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หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าของโลก
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ค�ำน�ำส�ำนักพมิพ์

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง

มีชายคนหนึ่งก�าลังสวมแว่นตาอยู่ เขาก�าลัง

งุ่นง่านอยู่กับการหาแว่นตา เขาวางไว้ตรงไหนกันนะ 

เขาหา หา หา หาเท่าไรก็ไม่พบ เขาหาจนเหนื่อย จึงนั่ง

พัก แล้วสักพักเขาจึงพบว่า เขาสวมแว่นที่เขาตามหา

มาตั้งนานแล้ว

เรื่องนี้ฟังดูตลก ชายคนนี้ใส่แว่นอยู่แท้ๆ ก็ยังไม่รู้ตัว...ใช่แล้ว 

มันตลก แต่มนัเป็นเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้ และกเ็หมอืนกบัหลายๆ คนทีก่�าลงั

ค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ‘ภายใน’ โดยตามหาจาก ‘ภายนอก’ เรา

พยายามค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่พิเศษ เราพยายามหาอะไรต่อมิอะไร

มาท�าให้ภายในเรารกรุงรังด้วยสิ่งที่ ‘ไม่ใช่’ จนในที่สุดก็มองไม่เห็น

สิ่งที่ ‘ใช่’ ที่มีอยู่แล้ว... บางคนเมื่อหาไม่เจอ ก็คว้าเอาสิ่งอื่นมาเป็น

ตัวแทน ด้วยคิดไปเองบ้าง ฟังคนอื่นว่ามาบ้าง เพื่อบอกว่าตนเอง 

ค้นพบแล้ว ในขณะที่บางคนเมื่อหาจนเหนื่อยแล้วหยุดตามหา จึงค่อย

มาพบว่าเรา ‘เป็น’ สิ่งที่เรา ‘หา’ อยู่แล้ว 

ถ้าอย่างนั้นแล้วต้องท�าอย่างไรเราจึงจะเห็นเสียทีล่ะ

ท่านอาจจะคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีค�าตอบให้แก่ท่าน ทว่าด้วยวิถี

แห่งเซน ด้วยการเล่าในแบบฉบับ OSHO ในหนังสือ “เซน หนทางอัน

ย้อนแย้ง” ที่ท่านก�าลังถืออยู่นี้ ไม่มีค�าตอบนั้น ไม่มีการแนะน�าให้ท่าน
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ปฏบิตัอิะไรทัง้สิน้ ท่านจะไม่พบค�าตอบนัน้จากหนงัสอืหรือจากการอ่าน

หรอก เพราะเซนมิได้บอกค�าตอบใดแก่ท่าน แต่เซนจะบอกท่านว่า ท่าน

คือค�าตอบ ท่านคือผู้รู้ได้ด้วยตัวเอง 

เมือ่ท่านได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้ท่านอาจจะเจอค�าถามย้อนกลบัมา

ว่า ท่านหาอะไรอยู่หรือ ท่านลองมองดูดีๆ สิ อะไรกันที่ท่านหาอยู่ หรือ

ท่านอาจจะถกูตบหน้าให้รูส้กึตวัแล้วพบว่าตนสวมแว่นอยูเ่หมอืนชายใน

เรือ่งเล่าข้างต้น หรอือะไรกต็ามทีท่่านไม่อาจคดิมาก่อนได้ เพราะเซนคอื

ความฉับพลันทันที เซนไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้ แต่ท่านจะต้องพบด้วยตัว

ท่านเอง มีประสบการณ์ด้วยตัวเอง และในที่สุดท่านอาจจะตลก อาจจะ

หัวเราะลั่นขึ้นมา เมื่อพบว่าแว่นนั้นก็อาจมิใช่สิ่งจ�าเป็นเลย เพราะท่าน

มองได้ชัดอยู่แล้ว จนไม่มีความจ�าเป็นต้องใส่มันอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้

ผลงานเล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานของ OSHO ที่ทางส�านักพิมพ์

ฟรีมายด์ได้รับความไว้วางใจจาก OSHO International Foundation 

เจ้าของลิขสิทธิ์ให้ท�าการแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อนักอ่านชาวไทย 

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด และ 

คุณสุนิต ผาสุขยืด เป็นอย่างยิ่งที่อุทิศเวลาเพื่อการแปลผลงานของ 

OSHO เสมอมา และขอขอบพระคุณ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นอย่างยิ่ง

ทีก่รณุาสละเวลาเขียนค�านิยมให้กบัหนงัสอืเลม่นี ้และขอขอบคณุผู้อ่าน

ทุกท่านที่ติดตามผลงานของส�านักพิมพ์ฟรีมายด์เรื่อยมา

    ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์
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เราอาจเคยได้ยินมาว่า เซนเป็นอะไรที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา 

แต่ทว่าในอีกแง่มมุหนึง่นัน้เซนกลับแฝงไว้ซึง่ความลกึลบัซบัซ้อน สบัสน

ชวนให้น่าฉงนสงสยั “เซนคอือะไร? เซนเป็นอะไรกนัแน่? ยิง่เราต้องการ

จะรูใ้ห้ได้ว่าเซนคอือะไร กด็เูหมอืนเรายิง่ห่างไกลเซนไปมากขึน้เท่านัน้” 

ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์หลายท่านก็เคยเตือนเราไว้ในท�านองเดียวกัน

ว่า “เซนไม่ได้มีไว้เพื่อให้เข้าใจ” จิตที่ชอบคิดของเรามิอาจเข้าใจเซนได้ 

เพราะเซนไม่ใช่หลักการทางศาสนาเหมือนศาสนาอื่นๆ ทั่วไป และเซน

ก็ไม่ใช่หลักการทางด้านปรัชญา เซนไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยความคิด

ที่ติดอยู่กับตรรกะ เซนเป็นวิถีที่มีความย้อนแย้งอยู่ภายในตัว เป็นอะไร 

ทีด่มูวัๆ ไม่ชัด ผมเองทีห่นัมาสนใจเซนในระยะหลงัๆ กต็ัง้แต่จบังานแปล

หนงัสอืของท่าน OSHO เพราะท่าน OSHO พดูถงึเซนและให้ความส�าคญั

กับวิถีแห่งเซนค่อนข้างมาก

วิถีแห่งเซนไม่เน้นการอธิบายความเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจเหมือนอย่างทีศ่าสตร์ทัง้หลายท�ากนั เซนมคีวามเป็นศลิป์มากกว่า

ความเป็นศาสตร์ อาจารย์เซนมักใช้วิธีการที่อาจจะดูแปลกประหลาด 

(ในสายตาของคนทั่วไป) ในการสั่งสอนศิษย์ คนทั่วไปเรียนรู้เร่ืองเซน

ผ่านนิทานและการเล่าเรื่อง (Storytelling) การถ่ายทอดสิ่งที่ลุ่มลึก การ

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และเนื้อหาที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัว ไม่มี 

วธิกีารใดทีจ่ะใช้ถ่ายทอดได้ดีไปกว่าการใช้เรือ่งเล่า การฟัง (อ่าน) เร่ืองเล่า

อย่างเปิดใจจะสร้างความเข้าใจในระดับลึกให้กับผู้ฟัง (ผู้อ่าน) ได้ เป็น

ความเข้าใจที่ลงลึกไปมากกว่าระดับของความคิด เป็นความเข้าใจ 

ที่เข้าไปถึงระดับของชีวิตและจิตวิญญาณ แต่การที่จะมีประสบการณ์

ค�ำน�ำผู้แปลและเรียบเรียง
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ตรงเช่นนั้นได้ ผมใคร่จะท้าทายท่านผู้อ่าน (ผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้) ว่า

เป็นไปได้หรอืไม่ทีท่่านจะอ่านหนงัสอืเล่มนีโ้ดยทีไ่ม่มคีวามต้องการ (จะ

บรรลุวัตถุประสงค์) ใดๆ อ่านไปโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่ได้ต้องการ 

จะเรียนรู้อะไร หรือพยายามท�าความเข้าใจว่าเซนคืออะไรทั้งสิ้น!

หนังสือเล่มน้ีเคยตีพิมพ์มาครั้งหนึ่งแล้วเม่ือหลายปีก่อน ใน

ครัง้นัน้ คุณวรสิทธิ ์ลีลาบรูณพงศ์ กรรมการบริหาร บริษทั พเีอสไอโฮลดิง้

จ�ากดั ได้น�ามาแปลไว ้โดยขอให้ผมช่วยแก้ไขและเรยีบเรยีง คณุวรสทิธิ์

เป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรที่ติดใจผลงานการแปลหนังสือ OSHO เล่มแรก

ของผม (ปัญญาญาณ) เป็นเพราะหนังสือเล่มนั้นท�าให้คุณวรสิทธิ์

ติดตามหาหนังสือ OSHO ฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านอีกหลายสิบเล่ม 

และหนึง่ในหนงัสอืฉบบัภาษาองักฤษเหล่านัน้ท�าให้คณุวรสทิธิไ์ด้พบกบั

Zen : The Path of Paradox เล่มนีท้ีอ่่านแล้วโดนใจมากจนอยากให้คนไทย

คนอื่นได้มีโอกาสอ่านเช่นกัน แต่เนื่องจากการพิมพ์ในครั้งนั้นมีการ

เผยแพร่อยู่ในวงที่ค่อนข้างจ�ากัด ผมจึงได้เปรยกับคุณวรสิทธิ์ว่าผม 

จะน�าต้นฉบับเดิมมาปรับปรุง (เรียบเรียง) ใหม่ โดยในครั้งนี้ส�านักพิมพ์

ฟรีมายด์ผู้ซึ่งได้พิมพ์งานของ OSHO ออกมาเป็นภาษาไทยหลาย 

สิบเล่มแล้วรับเป็นผู้จัดพิมพ์

 ผมขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ส�าหรับค�านิยม

สไตล์เซนที่สั้นกระชับตรงประเด็น ขอขอบคุณส�านักพิมพ์ฟรีมายด์และ 

คุณวรสทิธิท์ีท่�าให้ผลงานชิน้นีไ้ด้มกีารจดัพมิพ์ใหม่ อนัจะเป็นประโยชน์

ในวงกว้างแก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่แสวงหาทั้งหลาย อย่างน้อยก็น่าจะท�าให้

ได้ตระหนกัว่า “เมือ่ใดกต็ามทีเ่ราหยดุแสวงหา เรากจ็ะได้กลบัมาเจอมนั

อีกครั้ง!”

       

                                            ด้วยความปรารถนาดี

    ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด 
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อ่านผลงานของ OSHO แล้วก็อย่าคิดมาก ควรใช้วิจารณญาณ

ให้มากไว้ 

ถ้าใจไม่กว้างพอ ก็อาจจะเกลียด OSHO ได้เลยทีเดียว

เรื่องของเซน เป็นเรื่องที่อธิบายผ่านตัวอักษรได้ยากพอๆ กับ

เรื่องเต๋าและพุทธศาสนา  ดังนั้น ผู้ที่ฝึกสติและฝึกจิตใจมาจนกว้างขวาง 

ไหลลื่น ไม่ติดยึด จึงจะเข้าใจเซน และเข้าใจ OSHO ได้  

งานเขยีนของ OSHO กระตุน้เตอืนสงัคม โดยเฉพาะนกัวชิาการ

หลายคน ที่คิดมากกว่าท�า เอาวิชาการมาครอบง�าผู้คนจนบิดเบือน

เนื้อแท้ สัจธรรม ที่อยู่ในสรรพสิ่งต่างๆ

อุปมา สัจธรรมเป็นน�้าสะอาด แต่นักวิชาการน�ามาใส่สี และ 

พูดคุยถงึภาชนะทีใ่ส่น�า้นัน้ๆ ไม่ได้เข้าถงึสจัธรรม หรือน�า้สะอาดน้ันเลย 

                 ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ

ค�ำนิยม
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วิถีแห่งเซนนั้นก้าวล�้าน�าหน้าไปเกินกว่าวิถีของพระพุทธเจ้า

และท่านเล่าจ้ือมาก เรยีกได้ว่าเป็นสดุยอดของการบรรจบพบกนัระหว่าง

อัจฉรยิภาพของอนิเดยีกบัจนีเลยทเีดยีว พระพทุธเจ้าถือเป็นจดุสงูสดุของ

อัจฉรยิภาพอนิเดยี ในขณะทีท่่านเล่าจือ้ถอืเป็นจดุสงูสดุของอจัฉรยิภาพ

จีน การพบกันครั้งน้ีจึงเท่ากับว่าเป็นการผสมผสานสาระแก่นสารอัน

แท้จรงิของค�าสอนท้ังสองเข้าด้วยกนัอย่างกลมกลนืลืน่ไหลจนกลายเป็น

สายธารธรรมทีไ่ม่สามารถแยกออกจากกนัได้ นีไ่ม่ใช่การสงัเคราะห์เพือ่

ให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่ หากแต่เป็นการบูรณาการของสองสิ่งเข้าด้วยกัน จน

ได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่า เซน

การที่เรียกขานกันว่า “ศาสนาพุทธ นิกายเซน” นั้นถือว่าไม่

น่าจะถูกต้องนัก เนื่องจากหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถ

จับต้องหรือเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับเซน แต่เซนก็มิได้ดูธรรมดาสามัญ

เหมือนกับหลักเต๋าของท่านเล่าจื้อ วิสัยทัศน์แบบเซนเป็นสิ่งที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งได้ดี การผสม

ผสานพุทธและเต๋าให้กลมกลืนเข้ากันเป็นเซนน้ีถือว่าเป็นปรากฏการณ์

ที่แสนมหัศจรรย์มาก

อนาคตของมวลมนุษยชาติจะเข้าใกล้วิถีแห่งเซนเข้าไปเร่ือยๆ 

ทั้งนี้เพราะเซนเป็นการพบกันอย่างพอดิบพอดีระหว่างโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตก การพบกันในลักษณะนี้จะเป็นไปได้โดยอาศัยผ่านทาง

เซนเท่านั้น โลกตะวันตกเข้าถึงความเป็นโลกียวิสัยได้ชัดเจน ในขณะที่
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โลกตะวนัออกกลับเป็นไปในทางตรงกนัข้าม ถ้าเช่นนัน้แล้วอะไรล่ะทีจ่ะ

เป็นสะพานเชื่อมโลกทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน

พระพุทธเจ้าไม่สามารถเป็นสะพานเช่ือมได้ พื้นฐานของ

พระองค์คงไว้ซึ่งความเป็นตะวันออก ค�าสอนของพระองค์มีกลิ่นอาย

ของโลกตะวันออกที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญ คน

บางคนอาจเข้าไม่ถงึสิง่ทีเ่ป็นแก่นแท้ของพระองค์ ดงันัน้พระองค์จะเป็น

สะพานเชื่อมได้อย่างไร

ท่านเล่าจือ้เองกเ็ช่นกนั ท่านมแีต่ความธรรมดาสามญั เป็นการ

อยู่ในโลกียวิสัยอย่างเต็มๆ ประเทศจีนเองมีลักษณะเช่นที่ว่านั้น ว่ากัน

แล้วประเทศจีนมีจิตแห่งความเป็นโลกตะวันตกมากกว่าโลกตะวันออก

เสียอีก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าท�าไมประเทศจีนจึงเป็นประเทศ

แรกในซีกโลกตะวันออกที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่ว่าจะเป็นหลัก

ปรชัญาความเชือ่เรือ่งการไมม่พีระเจ้า หรือความเชือ่ทีว่า่มนษุยค์อืสิง่ที่

ส�าคญัทีส่ดุมากกว่าสิง่อ่ืนใด เรือ่งเหล่านีไ้ม่ใช่เร่ืองบงัเอญิ จนีมีความเป็น

โลกยีวสิยัมาต้ังแต่ห้าพันปีทีแ่ล้ว มคีวามเป็นโลกตะวนัตกมาห้าพนัปีแล้ว 

ด้วยเหตนุีท่้านเล่าจือ้จงึไม่สามารถเป็นสะพานเชือ่มโลกทัง้สองได้เช่นกนั 

ท่านเล่าจื้อก็มีลักษณะเหมือนซอร์บา เดอะกรีก* ค่อนข้างมาก

ข้าพเจ้าพจิารณาดแูล้วเหน็ว่าเซนเท่านัน้ทีจ่ะเป็นสะพานเชือ่ม

ได้ เพราะว่าในแก่นแท้ของเซนนั้น วิถีของพระพุทธเจ้าและของท่าน

เล่าจื้อได้ถูกหลอมรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน การบรรจบพบกันได้เกิดขึ้น

และปรากฏอยู ่ในเซนแล้ว เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ ์ที่ เติบโตเป็น

สะพานเชื่อมอันยิ่งใหญ่ที่ท�าให้โลกทั้งสองฝั่งรวมกันเป็นหน่ึงเดียว

เซนจึงเป็นจุดนัดพบ จุดนัดพบระหว่างอนาคตกับอดีต

* นวนิยายที่ประพันธ์โดย Nikos Kazanizakis นักเขียนชื่อดังชาวกรีก ซอร์บา (Zorba) 

ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูท้ีใ่ช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ กลมกลนืกบัธรรมชาต ิร่าเรงิ ร้องร�าท�าเพลง

ไม่มีหลักการใดๆ ให้ยึดปฏิบัติ
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สิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือ เซนไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคต 

ความสนใจทั้งหมดนั้นพุ่งไปอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพียงอย่างเดียว เมื่อ

อดีตและอนาคตถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันด้วยปัจจุบันขณะ และแล้ว

ความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น

ปัจจุบันขณะ มิได้เป็นส่วนหนึ่งของกาลเวลา พวกท่านเคย

คิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ว่า ปัจจุบันขณะมีความยาวเป็นช่วงเวลานาน

เท่าใด ในเมื่ออดีตกาลนั้นจะมีช่วงเวลา อนาคตกาลก็เช่นเดียวกัน แล้ว

ปัจจุบันขณะล่ะ หากพิจารณาช่วงเวลาระหว่างอดีตกับอนาคตเราจะวัด

ช่วงเวลาของปัจจุบันขณะได้หรือ มันวัดไม่ได้หรอก เพราะมันไม่ได้เป็น

ช่วงเวลาอะไรทั้งนั้น หากแต่เป็นการทะลุเข้าสู่ห้วงแห่งกาลเวลาที่ด�ารง

ไว้ซึ่งความเป็นนิรันดร์

และเซนเองก็ด�ารงอยู่ในปัจจุบันขณะ ค�าสอนทั้งหมดจึงเป็น

เรื่องที่ว่า เราจะอยู่อย่างเป็นปัจจุบันได้อย่างไร เราจะหลุดจากห้วง

เวลาแห่งอดตี และไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบัอนาคตทีย่งัไม่เกดิขึน้ได้อย่างไร

วิถีของเซนจึงเป็นเรื่องของความฉับพลันทันใด ซึ่งเป็นเพียง

สิ่งเดียวที่จะสามารถเชื่อมต่ออดีตกับอนาคตไว้ด้วยกันได้ มันสามารถ

เชื่อมต่อหลายส่ิงหลายอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอดีตกับอนาคต

โลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ร่างกายกับจิตวิญญาณ และท้ายที่สุด

มันจะเช่ือมต่อไปยังโลกที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อได้ นั่นก็คือการ

เชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งโลกียะกับโลกุตระได้ในที่สุด
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ดั่งท้องฟ้าที่ว่างเปล่า มันช่างไร้ขอบเขต ทว่ามัน

อยู ่ที่ตรงนี้ ณ ที่นี่ มันช่างลึกซึ้งและชัดเจน เม่ือใด

ที่ท่านค้นหามัน ท่านจะมองไม่เห็นมัน ท่านมิอาจ

ครอบครองมันไว้ได้ แต่ท่านก็ไม่มีวันสูญเสียมันไป 

ในขณะที่ท่านไม่พยายามจะไขว่คว้าหามัน ท่านก็จะได้

มันไว้ เมื่อใดที่ท่านนิ่งเงียบ ท่านก็จะได้ยินเสียงของมัน 

เมื่อใดที่ท่านเปล่งวาจาออกไป มันก็จะไร้เสียง ประตู

บานใหญ่เปิดกว้างไว้ให้ทุกคน ไม่มีฝูงชนมายืนขวาง

ทางท่านไว้

ก่อนอ่ืนข้าพเจ้าขอท�าความเข้าใจบางอย่างที่ถือว่าเป็นเร่ือง

พื้นฐานของเซน...

ประการแรก เซนไม่ได้เป็นไปตามหลักเทววิทยาทั่วไป หาก

เซนเป็นศาสนาก็เป็นศาสนาทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตวั ศาสนาอืน่ตัง้อยูบ่น

พืน้ฐานความคดิว่าด้วยเรือ่งพระเจ้า พวกเขาจะมทีฤษฎต่ีางๆ มากมาย 

พวกเขายดึพระเจ้าเป็นศนูย์กลาง ไม่ได้เอาคนเป็นศนูย์กลาง เพราะมอง

ว่าคนไม่ใช่จุดสุดท้าย มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นจุดสุดท้าย แต่นั่นไม่ใช่

เซน เซนถือเอาคนเป็นเป้าหมายสูงสุด คนมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตัวคนแต่ละ

คน ส�าหรับเซนแล้วพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ หาก
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แต่เป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายในความเป็นมนุษย์ของเขา คนแต่ละคนต่าง

ก็พาพระเจ้าอันเปรียบได้กับศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพวกเขาไปไหน

มาไหนตลอดเวลา

ดงัน้ันจงึไม่มแีนวคิดว่าด้วยเรือ่งพระเจ้าในวถีิแห่งเซน หากท่าน

ต้องการ ท่านอาจจะพูดได้ว่าเซนไม่ใช่ศาสนาด้วยซ�้าไป เพราะเซนจะ

เป็นศาสนาได้อย่างไรหากปราศจากความคิดว่าด้วยเร่ืองพระเจ้า แน่นอน 

ผู้คนที่เติบโตมาอย่างชาวคริสต์ ชาวมุสลิม ชาวฮินดู หรือชาวยิว คงจะ

จินตนาการไม่ออกว่าเซนเป็นศาสนาประเภทไหนกนัแน่ เพราะหากเป็น

ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นลัทธิอเทวนิยม ซึ่งจริงๆ แล้ว 

เซนก็มิได้เป็นเช่นนั้น ในทางกลับกันเซนเป็นลัทธิเทวนิยมอย่างสุดข้ัว 

เพียงแต่ไม่มีเรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 

น่ีเป็นหลักการพื้นฐานประการแรกที่ท่านควรจะรู้และเข้าใจ 

ท่านต้องปล่อยให้มันซึมซาบเข้าไปในตัวท่านก่อน จากนั้นสิ่งต่างๆ 

ที่เหลือก็จะชัดเจน และง่ายต่อการท�าความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เซนกล่าวไว้ว่า พระเจ้าไม่ได้อยูภ่ายนอก หากแตอ่ยูภ่ายใน จะ

ไม่มีค�าว่าที่นั่น จะมีแต่ค�าว่าที่นี่ ทุกอย่างคือที่นี่ เดี๋ยวนี้ พระเจ้าคือที่นี่

เด๋ียวนี้ และจะไม่มีช่วงเวลาในอดีต หรือสถานที่อื่นใด ณ ที่นี่นี่เองที่

สรรพสิ่งทั้งหลายมาบรรจบกัน หมายความว่าท่านไม่ต้องมีวิสัยทัศน์

ถงึจะเห็นมนั ไม่ต้องออกไปดัน้ด้นค้นหา ท่านแค่ลมืตา พระเจ้ากป็รากฏ

อยู่ตรงหน้าท่านแล้ว

การสวดมนต์ก็ไม่ใช่วิถีแห่งเซนเช่นกัน ท่านจะสวดไปถึงใคร

กันล่ะในเมื่อไม่มีพระเจ้าประทับอยู่ในที่ที่เรียกว่าสรวงสวรรค์ คอย

ควบคุมชีวิตผู้คนและสรรพสิ่งทั้งหลาย แม้ไม่มีการควบคุมใดๆ ชีวิต

ก็ด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามครรลองของมันอยู่แล้ว ไม่มี

ใครไปก�าหนดบทบัญญัติอะไรไว้ทั้งสิ้น เพราะเม่ือใดก็ตามที่มีอ�านาจ
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จากภายนอกเข้าไปควบคุม ก็จะเกิดภาวะของการเป็นทาสขึ้นมา ไม่ว่า

ท่านจะเป็นคริสต์หรือมุสลิม เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นคอยสั่งการ

ท่านอยู่ ท่านเป็นได้อย่างมากก็คือผู้รับใช้หรือทาส ท่านจะสูญเสีย

เกียรติภูมิทั้งหมดของท่านไป

ตรงกันข้ามกับเซน เซนจะให้เกียรติภูมิกับท่านอย่างมากมาย 

จะไม่มีอ�านาจจากภายนอกที่ไหนมาคอยบังคับท่าน มันเป็นอิสรภาพ

อันสูงสุด

ถ้าฟรีดริช นิทเช่ รู้และเข้าใจเซน เขาคงจะเป็นผู้รู้ ผู้บรรลุ 

มากกว่าที่จะกลายเป็นคนบ้าไป ทั้งนี้เพราะเขามัวแต่ไปสะดุดกับค�าพูด

ของเขาที่ว่า “พระเจ้าไม่มีจริง พระเจ้าได้ตายไปแล้ว และแล้วคนก็เป็น

อิสระ” ภูมิหลังของเขานั้นถูกเลี้ยงดูมาในโลกของชาวยิวและชาวคริสต์ 

ซ่ึงเป็นโลกทีค่บัแคบ เพราะเป็นโลกทีม่พีนัธนาการตดิอยูภ่ายใต้แนวคดิ

เรื่องพระเจ้า ครั้นเมื่อเขามาสะดุดกับข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริง 

พระเจ้าได้ตายไปแล้ว และแล้วคนก็เป็นอิสระ ถึงตอนนั้นศักดิ์ศรีแห่ง

อิสรภาพของเขากพ็ลอยสะดดุไปด้วย มันเป็นอะไรที่มากเกินไปส�าหรับ

เขา จิตใจเขาไม่สามารถจะทานทนได้ เขาจึงกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุด 

ถ้าเขาได้รู้เกี่ยวกับวิถีแห่งเซนแล้วล่ะก็ เขาอาจจะเป็นผู้ที่บรรลุได้อย่าง

แน่นอน

เราสามารถเป็นผูท้ีเ่ข้าถงึศาสนาได้โดยทีไ่ม่ต้องเชือ่ในพระเจ้า 

ค�าถามหนึ่งของเซนที่มักจะสร้างความร�าคาญใจให้กับหลายๆ คนก็คือ 

เราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาได้อย่างไรหากยังยึดถือพระเจ้าอยู่ เพราะ

พระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะมาท�าลายอิสรภาพของเรา เข้ามาครอบง�า

เรา ท่านลองไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าดูสิ พระเจ้ากล่าว

ไว้ว่า “ฉันเป็นพระเจ้าที่ขี้อิจฉา และฉันไม่อาจยอมต่อพระเจ้าองค์อื่นๆ 

ได้ ผู้ใดก็ตามที่ไม่อยู่ข้างฉันก็เท่ากับต่อต้านฉัน ซึ่งฉันเป็นพระเจ้า
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ที่มีความรุนแรงและเหี้ยมโหด ฉันจะลงโทษเจ้า และจะโยนเจ้าลงไปใน

ไฟประลัยกัลป์” ผู ้คนจะเข้าถึงศาสนาที่มีพระเจ้าเยี่ยงนี้ได้อย่างไร 

อิสรภาพของท่านจะเบ่งบานได้อย่างไร หากปราศจากอิสรภาพแล้ว 

ทกุอย่างกค็งไม่สามารถผลิบานได้ ท่านจะแสดงออกถงึพลงัอนัสงูสดุใน

ตวัท่านได้อย่างไร ในเมือ่มพีระเจ้าคอยบงัคับก�ากบัตวัท่านไว้ คอยบงัคบั

ให้ท่านไปทางนั้นทางนี้ คอยเจ้ากี้เจ้าการท่านตลอดเวลา

เซนกล่าวไว้ว่า การมีพระเจ้าจะท�าให้คนตกเป็นทาส ต้องคอย

ท�าหน้าที่สักการะบูชาตลอดเวลา ต้องอยู่กับความกลัวตลอดเวลา แล้ว

ท่านจะเบ่งบานได้อย่างไรภายใต้ความกลัว ตรงกนัข้ามท่านจะเหีย่วเฉา

ค่อยๆ ตายไปอย่างช้าๆ เซนกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้า อิสรภาพจะ

บังเกิดขึ้น จะไม่มีอ�านาจอะไรมาคอยบังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้นี่เองที่

ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จะตามมา ลองมองดูดีๆ สิ หากท่านถูก

ครอบง�าโดยใครคนใดคนหนึ่ง ท่านจะรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไร 

เมื่อมีอ�านาจเหนือท่าน มันท�าให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบแต่

อย่างใด เมื่อมีอ�านาจเหนือท่าน ก็ท�าให้เกิดการต่อต้าน เกิดปฏิกิริยา 

เกิดการขบถขึ้นมาภายในตัวท่าน มันท�าให้ท่านอยากจะก�าจัดพระเจ้า

ให้สิ้นซากไป

นั่นคือสิ่งที่นิทเช่หมายถึง เมื่อเขาพูดว่าพระเจ้าได้ตายไปแล้ว 

มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าฆ่าตัวตายไปหรอกนะ แต่พระเจ้าถูก

ฆาตกรรมต่างหาก เพราะต้องปราศจากพระเจ้าเท่านัน้จงึจะมคีวามเป็น

ไปได้ว่าคนจะมีอิสรภาพ ซึ่งถึงตอนนั้นนิทเช่เองก็ตกอยู่ในความกลัว

อย่างมาก การทีจ่ะอยูไ่ด้โดยไม่มพีระเจ้านัน้ถือเป็นความกล้าอนัยิง่ใหญ่ 

การท่ีจะอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าจ�าเป็นต้องอาศยัสมาธทิีแ่น่วแน่ ต้อง

มีการตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่าท�าไมข้าพเจ้าถึงบอกว่า 

นิทเช่ยึดติดอยู่กับข้อมูลบางอย่าง เขาไม่ได้ค้นพบอะไรเลย เขาเพียง
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แต่คล�าหาทางอยู่ในความมืดเท่านั้น

ส�าหรบัเซนแล้วมนัคือการค้นพบ เป็นการค้นพบสจัจะความจรงิ

เมื่อไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง คนจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเขาเอง

และต่อโลกทีเ่ขาอาศยัอยู ่หากมคีวามทกุข์ทรมานเกดิขึน้ เขาเองจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบ ไม่ต้องมองหาใครอืน่ ท่านไม่สามารถละทิง้ความรบัผดิชอบ

ของท่านได้ ถ้าโลกนี้น่าเกลียดและทุกข์ทรมาน ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องมี

ส่วนรบัผดิชอบกบัเรือ่งดงักล่าว ถ้าเราอยากเตบิโต เรามอิาจโยนภาระนี้

ไปให้ผู้อื่นได้ พวกเราต้องรับความรับผิดชอบนั้นเอาไว้

เมื่อใดก็ตามที่ไร้ซึ่งพระเจ้า ท่านจะกลับมาเป็นตัวของตัวเอง 

จะเกดิการพฒันาขึน้มา ท่านเองต้องเตบิโต ท่านต้องก�ากบัชวีติของท่าน

ให้ได้ ท่านต้องกุมบังเหียนชีวิตท่านด้วยมือของท่านเอง และเม่ือนั้น

ท่านจะเป็นนายของตัวเอง ท่านต้องตื่นตัวและมีความตระหนักรู้ เพราะ

ไม่ว่าอะไรที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ตัวท่านเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ด้วยเหตน้ีุ น่ีคือความรบัผดิชอบอันใหญ่หลวงส�าหรบัท่าน เม่ือคนคนหนึง่

เรยีนรูท้ีจ่ะอยูด้่วยความตืน่ตวัและตระหนกัรูม้ากขึน้แล้ว คนคนนัน้จะใช้

ชวีติทีแ่ตกต่างไปจากเดมิอย่างสิน้เชิง คนคนนัน้จะมคีวามรูต้วัทัว่พร้อม 

เขาจะเป็นประจักษ์พยานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ก�าลังเกิดขึ้น

และกค็งจะไม่มอีะไรทีก้่าวล�า้ไปกว่านี ้การก้าวล�า้ทีว่่านีม้นัซ่อน

อยู่ภายในตัวของท่านแล้ว ในคริสต์ศาสนาการก้าวล�้าหมายถึงการก้าว

ข้ามไปยังที่หนึ่งที่ใด แต่ส�าหรับเซนแล้ว การก้าวล�้าหมายถึงการก้าว

เข้าไปค้นพบตวัตนอันแท้จรงิทีอ่ยูภ่ายในคนคนนัน้ มันไม่ใช่เร่ืองของการ

ช�าเลอืงตาขึน้มองท้องฟ้าแล้วสวดอ้อนวอน จะท�าเช่นนัน้ไปท�าไม มนัจะ

มีความหมายอะไร เพราะท่านก�าลังสวดให้กับท้องฟ้าที่ว่างเปล่า ว่ากัน

ตามตรงแล้วท้องฟ้ามคีวามรูต้วัทัว่พร้อมอยูใ่นระดบัต�า่และห่างไกลจาก

ตัวท่านมาก คนบางคนสวดให้กับต้นไม้ มีชาวฮินดูมากมายที่ท�าเช่นนี้ 
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บ้างก็ไปที่แม่น�้าคงคา แล้วสวดภาวนาต่อแม่น�้า บ้างก็ไปสวดต่อหน้า

รูปแกะสลักหิน บ้างก็สวดต่อท้องฟ้า ผู้คนมากมายสวดภาวนาให้กับ

ความเชื่อตามความคิดของพวกเขา สิ่งที่สูงกว่าก�าลังสวดให้กับสิ่งที่ต�่า

กว่า!

การสวดภาวนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย เซนกล่าวไว้ว่า 

การภาวนามิใช่การคุกเข่าต่อผู้ใด จงเอานิสัยการปฏิบัติตนเยี่ยงทาสน้ี

ออกไปจากตัวท่าน สิ่งที่ท่านจ�าเป็นและควรกระท�าอย่างย่ิง ก็คือการ

นิ่งเงียบ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในความสงบเย็น จากนั้นท่านก็ค่อยๆ เข้าไป

ภายในตวัท่าน ไปให้ถงึศูนย์กลางในตวัท่าน เพราะตรงนัน้เป็นศนูย์กลาง

ของสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน เมื่อท่านเข้าไปถึงศูนย์กลางภายในตัวท่าน 

ท่านก็จะเข้าไปถึงศูนย์กลางของสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน น่ันล่ะคือพระเจ้า

ในความหมายของเซน เพียงแต่พวกเขาจะไม่ใช้ค�านี้ และมันก็ดีแล้ว

ที่พวกเขาไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้า 

ฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องท�าความเข้าใจก็คือ เซนไม่ใช่เรื่องทาง

เทววิทยา เซนเป็นศาสนาที่มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ค่อนข้าง

มาก ไม่เหมือนกับศาสนาอิสลามที่มีองค์ประกอบพื้นฐานสามอย่าง คือ 

พระเจ้า พระคัมภีร์ และผู้เผยพระวจนะ เซนไม่มีทั้งสามอย่างที่ว่านี้

เซนไม่มีพระเจ้า ไม่มีพระคัมภีร์ ไม่มีผู้เผยพระวจนะ สรรพสิ่งทั้งปวง

คือค�าพยากรณ์ของพระเจ้า สรรพส่ิงทั้งหลายเป็นสาส์นของพระองค์ 

และโปรดจ�าไว้ว่าพระเป็นเจ้าน้ันมอิาจจะแยกออกจากสาส์นของพระองค์

ได้ ตัวสาส์นนั้นเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง

มีผู้ส่งสาส์น เรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้จึงถูกลบทิ้งไปได้โดยเซน

เทววิทยาจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่มคีมัภร์ีเล่มใดเล่มหนึง่กล่าวอ้าง

ว่าเป็นคัมภีร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความพิเศษที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน 

เป็นสิง่ทีส่่งลงมาจากสรวงสวรรค์ เป็นสิง่อนัศกัดิส์ทิธิ ์แต่ส�าหรบัเซนแล้ว
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ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะมี

สิ่งหนึ่งสิ่งใดพิเศษกว่าสิ่งอื่นๆ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีความพิเศษ

อยู่ในตวัมนัทัง้นัน้ ใบไม้ใบหญ้าทกุใบ ต้นไม้ทกุต้นล้วนแต่มคีวามพเิศษ

น้ีอยู ่แม้แต่ก้อนกรวดก้อนหนิตามชายทะเลในทกุๆ ทีก่ม็ลีกัษณะเฉพาะ

และมคีวามศักดิส์ทิธิ ์ไม่ใช่มแีต่คัมภีร์เท่านัน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หากชายคนหนึง่

เขียนจดหมายรักไปให้คนรักของเขา จดหมายรักนั่นก็มีความศักดิ์สิทธิ์

ด้วยเช่นกัน

เซนจะน�าความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาสู่ชีวิตอันแสนจะธรรมดา

อาจารย์เซนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามว่า โบโกจู เคยกล่าวไว้ว่า “มัน

ช่างมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เสียนี่กระไร ข้าแบกท่อนฟืน 

ข้าตักน�า้”

“มนัช่างมหศัจรรย์อะไรเช่นน้ี เป็นสิง่ทีอ่ศัจรรย์เสยีนีก่ระไร” แบก

ท่อนฟืนไป ตกัน�า้จากบ่อไป และเขาก็กล่าวขึน้ว่า “มนัช่างอศัจรรย์เสยีนีก่ระไร” 

นี่แหละที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเซน มันเป็นการแปลงสภาพจากเรื่อง

ที่ธรรมดาไปเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา เป็นการแปลงสภาพจากเรื่องสามัญ

ทัว่ไปให้กลายเป็นเรือ่งศกัดิส์ทิธิ ์เป็นการก�าจดัช่องว่างระหว่างโลกของ

มนุษย์กับโลกของเทพเจ้า นั่นคือเหตุผลที่ท�าไมข้าพเจ้าจึงบอกว่าเซน

ไม่ใช่เทววิทยาทั่วไป หากแต่เป็นศาสนาอันบริสุทธิ์

เทววิทยาจะท�าให้ศาสนาแปดเปื้อน เพราะจริงๆ แล้วเท่าที่เรา

รู้จักศาสนาที่แท้จริงนั้น มันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างการ

เป็นชาวอสิลาม ชาวครสิต์ หรอืชาวฮนิด ูแต่หากพดูในทางเทววทิยาแล้ว

ละก ็ย่อมจะต้องแตกต่างกันอย่างมหาศาล แต่ละพวกต่างกมี็หลกัค�าสอน

เป็นของตนเอง ผูค้นมากมายต้องมาต่อสูก้นักเ็พราะหลกัค�าสอนเหล่าน้ัน

ศาสนาที่แท้จริงคือความเป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่เทววิทยานั้น

แตกต่างหลากหลาย เทววิทยาเป็นปรชัญาว่าด้วยเรือ่งพระเจ้า เป็นหลกั
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ตรรกวทิยาทีเ่กีย่วกบัพระเจ้า ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่ร้สาระ เพราะว่าไม่มทีางใด

เลยที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริง และก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้า

ไม่มีจริงด้วยเช่นกัน การถกเถียงเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงประเด็น 

ถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเคยลิ้มรสประสบการณ์ดังกล่าว แต่เขาก็ไม่

สามารถพิสูจน์มันได้อยู่ดี ในขณะที่เทววิทยาก็พยายามอย่างเต็มที่

ที่จะพิสูจน์มัน หากท่านดูให้ดีๆ บางทีท่านก็อดข�าไม่ได้ เพราะมันช่างดู

ไร้สาระเสียเหลือเกิน

ในช่วงยคุกลาง นกัเทววิทยาทีเ่ป็นชาวครสิต์ต่างกค็�านงึถงึเรือ่ง

บางประเด็นที่ท่านอาจเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหา อาทิเช่น ค�าถาม

ที่ว่า มีนางฟ้าจ�านวนเท่าใดที่สามารถยืนอยู่ได้ตรงปลายเข็มเล่มหนึ่ง 

ต�าราหลายเล่มพยายามอธบิายประเดน็ดงักล่าว มนัช่างเป็นการถกเถียง

ที่ยิ่งใหญ่เสียจริงๆ

มลุล่า นัสรูดิน เป็นเจ้าของนกแก้วตัวเล็กๆ สองตัว 

เขาไปหาสัตวแพทย์ “ข้าเป็นกังวลกับนกของข้ามาก” 

เขากล่าว “ตลอดหน่ึงสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกมันไม่ได้

ถ่ายเลย”

สัตวแพทย์ก้มลงดูที่พื้นกรง แล้วถามว่า “ปกติท่าน

ใช้รูปแผนที่โลกรองรับขี้นกพวกนี้หรือ” 

“เปล่า” มลุล่า นสัรดูนิตอบ “ข้าเพิง่ใช้มนัเมือ่วนัเสาร์

ที่แล้วนี้เอง เพราะว่าตอนนั้นกระดาษหนังสือพิมพ์มัน

หมดพอดี”

“นั่นไงล่ะ” หมออุทานออกมา “นกแก้วพวกนี้เป็น

สัตว์ที่อ่อนไหวมาก พวกมันคงจะอั้นอึเอาไว้ เพราะมัน

คิดว่า โลกเรามเีรือ่งไร้สาระมากเกนิกว่าทีจ่ะรบัได้อกีแล้ว”
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เทววิทยาเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เพราะเทววิทยานี่แหละที่ท�าให้

ศาสนาต่างๆ โดนวางยาพษิกนัทัว่หน้า ผูท้ีเ่ข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริงจะ

ไม่ยึดหลักเทววิทยาอะไรทั้งนั้น ใช่แล้ว พวกเขาได้ลิ้มรสประสบการณ์ 

พวกเขาได้ค้นพบสัจจะความจริง พวกเขาได้พบความสว่างไสวนั้นแล้ว 

พวกเขาไม่ได้ยึดหลักเทววิทยาอะไรทั้งนั้น ท่านเห็นหรือไม่ว่าหลัก

เทววทิยาได้เกือ้กลูเหล่าบณัฑติ นกัวิชาการ และผูท้ีค่งแก่เรียนทัง้หลาย

มาโดยตลอด มันได้ให้ผลประโยชน์มากมายกับบรรดานักบวชและผู้น�า

ศาสนาทั้งหลาย หลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาท�ากัน มันเป็นธุรกิจที่มี

ผลประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียว

เซนขุดรากถอนโคนสิ่งเหล่านี้ ท�าลายกิจกรรมทางธุรกิจของ

นักบวชเหล่านี้ เพราะนี่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่ารังเกียจที่สุดที่เกิดข้ึนบน

โลกนี ้เพราะมนัเป็นการกระท�าทีเ่สแสร้งหลอกลวง นกับวชเหล่านีไ้ม่ได้

รูอ้ะไร แต่กระนัน้พวกเขากย็งัพร�า่สอนผู้อืน่เร่ือยมา นกัเทววทิยากไ็ม่ได้

รู้อะไร แต่พวกเขาก็ยังพยายามปั้นแต่งทฤษฎีต่างๆ ออกมามากมาย

ทัง้ๆ ทีพ่วกเขากไ็ม่รูเ้หมอืนกบัคนทัว่ไปนัน่แหละ หรอือาจจะรูน้้อยกว่า

คนอ่ืนๆ ด้วยซ�้าไป แต่ความเขลาเหล่านั้นได้ถูกน�ามาเรียบเรียงใหม่ 

ท�าให้มีสีสันด้วยคัมภีร์ต่างๆ ด้วยทฤษฎีต่างๆ เป็นการแต่งแต้มอัน

แนบเนยีนจนยากทีจ่ะหาทีต่ ิหลกัเทววทิยานีม้ไิด้ช่วยเหลอืมวลมนษุยชาติ

แต่อย่างใด แน่นอน มันเป็นประโยชน์ต่อนักบวชเหล่านั้น พวกเขาใช้

มนัเป็นเครือ่งมอืเพือ่หลอกใช้มวลมนษุยชาตโิดยการอ้างองิหลกัทฤษฎี

ที่ไร้สาระต่างๆ เหล่านั้น

นกัจติวเิคราะห์สองคนพบกนัในร้านอาหารแห่งหนึง่ 

และเมื่อนักจิตวิเคราะห์คนหนึ่งบอกว่า เขาก�าลังรักษา

คนไข้ที่มีอาการจิตแปลกแยกอยู่ เพื่อนของเขาก็เอ่ย
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ปากขึ้นเย้ยว่า 

“มันน่าสนใจอะไรนักหนากับการรักษาคนไข้ที่มี

อาการเช่นน้ัน คนทีม่สีองบคุลิกภาพถอืเป็นเรือ่งธรรมดา

มาก ผมว่าอย่างนั้นนะ”

“แต่กรณีนี้มันน่าสนใจนะ” เพื่อนเขาบอก “เขาจ่าย

เงินค่ารักษาให้ผมทั้งสองคน!”

นั่นแหละที่เหล่านักเทววิทยาหาเลี้ยงชีพกันเรื่อยมา หลัก

เทววทิยาไม่ได้ต่างอะไรจากเรือ่งการเมอืง มนัแบ่งแยกผูค้น และเมือ่เรา

สามารถแบ่งแยกผู้คนได้ส�าเร็จ เราก็จะปกครองพวกเขาได้

เซนมองมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแบ่งแยก นั่นคือ

เหตุผลที่ท�าไมข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเซนเป็นศาสนาแห่งอนาคต มวล

มนษุยชาตจิะค่อยๆ ก้าวเข้าไปสูก่ารตระหนกัรู้ทีว่่านี ้เมือ่ถึงตอนนัน้หลกั

เทววิทยาจะหมดไป ศาสนาจะได้รับการยอมรับในฐานะประสบการณ์

ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง

ในภาษาญีปุ่น่มคี�าว่า โคะโนะมะมะ (konomama) หรอื โซะโนะ

มะมะ (sonomama) ซึ่งแปลว่า “ความเป็นเช่นนั้น” ของสรรพสิ่ง “ความ

เป็นเช่นนั้น” ของชีวิต ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าน่ันเอง ไม่ได้

หมายความว่าพระเจ้ามีตัวตนอยู่หรอกนะ แต่ความเป็นเช่นนั้นเป็นสิ่ง

ทีค่วรสักการะ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเช่นนัน้ของก้อนหนิ ของต้นไม้ ของ

ผู้ชาย ของผู้หญิง ของเด็ก ความเป็นเช่นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มิอาจ

ให้ค�าจ�ากัดความหรือนิยามได้ ท่านสามารถหลอมละลายเข้าไปในสิ่ง

ต่างๆ ได้ แล้วท่านจะได้ลิ้มรสของค�ากล่าวที่ว่า มันช่างมหัศจรรย์อะไร

เช่นนี ้เป็นสิง่ทีอ่ศัจรรย์เสยีนีก่ระไร แต่ท่านไม่สามารถให้ค�าจ�ากดัความ

แก่มนัได้ ท่านไม่สามารถหาตวัมนัเจอด้วยหลกัการทางตรรกวทิยา หรือ
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มิอาจสร้างให้เป็นแนวคิดที่เป็นสูตรส�าเร็จให้เห็นชัดเจน เพราะแนวคิด

นี่แหละที่จะเป็นตัวท�าลายภาวะดังกล่าว หากมีแนวคิดเกิดข้ึน ความ

เป็นเช่นนั้นจะหายไป เพราะมันได้กลายไปเป็นเรื่องที่เกิดจากการ

ปรุงแต่งของจิตใจไปแล้ว

ดังนั้นค�าว่า “พระเจ้า” ที่พูดถึง จึงมิได้หมายถึง “องค์พระผู้เป็น

เจ้า” แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องพระเจ้าจึงมิใช่พระเจ้าที่แท้จริง เช่นเดียวกับ

แนวคดิเรือ่งความรกั หรอืค�าว่าอาหาร ซึง่กม็ไิด้หมายถงึสิง่เหล่านัน้อย่าง

แท้จรงิ เซนกล่าวไว้ค่อนข้างเรยีบง่ายมากว่า “จงจ�าไว้ให้ดว่ีาเมนอูาหาร

นัน้มใิช่ตวัอาหาร ฉะนัน้จงอย่ากินเมน”ู นีเ่ป็นสิง่ทีผู่ค้นท�ากนัมาเป็นเวลา

หลายศตวรรษ พวกเขามวัแต่กนิเมนกูนั แน่นอนว่าคนเหล่านัน้ไม่ได้รบั

สารอาหารที่เพียงพอ พวกเขาไม่ได้กินอาหารที่เป็นของจริง พวกเขา

ไม่ได้เล้ียงชีวิตด้วยอาหารทีแ่ท้จรงิ ทัง้ๆ ทีพ่วกเขาพดูเร่ืองอาหารการกนิ

มากมายเหลือเกิน แต่ทว่าพวกเขาได้ลืมกันไปเสียสนิทว่าอาหารที่

แท้จริงนั้นรสชาติเป็นเช่นใด

พระเจ้าต้องถูกกลืนกินเข้าไป พระเจ้าต้องถูกลิ้มรส เราต้อง

อยู่อย่างแนบแน่นไปกับพระเจ้า ไม่ใช่เอาแต่โต้เถียงกันเกี่ยวกับเร่ือง

พระเจ้า กระบวนการที่ “เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ” คือหลักทฤษฎีนั่นเอง และ

สิง่ที ่“เก่ียวกับเรือ่งน้ันๆ” น่ีเองทีเ่กิดขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า เราจงึไม่ได้เจอะเจอ

กับความจริงเสียที สิ่งนี้ถือว่าเป็นวงจรอุบาทว์ 

หลักตรรกวิทยาก็เป็นวงจรอุบาทว์เช่นกัน และเซนนี่แหละ

ที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นออกมาจากวงจรนั้นได้ หลักตรรกวิทยาเป็น

วงจรอบุาทว์ได้อย่างไร กเ็พราะในหลกัฐานต่างๆ ทีไ่ด้กลายมาเป็นข้อสรุป

ในตวัของมนัเอง บทสรปุจะไม่มทีางเป็นสิง่ใหม่ได้ เพราะมันมีองค์ประกอบ

ของหลักฐานต่างๆ แฝงอยู่ในนั้นแล้ว
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มนักเ็หมอืนกบัเมล็ดพนัธุข์องต้นไม้ มต้ีนไม้อยูใ่นนัน้แล้ว ครัน้

เมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นมา มันก็จะให้ก�าเนิดเมล็ดพันธุ์อีกมากมาย วนเวียน

กนัไปอยู่อย่างนี้ เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ เมล็ดพันธุ ์ไปเรื่อยๆ เชน่เดยีวกันกบั

ไก่กับไข่ที่ไม่มีวันจบสิ้น หมุนวนเป็นวัฏจักรเรื่อยไป

การหลุดออกมาจากวงจรที่ว่านั้น นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเซน 

เป็นการหลุดจากจิตที่อิงความคิดและค�าพูด เป็นการปล่อยวางทุกสิ่ง

ทุกอย่างจนหมดสิ้น

อาจารย์เซนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามว่านานอิน ใน

ขณะที่ท่านก�าลังตัดต้นไม้ในป่า มีอาจารย์มหาวิทยาลัย

คนหนึ่งเดินผ่านมาและคิดว่า ‘คนตัดไม้คนนี้น่าจะรู้ว่า

ท่านนานอินอยู่ที่ไหน’ เขาจึงเอ่ยปากถาม คนตัดไม้ถือ

ขวานอยูใ่นมอืแล้วตอบไปว่า “ฉนัจ่ายเงนิกบัขวานเล่มนี้

ไปสูงมาก” อาจารย์ผู้นั้นรู้สึกงงเล็กน้อยที่ได้รับค�าตอบ

เช่นนั้น เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับขวาน เขาก�าลังถามว่า

ท่านนานอินอยู่ที่ไหน แต่ก่อนที่อาจารย์ผู้นั้นจะผละ

จากไป ท่านนานอินก็ได้เข้ามาประชิดตัวและฟันขวาน

นัน้เฉยีดไปเหนอืหวัอาจารย์ผูน้ัน้ เขาสัน่ด้วยความกลวั 

ท่านนานอินพูดต่อว่า “มันคมมากจริงๆ” 

แล้วอาจารย์ผู้นั้นก็วิ่งหนีไปจากที่นั่นทันที

ต่อมาไม่นาน เมื่อเขาเดินทางมาถึงวัด เขาจึงรู้ว่า 

คนตัดไม้คนนั้นมิใช่ใครอื่น หากแต่เป็นท่านนานอิน

ทีเ่ขาก�าลังตามหา เขาจงึเล่าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้พร้อมถาม

ลูกศิษย์ของท่านนานอินว่า “เขาเป็นบ้าไปแล้วหรือ”

“เปล่านี่” ลูกศิษย์ตอบ “ท่านถามอาจารย์ข้าว่า
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ท่านนานอินอยู่ที่ไหน และอาจารย์ข้าก็ได้ตอบท่านไป

แล้ว อาจารย์ข้าได้แสดงให้ท่านเห็น ‘ความเป็นเช่นนั้น’ 

เพราะ ณ ช่วงเวลานั้นอาจารย์ข้าเป็นคนตัดไม้ เป็น

ช่วงเวลาทีเ่ขาได้ซมึซบัความคมของขวานเล่มนัน้เข้าไป

ในตัวเขา เขาคือความเฉียบคม ณ ช่วงเวลานั้น ขณะที่

ท่านนานอินพูดว่า ‘ข้าอยูใ่นน้ี’ มันเป็นช่วงเวลาทีฉั่บพลนั

ทันใด เป็นการอยู่กับปัจจุบันขณะ ตัวท่านเองต่างหาก

ทีไ่ม่ทนักบัประเดน็นัน้ จรงิๆ แล้วอาจารย์ข้าก�าลงัแสดง

ให้ท่านเห็นถึงความเป็นเซนนั่นเอง”

เซนไม่ใช่เรือ่งทีเ่ป็นหลักการหรือวชิาการ หากแต่เป็นศาสนาที่

พุ่งเข้าหาความฉบัพลันทนัใด จากขณะหนึง่ไปสูอ่กีขณะหนึง่ ทนัททีนัใด

และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันขณะ ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต

แต่ผู้คนทั่วไปยังติดอยู่กับความเชื่อและทฤษฎีต่างๆ มากมาย 

ส่ิงเหล่านัน้ท�าให้ท่านเป็นเดก็ทีย่งัไม่รูจ้กัโต ท่านไม่อาจจะเตบิโตภายใต้

พันธนาการทางความคิดและความเชื่อที่ท่านติดอยู่ได้ ถ้าท่านยังมัวแต่

เป็นคริสต์ เป็นฮินดู เป็นอิสลาม หรือแม้แต่เป็นพุทธ ท่านก็ไม่อาจจะ

เติบโตได้ ไม่มีพื้นที่ว่างพอให้ท่านได้เติบโต ท่านมีแค่พื้นที่แคบๆ ท่าน

ถูกจองจ�าถูกพันธนาการเอาไว้

นักเทศน์หนุ่มคนหนึ่งเสียเงินหน่ึงหม่ืนดอลลาร์ไป

กับตลาดหุ้น เงินจ�านวนนี้เป็นเงินออมของทางโบสถ์ 

เมื่อภรรยาเขาได้รู้ข่าวนี้ เธอก็ตีจากเขาไป ด้วยความ

หมดอาลัยตายอยาก เขาจึงเดินไปที่แม่น�้าเพื่อคิดจะ

กระโดดน�้าตาย ขณะที่เขาก�าลังจะกระโดดลงไป หญิง
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ชราหน้าตาเหี่ยวย่นอัปลักษณ์ในชุดด�าได้ตะโกนร้อง

ห้ามนักเทศน์เอาไว้

“อย่าเพิ่งกระโดด” เธอตวาดเสียงดัง “ข้าเป็นแม่มด 

ข้าจะให้พรแก่เจ้าสามประการ แต่เจ้าต้องท�าอะไรให้ข้า

เป็นข้อแลกเปลี่ยนด้วย”

“ท่านช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอก” เขาพูด 

“อย่าโง่ไปหน่อยเลยน่า” เธอพูด “โอมเพี้ยง เอาล่ะ 

ตอนนีเ้งนิได้กลับไปอยูใ่นตูเ้ซฟของโบสถ์แล้ว โอมเพีย้ง 

เอ้า ตอนนี้ภรรยาของเจ้าก็กลับบ้านไปรอเจ้าอยู่พร้อม

ความรกัอนัเตม็เป่ียมในหวัใจของนางแล้ว โอมเพีย้ง เอ้า

ตอนนี้เจ้ามีเงินอยู่ในธนาคารสองหมื่นดอลลาร์แล้วล่ะ”

“โอ้...มนัช่าง...ดเีหลือเช่ือจรงิๆ” เขาพดูตะกกุตะกกั

ด้วยความงนุงง “แล้วข้าต้องท�าอะไรเป็นข้อแลกเปลีย่น

ล่ะ”

“มานอนและร่วมรักกับข้าหนึ่งคืน”

ความคิดที่ว ่าจะต้องนอนกับหญิงชราหน้าตา

น่าเกลียด ฟันร่วงหมดปาก เขาก็รู้สึกขยะแขยงมาก

แต่คิดดูแล้วก็คุ้มค่า เขาทั้งสองจึงเข้าไปในโมเต็ลใกล้ๆ

แถวน้ัน เช้าวันรุ ่งขึ้น ความยากล�าบากแสนสาหัส

ตลอดคืนก็หมดไป เขาจึงลุกขึ้นแต่งตัวเพื่อจะกลับบ้าน

ขณะนั้นเองหญิงชราซึ่ งยังนอนอยู ่ที่ เตียงก็ถาม

ขึ้นมาว่า “นี่ เจ้าอายุเท่าไรแล้วเนี่ย”

“ผมอายุสี่สิบสองแล้ว” เขาตอบกลับ “ท�าไมหรือ”

“เจ้าไม่แก่ไปหน่อยหรือที่ยังเชื่อเรื่องแม่มดอะไร

พรรค์นั้น”
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นี่ล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าท่านเชื่อเรื่องพระเจ้า ท่านต้องเชื่อเรื่อง

แม่มดด้วย มันเป็นเรื่องท�านองเดียวกัน ถ้าท่านเชื่อเรื่องเหลวไหลแบบ

หนึง่ ท่านกจ็ะเชือ่เรือ่งเหลวไหลได้ทกุแบบ มนัท�าให้ท่านไม่รูจ้กัโตสกัที 

ท่านยังคงเป็นเด็กอยู่วันยังค�า่

เซนหมายถึงวุฒิภาวะ เซนหมายถึงการละซึ่งความปรารถนา

ทุกอย่าง แล้วมองว่าอะไรอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่ท่านไม่น�าความคิดเพ้อฝัน

ต่างๆ เข้าไปปะปนกบัความเป็นจรงิ เป็นการชะล้างดวงตาให้กระจ่างใส

ปราศจากความฝันใดๆ แล้วมองให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ลัทธิความเชื่อ 

มโนภาพต่างๆ รังแต่จะบดบังการมองเห็นของท่าน สิ่งเหล่านั้นปิดตา

ท่านไว้ ขัดขวางการมองเห็นของท่าน ชาวคริสต์มองไม่เห็นชาวฮินดู

ชาวอสิลามกเ็ช่นกนั นัน่เป็นเพราะพวกเขาเตม็ไปด้วยความนกึคดิ พวกเขา

มองเหน็เฉพาะสิง่ทีเ่ขาต้องการจะเหน็เท่านัน้ เขาจะมองเหน็สิง่ทีไ่ม่ได้มี

อยู่จริง ณ ที่ตรงนั้น มันเหมือนกับว่าพวกเขาฉายภาพออกมาจาก

เครือ่งฉาย เป็นภาพทีพ่วกเขาอยากจะเหน็ แต่ไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นอยูจ่รงิ พวกเขา

จะสร้างโลกแห่งความเป็นจรงิตามแบบฉบบัของตวัเองข้ึนมา โลกทีมิ่ได้มี

อยู่จรงิ การสร้างภาพแบบนีท้�าให้มคีนบ้ามากมาย ในนกับญุหนึง่ร้อยคน

จะมีคนบ้าอยู่เก้าสิบเก้าคน

เซนจะน�าความปกติทางจิตใจคืนให้แก่โลก เป็นการละทิ้งลัทธิ

ความเชื่อทุกๆ อย่างทั้งหมด เซนกล่าวว่า จงอยู่อย่างว่าง มองอย่างไร้

ความคดิ มองสิง่ต่างๆ ในธรรมชาตโิดยปราศจากความนกึคดิ อคต ิหรือ

ข้อสมมติล่วงหน้า อย่าคิดไว้ล่วงหน้า หรือเตรียมค�าตอบเอาไว้ก่อน นี่

เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของวิถีแห่งเซน 

ดังนั้นเทววิทยาจะต้องถูกโยนทิ้งไป ไม่เช่นนั้นท่านก็จะคิด

ล่วงหน้าอยู่ร�่าไป

ท่านเข้าใจจุดนี้หรือไม่ ถ้าท่านยังคงมีความนึกคิด มันก็เป็นไป
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ได้ว่าท่านจะพบกับสิ่งที่ท่านคิดไว้ในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะจิตใจ

เรานั้นช่างเสกสรรปั้นแต่งได้เก่งเหลือเกิน แน่นอนล่ะว่าการเสกสรร

ปั้นแต่งนี้แท้จริงแล้วมันอยู่แค่ในจินตนาการ หากท่านพยายามมองหา

พระเยซูหรือพระกฤษณะ ท่านก็จะเริ่มเห็นภาพของแต่ละองค์ และภาพ

เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเท่านั้น 

เซนเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและติดดินอย่างยิ่ง เซนกล่าวว่า

จินตนาการทั้งหมดจะต้องถูกทิ้งไป มันอาจจะเป็นจินตนาการที่มาจาก

อดีตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความทรงจ�าในช่วงวยัเดก็ทีท่่านถกูวางเงือ่นไข

ไว้ด้วยแนวคิดต่างๆ ตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านอาจถูกพาไปโบสถ์ ไป

มัสยิด ไปหานกัวิชาการ หาบณัฑติ หานกับวช ท่านอาจเคยถูกบงัคบัถูก

ยัดเยียดให้นัง่ฟังเทศน์ ฟังหลักการค�าสอนต่างๆ นานาจนมนัได้เข้ามาสู่

จิตใจของท่าน จงอย่ามองหาความจริงหากท่านยังแบกสิ่งต่างๆ เหล่านี้

อยู่ มิฉะนั้นท่านจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าความจริงนั้นเป็นเช่นใด

จงปลดเปลื้องภาระทั้งปวงออกไป การปลดเปล้ืองนี้เองที่เรา

เรียกว่า เซน

ณ โรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่ง ในขณะที่นักบวชก�าลัง

นั่งเทศน์ให้คนไข้ฟัง ทันใดนั้นการบรรยายของเขาก็ถูก

ขัดจังหวะโดยคนไข้ที่ร้องเอะอะโวยวายออกมาว่า “นี่

พวกเราต้องมานั่งฟังเรื่องเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้ด้วย

หรือเนี่ย”

นักบวชรู้สึกตกใจแกมสับสน จึงหันไปถามผู้คุมว่า 

“เราควรจะหยุดแค่นี้ก่อนดีไหม”

ผู้คุมตอบกลับไปว่า “ไม่ต้องหรอกครับท่าน กรุณา

เทศน์ต่อไปเถิด คงจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีก 
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เพราะชายคนนั้นจะเป็นปกติอย่างเมื่อกี้ ทุกๆ เจ็ดปี

จะมีเพียงครั้งเดียวครับ”

มันช่างเป็นการยากยิ่งที่เราจะอยู่อย่างเป็นปกติในโลกที่ไม่

ปกตินี้

เซนนั้นเรียบง่าย ทว่าแฝงไว้ซึ่งความยากล�าบาก เซนสัมพันธ์

กับความเรียบง่าย เป็นสิ่งที่เรียบง่ายท่ีสุด เพราะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ แต่ที่ว่ายากล�าบากก็เนื่องมาจากจิตใจของเรานั้นถูกตั้ง

เงือ่นไขไว้ในโลกทีไ่ม่ปกต ิแต่เป็นโลกทีเ่ราโตมา โลกทีท่�าให้เราไขว้เขว

ประการที่สอง เซนไม่ใช่ปรัชญา หากแต่ว่าเป็นบทกวี ไม่ใช่

การเรียกร้อง หากแต่เป็นการเชื้อเชิญ ไม่ใช่การถกเถียง หากแต่เป็น

การขับร้องไปตามท่วงท�านอง เป็นความสุนทรีย์ที่อยู่ลึกเข้าไปภายใน 

แต่ไม่ใช่เรื่องการเคร่งครัด ไม่ต้องใช้ความอหังการหรือความก้าวร้าว

เพ่ือให้เข้าถึงความจริง หากแต่เป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเช่ือม่ันใน

ความรกั เชือ่ว่าถ้าเราเชือ่และศรทัธาในความรกัแล้ว สภาวะแห่งความจรงิ

จะเผยความลับของมันออกมาให้เราเห็นเอง เซนเป็นการมีส่วนร่วมใน

การสร้างความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นบทกวีอันบริสุทธิ์ เป็นศาสนาที่มีความ

บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

เซนให้ความส�าคญักับความงดงามมากกว่าเร่ืองของสจัจะความ

จรงิ ท�าไมน่ะหรอื กเ็พราะสจัจะความจรงิเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ทีไ่ม่มชีวีติ

ชีวา มันไม่เพียงแต่แห้งเหี่ยวในตัวมันเท่านั้น ผู้คนที่ให้ความส�าคัญและ

หมกมุ่นอยู่กับสัจจะความจริงมักจะแห้งเหี่ยวไปด้วย พวกเขาจะค่อยๆ 

ตายไป หัวใจจะค่อยๆ ห่อเหี่ยว จนในที่สุดก็ไร้ซึ่งน�า้หล่อเลี้ยง พวกเขา

จะเป็นคนที่ปราศจากความรัก มักจะใช้ความรุนแรง และใช้หัวคิด

มากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ
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แต่เซนมใิช่เรือ่งของการใช้หวัคดิแต่เพยีงอย่างเดยีว หากแต่ว่า

เป็นเรื่องการใช้ความเป็นทั้งหมด ไม่ใช่ว่าเซนปฏิเสธการใช้หัวคิด แต่

มันต้องเป็นการใช้อย่างถูกที่ มันต้องไม่มีอ�านาจเหนือส่วนอื่น มันต้อง

เป็นการใช้ร่วมกันกับส่วนอื่นๆ อย่างเป็นบูรณาการ อวัยวะทุกส่วนจะ

ต้องท�างานอย่างสอดประสานกัน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ท�าตัวเป็นใหญ่ 

ไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พงุ หวัสมอง สองเท้า หรอืหนึง่หวัใจ ต่างกเ็ป็นอะไร

ที่มีความส�าคัญพอๆ กัน

ปรชัญานัน้ใช้หวัสมองเป็นหลัก ด้วยเหตนุีบ้ทกวจีงึมคีวามเป็น

ท้ังหมดมากกว่า บทกวีเป็นสิง่ทีเ่ล่ือนไหล บทกวใีห้ความส�าคญักบัความ

งดงาม ในความงดงามนั้นไม่มีความรุนแรง ความงดงามคือความรัก

ความรักคือเมตตา ผู้ที่เป็นนักแสวงหาชาวเซนจะมองเห็นความงดงาม

ในความจรงิ แม้แต่ในเสยีงเพลงทีข่บัขานโดยเหล่านกกา เสยีงของต้นไม้

ใบหญ้า ภาพการเริงระบ�าของนกยูง ภาพก้อนเมฆบนท้องฟ้า หรือ

สายฟ้าแลบ หรือแม้แต่ในท้องทะเล ในทะเลทราย พวกเขาจะเห็นความ

งดงามในสิ่งทั้งหลาย

โดยธรรมชาติแล้ว การมองเพื่อค้นหาความงดงามจะสร้าง

ผลกระทบท่ีแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เมื่อใดก็ตามที่ท่านค้นหาเพื่อให้ได้

มาซึ่งสัจจะความจริง ท่านจะแสดงสภาวะความเป็นชายออกมา เมื่อใด

ที่ท่านมองโดยต้องการค้นหาความงดงามของมัน ท่านจะแสดงสภาวะ

ความเป็นหญิง เมื่อใดที่ท่านต้องการค้นหาสัจจะความจริง ท่านจะคิด

นึกแต่เรื่องเหตุเรื่องผล แต่หากท่านก�าลังมองหาความงดงาม ท่านก็จะ

ใช้ปัญญาญาณมากยิ่งขึ้นๆ เซนเป็นดั่งสตรีเพศ บทกวีนั้นคล้ายกับสตรี 

ส่วนปรัชญาเปรียบได้กับบุรุษ มันก้าวร้าวเหมือนจิตใจของผู้ชาย

เซนเป็นการวางเฉย นัน่คอืเหตผุลทีว่่าท�าไมการนัง่แบบเซนจงึ

เป็นหนึ่งในสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการภาวนา “เพียงแค่น่ัง” ที่เราเรียกว่า 
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“ซาเซน็” ชาวเซนกล่าวไว้ว่า ขอเพียงท่านนัง่ลง ไม่ต้องท�าอะไร บางอย่าง

จะเกิดขึ้นเอง บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นตามทางของมัน ท่านไม่จ�าเป็น

ต้องไปตามล่า เสาะแสวงหามัน มันจะมาหาท่านเอง เพียงแค่ท่านนั่ง

อย่างสงบ หากท่านอยูใ่นความเงยีบสงบอย่างเตม็ที ่ท่านกจ็ะผ่อนคลาย

ได้เตม็ที ่ถ้าท่านละความตงึเครยีดได้ ท�าตวัเป็นแหล่งพลงังานทีน่ิง่เงยีบ 

ไม่ไปไหน ไม่ค้นหาอะไร พระเจ้าจะหล่ังไหลพรัง่พรเูขา้มาสูต่วัท่านจาก

ทกุทศิทกุทาง เพยีงแค่นัง่อย่างสงบเงยีบ ฤดใูบไม้ผลกิจ็ะมาถงึ ต้นหญ้า

อันเขียวขจีจะเติบโตด้วยตัวของมันเอง

โปรดจ�าไว้ว่าเวลาทีเ่ซนพูดว่าเพยีงแค่นัง่ นัน่หมายความว่าเป็น

การนั่งอย่างแท้จริง ไม่ท�าอะไรอย่างอื่น ไม่มีแม้แต่การสวดภาวนา ถ้า

ท่านพร�า่สวดมนตรา นัน่หมายถงึว่าท่านมไิด้นัง่ ท่านเพยีงแต่เริม่กลบัไป

สูค่วามไร้สาระอกีครัง้ เวลาทีท่่านไม่ท�าอะไร ความคดิต่างๆ จะหลัง่ไหล

เข้ามา ถ้ามันมาก็ถือว่าดี ถ้ามันไม่มาก็ถือว่าดี ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่ง

ที่ก�าลังเกิดขึ้น ขอเพียงแต่ท่านนั่งลงอย่างสงบนิ่ง ถ้าท่านเมื่อยล้า ก็

จงเอนกายลง ถ้าขาเริ่มตึงก็เหยียดมันออกไป ท่านยังคงความเป็น

ธรรมชาตเิอาไว้ ไม่แม้แต่จะไปเฝ้าดสูิง่ทีเ่กดิขึน้ ไม่ต้องพยายามท�าอะไร 

หรอืไม่ท�าอะไร นัน่ล่ะคือความหมายของการนัง่ทีช่าวเซนหมายถงึ เพยีง

แค่นั่งแล้วบางอย่างจะเกิดเอง

เซนเป็นกรรมวิธีแบบสตรีเพศ ศาสนาเองก็เป็นดั่งสตรีเพศ 

วทิยาศาสตร์และปรชัญาเปรยีบเสมอืนบรุษุเพศ ในขณะทีศ่าสนาเปรยีบ

ประดจุสตรเีพศ ทกุสิง่ในโลกทีง่ดงาม ไม่ว่าจะเป็นบทกว ีภาพจติรกรรม 

การเต้นร�า ล้วนเกิดมาจากจิตใจแห่งอิสตรี

ไม่ได้หมายความว่ามนัออกมาจากตวัผูห้ญงิจรงิๆ เพราะผูห้ญงิ

ทั้งหลายก็ยังไม่ได้มีอิสระในการสร้างสรรค์มากนัก แต่เช่ือว่าวันนั้นจะ

ต้องมาถึงอย่างแน่นอน ในตอนที่เซนกลายเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อ
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โลกมากยิ่งขึ้น จิตใจแห่งสตรีเพศจะพรั่งพรู เกิดการปลดปล่อยออกมา

อย่างมากมาย ทุกสิ่งจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน ในอดีตที่ผ่านมานั้น

โลกต่างก็ถูกครอบง�าโดยจิตใจแห่งบุรุษเพศ แต่ในอนาคตความเป็น

อสิตรจีะมมีากขึน้ อ่อนโยน นุม่นวลขึน้ ผ่อนคลายมากขึน้ มสีนุทรย์ีมาก

ขึ้น มีความเป็นบทกวีมากขึ้น และในบรรยากาศแห่งความงดงามแห่ง

บทกวีนี้เอง เซนจะเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในโลก

ปรัชญาเป็นหลักทางตรรกะ บทกวีเป็นความรัก ปรัชญามี

ลักษณะวิพากษ์วิเคราะห์ ในขณะที่บทกวีจะเป็นการสังเคราะห์สิ่งต่างๆ 

เข้าด้วยกัน ปรัชญาอยู่บนพื้นฐานของการหักล้าง ห�้าหั่นกัน ส่วนบทกวี

เป็นการให้ชวีติ การวิเคราะห์เป็นเครือ่งมอืของปรชัญา เป็นเครือ่งมอืของ

วิทยาศาสตร์ และเป็นเครื่องมือของพวกจิตวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน ไม่ช้า

ก็เรว็พวกจติวเิคราะห์จะถกูแทนทีด้่วยพวกจติสงัเคราะห์ทีม่คีวามลกึซึง้

มากกว่า หลักของอัซจีโอลี* นั้นมีความถูกต้องกว่าของซิกมันด์ ฟรอยด์

มาก เพราะการสังเคราะห์นั้นใกล้กับสัจจะความจริงมากกว่า โลกเป็น

หน่ึงเดียว เป็นเอกภาพ ไม่มอีะไรทีแ่ยกออกจากกนัได้ ทกุสิง่ล้วนด�าเนิน

ไปด้วยกัน เราเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ชีวิตทั้งหมดเป็นเสมือนโครงข่าย 

แม้แต่ใบไม้เล็กๆ บนต้นไม้ก็เชื่อมต่อกับดวงดาวอันไกลโพ้นได้ หาก

มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับใบไม้ใบนั้น บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดข้ึนกับ

ดวงดาวนั้นด้วยเช่นกัน ทุกอย่างคือการรวมอยู่ด้วยกัน สรรพสิ่งคือ

ครอบครัวหนึ่งนั่นเอง

เซนไม่วิพากษ์ และไม่วิเคราะห์ หรือแบ่งแยกย่อย

* โรแบร์โต อัซจีโอลี (Roberto Assagioli) นักจิตวิเคราะห์ชาวอิตาลี ผู ้มีแนวคิด

ในการน�าทั้งหลักศาสนาและจิตวิญญาณเข้ามาวิเคราะห์ควบคู่ไปกับจิตใจมนุษย์
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ชาวนาผูห้น่ึง ผูซ่ึ้งเหน็เหตกุารณ์อบุตัเิหตขุองรถไฟ

ในรัฐเวอร์มอนต์ถูกขอร้องให้เล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน

ตามที่เขาเห็น

“อืม เจคและผมเดินลงมาที่ชานชาลา แล้วผมก็

ได้ยนิเสยีงหวูดรถไฟ และผมกข็ึน้ไปบนรถไฟ และรถไฟ

ก็วิ่งไป จากนั้นผมก็ลงมาจากรถไฟ แต่ผมไม่เห็นเจค

แล้ว เมื่อผมเดินไปเรื่อยๆ เพียงชั่วครู่ผมก็พบหมวก

ของเจค ผมเดินต่อไปแล้วก็พบขาของเขา จากนั้นผมก็

พบแขนข้างหนึง่ของเขา แล้วผมกพ็บขาอกีข้าง จากนัน้

ก็พบหัวซีกหนึ่งของเขา แล้วผมก็ร้องข้ึนว่า “ให้ตายสิ 

มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเจคแน่เลย”

นีค่อืสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัมนษุยชาติ คนถูกตดัให้ขาดออกเป็นท่อนๆ 

เดีย๋วนีเ้รามผีูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน มผีูเ้ชีย่วชาญเร่ืองตา เร่ืองหวัใจ เร่ือง

สมอง และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย คนได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ

เซนกล่าวว่า คนเป็นองค์รวม

ในวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ก็มแีนวคดิทีค่ล้ายๆ กนั พวกเขาเรียก

ว่าการผสานพลัง บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ สถาปนิก นักออกแบบ 

นักประดิษฐ์ และนักเขียนชาวอเมริกนั ได้นิยามค�านี้ว่า เป็นคุณลักษณะ

พิเศษของระบบทั้งหมด เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิต คือไม่ใช่แค่การน�าส่วน

ต่างๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน หากแต่เป็นการน�าส่วนต่างๆ มารวมไว้ให้

เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วการท�างานทั้งระบบก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดการผสาน

พลัง เสียงดัง “ติ๊กๆ” ของนาฬิกาก็จะเกิดขึ้น ท่านอาจถอดชิ้นส่วนของ

นาฬิกาออกมาเป็นชิ้นๆ ได้ แต่เสียง “ติ๊กๆ” ของนาฬิกาก็จะหายไป 

ครั้นเมื่อท่านเอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมกันใหม่ให้ถูกต้องตามหน้าที่ของ
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แต่ละส่วน เสียงติ๊กๆ ก็จะกลับมาอีกครั้ง เสียงดังติ๊กๆ นี้เป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นใหม่ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไม่สามารถสร้างเสียงนี้ขึ้นมาได้ ส่วนประกอบ

ทุกชิ้นมีส่วนท�าให้เกิดเสียงนี้ขึ้นมา ความเป็นองค์รวมได้สร้างเสียงนี้

ขึ้นมา

เสียงติ๊กๆ ที่ว่านี้คือจิตวิญญาณ ถ้าท่านตัดแขน ตัดขา ตัดหัว

ของข้าพเจ้าออกไป เสยีงติก๊ๆ นีก้จ็ะหายไปด้วย เสยีงนีเ้ป็นจติวญิญาณ

แท้ๆ มันจะอยู่ก็ต่อเมื่อส่วนต่างๆ นั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

“พระเจ้า” นั้นเป็นเสียงติ๊กๆ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ท่านมิอาจ

พบพระเจ้าได้โดยการแยกสิง่ต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ พระเจ้าจะถูกค้นพบ

ได้ในทีท่ีม่กีารรวมตวักันเป็นหนึง่เดียวเท่าน้ัน พระเจ้าเป็นการผสานพลงั

แห่งประสบการณ์เข้าด้วยกัน วิทยาศาสตร์ไม่มีทางเข้าใจในสิ่งนี้ หลัก

ปรัชญาก็ไม่มีวันเข้าถึงสิ่งนี้เช่นกัน มันจะต้องเป็นการเข้าถึงในเชิงศิลป์ 

เป็นการเข้าถึงเชิงบทกวี เป็นการเข้าถึงที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป อาศัย

ความรกัความเมตตา ท่านจะต้องท�าตวัให้สอดคล้องกบัสรรพสิง่ ไม่แยก

ตวัเองออกมาในฐานะผูแ้สวงหาหรอืผูเ้ฝ้ามอง เมือ่ท่านหายเข้าไปในนัน้ 

นั่นล่ะคือเสียงติ๊กๆ

ประการที่สาม เซนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่เซนเป็นมนต์วิเศษ 

แต่ไม่ใช่แบบที่นักมายากลใช้กัน มันเป็นความอัศจรรย์ในการมองชีวิต 

วทิยาศาสตร์ใช้ปรชีาญาณ มนัเป็นความพยายามทีจ่ะท�าลายความลกึลบั

มหัศจรรย์ของชีวิต มันท�าลายความพิศวง มันต่อต้านความมหัศจรรย์ 

ในขณะที่เซนนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งเหล่านี้

ความลึกลับมหัศจรรย์ของชีวิตน้ันไม่ได้มีไว้เพื่อให้ค้นหาค�า

อธิบาย ไม่มีวนัทีเ่ราจะอธบิายได้ สิง่นีม้ไีว้เพือ่ให้เราใช้ชวีติอยูก่บัมนั เรา

ต้องเคลื่อนตัวเข้าไปหามัน อุ้มชูมัน มันช่างเป็นความปีติอันใหญ่หลวง

ที่ชีวิตคือความลึกลับมหัศจรรย์ มันควรจะได้รับการเฉลิมฉลอง เซนคือ
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มนต์วเิศษทีจ่ะมอบกญุแจไขความลึกลับมหศัจรรย์นีอ้อกมา ความลกึลบั

มหัศจรรย์และกุญแจดอกนั้นต่างก็อยู่ในตัวท่านแล้ว

เมื่อท่านไปพบอาจารย์เซน อาจารย์เพียงแค่ช่วยให้ท่านอยู่ใน

ภาวะทีส่งบนิง่เพ่ือทีท่่านจะได้พบกุญแจดอกนัน้ มันเป็นกญุแจทีท่่านพก

ติดตัวไปไหนต่อไหนตลอดเวลา ถึงตอนนั้นท่านก็จะได้พบว่าประตูที่จะ

น�าพาท่านเข้าไปสู่ส่วนในสุดของเทวสถานนั้นอยู่ในตัวท่านเอง

ประการสุดท้าย เซนไม่ใช่หลักศีลธรรม แต่เซนเป็นหลักแห่ง

สุนทรียภาพ เซนไม่ได้บังคับให้ท�าตามหลักการเป็นข้อๆ ไม่มีการวาง

กฎเกณฑ์ว่า “ต้องท�าอย่างนี้ หรือ ห้ามท�าอย่างนั้น” มีแต่เพียงท�าให้

ท่านมีสมัผสัทีไ่วต่อความงดงามและไวต่อความรู้สกึ นีเ่องทีจ่ะกลายเป็น

ศีลธรรมเฉพาะตัวของท่าน มันจะเกิดมาจากตัวท่าน มาจากความรู้ตัว

ทัว่พร้อม เซนไม่ได้ท�าให้สามญัส�านกึของท่านต่อต้านกบัสตสิมัปชญัญะ 

มันเพียงแต่ช่วยท�าให้สติสัปชัญญะของท่านเพิ่มมากยิ่งข้ึนๆ จนกลาย

เป็นสามัญส�านึกใหม่ไปในที่สุด ฉะนั้นมันจึงไม่ใช่โมเสสที่ตั้งกฎข้ึนมา 

ไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจากคัมภีร์ใดๆ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอก หากแต่

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแก่นภายในตัวท่าน

และเมื่อมันไม่ได้มาจากที่ที่มีพันธนาการใดๆ มันจึงเป็น

อิสรภาพที่แท้จริง เมื่อมันเกิดขึ้นเช่นนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านก�าลัง

ท�าไปตามหน้าทีอ่ย่างเสียมไิด้ หากแต่เป็นการท�าไปด้วยความเบกิบานใจ 

จนมันกลายเป็นความรักไปในที่สุด

ทั้งหมดนี้คือหลักพื้นฐานที่ต้องเข้าใจ

เราลองมาดูบทค�าสอนที่ลึกซึ้งข้างล่างนี้ดูอีกที

ดั่งท้องฟ้าที่ว่างเปล่า มันไร้ขอบเขต ทว่ามันอยู่ที่

ตรงนี้ ณ ที่นี่ มันช่างลึกซึ้งและชัดเจน
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ลองแทนทีค่�าว่า “มนั” ด้วยค�าว่า “พระเจ้า” ดสู ิแล้วท่านจะเข้าใจ

มันได้ ชาวเซนจะไม่ใช้ค�าว่า พระเจ้า พวกเขาใช้ค�าว่า มัน แทน

ถ้าท่านก�าลังมองหาท้องฟ้า ท่านจะไม่มีวันได้พบมัน ถ้าท่าน

ค้นหามันอย่างจริงจัง ท่านก็ไม่มีทางจะได้พบกับท้องฟ้า ท่านจะพบ

ท้องฟ้าได้ที่ไหนล่ะ ในเมื่อท้องฟ้าไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่ง แต่มันคือทุกๆ ที่ 

อะไรที่อยู่ในทุกๆ ที่จะเป็นสิ่งที่ท่านมิอาจค้นหาได้ ท่านไม่สามารถบอก

ต�าแหน่งแห่งที่ได้ ท่านไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ทางทิศเหนือหรืออยู่

ทางทศิใต้ ท่านมอิาจบอกได้ว่ามนัอยูต่รงนัน้ตรงนี ้เพราะมนัมอียูใ่นทกุๆ 

ท่ี แล้วท่านจะค้นหามันได้อย่างไร เพราะสิ่งทั้งหมดนั้นมันคือท้องฟ้า 

พระเจ้าเปรยีบได้กบัท้องฟ้า เป็นท้องฟ้าทีว่่างเปล่า ไม่มขีอบเขต ดงันัน้

จึงมิอาจถูกจ�ากัดได้ ท่านไม่สามารถบอกได้ว่ามันเร่ิมจากตรงน้ีแล้วไป

สิ้นสุดที่ตรงนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงหน้าท่าน ถ้า

ท่านผ่อนคลายท่านก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าท่านเครียดท่านก็

จะหามันไม่เจอ

อาจารย์เซนเคยกล่าวไว้ว่า “มันชัดเจนมากเกินไปจนยาก

ที่จะมองเห็น เปรียบดั่งเช่นคนโง่เขลาที่เดินถือคบเพลิงเพื่อมองหาไฟ 

เขาเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าไฟนั้นเป็นเช่นไร ถ้าเขารู้เขาคงจะเอาไปใช้

หุงข้าวตั้งนานแล้ว”

ขณะนีพ้วกท่านกก็�าลงัค้นหาไฟในขณะทีท่่านก�าลงัถือคบเพลงิ

อยู่ตลอดเวลา อาจารย์เซนกล่าวไว้ถูกต้องที่ถามว่า พวกเขารู้หรือไม่ว่า

ไฟนั้นเป็นเช่นไร ถ้าเขารู้เขาคงจะหุงข้าวได้ตั้งนานแล้ว แต่ตอนนี้ท่าน

ได้แต่หิวโหย หิวมานานนับศตวรรษ ชั่วกัปชั่วกัลป์ เพราะท่านได้แต่ถือ

คบเพลิงเดินหาไฟอยู่

ผู้คนตั้งหน้าตั้งตาถามหาว่าพระเจ้าอยู่แห่งหนใด ในขณะที่

พระเจ้านั้นนั่งอยู่ตรงหน้าท่าน พระเจ้าอยู่รอบๆ ตัวท่าน ชาวเซนเรียก
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สิ่งนั้นว่า “มัน” เพื่อเราจะได้ไม่ยึดติดกับค�าว่า “พระเจ้า”

เมื่อใดที่ท่านค้นหามัน ท่านจะมองไม่เห็นมัน

ท�าไมน่ะหรือ ก็เพราะว่าเมื่อท่านต้องการจะรู้จักมัน ความ

ต้องการอนันัน้เองจะกลายเป็นภาวะตงึเครียด ท่านจะถูกบบีให้แคบ ท่าน

จะเริม่การเพ่ง เมือ่ใดทีท่่านค้นหามนั ท่านจะมองไม่เหน็มัน ท่านจะพลาด

มันไป เพราะมันจะสามารถเห็นได้ในช่วงที่ท่านอยู่ในภาวะผ่อนคลาย

เท่านั้น เมื่อท่านเปิดรับจากทุกแห่งหน เมื่อท่านไม่เพ่ง

ฟังให้ดีนะ คนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าการภาวนาคืออะไร มักจะอธิบาย

ว่าการภาวนาคือการเพ่ง มีหนังสืออยู่หลายพันเล่มที่ท่านจะพบค�า

อธิบายดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่บอกว่าการภาวนาคือการเพ่ง 

หรือความตั้งใจในการจดจ่อ การภาวนามิใช่การตั้งใจจดจ่อ การตั้งใจ

จดจ่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่การภาวนาจะเป็นได้ เพราะในความเป็นจริงนั้น

การตัง้ใจจดจ่อน้ีมคีวามหมายทีต่รงข้ามกนัคนละมมุเลยทเีดยีว ในขณะที่

ท่านตั้งใจจดจ่อท่านจะตึงเครียด เพ่งมองหาบางสิ่งบางอย่าง ใช่ การ

ตั้งใจจดจ่อนั้นเป็นสิ่งที่ดี หากท่านก�าลังมองหาสิ่งที่เล็กๆ เช่น การมอง

หามดตวัเล็กๆ แต่คงจะใช้ไม่ได้ในกรณีทีท่่านก�าลงัมองหาพระเจ้า เพราะ

พระองค์ทรงแผ่ไพศาล หากท่านมวัแต่จดจ่ออยู ่ท่านกจ็ะเจอแค่มดไม่ใช่

พระเจ้า หากต้องการจะค้นหาพระเจ้า ท่านจะต้องเปิดรบัอย่างทีส่ดุ ไม่ใช่

จดจ่อ ไม่ได้แค่มองหา แต่ต้องเปิดรับในทุกๆ ด้าน ความรู้ตัวทั่วพร้อม

โดยไม่เพ่งนี้เองที่เราเรียกว่า การภาวนา

เวลาที่ท่านจุดตะเกียง แสงไฟไม่ได้รวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง แสง

สว่างจะกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง มันจะสว่างอยู่ตรงนั้นไม่หายไป

ไหน แต่ถ้าเราใช้ไฟฉาย นัน่เปรยีบได้กบัการเพ่งการจดจ่อ เมือ่ใดทีท่่าน
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