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คำานำาสำานักพิมพ์

“ฉันต้องการเป็นอิสระ”

“พวกเราต้องการอิสรภาพ”

ประโยคเหล่านี้ เราอาจจะเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้พบ แม้กระทั่ง

เคยได้เอ่ยมาแล้ว “อิสรภาพ” ค�าสั้นๆ ที่ผู้คนจ�านวนมาก ซึ่งแม้จะต่าง 

เผ่าพันธ์ุ ต่างเช้ือชาต ิต่างศาสนา ต่างดนิแดน แคว้น ทวปี ต่างกป็รารถนา

จะได้มาครอบครองทั้งสิ้น

เราคิดว่าหากปราศจากกรงขงั หรอืเครือ่งพนัธนาการต่างๆ เราก็

จะเป็นอิสระ เราคิดว่าการที่ได้ท�าอะไรตามใจปรารถนา นั่นก็คืออิสระ เรา

คิดว่าเราต้องมสีิง่นัน้สิง่นีท้ีเ่ขาว่ากนัว่าจะมอบ “อสิระ” ให้เราอย่างแท้จรงิ 

เราจึงจะเป็นอิสระ แต่ค�าถามก็คือ สิ่งที่เราคิดนั้น มันจะมอบอิสรภาพให้

แก่เราได้จริงหรือ

คนที่รวยล้นฟ้า ใช่ว่าจะมีอิสรภาพทางการเงิน คนที่ครอบครอง

ผืนดินกว้างใหญ่ ใช่ว่าจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงบนพื้นดินผืนนั้น คนที่

เป็นนักบวชหรือถือศีลเคร่งครัด มีคนกราบไหว้บูชา ใช่ว่าจะมีอิสรภาพ

ทางจิตใจ...คนเหล่าน้ีอาจยังอยู่ในกรงขังที่ไม่มีซี่กรง ไม่มีกุญแจใส่มือ 

ใส่เท้า แต่เป็นกรงขังที่คนเหล่านั้นสมัครใจเข้าไปอยู่เอง โดยที่เขาอาจจะ

ไม่รู้ด้วยซ�า้ว่านั่นคือ คุก!

แล้วอะไรล่ะ คืออิสรภาพที่แท้จริง

สิ่งที่ OSHO กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งอิสรภาพที่ลวงหลอก 

และอสิรภาพทีแ่ท้จรงิ การจะได้มาซึง่ “อสิรภาพ” นัน้ เราไม่ต้องไปป่าวร้อง

เรียกหาหรือท�าการปฏิวัติใดๆ หากเรามีอิสรภาพที่แท้จริงแล้วไซร้ แม้จะ

อยูแ่ห่งหนใด หรอืเกดิเหตกุารณ์ใด เรากไ็ม่ตกเป็นทาสของผูใ้ดหรอืสิง่ใด
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ทัง้นัน้ แต่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าอสิรภาพทีแ่ท้จรงินัน้คอือะไร ทกุถ้อยค�า

และเรื่องเล่าที่ OSHO ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณสามารถ

เข้าใจถึงอิสรภาพที่แท้จริงได้ด้วยตัวของคุณเอง

นบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์

ทีไ่ด้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของ OSHO ทัง้ 10 เล่ม ในชดุหนงัสอื “Insights 

for a New Way of Living” ซ่ึงเป็นชุดหนงัสอืทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุตลอด 10 ปี

ท่ีผ่านมาจวบจนถงึปัจจบุนั โดยได้รบัการแปลแล้วถึง 25 ภาษา และมยีอด

จ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทัว่โลก...โดยหนงัสอื “อสิรภาพ” (Freedom) 

เป็นผลงานล�าดบัทีห่กของชุดหนงัสอืนี*้ ทีท่างส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์ได้เป็น

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้อ่านชาวไทยอีกครั้ง ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ที่มาพร้อม

กับการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทุก

ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  

และคุณสุนิต ผาสุขยืด เป็นอย่างย่ิง ที่ได้อุทิศเวลาให้กับการแปล 

ผลงานหนังสือของ OSHO เสมอมา และขอขอบพระคุณ ดร.วรัญญา  

สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการ

เขียนค�านิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ 

มีเพียงอิสรภาพที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสร้างความสงบสันติในทุก

เขตแคว้นแดนดินได้ มีเพียงอิสรภาพที่แท้จริงเท่านั้นที่น�าพาความปีติ 

เบิกบานใจมาอยู่กับตัวท่านได้ 

คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกจากคุกที่คุณหวงแหน 

    ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์

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

(Intelligence) “เมตตาอาทร” (Compassion) และ “สนิทใจ” (Intimacy)
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คำานำาผู้แปลและเรียบเรียง

เท่าทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นยคุสมยัใด สิง่ทีผู่ค้นต่างใฝ่หากค็อืสิง่ที่

เรียกว่า “อิสรภาพ” ค�าว่า “อิสรภาพ” ให้ความรู้สึกที่เบาสบาย เป็นอิสระ 

อิสระที่ไม่ต้องตกอยู่ในอาณัติ ไม่ต้องอยู่ภายใต้สังกัดหรือการบงการของ

ใคร ก่อนอ่านหนงัสอืเล่มนีผ้มมคีวามเข้าใจว่าคนในโลกนีค้งไม่มใีครหรอก

ที่ไม่อยากมีอิสรภาพ คงไม่มีผู้ใดต้องการจะถูกกดขี่หรือถูกคุมขังไว้  แต่

แล้วหนังสือเล่มนี้ก็ท�าให้ผมเข้าใจว่าแท้จริงแล้วอิสรภาพที่เราพูดถึงกัน

ท่ัวไปนัน้มันเป็นเพยีงแค่เรือ่งอสิรภาพทางร่างกาย ส่วนเร่ืองอสิรภาพทาง

ใจหรือทางจิตวิญญาณนั้นมันเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะพบผู้ที่มีอิสรภาพ 

จริงๆ สักคนหนึ่ง และที่น่าตกใจอย่างยิ่งก็คือการได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่นั้น

เต็มใจ พร้อมใจ และสมัครใจที่จะอยู่ในสภาวะที่ไร้ซึ่งอิสรภาพทางจิตใจ

เป็นเพราะอะไรจึงท�าให้คนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น OSHO 

พดูไว้ชดัเจนว่าทีเ่ป็นเช่นน้ันเป็นเพราะ “อิสรภาพเป็นสิง่ทีต้่องมาพร้อมกบั

ความรับผิดชอบ” และด้วยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการและไม่พร้อม

ที่จะรับผิดชอบ ก็เลยพึงพอใจที่จะอยู่ในกรอบ พอใจที่จะติดอยู่ในคุกที่

คนอื่นสร้างไว้ ไม่ว่าเราจะเรียกคุกเหล่านั้นด้วยชื่ออันสวยงามว่า ศาสนา 

ชาติ หรอืพรรคการเมอืงกต็าม การทีค่นเราได้เข้าสงักดั ได้เข้าร่วมกลุม่ ได้

เป็นส่วนหนึง่ของฝงูชน มนัท�าให้คนรูส้กึด ีมเีพือ่นมพีวก อกีทัง้ยงัเป็นการ

สร้างความมั่นใจ เพราะเสียงภายในหัวมันตอกย�้าอยู่ตลอดเวลาว่า “ที่ฉัน
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ท�าไปเช่นนัน้มนัเป็นเรือ่งทีถ่กูต้องแล้ว อย่างน้อยฉนักเ็ป็นหนึง่ในคนส่วน

ใหญ่ คนจ�านวนมากมายเช่นนี้จะเดินทางผิดได้อย่างไร” 

ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนตอนที่ผมเริ่มแปลหนังสือของ OSHO 

ใหม่ๆ ในตอนนั้นงานแปลเล่มแรกที่ใช้ชื่อว่า “ปัญญาญาณ” (Intuition) 

เป็นงานที่ผมท�าอย่างมีความสุขมาก เป็นเพราะสามารถจับหลักค�าสอน

ของ OSHO ได้ ท�าให้แปลได้แบบ “ใจถงึใจ” ในตอนนัน้ยงัคดิไว้ว่า “นีค่งจะ 

เป็นการแปลงานของ OSHO เล่มแรกและเล่มสดุท้ายของผม” ทีค่ดิเช่นนัน้  

เป็นเพราะรูสึ้กประทบัใจกับเน้ือหาที ่OSHO พดูไว้ในเล่มนัน้ แล้วคดิไปเอง

ว่าไม่น่าจะมหีนงัสอืเล่มใดทีจ่ะมคี�าสอนที ่“กนิใจ” ได้เท่ากบัเล่มนัน้อกีแล้ว 

แต่แล้วทีผ่มคดิกผ็ดิถนดั เพราะงานของ OSHO เล่มทีช่ือ่ว่า “Freedom” 

เล่มนี้ก็มีความคมชัดไม่แพ้เล่มแรกแต่อย่างใดเลย 

สิบปีผ่านไปเมื่อต้องน�าต้นฉบับกลับมาเรียบเรียงใหม่ ได้พบว่า

เนื้อหาช่างทันสมัยและเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ได้เป็นอย่าง

ด ีเพราะอสิรภาพเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัค�าสองค�าคอืค�าว่า “ทวนกระแส” 

และค�าว่า “ปฏิวัติ” OSHO มีจุดยืนที่ชัดว่าตัวท่านนั้นสนับสนุนเรื่องการ

ทวนกระแส แต่ไม่สนับสนุนเรือ่งการปฏวิตั ิโดยได้ให้เหตผุลไว้ว่าการปฏวิตัิ

มกัจะเป็นการต่อต้าน เป็นการโค่นล้ม เป็นความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลง

ส่ิงต่างๆ ทีอ่ยู ่“นอกตวั” ในขณะทีก่ารทวนกระแสนัน้เป็นการเปลีย่นแปลง

สิง่ทีอ่ยู่ “ในตวั” นอกจากนัน้ท่านยงัได้ย�า้ไว้หลายคร้ังว่าการเปลีย่นแปลงที่

จะน�าไปสู่อิสรภาพนั้น เราจะต้องให้น�า้หนักกับทั้งสองเรื่องพอๆ กัน เรื่อง

แรกคือ “Freedom from” คืออิสระจากอะไรบางอย่าง ส่วนเรื่องที่สองคือ 

“Freedom for” คอือสิระเพือ่อะไรบางอย่าง ซึง่จากประสบการณ์ทีผ่่านมา  

OSHO พบว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทไปกับเรื่องแรกโดย

ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับเรื่องหลังเท่าใดนัก ทั้งๆ ที่เรื่องหลังนี้คือ 

เป้าหมายหลักของการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียว 
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ส�าหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับงานของ OSHO ผมอยากบอก

แต่เพียงส้ันๆ ว่าเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้ซเีรยีส หรอืน่ากลวัอย่างทีค่ดิ

หรอก การน�าเสนอยงัคงเป็นการถ่ายทอดค�าสอนทีเ่ป็นค�าพดูง่ายๆ ตรงไป 

ตรงมา อีกท้ังยังมีการสอดแทรกมุขตลกแบบแสบๆ คันๆ ผ่านการเล่า

เรื่องที่สนุกสนานเป็นระยะๆ ผู้อ่านแค่เพียงผ่อนคลาย ท�าตัวสบายๆ ไม่

ต้องใช้ความคิดมากก็ได้ (ยิ่งดี) แล้วปล่อยให้ตัวหนังสือเหล่านี้เลื่อนไหล

เข้าไปในชีวิตของท่าน ส่วนท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนประจ�าอยู่แล้ว ผมคงไม่

ต้องพูดอะไรมากไปกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานผมตลอดมา 

และขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีมายังทุกๆ ท่านครับ

  

   ด้วยส�ำนึกในไมตรีที่มีให้ผมเสมอมำ

   ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
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คำานิยม

“อสิรภาพ”...หนงัสอืเล่มนีเ้สมอืนกระจกสะท้อนภาพลวงตา ปลกุ

กระชากความตื่นรู้ทางปัญญา ล้างความเป็นพิษ สิ่งหลอกลวงที่ขวางกั้น

การเข้าถึง ความสุข ความรัก ความสงบ และศักยภาพความเป็นไปได้

อย่างมากมายในชีวิตมนุษย์

“ผูอ่้าน” พงึพบพานอ�านาจในการเป็นนายเหนอืตนเองทีม่าพร้อม

ความสนกุสนาน เรงิระบ�าไปกบัการท�าความรู้จกัตนเองและไม่พยายามที่

จะเป็นใครนอกเหนือไปจากตนเองที่แท้จริง

“OSHO” ผู้เพรียบพร้อมด้วยอิสรภาพในการมองชีวิตทุกแง่งาม

ในองศาที่สมบูรณ์

อิสรภาพ คือ ของขวัญอันสูงสุด

อสิรภาพ คือ ความรูแ้ห่งการลดละอตัตา ความยดึ ตดิ หลง ทะนง

หรู ที่น�ามนุษย์ไปสู่ความปวดร้าว

อิสรภาพ คือ ศาสตร์แห่งโลกใหม่พร้อมประกายสว่างท่ามกลาง

การแตกสลายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

อิสรภาพ คือ เวลาแห่งสติปัญญาที่ตื่นรู้

อสิรภาพ คอื การจ�าได้ ว่าเราคอืใคร เกดิมาท�าไม และมาท�าอะไร

อิสรภาพ คือ เวลาแห่งการมีประสบการณ์กับความจริงแท้

“อิสรภาพ”...หนังสือเล่มนี้ คือ ค�าตอบของค�าถามที่ว่า
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“หนังสือเล่มเดียวนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ หรือ”

เพียงเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างและพลังรักได้สถิตในหัวใจคุณ

   ด้วยมิตรภำพ

   ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส

   http://www.warunyar.com
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อารัมภบท

อิสรภาพสามมิติ

อิสรภาพเป็นปรากฏการณ์สามมิติ มิติแรกเป็นมิติทางกายภาพ 

มันหมายถึงการตกเป็นทาส คือขาดอิสรภาพทางกาย นับเป็นเวลากว่า

พันปีที่มนุษย์ถูกซื้อขายในตลาดเหมือนสินค้าทั่วไป การค้าทาสมีอยู่ทั่ว

ทกุหนแห่งในโลก พวกทาสไม่ได้รบัสทิธิเ์ยีย่งมนษุย์ พวกเขาไม่ได้รับการ

ยอมรับในฐานะที่เป็นคน พวกเขาต�่าต้อยกว่าคนทั่วไป เป็นคนที่อยู่อย่าง

ไร้ชีวิตจิตใจ ถูกปฏิบัติเหมือนกับอะไรที่ไม่ใช่คน ในประเทศอินเดียพวก

ศูทรเป็นพวกที่วรรณะต�่าสุด เป็นพวกที่คนทั่วไปไม่กล้าจะไปแตะต้องตัว 

การถูกเนื้อต้องตัวพวกศูทรเชื่อว่าท�าให้ท่านไม่บริสุทธิ์ ท่านต้องรีบไป 

อาบน�้าทันที อย่าว่าแต่เรื่องแตะต้องตัวเลย แม้แต่เงาของพวกศูทร 

หากถูกตัวท่าน ท่านก็ต้องรีบไปอาบน�้าเช่นกัน คนอินเดียส่วนใหญ่ยังมี

ระบบความคิดที่ติดอยู่ในระบบทาส พวกศูทรส่วนใหญ่ในอินเดียไม่ได้รับ

การศึกษา พวกเขาจึงไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นใดได้ นอกจากอาชีพ

ที่ถูกก�าหนดไว้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมามากกว่าห้าพันปี

หลายๆ ที่บนโลกใบนี้ ผู้หญิงยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่ทัดเทียม

ผู้ชาย ผู้หญิงไม่อิสระเหมือนผู้ชาย หลายศตวรรษที่ผ่านมาในประเทศจีน

ผูท้ีเ่ป็นสามมีสีทิธิฆ่์าภรรยาของเขาได้โดยไม่ถูกลงโทษ ทัง้นีเ้ป็นเพราะถือ

กันว่าสามีเป็นเจ้าของภรรยา มันก็เหมือนกับการที่ท่านสามารถท�าลาย

เก้าอีข้องท่านได้ หรอืท่านจะเผาบ้านของท่านกไ็ด้ เพราะว่ามนัเป็นสมบตัิ
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ทรพัย์สนิของท่าน และนีก่เ็ป็นภรรยา “ของ” ท่าน กฎหมายโบราณของจนี

จึงไม่มกีารลงโทษสามใีนกรณีที่เขาฆ่าภรรยาตนเอง เพราะว่าพวกหล่อน

ถกูมองว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่มจีติวญิญาณ เป็นเพยีงกลไกทีใ่ช้ในการสบืเชือ้สาย 

เป็นแค่โรงงานส�าหรับผลิตเด็กเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในทางกายภาพนั้นท่านอาจจะตกเป็นทาส หรือมี

อิสระก็ได้ ซึ่งหมายความว่าร่างกายของท่านนั้นไม่ได้ถูกล่ามโซ่ ไม่ถูก

จ�าแนกแยกแยะว่าตวัท่านน้ันต�า่กว่าคนอ่ืน มนัเป็นความเสมอภาคทางกาย 

แต่ก็น่าเสียดายที่อิสรภาพเช่นนี้ยังไม่ได้มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในโลก

ปัจจุบัน

อิสรภาพทางกายหมายความว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง 

คนขาวกับคนด�า ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ไม่มีความ

แตกต่างระหว่างสิ่งใดๆ ในร่างกายของคนเลย ไม่มีใครที่บริสุทธิ์หรือไม่

บริสุทธิ์  ทุกคนล้วนเหมือนกันทั้งสิ้น...นี่คือมิติแรกของอิสรภาพ

ส�าหรับมิติที่สองนั้นเป็นเรื่องอิสรภาพทางใจ ในโลกนี้มีคน 

น้อยมากที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นผู้ที่มีอิสระทางใจ เพราะว่าถ้าท่านเป็น

อิสลามท่านก็ไม่มอีสิรภาพทางใจ ถ้าท่านเป็นฮินดทู่านกไ็ม่มอีสิรภาพทาง

ใจ วิธีการท้ังหมดที่พวกเราใช้ในการเลี้ยงดูเด็กล้วนเป็นหนทางที่ท�าให้

พวกเขาต้องตกเป็นทาสทัง้สิน้ เป็นทาสของอดุมการณ์ทางการเมอืง เป็น

ทาสของอุดมคติทางสังคม เป็นทาสของความเชื่อทางศาสนา พวกเราไม่

ได้ให้โอกาสเดก็ได้คดิเอง หาทางของเขาเอง พวกเราบงัคบัจติใจเดก็ให้อยู่

ในเบ้าหลอมทีถ่กูจดัไว้แล้ว เรายดัสิง่ต่างๆ เข้าไปในความคดิของพวกเขา 

เป็นสิง่ทีแ่ม้แต่ตวัพวกเราเองก็อาจจะไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อนด้วยซ�า้

ไป พ่อแม่ได้แต่พร�า่สอนลูกๆ เรือ่งพระเจ้า ทัง้ๆ ทีต่วัพ่อแม่เองกไ็ม่ได้รู้จกั

พระเจ้า พวกเราสอนลูกๆ เรื่องนรกสวรรค์ ทั้งๆ ที่ตัวพวกเราเองก็ไม่ได้รู้

อะไรในเรือ่งนี ้ไม่ได้รูเ้รือ่งทีแ่ท้จรงิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีกว่าสวรรค์และนรกเลย
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ท่านสอนลูกของท่านในสิ่งที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู ้จัก ท่านสร้าง

เงื่อนไขขึ้นมาในจิตใจของพวกเขาเช่นเดียวกันกับที่พ่อแม่ของท่านวาง

เงื่อนไขไว้ในจิตใจท่าน คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อแพร่เชื้อ

สืบทอดเงื่อนไขเหล่านี้จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปอย่างไม่จบสิ้น

อิสรภาพทางใจจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือเด็กถูกปล่อยให้เติบโตด้วย

ตวัเอง สามารถพฒันาปรชีาญาณ ปฏภิาณไหวพริบ จติใต้ส�านกึ และมีความ

ตื่นตัวมากขึ้น โดยไม่มีการยัดเยียดระบบความเชื่อใดๆ ให้กับพวกเขา 

เด็กๆ ต้องไม่ถูกบังคับให้เชื่อให้ศรัทธา แต่จะต้องได้รับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมอย่างเต็มที่ให้ค้นหาความจริงด้วยตัวเอง เด็กๆ ควรจะถูกเตือน

ตั้งแต่เริ่มแรกว่า “ด้วยความจริงแท้ที่มาจากการค้นพบของพวกเขาเอง

เท่านั้นที่จะเป็นหนทางปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระได้ ไม่มีหนทาง

อื่นใดเลย”

สจัจะความจรงิเป็นสิง่ทีห่ยบิยมืกนัไม่ได้ มนัไม่ใช่สิง่ทีเ่รยีนรูจ้าก

การอ่านหนงัสอื ไม่มใีครบอกท่านได้ ท่านจะต้องลบัคมปัญญาของท่านให้

แหลมคม เพื่อว่าท่านจะได้มองเห็นสิ่งนั้น และผ่านการค้นพบด้วยตัวเอง 

หากเดก็ถกูปล่อยให้ใจเปิดกว้าง ว่างและไวต่อการรับรู้ ตืน่ตวั และมีแรงจงูใจ 

ให้ค้นหา เด็กๆ จะมีอิสรภาพทางใจ การมีอิสรภาพทางใจท�าให้เกิดความ

รบัผดิชอบทีย่ิง่ใหญ่ ท่านไม่ต้องสอนพวกเขาเรือ่งความรบัผดิชอบ มนัจะ

ตามมาเอง เพราะมันเป็นเหมือนกับเงาของการมีอิสรภาพทางใจ เด็กๆ 

จะรู้สึกส�านึกคุณท่าน แทนที่พวกเขาจะโกรธและโทษพ่อแม่ว่าได้ท�าร้าย

ท�าลายพวกเขา โทษว่าพ่อแม่ว่าได้ท�าลายอิสรภาพของพวกเขา ได้วาง

เงื่อนไขไว้ในความคิด ในจิตใจของพวกเขา แม้ก่อนที่พวกเขาจะมีค�าถาม 

พ่อแม่ก็ได้ใส่ค�าตอบจอมปลอมไว้ในความคิดของพวกเขาแล้ว มันไม่ใช ่

สิ่งที่ผ่านประสบการณ์ของตัวเด็กเอง

คนทั้งโลกล้วนตกอยู่ในสภาพของการเป็นทาสทางใจ
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ส่วนในมติทิีส่ามซึง่ถอืว่าเป็นอสิรภาพในระดบัสงูสดุกค็อื การทีรู่้

ว่าแท้จรงิแล้วเราไม่ใช่ทัง้ส่วนทีเ่ป็นร่างกายและส่วนทีเ่ป็นจติใจ เป็นการรู ้

ว่าแท้จรงิแล้วเราเป็นเพยีงการรบัรูอ้นับรสิทุธิเ์ท่านัน้ ความรู้ท�านองนีเ้กดิ

ได้จากการท�าสมาธิภาวนาเท่านั้น  มันจะท�าให้ท่านสามารถแยกตัวท่าน 

ออกจากส่วนที่เป็นกาย และส่วนที่เป็นจิตได้ จนในที่สุดท่านจะพบแต่

การรับรู้อันบริสุทธิ์ มันเป็นความตื่นรู้อันบริสุทธิ์ มันคืออิสรภาพทาง 

จิตวิญญาณ

และทั้งหมดนั้นคืออิสรภาพสามมิติที่มีอยู่ในปัจเจกบุคคล

แต่ในการรวมหมู่จะขาดส่วนที่เป็นวิญญาณ เพราะมันไม่มีสิ่ง

ที่เป็นจิตใจ มันไม่มีส่วนที่เป็นร่างกาย มันเป็นเพียงชื่อที่เราตั้งขึ้นมา

เท่านั้น มันเป็นเพียงสิ่งที่เราใช้เรียกสิ่งที่มาอยู่รวมกัน มันไม่จ�าเป็นต้อง

มีอิสรภาพ เพราะเมื่อปัจเจกชนทั้งหมดเป็นอิสระแล้ว สิ่งที่รวมกันอยู่นั้น

ก็จะเป็นอสิระด้วยเช่นกนั หากเราใส่ใจในช่ือเรยีกของการรวมหมูเ่หล่านัน้ 

มากเกินไป เราอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้มีอยู่จริง ไม่ว่าเราจะ

เรียกมันว่า กลุ่มคน ชุมชน สังคม ศาสนา หรือว่าโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ ล้วน

เป็นสิง่ทีส่ร้างสรรค์ขึน้มาจากถ้อยค�า หาได้มอีะไรจรงิแท้อยูใ่นสิง่เหล่านัน้ 

แต่อย่างใด

มันท�าให้ข้าพเจ้านึกถึงนิทานเรื่อง “อลิสในแดนมหัศจรรย์” ใน

ตอนที่อลิสมาถึงพระราชวังของพระราชินี พระราชินีได้ถามอลิสว่า “เธอ

ได้พบกับผู้ส่งสำรในระหว่ำงทำงที่มำหำฉันหรือเปล่ำ” 

อลิสได้ตอบไปว่า “โนบอดี้ (Nobody – ไม่มีใคร) เพคะ หม่อมฉัน

พบกับโนบอดี้ (ไม่มีใคร)”

พระราชินีคิดว่า “โนบอด้ี (ไม่มีใคร)” เป็นใครคนหนึ่ง ดังนั้น

พระองค์จึงถามต่อไปว่า “แต่ท�ำไม ‘โนบอดี้ (ไม่มีใคร)’ จึงยังมำไม่ถึงซะ

ทีล่ะ”
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อลิสพดูว่า “พระองค์เพคะ ‘โนบอดี ้(ไม่มใีคร)’ กค็อื ‘โนบอดี ้(ไม่มี

ใคร)’ เพคะ”

พระราชินีตรัสต่อไปว่า “อยำ่โง่ไปเลย ฉันเข้ำใจดีว่ำ ‘โนบอดี้’ ก็

คือ ‘โนบอดี’้ แต่เขำกน่็ำจะมำถงึก่อนเธอนะ นอกเสยีจำกว่ำ ‘โนบอดี’้ เดนิ

ชำ้กว่ำเธอ”

อลิสบอกว่า “มันไม่ใช่อยำ่งนั้นเพคะ ‘โนบอดี้ (ไม่มีใคร)’ เดินเร็ว

กว่ำหนู!”

และการสนทนาก็ด�าเนนิต่อไป โดยที ่“โนบอดี ้(ไม่มีใคร)” ได้กลาย

เป็นใครคนหนึง่ขึน้มา และอลิสกร็ูว่้าไม่มทีางใดทีจ่ะท�าให้พระราชนิเีชือ่ได้

ว่า “โนบอดี้ (ไม่มีใคร)” ก็คือ “โนบอดี้ (ไม่มีใคร)”

ส่ิงทีอ่ยูร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสงัคมหรือสมาคมนัน้เป็นเพยีงถ้อยค�า

ที่สร้างกันขึ้นมา มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอิสรภาพแต่อย่างใด เพราะ 

ไม่เช่นนัน้แล้วคงจะมคี�าถามตามมาว่า แล้วอะไรล่ะคอือสิรภาพของสโมสร

โรตารี อะไรคืออิสรภาพของสโมสรไลออน อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียง

สิ่งที่เราสมมติขึ้นมาเท่านั้น

การรวมหมู่เป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างอันตราย ชีวิตและสิ่งที่

เป็นจริงมากมายต้องถูกท�าลายไปเพราะการรวมหมู่ที่เราสร้างขึ้นมานี้  

ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่า ศาสนา สังคม พรรคการเมือง หรืออะไรก็ตาม  

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอต่อต้านสิ่งเหล่านี้อย่างที่สุด

ผู้คนเป็นจ�านวนมากยอมสละชีวิตตนในนามของประเทศชาติ 

ท้ังๆ ที่ค�าว่า “ชาติ” เป็นเพียงค�าพูดที่เราสร้างกันขึ้นมา เราขีดเส้นลง

ไปบนแผนที่ ทั้งๆ ที่เส้นเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงบนพื้นโลกของเราเลย มัน

เป็นแค่เกม และเราก็ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อเส้นเหล่าน้ี เส้นที่

ท่านวาดไว้บนแผนที่ มันท�าให้คนนับล้านๆ คนต้องตาย ชีวิตของคนที่มี

ตัวตนจริงๆ พวกเขายอมตายให้กบัเส้นที่ไม่มีจรงิเหล่านี้ และท่านกท็�าให้ 
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พวกเขาภูมิอกภูมิใจกับการได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษ วีรบุรุษของชาติ! 

ความคิดเรื่องการรวมหมู่นี้ น่าจะถูกก�าจัดให้หมดสิ้นไป เพราะ

ไม่เช่นนัน้แล้ว เรากค็งจะต้องเสยีสละชวีติของปัจเจกชนต่อไปไม่รูจ้บ เรา

ยอมสละชีวิตปัจเจกชนในนามของศาสนา ในสงครามศาสนา ชาวมุสลิม

ยอมตายเพราะเช่ือว่าจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนทีส่ดุ มคีนบอกพวกเขา 

ว่า “ถ้ำเจ้ำตำยเพื่ออิสลำม สวรรค์จะเป็นของเจ้ำอย่ำงแน่นอน เจ้ำจะได้

พบควำมเพลิดเพลินเจริญใจในระดับที่ไม่นึกไม่ฝันมำก่อน และคนที่เจ้ำ

สงัหำรกจ็ะได้ไปสวรรค์ด้วยเช่นกนั เพรำะว่ำเขำถกูฆ่ำโดยชำวมสุลมิ เจ้ำ

ได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่พวกเขำ ดังนั้นเจ้ำจะต้องไม่มีควำมรู้สึกผิดใดๆ  

ทัง้สิน้” ชาวคริสต์ได้สร้างสงครามครเูสด ชาวมสุลมิมีสงครามจฮีดั สงคราม

ศาสนาได้ฆ่าคนจ�านวนมากมาย เผาชีวิตคนเป็นๆ ไป เขาท�าเพื่ออะไรล่ะ  

เพื่อสิ่งที่เป็นการรวมหมู่ของพวกเขา เพื่อความเป็นคริสต์ เพื่อความเป็น

พทุธ เพือ่ความเป็นฮนิด ูเพือ่ลัทธคิอมมวินสิต์ เพือ่ลทัธเิผดจ็การฟาสซสิต์ 

เพ่ืออะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย เราสามารถสร้างการรวมหมู่ในรูปแบบ

ต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย แต่แล้วสุดท้ายสิ่งที่ถูกท�าลายก็คือปัจเจกชน  

ไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่เราจะมาบูชาการรวมหมู่นี้ แค่เน้นกันที่

ปัจเจกชนก็เพียงพอแล้ว ถ้าปัจเจกชนมีอิสรภาพ มีอิสระทางใจ มีอิสระ

ทางจิตวิญญาณ สิ่งที่อยู่รวมกันก็จะเกิดอิสระทางจิตวิญญาณโดยปริยาย

การรวมหมูเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิจากปัจเจกชน แต่ปัจเจกชนไม่ได้มาจาก

การรวมหมู่ เรามักจะได้ยินอย่างผิดๆ อยู่เสมอว่าปัจเจกชนเป็นส่วนหนึ่ง

ของการรวมหมู่ น่ันไม่ใช่ความจรงิ ปัจเจกชนไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการรวมหมู่ 

การรวมหมู่ การอยู่ร่วมกัน เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมา มันเป็นเพียงค�าพูด

หรอืชือ่ท่ีใช้เรยีกสิง่ทีเ่กดิจากการน�าปัจเจกชนมารวมกนั คนแต่ละคนทีม่า

รวมตวักันน้ัน พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของอะไรทัง้สิน้ พวกเขาสามารถ

อยูไ่ด้โดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยใคร พวกเขาอยูไ่ด้อย่างผูท้ีม่อีสิรภาพทางกาย 



SAMPLE 

 
 
SAMPLE 

    23    

พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่รวมกันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หากเราต้องการจะท�าให้โลกของเรานีม้อีสิรภาพอย่างแท้จริงแล้ว 

เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าการกล่าวอ้างในนามของการรวมหมู่นี้มันท�าให้เกิด

การสังหารหมู่มากขึ้นอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดมัน ช่ือที่ใช้

เรียกการรวมหมู่เหล่านั้นควรจะหายไปได้แล้ว ความยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่

เคยมีในอดตีกเ็ช่นกนั เราควรลืมมนัไปเสยี หนัมาให้ความส�าคญักบัระดบั

ปัจเจก และมองให้เห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่มีค่าสูงสุด!

อิสรภาพ “จาก” บางสิ่งไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริง อิสรภาพที่จะท�า

อะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนาก็ไม่ใช่อิสรภาพแบบที่ข้าพเจ้าก�าลังพูดถึง

เช่นกัน อิสรภาพที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้หมายถึงการที่ท่านเป็นตัวของตัวเอง

มันจึงไม่ใช่ค�าถามที่ว่าท่านจะได้อิสรภาพมา “จาก” บางสิ่ง 

บางอย่างนั้นได้อย่างไร อิสรภาพแบบน้ันไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริง เพราะ

ท่านยังคงอิงอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง มันยังคงมีแหล่งที่มา ท่านยังคงต้อง

พึ่งพาสิ่งนั้น ถ้าไม่มีมันท่านก็จะรู้สึกว่าไม่มีอิสระ

อิสรภาพที่จะท�าอะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการก็ไม่ใช่อิสรภาพที ่

แท้จรงิเช่นกนั เพราะท่านยงัมคีวามต้องการ มคีวามปรารถนาทีจ่ะ “ท�า” อะไร

บางอย่าง มนัผดุขึน้มาในความคิดของท่าน ท่านเป็นทาสความคดิเหล่านัน้ 

 อิสรภาพที่แท้จริงจะต้องออกมาจากความตื่นตัวที่ไม่มีการ 

กะเกณฑ์ใดๆ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดความตื่นตัวแบบไม่กะเกณฑ์ 

มันก็จะเป็นอิสรภาพที่ไม่มีการพึ่งพิงบางสิ่งบางอย่าง และไม่ติดอยู่กับ

การท�าอะไรบางอย่าง อิสรภาพที่มาจากความตื่นตัวแบบไม่กะเกณฑ์นี้

เป็นอิสรภาพที่ได้จากการเป็นตัวของตัวเอง การเป็นตัวของตัวเองน้ีเป็น

คณุสมบตัทิีเ่รามมีาแต่ก�าเนดิ เราไม่จ�าเป็นต้องพึง่พาสิง่อืน่ใด ไม่มใีครให้

สิ่งนี้กับเราได้ แล้วก็ไม่มีใครสามารถแย่งมันไปจากท่านได้เช่นกัน แม้ว่า
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คมดาบอาจจะตัดหัวของท่านขาด แต่มันไม่สามารถจะตัดอิสรภาพของ

ท่านและความเป็นท่านได้

สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าตัวท่านนั่นแหละที่เป็นศูนย์กลางของ 

สรรพสิ่ง ทุกอย่างล้วนหยั่งรากลึกอยู่ในความเป็นตัวท่าน มันไม่เกี่ยวกับ

สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่อย่างใด

อิสรภาพ “จาก" บางสิ่ง มักจะอิงอยู่กับสิ่งภายนอก อิสรภาพที่

จะ “ท�า” บางอย่างก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกด้วยเช่นกัน มีแต่อิสรภาพ

ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเท่าน้ันที่จะไม่เก่ียวข้องกับสิ่งอื่นใดที่อยู ่ภายนอก 

ตัวท่านเลย!

ท่านเกิดมาพร้อมกับอิสรภาพ ท่านเพียงแต่ถูกวางเงื่อนไขไว้ให้

ลืมมันไป เงื่อนไขถูกวางไว้ชั้นแล้วชั้นเล่า มันท�าให้ท่านกลายเป็นหุ่นเชิด

ที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือก เชือกที่อยู่ในมือของคนอ่ืน หากท่านเป็นชาวคริสต์ 

ท่านก็คือหุ่นเชิดที่ผูกติดอยู่กับเชือกที่อยู่ในมือของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า 

พระเจ้าที่ไม่มีตัวตน แต่คนก็ช่วยกันท�าให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริง 

ผ่านการกระท�าของผู้น�าทางศาสนาหรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนพระเจ้า

จริงๆ แล้วพวกเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของใครทั้งสิ้น พวกเขาเป็น

เพยีงคนทีเ่หน็แก่ตวัและหลงตวัเอง พวกเขาต้องการท�าให้ท่านลดชัน้ลงมา 

เป็นแค่เพยีงหุน่เชดิ เพือ่พวกเขาจะได้สัง่ท่านได้ว่าให้ท�าอะไร พวกเขาให้

บัญญัติสิบประการแก่ท่าน พวกเขาสร้างบุคลิกภาพของความเป็นคริสต์ 

เป็นยวิ เป็นฮนิด ูเป็นมสุลิมให้กับท่าน พวกเขาได้ให้สิง่ทีเ่รยีกว่าความรูแ้ก่

ท่าน และมันก็กลายมาเป็นภาระอันหนักอึ้งแก่ท่าน นับตั้งแต่วัยเด็กท่าน

ต้องแบกภาระอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากบัเทือกเขาหิมาลัย ภายใต้ภูผาขนาด

มหึมานี ้สิง่ทีซ่กุซ่อนและถกูกดทบัอยู ่กค็อืตวัธรรมชาตทิีแ่ท้จรงิของท่าน 

ขอเพียงแค่ท่านสามารถก�าจัดเงื่อนไขเหล่านี้ออกไป ท�าให้ได้เห็นชัดเจน

ว่าท่านนั้นไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ ไม่ได้เป็นชาวคริสต์ หรือชาวมุสลิม...
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ท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคริสต์หรือมุสลิม ท่านเกิดมาอย่าง

บริสุทธิ์ เกิดมาพร้อมกับการรับรู้ที่ไร้เดียงสา เมื่อท่านได้ความบริสุทธิ์ 

ความไร้เดียงสาในการรับรู้นี้กลับมา เม่ือนั้นแหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียก

ว่าอิสรภาพ

อิสรภาพคือสุดยอดของประสบการณ์ชีวิต ไม่มีสิ่งอื่นใดสูงไป 

กว่านั้น และด้วยอิสรภาพเท่านั้นที่ดอกไม้ในตัวท่านจะเริ่มเบ่งบาน

ความรักคือการเบ่งบานของอิสรภาพ ความเมตตาปรานีก็ 

เช่นกัน ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิต ชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วย

ความไร้เดียงสา มันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของความเป็นตัวท่าน

ดังนั้นโปรดอย่าได้เชื่อมโยงอิสรภาพกับการไม่ต้องพึ่งพาอาศัย

ใครอืน่ การไม่พึง่พาอาศัยใครอืน่จดัว่าเป็นอสิระ “จาก” บางสิง่ อสิระ “จาก” 

ใครบางคน จงอย่าเชื่อมโยงอิสรภาพกับการที่ท่านสามารถจะ “ท�า” อะไร

ก็ได้ตามที่ต้องการ เพราะว่านั่นมันเป็นผลจากความคิดของท่าน ยังไม่ใช่

ตัวท่าน เมื่อท่านมีความต้องการที่จะท�าอะไรบางอย่าง ปรารถนาที่จะท�า

อะไรบางอย่างนั้น ท่านก�าลังผูกมัดอยู่กับความต้องการของท่าน อยู่กับ

ความปรารถนาของท่าน แต่อสิรภาพทีข้่าพเจ้าก�าลงัพดูถึงนีไ้ม่มข้ีอผกูมดั

ใดๆ ท่านจะพบแต่ความเงยีบสงบอย่างทีส่ดุ มนัเป็นความสวยงาม ความ

เบิกบานใจที่ยากจะหาสิ่งใดมาเทียบได้
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หำกเรำต้องกำรจะมอีสิรภำพอย่ำงเตม็ที ่เรำจะต้อง

ตื่นตัวอย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจำกควำมเป็นทำสได้หยั่ง

รำกลึกลงไปในจิตใต้ส�ำนึกของเรำแล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่

ถูกท�ำให้เกิดขึ้นได้โดยปัจจัยภำยนอก ไม่มีใครจะท�ำให้

ท่ำนสูญเสียอิสรภำพได้ ถึงแม้ว่ำตัวท่ำนจะถูกท�ำลำย 

แต่อิสรภำพของท่ำนนั้นไม่สำมำรถถูกก�ำจัดออกไปได้ 

นอกเสยีจำกว่ำท่ำนยอมให้มนัเป็นเช่นนัน้ หำกวเิครำะห์

ลงไปลึกๆ จะพบว่ำ มันเป็นควำมปรำรถนำของท่ำน

เองที่ไม่ต้องกำรจะเป็นอิสระ มันเป็นควำมปรำรถนำ

ของท่ำนเองที่ต้องกำรจะพึ่งพิงอิงผู้อื่น มันเป็นควำม

ปรำรถนำของท่ำนเองทีจ่ะละทิง้ควำมรับผดิชอบในกำร

เป็นตัวของตัวเอง ควำมปรำรถนำเหล่ำน้ีคือสิ่งที่ท�ำให้

ทำ่นไม่เป็นอิสระ 

อิสรภำพจะเกิดขึ้นทันทีที่เรำมีควำมรับผิดชอบ

ต่อชีวิตของตนเอง...โปรดระลึกไว้เสมอว่ำดอกกุหลำบ

น้ันมำพร้อมกับหนำม มันไม่ได้หอมหวำนไปทั้งหมด 

ในควำมหวำนนั้นมีควำมขมปนอยู่ด้วย ควำมหวำนจะ

ถกูท�ำให้สมดลุด้วยควำมขม ควำมสวยงำมของกหุลำบ

รากเหง้าแห่งพันธนาการ 
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ถูกถ่วงดุลด้วยหนำมอันแหลมคม กลำงวันถูกถ่วงดุล

ด้วยกลำงคืน ฤดูร้อนถูกถ่วงดุลด้วยฤดูหนำว ชีวิตจะ

จัดสมดุลระหว่ำงขั้วที่ตรงข้ำมกันเสมอ ผู้ใดก็ตำมที่

พร้อมรบัผดิชอบตวัเองจะได้สมัผสักับสิง่ต่ำงๆ มำกมำย 

มันคือกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมสวยงำมกับควำม

ขมขื่น ควำมชื่นบำนกับควำมทุกข์ทรมำนใจ หำกท�ำได้ 

อย่ำงนี้ ท่ำนคือผู้ที่มีอิสระ มีแต่คนประเภทนี้เท่ำนั้นที่

จะเป็นอิสระได้...

จงอยูใ่ห้ได้ในทกุสถำนกำรณ์ ทัง้ในทีท่ีม่คีวำมทกุข์

และในที่ที่มีควำมสุข ทั้งสองสภำวะน้ีเป็นสิ่งที่เป็นของ

ท่ำน โปรดระลึกไว้เสมอว่ำ ควำมสุขจะไม่มี ถ้ำไม่มี

ส่ิงที่เรียกว่ำทุกข์ ชีวิตจะมีไม่ได้ ถ้ำหำกปรำศจำกสิ่ง

ที่เรียกว่ำควำมตำย ควำมเบิกบำนก็มีไม่ได้ หำกไร้

ซ่ึงควำมโศกเศร้ำ นี่คือสัจธรรมที่เป็นธรรมชำติของ 

สิ่งต่ำงๆ ไม่มีอะไรจะเปล่ียนแปลงมันได้ มันคือสิ่งที่ 

เรียกว่ำ “เต๋ำ” ของสรรพสิ่ง

จงพร้อมและยอมรับตัวท่ำนอย่ำงที่ท่ำนเป็น ทั้งใน

สิ่งที่ดีและไม่ดี ทั้งในสิ่งที่สวยงำมและไม่สวยงำม เม่ือ

ท่ำนยอมรบัสิง่เหล่ำนีไ้ด้ ท่ำนกจ็ะได้สมัผสักบัควำมเป็น

อิสระอย่ำงแท้จริง
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สังคมและอิสรภาพระดับปัจเจกชน - 
บทสัมภาษณ์

กฎระเบยีบทางสงัคมดเูหมอืนว่าจะเป็นสิง่ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้คน แต่

กลบัไม่มสัีงคมใดทีจ่ะช่วยท�าให้คนได้รูจ้กัตวัตนดพีอ ขอให้ท่านช่วย

อธบิายหน่อยว่า ปัจเจกชนกบัสังคมควรจะมีสมัพนัธภาพระหว่างกนั 

อย่างไร เพื่อจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน

มันเป็นค�าถามที่ซับซ้อนในประเด็นที่ค่อนข้างพื้นฐาน สิ่งมีชีวิต

ทั้งหลายในโลกนี้ ดูเหมือนว่าจะมีก็แต่คนเท่านั้นที่ต้องการกฎระเบียบ 

สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องใช้กฎระเบียบ

สิง่ทีเ่ราจะต้องท�าความเข้าใจเป็นอนัดบัแรกกค็อื กฎระเบยีบเป็น

สิง่ทีม่นษุย์สมมตขิึน้มา เหตผุลทีค่นเราต้องการกฎระเบยีบ กเ็พราะว่าเรา

เพิ่งแปรสภาพมาจากความเป็นสัตว์ แต่เราก็ยังไปไม่ถึงสภาวะแห่งความ

เป็นมนษุย์ เราตดิอยู ่“ตรงกลาง” ยงัไม่ได้ไปผดุไปเกดิ (พ้นจากความเป็น

สตัว์ แต่ยงัไม่ได้เป็นมนษุย์) และนีค่อืเหตผุลทีพ่วกเราต้องการกฎระเบยีบ 

ถ้าเราเป็นสัตว์เราก็ไม่ต้องใช้กฎระเบียบ สัตว์อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้อง

อาศัยกฎระเบียบ ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีศาล 

หรือว่าถ้าพวกเราเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้น พวกเรา

ก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบใดๆ เลย
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มีคนไม่มากนักที่รู ้หลักความจริงข้อนี้ จะเห็นได้ว่าคนอย่าง 

โสกราตีส ซาราธุสตรา และท่านโพธิธรรมนั้นไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ 

กฎระเบียบใดๆ พวกเขาตื่นตัวพอที่จะไม่ท�าร้ายใคร ไม่จ�าเป็นต้องมี

กฎหมาย ไม่ต้องมรีฐัธรรมนญู ถ้าหากสงัคมพฒันามาจากมนษุย์ทีแ่ท้ กจ็ะมี 

แต่สิ่งที่เรียกว่าความรัก ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมาย

แต่ปัญหาก็คือคนเราต้องการกฎระเบียบ กฎหมาย รัฐบาล ศาล 

กองทัพ ก�าลังต�ารวจ เพราะว่าคนเราได้สูญเสียพฤติกรรมธรรมชาติของ

สัตว์ไป แต่ก็ยังไปไม่ถึงสภาวะแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้ พวกเขาติดอยู่ 

ตรงกลาง ยังไปไม่ถึงไหน ติดอยู่ในสภาวะที่สับสนวุ่นวาย และเพื่อที่จะ

สามารถควบคุมสภาวะแห่งความไร้ระเบียบนั้นได้ กฎต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่

จ�าเป็น

ปัญหาเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เมื่อสิ่งที่เราพัฒนาข้ึนมาเพื่อ

ควบคุมคน ไม่ว่าจะเป็นศาสนา รัฐบาล หรือศาล ได้เพิ่มอ�านาจขึ้นอย่าง

มากมาย แน่นอน พวกเขาจ�าเป็นต้องมอี�านาจเพราะไม่เช่นนัน้แล้ว พวกเขา 

จะควบคมุคนอืน่ได้อย่างไร แต่ต้องยอมรบัว่าสิง่เหล่านีท้�าให้พวกเรากลาย

สภาพไปเป็นทาสโดยปริยาย ปัจจุบันสถาบันต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมานี้ได้

มีอ�านาจมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่มีใครยอมปล่อยวางอ�านาจ และสิ่งต่างๆ ที่

พวกเขาได้รับ พวกเขาต้องการคงไว้ซึ่งอ�านาจ พวกเขาไม่ต้องการให้คน

มีการพัฒนา

ท่านถามว่าจะต้องท�าอย่างไรให้คนและสังคมพัฒนา  แสดงว่า

ท่านยังไม่เข้าใจตัวปัญหา เพราะว่าถ้าปัจเจกชนเกิดการพัฒนาข้ึนมา 

สังคมก็จะหมดความหมายลงไปทันที ที่สังคมมีอยู่ได้เช่นในปัจจุบันนี้ ก็

เพราะว่าปัจเจกชนทั้งหลายไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนา อ�านาจที่สร้างขึ้น

มาเป็นเวลาหลายศตวรรษส�าหรบัใช้บงัคับควบคมุคน ได้ท�าให้คนเหล่านัน้ 

มีความสุขกับการใช้อ�านาจ กับบทบาท กับศักดิ์ศรีที่พวกเขามี พวกเขา
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ไม่พร้อมและไม่ยินยอมให้คนมีการพัฒนา เพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้ายอมให้

คนพัฒนาถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว พวกเขาและสถาบันของพวกเขาก็จะกลาย

เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์  มีหลายๆ เหตุการณ์ที่อาจท�าให้ท่านเข้าใจประเด็น

นี้ได้ดียิ่งขึ้น

เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อสองพันห้าร้อยปีก่อน

ในยุคนั้นท่ำนเล่ำจื๊อเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมำก ท่ำน

เป็นปรำชญ์ เป็นคนที่ฉลำดที่สุดคนหนึ่งในประเทศจีน 

จักรพรรดิได้ขอร้องท่ำนเล่ำจื๊อให้ช่วยรับหน้ำที่เป็น

หัวหน้ำผู้พิพำกษำศำลฎีกำ เพรำะเห็นว่ำไม่มีใครจะ

สำมำรถน�ำกฎหมำยมำใช้บริหำรประเทศได้ดีกว่ำท่ำน

เล่ำจ๊ือ ท่ำนเล่ำจ๊ือพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะบอกกับองค์

จักรพรรดิว่ำ “หม่อมฉันไม่ใช่ผู้ที่เหมำะสม” แต่องค์

จักรพรรดิก็ยังคงรบเรำ้แกมบังคับ

จนในที่สุดท่ำนเลำ่จื๊อต้องพูดขึ้นว่ำ “ถ้ำพระองค์ไม่

ยอมเช่ือหม่อมฉนั ขอเวลำเพียงวนัเดยีวเท่ำนัน้ พระองค์

ก็จะเห็นว่ำหม่อมฉันนั้นไม่เหมำะสมที่จะท�ำหน้ำที่นี้ 

ที่หม่อมฉันพูดเช่นนี้ก็เพรำะว่ำสิ่งที่ผิดก็คือตัวระบบ 

แต่เพื่อเห็นแก่พระองค์ หม่อมฉันจะไม่ขอขยำยควำม 

ในตอนนี้ พูดได้แต่เพียงว่ำหลักกำรของหม่อมฉันนั้น

ตรงกนัข้ำมกบัหลักของกฎหมำย กฎระเบยีบ และระบบ

ทำงสังคมโดยสิ้นเชิง...ไม่เชื่อก็ลองดูก็แล้วกัน”

ในวันแรกของกำรรบัหน้ำทีน่ี ้มกีำรน�ำโจรทีไ่ด้ขโมย

ทรัพย์สมบัติจ�ำนวนมำกจำกเศรษฐีผู้ที่ร�่ำรวยที่สุดใน

เมืองหลวงมำขึ้นศำล หลังจำกที่ท่ำนเล่ำจื๊อได้ฟังควำม
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แล้วก็ได้พิพำกษำให้น�ำโจรและเศรษฐีผูท้ีถู่กขโมยทรัพย์

สมบัตินี้ไปจ�ำคุกไว้คนละหกเดือน

เศรษฐีโวยวำยขึ้นมำว่ำ “ท่ำนก�ำลังท�ำอะไรของ

ทำ่น ฉันเป็นผู้ที่ถูกโจรขโมยทรัพย์สมบัติ ถูกปล้น แต่

ฉันกลับถูกส่งเข้ำคุกเป็นเวลำเท่ำกับโจร น่ีมันเป็นกำร

ตัดสินแบบไหนกัน”

ท่ำนเล่ำจื๊อพูดว่ำ “จริงๆ แล้วข้ำว่ำมันไม่ยุติธรรม

กับโจรเลย ท่ำนสมควรจะถูกจ�ำคุกมำกกว่ำโจร เพรำะ

ว่ำท่ำนได้สะสมเงินทองไว้เป็นจ�ำนวนมำกเพื่อตัวท่ำน

เอง ท่ำนได้ริดรอนสิทธ์ิคนมำกมำยที่จะได้มีเงิน คน

จ�ำนวนนับเป็นพันๆ ถูกท่ำนเหยียบย�่ำให้ตกต�่ำลง ใน

ขณะที่ท่ำนมีเงินทองเพิ่มมำกขึ้นๆ ทุกวัน...กำรกระท�ำ

ของท่ำน ควำมโลภของท่ำนนั้นได้สร้ำงโจรพวกนี้ข้ึน

มำมำกมำย มันเป็นควำมรับผิดชอบของทำ่น ท่ำนคือ

สำเหตุของอำชญำกรรมครั้งนี้”

วิธีคิดของท่ำนเล่ำจื๊อนั้นชัดเจนอย่ำงที่สุด เพรำะ

ถ้ำหำกมีคนจนมำกมำยในขณะที่มีคนรวยเพียงน้อย

นิด ไม่มีทำงใดที่เรำจะหยุดกำรขโมยได้ หนทำงเดียว

เท่ำนั้นที่จะหยุดสิ่งนี้ได้ ก็คือต้องท�ำให้คนในสังคมเลิก

สะสม เลิกสนองควำมโลภของตน ทุกคนมีได้แค่เพื่อให้

เพียงพอต่อควำมต้องกำรพื้นฐำนเท่ำนั้น

เศรษฐีพูดขึ้นวำ่ “ก่อนที่ท่ำนจะส่งฉันไปจ�ำคุก ฉัน

ต้องกำรจะพบกับองค์จักรพรรดิ เพรำะสิ่งที่ท่ำนท�ำนี้

ไม่ได้เป็นไปตำมหลักรัฐธรรมนูญ ท่ำนไม่ได้ท�ำตำม

กฎหมำยของประเทศ”
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ท่ำนเล่ำจื๊อพูดว่ำ “นั่นเป็นควำมผิดพลำดของ

รัฐธรรมนูญ เป็นควำมผิดพลำดของกฎหมำย ข้ำไม่

สำมำรถท�ำอะไรในเรือ่งนีไ้ด้...ด!ี ถ้ำเช่นนีเ้รำไปเฝ้ำองค์

จักรพรรดิด้วยกัน”

เศรษฐีทูลองค์จักรพรรดิว่ำ “ขอพระองค์จงฟัง

หม่อมฉัน ชำยคนนี้ควรจะถูกปลดออกจำกต�ำแหน่ง

ในทันที เขำเป็นบุคคลที่อันตรำยยิ่ง วันนี้หม่อมฉัน

ก�ำลงัจะถกูน�ำไปคมุขงั พรุง่นีพ้ระองค์อำจจะถกูขงัด้วย 

เช่นกัน หำกพระองค์ไม่อยำกจะตกอยู ่ในอันตรำย 

พระองค์ต ้องโยนชำยคนนี้ออกไป เขำเป ็นคนที่ 

อันตรำยจริงๆ เขำสำมำรถใช้เหตุผลจนท�ำให้เรำจนมุม

ได้ หม่อมฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขำพูดทุกอย่ำง แต่เขำ

ก�ำลังจะท�ำลำยพวกเรำทุกคน”

องค์จักรพรรดิเข้ำใจเรื่องรำวต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

ทรงร�ำพึงกับตวัเองว่ำ “ถ้ำหำกสิง่ทีเ่ศรษฐที�ำนีถื้อว่ำเป็น

ควำมผดิ เรำเองคงจะเป็นคนทีท่�ำควำมผดิร้ำยแรงทีส่ดุ

ในประเทศนี้ เลำ่จื๊อคงจะไม่ปรำนีเรำแน่ๆ”

และแล้ว...ในที่สุดท่ำนเล่ำจื๊อก็ถูกปลดออกจำก

ต�ำแหน่ง ท่ำนเล่ำจือ๊กล่ำวกบัองค์จกัรพรรดว่ิำ “หม่อมฉัน 

บอกพระองค์แล้วว่ำอย่ำมำเสียเวลำกับหม่อมฉัน  

หม่อมฉันไม่ใช่คนที่เหมำะสม ปัญหำที่แท้จริงนั้น

อยู่ที่สังคมของพระองค์ กฎหมำยของพระองค์ และ

รัฐธรรมนูญของพระองค์ สิ่งเหล่ำนี้ต่ำงหำกที่มันไม่ 

ถูกต้อง คนที่พระองค์ต้องกำรก็คือคนที่มีวิธีคิดแบบ

ผิดๆ เพื่อจะได้มำจัดกำรกับระบบที่ผิดๆ เหล่ำนี้ได้”
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ปัญหาทีเ่กดิขึน้กค็อืพลังอ�านาจทีพ่วกเราร่วมกนัสร้างขึน้มาเพือ่

ใช้ควบคุมดูแลคนไม่ให้สร้างความยุง่ยากนัน้ ได้กลายมาเป็นอ�านาจทีท่รง

อิทธิพลมากจนไม่ต้องการจะปล่อยให้ท่านเติบโตได้อย่างเป็นอิสระอีก 

ต่อไป เพราะหากผู้คนสามารถพัฒนาไปสู่ปัจเจกชนที่มีความตื่นตัว มี

สติ และมีจิตส�านึก มันจะท�าให้สถาบันแห่งอ�านาจเหล่านี้ไม่มีความหมาย 

คนในสถาบันเหล่านี้จะตกงาน จะสูญเสียอ�านาจ เกียรติยศ สูญเสียความ

เป็นผูน้�า สญูเสยีความเป็นนกับวช หลุดจากการเป็นผูน้�าศาสนา ทกุอย่าง

จะมลายหายไป จะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ในตอนแรกนั้นมีขึ้นมาเพื่อปกป้อง

ดูแลผู้คน แต่ในสุดท้ายได้กลับกลายมาเป็นศัตรูของมนุษยชาติเสียเอง

วธิกีารของข้าพเจ้านัน้ไม่ใช่การต่อสูห้รอืต่อต้านคนเหล่านี ้เพราะ

ว่าพวกเขามีอ�านาจมากมาย มีกองทัพ มีเงิน มีทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านไม่มี

ทางที่จะต่อกรกับพวกเขาได้หรอก เพราะว่าท่านจะถูกท�าลาย หนทาง

เดียวเท่านั้นที่ท่านจะออกจากความยุ่งเหยิงนี้ได้ ก็ด้วยการเริ่มต้นอย่าง

เงียบๆ เริ่มด้วยการพัฒนาจิตส�านึกที่อยู่ในตัวท่าน พวกเขาไม่สามารถ

จะใช้ก�าลังใดๆ มายับยั้งท่านได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่รู้

ด้วยซ�า้ไปว่าอะไรก�าลังเกิดขึ้นภายในตัวของท่าน

สิ่งที่ข้าพเจ้าเสนอก็คือให้เริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายใน มัน

เป็นการเปลีย่นทีช่วีติของท่าน และเมือ่ท่านสามารถเปลีย่นแปลงได้อย่าง

สมบูรณ์ ท่านจะรู้สึกได้ทันทีว่าท่านได้ออกจากคุกแล้ว ท่านไม่ได้ตกเป็น

ทาสอีกต่อไป ที่ท่านตกเป็นทาสก็เพราะความสับสนที่มีอยู่ในตัวของท่าน

เอง

เรื่องต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย



SAMPLE 

 
 
SAMPLE 

    35    

ในวันที่กำรปฏิวัติในรัสเซียท�ำได้ส�ำเร็จ ผู้หญิงคน

หน่ึงเดินอยู่กลำงถนนในกรุงมอสโก ต�ำรวจบอกกับ

หล่อนว่ำ “คุณท�ำอย่ำงนั้นไม่ได้ มันไม่ถูกต้องที่ลงมำ

เดินกลำงถนนอย่ำงนี้”

แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับตอบไปว่ำ “เรำเป็นอิสระแล้ว 

เรำจะท�ำอะไรก็ได้”

ถงึแม้ท่านจะเป็นอิสระ แต่ท่านยงัจ�าเป็นต้องปฏิบตัติามกฎจราจร 

เพราะไม่เช่นน้ันทกุอย่างคงจะด�าเนินต่อไปไม่ได้ ถ้าหากว่ารถและคนจะไป

ตรงไหนก็ได้ตามทีใ่จต้องการ จะเล้ียวทีไ่หนกไ็ด้ เมือ่ไรกไ็ด้โดยไม่สนใจกบั

สัญญาณไฟจราจร อุบัติเหตุคงจะเกิดขึ้นมากมาย และอาจท�าให้คนต้อง

เสียชีวิต หรือเกิดความวุ่นวายจนต้องใช้ก�าลังต�ารวจทหารเข้ามาควบคุม 

มาบงัคบัให้คนท�าตามกฎหมาย ผูห้ญงิคนนัน้อาจจะเดนิทางด้านซ้ายหรอื

ด้านขวาของถนนก็ได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือต้องไม่ใช่ที่กลางถนน แต่เนื่องจาก 

ผู้หญิงคนนั้นดื้อไม่ยอมท�าตาม ในที่สุดจึงต้องเอาปืนจ่อหล่อนเพื่อบังคับ

ให้หล่อนท�าตามกฎเกณฑ์...ข้าพเจ้ายังจ�าภาพเหตุการณ์นั้นได้ดี

อิสรภาพไม่ได้หมายถึงความไร้ระเบียบ อิสรภาพหมายถึงการมี

ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น มากจนกระทั่งไม่มีใครเข้ามาก้าวก่ายในชีวิต

ของท่าน ท่านถูกปล่อยให้อยู่ตามล�าพังได้ รัฐบาลไม่มายุ่มย่ามกับท่าน 

ต�ารวจไม่ต้องมาตอแยท่าน กฎหมายก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับ

ท่าน มันเหมือนกับว่าท่านยืนอยู่นอกโลกของสิ่งเหล่านั้น

วิธีการของข้าพเจ้าก็คือ หากท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลง

มนุษยชาติ ท่านจะต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ระดับปัจเจกก่อนเป็น 

อนัดบัแรก แต่ละคนจะต้องเริม่ต้นการพัฒนาข้ึนมาภายในตวัเขาเอง หมู่คน 

ไม่ใช่เป้าหมายแรกของการพัฒนา
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การพัฒนาที่ว่านี้คล้ายกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

มารดา มนัไม่ใช่เรือ่งของคนอืน่ มนัเป็นเรือ่งของมารดาทีจ่ะต้องระมดัระวงั

ตนเอง มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอาศัยอยู่ภายในตัวท่าน ท่านเป็นที่อยู่ของ

ชีวิตใหม่ ไม่มีใครต้องมารู้มาเห็นด้วยกับท่าน ท่านก็แค่ท�างานของท่าน 

ต่อไป ใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆ อยู่อย่างปกติ ไม่ต้องมาตีตราตัวเองว่าเป็น 

นักปฏิวัติ เป็นนักต่อต้านลัทธิเสรีนิยม เป็นคนที่ชื่นชมการแต่งกายสไตล์

พังก์ หรือเป็นคนที่ชอบการตัดผมสั้นเกรียน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย 

มันเป็นการกระท�าที่แสดงออกมาในระดับตื้นๆ เท่านั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า 

นัน่เป็นผลมาจากความผดิหวัง มนัมาจากความหงดุหงดิจนเกดิเป็นอาการ

ทางจิต ความล้มเหลวของสังคมท�าให้คนประพฤติตนเช่นนั้น แต่สังคมไม่

กลัวคนประเภทนี้ สังคมกลัวแต่คนที่เริ่มต้นการพัฒนาจากภายใน เริ่มใช้

สต ิเริม่ใช้ปัญญา จนกระทัง่กฎหมายกลายเป็นสิง่ทีไ่ร้ประโยชน์ เพราะว่า 

พวกเขาจะท�าแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น พวกเขาอยู่เหนือเงื้อมมือของสิ่งที่

เรียกว่า “ความสนใจในอ�านาจ”

ถ้าหากปัจเจกชนมีการพัฒนา ความเป็นสังคมก็จะด้อยค่าลง 

สงัคมทีป่ระกอบไปด้วยรฐับาล กองทพั ศาล ต�ารวจ เรือนจ�า กจ็ะไม่มีความ

จ�าเป็นอีกต่อไป แน่นอน...เราจะยังคงมีการรวมตัวกันของผู้คน แต่มันจะ

เป็นการรวมตัวกันในรูปแบบใหม่ และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ข้าพเจ้า

ขอเรียกการรวมตัวนี้ว่า “ประชาคม” (commune) แทนค�าว่า “สังคม” 

ประชาคมดจูะมคีวามหมายทีลึ่กซ้ึงกว่า เพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ 

ทีค่นมารวมตวักนั แต่มนัหมายถงึสถานทีท่ีค่นมกีารแลกเปลีย่นความคดิ

ความรู้สึกในระดับที่ลุ่มลึกอีกด้วย

การอยู่รวมหมู่เป็นสิ่งที่เราท�ากันอยู่แล้วในทุกๆ ที่ ในทุกๆ เมือง 

มีคนนับพันอาศัยอยู่รวมกัน แต่การอยู่ด้วยกันนั้นจะมีความหมายอะไร 

ในเมื่อเราเองไม่ได้รู้จักผู้ใดเลย แม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน มีคน
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จ�านวนนับพันที่อยู่ร่วมกันภายในตึกระฟ้า แต่พวกเขากลับไม่เคยรู้สึก

เลยว่าพวกเขานั้นอยู่บ้านเดียวกัน ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ 

ใกล้ชดิกัน ทีน่ัน่ไม่มกีารแลกเปล่ียนความคดิ ความรูส้กึระหว่างกนั มนัเป็น

แค่การรวมตัวของกลุ่มคน แต่มันไม่ใช่ชุมชนที่แท้จริง และนี่คือเหตุผลที่

ข้าพเจ้าขอใช้ค�าว่า “ประชาคม” แทนค�าว่า “สังคม”

สังคมตั้งอยู่ได้โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานบางประการ หากท่านไม่

ต้องการให้ความส�าคัญกับสังคม ท่านจะต้องเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานน้ี 

ออกไป ทุกท่านทราบดีว่าหน่วยที่เล็กและส�าคัญที่สุดของสังคมก็คือ

ครอบครวั หากครอบครวัยงัมอียู ่ยงัเป็นเช่นแบบเดมิๆ สงัคมกจ็ะไม่สลาย

ไป โบสถ์จะไม่หายไป ศาสนาจะไม่หายไป แล้วเราจะไม่มีทางสร้างโลกที่

เป็นหนึ่งเดียว เป็นมนุษยชาติที่เป็นหนึ่งเดียวได้เลย

ครอบครัวเป็นสถาบันทางจิตใจที่ล้าสมัย เรามักจะคิดไปว่ามัน

เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่จริงๆ แล้วท่านก�าลังเข้าใจผิด ใน

อดีตเราเคยอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีครอบครัว เราเคยอยู่ร่วมกันเป็นชนเผ่า 

ครอบครัวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มมีความคิดเร่ืองการสะสมสมบัต ิ

ส่วนตัว ผู้ที่มีอ�านาจสามารถเพ่ิมพูนสมบัติได้โดยง่ายและเขาต้องการ

ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้ลูกหลาน ก่อนหน้านี้ไม่มีประเด็นเรื่องการมี

ครอบครัว ผู้ชายและผู้หญิงพบกันได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ไม่มีการ

แต่งงาน และไม่มีครอบครัว แต่เมื่อหลักการเร่ืองการครอบครอง และ

ความต้องการทีจ่ะเป็นเจ้าของได้อบุตัขิึน้ ผูช้ายกไ็ด้ใช้ความพยายามทีจ่ะ

เป็นเจ้าของผูห้ญงิ เขามองว่าผูห้ญงิคอืส่วนหนึง่ของทรพัย์สมบตัขิองเขา

ในภาษาอินเดียมีค�าที่ใช้เรียกผู้หญิงซึ่งมีความหมายเดียวกัน

กับค�าว่า “สมบัติ” ในประเทศจีนสมัยโบราณผู้หญิงถือว่าเป็นสมบัติของ 

ผู้ที่เป็นสามี สามีสามารถฆ่าภรรยาของเขาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ได้

ถือว่าเป็นอาชญากรรม ท่านมีอิสระเต็มที่ที่จะท�าลายสมบัติของท่านได้ 
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ท่านสามารถเผาโต๊ะเก้าอีข้องท่านได้ ท่านสามารถเผาบ้านของท่านได้ มนั

ไม่ใช่อาชญากรรม เพราะมันเป็นสมบัติของท่าน ในสมัยนั้นท่านสามารถ

ฆ่าภรรยาของท่านได้เช่นเดียวกัน

เมือ่มีหลักการเรือ่งการครอบครองสมบัตส่ิวนตวั ผูห้ญงิกไ็ด้กลาย

เป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ชายไปด้วย พวกเขาใช้ทุกวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า

เด็กที่เกิดมาจากภรรยาของเขานั้นเป็นลูกของเขาจริงๆ

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คนที่เป็นพ่อจะไม่มีทางรู้ได้อย่าง

แน่นอนว่าเด็กในท้องภรรยานั้นเป็นลูกของเขาหรือไม่ มีแต่ผู้ที่เป็นแม่

เท่าน้ันที่จะรู้ได้ ด้วยเหตุนี้คนที่เป็นพ่อจึงต้องคิดสร้างกรอบและเคร่ือง

กีดขวางต่างๆ นานาเพื่อให้แน่ใจว่าภรรยาของเขาจะไม่เข้าไปใกล้ชิด ไป

ติดต่อกับชายคนอื่นเลย เขาปิดกั้นความเป็นไปได้ทั้งหมด ประตูทั้งหมด

ถูกปิดตาย

นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ว่าท�าไมมีแต่ผู้หญิงสูงอายุเท่านั้นที่ไปโบสถ์

หรือไปวัด นับเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่เราเชื่อว่าสถานที่ที่ปลอดภัย

ส�าหรับครอบครัวก็คือโบสถ์ โบสถ์จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยครอบครัว ถ้า

ครอบครัวสูญสิ้นไป โบสถ์ก็สูญสิ้นไปเช่นกัน โบสถ์เป็นสถานที่สุดท้าย

ที่จะมีเรื่องร้ายๆ เช่นเรื่องชู้สาวเกิดขึ้น และเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เร่ือง

ท�านองนี้เกิดขึ้น พวกเขาต้องท�าทุกๆ อย่างด้วยความระมัดระวัง นักบวช

ส่วนใหญ่จะต้องถือพรหมจรรย์ และจะต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ ต่อต้าน

ผู้หญิง โดยที่แต่ละศาสนาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไป

พระสงฆ์ในศาสนาชินะไม่อนุญาตให้ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง จริงๆ 

แล้วผูห้ญงิควรจะอยูห่่างจากพระในศาสนาชินะมากกว่าแปดฟตุด้วยซ�า้ไป 

พระสงฆ์ในศาสนาพทุธก็เช่นเดยีวกนัทีไ่ม่สามารถถกูเนือ้ต้องตวัผูห้ญงิได้ 

มีศาสนาอื่นมากมายที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์

ของพวกเขา ในบางแห่งมีการแบ่งแยกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนว่าผู้ชาย
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สามารถใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในวัดหรือในมัสยิดได้ ในขณะที่ผู้หญิงถูก

จ�ากัดสทิธิใ์ห้ใช้ได้เฉพาะพืน้ทีบ่างส่วนเท่านัน้ และในสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิ์

เหล่านัน้ ผูช้ายไม่สมควรทีจ่ะชายตาดูผูห้ญงิด้วยซ�้าไป การพบปะกนัถอืว่า

เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ศาสนาหลายๆ ศาสนา อาทิเช่น อิสลาม ผู ้หญิงจะต้องมี 

ผ้าคลมุหน้า ด้วยเหตนุีใ้บหน้าของผูห้ญงิชาวมสุลมิจงึซดีขาว เพราะหน้า

พวกหล่อนไม่ค่อยได้ถูกแสงแดด ร่างกายพวกหล่อนก็ถูกปกปิดอย่าง

มิดชิดเช่นกัน ผู้หญิงมักจะไม่ได้รับการศึกษา เพราะการศึกษาถูกมองว่า

เป็นต้นเหตุของความคิดอันแปลกประหลาด คนที่เจ้าความคิด มักชอบ

การโต้แย้ง

ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานมีอาชีพ เพราะการมีอาชีพนั้น

หมายถึงการที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร ประตูทั้งหมดของพวกหล่อนถูก

ปิดตาย ด้วยเหตผุลเพียงแค่ว่าผูช้ายจะได้แน่ใจจรงิๆ ว่าลกูทีเ่กดิกบัผูห้ญงิ 

คนนั้นเป็นลูกของเขา ส�าหรับผู้ที่มีอ�านาจยิ่งใหญ่ เช่น กษัตริย์ จะมีแต ่

คนรบัใช้ทีเ่ป็นขนัท ีคอืเป็นผูช้ายทีถ่กูตอน เพราะว่าคนเหล่านีจ้ะต้องเข้า

นอกออกใน ท�างานรับใช้กษัตริย์อยู่ในพระราชวัง พวกเขาต้องถูกตอน 

เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว มันค่อนข้างจะเสี่ยง เพราะว่ากษัตริย์มักจะมีนาง

สนมเป็นร้อยๆ คน โดยที่สนมเหล่านี้บางคนอาจไม่มีโอกาสได้พบกับ

กษัตริย์เลย มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกหล่อนอาจจะมีใจให้กับใครก็ได้ 

แต่เนื่องจากในวังมีแต่พวกขันที หากพวกสนมเหล่านี้ตกหลุมรักกับขันที 

อย่างน้อยพวกหล่อนก็ไม่สามารถให้ก�าเนิดเด็กได้

ครอบครัวจะต้องสูญหายไปเพื่อเปิดทางให้กับประชาคม การ 

รวมกันเป็นประชาคม เป็นการน�าเอาทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน 

หรืออะไรก็ตามที่มีอยู่ไปรวมกัน...ใช้เป็นกองกลางกองเดียว กองกลางน้ี

จะดแูลคนทัง้หมด พวกเดก็ๆ ถอืเป็นส่วนหนึง่ของประชาคม ดงันัน้จงึไม่มี




