลปะ “สายจิตวิญญาณ” ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง

 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านผูอ่้านจะได้ตะลึงพรึงเพริด หวัเราะ อมย้ิม 

ปล่อยวางตัว ปล่อยวางใจ เล่ือนไหลไปกับตัวอักษร เลื่อนไหลไปกับ

ธรรมชาติของชีวิต สู่ความเช่ือใจ... และสู่สภาวะที่ “ไม่อาจนิยามได้”  

ในที่สุด  

  

    ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์
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ค�านิยม

 เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราสามารถ “เชื่อใจ” ใครได้?

 ค�าตอบคือ... เราไม่มีทางรู้ และไม่ได้จ�าเป็นต้องรู้...

 ค�าตอบปรากฏ เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้...

 เมือ่เกดิค�าถามขึน้มาว่า “เราจะเชื่อใจใครได้” นัน่อาจหมายความ

ว่า เราได้แขวน ความหวัง ความไว้วางใจ ความศรัทธา ของเรา ไว้ทีส่ิง่อืน่ 

หรือคนอื่นไปเสียแล้ว 

 ตัง้แต่เด็กจนโต เราถกูสอนให้ “เชือ่” ในตวัใครบางคน ด้วย “เหตผุล” 

บางอย่างมาโดยตลอด เราชินกับการเชื่อในตัวบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่น  

มาเนิ่นนานเหลือเกิน นานจนลืมบางอย่างที่ส�าคัญไป “เราลืมตัวเอง”

 เคยเข้าใจมาโดยตลอดว่า การเชื่อใจ จ�าเป็นต้องมีเหตุผล และ 

ต้องเป็นการเชือ่ใจในตวับุคคลท่ีถกูคดักรองมาแล้วว่าดี... แต่โอโชได้กล่าว

ไว้ว่า “ความเชื่อใจ ควรเป็นคุณลักษณะในใจท่าน ไม่ใช่ความสัมพันธ์กับ

คนอื่น หรือสิ่งอื่น” นั่นแปลว่า เราสามารถ “เชื่อใจ” ได้ แม้ว่า ณ เวลานั้น 

จะเหลือแค่เราเพียงคนเดียว 

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมความเชื่อใจอันบริสุทธิ์ ทุกคนมีความ

สามารถในการเชื่อใจนี้โดยธรรมชาติ เราถูกสร้างมาให้ “รัก” และ “ไว้ใจ” 

กันและกัน โดยไม่ต้องพยายาม แต่ความบริสุทธิ์นี้ถูกท�าลาย ซ่อนเร้น  

เมื่อเราค่อยๆ เติบโต 
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 โอโชกล่าวว่า “ความเชื่อใจ” นั้น ไม่จ�าเป็นต้องพยายาม เพียงแค่

เราน�าสิ่งที่ขัดขวางอยู่ออกไปเสีย ความเชื่อใจก็จะปรากฏขึ้นมาเอง 

 ส่วนตัวเคยมีโอกาสได้เข้าร่วมการปฏิบัติภาวนาในแนวทางของ

โอโช ท�าให้ได้รู้ด้วยตัวเองว่า แท้จริงแล้ว “ความเชื่อใจ ท�างานโดยตรงกับ

หัวใจ ไม่ใช่หัวคิด”  หัวคิดนั้นมีธรรมชาติเป็นความหวาดกลัว จึงไม่แปลก 

ที่ยิ่งเราเติบโต เรายิ่ง เชื่อใจ ได้ยากยิ่ง

 ความเชื่อใจ น�าเรากลับมาสู่บ้านท่ีแท้จริง ให้เรากล้าท่ีจะรัก 

อย่างเต็มหัวใจ ใช้หัวใจในทางสร้างสรรค์ ให้ค�าตอบที่ดีที่สุดในทุกค�าถาม 

เปิดตาเปิดใจเรา ให้เห็นความจริงของชีวิต

 ดังเช่นที่โอโชได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า 

 “ถ้าท่านเชื่อใจตัวเอง ท่านก็จะเชื่อใจทุกอย่าง เพราะท่านเชื่อใจ

ในชีวิต” 

    ขอบคุณความเชื่อใจ

    พาฝัน  สิงห์สุวรรณ

    (ศิลปินอิสระ เจ้าของเพจ : พาฝัน)
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    11

 ท่านเคยชมภาพยนตร์สารคดีเร่ือง การก�าเนิดโลก เม่ือราว 

สี่พันห้าร้อยล้านปีก่อนโน้นหรือเปล่า มันเป็นเร่ืองน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ  

มีสะเก็ดดาวหรอือกุกาบาตพุง่เข้าชนดาวเคราะห์ มีการระเบิดอย่างรุนแรง 

มีการเกิดข้ึนของแอ่งน�้าขนาดมหึมาท่ีเรียกว่ามหาสมุทร จากนั้นก็เกิด 

สิ่งมีชีวิตยุคเร่ิมแรก เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศ จากความ 

หนาวเยน็สดุข้ัวสลับกับการปะทุอย่างรุนแรงของภเูขาไฟ เกดิกระบวนการ

เติมออกซิเจนให้ดวงดาว... และสุดท้าย หลังจากนั้นอีกราวสี่พันล้านปี  

สิ่งมีชีวิตรุ่นแรกที่ไต่ยั้วเยี้ยได้ก็ปรากฏขึ้นในมหาสมุทร หลังจากนั้น 

อีกราวห้าร้อยล้านปีแห่งการลองผิดลองถูก ธรรมชาติก็จัดการให้เกิด 

ส่ิงมีชีวิตสายพันธุ์ท่ีมีพัฒนาการสูงสุด พัฒนาได้มากพอที่จะมานั่งอ่าน

หนังสือเล่มนี้ได้ – ธรรมชาติจัดการสิ่งเหล่านี้มาอย่างเชื่อใจในตนเอง!  

ถูกแล้ว มันใช้เวลาอยู่บ้างที่จะน�าท่านและหนังสือเล่มนี้มาอยู่ด้วยกัน –  

ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง – เหมือนเซลล์จ�านวน

มหาศาลที่ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมาเนิ่นนาน ได้ถักทอร้อยเรียง 

เข้าเป็นหน่วยชีวิตหนึ่งหน่วย ที่ที่ท่านรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยเหมือนบ้าน

  อาหาร อากาศ น�้า พลังงาน และบรรดาแร่ธาตุที่จ�าเป็นล้วนมีอยู่

รายล้อมเรา ท่านได้รับเชิญมาชมสิ่งที่บางทีอาจเป็นละครที่น่าอัศจรรย์ใจ

ทีส่ดุในจกัรวาล ละครท่ีเรียกว่าชีวิต แล้วยังแวดล้อมด้วยความอดุมสมบูรณ์

ทุกประการ
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 ถ้าเช่นนั้นแล้วมีปัญหาอะไรหรือ ท�าไม “ความเชื่อใจ” ถึงเป็น

ปัญหาล่ะ ดังท่ีโอโชกล่าวไว้ว่า “ท�าไมท่านไม่สามารถเชือ่ใจได้ สภาวะแห่ง

การด�ารงอยู่มีความเชื่อใจ พืชพรรณไม่เคยเป็นโรคประสาท สิงสาราสัตว์

ไม่เคยป่วยเป็นโรคจติ...” แล้วมันเกิดอะไรขึน้ล่ะ เราเป็นสัตว์โลกทีไ่ด้รับพร

มากที่สุด แต่กลับกระท�าต่อของขวัญอันน่าอัศจรรย์จากการด�ารงอยู่  

โดยการส้ินเปลืองพลังงานไปอย่างมหาศาลกับการท�าร้ายตัวเอง ท�าร้าย

กันและกัน ท�าร้ายดวงดาวอันงดงามนี้ ในวิธีที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นใด

กระท�ากัน

 ตรงนี้คือชิ้นส่วนจ๊ิกซอว์ที่หายไป อย่างแรก มันใช้เวลาหลาย 

ร้อยล้านปีกว่าส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวจะปรากฏขึ้น และอีกหลายพันล้านป ี

แห่งววิฒันาการกว่าทีสั่ตว์และพชืจะปรากฏข้ึน จนมาถงึจดุนี ้ทุกสรรพชวีติ 

ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าจะด�าเนินชีวิตไปอย่างไร จากนั้น เมื่อไม่กี่แสนปี

มานี ้พวกเราจงึมาถงึ ดังทีโ่อโชอธบิายไว้ว่า ก่อนหน้าสปีชส์ีของพวกเรานัน้ 

“ไม่มีสตัว์โลกชนดิอืน่ใดได้รบัของขวญัแห่งการมีชวีติอสิระ สัตว์โลกทุกชนดิ

ถูกตั้งโปรแกรมไว้ตายตัว สัตว์โลกทุกชนิดถูกตั้งโปรแกรม ยกเว้นก็แต่

มนุษย์เรานี้ สุนัขก็ต้องเป็นสุนัข เป็นสุนัขเช่นนั้นตลอดไป ไม่มีทาง 

เป็นอย่างอื่นได้ ไม่มีอิสระ มันถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว ทุกอย่างถูกฝัง 

อยูภ่ายใน มีแบบพมิพ์เขยีวอยูท่ีน่ัน่ และมันก็แค่ท�าไปตามพมิพ์เขยีว แล้ว

สนุขัก็จะเป็นสุนขั มันไม่มีทางเลือก มันมีลักษณะเฉพาะทีแ่น่นอนตายตวั”

  แต่กับมนุษย์นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป “ของขวัญล�้าค่าท่ีสภาวะแห่ง

การด�ารงอยู่มอบให้แก่มนษุย์คอือสิรภาพ ท่านไม่ถกูวางโปรแกรม ไม่มี

พมิพ์เขยีวก�าหนดชะตาชวีติ ท่านต้องสร้างสรรค์ตัวเอง ต้องเนรมิตตัวเอง 

ทัง้หมดข้ึนอยู่กับท่าน ท่านสามารถเป็นพระพทุธะได้ เป็นบาฮาอดุดิน* ได้ 

* Baha-ud-Din Naqshband Bukhari (ค.ศ. 1318-1389) ผู้ก่อตั้งส�านักคิดซูฟีซึ่งเป็นนิกาย

ซูฟีมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด
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หรือท่านสามารถจะเป็นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือ เบนิโต มุสโสลินี ก็ได้  

ท่านสามารถเป็นฆาตกรหรือผู ้ปฏิบัติธรรมก็ได้ ท่านปล่อยให้ความ

ตระหนักรู้ได้เบ่งบาน หรือจะเป็นแค่หุ่นยนต์ก็ได้ แต่จ�าไว้ว่า ท่านเป็นคน

รับผิดชอบ – ท่านเพียงผู้เดียว ไม่ใช่ใครอื่น”

  ความเข้าใจเช่นนี้ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าพวกเราอยู่ ณ ที่แห่งใด 

ในเรือ่งราวแห่งชวิีต วิวัฒนาการทางชีววิทยาน�าพาพวกเรามาไกลมากแล้ว 

จนมาถึงจุดท่ีเราเป็นผู้เติมเต็มศักยภาพแห่งมนุษย์ ที่จะสร้างสรรค์โลก 

ท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศัย ตรงนี้ต่างจากกระบวนการวิวัฒนาการท้ังหมด 

ในอดีต ก้าวย่างต่อไปนี้อยู่ในมือเรา! ดูเหมือนมนุษย์เราก�าลังเผชิญ 

ภาวะวกิฤต เราจะเปล่ียนตวัเราเอง หรอืจะปล่อยให้กระแสบ้าคล่ังในโลกนี้

ด�าเนินต่อไป

 โอโชบรรยายภาวะวิกฤตของเราไว้ชัดเจนว่า “มนุษย์ตกอยู่ใน

ภาวะวกิฤตเสมอ มนษุย์คือภาวะวิกฤต – ตลอดเวลา มันไม่ใช่ความบงัเอญิ 

แต่มันเป็นปัจจัยพื้นฐาน แก่นแห่งชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยภาวะวิกฤต  

ดังนัน้เขาจงึมีความวิตกกังวล ความเครียด ทกุข์ทรมาน มนษุย์คือสตัว์โลก

ชนิดเดียวที่มีการเติบโต มีการเคล่ือนไหว มีการเปลี่ยนแปลง มนุษย ์

เป็นสตัว์โลกชนดิเดียวทีไ่ม่ได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์แบบ มนษุย์ไม่ได้เกิดมา

อย่างถกูจ�ากัด – อย่างสิง่ของส�าเรจ็รปู แต่เป็นกระบวนการท่ีจะเปล่ียนแปลง

ต่อไป มนุษย์คือโอกาสที่เปิดกว้าง ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยการก้าวสู่ 

ส่ิงใหม่ – และน่ันคือภาวะวกิฤต ย่ิงก้าวสูส่ิ่งใหม่มากเท่าไรก็ยิง่เป็นมนษุย์

  โอโชยังช่วยเราไขเงื่อนง�าส�าคัญแห่งภาวะวิกฤตนี้ต่อไปอีกว่า 

“ความไร้ส�านึกดึงท่านกลับคืนสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉาน ดึงให้ท่านต�่าลง 

ถดถอย ส่วนจิตส�านึกพยายามฉุดท่านขึ้นสู่การมีส�านึกยิ่งขึ้น เพราะการ

มีส�านกึได้ให้หลายส่ิงหลายอย่างแก่ท่าน จริงอยูท่ี่มันท�าให้ท่านวติกกงัวล 

เครียด ทุกข์ทรมาน แต่มันยังให้ดนตรี จิตรกรรม บทกวี และมันยังให้
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เกียรติภูมิสง่างามที่ไม่มีสัตว์โลกชนิดใดได้รับ เป็นเกียรติภูมิแห่งการมี 

สติส�านึก

  แน่นอนว่าเม่ือได้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนตามนัยความเข้าใจเช่นนี้  

มันมีความเป็นเหตุเป็นผลครบถ้วน หากอิสรภาพคือศักยภาพสูงสุด 

ของสภาวะแห่งการด�ารงอยู่แล้ว มันไม่สามารถเป็นแค่สิ่งท่ี “ได้รับมา” 

เหมือนอย่างแขนหรือขาของเรา สิ่งใดก็ตามท่ีเราได้รับมาย่อมถูกพราก 

ไปได้ และไม่มีวันท่ีจะเป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพที่แท้จริงได้ เม่ือเป็น 

เช่นนั้นแล้ว เราจะมีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ ท�าร้ายตัวเอง เพื่อนบ้าน และ 

โลกรอบตวัไปโดยไม่รู้ตวั หรอืเราจะยอมเผชญิความยุง่ยาก ยอมตระหนกัว่า 

หากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทุกอย่างจะยังคงเป็นเช่นเดิม ทั้งหมดนี้ 

ขึ้นอยู่กับเรา

  แล้วอะไรคอืทางออกจากวิกฤตนี ้เป็นอีกครัง้ท่ีโอโชกล่าวไว้ชดัเจน

ว่า “ท่านต้องน�าสิ่งใหม่เข้ามาสู่โลกแห่งชีววิทยา ข้าพเจ้าเรียกส่ิงนั้น 

ว่า สมาธิ ท่านต้องน�าแสงแห่งสมาธิ แสงแห่งการเฝ้าดูรู้ทันเข้ามา สิ่งนี้ 

ไม่ได้เป็นของในมิติทางชีววิทยาอย่างแน่นอน เพราะสัตว์โลกไม่มีการ

ตระหนักรู้ พืชพรรณไม่มีการตื่นรู้ สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่อย่างไร้จิตส�านึก

ร้อยเปอร์เซ็นต์”

  เป ็นธรรมดาที่จะเกิดค�าถามว่า แล ้วการปฏิบัติสมาธิกับ 

ความเชื่อใจเก่ียวข้องกันอย่างไร โอโชอธิบายค�าถามข้อนี้ไว้อย่าง

ระมัดระวังว่า “หากปราศจากสมาธิ ท่านจะไม่สามารถค้นพบความเชื่อใจ

ในตัวเอง และวันท่ีได้พบความเชื่อใจในตัวเองจะเป็นวันที่ส�าคัญที่สุด 

ในชวีตินรัินดร์ของท่าน มันจะเปล่ียนวิสยัทัศน์ การรับรู้ การประเมินตดัสิน

ของท่านท้ังหมดท่ีมีต่อผู้คนและสภาวะแห่งการด�ารงอยู่ ความเชื่อใจ 

เติบโตขึ้นและแผ่ขยายออกไปเร่ือยๆ เม่ือน้ันท่านก็จะเชื่อใจในสภาวะ 

แห่งการด�ารงอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไข”
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  ดังนั้น หนทางข้างหน้าส�าหรับพวกเราแต่ละคนจึงเป็นสิ่งที่เล่ียง

ไม่ได้ การเดินทางดังทีโ่อโชเปิดเผยนัน้สามารถเป็นการเดินทางทีน่่ายินดี

ที่สุดที่มีอยู่

  “จงผ่อนคลายกับการด�ารงอยู่ของท่าน ท่านได้รับความรักและ

ความเอาใจใส่จากความเป็นทั้งหมด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมความเป็น

ท้ังหมดจึงยังคงหายใจอยู่ในตัวท่าน เต้นเป็นจังหวะอยู่ในตัวท่าน ทันที 

ที่เร่ิมมีความเคารพย�าเกรง มีความรัก มีความเชื่อใจต่อสรรพสิ่งท่ีอยู่ใน 

ตัวท่าน ท่านจะเริ่มหยั่งรากลงสู่ชีวิตของท่าน ท่านจะเชื่อใจตัวเอง มีแต่

ตอนนั้นที่ท่านจะเชื่อใจข้าพเจ้าได้ มีแต่ตอนนั้นที่ท่านจะเชื่อใจมิตรสหาย 

ลูกหลาน ภรรยา สามีของท่านได้ มีแต่ตอนนั้นท่ีท่านสามารถเชื่อใจ 

ในพืชพรรณ สรรพสัตว์ ดวงดาวและดวงจันทร์ เม่ือเราใช้ชีวิตด้วย 

ความเชื่อใจ ไม่มีค�าถามอีกแล้วว่าเชื่อใจในสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ เราแค่เชื่อใจ”

  ถึงเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้เสียที!

    จอห์น แอนดรูวส์

    M.D., M.B., B.S.M.R.C.

จอห์น แอนดรูวส์ เป็นนักเขียน นักวิทยาศาสตร์ นักปฏิบัติธรรม และยังเป็น

แพทย์ประจ�าตัวของโอโช ผู้ดูแลร่างกายโอโชอยู่เป็นเวลาหลายปี รวมทั้ง 

ในระยะสุดท้าย จอห์น แอนดรูวส์ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้ปฏิบัติธรรม 

มาหลายสบิปี ยนิดทีีไ่ด้เหน็ว่า แวดวงวิทยาศาสตร์ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ

สมาธิมากข้ึนเร่ือยๆ จนเร่ืองน้ีกลายเป็นกระแสหลักแห่งความสนใจ ตอนนี้  

แอนดรูวส์เขยีนหนงัสอืเกีย่วกับขัน้ตอนสดุท้ายแห่งกระแสความสนใจนัน้ หนงัสอื

มีชือ่ว่า จากการท�าสมาธสู่ิการปฏิบัตสิมาธแินวโอโช



เกริ่นเรื่อง
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  การแยกแยะความแตกต่างเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดอ่อนและเข้าใจได้ยาก

มาก แต่ก็เป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้ระหว่างจติ (mind) กับใจ (heart) ระหว่างตรรกะ

กับความรัก – หรือแม้กระท่ังการเปรียบเทียบที่น่าจะเหมาะกว่าคือ 

ระหว่างร้อยแก้ว (ความเรียง) กับร้อยกรอง (บทกวี)

 ปลายทางเป็นสิง่ท่ีชดัเจน ส่วนทศิทางนัน้เป็นการหยัง่รู้ทีเ่กิดข้ึนเอง 

ปลายทางเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวท่าน เหมือนเป็นวัตถุเสียมากกว่า 

ทิศทางเป็นการรับรู้ภายใน ไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นสภาวะนามธรรมในใจ  

ท่านรับรู้ถงึทิศทางได้ แต่ไม่สามารถรู้จกัมัน ท่านสามารถรูจ้กัปลายทางได้ 

แต่ไม่สามารถรับรู้ถึงมัน ปลายทางนั้นอยู่ในอนาคต คร้ันตัดสินใจแล้ว  

ท่านก็จะเร่ิมจดัการชวีติของท่านไปสูป่ลายทางนัน้ ท่านคัดหางเสือของชวีติ

ไปสู่ปลายทางนั้น

  ท่านตัดสินใจอนาคตได้อย่างไร ท่านเป็นใครถึงจะไปตัดสินใจ 

ในสิง่ทียั่งไม่รู้ได้ เป็นไปได้หรอืทีท่่านจะก�าหนดอนาคตไว้ได้อย่างแน่นอน 

อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้ อนาคตนั้นคือความเป็นไปได้ที่เปิดกว้างอยู่ ด้วย

การตัง้จดุหมายปลายทางไว้แน่นอน อนาคตก็ไม่ใช่อนาคตอกีต่อไป เพราะ

มันไม่เปิดกว้างอีกแล้ว ตอนนี้ท่านได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางหนึ่งจาก 

ทางเลือกมากมาย – เพราะเม่ือทางเลือกท้ังหมดถกูเปิดไว้ มันกค็อือนาคต 

ตอนน้ีทางเลือกท้ังหมดนัน้หล่นร่วงไป เหลือแค่ทางเลอืกเดียวทีท่่านเลือก

ไว้แล้วเท่านั้น มันจึงไม่ใช่อนาคตอีกต่อไป มันคืออดีตของท่าน

อันนี้ล่ะ...
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  อดีตจะเป็นฝ่ายตดัสนิในยามทีท่่านเลือกปลายทาง ประสบการณ์

ในอดีตของท่าน ความรู้จากอดีตของท่านจะเป็นฝ่ายที่ตัดสิน ท่านได้ฆ่า

อนาคตไปเสียแล้ว แล้วท่านก็มุ่งหน้าท�าสิ่งที่เคยท�าในอดีตซ�้าไปซ�้ามา – 

อาจจะมีปรับแต่งบ้าง เปลีย่นตรงนีน้ดิตรงนัน้หน่อย พอให้รู้สึกสะดวกสบาย 

อาจทาสีใหม่ ปรับปรุงใหม่ให้ดูมีชีวิตชีวา – แต่มันก็ยังมาจากอดีต นี่คือ

วธิทีีท่�าให้คนเราหลงลืมอนาคตไป ด้วยการตัง้เป้าหมายไว้ท�าให้เราหลงลืม

อนาคต เขากลายเป็นคนจืดชืดตายซาก เขาแค่ท�าหน้าที่ไปเหมือน

เครื่องจักรกล

  ทิศทางเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา อยู่กับปัจจุบันขณะ มันไม่รู้อะไรเลย 

เกี่ยวกับอนาคต ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอดีต แต่มันเต้นเป็นจังหวะ มันเต้น

ตบุๆ มีแต่ท่ีนีแ่ละเด๋ียวนี ้จากชัว่ขณะแห่งการเต้นตบุๆ นี ้ชัว่ขณะข้างหน้า

ได้ก่อเกิดขึ้น ไม่ได้มาจากการตัดสินใจใดๆ ในอดีตของท่าน – แต่เพียง

เพราะว่าท่านด�ารงอยู่ในชั่วขณะนี้และท่านอยู่กับมันอย่างเต็มที่ และท่าน

ก็รักชั่วขณะนี้อย่างเต็มเปี่ยม จากความเป็นทั้งหมดเช่นนี้เองที่ชั่วขณะ 

ข้างหน้าได้ก่อเกิดขึ้น มันจะมีทิศทาง แต่ไม่ใช่เพราะท่านไปก�าหนด มันมี

ของมันเอง นั่นเป็นสิ่งที่บาวล์* ในอินเดียเรียกว่า sahaj manush หรือ 

spontaneous man – มนุษย์ผู้ด�าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติ 

  การด�าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติคือหนทางสู่การเป็นมนุษย ์

ที่แท้จริง สู่แก่นแท้แห่งมนุษย์ สู่พระเจ้าภายใน ท่านไม่สามารถตัดสินใจ

เลือกทิศทางได้ ท่านท�าได้ก็แต่เพียงด�าเนินชีวิตไปในชั่วขณะนี้ซึ่งมีไว ้

เพื่อท่าน ด้วยการด�ารงอยู่กับชั่วขณะนี้ ทิศทางจะเกิดขึ้นเอง หากท่าน

ออกลีลาร่ายร�า ชั่วขณะต่อไปจะมีการร่ายร�าที่งดงามยิ่งขึ้น ไม่ใช่ท่าน 

* บาวล์ (Baul or Bauls) สมาชิกของกลุ่มนอกรีต ผสานลัทธิศาสนากับดนตรีดั้งเดิมเข้าไว้

ด้วยกัน
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ตกลงใจให้เป็นไป ท่านแค่ร่ายร�าอยู่ในขณะนี้ ท่านได้สร้างทิศทางขึ้นมา 

ท่านไม่ได้บังคบักะเกณฑ์มัน ชัว่ขณะข้างหน้าจะยิง่เป็นการร่ายร�าทีเ่ตม็เป่ียม

ยิ่งขึ้น และจะยังเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ

  ปลายทางถกูก�าหนดด้วยจติ ทศิทางมาจากการด�ารงอยู่ ปลายทาง

เป็นตรรกะ คนหนึ่งอยากเป็นหมอ คนหนึ่งอยากเป็นวิศวกร อีกคน 

อยากเป็นนกัวทิยาศาสตร์ อกีคนอยากเป็นนกัการเมือง คนหนึง่อยากเป็น

คนร�่ารวย เป็นคนส�าคัญมีชื่อเสียง – เหล่านี้คือปลายทาง แล้วทิศทางล่ะ 

– เขาแค่ด�ารงอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยความเชื่อใจว่าชีวิตจะตัดสินใจเอง  

ผู้ที่ด�ารงอยู่ในชั่วขณะนี้ได้อย่างส้ินเชิง ความสดใหม่จะบังเกิดข้ึนจาก 

ความเป็นทั้งหมดนี้ อดีตได้ละลายไป และอนาคตเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  

แต่รูปร่างนี้ไม่ได้มีขึ้นโดยท่าน รูปร่างนี้ควรจะเกิดขึ้นโดยท่าน แต่ท่าน 

ไม่ได้เข้าไปก�าหนดรูปทรงนั้น มันเป็นสิ่งที่สมควรเกิดขึ้นเอง

  อาจารย์เซนท่านหนึง่นามว่า รนิไซ ในคราทีท่่านนอนอยูบ่นเตยีง

และก�าลังจะส้ินใจ มีศิษย์คนหนึง่ถามว่า “ท่านอาจารย์ เม่ือท่านจากไปแล้ว 

ผู้คนจะตั้งค�าถามว่าแก่นแห่งค�าสอนของท่านคืออะไร ท่านได้สอนไว้ 

หลายเรื่อง ท่านอธิบายเก่ียวกับสิ่งต่างๆ มากมาย – มันคงยากส�าหรับ

พวกเราที่จะขมวดค�าสอนเหล่านั้นให้กระชับ ก่อนที่ท่านจะจากไป โปรด

ย่อค�าสอนทั้งหลายเหล่านั้นให้เหลือสักหนึ่งประโยค เพื่อพวกเราจะจดจ�า

น�าติดตัวไป และเม่ือมีผู้ไม่รู ้จักท่านได้ไถ่ถาม พวกเราจะได้สามารถ

ถ่ายทอดแก่นค�าสอนแก่พวกเขาได้”

  อาจารย์รินไซท่ีใกล้สิ้นใจได้ลืมตาข้ึน ร้องค�ารามด้วยเสียงอันดัง

กึกก้องราวเสียงค�ารามของสิงโต! ลูกศิษย์ท้ังหลายตกตะลึงพรึงเพริด 

กันไปหมด! พวกเขาไม่อยากเชื่อว่าคนใกล้ตายจะมีก�าลังมากขนาดนั้น 

และก็ไม่คาดคิดถงึเหตกุารณ์อย่างน้ีด้วย ชายคนน้ีเป็นผูท้ีไ่ม่อาจคาดเดาได้ 
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และก็เป็นเช่นนี้เสมอมา แต่แม้จะรับรู้เช่นนั้น พวกเขาก็ไม่เคยคิดว่า 

ในวาระสุดท้ายของคนใกล้ตายจะสามารถร้องค�ารามราวกับสิงโตได้ และ

เมื่อพวกเขาตกตะลึง – แน่นอนว่าความคิดได้หยุดชะงักลง พวกเขารู้สึก

ประหลาดใจ รู้สึกงงงวย – จากนั้นอาจารย์รินไซจึงบอกว่า “อันนี้ล่ะ!”  

แล้วก็หลับตา สิ้นใจ

  อันนี้ล่ะ...

  ชั่วขณะนี้ ชั่วขณะแห่งความเงียบ ชั่วขณะที่ไม่เจือด้วยความคิด 

มีแต่ความเงียบรอบด้าน ความประหลาดใจนี้ เสียงค�ารามของสิงโต  

ในช่วงเวลาใกล้ตายนี้ อันนี้ล่ะ...

  ถูกแล้ว ทิศทางมาจากการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันขณะ ไม่ใช่สิ่ง 

ที่ท่านจัดการและวางแผนได้ มันเกิดขึ้นเอง มันละเอียดอ่อนมาก – ท่าน

จะไม่มีทางแน่ใจมันได้ ท่านสามารถรู้สึกถึงมันได้เท่านั้น นั่นคือเหตุผล 

ท่ีข้าพเจ้ากล่าวว่ามันเหมือนบทกวีมากกว่าความเรียง เป็นเหมือนความรัก

มากกว่าตรรกะ เป็นเหมือนศิลป์มากกว่าศาสตร์ มันคลุมเครือ… และนัน่ล่ะ

คอืความงดงามของมัน – มันมีอยู่แค่ประเด๋ียวประด๋าว เหมือนหยดน�า้ค้าง

บนใบหญ้า – แล้วไหลหล่นไป ไม่รู้ไปไหน ไม่รู้ไปอย่างไร ในแสงแดด 

ยามเช้า มันแค่ไหลหล่นไปบนใบหญ้า

  ทศิทางนัน้ละเอยีดอ่อน เปราะ และบอบบาง จงึเป็นเหตใุห้ทุกคน

เลือกเอาปลายทาง สังคมพยายามก�าหนดปลายทางให้ท่าน พ่อแม่ ครู

อาจารย์ วัฒนธรรม ศาสนา รัฐบาล พวกเขาล้วนแต่พยายามให้แบบแผน

ที่แน่นอนของชีวิตแก่ท่าน พวกเขาไม่ต้องการเห็นท่านเป็นอิสระ  

อยู่ตามล�าพัง มุ่งไปในมิติที่ไม่รู้จัก นั่นคือวิธีท่ีพวกเขาได้สร้างความ 

น่าเบ่ือหน่ายข้ึนมา หากท่านล่วงรู ้อนาคต มันก็เป็นเรื่องท่ีน่าเบ่ือ 

ไปเสียแล้ว หากรู้ว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็น่าเบื่อไปแล้ว
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  อนาคตควรเป็นทิศทาง ไม่ใช่ปลายทาง อนาคตควรเป็นเหมือน

นิพพานมากกว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�าว่านิพพาน ซึ่งหมายความว่า 

ทั้งหมดที่ท่านรู้จักจะไม่มีอยู่ที่นั่น ทั้งหมดที่ท่านเคยประสบมาจะไม่มีอยู่ 

ทีน่ัน่ ทัง้หมดทีท่่านเป็นจะไม่มีอยู่ท่ีน่ัน – มันเป็นส่ิงทีใ่หม่หมดจด สิง่ทีท่่าน

ไม่อาจเข้าใจได้ เพราะท่านไม่มีภาษาที่จะมาท�าความเข้าใจ ท่านไม่มี

ประสบการณ์ทีจ่ะเข้าใจ เป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ออกไปโดยส้ินเชงิ – ไม่สามารถ

บรรยายได้ นิพพานเป็นทิศทาง แต่สวรรค์หรืออาณาจักรแห่งพระเจ้า 

ในความเข้าใจของมุสลิมหรือคริสเตียนนั้นเป็นปลายทาง ซึ่งเห็นได้ชัดยิ่ง

  จิตของปุถุชนนั้นต้องการปลายทางที่ชัดเจนเพราะเขารู้สึก 

ไม่ม่ันคงเอามากๆ – เขาไม่สามารถเชือ่ใจการตืน่รูข้องตนเอง ไม่สามารถ

เชื่อใจชีวิต จิตของปุถุชนนั้นหวาดกลัวการค้นพบ และการค้นพบนั้น 

คือความลับอันย่ิงใหญ่ของชีวิต การเตรียมความพร้อมที่จะประหลาดใจ

อยู่เสมอนั้น หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนไร้เดียงสาซึ่งพยายามจะ 

ค้นพบ เพราะชีวิตคือการที่ท่านสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ ไปได้เรื่อยๆ ยิ่ง

ท่านค้นพบมากขึ้น ท่านย่ิงรู้มากข้ึน – ซึ่งยังมีอีกมากมายท่ียังเหลือไว้ 

ให้ท่าน มันเป็นกระบวนการทีไ่ม่จบสิน้ ทศิทางเป็นกระบวนการทีไ่ม่จบสิน้ 

จ�าเอาไว้ ทิศทางเป็นกระบวนการ เป็นการเคล่ือนที่ ส่วนปลายทางนั้น 

เป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว

  ปลายทางนั้นเป็นของอัตตา ส่วนทิศทางเป็นของชีวิต เป็นของ

การด�ารงอยู่ ในการด�าเนินไปในโลกแห่งทิศทางนั้น คนเราจ�าเป็นต้องมี

ความเชื่อใจอย่างใหญ่หลวง เพราะเราก�าลังก้าวเดินอยู่ในความไม่ม่ันคง 

เราก�าลังก้าวเดินอยู่ในความมืดมิด ในความมืดมิดมีเร่ืองชวนให้หวาดเสยีว 

ปราศจากแผนท่ี ไม่มีคนน�าทาง เราก�าลังมุ่งหน้าเข้าสู ่สิ่งที่เราไม่รู ้  

แต่ละก้าวย่างคือการค้นพบ และไม่ใช่แค่การค้นพบโลกภายนอกเท่านั้น 
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ในขณะเดียวกันก็มีบางส่ิงภายในท่านที่ถูกค้นพบด้วยเช่นกัน ผู้ค้นพบ 

ไม่เพียงแต่ค้นพบสิ่งต่างๆ เท่านั้น ขณะที่เขาค้นพบโลกที่ไม่รู้จักอยู่นั้น 

เขาก็ค้นพบตัวเองไปด้วยพร้อมๆ กัน การค้นพบแต่ละคร้ังนั้นก็คือ 

การค้นพบภายในด้วย ย่ิงท่านรูม้ากขึน้ ท่านก็ย่ิงรูเ้ก่ียวกับ “ผูรู้้” มากข้ึนด้วย 

ยิ่งท่านรักมากขึ้น ท่านก็ยิ่งได้รู้เกี่ยวกับ “ผู้ที่รัก” มากยิ่งขึ้นด้วย

 ข้าพเจ้าจะไม่ให้ปลายทางแก่ท่าน ข้าพเจ้าสามารถให้ท่านได้แค่

ทิศทางเท่านั้น – จงตื่นขึ้น เต้นเป็นจังหวะไปกับชีวิตและสิ่งที่ไม่รู ้  

จงเตรียมพร้อมที่จะประหลาดใจและไม่อาจคาดเดาได้อยู่เสมอ ข้าพเจ้า 

จะไม่ให้แผนท่ีแก่ท่าน ข้าพเจ้าสามารถให้ท่านได้เพียงความหลงใหล 

อย่างยิ่งที่จะค้นพบ ถูกแล้ว แผนที่นั้นไม่จ�าเป็น ความหลงใหลอย่างยิ่ง 

ความปรารถนาอันแรงกล้านั่นเองที่ท่านจ�าเป็นต้องมี จากนั้นข้าพเจ้า 

จะปล่อยท่านไว้ตามล�าพัง แล้วท่านก็ไปด้วยตัวท่านเอง มุ่งหน้าสู ่

ความกว้างใหญ่ สู ่ความไม่สิ้นสุด และค่อยๆ เรียนรู้ที่จะเช่ือใจมัน  

ปล่อยตัวท่านเองให้อยู่ในมือของชีวิต เพราะชีวิตคือพระเจ้า เมื่อพระเยซู

ตรัสว่า “ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัย

ของพระองค์” พระองค์ก�าลังตรัสถึงเร่ืองนี้... ด้วยความเชื่อใจอย่างย่ิง  

แม้กระทัง่หากพระเจ้าจะน�าความตายมาให้ ก็ไม่มีสิง่ใดน่ากลัว เป็นพระองค์

ที่น�าความตายมาสู่ ดังนั้นต้องมีเหตุผลในเรื่องนั้น ต้องมีความลับซ่อนอยู่

ในนั้น ต้องมีบทเรียนที่พระองค์ตั้งใจมอบให้ พระองค์ก�าลังเปิดประตู

  ผูท่ี้เชือ่ใจ ผู้ทีเ่ล่ือมใสในศาสนา ก็ยังสามารถรูสึ้กตืน่เต้นได้ แม้จะ

อยูต่รงประตแูห่งความตาย – เขายงัสามารถส่งเสียงค�ารามราวกับสงิโตได้

แม้ก�าลังจะตาย เพราะเขารูว่้าไม่มีอะไรทีต่าย – ในวาระใกล้ตาย เขาสามารถ

บอกได้ว่า “อันนี้ล่ะ!” เพราะแต่ละชั่วขณะคืออันนี้ มันอาจเป็นชีวิต  

อาจเป็นความตาย อาจเป็นความส�าเรจ็ อาจเป็นความล้มเหลว มันอาจเป็น

ความสุข อาจเป็นความทุกข์ แต่ละชั่วขณะ... อันนี้ล่ะ
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  น่ีคือสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าการภาวนาที่แท้จริง และจากนั้นท่าน 

จะมีทิศทาง ท่านไม่จ�าเป็นต้องกังวลไปหรอก ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดอะไร 

– ท่านสามารถมุ่งไปพร้อมความเชื่อใจ



ความเชื่อใจคืออะไร
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ความเช่ือใจคืออะไร? คือความเชื่อใช่ไหม?  

ไม่ใช่เลย เพราะความเชื่อนั้นเป็นของจิต ความเชื่อใจ 

เป็นความปรองดองกลมกลืนในใจ ท่านแค่วางมาตรการ

ป้องกันตวัเอง วางเกราะป้องกันทกุอย่างลง ท่านกลายเป็น

ผู้มีความเสี่ยง ท่านฟังอะไรบางอย่าง ฟังอย่างเต็มเปี่ยม 

จนความรู้สึกผุดขึ้นในตัวท่าน ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็น 

เรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม หากไม่จริง ท่านรู้สึกถึงมันได้  

หากมันจริง ท่านก็รู้สึกถงึมันได้ – ท�าไมเกิดเร่ืองเช่นนีไ้ด้? 

มันเกิดขึ้นเพราะความจริงแท้น้ันอยู่ในตัวของท่านเอง 

เม่ือท่านปราศจากความคิดใดๆ ความจริงแท้ภายใน 

ของท่านสามารถรู้สึกได้ ไม่ว่าความจริงนั้นจะอยู่ที่ไหน

ก็ตาม – เพราะสิ่งท่ีเหมือนกันจะรู ้สึกถึงกันได้เสมอ  

มันเข้ากันพอดี ทุกอย่างเข้ากันพอเหมาะในทันใด  

ทุกอย่างอยู่ในท่ีทางที่ควรเป็น แล้วความชุลมุนวุ่นวาย 

ก็กลายเป็นความมีระเบียบแบบแผน เหมือนถ้อยค�า 

ท่ีวางอยู่ในบรรทัด แล้วบทกวีก็เกิดขึ้น แล้วทุกอย่าง 

ก็แค่เข้ากันได้พอดี

หากในใจท่านมีความปรองดองกลมกลืน และมี

ความจริงแท้ในนั้น สภาวะภายในของท่านก็แค่เห็นพ้อง

กับความจริงแท้นั้น – แต่ไม่ใช่ความเห็นพ้องแบบ 
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ความเฉลยีวฉลาดทางปัญญา ท่านรูสึ้กถงึความสอดคล้อง

นั้น ท่านเป็นหนึ่งเดียวกับมัน นี่คือความเชื่อใจ หากมี 

บางอย่างไม่ถกูต้อง มันก็แค่หล่นหายไปจากท่าน – ท่าน

ไม ่คิดถึงมันอีกเป ็นคร้ังที่สอง ท ่านไม ่มองมันซ�้า 

เป็นครัง้ท่ีสอง มันไม่มีความหมายใดในนัน้ ท่านไม่พดูว่า 

“อันนี้ไม่จริง” มันเพียงแค่ไม่เข้ากันได้พอดี และท่าน 

ก็เคลื่อนผ่านไป! หากมันเข้ากันได้พอดี มันก็กลายเป็น

บ้านของท่าน ถ้ามันเข้ากันไม่ได้พอดี ท่านก็ผ่านมันไป 

ความเชื่อใจนั้นผ่านมาทางการตั้งใจฟัง
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สิ่งแรกคือเชื่อใจตัวท่านเอง

จงเต็มใจที่จะรับ รักและเชื่อใจในธรรมชาติที่ให้

ก�าเนิดท่านขึ้นมา ท่านคือส่วนต่อขยายของธรรมชาติ 

ท่านไม่อาจตดัขาดจากธรรมชาตไิด้ ธรรมชาตนิัน้ดูแลท่าน 

ปกป้องท่าน ท้ังในช่วงทีมี่ชวิีตและไม่มีชีวิต ธรรมชาตคิอื

ความม่ันคงปลอดภยัของท่าน เป็นความม่ันคงปลอดภยั

เดียวท่ีมี จงรู้สึกม่ันคงปลอดภัย ผ่อนคลาย สบายใจ  

และวันหนึ่งเม่ือจิตใจเงียบสงบลงถึงท่ีสุด ความจริงแท ้

ก็จะบังเกิดขึ้น มันเพียงแค่เข้ามาเหมือนดั่งล�าแสงที่ส่อง

เข้าไปในความมืดมิดของการด�ารงอยู่ของท่าน และ 

ทุกอย่างก็จะเผยออกมา

  จะมีความเช่ือใจได้ก็ต่อเม่ือท่านเช่ือใจในตัวท่านเอง 

เป็นอันดับแรก สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุจ�าต้องเกิดขึน้กบัท่านก่อน ถ้าท่านเชือ่ใจ 

ในตัวท่านเองแล้ว ท่านก็สามารถเชื่อใจในข้าพเจ้าได้ ท่านสามารถเชื่อใจ

ในผู้คนได้ ท่านสามารถเชื่อใจในการด�ารงอยู่ได้ แต่ถ้าท่านไม่อาจเชื่อใจ

ในตัวท่านเองแล้ว ก็ไม่มีความเชื่อใจอื่นใดที่จะเป็นไปได้อีก

  สังคมได้ท�าลายความเชือ่ใจแบบถอนรากถอนโคน สงัคมไม่ยินยอม

ให้ท่านเชือ่ใจตวัเอง สงัคมสอนความเชือ่ใจในรูปแบบอืน่ๆ – เชือ่ใจพ่อแม่ 

เชื่อใจศาสนจักร เชื่อใจรัฐ เชื่อใจพระเจ้า เชื่อในความเป็นนิรันดร์ แต ่
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ความเชื่อใจพื้นฐานนั้นกลับถูกท�าลายโดยสิ้นเชิง และความเชื่อใจอื่นๆ 

ทั้งหมดนั้นก็เป็นของปลอม – มันเป็นของปลอม! ความเชื่อใจอย่างอื่น 

ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้เป็นแค่ดอกไม้พลาสตกิ ท่านไม่มีรากอนัแท้จริงท่ีจะให้

ดอกไม้จริงได้เติบโต

  สังคมท�าสิ่งนี้อย่างมีเจตนา โดยจงใจ เพราะคนที่เชื่อใจในตนเอง

นั้นเป็นอันตรายต่อสังคม – สังคมนั้นตั้งอยู่บนระบบทาส สังคมนั้นลงทุน

ลงแรงไปมากในการท�าให้คนเป็นทาส คนทีเ่ชือ่ใจตวัเองคือคนทีเ่ป็นอสิระ 

ท่านไม่สามารถคาดเดาเกีย่วกับเขาได้ เขาจะมุ่งไปในเส้นทางของเขาเอง 

อิสรภาพจะกลายเป็นชีวิตของเขา เขาจะเชื่อใจเม่ือเขารู้สึกเช่นนั้น เม่ือ

เขารักแล้ว ความเชื่อใจของเขาจะเข้มข้นหนักหน่วงและมีความจริงแท้ 

อยูใ่นนัน้ ความเชือ่ใจของเขาจะมีชวีติชวีาและเป็นของจริง เขาพร้อมจะเสีย่ง

อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อใจของเขา – แต่เฉพาะตอนที่เขารู้สึกได้เท่านั้น 

เฉพาะเมื่อมันเป็นความจริง เฉพาะเมื่อมันปลุกเร้าใจของเขา เฉพาะเมื่อ

มันปลุกเร้าเชาวน์ปัญญาและความรักของเขาเท่านัน้ หาไม่แล้วเขาก็ไม่ท�า 

ท่านไม่สามารถบังคับให้เขาเชื่อไปในทางใดทางหนึ่งได้หรอก

  สังคมนี้ข้ึนอยู ่กับความเชื่อ โครงสร้างทั้งหมดของสังคมคือ 

การสะกดจติตวัเอง โครงสร้างทัง้หมดของสงัคมตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแห่งการ

สร้างหุ่นยนต์และเครื่องจักรกล ไม่ใช่มนุษย์ สังคมต้องการคนท่ีต้องการ 

ท่ีพึ่ง – ต้องการท่ีพึ่งมากจนถึงขนาดพวกเขาโหยหาที่จะมีผู้ปกครอง 

แบบเผด็จการคอยกดขี่อย่างต่อเนื่อง เพียรเสาะแสวงหาผู้น�าเผด็จการ  

ผู้ปกครองอย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อย่างมุสโสลินี อย่างโจเซฟ สตาลิน  

หรืออย่างเหมา เจ๋อ ตุง เราได้เปลี่ยนโลกอันงดงามนี้ให้กลายเป็นเรือนจ�า

ขนาดมหึมา ผู้มีอ�านาจไม่ก่ีคนได้ลดทอนมนุษยชาติท้ังมวลลงเป็นแค ่

ฝงูชนอลหม่าน สงัคมยนิยอมให้มนษุย์ด�ารงอยู่ได้ก็แต่เม่ือเขาเออออไปกับ

บรรดาเรื่องไร้สาระทั้งหลายเท่านั้น
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  ทนีี ้การบอกให้เด็กเชือ่ในพระเจ้านัน้เป็นเร่ืองไร้สาระ ไร้สาระทีส่ดุ 

– ไม่ใช่เพราะความเป็นพระเจ้าอย่างที่พวกเขาพูดถึงนั้นไม่มีอยู่จริง  

แต่เพราะเด็กยังไม่รู้สึกกระหาย ยังไม่โหยหา ยังไม่ปรารถนาใคร่รู้ เขา 

ยังไม่พร้อมจะออกค้นหาสัจธรรม ความจริงสูงสุดแห่งชีวิต เขายังไม่มี 

วุฒิภาวะมากพอที่จะสืบค้นเข้าไปในความจริงแท้แห่งพระผู้เป็นเจ้า  

ความรักความปรารถนาอันดูดด่ืมเช่นนั้นต้องบังเกิดขึ้นสักวัน แต่มัน 

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่มีใครคอยก�าหนดให้เขาเชื่อ หากเขาถูกก�าหนด 

ให้เชื่อก่อนที่จะรู้สึกกระหายในการค้นหาความจริงแล้ว ทั้งชีวิตของเขา 

ก็จะอยู่กับความจอมปลอม เขาจะอยูใ่นวิถทีีเ่ป็นของเทียม จรงิอยู่ เขาอาจ

พูดคุยเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะมีคนบอกเขาเกี่ยวกับพระเจ้า เขาถูกบังคับ

ให้เชื่อ ถูกสั่งสอนโดยผู้ที่มีอ�านาจยิ่งใหญ่ต่อชีวิตวัยเด็กของเขา – พ่อแม่ 

บาทหลวง ครูอาจารย์ มีคนบอกเขาและเขาต้องยอมรับมัน มันเป็นปัญหา

ในการอยู่รอดของเขา เขาเอ่ยปฏิเสธพ่อแม่ไม่ได้ เพราะหากไม่มีพ่อแม่  

เขาจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เลย มันเส่ียงเกินไปที่จะพูดว่าไม่ เขาต้อง

พดูว่าใช่ แต่ค�าว่าใช่ของเขาไม่สามารถเป็นจริงได้

  มันจะเป็นจริงได้อย่างไร เขาพูดว่าใช่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเมืองเพือ่เอาตวัรอดเท่านัน้ ท่านไม่ได้ท�าให้เขากลายเป็นผูเ้ล่ือมใส

ในศาสนา ท่านท�าให้เขาเป็นนักการทูต ท่านสร้างให้เขาเป็นนักการเมือง 

ท่านได้บ่อนท�าลายศักยภาพทีเ่ขาจะเตบิโตในทางจติวญิญาณ ท่านวางยา

เขา ท่านได้ท�าลายโอกาสส�าคัญแห่งการมีปัญญา เพราะปัญญาจะเกดิข้ึนได้

ก็ต่อเม่ือเขาปรารถนาที่จะรู้ข้ึนมาเอง บัดนี้ ความปรารถนานั้นไม่มีวัน 

จะเกิดขึ้น – เพราะก่อนที่จิตวิญญาณจะมีค�าถาม ค�าตอบได้ถูกเตรียมรอ 

ไว้ก่อนแล้ว! ยังไม่ทันหิวก็มีคนมายัดเยียดอาหารให้ ตอนที่ปราศจาก 

ความหวิ อาหารทีถ่กูยดัเยยีดนัน้ก็ไม่สามารถย่อยได้ เพราะไม่มีความหวิ

ที่จะย่อยมัน
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  นั่นเองคือสาเหตุว่าท�าไมผู้คนจึงใช้ชีวิตราวกับเป็นท่อกลวงๆ  

ที่ชีวิตไหลผ่านไปวันๆ เหมือนอาหารที่ไม่ถูกดูดซึม

  เราต้องอดทนกับเด็กๆ ให้มาก ตื่นตัวให้มาก มีสติให้มาก ไม่พูด

อะไรท่ีจะขัดขวางการเข้ามาของเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ ไม่พยายาม

เปลีย่นพวกเขาให้เป็นคริสเตยีน ฮนิดู หรือมุสลิม เราจ�าเป็นต้องรูจ้กัอดทน

ให้ถงึท่ีสดุ วนัหนึง่ความอศัจรรย์จะเกิดขึน้เม่ือเด็กเร่ิมออกค้นคว้าแสวงหา 

ด้วยตัวเขาเอง และเม่ือถึงตอนนั้น อย่าได้ตอบสนองเขาด้วยค�าตอบ

ส�าเร็จรูป ค�าตอบส�าเร็จรูปไม่ช่วยอะไรใครได้ ค�าตอบส�าเร็จรูปนั้นทื่อและ

โง่ จงช่วยให้เขาเกิดปัญญาย่ิงขึน้ แทนทีจ่ะให้ค�าตอบ จงมอบสถานการณ์

และความท้าทาย เพื่อท่ีเขาจะได้ฝึกฝนปัญญาให้เฉียบคม และเขาก็จะ 

ตั้งค�าถามได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น – เพื่อค�าถามจะแทรกซึมเข้าสู่แก่นแห่งชีวิต 

ของเขา เป็นค�าถามแห่งชีวิตและความตาย

  แต่สังคมไม่เคยยินยอมในเรื่องนี้ พ่อแม่หวาดกลัวมาก สังคมนั้น

หวาดกลัวมาก หากปล่อยให้เด็กๆ ยังคงเป็นอิสระ ใครจะไปรู้ เขาอาจ 

ไม่มีวันหันกลับมาสู่ธรรมเนียมประเพณีที่พ่อแม่ได้ปฏิบัติสืบมา พวกเขา

อาจไม่มีวันไปโบสถ์ – คาทอลิก โปรเตสแตนต์ หรือลัทธิความเช่ือใดๆ 

ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนหากพวกเขาเกิดมีปัญญาขึ้นเอง พวกเขา 

จะไม่อยูใ่นการควบคุมของท่าน สังคมน้ีจงึพยายามควบคมุทุกคน พยายาม

ครอบง�าจิตวิญญาณของทุกคนด้วยวิธีที่ซับซ้อน มีเล่ห์เหล่ียมไหวพริบ

มากขึ้นเรื่อยๆ

  น่ันจึงเป็นเหตุที่ว ่าท�าไมสิ่งแรกที่พวกเขาต้องท�าคือท�าลาย 

ความเชือ่ใจ – ความเชือ่ใจทีเ่ด็กๆ มีในตนเอง ความม่ันใจท่ีเด็กๆ มีในตนเอง 

พวกผู้ใหญ่ต้องท�าให้เด็กๆ หวาดกลัวลนลาน ทันทีที่เด็กๆ หวาดกลัว

ลนลาน ผูใ้หญ่ก็เข้าควบคุมได้ หากเขาม่ันใจในตนเอง ก็จะไม่มีใครควบคุม

ได้ หากมีความม่ันใจ เขาจะยืนยันสิทธิ์ของตน จะพยายามท�าส่ิงต่างๆ 
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ด้วยตนเอง เขาจะไม่มีทางท�าตามที่คนอื่นบอก เขาจะท่องไปในเส้นทาง

ของเขาเอง จะไม่เติมเต็มความฝันของใครๆ เขาจะไม่มีวันเลียนแบบใคร 

จะไม่มีวันเป็นคนเฉื่อยชา ซังกะตาย เขาจะกระตือรือร้น ตื่นเต้นกับชีวิต 

อย่างที่ไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้

  การท�าลายความเช่ือใจของเขาลงเท่ากับท่านได้ก�าจดัตดัตอนเขา 

ท่านดึงเอาพลังออกไปจากเขา ตอนนีเ้ขาก็จะไร้พลังและต้องการใครสักคน

มาครอบง�า บัญชาการ และออกค�าสั่งเขาอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็จะเป็น

ทหารที่ดี เป็นพลเมืองท่ีดี เป็นนักชาตินิยมที่ดี เป็นคริสเตียนที่ดี เป็น

มุสลิมที่ดี เป็นฮินดูที่ดี ถูกแล้ว เขาจะเป็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ แต่จะไม่เป็น

ปัจเจกชนท่ีแท้จริง เขาจะไม่มีรากใดๆ เขาถกูตดัรากถอนโคนไปตลอดชวีติ 

เขาจะอยู่อย่างไร้ราก และการที่อยู่อย่างไร้รากนั้นคือการอยู่ในความทุกข์

ทรมาน คือการอยู่ในนรก

  เช่นเดียวกับต้นไม้ต้องหย่ังรากลงในดิน มนษุย์เองก็ต้องหยัง่ราก

ลงในสภาวะแห่งการด�ารงอยู่ หรือมิเช่นน้ันเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้ซึ่ง

เชาวน์ปัญญา เขาอาจประสบความส�าเรจ็ในชวีติทางโลก อาจเป็นคนส�าคัญ...

  เมื่อไม่กี่วันก่อน ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่ง

 

ศัลยแพทย์สามคนซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานได้มา

พบปะกันในช่วงวันหยุด ณ ชายหาดแห่งหนึ่ง พวกเขา

นัง่คยุกันใต้แสงแดด แล้วต่างก็เร่ิมโอ้อวด คนแรกบอกว่า 

“ฉันมีคนไข้รายหนึ่ง เขาเสียขาทั้งสองข้างจากสงคราม 

ฉันใส่ขาเทียมให้ และก็เหมือนอัศจรรย์ ตอนนี้เขา 

เป็นหนึง่ในทีมนกัว่ิงทีดี่ท่ีสดุในโลก! และเป็นไปได้มากว่า

การแข่งขันโอลิมปิกครั้งหน้านี้เขาจะต้องชนะ”
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อีกคนบอกว่า “นั่นไม่เท่าไรหรอก ฉันมีคนไข้ 

รายหน่ึง เธอตกตึกจากชั้นสามสิบ ใบหน้าเสียโฉม 

แทบจะหมดทางแก้ไข ฉันท�าศัลยกรรมพลาสติกให้ 

อย่างสดุฝีมือ ทน้ีี เม่ือไม่ก่ีวันก่อน ได้ข่าวทางหนงัสอืพมิพ์

ว่าเธอชนะการประกวดมิสเวิลด์อะไรสักอย่าง”

หมอคนที่สามเป็นคนถ่อมตัว สองคนแรกมองมา

ที่เขาและถามว่า “แล้วนายล่ะ ช่วงนี้ท�าอะไร? มีอะไร

ใหม่ๆ บ้าง”

เขาตอบว่า “ก็ไม่มีอะไรมาก – และยิ่งกว่านั้น  

ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้”

เพื่อนทั้งสองยิ่งอยากรู ้ พวกเขาจึงกล่าวว่า  

“แต่เราเป็นเพือ่นกนันะ ไม่ต้องห่วง พวกเราจะเก็บมันไว้

เป็นความลับ พวกเราจะไม่ให้เรื่องนี้รั่วไหล”

เม่ือได้ฟังเช่นนั้นชายคนที่สามจึงกล่าวว่า “โอเค 

ถ้านายสองคนพดูเช่นนัน้ ถ้าพวกนายสญัญา ฉนักจ็ะเล่า

ให้ฟัง มีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งถูกส่งมาให้ฉัน เขาหัวขาด

จากอุบัติเหตุ ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร ฉันรีบว่ิง

ออกไปที่สวนหลังบ้าน เพียงแค่จะคิดว่าจะท�าอย่างไรดี 

และทันใดน้ันเองฉันก็ได้หัวกะหล�่าปลีมา ไม่มีอย่างอื่น

อีกแล้ว ฉันก็เลยปลูกถ่ายกะหล�่าปลีแทนหัวกะโหลก

คนไข้ นายสองคนรู ้ไหม คนไข ้คนนั้นกลายเป ็น 

นายกรัฐมนตรีอินเดียไปแล้ว”

  ท่านสามารถท�าลายคุณลักษณะภายในของเด็ก กระนั้นเขาก็ยัง

สามารถกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอนิเดยีได้! มันเป็นไปได้ที่คนเรา 
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จะประสบความส�าเร็จโดยไร้ซึง่เชาวน์ปัญญา ความจริงแล้ว มันจะล�าบาก

มากข้ึนด้วยซ�้าที่จะประสบความส�าเร็จด้วยเชาวน์ปัญญา เพราะคนท่ีมี

เชาวน์ปัญญามักคิดเร่ืองสร้างสรรค์ เขาคิดเร่ืองท่ีล�า้สมัยอยูเ่สมอ มันต้อง

ใช้เวลากว่าจะเข้าใจเขา แต่ส�าหรับคนที่ไม่มีเชาวน์ปัญญานั้นเป็นคน 

ท่ีเข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้ากับองค์รวมของสังคมได้ดี สังคมให้คุณค่าและ

เกณฑ์ตดัสินแก่คนแบบนัน้ แต่มันใช้เวลาหลายปีกว่าท่ีสงัคมจะประเมินค่า

ของผู้มีปัญญาได้

  ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่า คนทีไ่ม่มีเชาวน์ปัญญานัน้ไม่สามารถประสบ

ความส�าเร็จได้ ไม่อาจมีชื่อเสียงได้ – แต่เขายังเป็นของปลอม และนั่นคือ

ความทุกข์ทรมาน ท่านสามารถมีชื่อเสียงได้ แต่หากท่านเป็นของปลอม 

ท่านจะอยู่กับความทุกข์ทรมาน ท่านไม่รู้ว่าชีวิตก�าลังหว่านโปรยความ

สงบสุข ความดีงามมาสู่ท่าน ท่านจะไม่มีวันรู้ ท่านไม่มีปัญญาเพียงพอ 

ที่จะรับรู้ ท่านจะไม่มีวันมองเห็นความงดงามของสภาวะแห่งการด�ารงอยู่ 

เพราะท่านไม่มีความรู้สึกไวพอท่ีจะรู้ได้ ท่านไม่มีวันได้เห็นสิ่งอัศจรรย ์

อันย่ิงใหญ่ที่ปรากฏอยู่รายรอบ ที่พ้องพานวิถีของท่านอยู่ทุกว่ีวัน ท่าน 

จะไม่มีวันมองเห็น เพราะการจะเห็นได้ ท่านจ�าเป็นต้องมีความสามารถ

อย่างใหญ่หลวงที่จะเข้าใจ ที่จะรู้สึก ที่จะเป็นอยู่

  สังคมนี้คือสังคมอ�านาจนิยม สังคมนี้ยังเป็นสังคมแบบด้ังเดิม 

เอามากๆ ยังป่าเถือ่นล้าหลังอยู่มาก คนแค่ไม่ก่ีคน – อนัได้แก่ นกัการเมือง 

นักบวช ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย – ผู้คนแค่หยิบมือเหล่านี้คือ 

ผูท้ีค่วบคมุบงการคนหลายล้านคน และสงัคมนีก้�าลงัด�าเนนิไปในเส้นทาง

เช่นนั้น ซึ่งไม่มีเด็กคนไหนได้รับอนุญาตให้มีปัญญา เป็นโอกาสเดียว 

เม่ือพระพทุธเจ้าได้อุบัตขิึน้ในโลกน้ี – เป็นโอกาสเดียวจริงๆ จะด้วยเหตใุด

ก็ตามที่ครั้งหนึ่งจะมีใครสักคนหลุดรอดออกไปจากเงื้อมมือของสังคมได ้ 

ที่คร้ังหนึ่งจะมีใครสักคนท่ียังคงปลอดภัยจากการวางยาพิษของสังคมได้ 
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นั่นต้องเป็นเพราะว่ามีความผิดพลาด ข้อบกพร่องบางอย่างของสังคม  

มิเช่นนัน้แล้วสังคมจะประสบความส�าเร็จในการตดัรากถอนโคนความเชือ่ใจ 

ที่ท่านมีต่อตัวเอง และเม่ือถูกตัดท�าลายรากเหง้าอันส�าคัญนั้น ท่านก็จะ

ไม่มีทางเชื่อใจใคร

  เม่ือไม่สามารถรกัตวัท่านเองได้ ท่านจะไม่มีวันรักใครอืน่ได้ นีเ่ป็น

ความจริงในทุกกรณีไม่มียกเว้น ท่านสามารถรักคนอื่นๆ ได้ก็ต่อเมื่อรู้จัก

รักตัวเองได้เท่านั้น

  แต่สังคมต�าหนิประณามการรักตัวเอง สังคมบอกว่ามันคือการ 

เห็นแก่ตัว คือการหลงตัวเอง จริงอยู่ การรักตัวเองอาจกลายเป็นการ 

หลงตัวเองได้ แต่ไม่จ�าเป็นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป มันจะกลายเป็นการ

หลงตวัเอง หากเขาไม่เผือ่แผ่ความรักให้ข้ามพ้นตวัเองออกไป มันจะกลาย

เป็นความเห็นแก่ตวั หากความรักจ�ากัดอยูแ่ค่ในตวัเอง ในทางตรงกันข้าม 

การรักตัวเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรักในแบบอื่นๆ ทั้งหมด

  คนที่รักตัวเองนั้น ไม่ช้าก็เร็วเขาจะเริ่มท่วมท้นด้วยความรัก  

คนที่เชื่อใจตัวเองจะไม่สามารถไม่เชื่อใจคนอื่นๆ ได้ แม้ว่าคนเหล่านั้น 

ก�าลงัหลอกลวงเขาอยู่ก็ตาม แม้ว่าคนเหล่านัน้ได้หลอกลวงเขาไปแล้วกต็าม 

ใช่แล้ว เขาไม่สามารถที่จะไม่เชื่อใจคนเหล่านั้น เพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่า

ความเชื่อใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าสูงกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ท่านสามารถโกง 

ใครสักคนได้ แต่ท่านจะโกงเขาไปเพื่ออะไร ท่านสามารถเอาเงินหรือ 

สิง่อืน่ใดจากเขาได้ แต่คนท่ีรู้ว่าความสวยงามของความเชือ่ใจนัน้จะไม่อาจ

ถกูเบ่ียงเบนความสนใจด้วยสิง่เล็กน้อยเหล่านี ้เขาจะยงัคงรักท่าน เขาจะ

ยังคงเชื่อใจท่าน แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ถ้ามีคนคนหนึ่งเชื่อใจท่าน

จริงๆ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะโกงเขา แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

  มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านทุกวันเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่าน

เชื่อใจใครบางคน มันจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะคิดโกงท่าน หลอกลวงท่าน 
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เมื่อนั่งอยู่ที่ชานชาลาสถานีรถไฟ ท่านไม่รู้จักคนที่นั่งอยู่ข้างๆ – เขาเป็น

คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง – และท่านพูดกับเขาว่า “ฝากดูกระเป๋าหน่อย 

นะครับ ผมจะไปซื้อตั๋ว ช่วยดูให้ด้วยนะครับ” แล้วท่านก็ไป ท่านเชื่อใจ 

คนแปลกหน้าท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้น 

ท่ีคนแปลกหน้านัน้จะโกงท่าน เขาอาจโกงท่านถ้าท่านไม่เช่ือเขา ความเชือ่ใจ

มีมนต์ขลงัอยู่ในตวั บัดนีท่้านไว้ใจเขาแล้ว เขาจะคดิคดกับท่านได้อย่างไร 

เขาจะลดตัวลงท�าเร่ืองเช่นนั้นได้อย่างไร เขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้

หากเขาคิดไม่ซื่อกับท่าน

  มีคุณลักษณะภายในจิตส�านึกของมนุษย์ท่ีจะเชื่อใจและได้รับ 

การเชื่อใจ ทุกคนรู้สึกยินดีที่ได้รับการเชื่อใจ มันหมายถึงได้การยอมรับ

นับถือจากคนอ่ืน และเม่ือท่านไว้ใจคนแปลกหน้า เขายิ่งรู้สึกว่าได้การ

ยอมรับนับถือเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะเชื่อใจเขา  

แต่กระนั้นท่านก็ยังเชื่อใจเขา ท่านได้ยกคนคนนั้นข้ึนสู่สถานะสูงส่ง  

ท่านให้เกียรต ิให้คณุค่าแก่เขามาก มันจงึเป็นไปไม่ได้ทีเ่ขาจะลดตวัลงมา

จากสถานะสูงส่งน้ัน และหากเขาลดตวัลงมาหลอกลวงเม่ือใด เขาจะไม่มีวนั

ให้อภัยตัวเขาเอง เขาจะแบกเอาความรู้สึกผิดติดตัวไปตลอดชีวิต

  คนที่รู้จักเชื่อใจตัวเองจะรู้ถึงความงดงามของสิ่งนี้ – ท่านจะรู้ว่า 

ยิ่งเชื่อใจตัวเองมากเท่าใด ท่านก็จะยิ่งเบ่งบาน ยิ่งท่านอยู่ในสภาวะของ

การปล่อยวางและผ่อนคลาย ท่านก็จะยิ่งหนักแน่นและเยือกเย็น ยิ่งสงบ 

ร่มเย็น และนิ่งเงียบ และมันย่ิงเป็นความงดงามเม่ือท่านเร่ิมเชื่อใจผู้คน

มากขึ้นเร่ือยๆ เพราะเม่ือเชื่อใจมากขึ้น ท่านย่ิงเกิดความสงบ ล�้าลึก  

ความร่มเย็นในใจจะลงลึกมากขึน้ไปจนถงึแก่นแห่งชวิีต และย่ิงท่านเชือ่ใจ

มากขึ้นเท่าใด ท่านก็ยิ่งลอยสูงขึ้นเท่านั้น คนที่สามารถเชื่อใจ ไม่ช้าก็เร็ว

จะรู้ตรรกะของความเช่ือใจ แล้ววันหนึง่เขากจ็ะม่ันใจทีจ่ะเชือ่ใจในสิง่ทีเ่ขา

ไม่รู้
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  จงเริม่เชือ่ใจตวัเอง – มันคอืสิง่แรกทีต้่องท�า นัน่คอืงานของข้าพเจ้า

ในตอนนี้ ท�าลายความไม่เชื่อใจในตัวท่านเอง ซึ่งถูกสร้างข้ึนมา ท�าลาย

ทุกการประณามตนเองที่ถูกก�าหนดไว้ในตัวท่าน ก�าจัดมันออกไปจาก 

ตัวท่าน และมอบความรู้สึกของการเป็นผู้ท่ีถูกรักและได้รับการนับถือ 

ให้แก่ท่าน ถูกรักโดยการด�ารงอยู่ พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพราะพระองค์

รักท่าน พระองค์รักท่านมากยิ่งนักจนไม่อาจห้ามใจที่จะไม่สร้างท่านได้

  เมื่อจิตรกรวาดภาพ เขาวาดเพราะเขารัก เมื่อกวีประพันธ์เพลง 

ก็เพราะเขารักที่จะท�า พระเจ้าวาดท่าน ขับร้องท่าน ร่ายร�าท่าน พระองค์

รักท่าน! และถ้าท่านไม่เห็นความหมายในค�าว่าพระเจ้า ก็ไม่ต้องกังวลไป 

ท่านจะเรียกว่าการด�ารงอยู่ หรือเรียกว่าความเป็นทั้งหมดก็ได้

  การด�ารงอยู่รักท่าน มิเช่นนั้นท่านคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่

  ท�าใจให้สบาย ท่านเป็นที่รักของความเป็นทั้งหมด นั่นคือเหตุผล

ว่าท�าไมความเป็นทัง้หมดจึงหายใจในตวัท่าน เต้นเป็นจงัหวะอยูใ่นตวัท่าน 

เม่ือท่านเร่ิมรู้สึกถึงความเคารพนับถือและความรักอย่างท่วมท้น และ

ความเชื่อใจในความเป็นทั้งหมดในตัวท่าน ท่านก็จะเริ่มหยั่งรากลงไปใน

ตัวท่าน เพียงแค่ท่านสามารถเชื่อใจข้าพเจ้า เพียงแค่ท่านสามารถเชื่อใจ

เพือ่นของท่าน ลูกๆ ของท่าน สามีของท่าน ภรรยาของท่าน เพยีงแค่ท่าน

สามารถเชื่อใจต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายและดวงดาวและดวงจันทร์ จากนั้น

เราก็แค่อยู่อย่างเชื่อใจ มันก็จะไม่มีข้อสงสัยว่าจะเชื่อใจสิ่งนี้หรือส่ิงนั้น  

เราก็แค่เชื่อใจ และการเช่ือใจก็น�าไปสู่การเล่ือมใสในศาสนาได้อย่าง 

บริสุทธิ์ใจ

  นั่นล่ะคือสิ่งที่สันยาสีเป็น สันยาสีก�าลังถอดถอนทุกอย่างที่สังคม

ได้ท�าขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่นักบวชต่อต้านข้าพเจ้า นักการเมือง

ต่อต้านข้าพเจ้า พ่อแม่ต่อต้านข้าพเจ้า ท้ังหมดที่ถูกสถาปนาข้ึนมานั้น 

ต่อต้านข้าพเจ้า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ข้าพเจ้าเข้าใจตรรกะนี้อย่างชัดเจน
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โดยท้ังหมด ข้าพเจ้าก�าลังพยายามถอดถอนสิง่ทีพ่วกเขาได้ท�าไว้ ข้าพเจ้า

ก�าลังท�าลายรูปแบบทั้งหมดของสังคมทาสนี้อยู ่ ความพยายามของ

ข้าพเจ้านี้คือการก่อขบถ และการเริม่ต้นก่อขบถนั้นกค็ือการเชื่อใจตัวเอง 

ถ้าข้าพเจ้าสามารถช่วยให้ท่านเชื่อใจในตัวท่านเองได้ ข้าพเจ้าก็ได้ช่วย

ท่านแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นใดอีกท่ีจ�าเป็น สิ่งอื่นทั้งหลายจะเกิดขึ้นตามการ 

สอดประสานของมันเอง
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การออกสบืเสาะค้นคว้าคือความเสีย่ง มันเป็นการ

มุ่งสู่สิ่งอันไม่รู้ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราทิ้งทุกอย่าง

ท่ีเป็นความคุ้นเคย ทีเ่ป็นความสะดวกสบาย แล้วเราก็มุ่ง

ไปสู่สิ่งอันไม่รู้ กระทั่งไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าฟากฝั่งโน้น

จะมีอะไรอยู่หรือไม่ หรือแม้แต่ฝ่ังตรงฟากโน้นจะมีหรือเปล่า

ด้วยซ�้าไป

ดังนัน้ ผูค้นจงึยดึม่ันในความเชือ่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง 

(theism) หรือคนที่พอจะมีจิตใจเข้มแข็ง มีความฉลาด

รู้คิด คนระดับปัญญาชน – คนเหล่าน้ียึดม่ันในความ 

ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า (atheism) ทั้งสองกลุ่มนี้ต่างหลบหนี

จากความสงสัย และการหลบหนีจากความสงสัยก็คือ 

การหลบหนจีากการออกสบืเสาะค้นคว้า – ว่าความสงสยั 

คืออะไร มันกแ็ค่เคร่ืองหมายค�าถามเท่านัน้ มันไม่ใช่ศตัรู

ของท่าน มันเป็นแค่เครื่องหมายค�าถามท่ีอยู ่ข้างใน 

ตัวท่าน ซึ่งเตรียมให้ท่านไปสู่การสืบเสาะค้นคว้า

ความสงสัยคือเพื่อนของท่าน

  ศรัทธาคือความหวาดกลัวต่อความสงสัย – ที่กลัวก็เพราะ

ศรัทธาได้ข่มกดความสงสยัเอาไว้ อะไรก็ตามทีท่่านข่มมันไว้ แสดงว่าท่าน

ความสงสัยคือเพื่อนของท่าน
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ยังคงกลัวมัน เพราะลึกๆ ในใจท่านยังมีมันอยู่ตลอดเวลา มันรอเวลาที่จะ 

แก้แค้น และเม่ือสบโอกาส มันก็จะระเบิดออกมาพร้อมความพยาบาท  

ความศรทัธาของท่านเหมือนตัง้อยู่บนทีท่ีพ่ร้อมจะเกิดแผ่นดินไหวได้ทุกเม่ือ 

และทุกๆ วนัความสงสยัก็มีก�าลังกล้าแขง็ขึน้ เพราะทกุๆ วนัท่านต้องคอย

กดมันไว้ ไม่นานมันจะมีก�าลังเกินกว่าจะกดข่มได้ มันมีพลังอ�านาจมากกว่า

ศรัทธาของท่าน ในตอนนั้นมันจะโยนความศรัทธาของท่านทิ้งไป

  แต่ความเช่ือใจนัน้ไม่ได้เกรงกลัวต่อความสงสัย เพราะความเชือ่ใจ

ไม่ได้ต่อต้านขดัขนืความสงสัย ความเช่ือใจใช้งานความสงสัย ความเชือ่ใจ 

รู้วิธีใช้พลังงานที่บรรจุอยู่ในความสงสัยนั้นเอง นั่นคือความแตกต่าง

ระหว่างความศรทัธากบัความเชือ่ใจ ความศรทัธาเป็นของปลอม มันสร้าง

ศาสนธรรมจอมปลอม มันสร้างคนที่เสแสร้ง ความเชื่อใจนั้นมีความงาม

และความจรงิแท้อนัสงูส่งเก่ียวกับตวัมันเอง มันเตบิโตผ่านทางความสงสยั 

มันใช้ความสงสยัเพือ่เป็นปุ๋ย มันแปรรูปความสงสัย ความสงสยันัน้คอืมิตร 

ความสงสัยมิใช่ศัตรู

  ความเชื่อใจนั้นจะยังคงอ่อนแอ จนกว่าความเชื่อใจจะข้ามผ่าน

ความสงสัยต่างๆ ไปได้ มันจะรวบรวมเอาความแข็งแกร่งได้จากท่ีไหน  

มันจะผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้จากที่ไหน หากไม่มีเร่ืองท้าทาย  

ความเชื่อใจจะยังคงอ่อนแอ ความสงสัยนั้นเองคือความท้าทาย หาก 

ความเชือ่ใจสามารถตอบโต้เร่ืองท้าทายได้ สามารถเป็นมิตรกับความสงสัย

ได้ มันจะเติบโตขึ้นผ่านทางนี้นั่นเอง และท่านจะไม่เป็นคนที่แปลกแยก  

มีสองคนในร่างเดียว คนที่ลึกลงไปภายในก�าลังสงสัย แต่เปลือกนอกนั้น

ยงัคงศรทัธาและยังคงเชือ่อยู ่ท่านจะเป็นคนทีมี่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว  

ท่านจะเป็นปัจเจกชนท่ีมิอาจแบ่งแยกได้ และความเป็นปัจเจกนั้นเอง 

ที่ศาสนาในสมัยก่อนเรียกว่า “จิตวิญญาณ” (soul)

  จิตวิญญาณผ่านเข้ามาทางความสงสัย ไม่ได้เข้ามาทางการเช่ือ 




