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การด�าเนินชีวิตในแต่ละวันนั้น มักมีค�าสองค�าที่มักถูกใช้กันอยู่

บ่อยๆ กค็อื “ความฝัน” และ “ความจรงิ” ซึง่แต่ละคนก็มักจะให้นยิามของ

ทั้งสองค�าแตกต่างกันไป บ้างยกให้ความฝันเกิดขึ้นเฉพาะในยามที่เรา

หลับ ในขณะท่ีความจริงคือสิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ บ้างก็ยกให้ 

ความฝันคือสิ่งที่เราอยากให้เป็น (เพ้อฝัน) ในขณะที่ความจริงคือสิ่ง

ธรรมดาทีบ่างคร้ังก็ดนู่าเบือ่หน่าย สิง่ทีน่่าสนใจก็คอื แล้วนยิามท่ีแท้จริง

ของความฝันและความจริงคืออะไร และท�าไมผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ 

ถึง (ดูเหมือน) เลือกที่จะด�าเนินชีวิตอยู่กับความฝันมากกว่าความจริง 

“ความฝัน” นั้นดูช่างสวยงามตระการตา เราจะเป็นอะไรก็ได้  

ท�าอะไรก็ได้ เราฝันได้ไม่จ�ากัดเวลา ทัง้ยามท่ีหลบัตาและลืมตา ย่ิงความฝัน

นั้นสวยงามเพียงใด เรายิ่งไม่อยากตื่นมากเท่านั้น ทว่าแม้ฝันนั้น 

จะสวยงามเลศิเลอแค่ไหน ท้ายทีสุ่ดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิง่เหล่านัน้มิใช่

เรื่องจริงแต่อย่างใด ส่วน “ความจริง” ที่ดูจะธรรมดาและไม่น่าภิรมย์นั้น 

กลายเป็นสิ่งที่เราอยากผันหน้าหนีและปฏิเสธที่จะยอมรับ ท้ังๆ ที่ 

ความจริงเป็นสิง่ท่ีเลอค่าทีส่ดุ เพราะความจริงไม่เคยหลอกลวง ความจริง

ไม่อาจเป็นอื่นใดได้อีก นอกจาก “ความจริง” และมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า 

ความจริง คือส่ิงท่ีเก่ียวเนือ่งกับ “ความตระหนกัรู้” ท่ีมีอยูใ่นตวัเราอยู่แล้ว

ตั้งแต่แรก 

ค�าน�าส�านักพิมพ์ ธรรมชาตขิองเราโดยแท้ คือ การเป็น “ผู้รู้” ...แต่ด้วยม่านหมอก

ของความคิด ทั้งจากอัตตา กลุ่มชน และสังคม ได้ปกคลุมธรรมชาต ิ

ที่แท้จริงของเราไว้นานแสนนาน เราจึงหลับใหล และใช้ชีวิตราวกับเรา

ก�าลงัฝัน เราหลงลืมทีจ่ะรู้ตวั และปล่อยตวัปล่อยใจล่องลอยไปกับความ

คิดฝันท้ังปวง จนเราไม่อาจแยกแยะได้ว่าอะไรคือความฝัน อะไรคือ 

ความจริง

มีเพยีงสิง่เดียวท่ีจะท�าให้เรากลบัมาสูช่วีติอนัแท้จริงได้ นัน่ก็คือ 

“การตื่น” กระนั้นการตื่นก็ไม่ใช่แค่การลืมตา แต่การตื่น คือการท่ีเรา 

“รู้ตัว” อย่างเต็มเปี่ยม รู้ทุกขณะท่ีก�าลังกระท�า รู้ทุกขณะแม้กระท่ัง 

ความคิด การ “ตืน่รู้” จงึเป็นสิง่เดียวที ่OSHO ต้องการสือ่สารกับทุกท่าน 

ซึ่ง OSHO ใช้วธิกีารปลกุทีส่ัน่สะเทอืนท่านไปทัง้ร่าง ไม่ใช่ร่างกาย แต่

เป็นตวัตนท่ีแท้จริง หรือธรรมชาติอันแท้ของท่านนั่นเอง ทุกถ้อยค�าใน

หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเดียวคือ เพื่อให้ “ตื่น” เพราะหากเราตื่นแล้ว 

เราจะไร้สิ้นความสับสนสงสัย เพราะเรา “รู้” แล้วว่าความจริงคืออะไร  

เราแยกแยะได้ว่าตอนนี้เราก�าลัง “ด�ารงอยู่” หรือก�าลัง “ฝัน” โดยไม่ต้อง

ให้ใครมาบอกหรือตัดสินให้ และนี่คือสิ่งเดียวที่ OSHO ต้องการบอก  

และเสนอแนะวิธีการบางอย่างเพื่อให้เราตื่น

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราส�านักพิมพ ์

ฟรีมายด์ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของ OSHO ทั้ง 10 เล่ม ใน 

ชุดหนังสือ “Insights for a New Way of Living” ซึ่งเป็นชุดหนังสือ

ทีไ่ด้รับความนยิมทีส่ดุตลอด 10 ปีทีผ่่านมาจวบจนถงึปัจจบัุน โดยได้รบั

การแปลแล้วถึง 25 ภาษา และมียอดจ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทั่วโลก 

โดยหนงัสอื “ต่ืนรู”้ (Awareness) เล่มนีเ้ป็นผลงานล�าดับทีส่บิ* ของชดุ

*ต่อจากหนังสือ “ปัญญาญาณ” (Intuition) “วุฒิภาวะ” (Maturity) “เชาวน์ปัญญา”  

(Intelligence) “เมตตาอาทร” (Compassion) สนิทใจ (Intimacy) อิสรภาพ (Freedom)  

เด็ดเดี่ยว (Courage) เบิกบานยินดี (Joy) และพลังสร้างสรรค์ (Creativity)
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หนงัสอืนีท่ี้ทางส�านกัพมิพ์ฟรีมายด์ได้เป็นผูจ้ดัพมิพ์เผยแพร่สู่ผู้อ่านชาว

ไทย เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ คุณอิฏฐพร ภู่เจริญ  

เป็นอย่างย่ิง ที่ได้อุทิศเวลาและตั้งใจแปลผลงานหนังสือของ OSHO  

เล่มนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงการปลุกในระดับต่างๆ 

จาก OSHO จนกระทั่ง “ตื่นรู้” หรือตระหนักรู้ด้วยตัวท่านเอง 

ถึงเวลาที่เราจะ “ฟื้น” คืนคุณสมบัติตามธรรมชาติดั้งเดิม และ 

“ตื่น” เพื่อด�ารงชีวิตในความจริงกันแล้วหรือยัง
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 สิ่งส�าคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะต้องเข้าใจเก่ียวกับมนุษย์ก็คือ 

มนษุย์นัน้หลับใหล ถงึแม้ในขณะทีคิ่ดว่าตนก�าลังตืน่อยู ่ก็มิได้เป็นเช่นนัน้ 

ความตืน่นัน้เปราะบาง ความตืน่นัน้เล็กจ้อยเสียจนกระท่ังไม่มีความหมาย

ใดๆ ความตื่นเป็นเพียงชื่อที่ไพเราะ แต่กลับว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง

 ท่านหลับตอนกลางคืน ท่านหลับตอนกลางวัน เป็นเช่นนี้ 

ตั้งแต่เกิดจนตาย ท่านเปล่ียนรูปแบบของการหลับไปเร่ือยๆ แต่ท่าน 

กลับไม่เคยตื่นอย่างแท้จริง นอกเสียจากว่าดวงตาภายในจะเปิดกว้าง 

นอกเสียจากว่าภายในตัวท่านจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง นอกเสียจากว่า

ท่านจะมองเห็นตัวเองได้ว่าท่านคือใคร อย่าคิดว่าท่านก�าลังตื่นอยู่  

เพราะนัน่คือภาพลวงตาอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุของมนษุย์ และเม่ือท่านยอมรับ

ว่าท่านตื่นแล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องพยายามตื่น

 สิง่แรกทีต้่องจ�าให้ฝังใจคอืท่านก�าลังหลับใหล ท่านหลบัอยูอ่ย่าง

สิ้นเชิง ท่านก�าลังฝัน วันแล้ววันเล่า ท้ังขณะท่ีลืมตาและขณะก�าลัง

หลับตา ท่านคือความฝัน ท่านยังไม่ใช่ความจริง 

  แน่นอนว่าในความฝัน ไม่ว่าท่านจะท�าอะไรก็ล้วนแต่ไร้ความหมาย 

ไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็ล้วนแล้วแต่ไร้จดุหมาย ไม่ว่าท่านจะวางแผนอะไร

ก็ล้วนแต่ยังคงเป็นส่วนหนึง่ของความฝันและไม่อาจท�าให้ท่านเหน็ได้ว่า

คืออะไร ดังนัน้ พระพทุธเจ้าทุกพระองค์จงึทรงยนืกรานถงึส่ิงเดียวเท่านัน้ 

นั่นคือการตื่นรู้! เป็นเวลานานหลายศตวรรษมาแล้วท่ีค�าสอนท้ังหมด 

อาจสรุปได้เพียงวลีเดียว นั่นคือจงตื่น! และพระพุทธเจ้าทุกพระองค ์
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ทรงคิดค้นวิธีการและกลยุทธ์ใหม่ๆ ทรงสร้างสภาพแวดล้อม พื้นที่ และ

สนามพลังงานที่จะกระตุ้นให้ท่านเข้าสู่ความตื่นรู้

 ใช่แล้ว ถ้าท่านไม่ถูกกระตุ้น ไม่ถูกเขย่าไปจนถึงราก ท่านก็จะ

ไม่มีวนัตืน่ การหลบัใหลนัน้ช่างเนิน่นานเสยีจนกระทัง่มันได้เอือ้มเข้าไป

ถึงแกนกลางของความเป็นตัวท่าน ท่านจมจ่อมอยู่ในความหลับ แต่ละ

เซลล์ในร่างกาย แต่ละส่วนของจิตใจท่านเต็มไปด้วยความหลับ นี่มิใช่

ปรากฏการณ์เลก็ๆ ดังนัน้เราจ�าเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพือ่

ให้ตื่นตัว เพื่อให้ระมัดระวัง เพื่อที่จะเป็นผู้รับรู้

 ถ้าพระพทุธเจ้าทุกพระองค์ในโลกจะเหน็ชอบกับใจความส�าคญั

เพียงหนึ่งเดียวก็เห็นว่าจะเป็นเร่ืองนี้ มนุษย์ล้วนหลับใหล และมนุษย์

ควรตื่น การตื่นคือเป้าหมาย และการตื่นคือรสชาติของค�าสอนท้ังหมด 

ไม่ว่าจะเป็นซาราธุสตรา เล่าจื้อ พระเยซู พระพุทธเจ้า บาฮุดดิน กาบีร์ 

นานัค เป็นต้น ผู้ตื่นรู้ทั้งหมดล้วนสอนถึงสาระส�าคัญเพียงหนึ่งเดียวใน

ภาษาทีแ่ตกต่างกันไป ด้วยการเปรยีบเทียบท่ีแตกต่างกันไป แต่บทเพลง

ยงัคงเป็นเพลงเดียวกัน เช่นเดียวกับรสเค็มของน�า้ทะเล ไม่ว่าจะชมิจาก

น�้าทะเลในภาคเหนือ ภาคตะวันออก หรือตะวันตก น�้าทะเลก็ยังคงมี 

รสเค็ม และรสชาติแห่งความเป็นพุทธะก็คือการตื่น

 แต่ถ้าท่านยังคงเชื่อต่อไปว่าท่านตื่นแล้ว ท่านก็จะไม่ใช้ความ

พยายามใดๆ เพราะไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องพยายาม ก็แล้วท่าน

จะเดือดร้อนไปท�าไม 

 และท่านก็ได้สร้างศาสนา สร้างพระเจ้า สร้างบทสวด สร้าง

พิธีกรรมต่างๆ จากความฝันของท่าน พระเจ้าคือส่วนหนึ่งของความฝัน 

เช่นเดียวกับส่ิงอื่นๆ การเมืองของท่านก็คือส่วนหนึ่งของความฝัน 

ศาสนาคอืส่วนหนึง่ของความฝัน บทกวี ภาพเขยีน ศลิปะ และไม่ว่าท่าน

จะท�าอะไรกต็าม เนือ่งจากท่านก�าลงัหลับ ท่านจงึท�าส่ิงต่างๆ ตามภาวะ

จิตของท่านเอง
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 พระเจ้าของท่านไม่อาจแตกต่างไปจากตัวท่าน ใครจะสร้าง

พระเจ้า ใครจะก�าหนดรปูร่าง ส ีและรูปแบบต่างๆ ได้ล่ะ ท่านเป็นผู้สร้าง 

ท่านได้หล่อหลอมขึน้มา พระเจ้ามีดวงตาเหมือนท่าน มีจมูกเหมือนท่าน 

และมีจติใจเหมือนท่าน! ในพระคมัภร์ีเก่า พระเจ้าตรัสว่า “ข้าเป็นพระเจ้า

ขี้อิจฉา!” แล้วใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าข้ีอิจฉาขึ้นมาล่ะ พระเจ้าไม่อาจจะ

อิจฉาได้ และถงึแม้พระเจ้าจะขีอ้จิฉาจรงิ แล้วการอจิฉานีมั้นผิดตรงไหน 

และถ้าแม้กระท่ังพระเจ้ายังขี้อิจฉาแล้ว จะผิดตรงไหนถ้าท่านจะอิจฉา

บ้าง ใครจะว่าอะไรท่านได้ล่ะ ในเมื่อความอิจฉาเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์!

 ในพระคัมภีร์เก่า พระเจ้าตรัสว่า “ข้าเป็นพระเจ้าที่โกรธเกรี้ยว! 

ถ้าเจ้าไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง ข้าจะท�าลายเจ้า จะโยนเจ้าลงไปในไฟนรก 

ชั่วกัปชั่วกัลป์ และเนื่องจากข้าขี้อิจฉา ดังนั้น ห้ามเจ้าหันไปบูชาผู้อื่น 

เพราะข้ามิอาจทนได้” ใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าเช่นนี้ ท่านอาจสร้างภาพ

เช่นนีอ้อกมาจากความอจิฉาของท่าน จากความโกรธของท่าน นีค่อืภาพ

ทีท่่านสร้างขึน้มา นีคื่อเงาของท่าน มันสะท้อนถงึตวัท่านเอง มิใช่ใครอืน่ 

เช่นเดียวกับพระเจ้าทุกพระองค์ในทุกศาสนา

 ด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงไม่เคยเอ่ยถึงพระเจ้า พระองค์

ตรัสว่า “มีประโยชน์อันใดที่จะพูดถึงพระเจ้ากับคนที่ก�าลังหลับอยู ่  

พวกเขาจะฟังในขณะทีห่ลบั พวกเขาจะฝันถงึส่ิงใดก็ตามท่ีมีคนพดูด้วย 

และพวกเขาจะสร้างพระเจ้าของเขาเอง ซึ่งล้วนแต่ผิดทั้งสิ้น ไร้ความ

สามารถทั้งสิ้น ไร้ความหมายทั้งสิ้น เราไม่ควรมีพระเจ้าเช่นนั้น”

 ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่สนใจท่ีจะพูดถึงพระเจ้า ความสนใจ

ทั้งหมดของพระองค์คือ ปลุกให้ท่านตื่น 

 มีเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งในศาสนาพุทธท่านหนึ่ง

ก�าลังนั่งอยู่ริมแม่น�้าในตอนเย็นและเพลิดเพลินไปกับเสียงน�้า เสียงลม 

ที่พัดผ่านต้นไม้ ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพระอาจารย์ว่า 

“ท่านจะบอกถึงสาระส�าคัญของศาสนาท่านในหนึ่งประโยคได้หรือไม่” 
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 พระอาจารย์ยังคงนิ่ง เงียบสนิทราวกับไม่ได้ยินค�าถาม ชาย 

ผู้นั้นจึงถามอีกครั้ง “ท่าน! หูหนวกหรืออย่างไร”

 พระอาจารย์กล่าวว่า “อาตมาได้ยินค�าถามของเจ้าแล้ว และ

อาตมาก็ตอบไปแล้ว ความเงียบคือค�าตอบ การหยุดนิ่งคือค�าตอบของ

อาตมา”

 ชายผู้นั้นกล่าวว่า “ข้าไม่อาจเข้าใจค�าตอบอันลึกล�า้ของท่านได้ 

ท่านช่วยพูดให้ชัดกว่านี้อีกสักนิดจะได้ไหม” 

 พระอาจารย์ใช้นิ้วเขียนค�าว่า “สมาธิ” บนผืนทราย ชายผู้นั้น

กล่าวว่า “ตอนนี้ข้าอ่านได้แล้ว มันดีข้ึนนิดหน่อย อย่างน้อยข้าก็ได้ค�า 

ที่จะน�ามาครุ่นคิดแล้ว แต่ท่านจะอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้อีกนิดได้ไหม”

 พระอาจารย์เขยีนค�าว่า “สมาธ”ิ อกีครัง้หนึง่ แน่นอนว่าคราวนี้

ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น ชายหนุ่มรู้สึกอาย สับสน ขุ่นเคือง และโกรธ เขา

บอกว่า “ท่านเขียนค�าว่า ‘สมาธิ’ อีกแล้วหรือ ท่านจะอธิบายให้ชัดกว่านี้

ไม่ได้หรือ” 

 พระอาจารย์จึงเขียน “สมาธิ” ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 

 ชายหนุ่มพูด “ท่านคงจะบ้าไปแล้ว”

 พระอาจารย์กล่าวว่า “อาตมาบอกตรงๆ ไปแล้วนะ ค�าตอบแรก

คือค�าตอบท่ีถูก ค�าตอบท่ีสองยังไม่ถูกสักเท่าไร ค�าตอบที่สามนั้นผิด 

ออกไป และค�าตอบท่ีสีย่ิง่ผดิไปใหญ่” เพราะเม่ือท่านเขยีนค�าว่า “สมาธิ” 

ด้วยตัวอักษรใหญ่ เท่ากับว่าท่านได้ท�าให้ค�านี้กลายเป็นพระเจ้า 

 นี่คือสาเหตุที่ค�าว่า พระเจ้า (God) จึงขึ้นต้นด้วยตัว G เพราะ 

เม่ือใดก็ตามท่ีท่านต้องการท�าให้บางสิ่งอยู่สูงสุดหรือยิ่งใหญ่ท่ีสุด ท่าน

จะเขียนด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พระอาจารย์กล่าวว่า “อาตมาได้

ท�าบาปไปแล้ว” ก่อนท่ีจะลบตัวอักษรท้ังหมดที่ได้เขียนไปแล้วเอ่ยว่า 

“โปรดฟังค�าตอบแรกของอาตมา มีเพียงค�าตอบนั้นท่ีอาตมาได้บอก 

ความจริง” 
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 ความเงียบคือพื้นที่ที่คนเราจะตื่นรู้ และจิตใจท่ีอื้ออึงคือพื้นท่ี 

ที่คนเราจะยังคงหลับใหล หากใจยังพร�่าเพ้ออยู่ ท่านยังคงหลับใหล ลอง

นัง่เงยีบๆ หากจติใจหายไป ท่านได้ยินแต่เสียงนกร้อง และไม่มีความคิด

ใดๆ อยู่ ความเงียบ... เสียงนกร้อง และไม่มีความคิดใดๆ ในสมอง เป็น

ความเงียบอย่างสมบูรณ์ เม่ือนั้น ความตระหนักรู้จะท่วมท้นขึ้นมา 

ในตัวท่าน ความตระหนักรู้ไม่ได้มาจากภายนอก แต่เกิดข้ึนในตัวท่าน 

เติบโตในตัวท่าน มิฉะนั้นแล้ว จงจ�าไว้ ท่านก�าลังหลับใหลอยู่ 



SAMPLE 

 
 
 
SAMPLE

ความเข้าใจ



SAMPLE 

 
 
 
SAMPLE

         19

ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ค�าว่า “ละท้ิงความเชื่อ” เลย  

แต่ข้าพเจ้าจะบอกว่า จงเบิกบานยินดีกับชีวิต กับ

ความรัก กับสมาธิ กับความงามของโลก กับความ 

ตื่นใจในการด�ารงอยู ่ จงเบิกบานยินดีกับทุกส่ิง! 

เปล่ียนแปลงความจ�าเจให ้ เป ็นความศักด์ิสิทธิ์ 

เปลี่ยนแปลงชายหาดนี้ให้เป็นชายหาดอีกแห่งหนึ่ง 

เปลี่ยนโลกให้เป็นสรวงสวรรค์

แล้วการละทิ้งบางอย่างจะเร่ิมเกิดขึ้นทางอ้อม  

แต่ก็เกิดขึ้นโดยท่ีท่านไม่ต้องท�าอะไรเลย นี่ไม่ใช่การ 

กระท�า แต่แค่เกิดขึ้น ท่านเริ่มละทิ้งความเขลา ท่าน

เร่ิมละทิ้งขยะ ท่านเร่ิมละท้ิงความสัมพันธ์ที่ไร ้ 

ความหมาย ท่านเริ่มละทิ้งงานที่ไม่อาจเติมเต็มความ

เป็นตัวท่านเอง ท่านเริ่มละทิ้งสถานที่ต่างๆ ที่ไม่อาจ

ท�าให้ท่านเตบิโตได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เรียกว่าการละท้ิง 

ข้าพเจ้าเรียกว่า ความเข้าใจ ความตระหนักรู้

ถ้าท่านถอืก้อนหนิไว้ในมือแล้วคดิว่ามันเป็นเพชร 

ข้าพเจ้าจะไม่บอกให้ท่านท้ิงหนิก้อนนัน้เสยี แต่จะบอก

เพยีงว่า “จงตืน่ตวัและมองดูอกีคร้ัง!” ถ้าท่านมองเหน็

ด้วยตัวท่านเองว่าไม่ใช่เพชรแล้ว การท่ีจะละท้ิง 

หรือไม่นั้น ไม่ส�าคัญอีกต่อไป ก้อนหินจะหล่นไปจาก
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มือท่านเอง แต่ถึงแม้ท่านยังต้องการจะถือก้อนหิน 

ต่อไป ท่านจะต้องใช้ความพยายามมาก ท่านจะต้องมี

เจตจ�านงอันม่ันคงท่ีจะถือมันต่อไป แต่ท่านไม่อาจ 

ถือไปได้นาน เพราะเม่ือเห็นแล้วว่าไร้ประโยชน์  

ไร้ความหมาย ท่านก็มีแนวโน้มที่จะโยนมันทิ้ง

และเม่ือมือว่างแล้ว ท่านจึงแสวงหาขุมทรัพย์ 

ที่แท้จริงได้ ซึ่งมิได้อยู่ในอนาคต ขุมทรัพย์ท่ีแท้จริง 

อยู่ที่นี่ ในขณะนี้
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ความตื่นคือหนทางสู่ชีวิต

คนเขลาหลับใหลราวกับตายไปแล้ว 

แต่คุรุตื่นอยู่และมีชีวิตนิรันดร

เขาเฝ้ามอง เขารู้ชัด  

เขามีความสุข! เพราะเห็นว่าการตื่นคือชีวิต

เขามีความสุข ที่ได้เดินตามเส้นทางของผู้ตื่นรู้ 

เขาเฝ้าท�าสมาธิด้วยความเพียร เพื่อแสวงหา

อิสรภาพและความสุข

 - จาก ธรรมบท ของพระโคตมพุทธเจ้า

 พวกเรายังคงใช้ชีวิตอยู ่อย่างไม่ระมัดระวังต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

รอบตัว ถึงแม้เราท�าทุกส่ิงได้อย่างดี ไม่ว่าจะท�าอะไร เราก็ท�าได้ดี 

จนกระทั่งไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ตัวเพื่อท�าส่ิงนั้น มันกลายเป็นกลไก 

กลายเป็นเร่ืองอัตโนมัติ เราท�าหน้าท่ีเหมือนหุ่นยนต์ เรายังไม่ได้เป็น

มนุษย์ แต่เราเป็นเครื่องจักร

 นี่คือสิ่งที่ จอร์จ เกอร์ดเจฟฟ์* เคยพูดซ�้าแล้วซ�้าเล่า ว่าคนที่มี

ชีวิตอยู่ก็คือเคร่ืองจักร เขาท�าให้ผู้คนมากมายขุ่นเคือง เพราะไม่มีใคร

อยากถูกเรียกว่าเป็นเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรอยากจะถูกเรียกว่าพระเจ้า 

*จอร์จ เกอร์ดเจฟฟ์ (George Gurdjieff ค.ศ. 1866-1949) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย

เรื่องของคนกับหนู
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เพื่อท่ีจะได้รู้สึกมีความสุขและล�าพอง เกอร์ดเจฟฟ์เคยเรียกผู้คนว่า

เคร่ืองจกัร และเขาก็พดูถกู ถ้าท่านมองดูตวัเอง ท่านจะรู้ว่าตวัเองท�าตวั

ประหนึ่งกลไกมากแค่ไหน

 พาฟลอฟ* นกัสรีรวทิยาชาวรสัเซยี และสกินเนอร์** นกัจติวทิยา

ชาวอเมริกัน พูดเกี่ยวกับมนุษย์ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 99.9 ทั้งสองเชื่อว่า

มนุษย์คือเคร่ืองจักรท่ีสวยงาม แค่นั้นเอง ไม่มีจิตวิญญาณในตัวมนุษย ์

ข้าพเจ้าบอกว่าทั้งสองพูดถูกร้อยละ 99.9 เพราะพวกเขาพลาดไปเพียง

เล็กน้อย ส่วนเล็กน้อยที่ว่านั้นหมายถึงพระพุทธเจ้า ผู้ตื่นรู้ท้ังปวง แต่

เรื่องนี้ก็พอให้อภัยได้ เพราะพาฟลอฟไม่เคยพบพระพุทธเจ้า เขาได้แต่

พบผู้คนหลายล้านคนที่เป็นเหมือนท่าน

 สกินเนอร์ศึกษาถึงเร่ืองมนุษย์และหนู และพบว่าท้ังสองไม่ 

แตกต่างกัน หนเูป็นสิง่มีชวีติทีเ่รียบง่าย แค่นัน้เอง มนษุย์อาจจะซบัซ้อน

กว่าเล็กน้อย มนุษย์จึงเป็นเคร่ืองจักรที่ซับซ้อนมาก ในขณะที่หนูเป็น

เคร่ืองจกัรท่ีเรียบง่าย เม่ือการศึกษาหนทู�าได้ง่ายกว่า นกัจติวิทยายงัคง

ศึกษาจากหนูต่อไปเพื่อท่ีจะน�ามาสรุปเก่ียวกับมนุษย์ และข้อสรุป 

ส่วนใหญ่มักจะถกูต้อง โปรดสังเกตว่าข้าพเจ้าใช้ค�าว่า “ส่วนใหญ่” เพราะ

หนึง่ในสิบของร้อยละหนึง่นัน้เป็นปรากฏการณ์ท่ีส�าคัญทีสุ่ดทีเ่คยเกิดขึน้ 

ทั้งพระพุทธเจ้า พระเยซู พระโมฮัมหมัด บุคคลผู้ตื่นรู้เพียงไม่ก่ีคน 

เหล่านี้คือมนุษย์ที่แท้จริง แล้วบี. เอฟ. สกินเนอร์ จะพบพระพุทธเจ้าได้ 

ที่ไหน แน่นอนว่าไม่ใช่ในอเมริกา...

*อีวาน เปโตรวิช ปาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) ค.ศ. 1849-1936 นักจิตวิทยา

และสรีรวิทยาชาวรัสเซีย-โซเวียต ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์เม่ือ  

ค.ศ. 1904 จากงานวิจัยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักจากการอธิบาย

ปรากฏการณ์การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิม

**บี. เอฟ. สกินเนอร์ (B. F. Skinner) ค.ศ. 1904-1990 นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้คิด

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท�า
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 ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาว่า :

ชายคนหนึง่ถามบาทหลวงในศาสนายวิว่า “ท�าไม

พระเยซูถึงไม่เลือกมาเกิดในอเมริกาศตวรรษท่ีย่ีสิบ” 

บาทหลวงยักไหล่แล้วกล่าวว่า “ในอเมริกาน่ะหรือ คง

เป็นไปไม่ได้หรอก อย่างแรกเลย ท่านจะหาสาว

พรหมจรรย์ได้ที่ไหนล่ะ และอย่างที่สอง ท่านจะหา 

นักปราชญ์สามคนได้ที่ไหนล่ะ” 

 บี. เอฟ. สกินเนอร์ จะหาพระพทุธเจ้าได้ท่ีไหน และถงึแม้ว่าเขา

จะพบพระพุทธเจ้า อคติหรือความคิดท่ีเขามีอยู่ก่อนหน้านี้ ท�าให้เขา 

ไม่อาจมองเหน็พระพทุธเจ้าได้ เขาจะยังคงมองเหน็แต่หนขูองเขาต่อไป 

และไม่อาจเข้าใจถงึสิง่ท่ีหนทู�าไม่ได้ เช่น หนไูม่นัง่สมาธ ิหนไูม่อาจตรัสรู้

ได้ แต่เขาก็ยังสร้างภาพมนุษย์ขึ้นมาราวกับเป็นเพียงหนูที่ขยายขนาด

ขึ้นมาเท่านั้น และข้าพเจ้าก็ยังบอกได้ว่าเขาพูดถูกส�าหรับคนส่วนใหญ่ 

ข้อสรุปของเขาไม่ผิด และพระพุทธเจ้าก็จะเห็นด้วยกับเขาเก่ียวกับสิ่ง 

ทีเ่รียกกันว่ามนษุยชาตท่ัิวไป มนษุย์ทัว่ไปนัน้หลับสนทิ ถงึข้ันท่ีสตัว์อืน่ๆ 

ไม่อาจหลับได้สนิทขนาดนั้น 

 ท่านเคยเหน็กวางในป่าหรือไม่ มันดูตืน่ตวัแค่ไหน มันเดินอย่าง

ระมัดระวังแค่ไหน ท่านเคยเห็นนกบนต้นไม้หรือไม่ มันมองสิ่งต่างๆ ที่

เกิดขึ้นรอบตัวอย่างชาญฉลาดแค่ไหน ถ้าท่านเดินเข้าไปใกล้นก มันจะ

ยอมให้ท่านเข้าใกล้เพยีงชัว่ระยะหนึง่เท่านัน้ แต่หลังจากนัน้ ถ้าท่านก้าว

เข้าไปใกล้ขึน้อีกสกัก้าว มันก็จะบินหนไีป นกมีความตืน่ตวัในระดับหนึง่

เก่ียวกับอาณาเขต ถ้าใครสักคนล่วงล�้าเข้าไปในอาณาเขตนั้น นั่นคือ

อันตราย

 หากมองไปรอบตัว ท่านจะประหลาดใจ มนุษย์ดูเหมือนจะเป็น

สัตว์ที่หลับใหลได้ลึกมากที่สุดในโลก
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ผู ้หญิงคนหนึ่งซื้อนกแก้วมาจากงานประมูล 

เครือ่งเรือนของซ่องโสเภณทีีห่รหูราแห่งหนึง่ และคลุม

ผ้าซ่อนนกแก้วไว้ในกรงเป็นเวลาสองสปัดาห์ ด้วยหวงั

จะให้มันลมืค�าศพัท์หยาบโลน ในทีสุ่ด เม่ือเปิดผ้าคลุม

กรงออกมา นกแก้วก็มองไปรอบๆ แล้วส่งเสียง “แกว้ก! 

บ้านใหม่ คุณแม่คนใหม่” พอลกูสาวของหญงิคนนีเ้ดิน

เข้ามา มันก็ร้องว่า “แกว้ก! สาวน้อยคนใหม่” 

เ ม่ือสามีของหญิงคนนี้กลับบ ้านมาในเวลา 

กลางคืน นกแก้วร้องว่า “แกว้ก! แกว้ก! ลูกค้าคนเดมิ!”

 มนุษย์อยู่ในภาวะล่มสลาย จริงๆ แล้ว นี่คือความหมายของ

นิทานสุภาษิตของชาวคริสต์เก่ียวกับการล่มสลาย หรือการถูกขับจาก

สวรรค์ของอาดัม เพราะเหตใุดอาดัมกับอฟีจงึถกูขบัออกจากสรวงสวรรค์ 

ทัง้สองถกูขับออกมาเพราะกินผลไม้แห่งความรู้ ท้ังสองถกูขบัไล่ออกมา

เพราะพวกเขาได้กลายเป็นจติ และทัง้สองสญูเสยีความรู้ตวั ถ้าท่านกลาย

เป็นจิต ท่านจะสูญเสียความรู้ตัว จิตหมายถึงการหลับ จิตหมายถึงเสียง

อือ้องึ จติหมายถึงความเป็นกลไก หากท่านกลายเป็นจติ ท่านจะสญูเสยี

ความรู้ตัว

 ดังนั้น งานทั้งหมดที่จะต้องท�าก็คือต้องกลับมารู้ตัวอีกครั้งและ

ปล่อยจิตออกไป ท่านจะต้องโยนระบบทั้งหมดท่ีได้รวบรวมไว้ในฐานะ 

ทีเ่ป็นความรู้ทิง้ไป เพราะความรู้นีเ่องทีท่�าให้ท่านหลบัใหล ดังนัน้ ยิง่คน

คนหนึ่งรู้มากเท่าใด เขายิ่งหลับใหลมากขึ้นเท่านั้น 

 นี่คือข้อสังเกตของข้าพเจ้าเช่นกัน ชาวบ้านท่ีไร้เดียงสานั้น 

ตื่นตัวและตื่นรู้ได้มากกว่าศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักบวชใน

วัด นักบวชไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านกแก้ว และนักวิชาการใน

มหาวิทยาลัยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเร่ืองไร้สาระ พวกเขาเต็มไปด้วย
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เสียงอันไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง มีเพียงจิตใจแต่ไร้ความรู้ตัว

  คนท่ีท�างานกับธรรมชาติ เช่น ชาวนา ชาวสวน คนตัดฟืน

ช่างไม้ จติรกร ล้วนแต่มีความตืน่ตวัมากกว่าผูค้นทีท่�างานในมหาวทิยาลยั

ในต�าแหน่งคณบด ีรองอธกิารบดี หรืออธกิารบดี เพราะเม่ือท่านท�างาน

กับธรรมชาติ ธรรมชาติมีความตื่นตัว ต้นไม้มีความตื่นตัว แน่นอนว่า 

รูปแบบของความตื่นตัวนั้นจะแตกต่างกันไป แต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มี

ความตื่นตัวมาก

 ตอนนี้มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับความตื่นตัวนั้นแล้ว 

ถ้าคนตัดฟืนเดินถือขวานเข้ามาพร้อมทั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้า

ที่จะตัดต้นไม้ ต้นไม้ทั้งหมดมองเห็นเขาแล้วส่ันสะท้าน เรามีข้อพิสูจน์

ทางวทิยาศาสตร์ส�าหรับเร่ืองนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้พดูอย่างกว ีแต่ข้าพเจ้าพดู

ในเชงิวทิยาศาสตร์ ตอนนีมี้เคร่ืองมือทีจ่ะวดัว่าต้นไม้มีความสขุหรือไม่มี

ความสุข กลวัหรือไม่กลวั เศร้าหรือสขุ เม่ือคนตดัฟืนมาถงึ ต้นไม้ท้ังหมด

ที่มองเห็นเขาเริ่มสั่นสะท้าน ต้นไม้เหล่านี้เริ่มตระหนักว่าความตายใกล้

เข้ามา ถึงแม้คนตัดฟืนยังไม่ได้ตัดต้นไม้เลยสักต้น เขาแค่เดินมาถึง

เท่านั้น

 อีกเรื่องหนึ่งที่แปลกยิ่งข้ึนไปอีกก็คือ ถ้าคนตัดฟืนเพียงแต่ 

เดินผ่านโดยไม่มีความตัง้ใจท่ีจะตดัต้นไม้ เม่ือนัน้ ไม่มีต้นไม้ใดหวาดกลัว 

ทั้งๆ ที่เป็นคนตัดฟืนคนเดียวกัน ขวานด้ามเดียวกัน ดูเหมือนว่าความ

ตัง้ใจทีจ่ะตดัต้นไม้นัน้ส่งผลกระทบถงึต้นไม้ ซึง่หมายความว่าความตัง้ใจ

ของเขาเป็นที่รับรู้ นั่นคือต้นไม้ถอดรหัสของความรู้สึกนั้นได้

 และยังมีการสังเกตข้อเท็จจริงที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในเชิง

วทิยาศาสตร์ ถ้าท่านเข้าไปในป่าและฆ่าสตัว์หนึง่ตวั ไม่เพยีงแต่อาณาจกัร

ของสตัว์ในบรเิวณนัน้จะสัน่สะเทอืน แต่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านฆ่า

กวาง กวางทัง้หมดทีอ่ยู่ในบรเิวณนัน้จะรู้สกึถงึบรรยากาศของฆาตกรรม 

และพวกมันจะเศร้า มีการสั่นสะเทือนเกิดข้ึน เกิดความกลัวขึ้นมาโดย
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ไม่มีเหตุผล ถึงแม้มันอาจไม่เห็นกวางที่ถูกฆ่า แต่พวกมันต่างก็ได้รับ 

ผลกระทบอย่างลกึซึง้ ท้ังโดยสญัชาตญาณ โดยความหย่ังรู้ ไม่เพยีงแต่

กวางเท่านัน้ทีไ่ด้รับผลกระทบ แต่ต้นไม้ก็ได้รับผลกระทบ นกแก้วได้รับ 

ผลกระทบ เสือได้รับผลกระทบ นกอนิทรไีด้รับผลกระทบ ใบหญ้าได้รับ

ผลกระทบ การฆาตกรรมเกิดขึน้แล้ว การท�าลายเกิดขึน้แล้ว ความตาย

เกิดข้ึนแล้ว ทุกสิ่งท่ีอยู่ล้อมรอบล้วนได้ผลกระทบ แต่คนดูเหมือนจะ 

หลับใหลมากทีสุ่ด

 ดังนั้น เราจึงควรใคร่ครวญถึงพระสูตรของพระพุทธเจ้าอย่าง 

ลึกซึ้งและน�ามาปฏิบัติตาม พระองค์ตรัสว่า :

 การตื่นคือวิถีสู่ชีวิต 

 ท่านมีชวิีตอยู่เฉพาะในส่วนท่ีตระหนกัรู้เท่านัน้ ความตระหนกัรู้

คือความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตาย ท่านมิได้มีชีวิตเพียง

เพราะก�าลังหายใจอยู่เท่านั้น ในทางกายภาพแล้ว ท่านอาจได้รับการ

รักษาให้มีชีวิตรอดต่อไปในโรงพยาบาลโดยมิได้มีความรู้ตัวเลย หัวใจ

ของท่านยังคงเต้นต่อไป และท่านก็หายใจได้ ท่านอาจจะคงมีชีวิตด้วย

ระบบกลไกเช่นนั้นเป็นเวลาหลายปี ท่านยังหายใจได้ หัวใจยังเต้นอยู่ 

และเลือดยังคงหมุนเวียน ในปัจจบัุนนี ้ผูค้นมากมายในประเทศทีพ่ฒันา

แล้วทั่วโลกก�าลังนอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาล เพราะเทคโนโลยีระดับ

สูงช่วยให้ท่านชะลอความตายออกไปได้อย่างไม่มีก�าหนด ท่านจะรักษา

ชีวิตได้ต่อไปอีกหลายปี หากว่านี่หมายถึงชีวิตแล้วท่านยังคงมีชีวิต 

ต่อไปได้ แต่นีไ่ม่ถือเป็นชวิีตแต่อย่างใด การนอนนิง่เป็นผกันัน้ไม่ใช่ชวีติ

 พุทธะมีค�าจ�ากัดความท่ีแตกต่างกันออกไป โดยหมายรวมถึง

ความตระหนักรู้ ท่านมิได้มีชีวิตอยู่เพราะหายใจได้ ท่านมิได้มีชีวิตอยู่

เพราะเลือดในกายหมุนเวียน แต่ท่านมีชีวิตอยู่เม่ือท่านตื่น ดังนั้น  

นอกเหนือจากผู้ตื่นรู้แล้ว ไม่มีใครมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงเลย ท่านเป็น

ซากศพที่เดิน พูด ท�าสิ่งต่างๆ ได้ ท่านเป็นเพียงหุ่นยนต์ 
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 พระพุทธเจ้าตรัสว่า การตื่นคือหนทางแห่งชีวิต ท่านจงตื่นให้

มากขึน้ แล้วท่านจะมีชวีติชวีามากขึน้ ชวีติคือพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอืน่ใด 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับชีวิตและความตื่น ชีวิตคือพระเจ้า และ

ความตระหนักรู้คือวิธีการ คือเทคนิคให้ได้ชีวิตมา

 คนโง่หลับใหล...

 และคนทั้งหมดล้วนหลับใหล ดังนั้น ทุกคนจึงเป็นคนโง่ โปรด

อย่าได้ขุ่นเคืองไปเลย ข้าพเจ้าจ�าเป็นต้องพูดความจริงอย่างท่ีเป็นอยู่ 

ท่านท�าหน้าที่ในความหลับ ท่านจึงยังคงสะดุดอยู่ร�า่ไป ท่านยังคงท�าสิ่ง

ที่ไม่อยากท�า ท่านท�าส่ิงท่ีเคยตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่ท�า ท่านยังคงท�า

สิ่งที่รู้ว่าไม่ถูกต้อง และท่านไม่ท�าสิ่งที่รู้ว่าถูกต้อง

 เป็นไปได้อย่างไรกัน เพราะเหตใุดท่านจงึไม่อาจเดินให้ตรงทาง

ได้ เพราะเหตุใดท่านจึงถูกดักลงข้างทาง เพราะเหตุใดท่านจึงไขว้เขว

ตลอดเวลา

ชายหนุ่มเสียงดีคนหนึ่งถูกขอให้เข้าร่วมแสดง

ละคร ถึงแม้เขาพยายามปฏิเสธโดยบอกว่าเขามักจะ

ต้องอับอายทุกคร้ังภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้แต่คนชวน 

ก็ยืนยันว่ามันง่ายมาก และเขาก็มีบทพดูเพยีงบรรทัด

เดียวเท่านั้น : “ข้ามาเพื่อลักจุมพิต และผันกายไป

อย่างรวดเร็ว โอ้! ข้าได้ยินเสียงปืน” แล้วจึงเดินออก

จากเวที 

เม่ือถึงเวลาแสดง เขาก็เดินข้ึนเวทีด้วยความ

ประหม่าเพราะต้องสวมกางเกงรัดรูปส้ันแค่เข่าแบบ 

โคโลเนียลในช่วงเวลาสุดท้าย ท้ังยังตกตะลึงเม่ือได้

เห็นนางเอกแสนงามสวมชุดขาวนอนรออยู่บนเก้าอี้ 

ในสวน เขากระแอมและประกาศก้อง “ข้ามาเพือ่จมุพติ
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ลัก ไม่ใช่สิ! เพื่อลักจุมพิต และผายกัน ข้าหมายถึง  

ผันกาย! โอ! ข้าได้ยืนเสียงปิน ไม่ใช่สิ เสียงปุน โอ๊ย! 

ไม่ไหวแล้ว! ฉนัไม่อยากมาเล่นละครนีต่ัง้แต่แรกแล้ว!”

 

  นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้น จงมองชีวิตของท่าน ทุกส่ิงท่ีท่านท�านั้นช่าง

สับสนย่ิงนัก ท่านไม่มีความชัดเจน ท่านไม่มีความเข้าใจใดๆ ท่านไม ่

ตื่นตัว ท่านไม่อาจมองเห็น ท่านไม่อาจได้ยิน แน่นอนว่าท่านมีหูเพื่อให้

ได้ยิน แต่ไม่มีใครอยู่ข้างในท่ีจะท�าความเข้าใจได้ แน่นอนว่าท่านมีตา

เพื่อที่จะมองเห็น แต่ก็ไม่มีใครอยู่ข้างในเช่นกัน ดังนั้น ดวงตาของท่าน

ก็จะยงัคงมองต่อไป และหขูองท่านกจ็ะยังคงฟังต่อไป แต่มิได้เข้าใจอะไร 

และในแต่ละก้าวท่ีท่านสะดุด แต่ละก้าวที่ท่านท�าผิด ท่านก็ยังคงเชื่อ 

ต่อไปว่าท่านรู้ 

 ทิ้งความคิดเหล่านั้นเสยีให้หมด การละทิ้งคอืก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ 

คือขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ เพราะเมื่อท่านละทิ้งความคิดที่ว่า “ฉันรู้แล้ว” ท่าน

ก็จะเริ่มเสาะแสวงหาวิธีและหนทางต่างๆ ที่จะตระหนักรู้ ดังนั้น สิ่งแรก

ที่ท่านจะต้องเข้าใจก็คือ ท่านก�าลังหลับใหลอย่างลึกล�้า

 จติวทิยาสมัยใหม่ค้นพบส่ิงส�าคญับางอย่าง ซึง่ถงึแม้จะเป็นการ

ค้นพบในเชิงปัญญาเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี ถ้าส่ิงเหล่านั้น

ถูกค้นพบในเชิงปัญญาแล้ว อีกไม่นานก็จะมีการน�ามาทดลองตามแบบ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 ฟรอยด์* คอืผูบุ้กเบิกทีย่ิ่งใหญ่ แน่นอนว่าเขาไม่ใช่พระพทุธเจ้า 

แต่ก็เป็นบุคคลท่ีย่ิงใหญ่เพราะเป็นคนแรกท่ีสร้างแนวคิดซึ่งได้รับการ

ยอมรับจากมนุษยชาติกลุ่มใหญ่ว่ามนุษย์มีความไม่รู้ตัวซ่อนอยู่ภายใน 

โดยจติส�านกึมีเพยีงหนึง่ในสิบ และจติไร้ส�านกึมีขนาดใหญ่กว่าจติส�านกึ

*ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud ค.ศ. 1856-1939) ประสาทแพทย์ชาวออสเตรีย  

ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์
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ถึงเก้าเท่า 

 หลังจากนั้น จุง* ลูกศิษย์ของฟรอยด์ จึงได้ก้าวไกลต่อไปอีก 

เล็กน้อย ลึกลงไปอีกเล็กน้อย และค้นพบจิตไร้ส�านึกร่วม** เบ้ืองหลัง

จิตไร้ส�านึกของบุคคลจะมีจิตไร้ส�านึกร่วม ตอนนี้จ�าเป็นต้องมีใครสักคน

ค้นพบอะไรเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งมีอยู่ที่นั่นแล้ว และข้าพเจ้าหวังว่าอีกไม่นาน

การสืบค้นทางจิตวิทยาที่ด�าเนินต่อไปจะช่วยให้ได้พบจิตไร้ส�านึกแห่ง

จักรวาล*** ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้แล้ว 

 ดังนั้นเราจึงอาจพูดถึงจิตส�านึก ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเปราะบาง ส่วน

เล็กๆ ของความเป็นตวัเรา เบ้ืองหลังจติส�านกึคือจติใต้ส�านกึซึง่คลมุเครือ 

ท่านอาจได้ยินเสยีงมันกระซบิ แต่ไม่อาจท�าความเข้าใจได้ จติใต้ส�านกึนัน้ 

อยู ่เบ้ืองหลังและคอยบงการจิตส�านึกอยู ่เสมอ และส่วนที่สามคือ

จิตไร้ส�านึก ซึ่งท่านจะพบได้ก็เฉพาะในความฝันหรือเม่ือท่านเสพยา

เท่านั้น ต่อจากนั้นจึงเป็นจิตไร้ส�านึกร่วม ซึ่งจะพบได้ก็ต่อเม่ือท่านได้

สืบค้นอย่างลึกซึ้งเข้าไปในจิตไร้ส�านึก และถ้าท่านยังคงขุดต่อไป ลึกลง

ไปอีก ท่านจึงจะได้พบจิตไร้ส�านึกแห่งจักรวาล ซึ่งได้แก่ธรรมชาติ 

จิตไร้ส�านึกร่วม คือส่วนรวมของมนุษยชาติทั้งหมดที่มีชีวิตมาจนถึง

*คาร์ล กุสทัฟ จุง (Carl Gustav Jung ค.ศ. 1875-1961) นักจิตบ�าบัดและจิตแพทย์ชาว 

สวิส ผู้ก่อตั้งส�านักจิตวิทยาวิเคราะห์

**แนวคิดเร่ืองจิตไร้ส�านึกร่วม (collective unconscious) ของ คาร์ล จุง หมายถึง

กระบวนการของจิตไร้ส�านึกที่มีมาแต่ก�าเนิดและเป็นเสมือนพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์

ที่มีต่อส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ เช่น ทารกเกิดมาพร้อมกับความโน้มเอียงที่จะ

รับรู้และโต้ตอบกับแม่  

***โอโชกล่าวถึงจิตไร้ส�านึกแห่งจักรวาล (cosmic unconscious) ว่าเป็นจิตไร้ส�านึกซึ่ง

อยู่ลึกลงไปจากจิตไร้ส�านึกร่วม โดยถือว่าเป็นจิตของจักรวาลทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมไปถึง

อดีตชาต ิโดยวธิงีา่ยทีสุ่ดท่ีจะเข้าถงึจติไร้ส�านกึแหง่จกัรวาลได้ ก็คือผา่นทางจติส�านกึแหง่

จักรวาล (cosmic conscious) หรือภาวะรู้แจ้ง  แนวคิดดังกล่าวมีการศึกษาอย่างจริงจัง 

ในโลกตะวันออก ส่วนโลกตะวันตกไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เท่าใด
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ปัจจบัุนนี ้และคือส่วนหนึง่ของท่าน จติไร้ส�านกึ คือจติไร้ส�านกึเฉพาะตวั

ซึ่งสังคมได้เก็บกดไว้ในตัวท่านโดยไม่อนุญาตให้แสดงออกมา ดังนั้น 

จติไร้ส�านกึส่วนนีจ้งึเข้ามาทางประตหูลังในตอนกลางคืน ในความฝันของ

ท่าน 

 และจิตส�านึก... ข้าพเจ้าจะเรียกว่า สิ่งท่ีเรียกกันว่าจิตส�านึก 

เพราะมันเป็นแค่สิ่งท่ีเรียกกันเท่านั้น จิตส�านึกนี้เล็กมากราวกับแสง

กะพริบ แม้กระนั้นก็ตาม จิตส�านึกส่วนนี้ก็มีความส�าคัญ เพราะใน

จติส�านกึมีเมลด็พนัธุซ์ึง่ถงึแม้จะเล็กเพยีงใดก็มโีอกาสอนัยิง่ใหญ่ ตอนนี้

มิติใหม่ทั้งหมดก�าลังเผยโฉม เช่นเดียวกับท่ีฟรอยด์เผยถึงมิติท่ีอยู่ใต้

จติส�านกึ ศรอีรพนิโท*  ยงัได้เปิดมิตท่ีิอยูเ่หนอืจติส�านกึด้วย ฟรอยด์และ

ศรีอรพินโทคือบุคคลส�าคัญที่สุดสองคนในยุคนี้ ท้ังสองเป็นนักปราชญ์ 

ถงึแม้ท้ังสองคนนีไ้ม่มีใครเป็นผูต้ืน่รู ้แต่พวกเขาก็ได้ท�าหน้าท่ีอนัยิง่ใหญ่

แก่มนษุยชาต ิในเชงิปัญญาแล้ว ท้ังสองท�าให้เราตระหนกัว่าเราไม่ได้เล็ก 

ดังที่ปรากฏอยู่เพียงพื้นผิว และท�าให้เราตระหนักว่า พื้นผิวนั้นยังซ่อน

ความลึกและความสูงที่ยิ่งใหญ่อยู่

 ฟรอยด์มองลึกลงไป ในขณะท่ีศรีอรพินโทพยายามที่จะเจาะ 

ขึ้นไปในเบื้องสูง เหนือจากสิ่งที่เรียกว่าจิตส�านึกของเรา คือจิตส�านึกอัน

แท้จริง (real conscious mind) ซึ่งจะได้มาผ่านการท�าสมาธิภาวนา

เท่านัน้ เม่ือจติส�านกึธรรมดาของท่านถกูรวมเข้าไปในสมาธ ิเม่ือจติส�านกึ

ธรรมดาของท่านได้เพิ่มสมาธิ จึงจะกลายเป็นจิตส�านึกอันแท้จริง 

 เหนือจากจิตส�านึกอันแท้จริง คือจิตเหนือส�านึก (supercon-

scious mind) เมื่อท่านท�าสมาธิภาวนา ท่านจะเห็นเพียงรางๆ การท�า

สมาธิภาวนาคือการคล�าทางในความมืด ถึงแม้จะเห็นหน้าต่างสองสาม

บานเผยโฉมมา แต่ท่านก็จะล้มกลบัลงมาครัง้แล้วคร้ังเล่า จติเหนอืส�านกึ 

*ศรอีรพนิโท (Sri Aurobindo ค.ศ. 1872-1950) นกัปรชัญาชาวอินเดีย และได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นมหาโยคียุคใหม่ของอินเดียด้วย
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หมายถึง สมาธิ ท่านบรรลุซึ่งความเข้าใจแบบกระจ่างแจ้ง ท่านบรรลุซึ่ง

ความตระหนกัรู้แบบองค์รวม เม่ือนัน้ท่านจะไม่ล้มลงมาอกีแล้ว จติเหนอื

ส�านกึนีเ้ป็นของท่าน แม้ในยามหลับ จติเหนอืส�านกึจะยงัคงอยูกั่บท่าน 

 สงูกว่าจติเหนอืส�านกึ คอืจติเหนอืส�านกึร่วม (collective super-

conscious) ซึง่รู้จกักันในนามของ “พระเจ้า” ในศาสนา และเหนอืจากนัน้

ข้ึนไป คือจติเหนอืส�านกึแห่งจกัรวาล (cosmic superconscious) ซึง่ก้าว

ขึน้ไปเหนือพระเจ้า พระพทุธเจ้าเรียกสิง่นีว่้า นพิพาน มหาวรีะเรยีกว่า  

ไกวลัย์ (kaivalya) ปราชญ์ชาวฮนิดูเรียกว่า โมกษะ (moksha) ส่วนท่าน

อาจเรียกว่า ความจริง 

 นีคื่อภาวะทัง้เก้าของการด�ารงอยู่ และท่านก็ได้แค่อยู่ในมุมเล็กๆ 

อยูใ่นจติส�านกึเล็กๆ เท่านัน้เอง ราวกบัว่าใครสกัคนมีพระราชวงัอยูแ่ต่กลบั

ลืมพระราชวงันัน้หมดสิน้ แล้วเร่ิมต้นใช้ชวีติอยู่บนเฉลียง และคดิว่าท้ังหมด

มีอยู่แค่นี้

 ฟรอยด์และศรีอรพนิโทคือยักษ์ใหญ่ เป็นผูบุ้กเบิกและนกัปรัชญา 

ในเชิงปัญญา แต่ท้ังสองก็เป็นนักเดาชั้นเลิศเช่นกัน แทนที่จะสอนให้

นักศึกษารู้จักแต่ปรัชญาของเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์* อัลเฟรด นอร์ธ  

ไวท์เฮด์** มาร์ตนิ ไฮเดกเกอร์*** ฌอ็ง-ปอล ซาทร์**** น่าจะให้ผูค้นได้

เรียนรูเ้กีย่วกับศรีอรพินโทซึ่งเป็นนักปรัชญาผู้ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในยุคนี้ แต่

กลับถูกละเลย ถูกมองข้ามจากโลกการศึกษา ด้วยเหตุผลที่ว่าแค่อ่าน 

*เบอร์ทรันด์ อาร์เทอร์ วิลเลียม รัสเซลล์ (Bertrand Arthur William Russell ค.ศ. 1872-

1970) เป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา นักตรรกวิทยา ผู้มีอิทธิพลอย่างสูงในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 20

**อัลเฟรด นอร์ธ ไวท์เฮด (Alfred North Whitehead ค.ศ.1861-1947) นักคณิตศาสตร์

และนักปรัชญาชาวอังกฤษ

***มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger ค.ศ. 1889-1976) นักปรัชญาชาวเยอรมัน

****ฌ็อง-ปอล ซาทร์ (Jean-Paul Sartre ค.ศ. 1905-1980) นักเขียนนวนิยาย บทละคร 

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
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เรื่องของศรีอรพินโท ท่านก็เริ่มรู้สึกได้ว่าท่านไม่รูต้วั ทัง้ๆ ทีศ่รอีรพนิโท

ยงัไม่ใช่พระพทุธเจ้าเลยด้วยซ�า้ แต่เขากลับสร้างความอบัอายให้แก่ท่าน

ได้ ถ้าเขาพดูถกูแล้วท่านก�าลงัท�าอะไรอยูล่่ะ เพราะเหตใุดท่านจงึไม่ส�ารวจ

ถงึความลึกในการด�ารงอยู่ของท่านล่ะ 

 ฟรอยด์ได้รับการยอมรบั ถงึแม้จะมีแรงต้านทานมาก แต่ในท่ีสดุ

ผู้คนกย็อมรับ ส่วนศรีอรพนิโทยงัไม่ได้รับการยอมรับ ตามความจริง ไม่มี

ใครต่อต้านเขาด้วยซ�้า แค่ไม่มีใครสนใจเขาเท่านั้นเอง และเหตุผล 

ก็ชดัเจน ฟรอยด์พดูถงึบางสิง่บางอย่างทีอ่ยูลึ่กลงไป ซึง่ไม่ใช่เร่ืองน่าอาย 

ท่านอาจรู้สึกดีเม่ือรู้ว่าท่านมีจิตส�านึก และภายใต้จิตส�านึกนั้น ยังมี

จติใต้ส�านกึ จติไร้ส�านกึ และจติใต้ส�านกึร่วม แต่ภาวะเหล่านัน้ล้วนอยูต่�า่

กว่าท่าน ท่านอยู่เหนอืสดุ ท่านจงึรู้สกึดี แต่เม่ือศกึษาเร่ืองของศรีอรพนิโท 

ท่านจะรู้สึกอับอาย ขุ่นเคือง เพราะมีภาวะที่อยู่เหนือขึ้นไปจากท่านอีก 

และอัตตาของมนุษย์ไม่เคยปรารถนาจะยอมรับว่ามีบางส่ิงอยู่เหนือ

ตนเองขึ้นไป มนุษย์ต้องการเชื่อว่าเขาคือจุดสูงสุด คือยอด คือขุนเขา 

กัวริชานการ์ คือยอดเขาเอเวอเรสต์ และไม่มีอะไรอยู่สูงขึ้นไปอีก

 และมนุษย์รู ้สึกดีที่จะปฏิเสธอาณาจักรของตนเอง ปฏิเสธ 

ความลึกของตนเอง ท่านจะรู้สึกดีมาก ช่างโง่เขลาเหลือเกิน

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกแล้ว “คนโง่หลับใหลราวกับตายไปแล้ว 

แต่คุรุตื่นรู้และมีชีวิตชั่วนิรันดร” 

 ความตระหนักรู้เป็นนิรันดร ความตระหนักรู้ไม่รู้จักความตาย  

มีเพยีงความไม่รูต้วัเท่านัน้ทีต่าย ดังนัน้ หากท่านยงัคงหลบัใหล ไร้ส�านกึ 

ท่านกจ็ะต้องตายไปอกีครัง้หนึง่ หากท่านต้องการขจดัความทุกข์ท้ังหมด

จากการเกิดและตายซ�า้แล้วซ�า้เล่า หากท่านต้องการขจดัวัฏจกัรแห่งการ

เกิดและการตาย ท่านจะต้องตืน่รู้อย่างสมบูรณ์ ท่านจะต้องก้าวสงูข้ึนไป

และสูงขึ้นไปจนถึงภาวะของความรู้ตัว 

 และสิ่งเหล่านี้ไม่อาจได้รับการยอมรับตามพื้นฐานเชิงปัญญา  
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สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ เป็นเรื่องของการด�ารงอยู่ ข้าพเจ้า 

ไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อในเชิงปรัชญา เพราะการตัดสินเชิงปรัชญาไม่ได้

ช่วยอะไร ไม่ได้ท�าให้เกิดอะไรขึ้นมาเลย ผลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

ท่านได้พยายามอย่างที่สุดที่จะท�าให้ตัวเองตื่นขึ้นมา

 แต่แผนที่เชิงปัญญาเหล่านี้อาจสร้างความปรารถนา ความ 

โหยหาในตวัท่าน อาจท�าให้ท่านรู้ถงึโอกาส รู้ถงึความเป็นไปได้ อาจท�าให้

ท่านรู้ว่า ท่านไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอยู่ ท่านเป็นได้มากกว่านั้น

 คนโง่หลับใหลราวกับว่าตายไปแล้ว แต่คุรุตื่นรู ้และมีชีวิต 

ชั่วนิรันดร  

 เขาเฝ้ามอง เขารู้ชัด 

 ค�ากล่าวนีเ้รียบง่ายและงดงาม ความจริงนัน้เรียบง่ายและงดงาม

เสมอ แค่มองท่ีความเรียบง่ายของข้อความทัง้สอง... ข้อความท่ีบอกอะไร

ได้มากมาย โลกภายในโลก โลกอันไม่มีที่สิ้นสุด เขาเฝ้ามอง เขารู้ชัด 

 สิ่งเดียวที่จะต้องเรียนรู้ คือการเฝ้ามอง เฝ้ามอง! เฝ้ามองการ 

กระท�าทุกอย่างของตนเอง เฝ้ามองความคิดทุกความคิดท่ีผ่านเข้ามา 

ในจิต เฝ้ามองทุกความปรารถนาที่เข้ามาครอบครองตัวท่าน เฝ้ามอง 

แม้กระทั่งท่าทีเล็กน้อย ในขณะที่เดิน พูด กิน อาบน�้า เฝ้ามองทุกสิ่ง 

ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นโอกาสที่จะเฝ้ามอง 

 อย่ากินโดยอัตโนมัติ อย่าตะกละตะกลาม จงระมัดระวัง  

เคีย้วดีๆ และเคีย้วอย่างระมัดระวงั... แล้วท่านจะแปลกใจว่าท่านได้พลาด

อะไรมานานขนาดนี้ การเค้ียวแต่ละค�าจะท�าให้อิ่มเอมใจได้ หากท่าน 

รับประทานอย่างระมัดระวงั อาหารจะมีรสชาตมิากขึน้ แม้จะเป็นอาหาร

ธรรมดาๆ ก็ตาม แต่ถ้าไม่ระวัง แม้จะรับประทานอาหารรสดีท่ีสุด แต่

ท่านจะไม่รบัรูร้สเพราะไม่ได้เฝ้าระวงั ท่านได้แค่ยดัทะนานเข้าไป ดังนัน้ 

จงกินช้าๆ กินอย่างระมัดระวัง จงค่อยๆ เค้ียว และล้ิมรสอาหารแต่ละค�า

 ดมกลิ่น สัมผัส รับรู้ถึงสายลมและแสงแดด มองไปที่ดวงจันทร์
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และเฝ้ามองโดยท�าตัวให้เป็นดังบ่อน�้าอันเงียบสงบ แล้วดวงจันทร ์

จะสะท้อนความงามอันยิ่งใหญ่ในตัวท่าน 

 ก้าวไปในชวีติด้วยการเฝ้ามองอย่างต่อเนือ่ง ท่านอาจจะลมืแล้ว

ลืมอีก แต่อย่าเป็นทุกข์ไปเลย นี่เป็นเร่ืองธรรมดา ท่านใช้ชีวิตผ่านมา

หลายล้านชาติโดยไม่ได้พยายามเฝ้ามองอย่างระมัดระวังเลย ดังนั้น จึง

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะลืมแล้วลมือีก แต่ในวินาทีท่ีท่านจ�าได้ ขอให้เฝ้ามอง

อีกครั้ง 

 จงจ�าไว้อย่างหนึง่ว่า เม่ือนกึขึน้ได้ว่าท่านลมืทีจ่ะเฝ้ามอง ก็อย่า

ได้เสียใจ อย่าได้ส�านึกผิด มิฉะนั้น ท่านก็จะเสียเวลาอีกคร้ังหนึ่ง อย่า

รู้สกึเป็นทกุข์ “ฉนัพลาดไปอกีแล้ว” อย่าเร่ิมรู้สกึว่า “ฉนัเป็นคนบาป” อย่า

เร่ิมต�าหนตินเอง เพราะนัน่เป็นเร่ืองเสยีเวลาจรงิๆ อย่าเสียใจไปกับอดีต!  

จงอยู่กับปัจจุบัน หากท่านลืม แล้วอย่างไรล่ะ นั่นเป็นเรื่องธรรมดา มัน

กลายเป็นนสิยัไปแล้ว และนสิยันัน้แก้ได้ยาก สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่นสิยัท่ีฝังลึก

อยู่ในชีวิตเดียว แต่เป็นนิสัยที่ฝังลึกอยู่นานมาหลายล้านชาติ ดังนั้น  

เม่ือท่านสามารถเฝ้ามองได้แม้เพียงไม่ก่ีวินาที ขอให้รู้สึกขอบคุณ แม้

เพียงไม่กี่วินาทีนั้นก็มากกว่าที่จะคาดหวังได้แล้ว 

 เขาเฝ้ามอง เขารู้ชัด

 และเม่ือท่านเฝ้ามอง ความชัดเจนก็จะเกิดขึ้น เพราะเหตุใด

ความชดัเจนจงึจะเกิดขึน้จากการเฝ้ามองอย่างระมัดระวงั เพราะเม่ือท่าน

ระมัดระวังมากขึ้น ความเร่งรีบของท่านก็จะลดลง ท่านจะสง่างามยิ่งขึ้น 

เม่ือท่านเฝ้ามอง จติใจทีเ่พ้อเจ้อของท่านกจ็ะลดลง เพราะพลงังานทีเ่คย

ใช้ในการเพ้อเจ้อจะเปล่ียนไปเป็นการเฝ้ามอง นั่นคือพลังงานเดียวกัน! 

ตอนนีจ้ะมีพลังงานมากขึน้เร่ือยๆ ทีจ่ะเปล่ียนเป็นการเฝ้ามอง และจติใจ

จะไม่ได้รับการหล่อเล้ียง ความคิดจะเร่ิมบางลง จะเร่ิมสูญเสียน�า้หนกัไป 

ก่อนที่จะเริ่มตายลงไปอย่างช้าๆ และเมื่อความคิดเริ่มตายไป เกิดความ

ชัดเจนขึ้น ตอนนี้ใจของท่านจะกลายเป็นกระจกเงา
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 เขามีความสุขแค่ไหน! และเม่ือคนคนหนึ่งชัดเจน เขาก็จะมี

ความสขุอย่างสมบรูณ์ ความสับสนคอืรากฐานของความทกุข์ ส่วนความ

ชัดเจนคือพื้นฐานของความสุขท่ีสมบูรณ์แบบ เขามีความสุขแค่ไหน! 

เพราะเขาเห็นว่าการตื่นคือชีวิต 

 และตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีความตาย เพราะการตื่นไม่อาจถูก

ท�าลาย เมื่อความตายมาถึง ท่านจะเฝ้ามองเช่นกัน ท่านจะตายในขณะ

เฝ้ามอง แต่การเฝ้ามองนัน้ไม่ตาย ร่างกายของท่านจะหายไป กลายเป็น

เถ้าธุลี แต่การเฝ้ามองของท่านยังคงอยู่ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

จักรวาลทั้งหมด การเฝ้ามองจะกลายเป็นส�านึกแห่งจักรวาล 

 ในช่วงเวลาเช่นนี้ ผู้มองเห็นแห่งอุปนิษัทประกาศว่า “ข้าคือ

ส�านึกแห่งจักรวาล” ในช่องว่างเช่นนี้เองที่อัล ฮิญาจ มันซูร์* ประกาศว่า 

“ข้าคือความจริง!” สิ่งเหล่านี้คือความสูงหรือความลึก ซึ่งเป็นสิทธิโดย

ก�าเนดิของท่าน หากท่านไม่ได้รับสทิธเิหล่านี ้ก็มีเพยีงท่านเท่านัน้ท่ีต้อง

รับผิดชอบ มิใช่ใครอื่นเลย

 เขามีความสุขแค่ไหน! เพราะเขามองเห็นว่าการตื่นคือชีวิต

 เขามีความสุขแค่ไหน ที่ได้เดินตามเส้นทางของผู้ตื่นรู้

 ด้วยความเพียรอันย่ิงใหญ่เขาจึงท�าสมาธิ แสวงหาอิสรภาพ 

และความสุข 

 จงฟังถ้อยค�าเหล่านี้อย่างตั้งใจ ด้วยความเพียรอันย่ิงใหญ่... 

หากท่านมิได้ใช้ความพยายามท้ังหมดเพื่อปลุกตนเองให้ตื่นขึ้น ท่าน 

ก็ไม่อาจตื่นได้ ความพยายามเพียงบางส่วนนั้นไร้ผล ท่านไม่อาจจะท�า

ไปโดยผิวเผิน ท่านไม่อาจเป็นแค่น�้าอุ่น มันไม่มีประโยชน์อะไร น�้าอุ่น 

ไม่สามารถระเหยได้ และความพยายามที่จะรู้ตัวแบบครึ่งๆ กลางๆ นั้น

ก็มีแนวโน้มที่จะล้มเหลว 

*อัล ฮิญาจ มันซูร์ (Al-Hallaj Mansur ค.ศ. 858-922) นักปรัชญา นักเขียน และอาจารย์

ของลัทธิซูฟี
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 การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือท่านได้ทุ ่มเทพลังงาน

ทั้งหมดเพื่อการณ์นี้ หากท่านเป็นน�้าเดือดที่ร้อยองศา ท่านก็จะระเหย

ได้และการเปล่ียนแปลงทางเคมีก็จะเกิดขึน้ แล้วท่านกจ็ะเร่ิมลุกขึน้ แล้ว

หากท่านไม่เฝ้ามองเลยล่ะ น�า้ไหลลงสูที่ต่�า่ แต่ไอน�า้ระเหยขึน้สูท่ีส่งู เช่น

เดียวกัน จิตไร้ส�านึกจะลงสู่ที่ต�า่ ในขณะที่จิตส�านึกจะขึ้นสู่ที่สูง

 อีกประเด็นหนึ่งคือ การข้ึนสูงนั้นเป็นเช่นเดียวกับการเข้าไป 

ข้างใน ส่วนการลงสู่เบ้ืองล่างก็เหมือนการออกไปข้างนอก จิตส�านึก

เข้าไปสู่ด้านใน ส่วนจิตไร้ส�านึกออกไปด้านนอก จิตไร้ส�านึกท�าให้ท่าน

สนใจในสิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือผู้คน แต่ก็จะเป็นสิ่งอื่นเสมอ

จิตไร้ส�านึกท�าให้ท่านตกอยู่ในความมืด ดวงตาของท่านจะมุ่งเน้นไปท่ี 

ผู้อื่น ท�าให้เกิดสภาวะภายนอก ท่านจึงสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วน

ความรู้ตวัสร้างสภาวะภายใน ท�าให้ท่านครุน่คดิแต่เร่ืองของตวัเอง  ท�าให้

ท่านได้มองเข้าไปภายในอย่างลุ่มลึก

  และการท่ีด�าด่ิงลึกลงไปเร่ือยๆ ยังหมายถึงการก้าวสูงขึ้นไป

เรือ่ยๆ เตบิโตไปพร้อมๆ กนัเหมือนทีต้่นไม้เตบิโต ท่านจะมองเหน็ต้นไม้

สูงขึ้น แต่ไม่เห็นรากที่หยั่งลึกลงไป แต่ในขั้นแรก รากจะต้องหยั่งลึกลง 

หลงัจากนัน้ต้นไม้จงึจะสงูขึน้ได้ ถ้าต้นไม้หมายจะสงูเทยีมฟ้า ก็ต้องหยัง่

รากลงไปให้ลึกถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อน ต้นไม้โตขึ้นพร้อมๆ กัน 

ในสองทิศทาง เช่นเดียวกับที่ความรู้ตัวเติบโตขึ้นไปด้านบนและลงไป

เบื้องล่าง และน�ารากเข้ามาสู่ความเป็นตัวท่านเอง 
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 ความทุกข์คือภาวะของความไม่รู้ตัว เราทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่า

เราก�าลงัท�าอะไรอยู่ ไม่รู้ว่าเราก�าลงัคิดอะไรอยู ่ไม่รูว่้าเราก�าลงัรู้สกึอะไร

อยู่ หรือเราก�าลังขัดแย้งกับตัวเองอย่างต่อเนื่องในแต่ละวินาที การ 

กระท�าอาจเป็นไปในทศิทางหนึง่ ในขณะท่ีความคดิไปอกีทาง และความ

รู้สึกก็ไปอยู่ท่ีอื่น เราล้มเหลวต่อไป เราแตกออกเป็นเสี่ยงๆ มากข้ึน

เรื่อยๆ นี่คือความทุกข์ เราสูญเสียการหลอมรวม เราสูญเสียความเป็น

หนึง่เดียว เราเสยีศนูย์ เป็นเพยีงเส้นรอบวง และตามธรรมดานัน่เอง ชวีติ

ที่ไม่กลมกลืนก็จะเป็นทุกข์ โศกเศร้า เป็นภาระที่ต้องด�าเนินต่อไป  

อย่างมากท่ีสุดเราก็อาจท�าให้ความทุกข์นี้เจ็บปวดน้อยลง และมีนับพัน

วิธีที่ช่วยคลายความเจ็บปวด

 มิใช่เพียงยาและเหล้าเท่านั้น แต่สิ่งที่เรียกกันว่าศาสนายังท�า

หน้าที่เช่นเดียวกับฝิ่น ศาสนาท�าให้ผู้คนมัวเมา และตามธรรมชาติแล้ว 

ทุกศาสนาล้วนต่อต้านยาเสพติด เพราะศาสนาเองอยู่ในตลาดเดียวกัน 

จงึต้องต่อต้านคูแ่ข่ง ถ้าผูค้นสบูฝ่ิน พวกเขาก็อาจจะไม่เคร่งศาสนา และ

อาจจะไม่จ�าเป็นต้องมีศาสนา พวกเขาพบฝ่ินแล้ว แล้วท�าไมจงึต้องสนใจ

ศาสนาอีกเล่า และฝิ่นก็มีราคาถูกกว่า มีความผูกพันน้อยกว่า และถ้า

ผู้คนสูบกัญชา เสพแอลเอสดี* หรือยาเสพติดที่ประณีตกว่านั้น แน่นอน

ว่าพวกเขาก็จะไม่เคร่งศาสนา เพราะศาสนานัน้เป็นยาเสพตดิชนดิด้ังเดิม

*สารเสพติดที่สกัดได้จากเชื้อราที่อยู่ในข้าวไรย์ เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาท

รุนแรงที่สุด

รากฐานของความทุกข์



SAMPLE 

 
 
 
SAMPLE

38    ตื่นรู้ 

ทั้งหมด ถึงแม้ว่าทุกศาสนาล้วนต่อต้านยาเสพติดก็ตาม 

 เหตุผลก็คือศาสนาเหล่านั้นมิได้ต่อต้านยาเสพติดอย่างแท้จริง 

เหตุผลก็คือยาเสพติดเป็นเพียงคู่แข่ง และแน่นอน ถ้าผู้คนถูกห้ามมิให้

ใช้ยาเสพติด พวกเขาก็อาจจะติดกับดักของนักบวช เพราะในขณะนั้น  

จะเหลือหนทางอยู่เพยีงทางเดียว นีค่อืวธิท่ีีจะใช้ควบคมุ ดังนัน้ จงึมีเพยีง

ฝิ่นที่ยังคงอยู่ในท้องตลาด และสิ่งอื่นๆ กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

 ผู้คนล้วนใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ มีเพียงสองวิธีท่ีจะช่วยให ้

พ้นทุกข์ พวกเขาอาจกลายเป็นนักสมาธิที่มีความตื่นตัว ตระหนักรู้ และ

มีสติ นั่นคือสิ่งท่ียากล�าบาก และจ�าเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ หรือวิธี 

ที่ถูกกว่านั้นก็คือหาอะไรสักอย่างท่ีจะท�าให้ไร้สติยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อท่ีจะ 

ไม่ต้องรับรู้ถงึทุกข์นัน้ หาสิง่ท่ีท�าให้ท่านไม่รู้สึกอะไรเลย หาสารพษิ หายา

แก้ปวด ท่ีท�าให้ท่านไม่รู้ตัวเสียจนกระทั่งท่านสามารถหลบหนีเข้าไป 

ในความไร้สตแิละลมืทุกสิง่เก่ียวกับความกงัวล ความเศร้า และความไร้

ความหมายของท่าน 

 วธิทีีส่องนัน้ไม่ใช่หนทางท่ีแท้จริง วธิทีีส่องเพยีงแต่จะท�าให้ท่าน

เป็นทุกข์ได้อย่างสบายขึน้เล็กน้อย ทนทานข้ึนได้อกีเล็กน้อย สะดวกขึน้

อีกเล็กน้อย แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันไม่ได้เปล่ียนแปลงตัวท่าน  

การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงจะเกิดได้ก็ด้วยการท�าภาวนาเท่านั้น เพราะ

การภาวนาคือวิธีเดียวท่ีท�าให้ท่านได้ตระหนักรู้ ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว 

ภาวนา คือศาสนาท่ีแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ที่เหลือท้ังหมดล้วนแต่เป็น

ความเชื่อที่อิงแนวคิดผิดๆ นอกจากนี้ยังมีฝิ่นในชื่ออื่นๆ อีก ตั้งแต่

คริสเตียน ฮินดู โมฮัมหมัด ลัทธิเชน พุทธศาสนา เหล่านี้ล้วนเป็นเพียง

ชื่อที่แตกต่าง ภาชนะนั้นแตกต่าง แต่เนื้อหาล้วนเป็นเช่นเดียวกัน 

ทั้งหมดล้วนแต่ช่วยให้ท่านได้ปรับตัวเข้ากับความทุกข์

 ความพยายามของข้าพเจ้า ณ ท่ีนี ้คือน�าท่านขึน้ไปเหนอืความ

ทุกข์ ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความทุกข์ เพราะ
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ยังมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากความทุกข์ แต ่

นั่นแหละ หนทางดูจะหนักหน่วง หนทางนั้นเป็นความท้าทาย 

 ท่านจะต้องตระหนักถึงร่างกายของท่านและส่ิงท่ีท่านได้ท�ากับ

ร่างกาย...

 วนัหนึง่ ขณะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเทศนายามเช้า กษตัริย์พระองค์

หนึง่ได้เข้ามาฟังธรรม กษตัรย์ิพระองค์นัน้ประทับอยูต่รงหน้าพระพทุธเจ้า

และขยับพระบาทอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงหยุดเทศน์และทอด

พระเนตรไปท่ีพระบาทของกษตัริย์ เม่ือพระพทุธเจ้าทอดพระเนตรไปที่

พระบาทของกษัตริย์ แน่นอนว่ากษัตริย์จะหยุดขยับพระบาท เม่ือ

พระพทุธเจ้าทรงเริม่เทศนาอกีคร้ัง กษตัริย์กข็ยบัพระบาทอกี พระพทุธเจ้า

จงึตรสัถามว่า “เพราะเหตใุดท่านจงึท�าเช่นนัน้”

 กษัตริย์ตอบว่า “เมื่อพระองค์หยุดเทศน์และมองมาที่เท้า ข้าจึง

ได้รู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ มิฉะนั้น ข้าก็จะไม่รู้ตัวเลย”

 พระพทุธเจ้าตรัสว่า “นีคื่อพระบาทของท่าน แต่ท่านก็ยังไม่รู้สึก 

ถ้าเช่นนั้น ท่านอาจฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�า้!”

 เหตนุีเ้อง ผูค้นมากมายจงึถกูฆ่าโดยท่ีฆาตกรไม่รู้ตวั หลายคร้ัง

ที่พอมาถึงชั้นศาล ฆาตกรยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้ฆ่า ในตอนแรก 

เคยคิดกันว่าฆาตกรเหล่านั้นโกหก แต่ภายหลังจึงได้พบว่าคนเหล่านั้น

ไม่ได้โกหก แต่พวกเขาอยู่ในภาวะที่ไม่รู้ตัว พวกเขาเดือดดาล ขณะนั้น

พวกเขาโกรธมาก ถูกโทสะเข้าครอบง�า และเม่ือท่านอยู่ภายใต้โทสะ 

ร่างกายจะหลั่งสารพิษบางอย่างออกมา เลือดจะกลายเป็นพิษ การตก

อยู่ภายใต้โทสะก็คือการเป็นบ้าไปชั่วคราว และบุคคลนั้นจะลืมเรื่องนี้ไป

อย่างสิ้นเชิงเพราะเขาไม่รู้ตัวเลย และนี่คือชั่วขณะท่ีคนเราตกหลุมรัก 

หรือฆ่าคน หรือฆ่าตัวตาย หรือท�าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น 

 ขั้นแรกของความตระหนักรู้ก็คือการเฝ้าระวังกาย คนเรา 

จะค่อยๆ ตื่นตัวถึงท่วงท่า การเคลื่อนไหวแต่ละอย่างได้อย่างช้าๆ และ




