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คำานำาสำานักพิมพ์

ปัจจบุนั เป็นทีก่ล่าวกนัว่า “ความคดิสร้างสรรค์” เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ 

เฉพาะบุคคล และมักจะถูกตีกรอบไปในเรื่องงานศิลปะ งานออกแบบ  

การวาดภาพ งานประพันธ์ และงานเฉพาะทางอื่นๆ เท่านั้น จนท�าให้

เกิดการแบ่งแยกว่า ใครที่ไม่สามารถสร้างผลงานประเภทเหล่านี้ได้ ก็จะ

ถือเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ “ไม่มีพรสวรรค์” และผลักดันให้

กลุม่คนเหล่านี ้พยายามศกึษาเรยีนรูต้ามสถาบนัฝึกอบรมต่างๆ ทีมุ่ง่เน้น 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องการมคีวามคดิสร้างสรรค์เหมอืน

กับผู้อื่นบ้าง

แต่หากจะกล่าวว่า พลังสร้างสรรค์เป็นสิง่ทีม่นษุย์ทกุคนมอียูแ่ล้ว

ในตัวเอง มีอยู่ในงานทุกชนิดที่เราท�า มีอยู่ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของ

มนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว คุณจะเชื่อหรือไม่

การให้นิยามความหมายของ “ความสร้างสรรค์” ที่แตกต่างกัน

ไปในแต่ละคน อาจท�าให้ค�าตอบของค�าถามนี้แตกต่างกันไป ด้วยเหตุผล

ต่างๆ นานา และส�าหรับคนที่เชื่อ ก็อาจเกิดค�าถามต่อว่า แล้วอะไรที่เป็น

ตวัปิดกัน้ความสร้างสรรค์ของเขาอยู ่และท�าอย่างไรจงึจะใช้พลงัสร้างสรรค์

ที่มีอยู่แล้วในตัวเองได้

OSHO ผู้เป็นนักสร้างสรรค์ทางด้านจิตวิญญาณได้บรรยาย

ถึงสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วในหนังสือ “พลังสร้างสรรค์” (Creativity) เล่มนี้  

ด้วยวธิกีารบรรยายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ประกอบกบัสอดแทรกเร่ืองเล่าต่างๆ 

ที่กระตุกผู้อ่านให้หยุดความคิดทั้งหลายแล้วมองด้วยสายตาอันสดใหม่ 



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

ในฐานะปัจเจกที่เปี ่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ โดยเร่ิมตั้งแต่ตระเตรียม 

ความพร้อมเพือ่เปิดรบัพลังสร้างสรรค์ทีม่อียู ่พจิารณาดวู่าอปุสรรคใดบ้าง 

ที่กั้นขวางไม่ให้ลุถึงความสร้างสรรค์ วิธีทลายก�าแพงเหล่านั้นแล้ว 

แปรเปล่ียนให้กลายเป็นประตูสู่พลังสร้างสรรค์ท�าได้อย่างไร ปิดท้าย

ด้วยการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ที่เป็นปัญหาทั่วไปของคน 

ส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจพลังสร้างสรรค์นี้อย่างแท้จริง 

นบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์ 

ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของ OSHO ทั้ง 10 เล่ม ในชุดหนังสือ  

“Insights for a New Way of Living” ซ่ึงเป็นชุดหนังสือที่ได้รับ 

ความนยิมทีส่ดุตลอด 10 ปีทีผ่่านมาจวบจนถงึปัจจบุนั โดยได้รบัการแปล

แล้วถงึ 25 ภาษา และมยีอดจ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทัว่โลก...โดยหนงัสอื  

“พลังสร้างสรรค์” เป็นผลงานล�าดับที่เก้าของชุดหนังสือนี้* ที่ทาง 

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ได้เป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้อ่านชาวไทย เพื่อให้ 

ผู้อ่านทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบคุณ คุณภัทริณี เจริญจินดา เป็น 

อยา่งยิ่ง ที่ได้อุทิศเวลาใหก้ับการแปลผลงานหนังสอืของ OSHO เสมอมา 

และขอขอบพระคุณ คุณภราดล พรอ�านวย เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลา 

อันมีค่าในการเขียนค�านิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านเอง เพื่อ 

สรรค์สร้างโลกภายในและโลกภายนอกให้เปี่ยมด้วยความรักและความ

เบิกบาน

    ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์

* ต่อจากหนังสือ ปัญญาญาณ (Intuition) วุฒิภาวะ (Maturity) เชาวน์ปัญญา (Intelligence) 
เมตตาอาทร (Compassion) สนิทใจ (Intimacy) อิสรภาพ (Freedom) เด็ดเดี่ยว (Courage) 
และเบิกบานยินดี (Joy)
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คำานำาผู้แปลและเรียบเรียง

เวลาได้ยินค�าว่าสิ่งสร้างสรรค์ เรามักจะนึกถึงสิ่งแปลกใหม่ 

ไม่ซ�า้เดมิ หรอืหากกล่าวถงึผูส้ร้างสรรค์ เรากอ็าจจะกล่าวถงึผูม้พีรสวรรค์

ซ่ึงเสกสรรผลงานวิจิตรพิสดารจนเรารู้สึกทึ่ง บ้างก็กล่าวกันว่าความ

สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ ทว่าแท้จริงแล้วความสร้างสรรค์

เกิดขึ้นได้อย่างไร มันเกิดจากการคิดไปเรื่อยๆ หรือการฝึกคิดนอกกรอบ

อย่างที่เราคุ้นเคยกัน แค่นั้นหรือเปล่า 

หากใครเคยอ่านผลงานของท่าน OSHO ในชุด Insights for a 

New Way of Living มาบ้างแล้ว คงพอเดาออกว่าสิ่งที่เราจะรับรู้ต่อไปนี้

ย่อมไม่ใช่สิ่งที่เคยเข้าใจอย่างแน่นอน แต่เป็นสิ่งที่ท่าน OSHO เห็นด้วย

ปัญญาลึกซึ้ง อันจะดลใจให้เราเห็นสิ่งต่างๆ ในโลกนี้แตกต่างไปจากเดิม

อย่างสิ้นเชิง 

ท่าน OSHO กล่าวไว้ว่า “ความสร้างสรรค์คือสภาวะย้อนแย้ง 

นั่นคือการกระท�าโดยไม่กระท�า ท่านไม่ต้องท�าอะไร แค่ปล่อยให้พลัง

สร้างสรรค์ไหลผ่านตัวท่าน ความสร้างสรรค์คือการเป็นพาหะให้สรรพสิ่ง

ทั้งมวลไหลผ่านเฉกเช่นปล้องไผ่กลวงเปล่า” 

นัน่หมายถงึเมือ่ใดเราฉกีกรอบตวัตนของเรา ฉกีกรอบความเชือ่

เดิมๆ และความรู้เก่าๆ แล้วปล่อยให้พลังสร้างสรรค์หรือพลังศักดิ์สิทธิ์

ไหลผ่านตัวเรา เมื่อนั้นพลังสร้างสรรค์จะเนรมิตผลงานที่เปี ่ยมด้วย 

ความรักความเบิกบาน อันจะน�ามาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีและก่อเกิด

เป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูพ้บเหน็ แม้ว่างานทีเ่ราท�านัน้จะเลก็น้อยสกัเพยีงใด
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ก็ตาม เพราะเวลาทีเ่ราเบกิบานกบัการท�างานในสมาธภิาวนา หรอืท�างาน

ด้วยความรักอันล�้าลึก หัวใจของเราจะเต้นด้วยท่วงท�านองแห่งความรู้สึก

ส�านกึขอบคุณอย่างสดุซึง้ เราจงึไม่สนใจว่างานจะต้องออกมาสมบรูณ์แบบ

หรอืมคีณุค่าในสายตาใคร เพราะการท�างานเช่นนัน้ได้ท�าให้เรากลายเป็น

คนใหม่ผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่แล้วนั่นเอง

อีกประการหนึ่ง ความสร้างสรรค์ไม่เคยเกิดจากการคิดฝันหรือ

การเพ้อฝัน แท้จริงแล้วความสร้างสรรค์เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตหยุดคิดและ 

ไร้ความปรารถนาเท่าน้ัน ความสร้างสรรค์อาจต้องการเวลา แต่ไม่ใช่

ส�าหรับการขบคิด มันคือเวลาส�าหรับการหยุดพักและกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ เมื่อนั้นจิตจึงจะมีที่ว่างพอให้ความสร้างสรรค์บังเกิดและ

ถ่ายทอดออกมาเป็นความฝันหรือภาพนิมิต และมีแต่ความฝันเช่นนี้

เท่านั้นที่จะสร้างสรรค์โลกให้งดงาม และเมื่อหนทางของผู้สร้างสรรค์

ไม่ใช่การคิด หนทางของเขาจึงไม่มีวันตีบตัน พลังสร้างสรรค์ในตัวเขาจะ 

เอื้ออ�านวยให้เขาเห็นหนทางใหม่ๆ อยู่เสมอ

ผูแ้ปลขอขอบคุณการด�ารงอยูข่องสรรพสิง่ทัง้มวลและส�านกัพมิพ์ 

ฟรีมายด์ที่มอบโอกาสการแปลหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ ขอขอบคุณ

คุณภราดล พรอ�านวย ที่กรุณาสละเวลาเขียนค�านิยมจากหัวใจของ 

ผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งขอขอบคุณครอบครัว มิตรสหาย และผู้อ่านที่เป็น

ก�าลังใจให้ผู้แปลเสมอมา

    

    ด้วยรักและส�านึกขอบคุณ

    ภัทริณี เจริญจินดา
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คำานิยม

ความน่าสนใจของพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่ OSHO ได้กล่าว

ไว้ก็คือการปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณหล่ังไหลออกมาด้วย 

ตัวของมนัเอง ไม่ใชด้่วยการเลยีนแบบหรอืหาแรงสนับสนุนจากภายนอก 

แต่ด้วยแรงแห่งความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งท่ีอยู่ภายในเหมือนดั่งเมล็ด

พันธุ์เล็กๆ ที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้อันยิ่งใหญ่โดยอาศัยการ 

เชื่อมต่อกับพลังแห่งธรรมชาติ... ผมเข้าใจว่าเราอาจสามารถหยิบยืม

ถ้อยค�าหรอืรปูแบบมาเป็นก้อนอฐิส�าหรบัการก่อสร้าง เหมอืนทีเ่มลด็พนัธุ์

หยิบยืมแร่ธาตุจากพื้นดิน แต่การจะสร้างสรรค์รูปแบบขึ้นมาอย่างไรนั้น

ความสัมพันธ์โดยตรงกับหัวใจของเราเองที่ดูจะเป็นค�าตอบ

ผมเคยตั้งข้อสังเกตกับตัวเองว่า ไม่ว่าจะพยายามสร้างสรรค์ 

ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดไหน แต่ก็ดูเหมือนว่าการงานเหล่านั้นยัง

คงด�ารงอยู่ในกาลเวลาที่มีข้อจ�ากัดแปลกๆ เพราะสุดท้ายก็จะเป็นเพียง

แค่การใช้ภาษา วลี หรือเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ในชั่วขณะการสร้างสรรค์  

ไม่เหมือนกบังานของอาจารย์ผูย้ิง่ใหญ่ซึง่ดเูหมอืนได้ท�างานอนัสร้างสรรค์

เหล่านั้น โดยปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างภายในได้แสดงปรากฏการณ์ของ

มันออกมาก็แค่นั้น

และด้วยแนวคิดของ OSHO ก็ได้ท�าให้ผมนึกถึงเรื่องราวการ 

เดินทางในชีวิตที่เหมือนเกิดขึ้นเพื่อให้เรียนรู้และปล่อยวาง คุณไม่จ�าเป็น

ต้องบนัทกึเรือ่งราวของทกุๆ สิง่ทกุๆ อย่าง แต่การออกไปเผชญิกบับางสิง่ 

บางอย่าง ได้เปลี่ยนแปลงตัวคุณเสมอ ถึงแม้คุณไม่รู้ว่าอย่างไร หรือจ�า
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ได้ว่าคุณเคยเป็นใคร และถ้าหากความสร้างสรรค์คือชีวิต และชีวิตคือ 

การลืมตาตื่นขึ้นมาสัมผัสกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆ 

ทั้งสภาวะแห่งจิตใจอันพิสดารสับสน

หัวใจอันกระสับกระส่าย 

ความวิกลจริตแห่งชีวิต

หรือจะเป็น

ความนิ่งอันสงบเงียบ

ความรู้สึกแห่งการภาวนา

และด้วยความรักอันลึกซึ้ง 

    ภราดล พรอ�านวย

    ผู้เขียน “ลมใต้ปอด”



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

สารบัญ

อารัมภบท 14

ตระเตรียมผืนผ้าใบ 18

 มีชีวิตทั้งสามมิติ 19

 ลงมือท�าอย่างผ่อนคลาย 22  

 กลมกลืนกับธรรมชาติ 47 

 

5 สิ่งปิดกั้นพลังสร้างสรรค ์ 56

 1. ความรู้สึกมีตัวตน 57

 2. สมบูรณ์แบบนิยม 86

 3. ความรอบรู้ 93

 4. ความเชื่อ 103

 5. เกมเกียรติยศ 117

กุญแจทั้ง 4 สู่พลังสร้างสรรค์ 122

 1. กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง 123

 2. พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา 132

 3. เห็นความล�า้เลิศในสิ่งสามัญ 135

 4. วาดฝันยามจิตสงบ 143



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

ไขข้อข้องใจ 4 ประการ 150

 1. ความทรงจ�าและจินตนาการ 151

 2. ภาวะว่างเปล่าหลังให้ก�าเนิดงาน 174

 3. พลังสร้างสรรค์จากการข้ามสายงาน 180

 4. ศิลปะแห่งเงินตรา 188

สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา  198

พลังสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดก่อเกิดความหมายยิ่งใหญ่  199

 

เกี่ยวกับผู้บรรยาย 210

ศูนย์ปฏิบัติภาวนาสากล OSHO 213

   

เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง  214



SAMPLE 

 
 
SAMPLE



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

Creativity

พลังสร้างสรรค์



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

อารัมภบท



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

    15    

การสร้างสรรค์คือสุดยอดของการฉีกกรอบ หากท่านต้องการ

สร้างสรรค์ ท่านต้องขจัดเงื่อนไขออกไปให้หมด มิเช่นนั้นการสร้างสรรค์

ของท่านจะไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการคัดลอก มันจะเป็นได้แค่เพียงการ

ท�าส�าเนา ท่านจะสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ยัง

เป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนที่ลากจูงกันไป ซึ่งไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่เบิกบานยินดี

และมีท่วงท�านองในหัวใจน้ันเป็นอย่างไร วันๆ ได้แต่ท�าหน้าที่ไปตาม

กลไกของสังคม

ผู้สร้างสรรค์ไม่มีวันเดินย�่ารอยเท้าใคร เขาจะถางทางเข้าไปใน

พงไพรแห่งชีวิตของตวัเอง เขาจะเดนิไปตามล�าพงั ถอนตวัออกจากฝูงชน  

ความคิดของฝูงชนที่คิดอะไรตามๆ กันเป็นความคิดไร้ค่าที่สุดในโลก แม้

กระทัง่ความคิดของคนทีท่่านเรยีกว่าคนโง่ กย็งัมีค่ากว่าความคดิของฝูงชน 

ที่คิดอะไรตามๆ กัน กระนั้นฝูงชนจะตบรางวัลท่านด้วยความเคารพ

ยกย่องหากท่านยืนกรานว่าหนทางที่คนเดินกันมากๆ เท่านั้นที่ถูกต้อง 

ในอดีตผู้สร้างสรรค์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกร ประติมากร นัก

เตน้ร�า นักดนตร ีหรอืกว ีพวกเขาจ�าเป็นต้องหนัหลังให้การเคารพยกย่อง 

พวกเขาต้องมชีีวิตร่อนเร่พเนจรไปเรือ่ยๆ เพราะนัน่คอืทางเดยีวทีพ่วกเขา

จะสร้างสรรค์ผลงานได้ แต่ในอนาคตพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นอีก

แล้ว หากท่านเข้าใจข้าพเจ้า หากท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวเป็นเรื่อง

จริง วันหนึ่งทุกคนก็จะมีชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ต้องมีชีวิตร่อนเร่

พเนจรอกีต่อไป ชวีติทีต้่องร่อนเร่พเนจรคอืผลข้างเคยีงจากชวีติทีด่�าเนนิ

ตามระเบียบแบบแผนในฐานะผู้ทรงเกียรตินั่นเอง 

ความพยายามของข้าพเจ้าคือการขจัดจิตที่ชอบคิดอะไรตามๆ 

กัน เพื่อให้ปัจเจกบุคคลเป็นตัวเองได้อย่างเสรี แล้วปัญหาก็จะหมด

กลิ่นหอมจากเสรีภาพ
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ไป จากนั้นท่านจะมีชีวิตตามที่ท่านต้องการ มนุษยชาติจะถือก�าเนิดขึ้น

อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อการฉีกกรอบของปัจเจกบุคคลเป็นที่ยอมรับ ตอนน้ี

มนษุยชาตยิงัไม่ได้ถอืก�าเนดิขึน้มา สิง่ทีท่่านเหน็เป็นแค่ภาพตบตาเท่านัน้ 

จนกว่าเราจะยอมให้ปัจเจกบุคคลเป็นตัวเองและมีชีวิตในแบบของตัวเอง

ได้อย่างเสรีจริงๆ แน่นอนเขาจะไม่แทรกแซงชีวิตใครทั้งน้ัน ในเสรีภาพ

จะไม่มีใครแทรกแซงชีวิตใคร

แต่ทีผ่่านมาทกุคนยืน่จมกูเข้าไปยุง่เรือ่งของคนอืน่ ไม่เว้นแม้แต่

เรือ่งส่วนบคุคลซึง่ไม่ได้เกีย่วอะไรกบัสงัคมเลย ตวัอย่างเช่น ท่านตกหลมุรกั 

ผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วมันเก่ียวอะไรกับสังคมหรือ เห็นชัดๆ ว่าเป็นเร่ือง

ส่วนบุคคล หากคนสองคนยินยอมพร้อมใจจะรักกัน สังคมก็ไม่ควรเข้าไป

แทรกแซง แต่สังคมกลับเข้าไปแทรกแซงด้วยเคร่ืองมือทุกรูปแบบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ต�ารวจจะคอยยืนเฝ้าระวังไม่ให้คู่รักท�าอะไรนอกรีต 

นอกรอย และหากมีต�ารวจไม่เพียงพอ สังคมก็จะสร้างพระเจ้าขึ้นมาเป็น

ต�ารวจวิเศษคอยสอดส่องดูแลท่าน

พระเจ้าจะคอยสอดส่องดูท่านกระทั่งผ่านรูกุญแจห้องน�้า จน

ท่านไม่มีความเป็นส่วนตัว ช่างเป็นเรื่องน่าเกลียด ศาสนาทั่วโลกกล่าว

ว่าพระเจ้าเฝ้าดูท่านตลอดเวลา พระเจ้าที่ว่านั้นเป็นพระเจ้าแบบไหนกัน 

ไม่มีธุระอื่นท�านอกจากการตามเฝ้าดูทุกคนหรืออย่างไร ท�าราวกับเป็น

นักสืบหัวเห็ด!

มนุษยชาติต้องการผืนดินผืนใหม่ นั่นคือผืนดินแห่งเสรีภาพ 

ศิลปินเร่ร่อนเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ที่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้น แต่เมื่อใดวิสัยทัศน์

ของข้าพเจ้ากลายเป็นจรงิ กจ็ะไม่มศีลิปินเร่ร่อนอกีต่อไป เพราะจะไม่มจีติ

ท่ีชอบคิดอะไรตามๆ กนัซึง่พยายามช้ีน�าผูค้น จากนัน้ทกุคนจะเป็นตวัเอง 

ได้อย่างสบายใจ และแน่นอนท่านต้องไม่แทรกแซงชีวิตใคร ตราบเท่าที่

ท่านยังเห็นความส�าคัญของการมีชีวิต ท่านต้องมีชีวิตในแบบของตัวเอง 

เมื่อนั้นท่านจึงจะมีความสร้างสรรค์ได้ ความสร้างสรรค์คือ 

กลิ่นหอมจากเสรีภาพในฐานะปัจเจกบุคคลนั่นเอง
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สร้างสรรค์ก็บังเกิด
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ตระเตรียมผืนผ้าใบ 

เมื่ออาการจิตป่วนหายไป ทุกคนจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ จง

ใคร่ครวญให้ดี มีแต่คนจิตป่วนเท่านั้นที่ชอบท�าลาย คนที่มีสุขภาพจิตดี

ย่อมมีความสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์คือกล่ินหอมจากการมีสุขภาพ

จิตดี เมื่อคนมีสุขภาพจิตดีอย่างแท้จริง พลังสร้างสรรค์ย่อมเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ

ตอนนี้มนุษยชาติมาถึงทางแยกแล้ว นานมาแล้วที่การมีชีวิตมิติ

เดยีวท�าให้ความเป็นมนษุย์ค่อยๆ เหอืดแห้งไป เราจงึต้องบ�ารงุหล่อเลีย้ง

ความเป็นมนุษย์ด้วยการมีชีวิตสามมิติ มิติแรกคือความรู้สึกตัว มิติที่สอง

คือความเมตตาอาทร และมิติที่สามคือความสร้างสรรค์ 

ความรู้สึกตัวคือการด�ารงอยู่ ความเมตตาอาทรคือความรู้สึก 

และความสร้างสรรค์คือการกระท�า มนุษย์พันธุ์ใหม่ในทัศนะของข้าพเจ้า

ต้องมชีวีติทัง้สามมติพิร้อมกนั ข้าพเจ้าก�าลงัมอบความท้าทายใหญ่หลวง

แก่ท่านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่านต้องอยู่ในสมาธิภาวนาเช่นเดียว

กับพระพุทธเจ้า มีหัวใจเปี่ยมรักเช่นเดียวกับพระกฤษณะ* และมีความ

มีชีวิตทั้งสามมิติ

* เทพเจ้าองค์หนึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู และเป็นองค์อวตารหนึ่งของพระวิษณุ
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สร้างสรรค์เช่นเดียวกับไมเคิลแองเจโล* เลโอนาร์โด ดา วินชี** ท่านต้องมี

ชีวิตทั้งสามมิติพร้อมกัน ท่านจึงจะมีความบริบูรณ์ได้ มิเช่นนั้นในตัวท่าน

กย็งัมบีางสิง่ขาดหายไป และสิง่ทีข่าดหายไปจะท�าให้ท่านไม่สมดลุ การมี

ชีวิตมิติเดียวอาจท�าให้ท่านเป็นยอดเขาสูง แต่ท่านจะเป็นเพียงยอดเขา

ยอดเดียว ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเป็นทั้งเทือกเขาหิมาลัยที่มียอดเขาเรียง

ราย ไม่ใช่แค่ยอดเขายอดเดียว 

การมชีีวิตมติเิดียวคือความล้มเหลวอย่างสิน้เชงิ เพราะสร้างสรรค์

โลกอันงดงามหรือสวรรค์บนดินไม่ได้ การมีชีวิตมิติเดียวสร้างมนุษย์ให้

งดงามเพียงไม่กี่คน แต่เปลี่ยนมนุษย์ทั้งโลกให้งดงามไม่ได้ และยกระดับ

จติส�านกึของมนษุยชาตกิไ็ม่ได้อกีด้วย มปัีจเจกบคุคลเพยีงไม่กีค่นทีก่ลาย

เป็นผูรู้แ้จ้ง ซึง่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดขีึน้นกั เราต้องการผูรู้้แจ้งจ�านวนมากกว่า

นี้ และต้องเป็นผู้รู้แจ้งในการมีชีวิตสามมิติด้วย

นั่นคือค�านิยามของมนุษย์พันธุ์ใหม่ในทัศนะของข้าพเจ้า 

พระพุทธเจ้าไม่ใช่กวี แต่มนุษย์พันธุ์ใหม่ผู้รู้แจ้งต้องเป็นกวี เมื่อ

ข้าพเจ้ากล่าวค�าว่า “กวี” ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเขยีนบทกวี 

แต่ท่านต้องเป็นบทกว ีท่านต้องมชีวีติเช่นบทกว ีท่านต้องมวีถิเีช่นบทกวี

ตรรกะนั้นแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวา ในขณะที่บทกวีมีชีวิตชีวา ตรรกะ

ไม่มีทางเริงระบ�าได้ เป็นไปไม่ได้ที่ตรรกะจะเริงระบ�า ดูตรรกะเริงระบ�า

ก็เหมือนดูมหาตมะคานธีเริงระบ�านั่นแหละ คงดูน่าขันยิ่งนัก บทกวีเริง

ระบ�าได้ บทกวีคือหัวใจที่เริงระบ�าของท่าน ตรรกะไม่มีทางรักได้ มันอาจ

* ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo ค.ศ. 1475-1564) จิตรกร สถาปนิก และประติมากร 
ชื่อดังชาวอิตาลี
** เลโอนาร์โด ดา วนิช ี(Leonardo da Vinci  ค.ศ. 1452-1519) จติรกร สถาปนกิ และประติมากร 
ชื่อดังชาวอิตาลี เจ้าของผลงานโมนาลิซ่า
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กล่าวถึงความรกั แต่ไม่มทีางรกัได้ ความรักดจูะเป็นเร่ืองไร้เหตผุลส�าหรับ

ตรรกะ มเีพยีงบทกวีเท่านัน้ทีร่กัได้ มเีพยีงบทกวเีท่านัน้ทีก่ระโจนลงไปใน

ความย้อนแย้งของความรักได้ 

ตรรกะนั้นเย็นชาไร้ความรู้สึก ซึ่งเป็นเรื่องดีส�าหรับคณิตศาสตร์ 

แต่ส�าหรับมนุษยชาติแล้วไม่ใช่เรื่องดีนัก หากมนุษยชาติมีตรรกะ 

มากเกินไป มนุษยชาติก็จะหายไปเหลือแต่ตัวเลขเท่านั้น

บทกวี ความรัก และความรู้สึกมอบความลุ่มลึกและความอบอุ่น

แก่ท่าน ท่านจะเริม่หลอมละลายและหายเยน็ชา ท่านจะมคีวามเป็นมนษุย์

มากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา แต่พระองค์

ทรงสูญเสียมิติของความเป็นมนุษย์ไป พระองค์ทรงมีความงดงามของ

การอยู่พ้นโลก แต่พระองค์ทรงไม่มีความงดงามในมิติที่ซอร์บาเดอะกรีก

มี นั่นคือการอยู่ในโลก ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเป็นทั้งสองอย่าง เป็นซอร์บา 

พุทธา! ท่านต้องอยู่ในสมาธิภาวนาแต่ไม่ต่อต้านความรู้สึก ท่านต้องเต็ม

ไปด้วยความรูส้กึรกัจนเอ่อล้นออกมา และท่านต้องมคีวามสร้างสรรค์ด้วย 

หากความรกัของท่านเป็นเพยีงความรูส้กึทีไ่ม่ได้ถ่ายทอดไปสูก่ารกระท�า 

ความรักของท่านจะไม่ส่งผลต่อมนุษยชาติในวงกว้าง ท่านต้องท�าให้มัน

สัมผัสจับต้องได้

การด�ารงอยู่ ความรู้สึก และการกระท�า เหล่าน้ีคือชีวิตสามมิติ 

มิติแห่งการกระท�าหมายรวมถึงความสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

บทเพลง บทกวี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ 

หรือเทคโนโลยี มิติแห่งความรู้สึกหมายรวมถึงสุนทรียภาพทุกอย่าง ไม่

ว่าจะเป็นความรกัหรอืความงดงาม มติแิห่งการด�ารงอยูห่มายรวมถงึสมาธิ

ภาวนา ความตระหนักรู้ และความรู้สึกตัว
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ลงมือทำาอย่างผ่อนคลาย

ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจธาตุแท้ของกิจกรรมและคลื่นใต้น�้าที่แฝง

อยู่ในกิจกรรม มิเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันได้ผ่อนคลาย ต่อให้ท่านต้องการ

ผ่อนคลาย หากท่านไม่สังเกต เฝ้าดู และรู้ชัดถึงธาตุแท้ของกิจกรรมที่

ท่านท�า ท่านก็จะไม่มีวันได้ผ่อนคลาย เพราะกิจกรรมที่ท่านท�าไม่ได้เป็น

อย่างที่ท่านเห็น หลายคนต้องการผ่อนคลาย แต่พวกเขากลับผ่อนคลาย

ไม่ได้ การผ่อนคลายกเ็หมอืนการผลิบานของดอกไม้ ท่านบงัคบัให้ดอกไม้

ผลิบานไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจก็คือ ท�าไมท่านจึงอยู่นิ่งไม่ได้และ

ท�าไมท่านจึงหมกมุ่นกับกิจกรรม

จงจ�าค�าสองค�าไว้ ค�าแรกคือ “การกระท�า” และอกีค�าคอื “กจิกรรม” 

การกระท�าไม่ใช่กิจกรรม และกิจกรรมก็ไม่ใช่การกระท�า ทั้งสองอย่าง 

แตกต่างกันสุดขั้ว การกระท�าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์เรียกร้องให้

ท่านลงมือท�าหรือตอบสนอง แต่กิจกรรมเกิดขึ้นตอนสถานการณ์ยังไม่มี

อะไร มันจึงไม่ใช่การตอบสนอง แต่เพราะจิตใจของท่านกระวนกระวาย

เสียจนต้องใช้สถานการณ์เป็นข้ออ้างเพื่อจะท�าอะไรสักอย่าง

การกระท�าเป็นผลจากจิตที่สงบนิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งงดงามที่สุดในโลก 

กิจกรรมเป็นผลจากจิตที่กระวนกระวาย ซึ่งเป็นสิ่งน่าเกลียดที่สุดในโลก 

การกระท�านั้นสัมพันธ์กับสถานการณ์ ในขณะที่กิจกรรมไม่สัมพันธ์กับ

สถานการณ์ การกระท�าเกิดขึน้ทลีะขณะตามธรรมชาต ิในขณะทีก่จิกรรม

ท่วมท้นไปด้วยอดีต กิจกรรมจึงไม่ใช่การตอบสนองต่อปัจจุบันขณะ ตรง

กันข้าม มันน�าความกระวนกระวายใจในอดีตมายังปัจจุบันขณะต่างหาก 
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การกระท�าเป็นเรื่องสร้างสรรค์ กิจกรรมเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง มันจะ

ท�าลายท่านและท�าลายทุกคน

ดซูว่ิาท่านจะเหน็ความแตกต่างในตวัอย่างนีห้รอืไม่ หากท่านหวิ

แล้วท่านก็กิน นี่คือการกระท�า แต่หากท่านไม่รู้สึกหิวเลยสักนิด แล้วท่าน

ยังคงกินไม่หยุด นี่คือกิจกรรม การกินเช่นนี้เป็นการใช้ความรุนแรงชนิด

หนึ่ง เวลาท่านใช้ฟันบดขยี้อาหารให้แหลกคาปาก การท�าลายอาหารจะ

ช่วยให้ท่านปลดปล่อยความกระวนกระวายใจออกมาได้บ้าง ที่ท่านกิน

ไม่ใช่เพราะความหิว แต่เป็นเพราะท่านต้องการใช้ความรุนแรง

เขี้ยวเล็บคือสิ่งที่แสดงถึงความรุนแรงของสัตว์โลก เวลาท่าน

กินอาหารท่านจึงใช้มือฉีกอาหารใส่ปากเคี้ยว จากนั้นความรุนแรงจะถูก

ปลดปล่อยออกมา แต่เมื่อไม่มีความหิว นั่นจึงไม่ใช่การกระท�า มันเป็น

ความป่วยไข้ต่างหาก เพราะท่านหมกมุ่นกับการกิน และท่านต้องระเบิด

เป็นเสี่ยงๆ แน่หากท่านไม่ได้กิน ดังนั้นผู้คนจึงหาทางออกด้วยการเคี้ยว

หมากฝรั่งหรือสูบบุหรี่ ซึ่งไม่มีคุณค่าทางสารอาหารเลยสักนิด แต่ใช้การ

ได้ดีส�าหรับการปลดปล่อยความรุนแรง 

เวลาคนนั่งเคี้ยวหมากฝรั่ง เขาท�าอะไรอยู่รู้ไหม เขาอาจฆ่าใคร

บางคนอยู่ โดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะจินตนาการถึงการฆาตกรรม แล้วก็เคี้ยว

หมากฝรั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีพิษมีภัย แม้เขาจะไม่ได้ท�าร้ายใครจริงๆ 

แต่นัน่เป็นเรือ่งอนัตรายมาก เพราะดเูหมอืนเขาจะไม่รู้ตวัเลยสกันดิว่าคดิ

อะไรอยู่ เวลาคนนั่งสูบบุหรี่ เขาท�าอะไรอยู่รู้ไหม ด้วยการสูดพ่นควัน เขา

อาจฝึกลมปราณแบบยอดแย่หรือฝึกสมาธิแบบโลกๆ อยู่ เขาอาจสร้าง

มันดาลา* ควันบุหรี่หรืออาจท่องบทสวดควันบุหร่ีอยู่ ซึ่งการท�าเช่นนี้จะ

บรรเทาความกระวนกระวายใจให้เขาได้บ้าง

* วงกลมศักดิ์สิทธิ์ตามคติของศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน
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จงจ�าไว้ว่า เวลาท่านสนทนากบัใครอยู ่แล้วเขาเร่ิมหาบหุร่ี แสดง

ว่าเขาเบื่อ ท่านควรจะเดินออกมาทันที เขาอยากจะโยนท่านออกไป แต่ก็ 

ท�าไม่ได้ มันจะเป็นการไม่สุภาพเกินไป การที่เขาหาบุหรี่เขาก�าลังบอก

ท่านว่า “พอเสียที! เบื่อจะแย่” หากเขาเป็นสัตว์เขาจะกระโจนใส่ท่าน แต่

เขาท�าไม่ได้ เพราะเขาเป็นมนษุย์ผูม้อีารยธรรม เขาจงึกระโจนใส่บหุร่ีและ

เริ่มสูบบุหรี่ ตอนนี้เขาไม่กังวลเกี่ยวกับท่านแล้ว บทสวดควันบุหรี่ช่วย

ปลอบประโลมใจเขาอยู่ 

แต่กิจกรรมเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าท่านหมกมุ่น ท่านคงความเป็น

ตัวเองไว้ไม่ได้ เพราะท่านคงไว้ซึ่งความสงบนิ่งไม่ได้ ด้วยการท�ากิจกรรม 

ท่านจะระเบิดความบ้าคลั่งเสียสติของท่านออกมา

การกระท�าเป็นส่ิงงดงาม การกระท�าคือการตอบสนองซึ่งเกิด

ข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติ ชีวิตต้องการการตอบสนอง ท่านจึงต้องกระท�า

ทุกขณะ มิเช่นนั้นมันจะกลายเป็นกิจกรรม ท่านหิว ท่านก็ไปหาอาหาร 

ท่านกระหายน�้า ท่านก็เดินไปยังบ่อน�้า ท่านง่วง ท่านก็นอนหลับ ท่าน

กระท�าไปตามสถานการณ์ด้วยความบริบูรณ์ การกระท�าจึงเกิดข้ึนอย่าง

เป็นธรรมชาติและมีความบริบูรณ์

กิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มันเกิดจากความ

กระวนกระวายใจในอดีต ซึ่งท่านสะสมไว้หลายปีดีดัก แล้วมันก็ปะทุออก

มาในปัจจบุนั และไม่สมัพนัธ์กบัสถานการณ์ แต่จตินัน้เจ้าเล่ห์เพทบุายนกั 

มันจะหาเหตุผลมาหักล้างและพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่กิจกรรม นี่

คือการกระท�าต่างหาก นี่คือสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า จู่ๆ ท่านก็โกรธเป็นฟืน

เป็นไฟขึ้นมา คนอ่ืนๆ เริ่มเฉลียวใจว่าท่านไม่จ�าเป็นต้องท�าขนาดนั้น

ก็ได้ สถานการณ์ไม่เคยเรยีกร้องให้ท่านต้องท�า สิง่ทีท่่านท�าไม่สมัพนัธ์กบั

สถานการณ์ ท่านแค่มองไม่ออกเท่านั้นเอง ทุกคนรู้สึกว่า “ท่านเป็นอะไร

ไป ไม่เหน็ต้องโกรธขนาดนัน้เลย ท�าไมท่านต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วย” 

แต่ท่านจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าท่านจ�าเป็นต้องโกรธ
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การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยให้ท่านไม่ต้องรับรู้ความเสียสติ

ของตัวเอง จอร์จ เกอร์จิยา* เรียกการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า “กันชน” 

ท่านสร้างกันชนไว้รอบตัว ท่านจึงไม่ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ด�าเนิน

อยู่ กันชนถูกใช้กั้นระหว่างตู้โดยสารรถไฟ เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ตกใจเวลา

รถไฟหยดุกะทนัหนั เพราะกันชนจะรบัแรงกระแทกไว้ กจิกรรมของท่านไม่

สมัพนัธ์กบัสถานการณ์ แต่กนัชนจะบดบงัไม่ให้ท่านมองเหน็สถานการณ์ 

กันชนจะท�าให้ท่านตาบอด แล้วกิจกรรมก็ด�าเนินต่อไป 

หากกจิกรรมยงัอยู ่ท่านไม่มทีางผ่อนคลายได้ ท่านจะผ่อนคลาย

ได้อย่างไร เพราะท่านหมกมุ่นกับการท�าอะไรก็ได้สักอย่าง คนโง่เขลา 

ทัว่โลกยงัไม่เลิกกล่าวว่า “ดกีว่าอยูเ่ปล่าๆ” และมคีนโง่บรมผูเ้อ่ยอ้างภาษติ

อยู่ท่ัวโลกว่า “จติว่างคอืทีส่งิสถติของมาร” เปล่าเลย จติว่างเป็นทีส่ถติของ

พระเจ้าต่างหาก จิตว่างเป็นสิ่งสวยงามและบริสุทธิ์ที่สุดในโลก จิตว่างจะ

เป็นที่สิงสถิตของมารได้อย่างไรในเมื่อมารเข้าไปในจิตว่างไม่ได้ เป็นไป 

ไม่ได้หรอก มารจะเข้าไปได้เฉพาะจติทีห่มกมุน่กบักจิกรรมเท่านัน้ จากนัน้

มารจะเข้าครอบง�าและช้ีน�าให้ท่านกระตอืรอืร้นมากขึน้ มารไม่เคยกล่าวว่า 

“จงผ่อนคลายส!ิ” มารจะกล่าวว่า “ท�าไมเจ้าจงึปล่อยให้เวลาสญูเปล่าไปล่ะ 

ท�าอะไรสกัอย่างสเิจ้ามนษุย์! อย่าอยูเ่ฉยๆ! เจ้าต้องท�าอะไรสกัอย่างส!ิ ชวีติ

จงึจะด�าเนนิไป” แล้วในทีส่ดุบรรดาปรมาจารย์ผูพ้บสจัธรรมแห่งชวีติ กไ็ด้

ตระหนักว่าจิตว่างคือพื้นที่ส�าหรับให้พระเจ้าเข้ามาสถิตในตัวท่าน 

มีแต่จิตที่หมกมุ่นกับกิจกรรมที่มารจะเข้าสิงสถิตได้ มารเข้าสิง

สถติในจิตว่างไม่ได้ มารไม่กล้าเฉยีดเข้าใกล้ด้วยซ�า้ เพราะในความว่างเปล่า 

มารจะสูญสิ้นไป แต่หากท่านเต็มไปด้วยแรงขับที่จะไม่อยู่นิ่ง มารจะเข้า

ครอบง�าและชี้น�าท่าน

* จอร์จ เกอร์จิยา (George Gurdjieff ค.ศ. 1866-1949) คุรุทางจิตวิญญาณชาวรัสเซีย-กรีก-
อัลมาเนียน ผู้สอนวิธีปฏิบัติสมาธิภาวนาในหลายรูปแบบ
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ข้าพเจ้าอยากบอกท่านว่าภาษิตนี้ผิดถนัด มารต้องเป็นผู้เสนอ

ภาษิตนี้เป็นแน่ 

ท่านต้องเฝ้าดูความหมกมุ่นในการไม่อยู่นิ่งที่ว่านี้ และท่าน

ต้องเฝ้าดูชีวิตด้วยตัวเอง เพราะถ้อยค�าของข้าพเจ้าหรือติโลปะ* จะไม่มี 

ความหมายนักหรอก หากท่านไม่เฝ้าดูด้วยตัวเองว่า กิจกรรมที่ท่านท�า

อยู่นั้นไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ และไม่จ�าเป็นต้องท�าเลยสักนิด ท่านท�า

ไปเพื่ออะไรกัน

 เวลาเดินทางข้าพเจ้าเห็นผู้คนท�าเรื่องเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

ข้าพเจ้าอยู่กับผู้โดยสารคนหนึ่งบนรถไฟนานถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง เขาอ่าน

หนังสือพิมพ์ฉบับเดิมซ�้าแล้วซ�้าเล่า เขาไม่รู้จะหาอะไรท�าดี การอยู่ใน 

ตูโ้ดยสารรถไฟแทบขยบัตวัท�าอะไรไม่ได้เลย เขาจงึอ่านหนงัสอืพมิพ์ฉบบั

เดิมซ�า้แล้วซ�้าเล่า และข้าพเจ้าก็เฝ้าดูว่าเขาจะท�าอะไร 

หนังสือพิมพ์ไม่ใช่คัมภีร์ภควัทคีตา** หรือคัมภีร์ไบเบิล ท่านอ่าน

คัมภีร์ภควัทคีตาหลายครั้งหลายคราได้ เพราะนัยส�าคัญใหม่ๆ จะถูก 

เปิดเผยออกมาทุกครั้งที่ท่านอ่าน แต่หนังสือพิมพ์ไม่ใช่คัมภีร์ภควัทคีตา 

ทันททีีเ่หน็ ท่านกอ่็านจบแล้ว มนัไม่มค่ีาแม้กระทัง่การอ่านเพยีงคร้ังเดยีว 

เสียด้วยซ�้า แต่ผู้คนก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปซ�้าแล้วซ�้าเล่า ปัญหาคือ 

อะไร หรอืว่าพวกเขาจ�าเป็นต้องอ่านมนั เปล่าเลย พวกเขาหมกมุน่กบัมนั

ต่างหาก พวกเขาคงไว้ซึ่งความสงบนิ่งไม่ได้ ส�าหรับพวกเขามันดูเหมือน

ความตาย พวกเขาต้องไม่อยู่เฉยๆ 

การเดินทางเป็นเวลาหลายปีท�าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสเฝ้าดูผู้คน 

เพราะบางครัง้กม็ผีูโ้ดยสารเพยีงคนเดยีวอยูก่บัข้าพเจ้าในตูโ้ดยสารรถไฟ 

* ตโิลปะ (Tilopa ค.ศ. 11 ) ครุชุาวธเิบต ผูน้�าค�าสอนศาสนาพทุธจากประเทศอนิเดยีถ่ายทอด
สู่ประเทศทิเบต
** คัมภีร์ในศาสนาฮินดู เนื้อหาบางส่วนมาจากมหากาพย์มหาภารตะ
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และเขาจะพยายามท�าทกุวิถทีางให้ข้าพเจ้าคยุกบัเขา แต่ข้าพเจ้าจะกล่าว

แค่ค�าว่า “ใช่” หรือ “ไม่” เขาจึงล้มเลิกความพยายามไป จากนั้นข้าพเจ้าก็

เฝ้าดูเขา เขาเปิดกระเป๋าเดินทางดู แต่ไม่ได้ท�าอะไร แล้วเขาก็ปิดกระเป๋า

เดินทาง จากนั้นเขาก็เปิดหน้าต่าง แล้วก็ปิดหน้าต่าง อ่านหนังสือพิมพ์ 

อีกครั้ง แล้วก็สูบบุหรี่อีกครั้ง เปิดกระเป๋าเดินทางออกมาจัดใหม่ เปิด

หน้าต่างมองออกไปข้างนอก เขาท�าอะไรอยู่และเหตุใดจึงท�าเช่นนั้น แรง

กระตุ้นสั่นไหวอยู่ภายในตัวเขา จิตใจของเขาจึงร้อนรุ่ม เขาต้องหาอะไร

ท�าสักอย่าง มิเช่นนั้นเขาจะรู้สึกเคว้งคว้างไร้ที่ยึดเหนี่ยว เขาต้องเคยมี

ชวีติอย่างเร่งรบีมาก่อนเป็นแน่ แต่ตอนนีเ้ป็นช่วงเวลาผ่อนคลายแล้ว เขา

กลับผ่อนคลายไม่ได้ นิสัยเดิมคงฝังแน่นมานานเกินไป

กล่าวกันว่าจักรพรรดิออรังเซบ* ทรงคุมขังจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน 

ผู้เป็นพระบิดาในวัยชราและเป็นผู้สร้างทัชมาฮาล อัตชีวประวัติของ

จกัรพรรดอิอรงัเซบกล่าวไว้ว่า หลงัจากจกัรพรรดชิาห์ ชะฮนั ผูเ้ป็นพระบดิา 

ทรงถูกคุมขัง จักรพรรดิชาห์ ชะฮันก็ไม่ได้ทรงกังวลพระทัยเรื่องการถูก 

คุมขัง เพราะจักรพรรดิชาห์ ชะฮันไม่ได้ทรงถูกคุมขังในคุก แต่เป็น

พระราชวังอันหรหูราทีพ่ระองค์เคยประทบัมาก่อน ซึง่มทีกุอย่างพรัง่พร้อม 

ขาดก็แต่สิ่งเดียวนั่นคือกิจกรรม พระองค์ทรงไม่มีอะไรจะท�า พระองค์จึง

ขอจกัรพรรดอิอรงัเซบว่า “ทกุอย่างพรัง่พร้อมและสวยงามแล้วล่ะ แต่หาก

เจ้าท�าสิ่งหนึ่งให้ข้าได้ ข้าจะจดจ�าไม่รู้ลืมเลยทีเดียว เจ้าช่วยพาเด็กชาย

สามสิบคนมาให้ข้าที ข้าอยากสอนพวกเขา”

จกัรพรรดอิอรงัเซบแทบไม่เช่ือหตูวัเอง “เหตใุดพระบดิาจงึอยาก

สอนหนังสือเด็กชายสามสิบคน” ก่อนหน้าน้ีจักรพรรดิชาห์ ชะฮันไม่เคย

* ออรังเซบ (Aurangzeb ค.ศ.1618-3 มีนาคม ค.ศ. 1707) จักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์
โมกุล ซึ่งปกครองอนุทวีปอินเดียเกือบทั้งหมด
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ส่อแววว่าจะเป็นครูหรือสนใจการศึกษา เกิดอะไรข้ึนกับพระองค์กันแน่ 

แต่พระองค์ก็ทรงสมปรารถนา เมื่อเด็กชายสามสิบคนถูกน�าตัวเข้ามาใน

พระราชวัง พระองค์ทรงกลายเป็นจักรพรรดิอีกครั้ง (ของเด็กชายสามสิบ

คน) หากท่านเข้าไปในโรงเรียนประถมศึกษา ท่านจะเห็นครูท�าตัวราวกับ

เป็นจักรพรรดิ ครูสั่งให้เด็กนั่งลง เด็กก็ต้องนั่งลง ครูสั่งให้เด็กยืน เด็กก็

ต้องยืน จักรพรรดิชาห์ ชะฮันจ�าลองราชส�านักขึ้นมาด้วยเด็กชายสามสิบ

คน พระองค์ก็แค่ติดนิสัยชอบสั่งคน 

นักจิตวิทยาสงสัยว่าความจริงแล้วครูก็คือนักการเมือง แน่นอน

เพราะครูไม่มั่นใจพอที่จะไปเล่นการเมือง ครูจึงไปที่โรงเรียน แล้วก็ท�าตัว

เป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และจักรพรรดิ ด้วยการออกค�าสั่งและ

บังคับให้เด็กเล็กๆ ท�าตาม นักจิตวิทยายังสงสัยอีกว่าครูน่าจะเป็นพวก 

ซาดสิต์ เพราะครชูอบทรมานเด็ก ไม่มทีีไ่หนจะทรมานเดก็ตาด�าๆ ได้ดกีว่า

โรงเรยีนประถมศึกษาอกีแล้ว จงไปดใูห้เหน็กับตาเลย ข้าพเจ้าเคยเฝ้าดคูรู

ในโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว นักจิตวิทยาอาจจะแค่สงสัย แต่ข้าพเจ้า

แน่ใจว่าครูเป็นพวกซาดิสต์ เพราะคงไม่มีใครอีกแล้วที่ยืนตระหง่านดุจ

จักรพรรดิต่อหน้าเด็กตาด�าๆ ไร้ทางสู้

จักรพรรดิออรังเซบทรงเขียนในอัตชีวประวัติของพระองค์ว่า 

“เป็นเพราะพระบิดาของข้ายังทรงติดนิสัยเก่าอยู่ พระองค์จึงยังแสร้งเป็น

จักรพรรดิ ปล่อยให้พระองค์ทรงหลอกตัวเองไปเถิด มันไม่ได้เสียหาย

อะไร จะให้ส่งเด็กชายสามสิบคนหรือสามร้อยคนก็ได้สุดแท้แต่พระองค์ 

ปล่อยให้พระองค์มีโรงเรียนเล็กๆ ของพระองค์ไป พระองค์จะได้ทรงพระ

เกษมส�าราญ”

กจิกรรมคือการกระท�าทีไ่ม่สมัพันธ์กับสถานการณ์ จงเฝ้าดตูวัเอง 

และท่านจะเหน็ว่าพลังงานเก้าสบิเปอร์เซ็นต์ของท่านสญูเสยีไปในกจิกรรม 

ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเวลาของการกระท�า ท่านจึงไม่มีพลังงาน ผู้ที่ผ่อนคลาย
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จะไม่หมกมุ่นกับกิจกรรม พลังงานจึงเร่ิมสะสมภายในตัวเขา เขาสงวน

พลังงานไว้โดยอัตโนมัติ แล้วเมื่อถึงเวลาของการกระท�า พลังงานอัน

บรบิรูณ์กจ็ะไหลเข้าสูก่ารกระท�า นัน่คอืเหตผุลว่าท�าไมท่านจงึกระท�าด้วย

ความบรบิรูณ์ ท่านไม่มวีนัท�ากจิกรรมด้วยความบรบิรูณ์ได้ เพราะท่านจะ

หลอกตัวเองได้อย่างไร ในเมื่อท่านรู้ว่ามันไร้ประโยชน์ ท่านรู้ว่าก�าลังท�า

เพราะความร้อนรุ่มใจ

ท่านอาจเปล่ียนไปท�ากจิกรรมอย่างอืน่ แต่มนัจะไม่ช่วยอะไร ท่าน

ต้องเปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นการกระท�าเท่านั้น มีคนมาหาข้าพเจ้า

และกล่าวว่า “ฉันอยากเลิกสูบบุหรี่” ข้าพเจ้าถามว่า “ท�าไมล่ะ ท�าต่อไป

เถิด” เพราะถึงท่านจะเลิกสูบบุหรี่ได้ ท่านก็จะเร่ิมท�ากิจกรรมอย่างอื่น

แทน เพราะการแก้อาการไม่ใช่การแก้โรค จากนั้นท่านจะเคี้ยวหมากฝรั่ง 

และอาจถึงขั้นท�าเรื่องอันตรายยิ่งกว่า การเคี้ยวหมากฝร่ังไม่มีพิษ 

มีภัยกับใครเพราะท่านเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่คนเดียว หากท่านเลิกเคี้ยว 

หมากฝรัง่หรอืเลกิสบูบหุรี ่แล้วคราวนีท่้านจะท�าอะไร ปากของท่านต้องการ

ท�ากิจกรรม เพราะท่านยังมีความรุนแรง จากน้ันท่านจะพูดไม่หยุดปาก  

นั่นสิอันตรายยิ่งกว่า! 

นานๆ ทีภรรยาของมุลล่า นัสรูดิน จะมาหาข้าพเจ้า เมื่อหล่อน

มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงึเข้าใจได้ทนัทว่ีาต้องเกดิเรือ่งคอขาดบาดตายขึน้

เป็นแน่ ข้าพเจ้าถามหล่อนว่า “เกิดอะไรขึ้นหรือ” เป็นเวลาสามสิบนาทีที่

หล่อนพรัง่พรถู้อยค�านบัร้อยนบัพนัค�าเพือ่บอกข้าพเจ้าว่า “มลุล่า นสัรูดนิ

ละเมอพดูทัง้คืนเลย มหิน�าซ�า้ยงัตะโกนค�าหยาบด้วย ฉันทนนอนห้องเดยีว

กับเขาไม่ไหวแล้ว ท่านช่วยแนะน�าให้เขาท�าอะไรสักอย่างสิ” 

ข้าพเจ้าจึงบอกหล่อนว่า “ไม่ต้องให้เขาท�าอะไรหรอก เวลาท่าน

สองคนตื่น ท่านแค่ให้โอกาสเขาพูดบ้างก็พอ” 

ผู้คนพูดไม่หยุด พวกเขาไม่ให้โอกาสคนอื่นพูด ท่านพูดตลอด
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ยี่สิบสี่ชั่วโมง ถึงร่างกายของท่านจะเหนื่อยจนผล็อยหลับไป แต่ท่านจะ

ละเมอพูดตอนนอนหลับ ท่านพูดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ท่านพูดไปเรื่อยไม่มี

หยดุ เพราะท่านต้องการขยบัปาก เหมอืนเวลาท่านสบูบหุรี ่การขยบัปาก

เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐาน เพราะการขยับปากเป็นกิจกรรมแรกที่ท่านเริ่ม

ท�าในชีวิต

เด็กแรกเกิดจะเริ่มดูดเต้านมแม่ น่ันเป็นกิจกรรมแรกและเป็น

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน การสูบบุหรี่เหมือนการดูดเต้านมแม่ นมอุ่นๆ ที่ไหล

เข้าปากก็เหมือนควันอุ่นๆ ที่ไหลเข้าปาก และบุหรี่ที่สัมผัสริมฝีปากก็ให้

ความรู้สึกเหมือนดูดเต้านมแม่ หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหร่ีหรือ

เคี้ยวหมากฝรั่ง ท่านก็จะพูดแทน และนั่นคือเรื่องอันตรายยิ่งกว่า เพราะ

ท่านจะพูดแต่เรื่องไร้สาระให้คนอื่นฟัง

ท่านจะปิดปากเงียบได้นานสักเพียงใด นักจิตวิทยาบอกว่า หาก

ท่านปิดปากเงียบไว้สามสัปดาห์ ท่านจะเริ่มพูดกับตัวเอง ท่านจะเริ่มแบ่ง

ตวัเองออกเป็นสองคน ท่านจะเป็นทัง้คนพดูและคนฟังในคนเดยีวกนั และ

หากท่านปิดปากเงียบไว้สามเดือน ท่านก็เตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลบ้าได้

เลย เพราะตอนนี้ถึงมีใครอยู่ ท่านก็จะพูด และไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น ท่าน

จะพูดโต้ตอบด้วย ตอนนี้ท่านสนองความต้องการให้ตัวเองได้แล้ว ตอนนี้

ท่านไม่ต้องพึ่งใครอีก นี่แหละคือคนวิกลจริต

คนวิกลจริตคือผู้ที่สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมา เขาเป็นทั้งคนพูดและ

คนฟัง เขาเป็นทั้งนักแสดงและผู้ชม เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ในตัวเขามี

โลกทัง้โลกอยู ่เขาแบ่งตวัเองออกเป็นช้ินส่วนมากมาย และนัน่คอืเหตผุลที่

ผูค้นกลวัความสงบนิง่ พวกเขารูว่้าตวัเองอาจจะแตกออกเป็นเสีย่งๆ และ

หากท่านกลัวความสงบนิ่ง นั่นหมายความว่าท่านอยู่ในสภาวะหมกมุ่น 

ร้อนรุ่มใจ ท่านจึงอยู่เฉยๆ ไม่ได้เลย

ขณะที่ท่านกระท�านั้น ท่านด�ารงอยู่ในตัวเอง แต่ขณะที่ท่านท�า

กิจกรรม ท่านหนีตัวเอง กิจกรรมเป็นสิ่งมึนเมา มันท�าให้ท่านลืมตัวเอง 
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และเมือ่ท่านลืมตวัเอง ท่านจงึไม่กงัวลใจหรอืว้าวุน่ใจ นัน่คอืเหตผุลทีท่่าน

ไม่ชอบอยูเ่ฉยๆ ท่านต้องหาอะไรสกัอย่างท�า อะไรกไ็ด้ แต่ท่านจะไม่มวีนั

อยู่ในสภาวะที่ดอกไม้แห่งการไม่ท�าอะไรผลิดอกเบ่งบาน

การกระท�าเป็นเรื่องดี กิจกรรมเป็นเรื่องผิดปกติ จงมองเข้าไป

ภายในตวัท่าน แล้วท่านจะรูว่้ากจิกรรมและการกระท�าแตกต่างกนัอย่างไร 

นั่นคือขั้นแรก ส่วนขั้นต่อมา ท่านต้องใส่ใจกับการกระท�าให้มากขึ้น เพื่อ

ให้พลังงานเคลื่อนเข้าสู่การกระท�า และเม่ือใดมีกิจกรรมเกิดข้ึน จงเฝ้าดู

ด้วยความตื่นตัวให้มากขึ้น หากท่านตระหนักรู้ กิจกรรมจะสิ้นสุดลง และ

พลังงานจะถูกสงวนไว้เพื่อกลายเป็นการกระท�า

การกระท�าเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วน ไม่ใช่ของส�าเร็จรูปซึ่ง 

ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ท่านจงึไม่มโีอกาสเตรียมความพร้อมหรือซกัซ้อม

ใดๆ การกระท�านั้นสดใหม่เสมอเหมือนน�้าค้างยามเช้า และผู้กระท�าย่อม

อ่อนเยาว์และกระชุ่มกระชวยเสมอ ร่างกายของเขาอาจร่วงโรย แต่เขายัง

คงกระชุม่กระชวย ร่างกายของเขาอาจเสือ่มสลาย แต่เขายงัคงไว้ซึง่ความ

อ่อนเยาว์ ร่างกายของเขาอาจสลายหายไป แต่เขายงัคงอยู ่เพราะพระเจ้า

ทรงรักความสดใหม่ พระเจ้าทรงสนับสนุนสิ่งที่สดใหม่เสมอ

จงละวางกิจกรรมลงเรื่อยๆ แต่ท่านจะละวางมันได้อย่างไร ท่าน

ต้องละวางความหมกมุน่ลงต่างหาก ส่ิงทีเ่กดิขึน้กบันกับวชกค็อื การละวาง

กจิกรรมท�าให้พวกเขายิง่หมกมุน่ พวกเขาจะตัง้หน้าตัง้ตาท�าสิง่ต่างๆ เพือ่

ละวางกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝึกโยคะ และอื่นๆ อีก

มากมาย ซึง่มนักย็งัเป็นกจิกรรมอยูด่ ีท่านละวางมนัด้วยวธินีัน้ไม่ได้หรอก 

จงตระหนกัรูถ้งึความแตกต่างระหว่างการกระท�ากบักจิกรรม กจิกรรมนัน้

เข้าครอบง�าท่านเหมือนผีสิง กิจกรรมเป็นผีซ่ึงมาจากอดีต เป็นสิ่งที่ตาย

แล้ว เม่ือใดกิจกรรมเข้าครอบง�าท่าน ท่านจะร้อนรุม่ใจ จากนัน้จงตระหนกัรู้ 

ให้มากขึ้น นั่นคือสิ่งเดียวที่ท่านต้องท�า จงเฝ้าดู แม้ว่าท่านจะท�ากิจกรรม

อยู่ ก็จงท�าด้วยความตระหนักรู้อย่างเต็มที่ หากท่านสูบบุหรี่ ก็จงค่อยๆ 
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สูบด้วยความตระหนักรู้อย่างเต็มที่ จนกระทั่งท่านเห็นว่าท่านท�าอะไรอยู่

หากท่านเฝ้าดูการสูบบุหรี่ อยู่ๆ วันหนึ่งบุหรี่ก็จะร่วงหล่นจาก

สองนิ้วของท่าน เพราะท่านเห็นว่ามันไร้สาระสิ้นดี เมื่อท่านตระหนักว่า

มันเป็นเรื่องโง่เง่าไร้สาระ บุหรี่ก็พลันร่วงหล่นลงมา ท่านไม่อาจขว้างมัน

ทิ้งไป เพราะการขว้างก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเพียงแต่กล่าว

ว่ามันร่วงหล่น เช่นเดยีวกบัใบไม้แห้งทีร่่วงหล่นจากต้นไม้ หากท่านขว้าง

มันทิ้งไป สักวันท่านจะหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งด้วยวิธีการและรูปแบบอื่นๆ

จงให้สิ่งต่างๆ ลดน้อยถอยลงไปเอง อย่าลดละมัน จงให้มันหาย

ไปเอง อย่าบงัคบัให้มนัหายไป เพราะยิง่ท่านพยายามบงัคบัให้มนัหายไป 

ก็เท่ากับว่าท่านก�าลังท�ากิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ จงเฝ้าดู ตื่นตัว และ

ตระหนักรู้ แล้วท่านจะพบกับสิ่งแสนมหัศจรรย์ นั่นคือกิจกรรมจะลดน้อย

ถอยลงตามครรลองของมัน และหายไปอย่างไร้ร่องรอย

หากท่านบงัคบัให้มนัหายไป มนัจะทิง้ร่องรอยและแผลเป็นเอาไว้ 

จากนั้นท่านจะคุยโวอยู่เรื่อยว่าท่านสูบบุหรี่มานานสามสิบปีและตอนนี ้

เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว การคุยโวก็เป็นกิจกรรมเหมือนกัน พอท่านไม่ได้สูบ

บหุรี ่คราวนีท่้านจงึเอาแต่พดูเรือ่งทีท่่านเลิกสบูบหุร่ีได้ ริมฝีปากของท่าน

ท�ากิจกรรมอีกแล้ว เพราะความรุนแรงยังไม่ได้หายไปไหน

หากท่านเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง สิ่งต่างๆ ก็จะลดน้อยถอยลง

ไปเอง แล้วท่านจะไม่มีทางอ้างความดีความชอบว่า “ฉันเลิกสูบบุหรี่ได้

แล้ว” มันลดน้อยถอยลงไปเองต่างหาก ท่านไม่ได้เป็นคนท�าให้มันลดลง 

อัตตาตัวตนจึงไม่ได้ถูกท�าให้แข็งแกร่งขึ้น จากนั้นท่านจะมีโอกาสกระท�า

มากขึ้นเรื่อยๆ 

และเมื่อใดท่านมีโอกาสกระท�าอย่างเต็มที่ จงอย่าพลาดมันไป 

อย่าลงัเลใจทีจ่ะกระท�า จงกระท�าให้มากขึน้ แล้วกจิกรรมจะลดน้อยถอยลง 

ตามครรลองของมัน เมื่อเวลาผ่านไปท่านก็จะพบกับความเปล่ียนแปลง 

ซึ่งต้องอาศัยเวลานานหลายฤดูกาล ใครก็ไปเร่งมันไม่ได้
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ลองฟังถ้อยค�าของติโลปะ

อย่าท�าอะไรกับร่างกาย นอกจากผ่อนคลาย 

ปิดปากให้สนิท และคงไว้ซึ่งความสงบนิ่ง 

ท�าจิตให้ว่าง และไม่ต้องคิดอะไร

“อย่าท�าอะไรกับร่างกาย นอกจากผ่อนคลาย…” คราวนี้ท่าน

จะเข้าใจว่าการผ่อนคลายหมายถึงอะไร มันหมายถึงภายในตัวท่านไม่มี

แรงกระตุ้นที่จะท�ากิจกรรม การผ่อนคลายไม่ได้หมายถึงการนอนเฉยๆ 

เหมือนคนตาย และท่านไม่มีทางท�าเช่นนั้นได้ ท่านท�าได้แค่เสแสร้ง

เท่านั้น ในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะนอนเฉยๆ เหมือนคนตายได้

อย่างไร การผ่อนคลายเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายในตัวท่านไม่มีแรงกระตุ้นที่

จะท�ากิจกรรม พลังงานพ�านักอยู่ภายในตัวท่าน พลังงานไม่ได้เคลื่อนไป

ไหน หากสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ท่านจะกระท�า แต่ท่านไม่ได้หา

ข้ออ้างเพื่อจะกระท�า ท่านจะกระท�าอย่างสบายใจ การผ่อนคลายคือการ

พ�านักอยู่ภายในตัวท่าน 

ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ของหนงัสอืเล่มนัน้กค็อื “ท่าน

ต้องผ่อนคลาย” ช่างน่าขนันัก เพราะค�าว่า “ต้อง” สวนทางกบัการผ่อนคลาย  

แต่หนงัสอืเล่มนัน้กลับขายได้ในสหรฐัอเมริกา ค�าว่า “ต้อง” สือ่ถึงกจิกรรม

หรือความหมกมุ่น เมื่อใดมีค�าว่า “ต้อง” ย่อมมีความหมกมุ่นซ่อนอยู่

เบื้องหลัง ชีวิตมีการกระท�าอยู่มากมาย แต่การกระท�าเหล่านั้นไม่มีค�าว่า 

“ต้อง” มิเช่นนั้นค�าว่า “ต้อง” จะก่อให้เกิดความบ้าคลั่ง เมื่อใดที่ “ท่านต้อง 

ผ่อนคลาย” การผ่อนคลายนัน้จะกลายเป็นความหมกมุ่น ท่านต้องท�าท่าทาง 

อย่างนี้อย่างน้ัน แล้วก็นอนลงและบอกกับร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าว่า 

“จงผ่อนคลายสิ!” 

ท�าไมจึงมีค�าว่า “ต้อง” การผ่อนคลายเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือไม่มีค�าว่า 
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“ต้อง” ไม่ใช่แค่ร่างกายทีผ่่อนคลาย ไม่ใช่แค่จติใจทีผ่่อนคลาย แต่คอืความ

เป็นตัวท่านทั้งหมดที่ผ่อนคลาย

หากท่านหมกมุ่นกับกิจกรรมมากเกินไป ท่านย่อมเหนื่อยจน

ขยับตัวไปไหนไม่รอด พลังงานชีวิตเคลื่อนไปไหนไม่ได้ มันถูกสกัดกั้น

ไว้ทุกทิศทาง เวลาท่านท�าอะไรอย่างบ้าคลั่ง ท่านย่อมต้องการผ่อนคลาย 

นั่นคือเหตุผลว่าท�าไมจึงมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับการผ่อนคลายออก

มาทุกเดือน และข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครผ่อนคลายเพราะการอ่านหนังสือ 

พวกนัน้ มแีต่จะยิง่ร้อนรุม่มากขึน้ทกุท ีเพราะเขายงัคงหมกมุน่กบักจิกรรม

ต่อไป ความหมกมุ่นที่จะท�าอะไรสักอย่างยังไม่หายไปไหน โรคยังอยู่ แต่

เขาแสร้งท�าเป็นผ่อนคลายด้วยการนอนลง ภายในตวัเขาเตม็ไปด้วยความ

สับสนอลหม่าน ภูเขาไฟพร้อมจะปะทุขึ้นมาตลอดเวลา แต่เขากลับแสร้ง

ท�าเป็นผ่อนคลายตามค�าแนะน�าจากหนังสือ

หนังสือเล่มไหนก็ไม่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายได้ หากท่านไม่อ่าน

ส่วนลกึทีส่ดุภายในตวัท่านเอง จากนัน้การผ่อนคลายกจ็ะไม่ใช่สิง่ที ่“ต้อง” 

ท�า การผ่อนคลายคือการไร้ซึ่งกิจกรรม ไม่ใช่การไร้ซ่ึงการกระท�า ท่าน

จึงไม่จ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย มีคนจ�านวนหนึ่งย้ายไปอยู่

ท่ีเทือกเขาหิมาลัยเพื่อผ่อนคลาย ท่านจ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่เทือกเขา

หมิาลยัด้วยหรอื การกระท�าไม่ได้มไีว้ให้ละวาง เพราะหากท่านละวางการ 

กระท�า ท่านก็จะละวางชีวิตไปด้วย แล้วท่านจะตายซากไม่ใช่ผ่อนคลาย  

ดังนั้นในเทือกเขาหิมาลัยท่านจะได้พบกับปราชญ์ที่ตายซากไม่ใช ่

ผ่อนคลาย พวกเขาหลีกหนีชีวิตและการกระท�าไปอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย

ตรงนีอ้าจเป็นจดุทีย่ากต่อการเข้าใจ สิง่ทีต้่องหายไปคอืกจิกรรม 

ไม่ใช่การกระท�า และการละวางทั้งสองอย่างนั้นง่ายกว่า ท่านจึงละวาง 

ทั้งสองอย่างแล้วหนีไปอยู่เทือกเขาหิมาลัย หรือไม่ท่านก็อาจท�ากิจกรรม

ต่อไป และบังคับให้ตัวเองผ่อนคลายเพียงไม่กี่นาทีทุกเช้าเย็น เพราะ

ท่านไม่เข้าใจความซบัซ้อนของจติมนษุย์และกลไกของมนั การผ่อนคลาย 
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คือสภาวะหนึ่ง ท่านจึงบังคับให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ เพียงแค่ท่านละวาง 

สิ่งตรงกันข้ามซึ่งปิดกั้นมันอยู่ มันก็จะไหลพรั่งพรูออกมาเอง

ขณะเข้านอนตอนกลางคืนท่านท�าอะไรบางอย่างหรือไม่ หาก

ท่านท�า ท่านจะนอนไม่หลับ ท่านเพียงแค่นอนลงแล้วก็หลับ ไม่จ�าเป็น

ต้อง “ท�าอะไร” ทั้งนั้น หากท่าน “ท�าอะไร” ท่านจะไม่มีทางหลับได้หรอก 

ความจรงิสิง่ทีท่่านต้องท�าทัง้หมดเพื่อทีจ่ะหลบักค็อื ท่านต้องยตุิกจิกรรม

ภายในจิตซึ่งด�าเนินมาตลอดทั้งวันเท่านั้นแหละ เมื่อกิจกรรมหายไปจาก

จิต จิตจะผ่อนคลายแล้วก็หลับ หากท่านท�าอะไรเพื่อที่จะหลับ ท่านจะอยู่

ไม่สุข แล้วท่านจะไม่มีทางหลับได้

ไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรทั้งนั้น ติโลปะกล่าวว่า “อย่าท�าอะไรกับ

ร่างกาย นอกจากผ่อนคลาย” อย่าท�าอะไรทั้งสิ้น! ท่านไม่จ�าเป็นต้องฝึก

ท่าโยคะหรือท่าฤๅษีดัดตน “อย่าท�าอะไร!” การไร้ซึ่งกิจกรรมต่างหากที่

ต้องเกดิขึน้ แล้วมนัจะเกดิขึน้ได้อย่างไร ด้วยความเข้าใจอย่างไรล่ะ ความ

เข้าใจคือวินัยเดียวในชีวิตเท่านั้น จงท�าความเข้าใจกิจกรรมที่ท่านท�าอยู่ 

แล้วจู่ๆ ท่านก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมา กิจกรรมนั้นจึงสิ้นสุดลง และการสิ้นสุด 

ลงนั้นคือความหมายของส่ิงที่ติโลปะกล่าวว่า “อย่าท�าอะไรกับร่างกาย 

นอกจากผ่อนคลาย” การผ่อนคลายคืออะไร มันคือการที่พลังงานภายใน

ตวัท่านไม่เคล่ือนไปไหน ทัง้ในอดตีและอนาคต ท่านอยูใ่นแอ่งพลงังานอนั

สงบนิง่และแสนอบอุน่ มแีต่ช่ัวขณะนีเ้ท่านัน้ ไม่มชีัว่ขณะอืน่ๆ อกีแล้ว เมือ่

ไร้ซึง่กาลเวลา การผ่อนคลายกเ็กดิขึน้ หากกาลเวลายงัอยู ่การผ่อนคลาย 

จะไม่เกิดขึ้น 

เมื่อนาฬิกาหยุดเดิน ไร้ซึ่งกาลเวลา ก็จะมีแต่ชั่วขณะนี้เท่านั้น 

อย่าถามหาช่ัวขณะอ่ืนอีก จงมคีวามสขุกบัชัว่ขณะนี ้แล้วสิง่สามัญจะท�าให้

ท่านมีความสุขได้ เพราะสิ่งสามัญนั้นงดงาม ความจริงไม่มีอะไรที่เป็นสิ่ง

สามัญ ที่ใดมีพระเจ้า ทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งพิเศษ

มีคนมาหาข้าพเจ้าและถามว่า “ท่านเชื่อเร่ืองพระเจ้าหรือไม่” 
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ข้าพเจ้าตอบว่า “ใช่ ข้าพเจ้าเชือ่ เพราะทกุสิง่นัน้แสนพเิศษ หากไร้ซึง่การ

ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง ทุกสิ่งจะแสนพิเศษได้อย่างไร” แค่สิ่งเล็กๆ อย่าง

การเดินบนสนามหญ้าที่น�้าค้างยังไม่ระเหยหายแล้วรู้สึกตัวอย่างเต็มที่ 

ต่อผิวสัมผัสของสนามหญ้า ความเย็นของน�้าค้าง สายลมยามเช้า และ

ดวงอาทิตย์ทอแสง เพื่อจะมีความสุขท่านต้องการอะไรมากกว่านี้หรือ จะ

มีอะไรเป็นสขุได้มากกว่านีห้รอื แค่นอนลงบนผ้าปทูีน่อนเยน็ๆ ยามค�า่คนื 

ท่านรู้สึกถึงผิวสัมผัสของผ้าปูที่นอน ท่านรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนอุ่นขึ้นเรื่อยๆ 

ค�่าคืนอันมืดมิดและสงบเงียบห่อหุ้มท่านไว้ เม่ือหลับตา ท่านก็รู้สึกถึง 

ตวัเอง ท่านต้องการอะไรมากกว่านีห้รอื แค่นีก้ม็ากเกนิพอแล้ว แล้วความ

รู้สึกส�านึกขอบคุณก็เกิดขึ้น นี่แหละคือการผ่อนคลาย 

การผ่อนคลายหมายความว่าช่ัวขณะนี้ท่านมีมากเกินพอแล้ว 

ท่านมมีากเกนิพอกว่าจะร้องขอหรอืคาดหวังอะไรได้อกี ไม่มอีะไรให้ร้องขอ

อกีแล้ว ท่านมมีากเกินพอกว่าจะปรารถนาอะไรได้อกี พลงังานจงึไม่เคลือ่น

ไปไหน กลายเป็นแอ่งพลังงานอันสงบนิ่งให้ท่านหลอมละลาย ชั่วขณะนี้

คอืการผ่อนคลาย ไม่ใช่แค่ร่างกายทีผ่่อนคลาย ไม่ใช่แค่จติใจทีผ่่อนคลาย 

แต่คือความเป็นตวัท่านทัง้หมดทีผ่่อนคลาย บรรดาผูรู้แ้จ้งจงึกล่าวว่า “จง

ไร้ซึ่งความปรารถนา” เพราะพวกเขารู้ว่าหากมีความปรารถนา ท่านก็ไม่

อาจผ่อนคลายได้ พวกเขากล่าวว่า “จงฝังคนตาย” เพราะหากท่านยังมัว

พะวกัพะวนอยูกั่บเรือ่งในอดตี ท่านก็ไม่อาจผ่อนคลายได้ พวกเขากล่าวว่า 

“จงเบกิบานกบัช่ัวขณะนี”้ พระเยซตูรสัว่า “มองดดูอกลลิลใีนท้องทุง่ส ิดอก

ลลิลไีม่เคยดิน้รนพยายาม มนัจงึงดงามและส่งกลิน่หอมยิง่นกั แม้กษตัรย์ิ

โซโลมอนกย็งัเทยีบดอกลิลลีเหล่าน้ีไม่ได้เลย จงมองดดูอกลลิลเีหล่านีใ้ห้ด”ี 

สิ่งที่พระเยซูตรัสอยู่ก็คือ “จงผ่อนคลายสิ” ท่านไม่จ�าเป็นต้อง

ดิน้รนพยายาม ความจรงิการผ่อนคลายมไีว้เพือ่ท่านอยูแ่ล้ว พระเยซตูรัส

ว่า “ในเมื่อพระเจ้าทรงห่วงใยดูแลนกบนท้องฟ้า สิงสาราสัตว์ และต้นไม้



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

    37    

น้อยใหญ่ แล้วท่านจะกังวลไปท�าไม มีหรือที่พระเจ้าจะไม่ทรงห่วงใยดูแล

ท่าน” นี่สิคือการผ่อนคลาย ท�าไมท่านจึงกังวลเรื่องในอนาคตมากนัก จง

มองดูดอกลิลลีเหล่านี้ให้ดีและเป็นเช่นเดียวกับดอกลิลลี แล้วก็ผ่อนคลาย 

การผ่อนคลายไม่ได้อยูท่ีท่่าทาง การผ่อนคลายคอืการทีพ่ลงังานของท่าน

เปลี่ยนสภาวะไปอย่างสิ้นเชิง

พลังงานมีสองมิติ มิติแรกคือพลังงานที่เคล่ือนตามแรงจูงใจไป

ทีไ่หนสกัแห่งซึง่มเีป้าหมายรออยู ่ช่ัวขณะนีจ้งึเป็นเพยีงแค่เครือ่งมอื ส่วน

เป้าหมายซึง่อยูท่ีไ่หนสกัแห่งนัน้มไีว้ให้ไปถึง พลงังานในมตินิีค้อืกจิกรรม

ซึ่งเน้นเป้าหมายเป็นส�าคัญ ท่านจะผ่อนคลายก็ต่อเม่ือไปถึงเป้าหมาย

แล้วเท่านั้น แต่ท่านไม่เคยไปถึงเป้าหมายสักที เพราะพลังงานจะเปลี่ยน

ปัจจบุนัขณะให้กลายเป็นเครือ่งมอืพาท่านไปสูบ่างสิง่บางอย่างในอนาคต 

เป้าหมายอยู่ที่ปลายขอบฟ้าเสมอ ท่านวิ่งต่อไปเรื่อยๆ แต่ระยะทางก็ยัง

ไกลเท่าเดิม 

แต่ยังมีพลังงานอีกมิติหนึ่ง พลังงานในมิตินี้คือความยินดีปรีดา

ซึ่งปราศจากแรงจูงใจ เป้าหมายอยู่ที่นี่ ณ ขณะนี้ เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อื่น 

ความจริงเป้าหมายอยู่ภายในตัวท่านนั่นแหละ ไม่มีที่ไหนจะท�าให้ท่าน

เต็มเปี่ยมได้เท่ากับชั่วขณะนี้อีกแล้ว จงดูดอกลิลลีให้ดี เมื่อเป้าหมายอยู่

ภายในตัวท่าน เมื่อเป้าหมายไม่ได้อยู่ในอนาคต เมื่อไม่ต้องไปถึงที่ไหน

อีกแล้ว ท่านจึงยินดีปรีดา นี่คือการผ่อนคลาย หรือเรียกว่าพลังงานซึ่ง

ปราศจากแรงจูงใจ

ส�าหรับข้าพเจ้านั้นคนมีอยู ่สองประเภท คนประเภทแรกคือ 

ผู้แสวงหาเป้าหมาย ผู้แสวงหาเป้าหมายก�าลังท�าให้ตัวเองเสียสติ และ

ความเสียสติก็มีแรงกระตุ้นในตัวเอง ไม่นานนักผู้แสวงหาเป้าหมายก็จะ

เสียสติโดยสมบูรณ์ ส่วนคนอีกประเภทไม่ใช่ผู้แสวงหาเป้าหมาย เขาคือ

ผู้ยินดีปรีดา 
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จงเป็นผูย้นิดปีรดีา ยนิดปีรดีาไว้ส ิในเม่ือชัว่ขณะนีท่้านมีมากเกนิ

พอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เบ่งบาน เสียงนกขับขาน หรือดวงอาทิตย์บน

ท้องฟ้า จงยินดีปรีดากับมันสิ ในเมื่อชั่วขณะนี้ท่านยังหายใจอยู่ ยังมีชีวิต

อยู่ และยังมีความรู้สึกตัวอยู่ ยินดีปรีดากับมันสิ แล้วท่านก็จะผ่อนคลาย 

ไม่มีความตึงเครียด ไม่มีความเจ็บปวดรวดร้าว พลังงานทั้งหมดที่เคย

อยู่ในรูปของความเจ็บปวดรวดร้าวจะกลายเป็นความรู้สึกส�านึกขอบคุณ 

หัวใจของท่านจะเต้นด้วยท่วงท�านองแห่งความรู้สึกส�านึกขอบคุณอย่าง 

สดุซึง้ นัน่คอืการสวดภาวนา แท้จรงิแล้วการสวดภาวนาทกุชนดิกค็อื การที ่

หัวใจเต้นด้วยท่วงท�านองแห่งความรู้สึกส�านึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งนั่นเอง

อย่าท�าอะไรกับร่างกาย นอกจากผ่อนคลาย ท่านไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าอะไรเพือ่จะผ่อนคลาย แค่เข้าใจการเคล่ือนตวัของพลงังานซึง่ปราศจาก

แรงจงูใจ มนัเล่ือนไหลแต่ไม่ได้ไปสูเ่ป้าหมาย มนัเลือ่นไหลเพราะพลงังาน

ไหลล้นออกมาด้วยความยินดีปรีดา 

หากมีเด็กก�าลังกระโดดโลดเต้นและวิ่งไปรอบๆ ลองถามเขาดูสิ

ว่า “จะไปไหนหรอืเจ้าหน”ู แล้วท่านจะกลายเป็นตวัตลกส�าหรบัเขา เพราะ

เขาไม่ได้ไปไหนทัง้นัน้ เดก็ๆ ชอบคดิว่าผูใ้หญ่เป็นตวัตลก “จะไปไหนหรอื

เจ้าหนู” ช่างเป็นค�าถามที่ไร้สาระ เขาต้องไปไหนด้วยหรือ เด็กจึงไม่รู้จะ

ตอบค�าถามของท่านอย่างไร เพราะท่านถามไม่ตรงประเด็น เขาไม่ได้จะ 

ไปไหนทัง้นัน้ เขาจะยกัไหล่และตอบว่า “ไม่ได้จะไปไหนนีฮ่ะ” แล้วจติทีเ่น้น

เป้าหมายเป็นส�าคัญก็จะถามว่า “แล้ววิ่งท�าไม” เพราะท่านจะท�ากิจกรรม

ก็ต่อเมื่อท่านต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่าง

ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าไม่มีที่ไหนต้องไปทั้งนั้น สรรพสิ่งทั้งมวล

จะไหลมาบรรจบรวมกันในช่ัวขณะนี้ เด็กจึงยินดีปรีดากับพลังงานอัน

มหาศาล ที่เขาวิ่งไม่ใช่เพราะเขาจะไปไหน แต่เป็นเพราะเขามีมากเกิน

พอแล้ว เขาจึงต้องวิ่ง
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จงกระท�าโดยปราศจากแรงจงูใจ จงให้พลงังานไหลล้นออกมา จง

แบ่งปัน ไม่ใช่ซื้อขายต่อรอง ท่านให้เพราะท่านมี อย่าให้เพราะต้องการ 

สิ่งใดตอบแทน มิเช่นนั้นท่านจะต้องเป็นทุกข์ ในนรกมีแต่นักซื้อขายและ

นักต่อรอง หากท่านต้องการหานักซื้อขายชั้นยอด จงไปที่นรก ท่านจะ

พบพวกเขาที่นั่น สวรรค์ไม่ได้มีไว้ส�าหรับนักซื้อขาย สวรรค์มีไว้ส�าหรับ

ผู้ยินดีปรีดา 

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่คนในแวดวงคริสต์ศาสนวิทยายังถาม

ครัง้แล้วครัง้เล่าว่า “เทวดาท�าอะไรกันบนสวรรค์” นีค่อืค�าถามของคนทีเ่น้น

เป้าหมายเป็นส�าคญั มคีนถามไมสเตอร์ เอค็คาร์ต*  ว่า “เทวดาท�าอะไรกนั

บนสวรรค์” เขาตอบว่า “ท่านเป็นคนโง่หรือไร สวรรค์เป็นสถานที่แห่งการ

ยินดีปรีดา พวกเขาไม่ท�าอะไรทั้งนั้น พวกเขายินดีปรีดากับความงดงาม

ของบทกวีและดอกไม้บานสะพรั่ง พวกเขาเริงระบ�า ขับขานบทเพลง 

และยินดีปรีดา” แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าคนเหล่านั้นจะพึงพอใจค�าตอบของ 

ไมสเตอร์ เอ็คคาร์ต เพราะท่านจะท�ากิจกรรมก็ต่อเมื่อท่านต้องการบรรลุ

เป้าหมายอะไรสักอย่าง

จ�าไว้ว่ากิจกรรมเน้นเป้าหมายเป็นส�าคัญ แต่การกระท�าไม่ใช่ 

การกระท�าคือพลังงานที่ไหลล้นออกมา การกระท�าคือการตอบสนองใน 

ชั่วขณะนี้โดยไม่ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เพียงแค่การด�ารงอยู่ของ 

สรรพสิ่งทั้งมวลมาอยู่ตรงหน้าท่าน การตอบสนองก็เกิดขึ้น มีนกขับขาน

บทเพลงอยู ่แล้วท่านกเ็ริม่ขบัขานบทเพลง มันไม่ใช่กจิกรรม จู่ๆ  มันกเ็กดิข้ึน  

จู่ๆ ท่านก็พบว่าท่านเริ่มฮัมเพลง นี่คือการกระท�า

หากท่านใส่ใจกับการกระท�าให้มากขึ้น และหมกมุ่นกับกิจกรรม

ให้น้อยลง ชีวิตของท่านจะเปล่ียนไป ชีวิตของท่านจะกลายเป็นการ 

ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง จากนั้นท่านจะ “กระท�า” ด้วยความผ่อนคลาย

*  ไมสเตอร์ เอ็คคาร์ต (Meister Eckhart ราว ค.ศ. 1260-1328) นักศาสนวิทยาชาวเยอรมัน




