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คำานำาสำานักพิมพ์

หากเอ่ยถามใครต่อใครว่า ปรารถนาให้ผูอ้ืน่จรงิใจต่อตนบ้างไหม 

เชือ่ได้ว่าค�าตอบส่วนใหญ่คือปรารถนาในสิง่นัน้ ผูค้นต่างอยากได้รับความ

จรงิใจจากคนรอบกาย ทัง้พ่อแม่ ญาตพ่ีิน้อง คนรัก เพือ่นฝูง เพือ่นร่วมงาน 

หรือแม้แต่คนทั่วไปที่ผ่านพบในชีวิต ในช่วงเวลาต่างๆ ทว่าลึกๆ ในจิตใจ

ของเรา กลบัหวาดระแวงความจรงิใจ ด้วยกลัวว่าสิง่นัน้จะไม่ใช่สิง่ทีแ่ท้จรงิ 

แต่เป็นความจรงิใจอนัลวงหลอก เพราะเราต่างยดึบรรทดัฐานความจรงิใจ

ของตนเองและน�าไปตัดสินความจริงใจของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

บ่อยครั้งที่สิ่งที่เราแสดงออกเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึก

เบือ้งลกึ หลายครัง้ทีเ่ราเอือ้นเอ่ยวจไีม่ตรงกบัสิง่ทีค่ดิ เราต่างรูด้ว่ีาเราท�า

ไปเพือ่คงการยอมรบัจากผูอ่ื้น เราปิดก้ันอารมณ์ความรูส้กึทกุอย่างของเรา 

ไว้เพื่อคงภาพลักษณ์ที่ผู้คนรอบกายล้วนคาดหวังให้เราเป็น ซึ่งเมื่อเรา

ยังไม่สามารถจริงใจต่อตัวเองได้ และยังคงเฝ้าแสวงหาความจริงใจจาก 

คนอื่นๆ สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในจิตใจ และท�าให้เรา 

สั่นคลอน 

ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร เราจะจริงใจกับ 

ตัวเองอย่างแท้จริงได้อย่างไร และเราจะมีโอกาสได้รับความจริงใจ 

อันแท้จริงจากผู้อื่นบ้างหรือไม่

“สนิทใจ”...แค่ค�าสัน้ๆ ง่ายๆ ทีท่่าน OSHO บรรยายไว้ในหนงัสอื

เล่มนีจ้ะปิดดวงตาทีเ่ฝ้ามองตดัสนิสิง่ภายนอก แล้วเปิดดวงตาภายในของ
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เราให้มองเหน็ตวัเองอย่างลึกซึง้ มองแบบทีเ่ป็นจรงิๆ จรงิใจกบัความรูส้กึ

ของตัวเอง แม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นความโกรธ เกลียด ริษยา รัก

ใคร่ หรืออารมณ์ใดก็ตาม เพียงแค่เราจริงใจกับอารมณ์เหล่านั้น รับรู้มัน

ด้วยความมสีตริูต้วั จงึจะปลดล็อกความจริงใจทีม่ใีนตวัเราได้ เมือ่เราสนทิ

ใจกับตัวเองได้ เราจึงสามารถสนิทใจกับผู้อื่นและสิ่งอื่นได้ 

นบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์

ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของท่าน OSHO ทั้ง 10 เล่ม ในชุดหนังสือ 

“Insights for a New Way of Living” ซึ่งเป็นชุดหนังสือที่ได้รับ 

ความนยิมทีส่ดุตลอด 10 ปีทีผ่่านมาจวบจนถงึปัจจบุนั โดยได้รบัการแปล

แล้วถงึ 25 ภาษา และมยีอดจ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทัว่โลก โดยหนงัสอื 

“สนิทใจ” (Intimacy) เป็นผลงานล�าดับที่ห้าของชุดหนังสือนี้ ต่อจาก

หนังสือ “ปัญญาญาณ” (Intuition) “วุฒิภาวะ” (Maturity) “เชาวน์ปัญญา” 

(Intelligence) และ “เมตตาอาทร” (Compassion)

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบคุณ คุณภัทริณี เจริญจินดา ที่ได้

อทุศิเวลาให้กับการแปลหนังสือเล่มน้ีด้วยความมุ่งม่ันตัง้ใจ และขอขอบคณุ 

คุณเมธี จันทรา เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเปิดเผยมุมมองที่

มีต่อท่าน OSHO ด้วยความสนิทใจ

ท้ายที่สุดนี้ เราหวังว่าหนังสือ “สนิทใจ” เล่มนี้ จะช่วยให้ 

ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความสนิทใจอย่างแท้จริง อันจะน�าไปสู่การส่งต่อไปยัง 

คนใกล้ตวั และผูค้นทีอ่ยูร่ายรอบต่อๆ ไป ซึง่เป็นสิง่ทีท่่าน OSHO ปรารถนา

ให้เกิดขึ้นได้จริง มิใช่เพียงแค่อ่านค�าบอกเล่าเกี่ยวกับความสนิทใจ 

ในหนังสือ แล้วคิดไปเองแต่เพียงอย่างเดียว

    ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์
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คำานำาผู้แปลและเรียบเรียง

แม้โลกสมยัใหม่จะท�าให้ผูค้นยิง่ห่างเหนิกนัมากขึน้ แต่อย่างน้อย

เราทกุคนคงเคยสนิทใจกับใครสักคน ใครสักคนซึง่รักและยอมรับเราอย่างที่

เป็นอยู ่ใครสกัคนซ่ึงเราเผยความรูส้กึจากส่วนลกึทีส่ดุและความเปราะบาง 

อ่อนไหวออกมาได้ ด้วยความไว้วางใจว่าเขาจะดแูลอย่างดด้ีวยความใส่ใจ 

ใครสักคนซึ่งเราแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูก

ประณามหรือถูกรังเกียจ  ใครคนนั้นอาจเป็นคนในครอบครัว คู่ชีวิต หรือ

เพื่อนสนิทก็ได้ แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เขาก็คือคนที่เปิดประสบการณ์ให้

เราได้รู้จักการเป็นคนจริงใจไม่เสแสร้ง ซึ่งการเป็นคนจริงใจไม่เสแสร้งนั้น 

คือสิ่งส�าคัญในการมีชีวิตอย่างสนิทใจนั่นเอง

แต่โดยทั่วไปแล้วเราทุกคนแทบจะสนิทใจกับใครไม่ได้เลย เรา

จึงมักเสแสร้งแกล้งท�าเป็นว่าสบายดีไม่มีปัญหา ทั้งที่ภายในใจนั้นมีแต่

บาดแผลและความปวดร้าว เพราะเราเชื่อว่าการแสดงความเปราะบาง

อ่อนไหวออกมา คือการเปิดจุดอ่อนให้ผู้อื่นเข้ามาท�าร้ายเรา ดังนั้นเรา

จึงมีชีวิตอย่างหวาดระแวงเรื่อยมา ไม่เว้นแม้แต่กับคนที่เราเคยสนิทใจ

ด้วย เพราะเมื่อไรก็ตามที่คนคนนั้นเริ่มท�าให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักและ

ยอมรับเราอย่างที่เป็นอยู่ ความสนิทใจก็จะเร่ิมสลายหายไปกลายเป็น

ความหวาดระแวง ดงันัน้การมชีีวิตอย่างสนทิใจจงึดเูหมอืนจะเป็นไปไม่ได้ 

ส�าหรับเรา

ผู้แปลเองก็เคยมีชีวิตอย่างหวาดระแวงเช่นนั้น แต่หลังจากที่ได้

แปลหนังสือเล่มนี ้ผูแ้ปลจงึเข้าใจว่า การมชีวีติอย่างสนทิใจนัน้เป็นไปได้  และ

เข้าใจว่าการมีชีวิตอย่างสนิทใจไม่ได้เพียงแค่หล่อเล้ียงสัมพันธภาพของ

เราให้เติบโตเท่านั้น แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้เจริญงอกงาม
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ไปพร้อมๆ กัน เพราะเมื่อใดที่เรามีชีวิตอย่างสนิทใจ เราก็ไม่จ�าเป็นต้อง

แสวงหาอะไรมาท�าให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยอีก การมีชีวิตอย่างสนิทใจ 

คือการหยั่งรากลงสู่โลกแห่งการด�ารงอยู่นั่นเอง  และเมื่อใดที่เราพร้อมจะ

มีชีวิตอย่างสนิทใจ เราก็จะดลใจให้ผู้อื่นมีชีวิตอย่างสนิทใจเช่นเดียวกัน 

ความเปิดกว้างของเราจะช่วยให้ผู้อื่นเปิดใจ  ความเรียบง่ายจากความ

จรงิใจไม่เสแสร้งของเรา จะเปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้เบกิบานกบัความเรียบง่าย 

ความไร้เดียงสา ความไว้วางใจ และความรัก 

ท่าน OSHO แนะน�าไว้ว่าการที่เราจะมีชีวิตอย่างสนิทใจได้นั้น  

ส่ิงส�าคญักค็อื การเป็นคนจรงิใจ ไม่เสแสร้ง ซึง่ท�าได้ง่ายๆ ด้วยการเลกิฟัง 

เสียงใครๆ ที่บอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ให้หลับตาลงและฟังเสียงจาก

ส่วนลึกภายในตัวเรา ด�ารงอยู่ในสภาวะสงบเยือกเย็น ปล่อยวาง และ 

ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นอิสระจากการประณามทั้งหลายที่ถาโถม 

ใส่เราอยูต่ลอดเวลา แล้วเรากจ็ะเริม่ไว้วางใจตวัเอง และผูท้ีไ่ว้วางใจตวัเอง

จะได้รู้จักความงดงามของความไว้วางใจ นั่นคือการได้รู้ว่ายิ่งเราไว้วางใจ

ตวัเอง เราก็ยิง่เบกิบานเหมอืนด่ังดอกไม้ ยิง่เราด�ารงอยูใ่นสภาวะปล่อยวาง 

และผ่อนคลาย เราก็ยิ่งสงบเยือกเย็น แล้วไม่นานนักเราก็จะมีชีวิตอย่าง

สนิทใจ และไว้วางใจผู้คนและสิ่งต่างๆ ได้โดยปริยาย

ผูแ้ปลขอขอบคุณการด�ารงอยูข่องสรรพสิง่ทัง้มวลและส�านกัพมิพ์

ฟรีมายด์ ที่มอบความไว้วางใจและมอบโอกาสให้ผู้แปลได้แปลหนังสือ

อันทรงคุณค่าเล่มนี้ ขอขอบคุณคุณเมธี จันทรา ที่กรุณาสละเวลาเขียน

ค�านิยมหนังสือเล่มนี้ด้วยความไว้วางใจ และขอขอบคุณครอบครัวที่มอบ

ความไว้วางใจในอาชีพที่ผู้แปลเลือก รวมทั้งขอขอบคุณมิตรสหายที่เป็น

ก�าลังใจให้ผู้แปลเสมอมา

    ด้วยรักและไว้วางใจ

    ภัทริณี เจริญจินดา
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คำานิยม

OSHO เปรียบได้ดั่ง Jimi Hendrix ทางจิตวิญญาณ 

มุมมองที่ขบถ ท้าทายความเชื่อแบบจารีตด้ังเดิม บางคร้ังทะลุ

ทะลวงเข้าไปข้างในจิตใจส่วนลึกได้อย่างถึงแก่น

เหมือนดั่งเสียงกีตาร์ไฟฟ้า ที่เร่าร้อนกรีดลึกช�าแหละหัวใจเป็น

ริ้วๆ ออกมาให้เห็นทุกซอกมุม 

ดนตรีร็อกนั้น ดิบ ตรง กร้าว แรง แต่ก็ห่อหุ้ม ความอ่อนไหว 

บอบบาง นุ่มนวล เอาไว้ภายใน

ในยามที่ดิ่งลึกลงในเสียงนั้น สภาวะของผู ้เล ่นกลายเป็น  

“อิเล็กทริคภาวนา” อย่างเป็นธรรมชาติ 

กลายเป็น “โลกียชนที่ตื่นรู ้” ในขณะนั้นๆ กับสภาวะภายใน  

ในห้วงแห่งการด�ารงอยู่ 

OSHO ชวนให้เราท�าตวัเป็นธรรมชาต ิเริงร�ากบัชวีติให้เตม็ที ่ไม่

ปฏิเสธสิ่งซ่อนเร้นภายใน 

เปิดเผยอย่างหมดจด รับรู้อย่างรู้ตัว เคลื่อนไปกับปัจจุบันอย่าง

ไว้วางใจ
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ไม้ไผ่ พันธุ์เดียวกัน อาจกลายเป็นได้ทั้งร้ัวที่กั้นแบ่งภายนอก

ภายใน หรือกลายเป็นขลุ่ยชั้นดี เสียงเลิศ 

รั้ว ท�าหน้าที่ปิดกั้นความกลัว ให้ความม่ันคงปลอดภัย แสดง

ขอบเขต บ่งบอกอ�านาจ กักขัง ซ่อนเร้น ฯลฯ

ขลุ่ย เปิดเผยภายใน เล่าเร่ืองราวอารมณ์ ชิดแนบไปกับ 

ความรู้สึก

ไผ่พันธุ์เดียวกัน กลายไปเป็นความต่าง อาจบอกไม่ได้ว่าอะไร

ควรเป็นอะไร ขึ้นอยู่กับมิติของผู้ที่มองเห็น ก่อนจะลงมือเปลี่ยนแปลง

 

หนังสือเล่มนี้ เชิญชวนให้เรา ไว้วางใจตัวเอง ไว้วางใจผู้อื่น  

ไว้วางใจโลก 

เพื่อมีชีวิตอย่างสนิทใจ แนบแน่นไปกับองค์รวมแห่งสรรพสิ่ง

 

    

    เมธี จันทรา

    5 ตุลาคม 2556
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อารัมภบท

ทุกคนกลัวความสนิทใจ นี่ เป ็นอีกเร่ืองหนึ่งที่บางคนรู ้ตัว

และบางคนก็ไม่รู ้ตัว ความสนิทใจหมายถึงการเปิดเผยตัวท่านต่อ 

คนแปลกหน้า และเราทุกคนน้ันต่างก็เป็นคนแปลกหน้าส�าหรับคนอื่น 

เพราะไม่มีใครรู้จักใครได้ทุกคน เราเป็นคนแปลกหน้าแม้แต่กับตัวเราเอง 

เพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร

ความสนิทใจน�าท่านไปสู่การใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า ซึ่งความ

สนิทใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านละวางการป้องกันตัวเอง ท่านจึงกลัวว่า

หากท่านละวางการป้องกนัตวัเองและถอดหน้ากากทัง้หลายออก ใครจะรู ้

คนแปลกหน้าอาจจะท�าอะไรท่านก็ได้ เราซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ นานาไว้ ซึ่ง

ไม่ใช่แค่ผูอ้ืน่เท่านัน้ทีไ่ม่เหน็ แต่ตวัเราเองกไ็ม่เหน็เช่นเดยีวกนั เพราะเรา 

ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยมนุษยชาติป่วยไข้ซึ่งสอนให้เราอดกลั้น ข่มใจ และ 

หักห้ามใจ ท่านกลัวการอยู่กับคนแปลกหน้า ซ่ึงไม่ส�าคัญว่าท่านจะ 

อยู่กับคนคนนั้นนานสามสิบปีหรือสี่สิบปี เพราะความแปลกหน้าไม่มีวัน 

หายไป ดงันัน้จงึเป็นการปลอดภยักว่าทีจ่ะมกีารป้องกนัตวัเองไว้บ้าง และ

มีระยะห่างไว้สักหน่อย เพราะอาจมีใครฉวยโอกาสจากการที่ท่านอ่อนแอ  

อ่อนด้อย และไร้การป้องกันตัวเอง

ทุกคนกลัวความสนิทใจ

ปัญหาจงึยิง่ซบัซ้อนเพราะทกุคนจ�าเป็นต้องมคีวามสนทิใจ หาก
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ไม่มีความสนิทใจ ท่านก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายในจักรวาลนี้ ไร้เพื่อน ไร้

คนรัก ไร้คนที่ท่านไว้วางใจได้ ทั้งยังไร้คนที่ท่านสามารถเปิดบาดแผลใน

ใจให้เห็น และบาดแผลในใจไม่อาจหายได้จนกว่ามันจะถูกเปิดให้เห็น ยิ่ง

ท่านปิดบังบาดแผลในใจไว้ ก็ยิ่งลุกลามเป็นอันตราย และอาจกลายเป็น

มะเร็งได้

ในด้านหนึ่ง ความสนิทใจเป็นสิ่งส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมี ดังนั้น 

ทุกคนจึงโหยหาความสนิทใจ ท่านต้องการให้ผู้อื่นมีความสนิทใจ เพื่อที่ 

ผูอ่ื้นจะได้ละวางการป้องกนัตวัเอง กลายเป็นคนไร้การป้องกนัตวัเอง เปิด

บาดแผลในใจให้เห็น ละวางหน้ากากและบุคลิกภาพทั้งหลาย แล้วยืน

เปล่าเปลือยให้เห็นสิ่งที่เขาเป็นอยู่ อีกด้านหนึ่งทุกคนกลัวความสนิทใจ 

ท่านต้องการสนิทใจกับผูอ่ื้น แต่ท่านไม่ได้ละวางการป้องกนัของท่าน นีเ่ป็น 

ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนและระหว่างคู ่รัก ไม่มีใครต้องการละวาง 

การป้องกันตัวเอง แล้วก็ไม่มีใครต้องการอยู่ในสภาวะเปล่าเปลือยอย่าง 

ถึงที่สุด ซึ่งเป็นสภาวะที่ท่านจริงใจและเปิดใจ ถึงกระนั้นทุกคนก็ยัง

ต้องการความสนิทใจ

หากท่านไม่ละวางการอดกล้ันหรอืการข่มใจทัง้หลาย ซึง่สิง่เหล่านี ้

เป็นของขวัญที่ศาสนา วัฒนธรรม สังคม พ่อแม่ และการศึกษามอบให้

ท่านมา ท่านก็จะไม่มีทางสนิทใจกับใครได้เลย ท่านจะต้องเริ่มละวาง 

สิ่งเหล่านี้ก่อน

หากท่านไม่มีการอดกลั้นหรือการข่มใจทั้งหลาย ท่านก็จะ

ไม่มีบาดแผลในใจเช่นเดียวกัน หากท่านมีชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็น

ธรรมชาติ ความกลัวการสนิทใจก็จะไม่เกิดขึ้น จะมีก็เพียงแต่ปีติสุข 

เปี่ยมล้นของเปลวไฟสองดวงที่เข้าใกล้กันจนแทบจะกลายเป็นเปลวไฟ

ดวงเดียวกัน และการบรรจบกันนั้นน�ามาซึ่งความอิ่มอกอิ่มใจ ความ 

พึงพอใจ และความสมปรารถนาอย่างล้นเหลือ แต่ก่อนที่ท่านจะพยายาม
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สนิทใจกับใคร ท่านต้องช�าระล้างบ้านในใจของท่านให้หมดจดก่อน

มเีพยีงผูป้ฏบิตัสิมาธภิาวนาเท่านัน้ทีย่อมให้ความสนทิใจเกดิขึน้

ได้ เขาไม่มีอะไรต้องปิดบัง ทุกสิ่งที่ท�าให้เขากลัวว่าอาจจะมีใครรู้ เขาได้

ละวางหมดแล้ว เขามีเพียงแค่ความเงียบสงบและหัวใจที่เปี่ยมรัก 

ท่านต้องยอมรับความบริบูรณ์ของตัวเอง หากท่านไม่ยอมรับ

ความบริบูรณ์ของตัวเอง ท่านจะคาดหวังให้ผู้อื่นยอมรับท่านได้อย่างไร 

แล้วท่านก็จะถูกทุกคนประณาม และท่านจะได้เรียนรู้เพียงเรื่องเดียว

เท่านัน้ นัน่คือการประณามตวัเอง ท่านยงัคงปิดบงัมนัไว้ เพราะมนัไม่ใช่สิง่

งดงามทีจ่ะแสดงให้ผูอ้ืน่เหน็ ท่านรูว่้ามสีิง่น่าเกลยีดซ่อนเร้นอยูใ่นตวัท่าน 

ท่านรู้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายซ่อนเร้นอยู่ในตัวท่าน ท่านรู้ว่ามีความเป็นสัตว์โลก 

ซ่อนเร้นอยู่ในตัวท่าน เว้นเสียแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนทัศนคติของท่านเสีย

ใหม่ และยอมรับว่าท่านเองก็เป็นสัตว์โลกตัวหนึ่งในโลกแห่งการด�ารงอยู่

ค�าว่า สัตว์โลก (animal) ไม่ใช่ค�าเลวร้าย เพียงแค่มีความหมาย

ว่ายังมีชีวิตอยู่ และค�าค�านี้มาจากค�าว่า จิตวิญญาณ (anima) สัตว์โลกคือ 

ใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่มนุษย์ถูกสอนว่า “เจ้าไม่ใช่สัตว์โลก สัตว์โลก

ต�่าต้อยกว่าเจา้มาก เจา้คอืมนษุย์” นั่นเป็นการมอบความสงูส่งจอมปลอม

ให้แก่ท่าน สจัธรรมมอียูว่่า โลกแห่งการด�ารงอยูไ่ม่เชือ่เรือ่งความเด่นกว่า

หรอืความด้อยกว่า ส�าหรบัโลกแห่งการด�ารงอยูแ่ล้ว สิง่ต่างๆ ล้วนเท่าเทยีม 

กัน ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ นก สัตว์ หรือมนุษย์ ในโลกแห่งการด�ารงอยู่นั้น 

สิ่งต่างๆ ล้วนได้รับการยอมรับอย่างที่เป็นอยู่โดยไร้เงื่อนไข และไม่ม ี

สิ่งใดถูกประณาม

หากท่านยอมรับการมีความรู้สึกทางเพศของท่านโดยไร้เงื่อนไข 

หากท่านยอมรับว่าคนและสรรพชีวิตในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งบอบบาง หาก

ท่านยอมรับว่าชีวิตเป็นสายใยบางๆ ที่ขาดลงได้ทุกขณะทันทีที่ท่าน

ยอมรับได้และละวางการยึดติดตัวตนจอมปลอมในการเป็นพระเจ้าอเล็ก-
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ซานเดอร์มหาราช หรอืเป็นมฮูมัหมดั อาลี ผูย้ิง่ใหญ่ในสามโลก ท่านเพยีง

แค่เข้าใจว่าทกุคนนัน้งดงามในความธรรมดาสามญั และทกุคนนัน้มคีวาม

อ่อนแอ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความเป็นมนษุย์ เพราะท่านไม่ได้ถูกสร้างมา

จากโลหะ ท่านถูกสร้างมาจากร่างกายที่บอบบางยิ่งนัก อุณหภูมิร่างกาย

ของท่านอยู่ระหว่าง 98-110 องศาฟาเรนไฮต์ ช่วงชีวิตของท่านอยู่ในช่วง 

12 องศาฟาเรนไฮต์นี้เท่านั้น หากต�่าหรือสูงกว่าช่วงนี้ท่านก็จะตาย และ

ในท�านองเดียวกัน สิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของท่านก็คือ การ

เป็นทีต้่องการ แต่ไม่มใีครต้องการยอมรบัว่า “สิง่จ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของฉนั

คือ การเป็นที่ต้องการ การเป็นที่รัก และการเป็นที่ยอมรับ”

เราก�าลังมีชีวิตอยู่อย่างคนเสแสร้งและคนลวงโลก นั่นคือเหตุผล

ว่าท�าไมความสนทิใจจงึก่อให้เกดิความกลัว ท่านไม่ได้เป็นสิง่ทีท่่านแสดง

ให้เห็น สิ่งที่ท่านแสดงให้เห็นเป็นของปลอม ท่านอาจจะแสดงให้เห็นว่า

ท่านเป็นนกับญุ แต่ลึกๆ แล้วท่านยงัเป็นมนษุย์อ่อนแอผูม้คีวามปรารถนา

นานาประการ

ขั้นแรกท่านต้องยอมรับความบริบูรณ์ของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะ

มีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมขับเคล่ือนให้มนุษยชาติเสียสติก็ตาม ทันทีที่

ท่านยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ ท่านก็จะไม่กลัวความสนิทใจ ท่านไม่

สามารถสูญเสียความเคารพ ท่านไม่สามารถสูญเสียความยิ่งใหญ่ ท่าน

ไม่สามารถสูญเสียอัตตาตัวตน ท่านไม่สามารถสูญเสียความเคร่งศาสนา 

ท่านไม่สามารถสูญเสียความใจบุญ นั่นเป็นเพราะท่านได้ละวางทุกสิ่งใน

ตัวท่านแล้ว ท่านแค่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ และไร้เดียงสาอย่างถึงที่สุด 

ท่านเปิดตัวเองได้ เพราะภายในตัวท่านไม่ได้เต็มไปด้วยการอดกล้ันอัน

น่าเกลียดที่กลายเป็นการบิดเบือนความจริง ท่านกล่าวทุกสิ่งที่ท่านรู้สึก

ได้อย่างจริงใจไม่เสแสร้ง และหากท่านพร้อมท่ีจะสนิทใจ ท่านก็จะดลใจ

ให้ผู้อื่นสนิทใจเช่นเดียวกัน ความเปิดกว้างของท่านจะช่วยให้ผู้อื่นเปิดใจ
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ต่อท่าน ความเรยีบง่ายจากความจรงิใจไม่เสแสร้งจะเปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้

เบิกบานกับความเรียบง่าย ความไร้เดียงสา ความไว้วางใจ ความรัก และ

ความเปิดกว้าง

ท่านถูกกักขังไว้ในแนวคิดโง่เง่า แล้วท่านก็กลัวว่าหากท่านเร่ิม

สนิทใจกับใครสักคนมากๆ เขาก็จะเริ่มรู้ แต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง 

แล้วก็บอบบางที่สุดในสรรพส่ิงทั้งมวลด้วย ลูกมนุษย์นั้นบอบบางที่สุด

ในบรรดาลูกสัตว์โลกทั้งหลาย บรรดาลูกสัตว์โลกอื่นๆ อยู่รอดได้โดย

ปราศจากแม่ พ่อ และครอบครัว แต่ลูกมนุษย์จะตายทันที ดังน้ันความ

อ่อนด้อยนีจ้งึไม่ใช่สิง่ทีจ่ะถกูประณาม แต่เป็นการแสดงออกขัน้สงูสดุของ

จิตส�านึกต่างหาก ดอกกุหลาบจะต้องบอบบาง เพราะมันไม่ใช่ก้อนหิน 

และไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่จะต้องรู้สึกไม่ดีว่าท่านคือดอกกุหลาบ และ

ท่านไม่ใช่ก้อนหิน

เมื่อคนสองคนสนิทใจกันแล้วเท่านั้น พวกเขาจึงจะไม่เป็นคน

แปลกหน้าต่อกนัอกีต่อไป แล้วนัน่กเ็ป็นประสบการณ์งดงามทีจ่ะได้พบว่า

ไม่ได้มเีพยีงท่านเท่านัน้ทีเ่ตม็ไปด้วยความอ่อนแอ แต่ผูอ้ืน่กเ็ช่นเดยีวกนั 

บางทีทุกคนอาจจะเต็มไปด้วยความอ่อนแอ ยิ่งแสดงออกขั้นสูงเท่าใด 

สิ่งนั้นก็ยิ่งอ่อนแอ รากนั้นแข็งแรงมาก แต่ดอกไม้ไม่อาจแข็งแรงเช่นนั้น

ได้ ดอกไม้งดงามก็เพราะดอกไม้ไม่แข็งแรง ยามเช้าดอกไม้เผยเกสรรับ

แสงแดด ชูช่อไสวตลอดทัง้วันท่ามกลางสายลม สายฝน และแสงแดด และ

ยามเย็นเกสรดอกไม้ก็เริ่มร่วงหล่นปลิวไป

ทกุสิง่ทีง่ดงามล�า้ค่าจะอยูไ่ด้เพยีงชัว่ขณะเท่านัน้ แต่ท่านต้องการ

ให้ทกุสิง่ยัง่ยนืถาวร ท่านรกัใครสกัคนและให้ค�าสญัญาว่า “ฉนัจะรักเธอไป

ชัว่ชวีติ” และท่านรูด้ว่ีาท่านไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะมวีนัพรุง่นี ้ท่านก�าลงัให้ค�า

สัญญาจอมปลอม ทั้งหมดทีท่่านกล่าวได้กค็อื “ชั่วขณะนี้ ฉันรกัอยู่กบัเธอ 

และฉันจะมอบความบริบูรณ์ของฉันให้แก่เธอ ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ 
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ชั่วขณะต่อไป ฉันจะให้ค�าสัญญาได้อย่างไร เธอต้องให้อภัยฉันนะ”

แต่คู่รักก�าลังให้ค�าสัญญาในสิ่งที่พวกเขาท�าให้กลายเป็นจริง 

ไม่ได้ จากนัน้ความผดิหวังก็มาเยอืน แล้วช่องว่างกย็ิง่ห่างมากขึน้ และตาม 

มาด้วยความขัดแย้งและการดิ้นรนต่อสู้ ชีวิตที่ตั้งใจจะมีความสุขมากขึ้น

ก็กลายเป็นมีความทุกข์แสนยืดยาว

หากท่านเริ่มตระหนักว่าท่านกลัวความสนิทใจ นั่นอาจกลาย

เป็นการเผยความจริงแก่ท่าน เพียงแค่ท่านมองเข้าไปภายใน แล้วเริ่ม

ละวางทุกสิ่งที่ท่านรู้สึกละอายและยอมรับธรรมชาติของท่านอย่างที่เป็น

อยู่ ไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็น ข้าพเจ้าไม่ได้สอน “สิ่งที่ควรจะเป็น” สิ่งที่ควร

จะเป็นท�าให้มนุษยชาติป่วยไข้ ผู้คนควรจะถูกสอนเรื่องความงดงามของ

สภาวะทีเ่ป็นอยู ่และความตระการตาของธรรมชาต ิต้นไม้ทัง้หลายไม่รู้จกั 

บัญญัติสิบประการ นกทั้งหลายไม่รู้จักคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงมนุษย์

เท่านั้นที่สร้างปัญหาให้ตัวเอง ด้วยการประณามธรรมชาติของตัวเอง 

ท่านจงึแตกออกเป็นเสีย่งๆ แล้วท่านกก็ลายเป็นคนมบีคุลกิภาพแตกแยก

ไม่ใช่แค่คนทั่วไป แต่คนที่อยู่ในฐานะอย่างซิกมันด์ ฟรอยด์  

ผูส้ร้างคณุปูการอย่างใหญ่หลวงต่อมนษุยชาตใินการเข้าใจเร่ืองจติ เขาใช้

วธีิจิตวเิคราะห์ในการท�าให้ท่านตระหนกัถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นจติใต้ส�านกึของท่าน 

และนี่คือความลับ ทันทีที่สิ่งที่อยู่ในจิตใต้ส�านึกถูกน�าขึ้นมาบนจิตส�านึก  

ส่ิงน้ันจะสลายหายไป ท่านจะรูส้กึปลอดโปร่งและเบาสบาย ยิง่จติใต้ส�านกึ

ถกูปลดเปลือ้งไปมากเท่าใด จิตส�านึกก็ยิง่ขยายใหญ่มากเท่านัน้ และขณะที ่

พื้นที่ของจิตใต้ส�านึกหดเล็กลง ขอบเขตของจิตส�านึกก็แผ่กว้างออกไป

ความลับนั้นคือสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ ซึ่งโลกตะวันออกรู้จักมานาน

หลายพันปีแล้ว แต่ซิกมันด์ ฟรอยด์น�าเสนอให้โลกตะวันตกได้รู้จัก โดย

ไม่รู้ว่าเป็นจิตวิทยาในโลกตะวันออก จึงท�าใหผ้ลงานเป็นของเขาแต่เพียง 

ผู ้เดียว แต่ท่านจะประหลาดใจที่รู ้ว ่าเขาไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะท�า 
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จติวเิคราะห์ให้ตวัเอง เพือ่นร่วมอาชพีของเขายนืกรานครัง้แล้วครัง้เล่าว่า 

“คุณได้แนะน�าวิธีจิตวิเคราะห์ให้พวกเรา และเราต่างก็ถูกท�าจิตวิเคราะห์

กันแล้วทุกคน ท�าไมคุณจึงยืนกรานว่าคุณไม่ควรถูกท�าจิตวิเคราะห์ล่ะ”

เขากล่าวว่า “ลืมเรื่องนั้นไปเถิด” เพราะเขากลัวว่าการเปิดเผย 

ตวัเองจะฉดุเขาลงสู่การเป็นมนุษย์ธรรมดา เขาเองกมี็ความกลวัเหมือนกบั

ผู้อื่น มีความปรารถนาและความเก็บกดเหมือนกับผู้อื่น เขาไม่เคยกล่าว

ถึงเรื่องความฝันของตัวเอง เขาได้แต่ฟังความฝันของคนอื่นๆ เพื่อนร่วม

อาชีพของเขาประหลาดใจที่ได้ยินเช่นนั้นและกล่าวว่า “นั่นจะเป็นผลงาน

ยอดเยี่ยมที่ได้รู้ความฝันของคุณ” แต่เขาไม่เคยยินยอมที่จะนอนลงบน

เตยีงท�าจติวิเคราะห์ และกล่าวถงึเรือ่งความฝันของตวัเอง เพราะความฝัน

ของเขาไม่มีอะไรพิเศษเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ซึ่งนั่นท�าให้เขากลัว

พระพุทธเจ้าคงจะไม่ทรงกลัวการเข้าสู่สมาธิภาวนา ซึ่งเป็นการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนาในแบบพเิศษทีพ่ระองค์ได้ทรงสร้างคณุปูการไว้แก่โลก 

และพระองค์คงจะไม่ทรงกลัวการท�าจิตวิเคราะห์ เพราะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

สมาธิภาวนาแล้ว อีกไม่นานความฝันก็จะหายไป ในยามกลางวันจิตของ

พระองค์ยงัทรงเงยีบสงบไม่มคีวามคิดยุง่เหยงิเช่นปถุชุน และในยามค�า่คนื

พระองค์ก็บรรทมหลับลึก เพราะความฝันไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากความคิด 

ความต้องการ และความปรารถนาอันแรงกล้า ซึ่งปรากฏตอนกลางวัน

ได้ไม่สมบูรณ์ มันจึงพยายามปรากฏให้สมบูรณ์ อย่างน้อยก็ในความฝัน

เป็นเรื่องยากมากที่ท่านจะพบผู้ชายที่ฝันถึงภรรยาของตัวเอง 

หรือผู้หญิงที่ฝันถึงสามีของตัวเอง แต่เป็นเรื่องธรรมดามากที่ผู้ชายจะ

ฝันถึงภรรยาของเพื่อนบ้าน และผู้หญิงจะฝันถึงสามีของเพื่อนบ้าน สามี

พบเจอภรรยาของตัวเองได้ตลอดเวลา สามีจึงไม่ต้องอดกล้ันความรู้สึก

ไว้ ตราบเท่าที่ภรรยาของเขายังน่าสนใจอยู่ แต่ภรรยาของเพื่อนบ้าน

สวยกว่าเสมอ สนามหญ้าที่อยู่รั้วข้างๆ เขียวขจีกว่าเสมอ และนั่นได้สร้าง
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ความปรารถนาในส่วนลึกที่จะได้ภรรยาของเพื่อนบ้านมาครอบครอง ใน

ตอนกลางวันท่านท�าไม่ได้ แต่อย่างน้อยในความฝันท่านก็มีอิสระ เพราะ

ทางการยังไม่ได้มาพรากอิสระที่จะฝันของท่านไป

แต่อีกไม่นานทางการก็จะมาพรากอิสระที่จะฝันของท่านไป 

เพราะวิธีการมีพร้อมอยู่แล้ว พวกเขาจับตาดูท่านทั้งเวลาที่ท่านฝันและ

เวลาที่ไม่ได้ฝัน สักวันพวกเขาจะพบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ฉายภาพ

ความฝันของท่านบนจอภาพ ขั้วไฟฟ้าจะถูกเชื่อมต่อเข้าไปในสมองของ

ท่าน ท่านจะหลบัใหล ฝันอย่างเพลิดเพลินว่าก�าลงัพลอดรกักบัภรรยาของ

เพื่อนบ้าน โดยมีคนทั้งโรงภาพยนตร์ก�าลังดูอยู่ และคนเหล่านั้นก็เคยคิด

ว่าชายคนนี้เป็นนักบุญ!

ลองเฝ้าดเูวลาทีค่นหลับอยู ่หากเปลือกตาของเขาไม่ได้ขยบัตาม

ลกูตา แสดงว่าเขาไม่ได้ฝันอยู ่หากเขาฝันอยู ่ท่านจะเหน็ว่าเปลอืกตาของ

เขาขยับตามลูกตา

เป็นไปได้ว่าอาจมีสักวันที่ภาพความฝันของท่านอาจจะถูกฉาย

บนจอภาพ พวกเขาอาจควบคมุการฝันของท่าน แต่จนถงึปัจจบุนั ยงัไม่มี

รัฐธรรมนูญฉบับไหนกล่าวว่า “ผู้คนมีอิสระที่จะฝัน นั่นคือสิทธิ์ที่มนุษย์

ทุกคนพึงมี”

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงฝัน สมาธิภาวนาคือหนทางสู่การอยู่พ้น

จากจิตที่ชอบคิด พระองค์ประทับอยู่ในความเงียบอย่างถึงที่สุดตลอด

ยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่มีระลอกคล่ืนในทะเลสาบแห่งจิตส�านึก ไม่มีความคิด 

ไม่มีความฝัน 

แต่ซิกมันด์ ฟรอยด์กลัวที่จะถูกท�าจิตวิเคราะห์ เพราะเขารู้ว่า 

ตัวเองฝันเรื่องอะไร

ข้าพเจ้าเคยได้ยินเหตุการณ์หนึ่ง มีนักเขียนนวนิยายชาวรัสเซีย

ชื่อดังสามคน เชคอฟ กอร์กี และตอลสตอย ก�าลังนั่งอยู่ในสวนและพูดคุย
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กันถงึเรือ่งคนอืน่ พวกเขาเป็นเพือ่นรกักนั เป็นอจัฉริยะ และเป็นนกัเขยีน 

นวนิยายที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ หากท่านต้องการจัดอันดับนวนิยาย 

ยอดเยี่ยมสักสิบอันดับ อย่างน้อยห้าอันดับต้องเป็นนวนิยายที่เขียนโดย

ชาวรัสเซียก่อนยุคปฏิวัติ

เชคอฟเล่าเรื่องผู้หญิงในชีวิตของเขา กอร์กีจึงเข้ามาร่วมวงด้วย 

และกล่าวอะไรนิดหน่อย แต่ตอลสตอยยังนั่งเงียบอยู่ ตอลสตอยนับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ซ่ึงเป็นนิกายที่เคร่งครัด ท่านจะ 

ประหลาดใจทีรู่ว่้ามหาตมะ คานธ ีในประเทศอนิเดยี ยอมรบับคุคลสามคน 

เป็นปรมาจารย์ของเขา และตอลสตอยก็เป็นปรมาจารย์คนหนึ่งของเขา

ตอลสตอยต้องเป็นคนเก็บกดมาก เขาเป็นชายผู้ร�่ารวยที่สุด 

คนหนึง่ในประเทศรสัเซยี เขาเป็นขนุนางสงูศกัดิค์นหนึง่ แต่มชีวีติเหมอืน

ขอทานยากไร้เพราะ “พรจงเป็นของผู้ยากไร้ และพวกเขาจะได้ไปสู่

อาณาจักรของพระเจ้า” และเขาไม่เต็มใจจะสละอาณาจักรของพระเจ้า 

นี่ไม่ใช่ความเรียบง่าย และไม่ใช่การไร้ความปรารถนา แต่นี่เป็นความ

ปรารถนามากเกินไป เป็นความโลภมากเกินไป เป็นสัญชาตญาณเพื่อจะ

มอี�านาจ เขาสละชีวิตนีแ้ละความสขุในการมชีวีติ เพราะชวีตินีเ้ลก็น้อยนกั 

เขาจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ เขาจะมีความสุขในสวรรค์และในอาณาจักร

ของพระเจ้า นบัว่าเป็นการต่อรองทีด่ ีแทบเหมอืนถูกลอตเตอร่ี แต่กไ็ม่แน่ 

นักหรอก

ตอลสตอยไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง และกินแต่อาหารมังสวิรัติ เขา

แทบจะเป็นนักบุญอยู่แล้ว เป็นธรรมดาที่ความฝันของเขาต้องน่าเกลียด 

มากๆ และความคดิของเขาต้องน่าเกลียดมากๆ แล้วพอเชคอฟและกอร์กี

ถามเขาว่า “ตอลสตอย ท�าไมคุณจึงนั่งเงียบล่ะ พูดอะไรบ้างสิ” เขาก็ 

ตอบว่า “ผมพูดเรื่องผู้หญิงไม่ได้ ผมจะพูดก็ต่อเมื่ออีกฟุตเดียวจะถึงหลุม

ฝังศพ ผมจะพูดแล้วก็กระโดดลงหลุมฝังศพไปเลย”
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ท่านเข้าใจได้ว่าท�าไมเขาจึงกลัวที่จะพูดเร่ืองผู้หญิง ความกลัว

พลุ่งพล่านอยู่ในตัวเขา คราวนี้ท่านจึงไม่สามารถสนิทสนมกับคนอย่าง

ตอลสตอยได้

ความสนิทใจมีความหมายเพียงแค่ว่า ประตูหัวใจเปิดต้อนรับ

ท่านแล้ว ท่านได้รับการต้อนรับให้เข้ามาเป็นแขกแล้ว แต่นั่นจะเป็นไปได้ 

ก็ต่อเม่ือหัวใจของท่านไม่ได้ส่งกล่ินเหม็นของความรู้สึกทางเพศที่ถูก 

อดกลัน้ไว้ และหวัใจของท่านไม่พลุ่งพล่านด้วยการบดิเบอืนความจริงนานา

ประการ เมือ่หวัใจของท่านเป็นธรรมชาตเิช่นเดยีวกบัต้นไม้ และไร้เดยีงสา 

เช่นเดียวกับเด็กๆ ท่านก็จะไม่กลัวความสนิทใจ

เรือ่งทีข้่าพเจ้าก�าลังพยายามท�าอยูคื่อการช่วยให้ท่านปลดเปลือ้ง

สิง่ทีอ่ยูใ่นจติใต้ส�านกึของท่าน เพือ่ทีท่่านจะได้กลายเป็นคนธรรมดาสามญั 

ไม่มีสิ่งใดงดงามไปกว่าการเป็นคนเรียบง่ายและธรรมดาสามัญ จากนั้น

ท่านก็จะมีเพื่อนสนิทและมีสัมพันธภาพแนบแน่นกับผู้คนมากมายเท่าที่

จะเป็นไปได้ ท่านจะกลายเป็นหนงัสอืทีเ่ปิดไว้ให้ทกุคนอ่านได้ เพราะท่าน

ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นปิดบัง

ทุกๆ ปี ชมรมล่าสัตว์จะขึ้นไปบนเขามอนตานา 

สมาชิกชมรมจับไม้สั้นไม้ยาวกัน เพื่อตัดสินว่าใคร

จะเป็นผู้จัดการเรื่องการท�าอาหาร และใครที่บ่นเรื่อง

รสชาติอาหารจะต้องท�าหน้าที่เป็นพ่อครัวจ�าเป็นแทน

โดยอัตโนมัติ

ปรากฏว่าเพยีงไม่กีว่นักไ็ม่มใีครมทีท่ีาว่าจะปริปากบ่น แซนเดอร์สนั 

คิดแผนร้ายขึ้นมา เขาไปหามูลของกวางมูส แล้วก็ใส่ลงในสตูของคืนนั้น

สองก�ามอื พอถงึเวลาน่ังรอบกองไฟ สมาชิกก็ท�าหน้าเหยเกหลงัจากกนิสตู 
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เข้าไปไม่กี่ค�า แต่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมา จากนั้นก็มีสมาชิกคนหนึ่ง 

พูดโพล่งขึ้นมาว่า “เฮ้ย สตูนี่รสชาติเหมือนขี้กวางมูสเลย แต่ก็อร่อยดี!”

ท่านมีใบหน้าหลายหน้า ภายในท่านคดิอย่างหนึง่ ภายนอกท่าน

แสดงออกเป็นอีกอย่าง ท่านไม่ได้เป็นองค์รวมของสรรพสิ่ง

จงผ่อนคลายและท�าลายความแตกแยกที่สังคมได้สร้างไว้ในตัว

ท่าน จงกล่าวแต่สิง่ทีท่่านหมายความเท่านัน้ จงกระท�าตามธรรมชาตขิอง

ท่าน อย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่จะตามมา ชีวิตนั้นสั้นนัก จึงไม่ควรเสียไปใน

การคิดถึงสิ่งที่จะตามมา ไม่ว่าจะหลังจากนี้ หรือหลังจากนั้นไปอีกก็ตาม

คนคนหนึ่งควรจะมีชีวิตด้วยความรู้สึกตัวอย่างเต็มที่ ทรงพลัง 

และเบิกบาน เหมือนกับหนังสือที่เปิดไว้พร้อมให้ใครๆ มาอ่านได้ตลอด

เวลา แน่นอนว่าท่านจะไม่สร้างชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์ ว่าแต่อะไรคือ

จุดประสงค์ของการสร้างชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์ล่ะ

แทนที่จะคิดเรื่องการเป็นที่จดจ�า จงมีชีวิตเถิด มิเช่นนั้นท่านก็

จะไร้ชีวิต

ผู้คนนับล้านที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ แม้แต่ช่ือของพวกเขาเราก็ยัง

ไม่รู้ จงยอมรับความจริงข้อนี้ ท่านอยู่บนโลกน้ีไม่นานนัก แล้วท่านก็จะ

จากไป อย่าให้วันเวลาเหล่านัน้สญูเปล่าไปกบัการเป็นคนลวงโลกและการ

อยู่ในความกลัว จงให้เวลาเหล่านั้นเป็นเวลาแห่งความรื่นเริงยินดี

ไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับอนาคต เรื่องนรกสวรรค์และเรื่องพระเจ้า

เป็นเรือ่งทีร่อการพสิจูน์ทัง้นัน้ เรือ่งเดยีวทีท่่านจดัการได้คอืเร่ืองชวีติของ

ท่าน จงท�าให้ชีวิตของท่านรุ่มรวยเท่าที่จะเป็นไปได้เถิด

ด้วยความสนทิใจ ความรกั และการเปิดใจต่อผูค้น ท่านจงึจะรุม่รวย 

มากขึ้น และหากท่านสามารถมีชีวิตในความรักอันลึกซึ้ง มิตรภาพอัน 

ลกึซ้ึง และมคีวามสนทิใจอนัลึกซึง้กบัผูค้น ท่านกไ็ด้มชีวีติอย่างถกูท�านอง

คลองธรรมแล้ว และไม่ว่าท่านจะบังเอิญไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ท่านก็จะได้
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เรียนรู้ศิลปะชั้นเชิง และท่านจะมีชีวิตอย่างเป็นสุข ณ ตรงนั้นด้วย

หากท่านเป็นคนเรียบง่าย มีความรักเต็มเปี่ยม หัวใจเปิดกว้าง 

และมีความสนิทใจ ท่านก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นรอบๆ ตัวท่าน หากท่านปิด

ตัวเอง ป้องกันตัวเองไม่หยุดหย่อน และกังวลใจว่าอาจมีใครรู้ความคิด

ของท่าน ความฝัน และความบิดเบือนของท่าน ท่านก็จะมีชีวิตอยู่ในนรก  

นรกอยูใ่นตวัท่าน สวรรค์กอ็ยูใ่นตวัท่าน ทัง้นรกและสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที ่

ทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณของท่าน

จงช�าระล้างตัวท่านให้สะอาด และการปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ใช่

สิง่อ่ืนใดนอกจากการช�าระล้างขยะทัง้หลายทีส่ะสมอยูใ่นจติทีช่อบคดิของ

ท่าน เมื่อใดที่จิตเงียบสงบและหัวใจขับขานบทเพลง ท่านจะอยู่ในสภาวะ

ที่พร้อมสู่การมีความสนิทใจ ซึ่งสภาวะนั้นท่านจะไร้ความกลัวแต่จะมี

ความเบกิบานล้นเหลอื และเมือ่ใดทีท่่านไร้ความสนทิใจ ท่านจะโดดเดีย่ว 

เดียวดายท่ามกลางคนแปลกหน้า เมื่อใดที่ท่านมีความสนิทใจ ท่านจะ

รายล้อมไปด้วยมิตรสหายและผู้คนที่รักท่าน การมีความสนิทใจเป็น

ประสบการณ์ทีย่อดเยีย่ม คนคนหนึง่ไม่ควรจะพลาดการมคีวามสนทิใจไป
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ก่อนก้าวเข้าสู่ความสนิทใจ :
รู้จักความไว้วางใจ

ผูค้นก�าลังแสวงหาการปฏบิตัสิมาธภิาวนา การสวด

ภาวนา และวิถทีางใหม่ในการด�ารงอยู ่แต่การแสวงหาที่

ลึกซึง้ถงึแก่นมากกว่า ก็คือการหยัง่รากลงสูโ่ลกแห่งการ

ด�ารงอยูน่ัน่เอง ไม่ว่าจะเรยีกว่าการปฏบิตัสิมาธภิาวนา 

หรือการสวดภาวนา หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตาม แต ่

แก่นแท้ก็คือการกลับมาหยั่งรากลงสู ่โลกแห่งการ 

ด�ารงอยู่อีกครั้ง เราได้กลายเป็นต้นไม้ที่ไร้รากมานาน

แล้ว ซึ่งไม่มีใครเป็นต้นเหตุทั้งนั้น นอกจากความคิด

โง่เง่าของเราเองที่มาจากธรรมชาติในการชอบเอาชนะ

เราเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต ิแล้วองค์ประกอบจะ

เอาชนะองค์รวมได้อย่างไร จงเป็นมติร รัก และไว้วางใจ 

ธรรมชาติ แล้วในมิตรภาพ ความรัก และความไว้วางใจ

นั้น ความสนิทใจจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น ท่านจะแนบชิด

กับธรรมชาติมากขึ้น เมื่อธรรมชาติแนบชิดกับท่าน

มากขึ้น ธรรมชาติจะเริ่มเผยความลับให้ท่านเห็น ซึ่ง

ความลับสงูสดุของธรรมชาตกิค็อืความเป็นพระเจ้าหรือ 

ความบริบูรณ์นั่นเอง มีเพียงผู้ที่เป็นมิตรอย่างแท้จริง

กับโลกแห่งการด�ารงอยู ่เท่านั้น ที่ธรรมชาติจะเผย 

ความลับให้เห็น



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

30   สนิทใจ

ชีวิตคือการแสวงหา แสวงหาอย่างไม่ลดละ แสวงหาอย่างท้อแท้

สิ้นหวัง แสวงหาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่แสวงหาคืออะไร ความกระตือรือร้นที่จะ

แสวงหาช่างล�้าลึก แต่กลับไม่รู้ว่าสิ่งที่แสวงหาคืออะไร แล้วท่านก็จะมี

สภาวะจิตอย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าท่านจะได้อะไรมา ท่านจะไม่มีวันพึงพอใจ

เลย ดเูหมือนความท้อแท้สิน้หวังจะเป็นจดุหมายปลายทางของมนษุยชาติ 

เพราะไม่ว่าท่านจะได้อะไรมา มนัจะไร้ความหมายทนัททีีท่่านมสีิง่นัน้ แล้ว

ท่านก็จะเริ่มต้นแสวงหาอีกครั้ง

ไม่ว่าท่านจะได้อะไรมาหรือไม่ การแสวงหาก็ยังคงด�าเนินต่อไป 

ไม่ว่าท่านจะมีสิ่งนั้นหรือไม่ การแสวงหาก็ยังคงด�าเนินต่อไป คนยากจน

ก�าลังแสวงหา คนร�่ารวยก็ก�าลังแสวงหา คนเจ็บป่วยก�าลังแสวงหา คน

สุขภาพดก็ีก�าลงัแสวงหา คนทรงอ�านาจก�าลงัแสวงหา คนไร้อ�านาจกก็�าลงั

แสวงหา คนโง่ก�าลังแสวงหา คนมีปัญญาก็ก�าลังแสวงหา แต่ไม่มีใครรู้ชัด

ว่าตนแสวงหาอะไรอยู่

ท่านต้องเข้าใจการแสวงหาที่ว่านี้ เข้าใจว่าการแสวงหาคืออะไร 

และท�าไมจงึมกีารแสวงหา ดูเหมอืนว่าในตวัมนษุย์และในจติของมนษุย์นัน้

มช่ีองว่างอยู ่และในโครงสร้างจติส�านกึของมนษุย์นัน้มหีลมุด�าอยู ่ท่านโยน

สิ่งต่างๆ ลงไปเรื่อยๆ และสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเรื่อยๆ ดูเหมือนไม่มีอะไร

ท�าให้มนัเตม็ ไม่มอีะไรช่วยเตมิเตม็มนัได้ นัน่เป็นการแสวงหาอย่างร้อนรุม่ 

เริ่มเฉลียวใจ ณ จุดที่ยืนอยู่
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ท่านแสวงหาอะไรสกัอย่างในโลกนี ้ท่านแสวงหาอะไรสกัอย่างในโลกหน้า 

บางครัง้ท่านก็แสวงหาอะไรสกัอย่างในเงนิทอง ในอ�านาจ และในเกยีรตยิศ 

แล้วบางครั้งท่านก็แสวงหาอะไรสักอย่างในพระเจ้า ในความสุขเปี่ยมล้น 

ในความรัก ในการปฏิบัติสมาธิภาวนา และในการสวดภาวนา แต่การ

แสวงหากย็งัด�าเนนิต่อไป ดเูหมอืนว่ามนษุย์นัน้ป่วยไข้เพราะการแสวงหา

การแสวงหาไม่ยอมให้ท่านด�ารงอยู่ที่นี่ ณ ขณะนี้ เพราะการ

แสวงหาจะน�าท่านไปที่อื่นเสมอ การแสวงหาคือการมองออกไปนอกตัว 

การแสวงหาคือการที่ท่านปรารถนาและคิดว่ามีที่ไหนสักแห่งที่ท่าน

ต้องการอยู ่มนัมอียู ่แต่อยูท่ีไ่หนสกัแห่งซึง่ไม่ได้อยูต่รงทีท่่านยนือยู ่มนัมี

อยูแ่น่ๆ แต่ไม่ใช่ในชัว่ขณะนี ้ไม่ใช่ตอนนี ้แต่อยูท่ีไ่หนสกัแห่ง มนัอยูท่ีน่ัน่ 

อยูห่ลงัจากนี ้แต่ไม่เคยอยูท่ีน่ี ่ณ ขณะนี ้มนัยงัรบกวนท่านอยู ่มนัฉดุลาก

ท่านและโยนท่านลงไปสูค่วามบ้ามากขึน้เรือ่ยๆ มนัผลกัดนัจนท่านบ้าคลัง่ 

แล้วมันก็ไม่เคยเติมเต็มท่านได้

ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องของหญิงผู้ทรงปัญญาชาวซูฟี* นามว่า 

ราเบีย อัล อดาเวีย

เยน็วันหนึง่ขณะทีด่วงอาทติย์ก�าลงัลบัขอบฟ้า และ

ยังพอมีแสงสว่างร�าไรส่องบนถนน มีคนเห็นเธอนั่งหา

อะไรสกัอย่างอยูบ่นถนน เธอเป็นหญงิชราสายตาย�า่แย่ 

มองอะไรไม่ค่อยจะเห็น เพื่อนบ้านจึงมาช่วยเธอหา  

พวกเขาพากันถามเธอว่า “ท่านหาอะไรอยู่หรือ”

ราเบียตอบว่า “พวกท่านถามไม่ตรงประเด็น 

* นิกายหนึ่งในศาสนาอิสลาม
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ประเด็นคือข้าก�าลังหาอยู่ หากพวกท่านช่วยข้าหาได้ 

ก็มาช่วยข้าหาสิ”

เพื่อนบ้านพากันหัวเราะและกล่าวว่า “ราเบีย ท่าน

เป็นบ้าไปแล้วหรือ ท่านบอกว่าเราถามไม่ตรงประเด็น 

หากเราไม่รู้ว่าท่านก�าลังหาอะไร แล้วเราจะช่วยท่าน

ได้อย่างไร”

ราเบยีตอบว่า “กไ็ด้ เพือ่ให้พวกท่านพอใจ ข้าก�าลงั

หาเข็มอยู่ ข้าท�าเข็มหล่นหาย” เพื่อนบ้านจึงช่วยกันหา 

แล้วจู่ๆ พวกเขาก็เฉลียวใจขึ้นมาว่าถนนช่างกว้างใหญ่ 

ส่วนเข็มนั้นเล่มเล็กนิดเดียว

เพื่อนบ้านจึงถามราเบียว่า “ท่านช่วยบอกได้ไหม

ว่าท�าเข็มหล่นหายที่ไหน ท่านต้องบอกจุดที่แน่ชัด 

มเิช่นนั้นเราจะหาเจอได้อย่างไร ถนนนัน้ช่างกว้างใหญ่ 

เราอาจต้องหาอยูอ่ย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ ท่านท�าเขม็หล่นหาย

ที่ไหนล่ะ”

ราเบยีตอบว่า “พวกท่านถามไม่ตรงประเดน็อกีแล้ว 

มันเกี่ยวอะไรกับการหาของข้าล่ะ”

เพื่อนบ้านพากันหยุดหาและกล่าวว่า “ราเบีย ท่าน

เพี้ยนไปแล้วแน่ๆ!”

ราเบียตอบว่า “ก็ได้ เพื่อให้พวกท่านพอใจ ข้าท�า

เข็มหล่นหายในบ้าน”

เพื่อนบ้านจึงถามราเบียว่า “แล้วท่านมาหาตรงนี้

ท�าไมล่ะ”

แล้วก็มีคนได้ยินราเบียตอบว่า “เพราะตรงนี้มีแสง

สว่าง แต่ในบ้านไม่มีแสงสว่างอย่างไรล่ะ” 
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เรือ่งเล่าน้ีมคุีณค่าและความหมายมาก ท่านเคยถามตวัเองไหมว่า

ท่านแสวงหาอะไรอยู่ ท่านเคยถามตัวเองในสมาธิภาวนาระดับลึกไหมว่า

ท่านแสวงหาอะไรอยู่ เปล่าเลย ต่อให้ท่านอยู่ในความฝันที่เลือนราง และ

ท่านเฉลียวใจว่าท่านแสวงหาอะไรอยู่ มันก็ยังไม่เคยแน่ชัด เพราะท่านยัง

ไม่ได้ท�าให้มันแน่ชัด 

หากท่านพยายามท�าให้มันแน่ชัด มันก็จะแน่ชัดขึ้น แล้วท่านก็

จะยิ่งรู้สึกว่าไม่จ�าเป็นต้องแสวงหาอีกต่อไป การแสวงหาจะด�าเนินต่อไป 

ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในสภาวะคลุมเครือ มันยังอยู่ในความฝัน เม่ือไม่มีอะไร

แน่ชดั ท่านจงึแสวงหาต่อไปเรือ่ยๆ โดยมแีรงกระตุน้อยูภ่ายใน มสีิง่หนึง่ที ่

ท่านต้องรู้ไว้ นั่นคือ ท่านต้องการที่จะแสวงหา มันเป็นความต้องการจาก

ภายในตวัท่าน แต่ท่านไม่รูว่้าแสวงหาอะไรอยู ่และหากท่านไม่รู้ว่าแสวงหา

อะไรอยู่ แล้วท่านจะหามันเจอได้อย่างไร

การแสวงหาคือความคลุมเครอื ท่านคดิว่าสิง่ทีท่่านแสวงหาอยูใ่น

เงนิทอง อ�านาจ และเกียรตยิศ แต่แล้วท่านกเ็หน็คนทรงเกยีรต ิเหน็คนทรง

อ�านาจ ก�าลังแสวงหาอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกัน ท่านเห็นคนร�่ารวย

มหาศาลแสวงหาอะไรสักอย่างจนวาระสุดท้าย ความร�่ารวยจึงไม่ได้ช่วย

อะไร อ�านาจก็ไม่ได้ช่วยอะไร ไม่ว่าท่านจะมีอะไร ท่านก็ยังแสวงหาต่อไป

การแสวงหามีไว้เพื่อสิ่งอื่น แล้วเงินทอง อ�านาจ และเกียรติยศ

ก็เป็นแค่ชื่อเรียกที่มีไว้เพื่อท�าให้จิตของท่านพอใจ มันช่วยให้ท่านรู้สึก

ว่าท่านก�าลังแสวงหาอะไรสักอย่าง แล้วอะไรสักอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกท�าให้

แน่ชัด และยังคลุมเครือส�าหรับท่านอยู่

นกัแสวงหาทีแ่ท้จรงิคอืผูท้ีเ่ริม่ตืน่ตวัและเฉลยีวใจขึน้มาบ้างแล้ว 

และสิ่งแรกที่นักแสวงหาที่แท้จริงต้องรู้ไว้ก็คือ จงท�าให้การแสวงหาเป็น

เรื่องแน่ชัด น�ามันออกมาจากจิตส�านึกที่ถูกปกคลุมด้วยความฝัน เผชิญ

หน้ากบัมนัด้วยความตืน่ตวัอย่างล�้าลกึ มองเข้าไปตรงๆ และสบตากบัมนั 
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ทันใดนั้นท่านก็จะเปลี่ยนสภาวะไป หากท่านเริ่มท�าให้การแสวงหาแน่ชัด 

ท่านก็จะเริ่มหมดความสนใจต่อการแสวงหา ยิ่งท่านท�าให้การแสวงหา

แน่ชัด มันก็จะยิ่งลดน้อยลงไป ทันทีที่ท่านรู้ชัดว่าการแสวงหาคืออะไร 

จู่ๆ มันก็จะหายไป

ข้าพเจ้าขอย�้าอีกครั้งว่า การแสวงหาจะด�าเนินไปก็ต่อเม่ือท่าน

อยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น การแสวงหาจะด�าเนินไปก็ต่อเมื่อท่านไม่ได้ 

ตระหนักรู้ ความไม่ตระหนักรู้ของท่านนั่นเองที่ก่อให้เกิดการแสวงหา

ใช่ ราเบียกล่าวได้ถูกต้องแล้วว่าในบ้านไม่มีแสงสว่าง และด้วย

เหตุที่ภายในตัวท่านไม่มีแสงสว่างและไม่มีความรู้สึกตัว แน่นอนว่าท่าน

จึงต้องออกไปแสวงหาในโลกภายนอก เพราะดูเหมือนในโลกภายนอกจะ

ชัดเจนกว่า 

ประสาทสัมผัสของเราให้ความสนใจต่อโลกภายนอก ตามอง

ออกไปข้างนอก มือแบออกไปข้างนอก ขาก้าวออกไปข้างนอก หูฟัง

เสียงภายนอก อวัยวะรับรู้ทุกส่วนของเราล้วนเปิดออกสู่โลกภายนอก 

ประสาทสัมผัสของเราส่งออกไปรบัรู้โลกภายนอก ท่านเริม่แสวงหาจากที่

ซึ่งท่านเห็น รู้สึก หรือสัมผัส แสงสว่างของประสาทสัมผัสตกกระทบไปที่

โลกภายนอก ส่วนผู้แสวงหานั้นอยู่ที่โลกภายใน

ท่านต้องเข้าใจทั้งสองอย่างนี้ ผู้แสวงหานั้นอยู่ที่โลกภายใน แต่

เพราะแสงสว่างของประสาทสมัผสัตกกระทบไปทีโ่ลกภายนอก ผูแ้สวงหา

จึงเริม่เคลือ่นออกไปด้วยความทะเยอทะยาน และพยายามหาสิง่ภายนอก

มาเติมเต็มตัวเอง ซึ่งไม่เคยท�าให้เต็มเปี่ยม และไม่มีวันที่จะเต็มเปี่ยม

ได้เลย นั่นเป็นเพราะหากท่านไม่เจอผู้แสวงหา การแสวงหาทั้งปวงก็ไร ้

ความหมาย หากท่านไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร สิ่งที่ท่านเจอก็ไร้ประโยชน์ 

เพราะท่านไม่รู้ว่าผู้แสวงหาคือใคร แล้วท่านจะเคลื่อนไปถูกทิศทางได้

อย่างไร ท่านไม่มทีางเคล่ือนไปถกูทศิทางได้หรอก ท่านจงึต้องรูเ้สยีก่อนว่า 

ผู้แสวงหาคือใคร
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มสีิง่ส�าคญัอย่างยิง่อยูส่องประการ ประการแรกคอื ท่านต้องรู้ชดั

ว่าส่ิงที่ท่านแสวงหาคืออะไร ไม่ใช่แค่เดินสุ่มสี่สุ่มห้าในความมืดไปเร่ือย 

สิ่งที่ท่านแสวงหาจริงๆ คืออะไร เพราะบางครั้งท่านต้องการสิ่งหนึ่ง แล้ว

ท่านก็ยังแสวงหาสิ่งอื่นต่อไป ต่อให้ท่านท�าส�าเร็จ ท่านก็ไม่รู้สึกเต็มเปี่ยม 

ท่านเคยเหน็ใครท�าส�าเรจ็บ้างไหมล่ะ ท่านหาความล้มเหลวยิง่กว่านัน้เจอ

หรือเปล่า ท่านอาจเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าไม่มีอะไรจะส�าเร็จได้เท่าความ

ส�าเร็จ ผิดถนัดทีเดียว ข้าพเจ้าอยากบอกว่า ไม่มีอะไรจะล้มเหลวได้เท่า

ความส�าเร็จ คนที่คิดสุภาษิตนี้ขึ้นมาต้องเป็นคนโง่ ข้าพเจ้าขอย�้าอีกครั้ง

ว่าไม่มีอะไรจะล้มเหลวได้เท่าความส�าเร็จ

กล่าวกันว่าวันที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงกลายเป็น 

ผู้พิชิตโลก พระองค์ทรงปิดประตูอยู่ในห้องแล้วทรงเร่ิมร้องไห้คร�่าครวญ 

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า แต่หากพระองค์ทรงมี 

สตปัิญญาอยูบ้่าง เหตกุารณ์นีต้้องเกดิขึน้จริงแน่นอน และเหล่าแม่ทพัของ

พระองค์ก็รู้สึกร้อนใจ

เกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหล่าแม่ทัพไม่เคยเห็นพระเจ้า

อเล็กซานเดอร์ร้องไห้คร�่าครวญ พระองค์ไม่ใช่มนุษย์

ธรรมดา แต่เป็นนักรบผู ้ยิ่งใหญ่ พวกเขาเคยเห็น

พระองค์อยูใ่นสถานการณ์ทีต้่องตกอยูใ่นอนัตรายเกอืบ

จะเอาชีวิตไม่รอด แต่กไ็ม่เคยเหน็พระองค์มนี�า้ตาแม้แต่

หยดเดียว พวกเขาไม่เคยเห็นพระองค์ท้อแท้สิ้นหวัง 

เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ ในเมื่อตอนนี้พระองค์ทรงท�า

ส�าเร็จแล้ว พระองค์ทรงกลายเป็นผู้พิชิตโลกแล้ว

เหล่าแม่ทัพเคาะประตูเดินเข้าไปถามพระเจ้า 

อเล็กซานเดอร์ว่า “เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์หรือ เหตุใด

พระองค์จึงทรงร้องไห้คร�่าครวญเหมือนเด็ก
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พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงตอบว่า “ตอนนี้ข้าท�า

ส�าเรจ็แล้ว ข้ารูแ้ล้วว่าข้าล้มเหลว ข้ากลบัมาเป็นเหมอืน

ตอนที่เพิ่งเริ่มคิดเรื่องพิชิตโลกอันไร้สาระ ตอนนี้ข้าแน่

แก่ใจแล้วว่าไม่มโีลกอืน่ให้ข้าพชิิตอกีแล้ว มเิช่นนัน้ข้าก็

คงยังท่องไปในการพชิิตโลกอืน่อยู ่ตอนนีไ้ม่มโีลกอืน่ให้

ข้าพชิติอกีแล้ว ไม่มอีะไรให้ท�าอกีแล้ว แล้วจู่ๆ  ข้ากร็ูส้กึ

ว่าข้าเหลือตัวคนเดียว”

ผู้ประสบความส�าเร็จย่อมรู้สึกในตอนจบเสมอว่าเขาเหลือตัว 

คนเดยีว เขาทกุข์ทรมานเหมอืนตกนรกทัง้เป็น เพราะเขาได้ท�าให้ทัง้ชวีติ

สญูเปล่าไป เขาแสวงหาแล้วแสวงหาอกี เขาเดมิพนัด้วยทกุสิง่ทีเ่ขาม ีตอนนี้ 

เขาประสบความส�าเร็จแล้ว แต่มีหัวใจที่ว่างเปล่าและมีจิตวิญญาณที่ 

ไร้ความหมาย ไม่มีสิ่งจรุงใจหรือค�าอวยพรใดๆ ทั้งนั้น

ดงันัน้ประการแรกกคื็อ ท่านต้องรูชั้ดว่าสิง่ทีท่่านแสวงหาคอือะไร 

ข้าพเจ้าต้องย�้าเตือนท่านอีกครั้ง เพราะยิ่งท่านจับจ้องสิ่งที่ท่านแสวงหา 

มันก็จะยิ่งเริ่มหายไป แล้วเมื่อท่านเห็นสิ่งที่ท่านแสวงหาอย่างชัดเจน จู่ๆ 

ก็ไม่มีอะไรให้ท่านต้องแสวงหา พอไม่มีอะไรให้แสวงหา และสิ่งที่ท่าน

แสวงหาหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเปล่า ทันใดนั้นท่านก็หันเหความ

สนใจเข้ามาภายในตัวท่าน ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ท่านต้องแสวงหาแล้ว มีแต่

ความปรารถนาที่จะรู้จักผู้แสวงหาเท่านั้น

หากยังมีอะไรให้ท่านต้องแสวงหาอยู่ ท่านก็ยังเป็นผู้ฝักใฝ่ทาง

โลกอยู ่หากไม่มอีะไรให้ท่านต้องแสวงหาแล้ว และท่านถามค�าถามส�าคญั

ท่ีว่า “ผู้แสวงหาคนนี้คือใคร” ท่านก็จะเป็นผู้จริงใจในศาสนา นี่คือวิธีที่

ข้าพเจ้าใช้จ�าแนกระหว่างผู้ฝักใฝ่ทางโลกกับผู้จริงใจในศาสนา หากท่าน

ยังแสวงหาอะไรสักอย่างอยู่ ซึ่งอาจอยู่ในโลกหน้า อยู่บนฝั่งแห่งความ 
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รูแ้จ้ง อยูใ่นแดนสุขาวดี หรอือยูใ่นสรวงสวรรค์ ท่านกย็งัเป็นผูฝั้กใฝ่ทางโลก

อยู่ หากการแสวงหายตุลิง แล้วท่านกเ็ริม่ตระหนกัขึน้มาทนัทว่ีา มสีิง่เดยีว 

เท่านั้นที่ท่านต้องรู้ในตอนนี้ นั่นคือ “ผู้แสวงหาที่อยู่ภายในตัวฉันคือใคร 

พลงังานทีต้่องการแสวงหาคอือะไร ฉนัคอืใคร” ท่านกจ็ะเปลีย่นสภาวะไป 

คุณค่าทั้งหลายจะเปลี่ยนไปทันที ท่านจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภายใน จากนั้น 

ก็ไม่มีใครเคยเหน็ราเบยีนัง่บนถนนเพือ่หาเขม็ทีท่�าหล่นหายทีไ่หนสกัแห่ง

ในความมืดมิดของจิตวิญญาณของเธอเอง

ทันทีที่ท่านเริ่มเคล่ือนเข้าสู่ภายใน...มันจะมืดมากในตอนแรก  

ราเบยีกล่าวถกูแล้วว่ามนัมดืมากจรงิๆ เพราะหลายชาตภิพแล้วทีท่่านไม่ได้ 

ด�ารงอยู่ในโลกภายใน สายตาของท่านจับจ้องไปที่โลกภายนอกมานาน 

ท่านเคยเฝ้าด ูเคยสงัเกตดบู้างไหมว่า เวลาทีท่่านกลบัเข้ามาจากถนนทีม่ี

แสงแดดแรงกล้าและร้อนแรง บ้านของท่านก็จะมืดลงทันที เพราะสายตา

ของท่านจับจ้องแสงภายนอกมานานมาก ม่านตาจงึหดตวั ดงันัน้เวลาอยูใ่น 

ที่มืดม่านตาจะต้องคลายตัว เพราะม่านตาจ�าเป็นต้องเปิดช่องรับแสง 

มากๆ ส่วนในทีส่ว่างช่องรบัแสงเปิดน้อยๆ กพ็อแล้ว และนัน่คอืการท�างาน

ของดวงตามนุษย์

ดังนั้นเวลาที่ท่านกลับเข้ามาจากข้างนอก บ้านของท่านจะดูมืด 

แต่พอท่านนั่งพักสักครู่ ไม่นานนักความมืดก็จะหายไป บ้านของท่านจะ

สว่างขึ้น เพราะม่านตาของท่านคลายตัวแล้ว หลายชาติภพแล้วที่ท่าน

ออกไปอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์อันร้อนแรงในโลกภายนอก เม่ือท่านจะเข้า

มาข้างใน ท่านจึงลืมไปสนิทว่าจะเข้ามาอย่างไรและปรับสายตาอย่างไร 

สมาธิภาวนาไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการปรับทัศนะของท่านให้มองเห็นได้

กว้างไกลและชัดเจนขึ้น

ในประเทศอนิเดยีมสีิง่หนึง่ทีเ่ราเรยีกว่าตาทีส่าม ซึง่ไม่ใช่ดวงตา 

จริงๆ ที่อยู ่บนใบหน้า แต่เป็นการปรับทัศนะของท่านอย่างสมบูรณ ์
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ไม่นานนักความมืดก็จะไม่ใช่ความมืดอีกต่อไป เพราะท่านจะรู้สึกถึงแสง

ละมุนที่แผ่ซ่านอยู่ในความมืด หากท่านมองเข้าไปภายในตัวท่าน มองไป

เรือ่ยๆ ท่านก็จะค่อยๆ รูส้กึถงึแสงอนังดงามภายในตวัท่าน ซึง่ไม่ร้อนแรง 

เหมือนแสงอาทิตย์ แต่นุ่มนวลเหมือนแสงจันทร์มากกว่า ไม่ใช่แสงที่

บาดตาหรือแยงตา แต่เป็นแสงที่เย็นตา อ่อนโยน และปลอบประโลมให้

คลายความเจ็บปวด 

อกีไม่นานเมือ่ถงึเวลาทีท่่านปรบัสายตาเข้ากบัแสงภายในตวัท่าน

แล้ว ท่านจะเห็นว่าท่านคือแหล่งก�าเนิด ผู้แสวงหาคือสิ่งที่แสวงหา ท่าน

จะเห็นว่าสิ่งล�า้ค่าอยู่ภายในตัวท่าน ปัญหาทั้งหมดคือท่านก�าลังแสวงหา 

สิง่ล�า้ค่านีใ้นโลกภายนอก ท่านก�าลังแสวงหาส่ิงล�า้ค่านีท้ีไ่หนสกัแห่งในโลก

ภายนอก ส่ิงล�า้ค่าอยูภ่ายในตวัท่านตลอดมา ท่านก�าลงัแสวงหาสิง่ล�้าค่านี้ 

ผิดทิศทาง เรื่องก็มีอยู่แค่นี้เอง

ท่านมทีกุสิง่ทกุอย่างพร้อมอยูแ่ล้วเช่นเดยีวกบัคนอืน่ๆ เช่นเดยีวกบั

พระพุทธเจ้า โมเสส หรือพระมูฮัมหมัด ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่

แล้ว เพียงแต่ท่านแสวงหาผิดทิศทางอยู่เท่านั้นเอง ท่านไม่ได้ยากไร ้

ไปกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระมูฮัมหมัด พระเจ้าไม่เคยทรงสร้างคนยากไร้ 

ข้ึนมา เพราะพระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นมาจากความรุ่มรวยของพระองค์  

ดงันัน้พระเจ้าจะทรงสร้างคนยากไร้ขึน้มาได้อย่างไรล่ะ ท่านคอืการไหลล้น 

ของพระองค์ ท่านเป็นส่วนหน่ึงของโลกแห่งการด�ารงอยู่ แล้วท่านจะ

ยากไร้ได้อย่างไรล่ะ ท่านมีความรุ่มรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามธรรมชาติ

ของความรุ่มรวย

แต่ท่านก�าลังแสวงหาผิดทิศทาง ท่านจึงพลาดต่อไปเรื่อยๆ แล้ว

ก็ใช่ว่าท่านจะไม่ประสบความส�าเรจ็ในชีวิต ท่านอาจประสบความส�าเร็จได้ 

แต่ท่านก็ยังเป็นคนล้มเหลวอยู่ดี จะไม่มีสิ่งใดท�าให้ท่านพึงพอใจ เพราะ

สิ่งที่ท่านลุถึงในโลกภายนอกไม่อาจเทียบได้กับสิ่งล�้าค่าภายในตัวท่าน  

แสงสว่างภายในตัวท่าน หรือความสุขเปี่ยมล้นภายในตัวท่าน
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การรู้จักตัวเองเกิดขึ้นได้ในสภาวะโดดเดี่ยวล�าพังระดับลึกเท่านั้น 

โดยท่ัวไปแล้วเรารูจ้กัตวัเองจากความเหน็ของผูอ้ืน่ พวกเขาบอกว่า “ท่าน

เป็นคนดี” แล้วท่านก็คิดว่าท่านเป็นคนดี พอพวกเขาบอกว่า “ท่านเป็น 

คนรูปงาม” ท่านก็คิดว่าท่านเป็นคนรูปงาม พอพวกเขาบอกว่า “ท่านเป็น

คนเลว” หรือ “ท่านเป็นคนน่าเกลียด” ไม่ว่าพวกเขาจะกล่าวอะไรเกีย่วกับ

ท่าน ท่านก็เก็บรวบรวมเอาไว้เรื่อยมา จนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์ของ

ท่าน แต่นัน่เป็นอตัลักษณ์จอมปลอมอย่างทีส่ดุ เพราะไม่มใีครรูไ้ด้ว่าท่าน

เป็นใคร มแีต่ท่านเท่านัน้ทีรู่ไ้ด้ว่าตวัเองเป็นใคร พวกเขารู้จกัแค่บางแง่มมุ 

ของท่าน ซึง่แง่มมุเหล่านัน้เป็นเพยีงเปลอืกนอกผวิเผนิของท่าน พวกเขา 

รู้จักแค่อารมณ์ที่ท่านมีช่ัวครั้งช่ัวคราว พวกเขาไม่ได้มองทะลุเข้าไปที่

ศูนย์กลางภายในตัวท่าน แม้แต่คนรักของท่านก็ยังไม่สามารถมองทะลุ

เข้าไปยงัส่วนลกึทีส่ดุภายในตวัท่าน ซึง่ท่านจะอยูต่ามล�าพงัอย่างถงึทีส่ดุ 

ณ ตรงนั้น และมีแต่ ณ ตรงนั้นที่ท่านจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร

ผู้คนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเชื่อสิ่งที่ผู้อื่นบอก และไม่ได้เป็นอิสระ

จากผูอ้ืน่ นัน่คอืเหตผุลว่าท�าไมผูค้นจงึกลวัความเหน็ของผูอ้ืน่ หากพวกเขา 

คดิว่าท่านเป็นคนเลว ท่านก็จะกลายเป็นคนเลว หากพวกเขาประณามท่าน 

ท่านก็จะเริ่มประณามตัวเอง หากพวกเขาบอกว่าท่านเป็นคนบาป ท่านก็

จะเริ่มรู้สึกผิด เพราะท่านต้องอาศัยความเห็นของผู้อื่นในการรู้จักตัวเอง 

ท่านต้องเป็นไปตามความคิดของพวกเขาไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะ

เปลีย่นความคิด นีคื่อการท�าให้ตกเป็นทาสอย่างแยบยล หากท่านต้องการ

เป็นทีรู่จ้ักในแบบทีท่่านเป็นคนด ีมคีณุค่า มรีปูงาม หรอืมสีตปัิญญา ท่าน

ก็ต้องยอมประนีประนอมกับคนที่ท่านอาศัยความเห็นไปตลอด

เกิดปัญหาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้ว เพราะเมื่อมีคนมากมายป้อน

ความเห็นต่างๆ นานาเข้าสู่จิตของท่าน ซึ่งล้วนเป็นความเห็นที่ขัดแย้ง

กัน ตรงนี้เองที่ท�าให้ความสับสนอันใหญ่หลวงปรากฏขึ้นภายในตัวท่าน 




