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คำานำาสำานักพิมพ์

หากเปรียบคุณเป็นเช่นนกตัวหน่ึงที่มีปีกแข็งแรงและสามารถ

โบยบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้ แต่คุณกลับไม่กล้าแม้แต่จะกางปีกบิน เพราะ

ได้ยินค�าบอกเล่าต่อๆ กันมาว่าบนท้องฟ้านั้นน่ากลัว เดี๋ยวก็เจอลมฝน 

เด๋ียวเจอพายุ แล้วยังมีนกยักษ์ที่คอยไล่ท�าร้ายอีกด้วย ดังนั้นนกอย่าง

เราควรอยู่แต่ในรัง หาอะไรกินบนพื้นดิน ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้อยู่ในกรงให้

คนเลี้ยง นั่นแหละชีวิตที่แสนจะอบอุ่นปลอดภัย คุณแสร้งเป็นสุนัข เป็น

แมว หรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่นก เพื่อจะได้ไม่ต้องขึ้นไปบนฟ้านั่น แต่

เมื่อคุณเหลือบมองท้องฟ้าคราใด เบื้องลึกในใจคุณกลับบอกว่านั่นคือที่ที่ 

คุณต้องไป แต่คุณไม่กล้าและไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะกางปีกโผบินไปบน 

ผืนฟ้าแสนงามนั้น

ความกลัวท�าให้คุณไม่กล้าทีจ่ะกางปีกบนิ และไม่กล้าทีจ่ะยอมรับ

ว่าตัวเองคือนก ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น แต่สิ่งนี้ก็เกิดกับผู้อื่นด้วย พวกเรา 

ต่างก็ถ่ายทอดวิธีเอาชนะความกลัวด้วยการท�าอะไรก็ได้ให้รู้สึกม่ันคง

ปลอดภัย แล้วส่งต่อความคิดเช่นนี้จากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆ ความมั่นคง

ปลอดภัยและวถิทีางแบบเดมิๆ ทีคุ่น้เคยนัน้อาจท�าให้ “ความกลวั” ทีม่อียู่

สงบนิง่ได้เป็นบางครัง้บางคราว แต่สดุท้ายแล้วความกลวักย็งัคงอยูเ่หมอืน

เดมิ มหิน�าซ�า้มนัอาจจะยิง่เพ่ิมปรมิาณขึน้ เนือ่งจากเราต้องพยายามรักษา

วิถีเดิมๆ ของเราไว้อย่างเหนียวแน่น ประหนึ่งว่าเรากลัวว่าสิ่งที่ปกป้อง 

“ความกลัว” เดิมที่เรามีอยู่นั้นจะหายไป 

แล้วเราจะท�าอย่างไรกับความกลัวนี้ และท�าอย่างไรให้มีความ

กล้าพอที่จะออกจากความกลัวได้

หนังสือ “เด็ดเดี่ยว” (Courage) เล่มนี้ OSHO กล่าวถึงความ 

กล้าหาญไว้อย่างชัดแจ้ง นั่นคือการเป็นตัวของตัวเอง เราหลงลืมไปว่า 
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แท้จริงแล้วเราขลาดกลัวการที่จะเป็นตัวเอง เราจึงพยายามเป็นคนอื่น 

พยายามให้คนอื่นยอมรับ พยายามเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นเป็นตัวเอง 

ทกุถ้อยค�าในหนงัสือเล่มน้ี OSHO ไม่ได้มารณรงค์ ปลกุเร้า ให้คณุกล้าหาญ 

แต่เพียงแค่สะกิดและยกตัวอย่างเพื่อให้คุณตื่นตัวข้ึนมา เตรียมออกจาก

พื้นที่อันแสนอบอุ่น ปลอดภัย ให้ความรู้สึกมั่นคง แต่ปราศจากชีวิต แล้ว

เปิดประตูออกสู่ความจริง ผจญภัยไปกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แม้มันจะดู

อันตราย แต่มันก็ท�าให้คุณมีชีวิต ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณกล้าหาญ

ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอน ซึ่งก็คือความจริงแท้ได้หรือไม่

นบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของพวกเราส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์

ทีไ่ด้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของ OSHO ทัง้ 10 เล่ม ในชดุหนงัสอื “Insights 

for a New Way of Living” ซ่ึงเป็นชุดหนงัสอืทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุตลอด 10 ปี 

ที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการแปลแล้วถึง 25 ภาษา และม ี

ยอดจ�าหน่ายกว่าหลายล้านเล่มท่ัวโลก...โดยหนงัสอื “เดด็เดีย่ว” (Courage) 

เป็นผลงานล�าดับที่เจ็ดของชุดหนังสือนี้*  

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด 

และคณุสนุติ ผาสขุยดื เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้อทุศิเวลาให้กบัการแปลผลงาน

หนังสือของ OSHO เสมอมา และขอขอบพระคุณ คุณนันท์ วิทยด�ารง 

เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลาอันมคี่าในการเขียนค�านิยมให้กับหนังสือ

เล่มนี้ 

สลัดความกลัวซึ่งไม่ใช่ตัวตนของคุณ ดึงเอาความกล้าหาญ 

เด็ดเดี่ยวของคุณขึ้นมา แล้วกางปีกโผบินไปสู่ “อิสรภาพที่แท้จริง” ไป

ด้วยกัน

   ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์

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

(Intelligence) “เมตตาอาทร” (Compassion) “สนทิใจ” (Intimacy) และ “อสิรภาพ” (Freedom)
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คำานำาผู้แปลและเรียบเรียง

เคยมคีนถามผมว่าใช้หลักอะไรในการเลอืกว่าจะแปลหนงัสอืเล่ม

ใดของ OSHO จริงๆ แล้ว ไม่มีหลักอะไรหรอกครับ แค่อ่านเล่มไหนแล้ว

โดนใจก็แนะน�าทางส�านักพิมพ์ไป แต่ก็มีหลายเล่มเหมือนกันที่ผู้อ่านเป็น 

ผูท้ีแ่นะน�ามา อย่างเล่มทีช่ื่อว่า Courage ทีท่่านถอือยูใ่นมอืเล่มนี ้มคีนเคย 

บอกผมว่าเขารู้จัก OSHO ก็เพราะอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เคยพูด

ถงึหนังสือเล่มนีใ้นสมยัทีเ่ขาเป็นนกัศกึษาธรรมศาสตร์ แต่ผมเองกย็งัไม่มี

โอกาสได้อ่านต้นฉบบัภาษาองักฤษ จนกระทัง่วนัหนึง่ส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์

ได้บอกกับผมว่าได้ลิขสิทธิ์ในการแปลมาเรียบร้อยแล้ว

ส่ิงทีพ่เิศษของหนงัสอืเล่มนีอ้ยูต่รงทีว่่าเนือ้หาช่างเหมาะเจาะกบั

สถานการณ์บ้านเมอืงเราในขณะนีม้าก ก่อนทีจ่ะอ่าน Courage ผมเคยตัง้

ค�าถามกบัตวัเองว่า “หรอืว่า ผมยงักล้าไม่พอ” แต่คร้ันเม่ืออ่านหนงัสอืเล่มนี้ 

จบ ผมกลับพบว่า ค�าว่า “กล้าหาญ” ตามที่ผมเข้าใจนั้น มันเป็นคนละ

ความหมายกบัที ่OSHO กล่าวไว้ OSHO บอกว่าความกล้าไม่ได้หมายถึง

สภาวะที่ไร้ซึ่งความกลัว ความกลัวยังคงมีอยู่ ขอเพียงแต่ให้เราอยู่ “อย่าง

เป็นปัจจุบัน” คือ “ตื่นรู้” ให้ทัน จนเห็นความกลัวที่มีอยู่นั้น ค�าว่า “ตื่นรู้” 

ที่ OSHO ใช้ ผมเข้าใจว่าท่านต้องการจะสื่อถึงค�าสองค�า ซ่ึงก็คือค�าว่า  

“ตื่นตัว” และ “รู้ตัว” นั่นเอง 

การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปัจจุบันคือการอยู่ไปทีละขณะๆ ใครที่

เคยลองท�า เคยลองฝึกปฏิบัติจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ท�าได้ง่ายนัก ที่เป็น 

เช่นนัน้เป็นเพราะเท่าทีผ่่านมาเราไม่เคยถกูฝึกฝน เราไม่เคยใช้ชวีติเช่นนัน้ 
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มาก่อน ชีวิตที่คนส่วนใหญ่เคยชินมักเป็นชีวิตที่ใช้สมองใช้ความคิดเป็น

หลกั ในหวัของเราไม่เคยว่างเลย คิดโน่นคดินีต่ลอดเวลา อย่างนัน้ดอีย่างนี ้

ไม่ดี อย่างนั้นปลอดภัยอย่างนี้เสี่ยงเกินไป โดยที่เราไม่เคยให้ความสนใจ

กับเรื่องการตื่นรู้ในสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่เลย

OSHO พยายามจะบอกเราว่า เรามีชีวิตอยู่โดยอาศัยหัวหรือ

ความคิดเป็นหลัก ทั้งๆ ที่เราก็รู้ดีว่าสิ่งที่เกิดมานั้นมันไม่ได้เป็นไปตาม

ความคิดของเราเสมอไป ชีวิตเป็นสิ่งที่เลื่อนไหล มันเคลื่อนไปในทุกขณะ 

เราไม่สามารถคาดหวังความแน่นอนความม่ันคงในชีวิตได้ หรือถ้าจะ

ให้พูดตรงๆ ก็คงจะพูดได้ว่า “ชีวิตเป็นเรื่องที่อันตราย” ซึ่งการบรรยาย

ของ OSHO ในหนังสือเล่มนี้ก็คือการตอบค�าถามที่ว่า “ถ้าชีวิตเป็นเรื่อง

ที่อันตรายแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างเบิกบานได้อย่างไร” 

สิง่ทีผ่มชอบเกีย่วกบัการบรรยายของ OSHO กต็รงทีท่่านใช้ค�าพดู 

ที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา อย่างตอนที่ท่านพูดว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 

ไม่มัน่คง ท่านใช้ค�าพดูในท�านองทีว่่า “อยากมชีวีติทีม่ัน่คงใช่ไหม ไปอยูใ่น

คุกสิ ในนั้นมันมีความมั่นคงมากกว่าการใช้ชีวิตนอกคุกเยอะ” หรือค�าพูด

ที่ว่า “อยากได้ความแน่นอนใช่ไหม ก็ลองตายดูสิ นั่นแหละความแน่นอน 

เพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ก็อย่าได้ร้องหาความแน่นอนเลย” 

ผูท้ีส่ามารถ “เบกิบานกบัการมชีวีติอย่างอนัตราย” ได้นัน้ ส�าหรบั

ผมแล้วเขาต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญ “เด็ดเดี่ยว” อย่างยิ่ง และนี่ก็คือค�าที่ผม

น�ามาใช้เป็นช่ือของหนังสือเล่มนี้ จะเห็นได้ว่ามันประกอบด้วยค�าสองค�า

คือค�าว่า “เด็ด” และค�าว่า “เดี่ยว” ค�าว่า “เด็ด” ผมต้องการจะสื่อให้เห็นถึง

ความเฉียบขาดปราศจากความลังเลสงสัย ส่วนค�าว่า “เดี่ยว” ต้องการจะ

สื่อให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกชน ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่จ�าเป็นต้อง

คล้อยตามผู้ใด กล้าที่จะทวนกระแส แม้จะต้องเดินสวนทางกับฝูงชนหรือ

คนหมู่มากก็ตาม 
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ในหนังสือเล่มนี้มีประโยคเด็ดๆ มากมาย ที่ผมจดไว้ใช้เตือน 

ตัวเอง อาทิเช่น “การตายของอัตตาคือการกลบัมาเกดิใหม่ของชีวิต” หรอื 

“ถ้าท่านรกัอย่างเปิดใจ ท่านกจ็ะไร้ซึง่ความกลวั” เป็นต้น เมือ่อ่านหนงัสอื

เล่มนีจ้บ ผมพบว่ามคี�าถามมากมายเกดิขึน้ในหวัผม เป็นต้นว่า หรอืว่าเรา

อยู่กับความคุ้นชินมากเกินไป ไม่ว่าจะท�าอะไรเรามองหาแต่ความม่ันคง

ปลอดภัย เราได้แต่มองคนรอบข้างว่าเขาคาดหวังอะไร แล้วถ้าเราท�าไป

เช่นน้ันเช่นนีเ้ขาจะมองเราอย่างไร ฯลฯ ถงึตอนนีผ้มเข้าใจแล้วล่ะว่าท�าไม 

OSHO จึงพูดว่า คนเราใช้ชีวิตที่ติดอยู่กับความคิดตลอดเวลา 

ส�าหรับผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับงานของ OSHO ผมอยากบอกแต่

เพียงสั้นๆ ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ซีเรียสหรือน่ากลัวอย่างที่คิด

หรอก ขอให้ท่านอ่านอย่างผ่อนคลาย ท�าตวัสบายๆ ไม่ต้องใช้ความคดิมาก

ก็ได้ (ก็ยิ่งดี) แล้วปล่อยให้ตัวหนังสือเหล่านี้เลื่อนไหลเข้าไปในชีวิตของ

ท่าน ส่วนผู้อ่านที่เป็นแฟนประจ�าอยู่แล้ว ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากไป

กว่าขอขอบคุณที่ท่านติดตามผลงานการแปลของผมตลอดมา และขอถือ

โอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน

   ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
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คำานิยม

ถ้าจะมีค�าที่แสดงความรู้สึกเวลาที่ได้อ่านงานของ OSHO แล้ว

ละก็ ส�าหรับผมมันคือ ค�าว่า “อืม” กับ “โอ๊ย”

“อืม” เวลาที่เกิดความเข้าใจใหม่ๆ “โอ๊ย” เวลาที่ถูกตีแสกหน้า  

ให้ตืน่ขึน้จากภวงัค์ของความยดึถอืทีม่อียู ่แล้วผมกจ็ะร้อง “อมื” กบั “โอ๊ย” 

ในใจสลับกันไปตลอดเวลาที่อ่านงานของ OSHO

ผมหลงรักและสนุกไปกับ OSHO เสมอ ด้วยรู้สึกว่าเขาเป็นคน

ที่มีความรอบรู้จริงๆ เรียกว่ารู้อย่างรอบด้าน ทั้งสังคม ประวัติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีปัญญา

อันลึกซ้ึง แต่ที่นับว่าโดดเด่นกว่าสิ่งที่กล่าวมาเสียอีก ก็คือ บุคลิกภาพ

ในการถ่ายทอด หรือการเล่า และวิถีในการแสดงออกทางปัญญาของเขา

เรือ่งหรอืประเดน็ที ่OSHO หยบิยกขึน้มาพดู ส่วนใหญ่มกัจะเป็น

ประเดน็ทีด่เูหมอืนธรรมดาๆ ทีเ่ราคุ้นชิน แต่เขาจะพดูถงึมนัได้อย่างลกึซึง้ 

พร้อมกับสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ด้วยการยกเรื่องราว ความรู้  

ท่ีเขามมีาประกอบให้เราเกดิความเข้าใจ (เข้าไปในใจ ไม่ใช่แค่เข้าไปในหวั 

อย่างที่ OSHO ได้บอกไว้) แล้วเขาก็ตีแสกหน้าเรา ด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง

ของเขา ที่มักจะมาพร้อมกับอารมณ์ขัน ซึ่งทั้งหมดมันท�าให้เราต้องนิ่งงัน 

เหมอืนถกูตรงึไว้กบัความพงัทลายลงของความยดึถอืหรอืความเชือ่เดมิๆ 

ของเรา ในห้วงขณะนั้นจริงๆ 
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ประเด็นเรื่อง ความกล้าหาญ ของหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน ซึ่ง

ส�าหรับผมแล้ว ความกลัว คือ สิ่งที่ท�าให้จิตใจของเราพร่ามวั และเป็นราก 

ของปัญหาทั้งหมดของชีวิต สิ่งที่ OSHO พูดหรือเล่าในหนังสือเล่มนี้  

ได้ช่วยเปิดซอกมุมของความกลัวออกมาให้เราได้เห็น และเผยความ

ธรรมดาสามัญของความกลัว เพื่อช่วยให้เรายกระดับใจขึ้นอยู ่เหนือ 

ความกลัว ด้วยวิถีแบบ OSHO ที่เน้นให้เราเป็นอิสระจากสิ่งร้อยรัด

ต่างๆ หรือสิ่งที่เรายึดเอาไว้ ทั้งภายนอกภายใน เพื่อกลับไปเป็นตัวเรา

หรือสภาวะเดิมแท้ของเราอีกครั้ง อันเป็นสภาวะของความกล้าหาญที่แท้  

ในการด�าเนินชีวิต

ทีส่�าคญั ดร.ประพนธ์ ผาสุขยดื ผูแ้ปลและเรียบเรียง ได้ถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่าน อย่างเข้าถึง เหมือนเช่นที่ท�ามากับ 

การแปลงานของ OSHO ทุกชิ้นที่ผ่านมาของท่าน  

ขอบคณุส�านกัพมิพ์ฟรมีายด์ ทีไ่ด้มอบโอกาสให้ผูอ่้านคนไทยได้

อ่านงานอันมีค่าของ OSHO อีกครั้ง

   นันท์ วิทยด�ารง*

* ผู้แปลหนังสือ “เจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความส�าเร็จ (The Seven Spiritual Laws of 

Success) เขียนโดย ดีพัค โชปรา
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สารบัญ

อารัมภบท 16 

ความกล้าคืออะไร 22  

 เต๋าแห่งความกล้า 25

 วิถีแห่งใจ 30

 วิถีแห่งเชาวน์ปัญญา 40

 วิถีแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ 47

 วิถีแห่งความไร้เดียงสา 58

เมื่อสิ่งใหม่มาเคาะประตู จงเปิดรับมัน 78

ความกล้าที่มาจากความรัก 90

 มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ แต่มันเป็นสภาวะของการด�ารงอยู่ 106

 เค้กนี้ช่างอร่อยจริง 108

 โลกที่ไม่มีขอบเขต 115  

 มันไม่ใช่ยากหรือง่าย แต่มันเป็นไปตามธรรมชาต ิ 120

 

ดึงตัวออกมาจากฝูงชน 130  

 การเมืองที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเลข 137 

 จงฟังความรู้สึกภายในตัวท่าน 140
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 เป็นอิสระจาก เป็นอิสระเพื่อ 146

 พบกับใบหน้าที่แท้จริง 149

 

เบิกบานไปกับการอยู่อย่างอันตราย 154

 ไม่ว่าท่านจะท�าอะไร ชีวิตจะยังคงไว้ซึ่งความลี้ลับ 162

 ชีวิตที่โลดแล่น 166

 ความกล้าสูงสุด ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดจบ 172

 

การค้นหาสภาวะที่ไร้ซึ่งความกลัว 190

 แนะน�าเรื่องการเจริญภาวนาและตอบข้อซักถาม 191

 การเจริญภาวนาเพื่อคลี่คลายความกลัวในความว่าง 214

 การเจริญภาวนาเพื่อคลี่คลายรูปแบบเดิมๆ  216

 ของความกลัว   

 การเจริญภาวนาเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ 218

 การเจริญภาวนาเพื่อเปลี่ยนผ่านความกลัวไปสู่ความรัก 220

 ค�าถามสุดท้ายเรื่องความกลัวในพระเจ้า 222

เกี่ยวกับผู้บรรยาย 234

ศูนย์ปฏิบัติภาวนาสากล OSHO  237

เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง  238
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อย่าเรยีกมนัว่าความไม่แน่นอน ให้เรียกมนัว่าความน่าพศิวง

อย่าเรียกมันว่าไม่มั่นคง จงเรียกมันว่าอิสรภาพ

  

ข้าพเจ้าไม่ได้มาทีน่ีเ่พือ่ทีจ่ะให้กฎเกณฑ์ทางศาสนา หลกัปฏบิตัิ

ทางศาสนาท�าให้คนออกมาเป็นแบบใดแบบหน่ึง ข้าพเจ้าไม่ได้มาทีน่ีเ่พือ่

ทีจ่ะให้ค�าสญัญาใดๆ ทีอ่ยูใ่นอนาคต ค�าสญัญาในอนาคตอาจท�าให้คนรู้สกึ

มัน่คง ข้าพเจ้ามาทีน่ีเ่พือ่ทีจ่ะท�าให้ท่านตืน่ตวัและตืน่รู ้นัน่กค็อืการอยูก่บั

ที่นี่เดี๋ยวนี้กับสิ่งต่างๆ ที่สร้างความไม่มั่นคงในชีวิต กับสิ่งต่างๆ ที่สร้าง

ความไม่แน่นอนในชีวิต กับสิ่งต่างๆ ที่สร้างอันตรายให้ชีวิต

ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านมาที่นี่เพื่อจะได้ความแน่นอนบางอย่าง ความ

เชือ่บางอย่าง “ลทัธ”ิ บางอย่าง หาทีท่ีจ่ะได้มส่ีวนเกีย่วข้อง หาใครบางคน

เพ่ือจะพกัพงิ ท่านมาทีน่ีเ่พราะท่านมคีวามกลวั ท่านก�าลงัมองหาทีค่มุขงั

อันงดงาม เพื่อที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากการตื่นรู้ใดๆ 

ข้าพเจ้าจงใจจะท�าให้ท่านรู้สึกไม่มั่นคง รู้สึกไม่แน่นอน เพราะ

นั่นคือชีวิตตามที่มันเป็น นั่นคือสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของพระเจ้า เมื่อความไม่

มั่นคงและความไม่แน่นอนมีมากขึ้น ทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะตอบสนอง

มันได้นั่นก็คือท่านต้องตื่นรู้มากยิ่งขึ้น

อารัมภบท  
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มีความเป็นไปได้สองอย่างด้วยกัน อย่างแรกก็คือท่านหลับตา

ของท่านและเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็นคริสต์ เป็นฮินดูหรือ

มุสลิมซะ นั่นคือสิ่งที่นกกระจอกเทศท�า มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของมัน มัน

เพียงแค่เอาหัวมุดดินเท่านั้น นั่นจะท�าให้ท่านเป็นคนโง่ ท�าให้ท่านไม่มี 

เชาวน์ปัญญา การไม่มีเชาวน์ปัญญาอาจท�าให้ท่านรู้สึกมั่นคง ผู้ที่โง่เขลา

จะรูส้กึสบายและมัน่คง จรงิๆ แล้วมแีต่คนโง่เท่านัน้ทีรู้่สกึมัน่คง ผูท้ีม่ชีวีติ

ชีวามักจะรู้สึกไม่มั่นคง มันจะมั่นคงได้อย่างไร

ชวีติไม่ใช่กระบวนการทีเ่ป็นกลไก มนัไม่สามารถเป็นสิง่ทีแ่น่นอน

ได้ มันเป็นความลี้ลับที่คาดเดาไม่ได้ ไม่มีใครรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรข้ึน  

แม้แต่พระเจ้าทีท่่านคดิว่าสถติอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ในสวรรค์ชัน้เจด็ หากพระเจ้า

อยู่ที่นั่นจริง แม้แต่พระเจ้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากพระเจ้า

รู ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตก็เป็นของปลอม ถ้าอย่างนั้น 

ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกลิขิตไว้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

พระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าอนาคตถูกเปิดไว้

แล้ว ถ้าพระเจ้ารู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากเป็นเช่นนั้นชีวิตก็ไม่ต่าง

อะไรจากกระบวนการที่เป็นกลไกที่ไร้ชีวิต หากเป็นเช่นนั้นก็คือการไม่มี

อิสรภาพ แล้วชีวิตจะด�ารงอยู่ได้อย่างไรโดยไร้อิสรภาพ ไม่มีความเป็น

ไปได้ในเรื่องการพัฒนาหรือไม่พัฒนา ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกก�าหนดไว้ 

ล่วงหน้าแล้ว ก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสง่างาม ความรุ่งโรจน์ และท่าน

ก็เป็นแค่เพียงหุ่นยนต์เท่านั้น

ไม่เลย ไม่มีอะไรเลยที่มั่นคง นั่นคือสารของข้าพเจ้า ไม่มีสิ่งใด

เลยท่ีมั่นคง เพราะชีวิตที่มั่นคงนั้นมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีก 

ไม่มีอะไรเลยทีแ่น่นอน ชวีติเตม็ไปด้วยความไม่แน่นอน เตม็ไปด้วยความ

ประหลาดใจ นัน่คอืความงดงามของมนั! ไม่มทีางทีท่่านจะไปถงึจดุทีท่่าน

พูดได้เตม็ปากว่า “ตอนนีข้้าอยูก่บัความแน่นอน” เมือ่ใดกต็ามทีท่่านพดูว่า
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ท่านนัน้มคีวามแน่นอน ตอนนัน้ท่านก�าลงัประกาศลาตาย ท่านได้ตดัสนิใจ 

ฆ่าตัวตายแล้ว

ชีวิตเคลื่อนไปบนความไม่แน่นอนร้อยแปดพันอย่าง นั่นคือสิ่งที่

เรียกว่าอิสรภาพ อย่าเรียกมันว่าความไม่แน่นอน

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าท�าไมความคิดจึงเรียกอิสรภาพว่า “ความ

ไม่ม่ันคง” ท่านเคยอยู่ในคุกเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีหรือเปล่า 

ถ้าท่านอยู่ในคุกมาเป็นเวลาหลายปีพอถึงวันที่ท่านได้รับการปล่อยตัว 

นกัโทษจะเริม่รูส้กึถงึความไม่แน่นอนเกีย่วกบัอนาคต ทกุสิง่ทกุอย่างในคกุ

เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องซ�้าซากตายตัว เขาได้รับอาหาร 

ได้รบัการปกป้องดแูล ทีน่ัน่ไม่มคีวามกลวัใดๆ ว่าในวนัถดัไปจะหวิหรอืจะ

ไม่มอีาหาร ไม่มอีะไรให้กงัวลเช่นนัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างแน่นอนตายตวั แต่ใน

ตอนนี้หลังจากที่ติดคุกมาหลายปี อยู่ดีๆ ผู้คุมก็บอกว่า “เจ้าจะได้รับการ

ปล่อยตวั” นกัโทษคงจะเริม่สัน่กลัว ข้างนอกก�าแพงคุกเตม็ไปด้วยความไม่

แน่นอน เขาจะต้องเสาะแสวงหา เขาจะต้องใช้ชวีติอยูใ่นโลกแห่งอสิรภาพ

 อิสรภาพสร้างความกลัว ผู้คนพูดถึงอิสรภาพ แต่มันก็ท�าให้

พวกเขากลัว คนจะไม่ใช่มนุษย์ที่แท้หากเขายังกลัวสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพ 

ข้าพเจ้าให้อิสรภาพแก่ท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความมั่นคงแก่ท่าน ข้าพเจ้า

ให้ความเข้าใจแก่ท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความรู้แก่ท่าน ความรู้จะท�าให้ท่าน

มีความแน่นอน ถ้าข้าพเจ้าให้สูตรส�าเร็จแก่ท่าน สูตรที่ระบุชัดว่านั่นเป็น

พระบิดา (พระเจ้า) นั่นเป็นพระจิต (พระวิญญาณ) และนั่นเป็นพระบุตร 

(พระเยซ)ู นัน่คือนรกและสวรรค์ และช้ีว่าสิง่นัน้เป็นการกระท�าทีด่แีละสิง่นี้

เป็นการกระท�าทีเ่ลว หากท�าบาปท่านจะตกนรก ดงันัน้จงท�าสิง่ทีข้่าพเจ้า

เรียกว่าคุณงามความดี แล้วท่านก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ มันก็เท่านั้น แล้ว

ท่านก็รู้สึกได้ถึงความแน่นอน นั่นคือเหตุผลที่ว่าท�าไมผู้คนจ�านวนมาก

จึงเลือกที่จะเป็นคริสต์ เป็นฮินดู เป็นมุสลิม เป็นชินะ พวกเขาไม่ต้องการ

อิสรภาพ พวกเขาต้องการใช้ชีวิตตามสูตรส�าเร็จ



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

20   เด็ดเดี่ยว

ชายคนหนึ่งก�าลังจะตายในอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอย่าง

ทันททีนัใดบนท้องถนน ไม่มใีครรูว่้าเขาเป็นชาวยวิ ดงันัน้ 

จงึเรยีกนักบวชซ่ึงเป็นพระคาทอลิกมา พระได้เข้ามาใกล้

ชายคนนัน้ ในขณะทีเ่ขาก�าลังจะตาย ในลมหายใจเฮอืก

สดุท้ายของเขา พระได้พดูว่า “ท่านเชือ่ในพระตรเีอกภาพ 

แห่งพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา พระจิต และพระบุตรผู้มา

เกิดเป็นพระเยซูหรือไม่”

ชายคนนั้นลืมตาขึ้นมาและพูดว่า “ดูสิ นี่ข้าก�าลังจะ

ตาย แต่เขากลับก�าลังเล่นเกมทายปริศนา”

ในขณะที่ความตายมาเคาะประตูท่าน ความแน่นอนทั้งหมดของ

ท่านจะเป็นแค่เกมทายปัญหาอันงี่เง่า จงอย่าได้ติดยึดกับความแน่นอน

ใดๆ เลย ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตคือความ

ไม่แน่นอน ผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาจะคงไว้ซึ่งความไม่แน่นอนตลอดไป

ความพร้อมที่จะคงไว้ซึ่งความไม่แน่นอนตลอดเวลานี่แหละคือ

ความกล้าหาญ ความพร้อมที่จะคงไว้ซึ่งความไม่แน่นอนตลอดเวลา นี่คือ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ ผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาจะคงไว้ซึ่งความตื่นตัวตลอดเวลา 

ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด และจะตอบสนองได้หมดทัง้ใจ ไม่ใช่เป็นเพราะ

เขารูว่้าอะไรจะเกดิขึน้ ไม่ใช่เป็นเพราะเขารูว่้า “ถ้าท�า สิง่นี ้แล้ว สิง่นัน้ จะ

เกิดขึ้น” ชีวิตไม่ใช่วิทยาศาสตร์ มันไม่ใช่ห่วงโซ่แห่งเหตุและผล มันไม่ใช่ 

เรื่องที่แน่นอนอย่างการต้มน�้าให้ร้อนหน่ึงร้อยองศาแล้วมันก็จะเดือด 

กลายเป็นไอ ในชีวิตจริงไม่มีอะไรที่แน่นอนเช่นนั้น

แต่ละปัจเจกชนมีอิสรภาพ เป็นอิสรภาพที่ไม่มีใครรู้จัก เป็นเรื่อง

ที่ท�านายไม่ได้ เป็นเรื่องที่คาดหวังไม่ได้ แต่ละคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในความ

ตื่นรู้และอยู่ด้วยความเข้าใจ
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พวกท่านมาหาข้าพเจ้าเพือ่ค้นหาความรู ้ท่านต้องการสตูรส�าเรจ็

เพื่อจะได้น�าไปใช้ ข้าพเจ้าไม่มีอะไรเช่นนั้นให้ท่าน จริงๆ แล้วสิ่งที่ท่านมี

ตดิตวัมา ข้าพเจ้าจะเอามนัออกไปด้วยซ�า้ ไม่ช้าไม่นาน ข้าพเจ้าจะท�าลาย

ความแน่นอนของท่าน ไม่ช้าไม่นาน ข้าพเจ้าจะท�าให้ท่านลังเลมากยิ่งขึ้น 

ไม่ช้าไม่นาน ข้าพเจ้าจะท�าให้ท่านไม่มั่นคงยิ่งขึ้น นั่นคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่

จ�าเป็น นั่นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผู้เป็นอาจารย์จ�าเป็นต้องท�า ปล่อยท่าน

ให้อยู่กับอิสรภาพอย่างเต็มที่ ในอิสรภาพอย่างเต็มที่ ในตอนที่ความเป็น

ไปได้ทั้งหมดเปิดกว้าง ทุกๆ อย่างจะไม่ตายตัว ท่านจะต้องตื่นรู้ ท่านไม่

สามารถเป็นอื่นไปได้ 

นีค่อืสิง่ทีข้่าพเจ้าเรยีกว่าความเข้าใจ เม่ือท่านเข้าใจ ความไม่ม่ันคง 

ก็จะแฝงฝังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นเรื่องดีที่มันเป็นเช่นนั้น เพราะ

มันจะท�าให้ชีวิตท่านมีอิสรภาพ มันท�าให้ชีวิตเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจ 

อยู่ตลอดเวลา คนเราไม่เคยรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันท�าให้ท่านพิศวง

สงสัยตลอดเวลา อย่าเรียกมันว่าความไม่แน่นอน ให้เรียกมันว่าความ 

น่าพิศวง อย่าเรียกมันว่าความไม่มั่นคง จงเรียกมันว่าอิสรภาพ

ท่านมิอาจสัตย์ซื่อได้ หากท่านไม่กล้าหาญพอ 

ท่านมิอาจเป็นที่รักได้ หากท่านไม่กล้าหาญพอ

ท่านมิอาจเป็นที่ไว้วางใจได้ หากท่านไม่กล้าหาญพอ             

ท่านมิอาจเข้าถึงความเป็นจริงได้ หากท่านไม่กล้าหาญพอ                    

จะเห็นได้ว่าความกล้าหาญมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งปวง
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ในตอนแรกเริม่นัน้มนัไม่มอีะไรแตกต่างกนัมากนกั

ระหว่างคนที่ขี้ขลาดกับคนที่กล้าหาญ ความแตกต่าง 

อย่างเดียวก็คือคนที่ขี้ขลาดฟังเสียงที่มาจากความกลัว

และก็เดินไปตามนั้น ในขณะที่คนที่กล้าหาญวางความ

กลัวเอาไว้และก็เดินหน้าต่อไป คนที่กล้าหาญเดิน

เข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักโดยไม่สนใจไยดีต่อความกลัวที่มี

อยู่ทั้งหมด

ความกล้าหาญหมายถึงการเดินเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักโดยที่ไม่

สนใจไยดีต่อความกลัวที่ตัวมีอยู่ ความกล้าหาญไม่ได้แปลว่าไม่มีความ

กลัว สภาวะที่ไร้ซึ่งความกลัวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ

มากขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง นั่นคือประสบการณ์อันสูงสุดของความกล้าหาญ 

สภาวะทีไ่ร้ซึง่ความกลัว ในทีท่ีม่คีวามกล้าหาญ ทีน่ัน่ช่างหมดจดและหอม

หวาน ในตอนแรกเริ่มนั้นมันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักระหว่างคนที่ 

ขีข้ลาดกบัคนทีก่ล้าหาญ ความแตกต่างอย่างเดยีวกค็อืคนขีข้ลาดฟังเสยีง

ที่มาจากความกลัวและก็เดินไปตามนั้น ในขณะที่คนที่กล้าหาญจะวาง

ความกลัวเอาไว้และก็เดินหน้าต่อไป คนที่กล้าหาญเดินเข้าไปในสิ่งที่ไม ่

รู้จักโดยไม่สนใจไยดีต่อความกลัวที่มีอยู่ทั้งหมด เขาเห็นความกลัว เขารู้

ว่าความกลัวอยู่ที่นั่น

ความกล้าคืออะไร   
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เมื่อท่านหันหัวเรือไปทางทะเลที่ไม่เคยส�ารวจเหมือนกับที่

โคลัมบัสท�า นั่นเป็นความกลัวอย่างสุดๆ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท่าน

ได้ออกจากฝ่ังของความปลอดภัยมา บนฝ่ังท่านรู้ว่าทกุอย่างปกตดิ ีมเีพยีง

ส่ิงเดียวเท่าน้ันทีห่ายไป นัน่กค็อืการผจญภยั การเดนิเข้าไปในสิง่ทีไ่ม่รูจ้กั

มันท�าให้ท่านส่ันกลัว หวัใจเริม่เต้นระรวัอกีครัง้ ท่านกลบัมามชีวีติ เตม็ไป

ด้วยชีวิตชีวา ทุกอณูในการด�ารงอยู่ของท่านสั่นไหว ท่านยอมรับความ

ท้าทายจากสิ่งที่ไม่รู้จัก 

การยอมรับความท้าทายจากสิ่งที่ไม่รู ้จักทั้งๆ ที่มีความกลัว

มากมายคือความกล้าหาญ ถึงความกลัวจะอยู่ที่นั่น แต่ถ้าท่านตอบรับ

ความท้าทายเหล่านั้นไปเรื่อยๆ ความกลัวก็จะหายไปทีละน้อยๆ สิ่งที่

ไม่รู้จักจะน�ามาซึ่งประสบการณ์ของความเบิกบาน มันเป็นปีติสุขอย่าง

มหาศาลที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่รู้จัก มันท�าให้ท่านเข้มแข็งขึ้น มั่นคงขึ้น มี

เชาวน์ปัญญาที่แหลมคมขึ้น นับเป็นครั้งแรกท่ีท่านเร่ิมรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่

ความเบือ่หน่ายอกีต่อไปหากแต่เป็นการผจญภยั แล้วอกีไม่นานความกลวั

ก็จะหายไป ถึงตอนนั้นท่านก็จะเสาะแสวงหาแต่การผจญภัยตลอดเวลา

โดยพื้นฐานแล้วความกล้าหาญคือการเสี่ยง เสี่ยงจากสิ่งที่รู้จัก

ไปยังสิ่งที่ไม่รู้จัก จากสิ่งที่คุ้นเคยไปยังสิ่งที่ไม่คุ้นเคย จากความสะดวก

สบายไปยังความไม่สะดวกสบาย จากการเดินทางอย่างมีเป้าหมายไปสู่

การเดินทางอย่างไร้จุดหมาย โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะสามารถท�าส�าเร็จหรือ

ไม่ มันไม่ต่างอะไรจากการเดิมพัน แต่เพราะการเดิมพันครั้งนี้เท่านั้นที่จะ

ท�าให้ท่านรู้ว่าชีวิตคืออะไร



SAMPLE 

 
 
SAMPLE

25

เต๋าแห่งความกล้า

ชีวติไม่สนใจตรรกะของท่านหรอก มนัจะเดนิไปตามครรลองของ

มนัโดยไม่ถกูรบกวนจากสิง่ใดๆ ท่านต้องฟังชวีติ ชวีติจะไม่ฟังตรรกะของ

ท่าน มันไม่สนใจไยดีกับตรรกะของท่านหรอก

ตอนที่ท่านเคลื่อนเข้าไปในชีวิต ท่านเห็นอะไรบ้าง พายุลูกใหญ่

พัดกระหน�า่ ต้นไม้ใหญ่หกัโค่น ตามหลักแล้วพวกมนัน่าจะรอดชวีติ เพราะ

พวกมนัใหญ่โตแขง็แกร่งอลังการ ลองมองดตู้นไม้เก่าแก่ส ิสงูสามร้อยฟตุ 

อายุสามพันปี แค่มองดูต้นไม้เหล่านี้ก็ให้ความรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่ง

และอ�านาจ รากเป็นจ�านวนล้านๆ แผ่ขยายลึกลงไปในผืนดิน ต้นไม้ตั้ง 

ตระหง่านอย่างอาจหาญ มันต้องการจะต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมศิโรราบ 

แต่หลังจากที่พายุโหมมามันก็หักโค่นตายลงไม่มีชีวิตอีกต่อไปและความ

แขง็แกร่งเหล่าน้ันก็หายไป พายแุรงเกินไป พายมัุกจะแรงเสมอ เพราะพายุ 

มาจากความเป็นทั้งหมด ส่วนต้นไม้เป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น

ลองหันไปดูพืชพันธุ์ธรรมดาที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าสิ พอพายุมา 

ต้นหญ้ากย็อมแพ้ และพายกุไ็ม่สามารถท�าอะไรมนัได้ อย่างมากสดุพายกุ็

แค่ท�าความสะอาดต้นไม้ใบหญ้าเท่าน้ัน ท�าได้แค่นัน้ สิง่สกปรกทัง้หลายที่

อยูบ่นใบหญ้าถกูชะล้างออกไป พายอุาบน�า้ให้ต้นหญ้า และเมือ่พายผุ่านไป  

ต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นก็เริงระบ�าชูยอดสูงขึ้นมาอีกครั้ง ต้นหญ้าแม้จะมี

รากฝอย ถูกถอนได้ง่ายแม้แต่เด็กเล็กๆ ก็ถอนได้ แต่พายุกลับพ่ายแพ้ 

อะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นตรงนั้น
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ต้นหญ้าด�าเนินไปตามวิถีแห่งเต๋า วิถีของเล่าจื๊อ ส่วนต้นไม้ใหญ่

ด�าเนนิไปตามหลักตรรกะ มนัพยายามเอาชนะ พยายามต่อต้าน พยายาม

แสดงความแข็งแกร่งของมัน หากท่านพยายามแสดงความแข็งแกร่งของ

ท่าน ท่านจะพ่ายแพ้คนที่ท�าตัวแบบฮิตเลอร์ แบบนโปเลียน แบบอเล็ก-

ซานเดอร์ เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง แต่แล้วพวกเขาทั้งหมดก็

ต้องพ่ายแพ้ เล่าจื๊อเป็นแค่ต้นไม้เล็กๆ ไม่มีใครเอาชนะพวกมันได้เพราะ 

พวกมนัพร้อมทีจ่ะยอมแพ้อยูแ่ล้ว ท่านจะเอาชนะผูท้ีย่อมแพ้ได้อย่างไร ผูท้ี่

พูดว่า “ข้าพร้อมจะยอมแพ้อยูแ่ล้ว” ผูท้ีพ่ดูว่า “ท่านครบั ขอให้ท่านมคีวามสขุ 

กับชัยชนะของท่าน ไม่จ�าเป็นต้องสร้างความล�าบากให้กับผมหรอก ผม

ยอมแพ้แล้วครับ” แม้แต่อเล็กซานเดอร์เองก็คงจะรู้สึกไร้ความหมาย 

หากปรากฏกายต่อหน้าเล่าจื๊อ เขาคงไม่สามารถท�าอะไรได้                                       

สนัยาสผีูท้ีท่รงปัญญานามว่าแดนดามสิ  ใช้ชวีติอยูใ่นสมัยเดยีวกนั 

กับอเล็กซานเดอร์ ในช่วงที่อเล็กซานเดอร์อยู่ในอินเดีย เพื่อนๆ ได้บอก 

อเล็กซานเดอร์ตอนที่เขาจะมาอินเดียว่า เมื่อเขากลับมาเขาควรจะน�า 

สันยาสีมาด้วย เพราะดอกไม้หายากเหล่านั้นบานอยู่เฉพาะในอินเดีย

เท่านั้น พวกเขาพูดว่า “พวกเราอยากจะเห็นปรากฏการณ์สันยาสว่ามัน

คืออะไร อยากจะรู้ว่าสันยาสีคืออะไร”

อเลก็ซานเดอร์ตดิพนัอยูก่บัการท�าศึกสงครามจนเขาเกอืบจะลมื

เรื่องนี้ไปเลย แต่ตอนที่เขายกทัพกลับ ช่วงที่อยู่ชายแดนของอินเดีย จู่ๆ 

เขากจ็�าเรือ่งนีข้ึน้มาได้ เขาก�าลังจะออกจากหมู่บ้านสดุท้ายดงันัน้เขาจงึสัง่

ทหารให้กลบัเข้าไปในหมูบ้่านและถามหาว่ามสีนัยาสอียูใ่กล้ๆ แถวนีห้รอื

ไม่ และด้วยความบังเอิญ แดนดามิสอยู่ในหมู่บ้านนั้น เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆ 

แม่น�้า ผู้คนต่างก็พูดว่า “ท่านมาถูกเวลาแล้ว มีสันยาสีหลายคนก็จริง แต่

สันยาสีที่แท้นั้นหาเจอได้ไม่ง่ายนัก ตอนนี้เขาพักอยู่ที่นี่ ท่านเข้าไปพบ

และแสดงความเคารพเขาได้” 
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อเล็กซานเดอร์หัวเราะและพูดว่า “ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมา 

สักการะใคร ทหารของข้าจะไปน�าตัวเขามา ข้าจะน�าเขากลับไปยัง 

เมืองหลวงของข้า”

ชาวบ้านพูดว่า “มันคงไม่ง่ายนักหรอก”

อเล็กซานเดอร์ไม่เช่ือหตูวัเอง มนัจะยากเยน็ประการใด เขาพชิติ

จักรพรรดิมามากมาย ชนะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มามากมาย แค่กับขอทาน 

คนหนึ่ง สันยาสีคนหน่ึง จะยากเย็นอะไร เหล่าทหารของเขาได้ไปหา 

แดนดามิสที่ยืนเปลือยอยู่ริมแม่น�้า ทหารพูดว่า “อเล็กซานเดอร์มหาราช

ขอเชิญท่านให้เดินทางไปกับเขา กลับไปยังประเทศของเขา ท่านจะได้รับ

ความสะดวกสบายนานาประการ ทกุอย่างจะถกูจดัเตรยีมให้ท่าน ท่านไป

ในฐานะอาคันตุกะของราชส�านัก”

ชีเปลือยผูท้รงศลีหวัเราะและกล่าวว่า “ท่านกลบัไปบอกนายของ

ท่าน คนที่เรียกตัวเองว่ามหาราชมิอาจเป็นมหาราชได้ และไม่มีใครพาข้า

ไปที่ไหนได้ สันยาสีเคลื่อนที่ไปเหมือนกับก้อนเมฆ อิสระอย่างเต็มที่ ข้านี้

ไม่ได้เป็นทาสของใคร”

พวกทหารพดูว่า “ท่านคงเคยได้ยนิเร่ืองราวเกีย่วกบัอเล็กซานเดอร์ 

มาบ้างนะ เขาเป็นคนทีอ่นัตราย หากท่านตอบปฏเิสธเขา เขาจะไม่ฟังท่าน 

เขาคงแค่ตัดหัวท่านออกเท่านั้น”

แล้วทหารกก็ลบัไปพดูจาหว่านล้อมอเลก็ซานเดอร์ว่า “ชายคนนี ้

เป็นคนทีไ่ม่เหมอืนใคร ดมูรีาศ ีมอีะไรบางอย่างอยูร่อบๆ ตวัเขา ถึงเขาจะ

เปลอืยเปล่า เมือ่เหน็เขาครัง้แรกท่านจะไม่รูส้กึเลยว่าเขาเปลอืยเปล่า เขา

มพีลงัค่อนข้างมาก มากจนกระทัง่การปรากฏตวัของเขานัน้ท�าให้ท่านลมื

โลกไปเลยทีเดียว เขามีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก ดึงความเงียบมากมาย

มาล้อมรอบตวัเขาไว้ ชายคนนีท้�าให้พืน้ทีร่อบๆ นัน้มนัดเูหมอืนจะปีตยินิดี

ไปกบัเขา เขาเป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่าแก่การพบเหน็ยิง่นกั แต่ดเูหมอืนจะยุง่ยากก็
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ตรงทีช่ายผูน่้าสงสารนีบ้อกว่าไม่มใีครสามารถพาเขาไปทีไ่หนได้ เขาบอก

ว่าเขาไม่ใช่ข้าทาสของใคร”

อเลก็ซานเดอร์ถอืดาบไปหาชายคนน้ัน แดนดามิสหวัเราะและพดู

ว่า “จงวางดาบของท่านเถิด มันไม่มีประโยชน์อันใด เก็บดาบของท่านไว้

ในฝักเถิด ที่ตรงนี้มันไร้ประโยชน์เพราะท่านท�าได้ก็แค่ตัดร่างกายของข้า

เท่านั้น ซึ่งข้าเองก็ได้ทิ้งมันไปนานแล้ว ดาบของท่านไม่สามารถตัดข้าได้ 

ดังนั้นเก็บดาบของท่านไว้เถิด อย่าท�าตัวเป็นเด็กเล็กๆ ไปเลย”

กล่าวกันว่านี่เป็นครั้งแรกที่อเล็กซานเดอร์ท�าตามค�าสั่งของใคร

บางคน เพียงแค่การปรากฏตัวของชายคนนั้น มันท�าให้อเล็กซานเดอร์

ลืมความเป็นตัวเขาไป เขาเก็บดาบเข้าฝักและพูดว่า “ข้าไม่เคยเจอใคร

ที่งดงามเยี่ยงนี้” และเมื่ออเล็กซานเดอร์กลับไปถึงที่พักเขาได้พูดว่า “มัน

ยากนะทีจ่ะฆ่าผูท้ีพ่ร้อมจะตาย มนัไร้ความหมายทีจ่ะฆ่าเขา ส�าหรับคนที่

พร้อมต่อสู้ มันท�าให้การฆ่ามีความหมาย แต่ว่าท่านไม่สามารถจะฆ่าผู้ที่

พร้อมตาย ผู้ที่พูดว่า ‘นี่หัวของข้า ท่านสามารถตัดมันทิ้งได้’ ”

และแดนดามิสก็พูดเช่นนั้นจริงๆ ว่า “นี่หัวของข้า ท่านสามารถ

ตัดมันทิ้งได้ เมื่อหัวของข้าตกลงมา ท่านจะเห็นมันตกลงไปบนพื้นทราย

และข้าก็จะเห็นมันตกลงไปบนทรายด้วยเช่นกัน เพราะข้าไม่ใช่ร่างกาย

ของข้า ข้าคือผู้ที่รู้เห็นเป็นพยาน”

อเลก็ซานเดอร์บอกกับเพ่ือนของเขาว่า “มีสนัยาสมีากมายทีข้่าน�า

กลบัมาได้ แต่พวกเขาไม่ใช่สนัยาสทีีแ่ท้จรงิ ตอนนัน้ข้าพบกบัชายคนหนึง่  

เขาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่หายาก ท่านได้ยินมาถูกต้องแล้ว ดอกไม้นี้หา

ยาก แต่ไม่มีใครบังคับเขาได้ เขาเป็นคนที่ไม่กลัวตาย ส�าหรับผู้ที่ไม่กลัว

ความตาย ท่านจะไปบังคับให้เขาท�าอะไรได้อย่างไร”

ความกลัวที่ท่านมีเป็นสิ่งที่ท�าให้ท่านตกเป็นทาส เป็นเพราะ

ความกลัวของท่าน แต่ถ้าท่านไม่มีความกลัวท่านก็จะไม่เป็นทาส 
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อีกต่อไป เป็นเพราะความกลัวของท่าน ท่านจึงท�าให้คนอื่นตกเป็นทาส

ของท่านก่อนที่พวกเขาจะท�าให้ท่านตกเป็นทาสของพวกเขา

ผู้ที่ไร้ความกลัวจะไม่เกรงกลัวใครอีกต่อไปและจะไม่ท�าให้ใคร

ต้องเกรงกลัวเขา ความกลัวได้หายไปจนหมดสิ้นแล้ว
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วิถีแห่งใจ

ค�าว่า “ความกล้าหาญ” เป็นค�าที่น่าสนใจมาก มันมีรากศัพท์มา

จากภาษาละตินว่า cor ซึ่งแปลว่า “ใจ” ดังนั้นการที่จะมีความกล้าแสดง

ว่าต้องมีชีวิตอยู่ด้วยใจ ไม่เหมือนความอ่อนแอ มีแต่ความอ่อนแอเท่านั้น

ที่มีชีวิตอยู่ด้วยหัว อยู่กับความกลัว ยึดเอาตรรกะมาไว้รอบๆ ตัว เต็มไป

ด้วยความกลัว ปิดหน้าต่างปิดประตูทุกบาน มีชีวิตอยู่กับศาสนศาสตร์ 

หลกัการ ค�าพดู ทฤษฎี ปิดประตหูน้าต่างเอาไว้แล้วหลบซ่อนตวัอยูข้่างใน 

วิถีแห่งใจเป็นวิถีแห่งความกล้า มันคือการมีชีวิตอยู่กับความไม่

มั่นคง มันคือการมีชีวิตอยู่กับความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจ มันคือการ

เคลือ่นเข้าไปในสิง่ทีไ่ม่รูจ้กั เป็นการทิง้อดตีและยอมรบัอนาคต ความกล้า

เป็นการเคลื่อนไปบนเส้นทางที่อันตราย ชีวิตเป็นสิ่งที่อันตราย มีแต่ผู้ที่ 

ขี้ขลาดเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย ซึ่งมันก็หมายความว่าพวกเขาได้

ตายไปแล้ว คนทีม่ชีวีติ มชีวีติอย่างแท้จรงิ มชีวีติอย่างสดุๆ จะเคลือ่นเข้าไป 

ยงัสิง่ทีไ่ม่รูจ้กั มอัีนตรายอยูต่รงน้ัน แต่เขาก็กล้าทีจ่ะเสีย่ง ใจมกัพร้อมเสมอ

ที่จะเสี่ยง ใจเปรียบได้กับนักพนัน ใจไม่ต่างอะไรจากนักธุรกิจ แต่หัวนั้น 

ได้แต่คิดค�านวณ เจ้าเล่ห์เพทุบาย ใจไม่คิดวิเคราะห์อะไร 

ภาษาอังกฤษค�าว่า “กล้าหาญ” นั้นช่างงดงาม น่าสนใจมาก การ

มีชีวิตผ่านใจคือการค้นหาความหมาย กวีมีชีวิตผ่านใจ ไม่ช้าไม่นานใจ

ของเขาก็เริ่มได้ยินเสียงของสิ่งที่ไม่รู้จัก หัวไม่สามารถได้ยินสิ่งนั้นเพราะ

มันถูกอัดแน่นไว้ด้วยสิ่งที่รู้แล้ว 
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อะไรบ้างที่อยู่ในหัวของท่าน มันคือสิ่งที่ท่านรู้จักมาทั้งหมด มัน

เป็นอดีต ตายซาก ผ่านพ้นมาแล้ว สิ่งที่อยู่ในหัวไม่ใช่อะไรเลยนอกจาก 

การสะสมอดีต ความทรงจ�า ใจเป็นเรื่องของสิ่งในอนาคต ใจคือความหวัง 

ใจอยูท่ีไ่หนสกัแห่งในอนาคตเสมอ หวัคดิตดิอยูก่บัอดตี ใจฝันไปในอนาคต

อนาคตก็คือสิ่งที่ก�าลังจะมาถึง อนาคตคือสิ่งที่ก�าลังจะเป็น 

อนาคตเตม็ไปด้วยความเป็นไปได้ มนัก�าลงัจะมา มนัพร้อมทีจ่ะมา ทกุขณะ 

ของอนาคตจะเปล่ียนมาเป็นปัจจุบัน และปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีต  

อดีตไม่มีความเป็นไปได้ มันถูกใช้ไปแล้ว ท่านได้เคลื่อนจากมันไปแล้ว 

มันถูกใช้แล้ว มันตายไปแล้ว ไม่ต่างอะไรจากหลุมฝังศพ อนาคตเปรียบ

ได้กับเมล็ดพันธุ์ มันก�าลังจะมาถึง มันมาแน่นอน มาพบกับปัจจุบัน ท่าน

เคลือ่นทีไ่ปเสมอ ปัจจบุนัไม่ใช่อะไรแต่เป็นการเคลือ่นเข้าไปในอนาคต มนั

เป็นก้าวที่ท่านเดินเข้าไป ท่านก้าวเข้าไปในอนาคต

ทุกคนบนโลกนี้ต้องการจะเป็นของจริง เพราะการเป็นของจริงน�ามา

ซ่ึงความเบกิบาน น�ามาซึง่ความสขุสนัต์หรรษา แล้วใครล่ะต้องการจะเป็น

ของปลอม ท่านต้องกล้าพอที่จะมองให้ลึกมากข้ึน ท่านจะกลัวไปท�าไม  

โลกจะท�าอะไรท่านได้ล่ะ ผูค้นอาจหวัเราะเยาะท่าน มนัอาจท�าให้พวกเขา

รูส้กึดนีะ การหวัเราะเป็นยา ท�าให้สขุภาพด ีคนพวกนีอ้าจคดิว่าท่านบ้า แค่

เพยีงเพราะพวกเขาคดิว่าท่านเป็นบ้านัน้มนัท�าให้ท่านเป็นบ้าไม่ได้หรอก

และเม่ือท่านมคีวามเป็นเนือ้แท้ แม้ในความเบกิบาน แม้ในน�า้ตา

ของท่าน ในการเต้นร�าของท่าน ไม่ช้าไม่นานคนกจ็ะเข้าใจท่านมากขึน้ คน

จะเข้ามาร่วมคาราวานของท่าน ข้าพเจ้าเองก็เริ่มต้นคนเดียวบนเส้นทาง

สายนี้ แต่แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมันกลายเป็นคาราวาน

ของทั้งโลกไปแล้ว ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เช้ือเชิญใครเลย ข้าพเจ้าเพียง

แต่ท�าในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าเอาใจใส่และรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้า

เท่านั้น ไม่ได้สนใจคนอื่นใดในโลก ท่านเองก็เช่นกันท่านต้องรับผิดชอบ

ต่อความเป็นตวัท่านเท่านัน้ อย่าได้ไปต่อต้านมนั เพราะการต่อต้านนัน้มนั

เท่ากับว่าท่านก�าลงัฆ่าตวัตาย มนัเป็นการท�าลายตัวท่าน แล้วท่านได้อะไร

ขึ้นมา แม้ผู้คนจะให้ความเคารพนับถือท่าน แม้พวกเขาจะคิดว่าท่านเป็น

คนที่น่านับถือ เป็นคนที่สุขุม มีเกียรติ มีชื่อเสียงมากมาย แต่สิ่งทั้งหลาย 

เหล่านีไ้ม่ได้หล่อเล้ียงความเป็นตวัท่าน สิง่เหล่านีไ้ม่ได้ท�าให้ท่านรูแ้จ้งใน

ชีวิตมากขึ้นและได้สัมผัสกับความงามอันตระการตาแต่ประการใด

มีคนกี่ล้านคนที่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนท่าน ท่านไม่รู้จัก

แม้แต่ชื่อพวกเขา ถึงพวกเขาจะเคยมีชีวิตมาก็ไม่ได้แปลว่าได้สร้างความ

แตกต่างอะไร เคยมีผู้ที่เป็นนักบุญและเคยมีคนบาป เคยมีผู้ที่ได้รับการ

เคารพนับถืออย่างมาก และก็มีผู้ที่บ้าบอหลากหลายประเภท แต่ในที่สุด

พวกเขาก็หายไป โดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนโลกใบนี้

สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านควรให้ความส�าคัญก็คือการเอาใจใส่ดูแล

และปกป้องคุณสมบัติที่ท่านสามารถน�าไปกับท่านได้ เม่ือความตายมา

ท�าลายร่างกายและจิตใจของท่าน คุณสมบัติที่ว่านี้จะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น

ที่ท่านน�าไปด้วยได้ มันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ผู้ที่เข้าถึงสิ่งนี้คือผู้ที่มีชีวิตอย่าง

แท้จริง ส่วนคนที่เหลือก็ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างเสแสร้งไปวันๆ เท่านั้น

ในค�่าคืนวันหน่ึงเคจีบีได้มาเคาะประตูที่หน้าบ้าน

ของยสุเซล ฟินเคลสไตน์ ยสุเซลเปิดประตอูอกมา เคจบีี 

ตะโกนใส่เขาว่า “ยุสเซล ฟินเคลสไตน์ (ใช้ชีวิต) อยู่ที่นี่ 

ใช่ไหม”

“เปล่า” ยสุเซลทีอ่ยูใ่นชดุนอนอนัหลดุลุย่ตอบอย่าง

ทันควัน
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“ไม่หรือ แล้วเจ้าล่ะชื่ออะไร”

“ยุสเซล ฟินเคลสไตน์”

เคจีบีชกเขาล้มลงกับพื้นและพูดว่า

“เจ้าเพิ่งพูดว่าเจ้าไม่ได้ (ใช้ชีวิต) อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือ”

ยุสเซลตอบว่า “ท่านเรียกน่ีเป็นการ (ใช้ชีวิต) อยู่

หรือ”

การอยูไ่ม่ได้หมายความว่าก�าลงัใช้ชวีตินะ ลองหนัมาดชูวีติท่านส ิ

ท่านเรียกมันว่าเป็นความปีติหรือ ท่านเรียกมันว่าเป็นของขวัญ เป็น 

ของขวัญของการด�ารงอยู่หรือ ท่านอยากได้ชีวิตแบบนี้ซ�้าๆ คร้ังแล้ว 

ครั้งเล่าหรือ 

โปรดอย่าฟังคมัภร์ี  ให้ฟังสิง่ทีอ่ยูใ่นใจของท่าน นีเ่ป็นคมัภร์ีเดยีวเท่านัน้

ทีข้่าพเจ้าแนะให้ท่านฟัง จงฟังอย่างตัง้อกตัง้ใจ ฟังอย่างมสีตริูต้วั แล้วท่าน

จะไม่มีวันผิดพลาด จงฟังใจของท่านเท่านั้น แล้วท่านจะไม่ถูกแบ่งแยก  

จงฟังใจของท่าน แล้วท่านจะเคล่ือนเข้าไปในเส้นทางทีถู่กต้อง โดยไม่ต้อง

คิดด้วยซ�า้ไปว่าอะไรถูกอะไรผิด

ศิลปะของมวลมนุษยชาติยุคใหม่ประมวลอยู่ในเร่ืองความลับ

ของการฟังเสียงใจอย่างใคร่ครวญ มีสติตื่นรู้ และจงตามหัวใจของท่าน

ไป มันจะพาท่านไปที่ไหน ก็ตามมันไป ใช่แล้ว บางครั้งมันอาจพาท่าน

เข้าไปในอันตราย แต่โปรดจ�าไว้ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อ

ให้ท่านนั้นสุกงอม บางครั้งมันอาจพาท่านหลงทาง แต่โปรดจ�าไว้ว่า 

การหลงทางเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ท่านเติบโต หลายครั้งหลายคราที่

ท่านต้องล้มลุกคลุกคลานแต่ท่านก็ลุกขึ้นได้อีกครั้ง เพราะนี่คือสิ่งที่ท�าให้

คนได้มีโอกาสรวบรวมพลัง ล้มและลุกขึ้นมาอีกครั้ง นี่คือหนทางของการ

สร้างคนที่สมบูรณ์       
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จงอย่าได้ท�าตามกฎที่ถูกก�าหนดจากภายนอก กฎที่ถูกก�าหนด

นั้นใช้ไม่ได้ เพราะกฎเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่คิดมาจากคนที่ต้องการจะ

ปกครองท่าน! แน่นอนล่ะ ในโลกนี้มีผู้รู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น

พระพทุธเจ้า พระเยซ ูพระกฤษณะ โมฮมัหมดั แต่พวกเขาไม่ได้ให้กฎเกณฑ์ 

กับโลกมากนัก สิ่งที่พวกเขาให้คือความรัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสาวก 

ทัง้หลายก็เริม่รวบรวมประมวลกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย เมือ่ใดทีอ่าจารย์

ตายไป เมื่อใดที่แสงสว่างหายไปและท�าให้พวกเขาตกอยู่ในความมืด  

พวกเขาจะเริ่มคล�าหาทางสร้างกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อจะได้เดินตาม 

เพราะในตอนนั้นแสงสว่างได้หายไปแล้ว ถึงตอนน้ันพวกเขาจ�าเป็นต้อง

พึ่งกฎเกณฑ์

สิ่งที่พระเยซูท�าคือการท�าตามเสียงกระซิบที่มาจากหัวใจของ 

พระเยซ ูแต่สิง่ทีช่าวครสิต์ท�าเรือ่ยมากลับกลายเป็นว่าไม่ยอมท�าตามเสยีง

กระซิบของหัวใจพวกเขา พวกเขากลายเป็นนักเลียนแบบ ในขณะที่ท่าน

ท�าเลียนแบบอยู่นั้น ท่านก�าลังดูถูกความเป็นมนุษย์ของท่าน ท่านก�าลัง

ดูถูกพระเจ้าของท่าน

จงอย่าเป็นนักเลียนแบบ จงเป็นของแท้ เป็นต้นฉบับ อย่าเป็น

ส�าเนาท่ีคัดลอกมา แต่ทว่าสิง่เหล่านีก้ลับเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัว่ทัง้โลก ต่างก็ 

เป็นส�าเนาที่คัดลอกกันมา

ชีวิตคือการเริงระบ�าที่แท้จริง เมื่อท่านเป็นของแท้ ท่านเกิดมา

เพือ่ทีจ่ะเป็นของแท้ แค่มองกเ็หน็ความแตกต่างระหว่างพระกฤษณะและ

พระพุทธเจ้า ถ้าพระกฤษณะท�าตามพระพุทธเจ้า พวกเราก็จะพลาดผู้ที่

งดงามที่สุดคนหนึ่งไป หรือถ้าพระพุทธเจ้าท�าตามพระกฤษณะ พระองค์

กจ็ะเป็นแค่ผูต้ามอนัต�า่ต้อย แค่คดิว่าพระพทุธเจ้าก�าลังเป่าขลุย่ พระองค์

คงจะรบกวนการนอนหลับของผูค้น เพราะพระองค์ไม่ได้เกดิมาเพือ่จะเป็น

นักเป่าขลุ่ย แค่คิดว่าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาเต้นร�าก็ดูน่าข�าและแปลกดี
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เช่นเดียวกันถ้าพระกฤษณะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โดยไม่มีขลุ่ย ไม่มี 

มงกุฎหางนกยูง ไม่มีเสื้อผ้าที่สวยงาม แค่นั่งหลับตาเหมือนขอทานอยู่ใต้

ต้นไม้ ไม่มคีนรายล้อมเต้นร�ารอบๆ ตวัพระกฤษณะ  ไม่มีการร้องร�าท�าเพลง 

ใดๆ เลย พระกฤษณะก็คงจะดูยากจนข้นแค้นมาก พระพุทธเจ้าคือ

พระพุทธเจ้า พระกฤษณะคือพระกฤษณะ แล้วตัวท่านล่ะ ท่านก็คือท่าน 

ท่านไม่ได้ด้อยกว่าคนอืน่คนใดไม่ว่าจะในทางหนึง่ทางใดกต็าม จงให้ความ

นับถือในตัวท่าน นับถือเสียงที่มาจากภายในตัวท่านและท�าไปตามนั้น 

และโปรดจ�าไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้การนัตว่ีามนัจะน�าท่านไปถกูทาง

เสมอไป หลายครั้งมันจะพาท่านไปผิดทางด้วยซ�้าไป เพราะบางทีการจะ

ไปถึงประตูที่ถูกต้องได้นั้น เราอาจจะต้องเคาะประตูผิดมาก่อน มันมักจะ

เป็นเช่นนัน้ เพราะหากท่านตรงรีเ่ข้าไปยงัประตทูีถู่กต้องแล้ว ท่านอาจจะ

ไม่สามารถแยกแยะด้วยซ�า้ไปว่ามนัถกูต้อง ดงันัน้จงจ�าไว้ ในท้ายทีส่ดุแล้ว

ไม่มีความพยายามใดที่เสียไปเปล่าๆ ความพยายามทั้งหมดมีส่วนช่วย

ท�าให้ท่านได้ไปถึงจุดสูงสุดในการเติบโตของท่าน

ดังนั้นจงอย่าได้ลังเล อย่าได้วิตกกังวลมากจนเกินไปว่าท่านจะ

ไปผดิทาง นีค่อืปัญหาทีพ่บโดยทัว่ไป ผูค้นถกูสอนมาว่าจงอย่าได้ท�าอะไร 

ผิดพลาด มันจึงท�าให้พวกเขาเกิดความลังเลใจ วิตกกังวล ตื่นตระหนก

กลวัว่าจะท�าอะไรผิด มนัท�าให้พวกเขาตดิอยูก่บัที ่ไม่กล้าจะเคลือ่นไปไหน 

กลัวว่าอาจท�าผิดได้ ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นก้อนหิน พวกเขาสูญเสีย

การเคลื่อนไหวทั้งหมดไป

จงท�าผิดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่จงจ�าไว้อย่างหน่ึงว่า

อย่าได้ท�าผดิซ�า้ๆ ในเรือ่งเดยีวกนั แล้วท่านจะเตบิโต การหลงทางถือเป็น

ส่วนหนึง่ในเรือ่งอสิรภาพของท่าน มนัเป็นส่วนหนึง่ของศกัดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของท่าน แม้จะต่อต้านพระเจ้ากต็าม บางครัง้มนักเ็ป็นสิง่ทีง่ดงามที่

จะต่อต้านพระเจ้า นัน่คอืสาเหตวุ่าท�าไมคนเราจงึมกีระดกูสนัหลงัทีต่ัง้ตรง 

เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคงจะมีคนมากมายที่ไร้กระดูกสันหลัง
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จงลืมไปให้หมดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้รับการบอกมาว่า “นี่ถูก  

น่ันผิด” ชีวิตไม่ได้ตายตัวแน่นอนขนาดนั้น สิ่งที่ถูกในวันนี้อาจจะผิดใน 

วันพรุ่งนี้ สิ่งที่ผิดในตอนนี้อาจจะถูกต้องในวันข้างหน้า ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่

ตายตัวขนาดนั้น ท่านไม่สามารถแขวนป้ายและระบุได้ชัดเจนว่า “นี่ถูก  

นั่นผิด” ชีวิตไม่ใช่ร้านขายยาที่มีสลากติดข้างขวดว่าอะไรเป็นอะไร ชีวิต

เป็นสิ่งที่ลี้ลับ ในช่วงเวลาหนึ่งบางสิ่งอาจถูกต้องเหมาะสม แต่ในอีกช่วง

เวลาหนึ่งน�้าที่ไหลลงสู่แม่น�้าคงคาอาจจะมีมากเกินไปจนกระทั่งมันไม่

เหมาะสมอีกต่อไปและกลายเป็นอุทกภัยก็ได้

ถ้าเช่นนั้นอะไรคือค�านิยามของค�าว่าถูกต้อง ตามความหมาย

ของข้าพเจ้า ส่ิงที่สอดประสานกับการด�ารงอยู่คือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ 

สอดประสานกับการด�ารงอยู่เป็นสิ่งที่ผิด ในแต่ละขณะท่านจะต้องตื่นรู้ให้

มากๆ เพราะท่านจะต้องตัดสินแต่ละขณะนั้นอย่างสดๆ ท่านไม่สามารถ

พ่ึงพาค�าตอบทีเ่ตรยีมไว้ล่วงหน้าว่าอะไรเป็นสิง่ทีถ่กูและอะไรเป็นสิง่ทีผ่ดิ  

มีแต่ผู้ที่โง่เขลาเท่านั้นที่พึ่งพาค�าตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าเป็น

เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องมีเชาวน์ปัญญา ไม่จ�าเป็นเลย ก็ท่าน 

รู้อยู่แล้วนี่ว่าอะไรถูกอะไรผิด ท่านสามารถจัดท�าและจดจ�ารายการต่างๆ 

เหล่านั้นได้ มันมีไม่มากมายนักหรอก

บัญญัติสิบประการ นั่นง่ายมาก ท�าให้ท่านรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 

แต่ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าโมเสสกลับมาเกิดในยุคนี้ ข้าพเจ้าไม่

คิดว่าเขาจะให้บัญญัติสิบประการแบบเดิมแก่ท่าน เขาท�าเช่นน้ันไม่ได้

หรอก เวลาผ่านไปสามพันปี เขาจะให้บัญญัติแบบเดิมได้อย่างไร เขาคง

ต้องสร้างอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา

แต่ตามความเข้าใจของข้าพเจ้ามันเป็นอย่างนี้นะ เมื่อใดก็ตาม

ที่บัญญัติถูกจัดท�าขึ้นมา มันสร้างความยากล�าบากให้กับผู้คนเพราะเมื่อ

เวลาที่บัญญัติถูกบังคับใช้ มันก็ล้าสมัยไปแล้ว ชีวิตนั้นมันเคล่ือนไปเร็ว
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มาก มันเป็นสิ่งที่เลื่อนไหล มันไม่ได้อยู่กับที่ มันไม่ใช่สระน�า้ที่อยู่นิ่งๆ ไม่

ไหวติง มันเป็นแม่น�้าคงคา มันไหลไปตลอดเวลา มันไม่เคยเหมือนเดิม

เลยแม้แต่ในชั่วขณะที่อยู่ติดกัน ดังนั้นสิ่งหน่ึงอาจจะถูกในช่ัวขณะน้ีและ

อาจจะผิดในชั่วขณะต่อไป

แล้วจะท�าอย่างไรดีล่ะ สิ่งที่เป็นไปได้สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือ 

การท�าให้คนตื่นรู้ให้มากขึ้น มากจนกระทั่งพวกเขาเองสามารถตัดสินใจ

ได้ว่าจะตอบสนองกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร

มีนิทานเซนเรื่องหนึ่งเล่าว่า...

มวัีดสองวัดทีเ่ป็นคู่ปรบักัน อาจารย์ของทัง้สองวดั ที่

เรยีกกนัว่าอาจารย์กเ็พราะทัง้สองคนเป็นพระทีบ่วชมา

นาน ทัง้สองคนต่างกไ็ม่ยอมกนั ถึงขนาดทีบ่อกลกูศษิย์ 

ไม่ให้ชายตาไปดูอีกวัดหนึ่งเลยทีเดียว

พระทั้งสองรูปนั้นต่างก็มีเด็กวัดคอยรับใช้เขา ใช้

ให้ไปเอาของ ใช้ให้ไปท�าธุระ พระวัดแรกบอกกับ 

เด็กวัดว ่า “อย ่าได ้พูดจากับเด็กจากอีกวัดหนึ่ง  

คนเหล่านั้นอันตราย”

แต่เด็กวัดก็คือเด็ก วันหนึ่งพวกเขาพบกันบนถนน 

และเด็กจากวัดแรกก็ถามเด็กอีกคนว่า “เจ้าก�าลังจะ 

ไปไหน”

เด็กอีกคนก็ตอบว่า “ไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ลมจะ

พาข้าไป” เขาคงได้ฟังสิ่งที่อาจารย์เซนในวัดพูดกัน 

ข้อความที่ว่า “ไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ลมจะพาข้าไป”  

เป็นข้อความที่ดีมาก เป็นค�ากล่าวที่เป็นเต๋าอันบริสุทธิ์
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เด็กจากวัดแรกรู้สึกอับอาย รู้สึกขุ่นเคืองใจ เขา

ไม่สามารถจะหาค�าตอบใดที่จะใช้ตอบโต้ด้วยได้ ด้วย

ความผดิหวงั โกรธ และรูส้กึผดิ “อาจารย์ของข้าบอกว่า

อย่าพูดกับคนพวกนี้ คนพวกนี้ช่างอันตรายจริงๆ และ

นี่มันเป็นค�าตอบแบบไหนกัน เขาท�าให้ข้ารู้สึกอับอาย

เสียหน้า”

เด็กวัดคนแรกไปหาอาจารย์และเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น 

“ศิษย์ขอโทษที่ศิษย์ไปพูดกับเขา อาจารย์พูดถูกแล้ว  

คนพวกนั้นช่างแปลกประหลาด นี่เป็นค�าตอบชนดิไหน

กัน ศิษย์แค่ถามเขาว่า ‘เจ้าก�าลังจะไปไหน’ มันก็แค่

ค�าถามง่ายๆ ธรรมดาๆ ศิษย์รู้ว่าเขาก�าลังจะไปตลาด 

ก็เหมือนกับที่ศิษย์ก�าลังจะไปตลาด แต่เขากลับตอบว่า 

‘ไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ลมจะพาข้าไป’”

อาจารย์พดูว่า “ข้าเตอืนเจ้าแล้ว แต่เจ้าไม่ฟัง เอาล่ะ  

วันพรุ่งนี้ให้เจ้ายืนตรงที่เดิมอีกครั้ง เมื่อเขามา ก็ถาม

เขาว่า ‘เจ้าก�าลังจะไปไหน’ และถ้าเขาพูดว่า ‘ไปที่ไหน

ก็ได้แล้วแต่ลมจะพาข้าไป’ ก็ให้เจ้าท�าท่าทางอย่าง 

นักปรัชญาแล้วพูดกลับไปว่า ‘แล้วถ้าเจ้าไม่มีขาล่ะ’ 

เพราะวิญญาณที่ไม่มีร่างกายและลมไม่สามารถจะน�า

จิตวิญญาณไปที่ไหนได้ ‘แล้วเจ้าจะว่ายังไง’’’

เด็กวัดต้องการจะให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คืนนั้น

เขาท่องจ�าค�าถามค�าตอบตลอดทั้งคืน และในเช้ามืด 

วันต่อมาเขาก็ไปยืนอยู่ที่ตรงจุดน้ันตรงตามเวลาเดิม 

และเด็กวัดอีกคนหนึ่งก็เดินมา เด็กวัดคนแรกมีความ

สุขมาก เขาก�าลังจะแสดงให้เด็กวัดอีกคนหนึ่งเห็นว่า
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ปรัชญาที่แท้จริงคืออะไร ดังนั้นเขาจึงถามไปว่า “เจ้า

ก�าลังจะไปที่ไหน” และเขาก็คอยฟังค�าตอบ 

แต่เด็กวัดอีกคนกลับพูดว่า “ข้าก�าลังจะไปเอาผัก

จากตลาด”

ตอนนี้ จะท�าอะไรกับปรัชญาที่เขาได้เรียนรู้มาล่ะ

ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น ท่านไม่สามารถตระเตรียมได้หรอก ท่านไม่

สามารถเตรียมพร้อมได้ทุกอย่าง แต่นั่นคือความงดงามของมัน นั่นคือ 

ความมหัศจรรย์ของมัน ที่มันท�าให้ท่านคาดเดาไม่ได้ มันน�ามาซึ่ง 

ความประหลาดใจ ถ้าท่านมีดวงตา ท่านก็จะเห็นว่าในแต่ละขณะนั้นมัน 

น�ามาซึ่งความประหลาดใจและไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปที่จะใช้ได้เสมอไป




