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คํานําสํานักพิมพ์ 
(พ.ศ. 2564)

 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว ที่พวกเราส�านักพิมพ์ฟรีมายด ์

ได้มโีอกาสจดัพมิพ์ชุดหนงัสอืของ OSHO 3 เล่มแรก ประกอบไปด้วย “สปาอารมณ์” 

(Emotional Wellness) “ดไีซน์รกั” (Being in Love) และ “พลกิมมุใหม่เข้าใจชีวติ” 

(The Book of Understanding) ในช่วงเวลานั้น เชื่อว่ามีคนไทยน้อยคนนักที่จะ

รู้จักว่า OSHO คือใคร (นอกเสียจากนักอ่านบางท่านที่ได้เคยอ่านผลงานหนังสือ

ชุดแรกๆ ของเขา ไม่ว่าจะในนามของ OSHO หรือไล่เรียงย้อนไปถึงสมัยที่เขายัง

ใช้ชื่อเดิมว่า “ภควัน ศรีรัชนี”) การเข้าถึงปรัชญาและแนวคิดของ OSHO ผ่าน

หนังสือ 3 เล่มนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ และแหวกแนวจากสิ่งท่ีคนไทย 

คุ้นชิน เพราะหลายประเด็น หลากแนวคิด ในมิติต่างๆ ของชีวิต ที่เราเคยเข้าใจ 

เคยเรียนรู้มา… OSHO มักจะชวนให้ทบทวนและน�าพาพลิกกลับไปสู่มุมมองใหม่ 

ด้วยถ้อยค�าทีต่รง ชดั และกระตุกความคดิเราได้ในทนัท.ี.. โดยเบ้ืองลกึของถ้อยค�า

เหล่านัน้ ล้วนอยูบ่นพืน้ฐานของการภาวนา อนัเป็น “แก่นแท้สูอ่สิรภาพ” ท่ี OSHO 

ตั้งใจจะบอกกับทุกคน  

 โดยเฉพาะเรื่องของ “ความรัก” เร่ืองส�าคัญที่ OSHO กล้าฟันธงว่า  

คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ี แต่จะเรียกแบบนั้นก็ไม่ถูก 

เสยีทเีดยีว เพราะ OSHO บอกกับเราว่า ความรกัทีแ่ท้จรงิ ไม่ได้มาจากความเข้าใจ 

แต่มนัเปน็เรื่องของ “สภาวะภายใน” ทีถู่กปิดไวม้าชา้นาน และรอการเปิดให้เห็น

ว่า จริงๆ แล้ว ความรกัจะต้องมาพร้อม “อสิรภาพ” ไม่ได้มาพร้อมกบัการครอบครอง 

การคาดหวัง การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ การหึงหวง การปิดกั้นและการมีกฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่ล้วนเป็นวังวนของความทุกข์ ความเบื่อหน่าย และการแยกทาง

 หนงัสอื “ดไีซน์รกั” จึงเป็นหนังสือร่วมสมยั ทีเ่ต็มเป่ียมและครบทุกอรรถรส

ของ “ความรัก” ในมุมมองที่ยังคงสดใหม่อยู่เสมอ... ซึ่ง OSHO น�าเสนอผ่านการ

บรรยายด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา ผสมเรื่องเล่ามุกตลกที่ชวนให้คิดแบบสนุกๆ 

และน�าเข้าสู่พื้นฐานการภาวนาในแบบท่ีคุณไม่จ�าเป็นต้องตั้งตัวแต่อย่างใด... ซ่ึง

ตลอดเวลาสิบกว่าปีท่ีผ่านมา แม้หนังสือเล่มนี้จะถูกจ�าหน่ายหมดไปนานแล้ว  

แต่ก็ยังมีผู ้อ่านจ�านวนมากถามหามาโดยตลอด จนกลายเป็นหนังสือหายาก 

ไปโดยปริยาย

 ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงมีความตั้งใจที่จะหยิบหนังสือเล่มนี้มาท�าใหม่อีกครั้ง 

เพือ่ผูอ่้านยคุใหม่ทีก่�าลงัค้นหาค�าตอบ ค้นหานยิามของความรกั ซึง่เราอาจให้นยิาม

เปลีย่นไปตามแต่บริบทและสภาพสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ แต่กย็งัไม่กระจ่างใจ

ในความรักได้อย่างถ่องแท้เสียที

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ดีไซน์รัก” เล่มนี้จะสามารถเป็นไกด์น�าทาง

คณุผูอ่้านไปสู่ส่ิงทีก่�าลังค้นหาค�าตอบ และท�าให้คุณสามารถ “ออกแบบความรัก” 

ในแบบของคุณเอง บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ เส้นทางแห่งอิสรภาพ ได้ในที่สุด

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์
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บทน�า : ความรักคืออะไร

ส่วนที่ 1 : การเดินทางจากการเป็น “ฉัน” ไปสู่การเป็น “เรา”

•	 เข้าใจในธรรมชาติของความรักและการเอาใจใส่ดูแล

•	 ก้าวข้ามความต้องการทีจ่ะพึง่พงิและครอบง�า :  

เจาะทะลเุปลอืกของอัตตาตัวตน (อีโก้)

•	ชีวิตและความรักที่เป็นธรรมชาติ

•	 เปลวเทียนแห่งการตื่นรู้

ส่วนที่ 2  : ความรักคือสายลม จงใช้อารมณ์รักใคร่ให้เต็มที่

•	ความคิดไร้สาระที่อยู่ในหัว

•	ความรักสร้างความไม่เข้าใจและท�าให้เจ็บปวด

•	แรงดึงดูดและขั้วที่อยู่ตรงข้าม

•	ถึงเวลาออกมาจากชมรมคนขี้เหงา

•	คู่รัก หรือ คู่กัด?

•	ความรักและศิลปะของการไม่กระท�า

ส่วนที ่3 : จากการข้องเก่ียวมาเป็นการเก่ียวพนั - ความรักในฐานะ

ที่เป็นการด�ารงอยู่

•	“ความรัก” เป็นค�ากริยา

•	ค�าแนะน�าเรื่องการใช้ชีวิตคู่ :  

เคล็ดลับส�าหรับชีวิตและเพื่อการพัฒนาความรัก

•	มีแต่ความรักเท่านั้นที่คงอยู่ได้
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 มนัอาจจะฟังดแูปลกดีทีเ่ราเริม่ต้นด้วยค�าถามนี ้ทัง้ๆ ทีต่ามธรรมชาตแิล้ว 

ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าอะไรคือความรัก แต่ในความเป็นจริงแล้วน้อยคนนักที่จะรู้ว่า 

แท้จริงแล้วความรักคืออะไร ความรักท่ีแท้จริงเป็นประสบการณ์ท่ีพบได้ยากยิ่ง 

แน่นอนล่ะ มนัเป็นสิง่ทีเ่ราพูดถึงกนัตลอดเวลา ในหนงัในนยิายต่างกส็าธยายเรือ่งนี้ 

มีเพลงมากมายที่พรรณนาเร่ืองความรัก ท่านจะเห็นมันอยู่ในรายการโทรทัศน์ 

วิทยุ และในนิตยสาร จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ือที่จะได้ท�าให้ท่าน

เข้าใจว่าอะไรคือความรัก มีคนจ�านวนมากทีเดียวที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมน้ี  

เพื่อทีจ่ะท�าให้คนเข้าใจวา่ความรักคอือะไร ทว่าความรกัก็ยงัคงเป็นปรากฏการณ์ 

ที่หาได้ยากยิ่งเช่นเคย ทั้งๆ ที่มันควรจะเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีมากที่สุด

 มนัคล้ายๆ กบัการทีม่คีนมาถามว่า “อาหารคืออะไร” ท่านคงจะประหลาดใจ 

ถ้ามีใครมาตั้งค�าถามนี้กับท่าน มีแต่คนที่ไม่เคยล้ิมรสอาหารมาก่อนเลยเท่านั้น  

ถึงจะตั้งค�าถามเช่นนี้ขึ้นมาได้ และมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับการต้ังค�าถามที่ว่า 

“ความรักคืออะไร” นั่นแหละ

 ความรักเปรียบได้กับอาหารทางด้านจิตวิญญาณ เป็นเพราะท่านไม่เคย 

ลิ้มรสมัน จิตวิญญาณของท่านไม่เคยได้สัมผัสกับความรักมาก่อนเลย ท่านไม่รู้ 

รสชาติของมัน ท่านจึงตั้งค�าถามเช่นนั้น ร่างกายของท่านได้รับสารอาหาร ดังนั้น

มันจึงสามารถด�าเนินต่อไปได้ แต่จิตวิญญาณของท่านไม่ได้รับอาหารที่เรียกว่า

ความรกั ดงันัน้มนัจึงเห่ียวเฉา ก�าลังเข้าสู่ความตาย หรอืบางทมีนัอาจจะยงัไม่ได้เกดิ

ด้วยซ�า้ไป

 ตอนที่พวกเราเกิดมานั้น พวกเราเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะรู้รัก 

และรับรัก เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับความรักที่ท่วมท้น พวกเขารู้ดีว่ามัน 

คืออะไร ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ท่ีจะต้องไปอธิบายให้เด็กฟังว่าความรักคืออะไร  

แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าผู้ท่ีเป็นพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร ไม่ม ี

บทนํา : ความรักคืออะไร
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เดก็คนไหนมพ่ีอแม่ทีเ่ข้าใจความหมายของค�าว่ารกัแท้ เป็นพ่อแม่ทีเ่ดก็ๆ ควรจะมี 

แต่พ่อแม่ที่ว่านี้ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ และเมื่อถึงเวลาตอนท่ีเด็กเหล่านี้ต้องมา

เป็นพ่อแม่ พวกเขาก็สูญเสียความสามารถที่จะรักนี้ไปด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเคยได้ยนิเรือ่งราวเกีย่วกบัหมูบ้่านในหบุเขาเลก็ๆ แห่งหนึง่ซึง่ทารก

ทุกคนท่ีเกิดมาแล้วจะตาบอดตั้งแต่อายุยังไม่ครบสามเดือน มันเป็นชุมชนเล็กๆ  

ทีม่แีมลงวนัเป็นพาหะส�าคญัทีท่�าให้เกดิโรคตดิเชือ้ในดวงตาจนคนทัง้ชุมชนต่างก็

พากันตาบอดไปตามๆ กัน ตอนแรกนั้นเด็กทุกคนเกิดมาด้วยดวงตาที่ปกติ แต่

ภายในสามเดือนแมลงวันเหล่าน้ันก็ท�าให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นคนตาบอด  

ช่วงเวลาต่อมาเด็กเหล่านั้นอาจถามว่า “ดวงตาคืออะไร ท่านหมายความว่าอะไร

เมื่อท่านใช้ค�าว่า ‘ดวงตา’ สายตาคืออะไร การเห็นคืออะไร ท่านหมายถึงอะไร” 

พวกเขาสามารถถามเช่นน้ันได้ เด็กเหล่าน้ันเกิดมาพร้อมกับการมองเห็น แต ่

พวกเขาได้สูญเสียมันไปในช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา

 สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความรักก็เป็นเช่นเดียวกัน เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับ 

ความรักที่เต็มเปี่ยม ท่วมท้น ไหลล้น เด็กทุกคนเกิดมาเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าความรัก 

พวกเขาไม่สามารถแยกตัวออกจากความรกัได้ ความรกัเป็นดัง่เนือ้หนงัของพวกเขา

เลยทีเดียว ผู้ที่เป็นพ่อแม่ไม่สามารถให้ความรักแก่พวกเขาได้ พ่อแม่แค่แก้ปัญหา

ที่ค้างคามาก็ถือว่ามากพอแล้ว พ่อแม่ไม่รู้วิธีที่จะให้ความรักแก่พวกเขา พ่อแม่ 

ท�าได้แค่เสแสร้งหรือท�าไปตามหน้าที่เท่านั้น พวกเขาอาจจะพูดถึงมันบ่อยๆ  

พวกเขาอาจจะพูดว่า “พ่อแม่รักลูกมากนะ” แต่สิ่งที่พวกเขาท�าจริงๆ อาจเป็นไป 

ในทางตรงกนัข้าม ดจูากพฤติกรรมของพวกเขาส ิดจูากสิง่ทีพ่วกเขาปฏบิตัต่ิอลกูๆ สิ 

นีม่นัเป็นการดถููกกนัชดัๆ ไม่มกีารให้ความนับถือ ไม่มพ่ีอแม่คนไหนให้ความนบัถือ

ลูกๆ มีใครเคยให้ความนับถือเด็กๆ บ้างไหม ไม่มีใครคิดว่าเด็กเป็นคนด้วยซ�้าไป 

ส่วนใหญ่มองว่าเด็กเป็นปัญหา ถ้าเขาอยู่เงียบๆ ได้เขาก็เป็นเด็กดี ถ้าเขาไม่งอแง

หรือก่อความเสียหายก็จะได้ชื่อว่าเป็นเด็กดี เพียงแค่เขาหลีกลี้หนีไปให้พ้นทาง

ของพ่อแม่เท่าน้ัน น่ันกจ็ะเป็นการดมีาก นัน่เป็นสิง่ทีเ่ดก็ควรจะเป็น แต่อย่าได้พดู

เรื่องการให้ความเคารพนับถือหรือเรื่องความรักเลย

 พ่อแม่เองกไ็ม่เคยรูจ้กัว่าความรกัคอือะไร ภรรยาไม่เคยรกัสาม ีสามไีม่เคย 

รักภรรยา ไม่มีความรักเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา ส่ิงท่ีเข้ามาแทนที่คือการแสดง 

อ�านาจบาตรใหญ่ ต้องการจะอยูเ่หนอืกว่า ต้องการจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ หงึหวง 

อิจฉาริษยา และสิ่งต่างๆ นานาที่ถือว่าเป็นพิษร้ายที่เข้ามาท�าลายความรัก มัน 

ก็เหมือนกับยาพิษท่ีท�าลายการมองเห็นของท่าน การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของและ 

ความหึงหวง อิจฉาริษยา เป็นยาพิษที่เข้ามาท�าลายความรักของท่าน

 ความรกัเป็นดอกไม้ทีแ่สนจะบอบบาง ต้องมีการปกป้อง ต้องให้ความแขง็แรง 

ต้องหมั่นรดน�้า ท�าเช่นนี้มันถึงจะทนทานได้ ในท�านองเดียวกันความรักของเด็ก 

ก็บอบบางมากเช่นกนั ตามธรรมชาตแิล้ว เดก็เป็นส่ิงทีบ่อบบางมาก ร่างกายของเขา

บอบบาง ท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าปล่อยให้เด็กอยู่ด้วยตัวเขาเอง เขาจะมีชีวิตรอด 

มาได้หรือ เพียงแค่คิดก็จะเห็นว่าเด็กนั้นไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย ถ้าทิ้งเด็ก 

ไว้ให้อยู่ตามล�าพัง เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดชีวิตมาได้ เขาจะต้องตาย และนั่นคือ 

สิง่ทีไ่ด้เกดิข้ึนกบัความรกั เราได้ท้ิงความรักไว้ตามล�าพงั ทิง้ขว้างอย่างไม่ใส่ใจดแูล

 พ่อแม่กลายเป็นรักไม่เป็น พวกเขาไม่รู้ว่าความรักคืออะไร พวกเขาไม่ได้ 

เลื่อนไหลไปกับความรัก เพียงแค่ลองนึกถึงพ่อแม่ของท่านสิ และโปรดจ�าไว้ให้ดี 

ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวโทษพวกเขาและพูดว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้  

พวกเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นนั้นมาก่อน พ่อแม่ของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นมาก่อน 

และมันคงจะตกทอดเป็นเช่นนี้มานานแล้ว... ท่านอาจจะย้อนกลับไปในช่วงเวลา

ของอดัม อีฟ และพระผู้เป็นเจ้าท่ีเป็นเสมือนพระบิดา! เห็นไหมว่าแม้แต่ 

พระผูเ้ป็นเจ้า (พระบดิา) กย็งัไม่ให้ความนบัถอืในตวัอดัมและอฟีเลย นัน่เป็นต้นเหตุ

ตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวที่พระผู้เป็นเจ้าก็เอาแต่ออกค�าสั่งบังคับพวกเขาว่า “เจ้า

จงท�าสิ่งนี้” และ “อย่าได้ท�าสิ่งนั้น” พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นท�าในสิ่งที่เหลวไหล 

ไร้สาระแบบเดยีวกนักบัท่ีพ่อแม่ทัง้หลายท�ากนัเป็นประจ�า เช่นค�าพดูทีว่่า “อย่ากิน

ผลไม้จากต้นไม้นี้ และเมื่ออดัมกินผลไม้นั้น พระบิดาก็โกรธมาก ถึงกับขับไล่อดัม

และอีฟออกจากสวรรค์เลยทีเดียว

 การไล่ลกูออกจากบ้านจงึถอืก�าเนดิขึน้มานบัแต่บดันัน้ จะเหน็ได้ว่าพ่อแม่ 
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แต่ละคนมกัจะขูลู่กอยูเ่สมอว่าจะไล่ให้ออกจากบ้านไป ขบัไสไล่ส่งพวกเขา “ถ้าลกู

ไม่เชื่อฟัง ถ้าลูกท�าตัวไม่ดี ลูกจะถูกไล่ให้ออกไปจากบ้าน” เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว 

ที่เด็กจะกลัวการถูกไล่ให้ออกจากบ้าน ให้ไปเผชิญกับความเลวร้ายในชีวิต ด้วย 

เหตนุีพ้วกเขาจ�าเป็นต้องประนปีระนอม ต้องยนิยอมและเรยีนรูท้ีจ่ะ “พลิว้” รูว้ธิี 

ทีจ่ะ “จดัแจง” ตัวเอง ถึงแม้ว่าเขาเองไม่ต้องการจะยิม้ แต่ถ้าแม่บอกว่าถ้าต้องการ 

กินนมก็ต้องยิ้ม เขาก็จ�าเป็นต้องยิ้ม มันเป็นเรื่องการเมืองชัดๆ นี่คือจุดอุบัติของ 

เกมการเมือง

 ลึกลงไปในตัวเด็กแล้วเขาเริ่มไม่พอใจในตัวพ่อแม่ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขา

ไม่ได้รับความนับถือใดๆ ลึกลงไปเขาจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ เพราะพ่อแม่ไม่ได้

รกัเขาในส่ิงทีเ่ขาเป็น เขาถกูคาดหวงัให้ต้องท�าอะไรบางอย่างตามทีพ่่อแม่ต้องการ 

แล้วเขาจึงจะได้รับรางวัลที่มาในนามของความรัก เป็นความรักท่ีได้มาจากการ 

ตั้งเงื่อนไข เขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรในสิ่งที่เขาเป็น สิ่งแรกที่เขาต้องท�าคือการสร้าง 

คุณค่าอะไรบางอย่างขึน้มาก่อน แล้วเขาจงึจะได้รบัความรักจากพ่อแม่เป็นการตอบแทน 

ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะสร้าง “คุณค่า” เหล่าน้ีข้ึนมา เด็กต้องเรียนรู้ทีจ่ะท�าตวัเป็นของปลอม 

เขาเริ่มสูญเสียคุณค่าที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเองไป ความนับถือในตัวเองท่ีเคยมี 

เริ่มอันตรธานหายไป ไม่ช้าไม่นานเขาก็มีแต่ความรู้สึกผิดที่อยู่ภายใน

 หลายคร้ังเดก็ๆ มกัจะมีความคิดเกดิขึน้ในใจว่า “น่ีเป็นพ่อแม่จรงิๆ ของเรา 

หรือเปล่านะ เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาอาจจะรับเรามาเล้ียงไว้ พวกเขาอาจจะ 

ไม่ต้องการให้เรารู้ ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้รักเราเลย” มีเป็นพันๆ ครั้งที่เด็กเห็น

ความโกรธในดวงตาของพ่อแม่ ความโกรธทีน่่ารงัเกยีจปรากฏบนใบหน้าของผูท้ีเ่ป็น

พ่อแม่ ที่แย่กว่านั้นก็คือเป็นเรื่องที่มาจากสาเหตุที่เล็กน้อยมาก พวกเขาไม่เข้าใจ

เหมอืนกันว่าท�าไมพ่อแม่จงึโกรธมากขนาดนีท้ัง้ทีเ่ป็นเรือ่งเลก็น้อยเหลอืเกิน ดมูนั

ไม่สมเหตุสมผลเลย เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น แต่พ่อแม่กลับเดือดดาลมาก 

แทบไม่น่าเชื่อเลย มันไม่ยุติธรรมเลย! แต่เขาก็ต้องยอมแพ้ ต้องยอมก้มหัวให้  

ต้องยอมรับอย่างจ�าใจ ไม่ช้าไม่นาน ความสามารถในการรักของพวกเขาก็สูญสิ้น

ไปตามกาลเวลา

 ความรักจะงอกงามได้ก็แต่ในท่ามกลางความรักเท่านั้น ความรักต้องการ 

สภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรัก นั่นเป็นสิ่งพื้นฐานที่จ�าเป็นและส�าคัญ 

ทีส่ดุ มแีต่ในสภาพแวดล้อมทีพ่ร่ังพร้อมไปด้วยความรักเท่านัน้ท่ีความรักจะเตบิโตได้ 

มนัต้องอาศยัการเต้นทีเ่ป็นจังหวะเดยีวกนัรายล้อมรอบตัวมนั หากแม่ของท่านนัน้

เปี่ยมไปด้วยความรัก หากพ่อของท่านน้ันเปี่ยมไปด้วยความรัก ไม่ใช่แค่กับลูกๆ 

เท่านัน้ หากพ่อแม่ของท่านเป่ียมไปด้วยความรกัทีม่ต่ีอกนัและกนั หากบรรยากาศ 

ที่บ้านของท่านเต็มไปด้วยการไหลเล่ือนของความรัก เด็กก็จะรู้จักใช้ชีวิตและ 

ด�ารงอยูก่บัความรกั พวกเขาจะไม่ตัง้ค�าถามว่า “ความรกัคอือะไร” เพราะพวกเขา

รู้จักมันมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว มันเป็นพื้นฐานในการด�ารงอยู่ของพวกเขา

 แต่สิ่งที่กล่าวมานี้หาใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปไม่ จะเรียกว่าเป็นโชคร้าย 

ก็น่าจะได้ เพราะมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเลย เด็กๆ เรียนรู้วิถีทางดังกล่าวจากพ่อแม่ 

ของพวกเขา จากการดุด่าจู้จ้ีของพ่อแม่ จากความขัดแย้งของพ่อแม่ ถ้าไม่เช่ือ 

ท่านก็ลองสังเกตตัวท่านดูสิ ถ้าท่านเป็นผู้หญิง ลองเฝ้าดู แล้วท่านจะเห็นว่าท่าน 

ท�าเช่นเดียวกันกับที่แม่ของท่านเคยแสดงอาการ ลองเฝ้าดูตัวท่านเองตอนที่ท่าน

อยู่กับเพื่อนชายหรือสามีของท่าน ท่านท�าอะไรไปบ้าง ท่านท�าเหมือนกับที่แม่ 

ของท่านท�าหรือเปล่า ถ้าท่านเป็นผู้ชาย ก็ให้เฝ้าดูว่าท่านท�าอะไรไปบ้าง ท่าน 

ไม่ได้ท�าตัวเหมือนกับที่พ่อของท่านท�าหรอกหรือ ท่านไม่ได้ท�าส่ิงท่ีไร้สาระ 

แบบเดียวกันกับที่เขาเคยท�าหรอกหรือ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ท่านเคยแปลกใจว่า 

“พ่อของฉันท�าแบบนี้ไปได้อย่างไร” พอมาถึงตอนนี้ท่านก็ท�าไปในแบบเดียวกัน 

ผู้คนมักจะท�าตามกัน เลียนแบบกัน ท่านเองก็ท�าตามพ่อแม่ของท่าน สิ่งเหล่านั้น

จ�าเป็นต้องถูกก�าจัดไป ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่มีวันได้รู ้จักว่าความรักคืออะไร  

ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะยังคงท�าเลียนแบบไปอย่างผิดๆ

 ข้าพเจ้าไม่สามารถระบชัุดลงไปได้ว่าความรกัคอือะไร เพราะความรกัไม่ใช่ 

สิ่งท่ีจะนิยามได้ มันไม่ใช่ส่ิงท่ีจะให้ความหมายที่ตายตัวได้ เช่นเดียวกันกับค�าว่า 

การเกิด การตาย พระเจ้า หรือการภาวนา มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนด 

ความหมายได้ ข้าพเจ้าไม่สามารถนิยามมันได้ ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดได้ว่า “นี่คือ
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ความรัก” ข้าพเจ้าไม่สามารถหยบิมนัขึน้มาแสดงแก่ท่านได้ มนัไม่ใช่ปรากฏการณ์

ที่มองเห็นได้ มันไม่สามารถน�ามาตัดเพื่อวิเคราะห์ศึกษาหรือจ�าแนกแยกแยะได้ 

มนัต้องอาศยัสิง่ทีเ่ป็นประสบการณ์ตรงเท่านัน้ ท่านต้องผ่านประสบการณ์นัน้ด้วย

ตัวเอง ท่านจึงจะรู้ว่ามันคืออะไร ที่ข้าพเจ้าสามารถท�าได้ก็แค่เพียงแสดงวิถีทาง 

ที่จะท�าให้ท่านสามารถสร้างประสบการณ์ความรักให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเท่านั้น

 แต่สิ่งที่ท่านจ�าเป็นต้องท�าเป็นอันดับแรกก็คือท่านจะต้องก�าจัดพ่อแม ่

ของท่านให้ได้ก่อน ที่พูดไปเช่นนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเลิกเคารพ

นบัถือพ่อแม่ของท่าน เปล่าเลย ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนัน้ แน่นอน ข้าพเจ้า

ไม่ได้บอกให้ท่านก�าจัดพ่อแม่ที่เป็นตัวตนร่างกาย ข้าพเจ้าต้องการจะบอกว่า 

ท่านจ�าเป็นต้องก�าจัดพ่อแม่ที่เป็นเสียงที่ดังอยู่ข้างในตัวท่าน เป็นส่ิงท่ีท่านถูก

โปรแกรมไว้ เป็นเสียงบันทึกเทปที่อยู่ภายในตัวท่าน จงก�าจัดมันให้สิ้นซาก แล้ว

ท่านกจ็ะประหลาดใจ เมือ่ท่านก�าจัดพ่อแม่ของท่านจากสิง่ทีด่�ารงอยูภ่ายในได้แล้ว 

ท่านจะรูส้กึเป็นอสิระ และนัน่จะเป็นครัง้แรกทีท่่านรูส้กึได้ถงึความเมตตาทีพ่่อแม่

มใีห้ท่าน ไม่เช่นนัน้แล้ว ท่านจะยงัคงรูส้กึไม่พอใจ ขุ่นเคืองพ่อแม่ของท่านอยูต่ลอด

เวลา

 คนทุกคนมกัรูส้กึขุน่เคืองไม่พอใจพ่อแม่อยูต่ลอดเวลา ท่านจะไม่ขุ่นเคอืงใจ

ได้อย่างไร ก็ในเมื่อพวกเขาได้สร้างความเสียหายให้แก่ท่านค่อนข้างมาก พวกเขา 

สร้างความเสยีหายให้ท่านโดยทีไ่ม่รูต้วัด้วยซ�า้ไป พวกเขาอยากให้ท่านได้แต่สิง่ดีๆ  

ให้ท่านได้มชีวีติทีด่ ีแล้วน่ีพวกเขาท�าอะไรไปบ้าง แค่เพียงความต้องการของพวกเขา 

แล้วสิ่งต่างๆ จะเกิดข้ึนหรือ มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอก ถึงพวกเขาจะปรารถนาดี  

แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาปรารถนาดี นี่เป็นความจริงอย่างที่สุด ไม่มีข้อสงสัย

เลยแม้แต่น้อย พ่อแม่ทุกคนล้วนต้องการให้ลูกๆ มีความสุขในชีวิต มีแต่ความ 

เบิกบานใจ แต่พวกเขาท�าอะไรได้บ้าง ตัวพวกเขาเองนั้นไม่มีความสุข สนุกสนาน

เบิกบานใจเลย พวกเขาท�าตัวไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม พวกเขาสร้างแต่บรรยากาศที่จะท�าให้ลูกๆ ของพวกเขาเป็นหุ่นยนต์ไป

ภายในไม่ช้า

 ถ้าท่านต้องการจะด�ารงอยู่อย่างมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ท่านต้องก�าจัด 

พ่อแม่ของท่าน และท่านต้องหมั่นสังเกตการณ์ ใช่ มันเป็นงานที่ยากล�าบาก เป็น

งานที่น่าเบื่อ ท่านไม่สามารถท�าได้อย่างทันทีทันใด ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง 

ค่อนข้างมาก จงหมั่นเฝ้าดู และเมื่อท่านเห็นว่าแม่ของท่านอยู่ที่นั่น ก�าลังท�างาน 

ผ่านตัวท่าน จงหยุดการกระท�านั้นเสีย ออกจากการกระท�าเช่นนั้น จงหันไปท�า 

สิ่งใหม่ สิ่งท่ีท่านรู้ดีว่าแม่ของท่านจะไม่ท�าเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น แฟนท่านก�าลัง 

ชายตามองดูสาวอื่นด้วยความชื่นชม ให้ท่านเฝ้าดูว่าท่านท�าอะไร ท่านก�าลังท�า 

สิง่เดยีวกนักบัทีแ่ม่ของท่านท�าตอนทีพ่่อมองสาวอืน่อย่างชืน่ชมหรือเปล่า ถ้าท่าน 

ท�าเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันรู้จักว่าความรักคืออะไร ท่านท�าได้เพียงแค่การท�าซ�้าๆ 

ในแบบเดียวกันกับท่ีแม่ของท่านเคยท�า มันเป็นการท�าในแบบเดียวกัน ต่างกัน 

กแ็ต่เพยีงตวัผู้แสดงเท่านัน้ มนัเป็นการท�าซ�า้ๆ เป็นเรือ่งน�า้เน่าแบบเดมิๆ คร้ังแล้ว 

ครั้งเล่า จงอย่าได้ท�าตัวเป็นคนท่ีลอกเลียนแบบเลย จงไปให้ไกลจากตรงนั้น  

จงหันไปท�าสิ่งใหม่ๆ ท�าบางสิ่งบางอย่างที่แม่ของท่านไม่มีทางจะท�าเช่นนั้น  

ท�าสิ่งใหม่ๆ ที่พ่อของท่านไม่เคยนึกฝันมาก่อน ท่านจะต้องน�าความใหม่นี้มาสู่ 

การด�ารงอยู่ของท่าน แล้วความรักของท่านก็จะเริ่มเลื่อนไหล

 ดังนั้นสิ่งส�าคัญอันดับแรกสุดก็คือท่านต้องก�าจัดพ่อแม่ของท่านก่อน

 สิ่งส�าคัญอันดับที่สองก็คือผู้คนมักคิดว่าพวกเขาสามารถรักได้ก็ต่อเมื่อ 

พวกเขาพบคนที่คู่ควรเท่านั้น มันช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดี! ไม่มีหรอกคนที่ว่านี้ 

คนท่ีคิดว่าจะรักได้ก็ต่อเมื่อได้พบกับชายที่สมบูรณ์แบบหรือหญิงที่สมบูรณ์แบบ 

มนัช่างไร้สาระจริงๆ! ท่านไม่มทีางจะได้พบกบัคนเช่นนัน้หรอก ผู้หญงิท่ีสมบรูณ์แบบ

และผู้ชายทีส่มบรูณ์แบบนัน้ไม่มอียูจ่รงิหรอก หรอืว่าถ้าพวกเขามีอยูจ่รงิ พวกเขา

ก็คงจะไม่มาสนใจในความรักของท่านหรอก พวกเขาคงจะไม่สนใจไยดีในเรื่อง 

ท�านองนี้หรอก

ข้าพเจ้าได้ยนิเรือ่งราวของชายคนหนึง่ทีย่งัคงไว้ซึง่ความเป็นโสด 

ตลอดทัง้ชวิีตของเขา เขาได้แต่ค้นหาผู้หญงิทีส่มบรูณ์แบบ เม่ือเขา
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อายุเจด็สบิปี มีคนถามเขาว่า “ท่านได้ท่องเทีย่วไปท่ัว จากนิวยอร์ก

ไปกาฐมานฑ ุจากกาฐมานฑไุปโรม จากโรมไปลอนดอน ท่านได้แต่

ค้นหา ท่านไม่พบผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแม้แต่คนเดียวเลยหรือ”

ด้วยน�า้เสยีงทีเ่ศร้าสร้อย ชายชราพดูว่า “ข้าเคยได้พบครัง้หนึง่ 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ข้าได้พบกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่ง”

ผู้ที่ตั้งค�าถามถามต่อว่า “แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ ท�าไมท่านถึง 

ไม่แต่งงานกับหล่อน”

ชายชราพูดอย่างน่าสงสารว่า “จะท�าอะไรได้ล่ะ หล่อนเอง 

ก็ก�าลังมองหาชายที่สมบูรณ์แบบอยู่เช่นกัน”

 โปรดจ�าไว้ว่า ส�าหรับชีวิตของคนที่สมบูรณ์แบบนั้น ความต้องการในเรื่อง

ความรักของพวกเขาจะไม่ใช่แบบเดียวกันกับความต้องการในเรื่องความรัก 

ของท่าน มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 หากท่านไม่เข้าใจแม้แต่ในเร่ืองความรักที่เป็นไปได้ส�าหรับท่าน ท่านก็จะ 

ไม่เข้าใจความรักที่เกิดข้ึนกับพระพุทธเจ้า หรือความรักที่เลื่อนไหลจากเหล่าจื้อ 

ไปยังตัวท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าใจมันได้

 เรือ่งแรกสดุทีท่่านจะต้องเข้าใจกคื็อ ความรกัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

ท่านต้องเข้าใจในธรรมชาติก่อนที่ท่านจะเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่าน ส่วนเรื่อง 

ทีส่องทีท่่านต้องจ�าไว้ให้ดกีค็อือย่าพยายามค้นหาผูช้ายทีส่มบรูณ์แบบหรอืผูห้ญงิ

ท่ีสมบูรณ์แบบ เพราะความคิดเช่นนั้นต้ังอยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าท่านหาผู้ชาย 

ที่สมบูรณ์แบบ หรือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบไม่พบ ท่านก็ไม่มีทางมีความสุข ด้วย 

เหตุนั้นท่านจึงได้แต่ควานหาความสมบูรณ์แบบ และเมื่อท่านหามันไม่พบ ท่าน 

ก็เลยไม่มีความสุข

 การที่คนเราจะเลื่อนไหลและงอกงามในความรักได้ไม่จ�าเป็นต้องอาศัย 

ความสมบรูณ์แบบ ความรักไม่ได้เกีย่วข้องอะไรกบัเรือ่งของอกีฝ่ายหนึง่ คนทีเ่ป่ียม

ไปด้วยความรักก็แค่เพียงรักออกไปเท่านั้น มันก็เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่ แล้ว

หายใจ ดื่ม กิน และนอนเท่านั้น มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ คนที่มีชีวิตจริงๆ คนที่เปี่ยม

ไปด้วยความรกั กแ็ค่เพียงรกัออกไป ท่านจะไม่มาพดูว่า “นอกเสยีจากว่าจะมอีากาศ

ที่สมบูรณ์แบบ ไร้มลภาวะ ไม่เช่นนั้นแล้วข้าก็จะไม่หายใจ” ท่านคงจะยังหายใจ

ต่อไป แม้ท่านอยู่ในลอสแอนเจลิส ท่านก็จะหายใจไปเรื่อยๆ ในมุมไบ ท่านก็จะ

หายใจไปตลอดเวลาในทุกหนทุกแห่ง แม้ในที่ท่ีอากาศมีมลภาวะ มีมลพิษ ท่าน 

ก็จะหายใจไปเรื่อยๆ! ท่านไม่สามารถเลือกว่าจะไม่หายใจเพียงเพราะว่าอากาศ 

ไม่ได้เป็นไปดังที่ท่านต้องการให้เป็น ถ้าท่านหิวโซ ท่านก็จะกินส่ิงที่อยู่ตรงหน้า  

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม กลางทะเลทราย ถ้าท่านก�าลังจะตายเพราะความ

กระหายน�า้ ท่านจะดื่มทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านคงจะไม่ยืนกรานว่าข้าจะดื่มน�้าอัดลม 

น�้าอะไรก็ได้ เคร่ืองดื่มอะไรก็ได้ แม้แต่น�้าที่สกปรกก็ตาม เคยได้ยินไหมที่คนดื่ม

ปัสสาวะของตนเองได้ตอนที่คนก�าลังจะตายเพราะความกระหาย เขาจะไม่เกี่ยง

ว่ามันเป็นน�้าอะไร คนจะดื่มทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อจะดับกระหาย ในทะเลทราย 

เคยได้ยนิไหมเรือ่งการฆ่าอฐูเพราะต้องการจะดืม่น�า้ น�า้ทีก่กัเกบ็ไว้ในตวัอฐู ถงึแม้

พวกเขาจะรู้ว่าถ้าไม่มีอูฐ พวกเขาก็ต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลหลายๆ

ไมล์ในทะเลทราย แต่พวกเขาก�าลังกระหายน�้าอย่างมาก สิ่งส�าคัญอันดับแรกสุด

กค็อืน�า้ ไม่เช่นนัน้แล้วพวกเขากจ็ะตาย แล้วจะให้อฐูมชีวีติอยูเ่พือ่อะไร เพือ่บรรทกุ

ศพพวกเขาเข้าไปในเมืองน่ะหรือ

 ผูท้ีม่ชีวีติและเป่ียมไปด้วยความรกักเ็พยีงรกัออกไปเท่านัน้ ความรกัเป็นไป

ได้เองตามธรรมชาติ

 ดังนั้นเรื่องท่ีสองที่จะต้องระวังก็คือ อย่าได้ถามหาความสมบูรณ์แบบ  

ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่พบการเลื่อนไหลของความรักในตัวท่าน ในทางกลับกัน

ท่านจะกลายเป็นสิง่ทีไ่ม่น่ารกั ผูท้ีร้่องหาความสมบรูณ์แบบเป็นผูท้ีไ่ม่น่ารกั วกิลจรติ 

แม้ว่าพวกเขาจะสามารถหาคนรักได้ แต่พวกเขากจ็ะร้องหาแต่ความสมบรูณ์แบบ 

แล้วความรักของพวกเขาก็จะถูกท�าลายไปเพราะการเรียกร้องเหล่านั้น

 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ชายกับผู้หญิงรักกัน สิ่งที่ตามมาก็คือการเรียกร้อง เพียง

เพราะว่าผูช้ายรกัผูห้ญงิ ฝ่ายหญงิเริม่เรยีกร้องว่าฝ่ายชายจะต้องท�าตวัให้สมบรูณ์แบบ 
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ท�าราวกับเขาเป็นคนบาป! ตอนนี้เขาต้องสมบูรณ์แบบ ตอนนี้เขาต้องก�าจัด 

ข้อบกพร่องทั้งหลายที่เขามีเพื่อผู้หญิงคนนี้ ตอนนี้เขาไม่สามารถเป็นคนธรรมดา

ได้อีกต่อไป เขาต้องท�าตัวให้เหนือคนทั่วไป หรือไม่เขาก็ต้องท�าตัวเป็นของปลอม 

เป็นของที่ไม่จริง หลอกลวง

 โดยปกติแล้วการท�าตัวเป็นคนที่เหนือคนธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น 

คนทั่วไปจึงเลือกที่จะเป็นพวกที่หลอกลวง พวกเขาเริ่มเสแสร้ง แสดงละคร และ 

เล่นเกมระหว่างกนั คนจ�านวนมากเล่นเกมระหว่างกนัโดยอ้างว่าเป็นเรือ่งความรกั 

ดังนั้นเร่ืองที่สองท่ีจะต้องจดจ�าไว้ให้ดีก็คืออย่าได้ร้องหาความสมบูรณ์แบบเลย 

ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไร ไม่ว่าจากใครก็ตาม ถ้ามีใครบางคนรักท่าน ก็จง

ขอบคุณเขา แต่อย่าได้เรียกร้องอะไรเลย เพราะจริงๆ แล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะ

ต้องรักท่าน การที่เขารักท่าน มันคือปาฏิหาริย์ จงตื่นเต้นไปกับปาฏิหาริย์นั้น

 แต่คนเรามักจะไม่ตื่นเต้นกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ พวกเขาท�าลายความ 

เป็นไปได้ทั้งหมดของความรัก พวกเขาไม่ได้สนใจในความสุข ความเบิกบานของ

ความรักมากนัก พวกเขาสนใจแต่สิ่งที่อยู่บนเส้นทางของเรื่องอัตตาตัวตน (อีโก้) 

เท่านั้น

 จงใส่ใจในความเบิกบานของท่าน ใส่ใจให้เต็มท่ีในความเบิกบานนัน้ จงใส่ใจ

ในความเบิกบานของท่านเท่านั้น สิ่งต่างๆ อย่างอื่นมันไม่ส�าคัญอะไร ความรักนั้น

ด�าเนนิไปเองตามธรรมชาติ เหมอืนกบัการทีท่่านหายใจ เมือ่ท่านรกัใคร จงอย่าได้

เรียกร้อง ไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็จะปิดประตูตั้งแต่เริ่มแรก อย่าได้คาดหวังอะไรเลย 

หากบางสิ่งบางอย่างเป็นไปตามทางของท่าน ก็จงรู้สึกขอบคุณ แต่ถ้าไม่เป็นไป

ตามนั้นท่านก็ยอมรับมัน ท่านไม่สามารถคาดหวังให้มันเป็นไปตามใจของท่าน

 เพยีงแค่เฝ้าดผููค้น มองดสูว่ิาพวกเขาถอืเอาบางอย่างว่าเป็นสิง่ทีพ่งึต้องได้ 

อย่างไรกันบ้าง ภรรยาเตรียมอาหารให้ท่าน ท่านไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณเธอเลย 

ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านต้องเปล่งเสียงค�าขอบคุณของท่านออกมา แต่อย่างน้อย

มันก็น่าจะอยู่ในสายตาของท่าน แต่ท่านไม่ได้สนใจ ท่านรับสิ่งเหล่านั้นเสมือนว่า

มนัเป็นสิง่ทีท่่านพงึจะได้รับอยูแ่ล้ว มนัเป็นหน้าทีข่องหล่อนอยูแ่ล้ว ใครบอกท่านล่ะ

ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้น 

 สามีของท่านออกไปท�างานหาเงิน ท่านไม่เคยขอบคุณเขา ท่านไม่รู้ซึ้งถึง

บุญคุณเลย “นั่นเป็นส่ิงท่ีผู้ชายจะต้องท�าอยู่แล้ว” หากท่านมีความคิดเช่นนั้น  

แล้วความรักจะงอกงามได้อย่างไร ความรักต้องการบรรยากาศของความรัก  

ความรักต้องการบรรยากาศของการส�านึกคุณ บรรยากาศของความรู้สึกขอบคุณ 

ความรักต้องการบรรยากาศที่ปราศจากการเรียกร้อง บรรยากาศท่ีปราศจาก 

การคาดหวัง นี่เป็นเรื่องที่สองที่ท่านจะต้องจดจ�าไว้ให้ดี

 ส่วนเรื่องที่สามก็คือ ให้เริ่มความรักด้วยการให้ มากกว่าการคิดที่จะรับ  

ถ้าท่านให้ ท่านกจ็ะได้รับ ไม่มทีางเป็นอย่างอืน่ไปได้ แต่คนมกัสนใจแต่การหยบิฉวย 

เพื่อให้ได้มา คนสนใจในเรื่องการรับและดูเหมือนจะไม่มีความสุขที่จะต้องให้เลย

เป็นการให้อย่างเสียไม่ได้ หรือให้เพื่อที่ต้องการจะได้เท่านั้น พวกเขาท�ามัน 

เหมือนกับเป็นธุรกิจ เป็นการต่อรอง พวกเขาเฝ้าแต่ดูเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา 

จะต้องได้มากกว่าทีพ่วกเขาให้ไป ใช่แล้ว มนัคือการต่อรอง มนัคือธรุกจิ ทีค่นทัว่ไป

เขาท�า

 ความรกัไม่ใช่ธรุกจิ ดงันัน้จงหยดุท�ามนัเหมอืนกบัเป็นธรุกจิเสยีท ีไม่เช่นนัน้

ท่านจะพลาดชีวิตของท่านไป พลาดความรักและสิ่งสวยงามทั้งหลายที่อยู่ในนั้น

เพราะสิ่งที่สวยงามนั้นไม่เหมือนกับการท�าธุรกิจ ธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุด 

ในโลก การด�ารงอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับธุรกิจ ต้นไม้งอกงามขึ้นมา นั่นไม่ใช่

ธรุกจิ ดวงดาวเจดิจรสั นัน่ไม่ใช่ธรุกจิ ท่านไม่ต้องจ่ายเงนิให้มนั และไม่มใีครจะมา

เรียกร้องอะไรจากท่าน นกบินมาเกาะอยู่ที่หน้าต่าง ร้องเพลงให้ท่านฟัง มันไม่ได้ 

ต้องการประกาศนยีบตัรหรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากท่าน มนักแ็ค่ร้องเพลง

อย่างมีความสุขแล้วก็บินจากไป โดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เบื้องหลัง

 นั่นคือการเติบโตของความรัก ให้โดยไม่ต้องรอดูว่าท่านจะฉกฉวยมาได้ 

เท่าใด ใช่แล้ว มันจะมาเอง มันจะมาเป็นพันๆ เท่า มาอย่างเป็นธรรมชาติ มาด้วย 

ตัวมันเอง ไม่จ�าเป็นต้องร้องหา ตอนท่ีท่านร้องหามันจะไม่มาเลย ตอนท่ีท่าน 

เรียกร้อง ท่านได้ฆ่ามันไปแล้ว ดังนั้นจงให้ จงเริ่มต้นด้วยการให้
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 ในตอนเริ่มต้นมันอาจจะยากล�าบาก เพราะตลอดทั้งชีวิตของท่านนั้น  

ท่านถูกฝึกมาเพื่อการรับ ไม่ใช่เพ่ือการให้ ในตอนเร่ิมต้นนั้นท่านต้องต่อสู้กับ 

เสื้อเกราะของท่านเอง กล้ามเนื้อของท่านนั้นแข็งกระด้าง หัวใจของท่านนั้นเย็น

ยะเยือก ท่านได้กลายเป็นส่ิงที่เย็นชา ในตอนเริ่มต้นมันอาจจะยากล�าบาก ทว่า

ก้าวแต่ละก้าว จะน�าพาท่านไปไกลขึ้นๆ และไม่ช้าไม่นาน แม่น�้าทั้งสายก็จะเริ่ม

รินไหล

 โปรดจ�าไว้ เรื่องแรกสุดก็คือการก�าจัดพ่อแม่ของท่าน ในการก�าจัดพ่อแม่ 

ของท่านน้ัน ท่านได้ก�าจัดสังคม ในการก�าจัดพ่อแม่ของท่านนั้น ท่านได้ก�าจัด 

อารยธรรม ก�าจัดการศึกษา ก�าจัดสิ่งต่างๆ หลายสิ่งหลายอย่าง เพราะพ่อแม่ 

ของท่านเป็นตัวแทนสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ท่านจะกลายเป็นปัจเจกชน เป็นครั้งแรก

ท่ีท่านจะไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของสิง่ทัง้หลายเหล่านัน้ ท่านจะมคีวามเป็นปัจเจกชน

อย่างแท้จริง ท่านจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งท่ีแสดงว่าท่านก�าลัง

พัฒนา นี่คือสิ่งที่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะเป็น

 ผูท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่แล้วคือผูท้ีไ่ม่ต้องการพ่อแม่ ผูท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่แล้วคอืผูที้ไ่ม่ต้องการ

เกาะยึดหรือพ่ึงพิงใครอื่น ผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้วคือผู้ที่มีความสุขได้แม้แต่ในขณะท่ี 

อยู่คนเดียว ความโดดเดี่ยวของเขาเป็นดั่งบทเพลง เป็นดั่งการเฉลิมฉลอง ผู้ที่เป็น

ผู้ใหญ่แล้วคือผู้ที่สามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุข ความโดดเดี่ยวไม่ใช่ 

ความเปล่าเปลี่ยว ความสันโดษของเขาคือการได้อยู่คนเดียว มันเป็นการภาวนา

 พอถงึวนัหน่ึง เมือ่ครบก�าหนดท่านจะต้องออกมาจากครรภ์มารดา ถ้าท่าน 

อยูท่ี่น่ันนานเกนิกว่าเก้าเดอืนท่านกจ็ะตาย ไม่ใช่แค่ท่านเท่านัน้ทีจ่ะตาย แม่ของท่าน

อาจจะตายด้วยเช่นกัน เมื่อถึงวันนั้นท่านต้องออกมาจากครรภ์มารดา แล้วต่อมา

ไม่นานท่านก็ต้องออกมาจากบรรยากาศภายในครอบครัวของท่าน ท่านต้องไป

โรงเรียน นี่เป็นการออกมาจากครรภ์มารดาอีกครั้ง พอถึงช่วงเวลาหนึ่งท่านก็ต้อง

ออกจากครรภ์มารดาอกีครัง้ จากบรรยากาศภายในโรงเรยีนไปสูโ่ลกทีก่ว้างใหญ่กว่า 

ทว่าลึกลงไปแล้วท่านยังคงเป็นเด็กอยู่ ท่านยังอยู่ในครรภ์มารดา! ครรภ์มารดา

เหล่านั้นชั้นแล้วชั้นเล่าจ�าเป็นต้องถูกท�าลายไป

 นีค่อืส่ิงทีค่นในโลกตะวันออกเรียกกนัว่าเป็นการเกิดคร้ังทีส่อง ตอนทีท่่าน 

เกิดครั้งที่สอง ท่านจะเป็นอิสระอย่างเต็มที่ อิสระจากความรู้สึกที่ถูกครอบง�า 

โดยพ่อแม่ และความงดงามก็คือมีแต่คนแบบนี้เท่านั้นท่ีจะส�านึกถึงบุญคุณของ 

พ่อแม่ สิง่ท่ีดขูดักันกค็อืมแีต่คนแบบนีเ้ท่านัน้ทีส่ามารถจะให้อภยัพ่อแม่ของเขาได้ 

เขาจะรู้สึกเมตตาและรักพ่อแม่ของเขา เขาจะมีความรู้สึกอันท่วมท้นเพราะเขา

ก็ได้รับความเจ็บปวดในแบบเดียวกันนั้น เขาจะไม่โกรธ ไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย แม้ว่า

ในดวงตาของเขาอาจจะมีน�้าตาคลอเบ้า แต่เขาจะไม่โกรธ เขาจะท�าทุกอย่างเพื่อ

ช่วยให้พ่อแม่ของเขาเคลื่อนไปยังจุดสูงสุด จุดสูงสุดของความโดดเดี่ยวที่สามารถ

อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว

 จงเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือเรื่องแรกสุด เรื่องที่สองก็คืออย่าได้คาดหวัง 

ถึงความสมบูรณ์แบบ อย่าได้ถามหาและอย่าเรียกร้อง จงรักคนที่ปกติธรรมดา  

คนท่ีปกติธรรมดาไม่มีอะไรผิด คนท่ีปกติธรรมดาคือสิ่งที่วิเศษที่สุด! ชีวิตของ 

คนแต่ละคนต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จงเคารพต่อสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั้น

 เรื่องที่สามก็คือการให้ จงให้โดยไม่มีเงื่อนไข แล้วท่านจะเข้าใจว่าความรัก 

คืออะไร ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ค�าจ�ากัดความแก่ท่านได้ ข้าพเจ้าท�าได้แต่แสดง 

ให้ท่านเห็นถึงเส้นทางท่ีจะท�าให้มันงอกงามออกมาได้ ข้าพเจ้าแสดงให้ท่านดูว่า

จะวางมนัลงไปในแปลงกหุลาบได้อย่างไร จะรดน�า้มนัอย่างไร จะให้ปุย๋มันอย่างไร 

จะปกป้องมนัอย่างไร แล้วอยูม่าวนัหนึง่ มาจากไหนกไ็ม่รู ้ดอกกุหลาบกโ็ผล่ขึน้มา 

แล้วบ้านของท่านก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบ... ความรักก็เป็น 

เช่นนั้น
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การเดินทางจากการเป็น “ฉัน”
ไปสู่การเป็น “เรา”

เข้าใจในธรรมชาติของความรักและการเอาใจใส่ดูแล

 เราศึกษาเร่ืองความรักไม่ได้ เราบ่มเพาะมันขึ้นมาก็ไม่ได้ ความรัก 

ทีถ่กูบ่มเพาะขึน้มาไม่น่าจะเรยีกได้ว่าเป็นความรกั ถ้าเป็นดอกกหุลาบมนักไ็ม่ใช่ 

กุหลาบจริง มันเป็นกุหลาบพลาสติก เวลาที่ท่านศึกษาเรื่องอะไรบางอย่าง 

ท่านมักจะเริ่มต้นจากภายนอก มันไม่ใช่การงอกที่ออกมาจากภายใน ความรัก

จะต้องเติบโตมาจากภายในตัวท่าน ถ้ามันเป็นของแท้ ถ้ามันเป็นของจริง

 ความรักไม่ใช่การศึกษาแต่มันเป็นการพัฒนา สิ่งที่ท่านพึงกระท�า มิใช่ 

การศึกษาวิถีทางของการรัก หากแต่ว่าน่าจะเป็นการท้ิงขว้างวิถีทางของ 

การไม่รักทิ้งเสีย สิ่งที่กีดขวางเหล่านี้จะต้องถูกน�าออกไป อุปสรรคทั้งหลาย 

จะต้องถูกท�าลาย แล้วความรักก็จะได้เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นการด�ารงอยู่ 

อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่อุปสรรคถูกน�าออกไป ก้อนหินถูกน�าออกไป

ให้พ้นทาง การเลื่อนไหลก็จะเริ่มต้นขึ้น เพราะมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้ว มันซ่อน

อยู่ข้างหลังก้อนหินเหล่านั้น สายน�้าแห่งความรักมีอยู่ที่น่ันแล้ว มันเป็นการ 

ด�ารงอยู่ที่แท้จริงของท่าน
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 ข้าพเจ้าอดประหลาดใจไม่ได้เวลามีใครมาหาข้าพเจ้าและพูดว่าพวกเขา 

เข็ดขยาดกับความรัก การกลัวความรักคืออะไร ในตอนที่ท่านรักใครจริงๆ สักคน 

อตัตาตวัตนของท่านจะเร่ิมเลอืนหายไป มนัจะเร่ิมหลอมละลาย ท่านไม่สามารถรกั

ได้โดยที่ยังมีอีโก้อยู่ อีโก้จะเป็นเครื่องกีดขวาง และเมื่อท่านต้องการจะโยน 

เครือ่งกดีขวางระหว่างตวัท่านกบัผูอ้ืน่ทิง้ อโีก้จะพดูว่า “ระวงัให้ดนีะ นีค่อืความตาย!”

 ความตายของอีโก้ไม่ใช่ความตายของตัวท่าน ความตายของอีโก้จะเปิด

ประตูความเป็นไปได้ในชีวิตของท่าน อีโก้เป็นแค่เพียงเปลือกนอกที่แห้งกรอบ 

อยูร่อบๆ ตวัท่าน มนัจะต้องถกูท�าให้แตกและโยนทิง้ไป มนัได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ 

ของการด�ารงอยูข่องท่าน เหมอืนกนักบัทีน่กัเดินทางสะสมฝุน่ไว้บนเสือ้ผ้าของเขา 

บนร่างกายของเขา เขาต้องอาบน�้าอาบท่าเพื่อที่ว่าฝุ่นเหล่านั้นจะได้ถูกก�าจัดไป 

ในขณะที่พวกเราเคลื่อนไปกับกาลเวลา เราได้สะสมประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ 

มานมนาน ในชีวติทีผ่่านมาเราได้สะสมฝุน่เหล่านัน้ไว้จนมนักลายเป็นอตัตาตวัตน 

เราสะสมรวบรวมมนัไว้จนมนักลายเป็นเปลอืกแขง็ทีอ่ยูร่ายรอบตวัเรา มนัจ�าเป็น

ต้องถูกท�าให้แตกและโยนทิ้งไป คนเราต้องอาบน�้าเป็นประจ�า เพื่อว่าเปลือกแข็ง

เหล่านี้จะได้ไม่มาขวางกั้นเรา

 มนัจะเป็นประโยชน์มากหากเราเข้าใจว่าอโีก้นีม้าจากไหน เราจะต้องเข้าใจ 

ลึกลงไปให้ถึงแก่น

 ชวีติเล็กๆ ทีเ่กดิใหม่นัน้ไม่สามารถช่วยตวัเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเป็น 

ลูกของคน หากไม่ได้รับการดูแล ก็จะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เลย ไม่เหมือน 

ก้าวข้ามความต้องการที่จะพึ่งพิงและครอบงํา
เจาะทะลุเปลือกของอัตตาตัวตน (อีโก้)

ลกูของสัตว์ หรอืลกูของพชืพนัธุท์ัง้หลาย ลกูสตัว์อาจเอาชวีติรอดได้แม้ไม่มพ่ีอแม่ 

มันอาจรอดชีวิตได้แม้ไม่มีสังคมดูแล หรือไม่มีครอบครัว ถึงมันจะต้องการ 

ความช่วยเหลือบ้าง แต่ก็ไม่นานนัก อาจเพียงแค่ไม่กี่วัน มากที่สุดก็ไม่กี่เดือน แต่

ลูกของคนนั้นช่วยตัวเองแทบไม่ได้ ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยคนอื่นเป็นปีๆ นี่แหละ 

แก่นของสิ่งที่เราก�าลังพูดถึงนี้

 ท�าไมการทีค่นช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้จงึท�าให้เกดิอโีก้ขึน้มาในคน ทารกช่วย

ตัวเองไม่ได้ เขาต้องอาศัยผู้อื่น แต่ความไม่รู้ (อวิชชา) ท่ีอยู่ในใจของทารกได้ 

ตคีวามไปว่าการพึง่พานัน้ ท�าให้เขารูส้กึเหมอืนกบัว่าเขานัน้เป็นศูนย์กลางของโลก

ทัง้โลก ทารกคดิไปว่า “เมือ่ใดกต็ามทีฉ่นัร้องไห้ แม่ของฉนัก็จะวิง่มาหาทนัททีนัใด 

เมือ่ใดทีฉ่นัหวิ ฉันกแ็ค่แสดงอาการเท่านัน้ แล้วนมกจ็ะมาหาฉัน เมือ่ใดทีรู่ว่้าเปียก 

ก็แค่ร้องไห้นิดเดียว แล้วก็จะมีใครบางคนมาเปล่ียนผ้าอ้อมให้” ทารกใช้ชีวิต 

ดั่งกับว่าเป็นจักรพรรดิ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วตัวเองนั้นท�าอะไรไม่ได้เลยและจ�าเป็น 

จะต้องอาศยัผูอ้ืน่ พ่อแม่ คนในครอบครวั และพีเ่ลีย้ง เพือ่ทีจ่ะท�าให้เขามชีวีติรอด 

คนเหล่านี้ไม่ได้อาศัยทารก แต่ทารกต้องอาศัยพวกเขา แต่ในจิตใจของทารกกลับ 

ตคีวามสิง่นีเ้หมอืนกบัว่าเขาเป็นศนูย์กลางของโลกทัง้โลก มนัดรูาวกับว่าทัง้โลกนี้ 

มีขึ้นมาเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้น

 แน่นอน โลกของเดก็ท่ีพูดถงึนี ้ในตอนเร่ิมต้นมนัเป็นโลกท่ีเล็กมาก ประกอบ

ด้วยคนไม่กี่คน พ่อแม่ และพี่เลี้ยง นี่คือโลกทั้งหมดของเขา คนเหล่านี้รักเด็ก และ 

เด็กก็เริ่มคิดค�านึงถึงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นศูนย์กลางของ 

การด�ารงอยู่ทั้งหมด และในวิถีทางนั้นเองที่อีโก้ก็เริ่มก่อตัวข้ึน มันเกิดมาจาก 

การที่เด็กต้องพึ่งพิงอิงอาศัยผู้อื่นเพราะตนเองไม่สามารถช่วยตัวเองได้

 ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ของเด็กนั้นมันตรงข้ามกันกับ 

ที่เขาคิด ไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่เขาจะสร้างอีโก้ขึ้นมาจากสภาวะเช่นนั้น แต่ด้วย

ความเขลา (อวิชชา) ความไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ไม่รู้ว่า 

ตัวเองนั้นช่วยตัวเองไม่ได้ แต่คิดไปว่าเขาเป็นคนที่สั่งใครๆ ได้! แล้วหลังจากนั้น

เป็นต้นไป ตลอดชีวิตของเขา เขาก็คงความเป็นผู้สั่งการนี้ไว้ จนวันหนึ่งกลายเป็น
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นโปเลียน เป็นอเล็กซานเดอร์ เป็นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นประธานาธิบดีของท่าน 

เป็นนายกรัฐมนตรีของท่าน เป็นผู้น�าเผด็จการของท่าน ทั้งหมดนั้นไม่ได้ต่างจาก 

เด็กเล็กๆ เหล่านี้เลย พวกเขาพยายามท�าสิ่งเดียวกันกับประสบการณ์ที่มีในตอน

ที่เป็นเด็ก พวกเขาต้องการจะเป็นศูนย์กลางของการด�ารงอยู่ทั้งหมด ส�าหรับ 

พวกเขาแล้ว โลกจะเป็นอย่างไรย่อมขึน้อยูก่บัพวกเขา สิง่ต่างๆ ในโลกนัน้วนเวยีน

อยู่เป็นเส้นรอบวง ในขณะท่ีพวกเขาเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมน้ัน นี่คือ 

ความหมายแรกสุดของชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเขา

 แน่นอนอยูแ่ล้วทีเ่ดก็จะคดิว่าการตคีวามดงักล่าวน้ันมนัถูกต้อง เพราะทกุคร้ัง

ทีแ่ม่มองเขา ในดวงตาของแม่จะสือ่ออกมาอย่างชดัเจนว่าตวัเขานัน้มคีวามส�าคญั

ต่อชวิีตของแม่เพียงใด ในตอนทีพ่่อกลบัมาบ้าน เด็กรูดี้ว่าเขามคีวามส�าคญัต่อชวีติ

ของพ่อเพียงใด และมันจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดสามหรือสี่ปี ในช่วงปีแรกๆ ของการ

มีชีวิตนี้เป็นช่วงที่ส�าคัญที่สุด ไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตอีกแล้วที่คนจะรู้สึกดี รู้สึก

เต็มที่ได้ขนาดนี้

 นกัจติวทิยามกัพดูว่าในสีปี่แรกนัน้การพฒันาการของเดก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว 

รูปแบบต่างๆ ได้ก่อร่างขึ้นแล้ว ช่วงเวลาที่เหลือจะแค่เป็นการท�าซ�้าๆ เป็นการท�า

ในรูปแบบเดียวกันนั้น แต่ว่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ครั้นเมื่อถึงปีที่เจ็ด  

เด็กจะเริ่มมีทัศนคติที่ตายตัว อัตตาตัวตนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนี้เป็นช่วงเวลา

ที่เขาจะออกเผชิญโลกกว้าง เขาเริ่มเผชิญกับปัญหา ปัญหานานาประการ! เมื่อใด

ก็ตามที่ท่านออกไปนอกกรอบของครอบครัว ปัญหาจะเริ่มทยอยเข้ามา เพราะว่า

ไม่มีใครให้ความส�าคัญต่อท่านเหมือนกับที่ท่านได้รับจากพ่อแม่ของท่าน ทุกๆ ที่  

ท่ีท่านเข้าไป ท่านจะกลายเป็นคนธรรมดา และมันท�าให้อีโก้ของท่านได้รับ 

ความเจ็บปวด

 ทว่าตอนนี้รูปแบบต่างๆ ได้ถูกจัดวางไว้อย่างตายตัว ไม่ว่ามันจะเจ็บปวด 

หรือไม่ก็ตาม เดก็ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบดงักล่าวได้ มนักลายเป็นพมิพ์เขยีว

ของการด�ารงชีวิตของเขาไปแล้ว เวลาที่เขาเล่นกับเด็กคนอื่น เขาพยายาม 

จะครอบง�าเด็กคนอื่น เวลาที่เขาไปโรงเรียน เขาพยายามจะครอบง�า ต้องการ 

จะเป็นทีห่นึง่ของห้อง เป็นคนส�าคัญทีส่ดุในห้อง เขาเชือ่ว่าเขาเป็นผูท้ีอ่ยูเ่หนอืกว่า 

แต่ปัญหาก็คือเด็กคนอื่นๆ ก็เชื่ออย่างเดียวกันนั้น มันท�าให้เกิดการขัดแย้ง นั่นคือ

อีโก้ นั่นคือการต่อสู้ ดิ้นรนตะเกียกตะกาย

 จากตรงนัน้นัน่กค็อืเรือ่งราวทัง้หมดของชวีติ อโีก้ของคนอ่ืนจ�านวนนบัล้านๆ 

ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอีโก้ของท่าน คนทุกคนต่างก็ต้องการที่จะบังคับ ควบคุม 

จดัแจง ครอบง�า โดยผ่านมาทางความร�า่รวย อ�านาจ การเมอืง ความรู้ ความเข้มแขง็ 

การโกหก การใช้มารยา การเสแสร้ง แม้กระทั่งในวงการศาสนาและศีลธรรม  

ทุกคนก็ยังพยายามครอบง�า เพ่ือแสดงให้คนท้ังโลกรู้ว่า “ข้าคือศูนย์กลางของ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง”

 นี่คือต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระหว่างคนด้วยกัน ด้วยวิธีคิด

เช่นนี ้ท่านจงึมแีต่ความขดัแย้งและทะเลาะเบาะแว้งกนัตลอดเวลา ไม่ได้เป็นเพราะ

ว่าคนเหล่านั้นตั้งตัวที่จะเป็นศัตรูกับท่าน คนอื่นๆ ก็ไม่ต่างอะไรไปจากท่าน  

เราต่างก็อยู่ในเรือล�าเดียวกัน สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนทุกคน พวกเรา

ต่างก็ถูกเลี้ยงดูมาในแบบเดียวกัน

 วธิคิีดของนกัจติวเิคราะห์ในโลกตะวนัตกได้เคยเสนอว่า ถ้าจะให้โลกสงบสขุ 

เดก็ๆ น่าจะเตบิโตมาโดยไม่ผ่านการเลีย้งดขูองพ่อแม่ ข้าพเจ้าไม่เหน็ด้วยกบัวธิคีดิ

เช่นนี้ เพราะนั่นจะท�าให้เด็กๆ ไม่ได้รับการเล้ียงดู! นักจิตวิเคราะห์เหล่านั้น 

อาจจะพยายามเสนอความจริงบางอย่าง แต่มันช่างเป็นความคิดท่ีอันตราย  

เพราะหากเด็กๆ ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็กโดยที่ไม่มีพ่อแม่ ไม่มี

ความรักใดๆ อยู่กับความไม่ไยดี ถึงพวกเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องอีโก้ แต่ว่าพวกเขา

อาจจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมา อาจเป็นปัญหาท่ีอันตรายและร้ายแรงมากกว่าเดิม 

เสียอีก

 ถ้าเดก็ถกูเล้ียงมาโดยไม่ได้รับความสนใจ เขาจะไร้ซึง่แก่นสาร เขาจะกลวง

อยู่ข้างใน เลื่อนลอย ไม่รู้ว่าเขาคือใคร เขาจะขาดอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีความรู้สึก 

กลวั ตืน่ตระหนก ไม่สามารถทีจ่ะก้าวเดินไปได้แม้แต่ก้าวเดยีวโดยทีไ่ม่มคีวามกลวั 

เพราะเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าไม่มีใครรักเขา แน่นอน อีโก้จะไม่อยู่ที่ตรงนั้น  
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แต่หากปราศจากมันแล้วเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารใดๆ เขาจะไม่มีทาง 

ได้ไปเป็นพระพทุธเจ้า เขาจะโง่เง่า พกิลพกิาร และลนลานไปด้วยความหวาดกลวั

 ความรักจะท�าให้ท่านปราศจากความหวาดกลัว มันจะท�าให้ท่านรู้สึกว่า 

เป็นที่ยอมรับ ท่านไม่ได้ไร้ประโยชน์ ท่านไม่ใช่สิ่งที่ถูกทิ้งอยู่ในกองขยะ ถ้าเด็กๆ 

ถกูเลีย้งดใูห้เตบิโตมาในสถานการณ์ทีข่าดแคลนความรกั พวกเขาจะไม่มอีโีก้ ชวีติ 

ของพวกเขาจะไม่มกีารต่อสูด้ิ้นรนตะเกยีกตะกายมากนัก แต่พวกเขาจะไม่สามารถ 

ยืนหยัดต่อสู้เพื่อตนเองได้ พวกเขาจะไม่กล้าสู้หน้าผู้คน จะหลบซ่อนอยู่แต่ในถ�า้ 

แห่งการด�ารงอยู่ของพวกเขา พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้เป็นพระพุทธเจ้า เปลวไฟ 

ในชีวิตของพวกเขาจะไม่ลุกโชน พวกเขาจะไร้แก่นสาร ลนลาน ไม่สบาย เพี้ยนไป 

เสียศูนย์ นั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลย

 ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับนักจิตวิเคราะห์เหล่าน้ัน การกระท�า 

เช่นนั้นไม่ต่างอะไรจากการสร้างหุ่นยนต์ นั่นไม่ใช่การสร้างคน ถ้าเป็นหุ่นยนต์ 

ก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้ว หรือไม่พวกเขาก็ก�าลังสร้างคนที่ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์

เท่าใดนัก ถึงจะเป็นผู้ที่มีความกังวลน้อยลง เป็นโรคกระเพาะ เป็นมะเร็งน้อยลง 

แต่นัน่มนัช่างไม่คุ้มค่าเลย กบัการทีท่่านไม่สามารถเติบโตไปสู่การรบัรูข้องจติส�านกึ

ที่สูงส่งกว่าน้ันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจะตกต�่าลง มันคือการถอยหลัง แน่นอน  

หากท่านเป็นสัตว์ ท่านจะเจ็บปวดน้อยลง เพราะการรับรู้ในจิตส�านึกของท่านนั้น

จะน้อยลง และถ้าท่านกลายเป็นก้อนอฐิก้อนหนิ ท่านกจ็ะไม่มคีวามกังวลใจใดๆ เลย 

ไม่มีใครอยู่ข้างในที่จะรู้สึกถึงความกระวนกระวายใจนั้น แต่มันไม่คุ้มค่าหรอก  

คนเราต้องเป็นอย่างพระเจ้า ไม่ใช่อย่างก้อนหนิ ทีข้่าพเจ้ากล่าวเช่นนัน้นัน่หมายถงึ

การมจีติส�านึกทีรู่ต้วัอย่างเตม็ทีโ่ดยไม่มคีวามกงัวลใจใดๆ ไม่มคีวามเดอืดเนือ้ร้อนใจ 

ไม่มปัีญหาใดๆ มแีต่ความสขุ สนุกกบัชีวติเฉกเช่นด่ังนก เป็นชีวติของการเฉลิมฉลอง 

เช่นเดียวกับนก ร้องเพลงได้เหมือนนก ไม่ถอยหลัง แต่เติบโตไปสู่การมีจิตส�านึก 

ที่รู้สึกตัวได้อย่างสูงสุด

 เดก็จะสะสมอตัตาตัวตนไว้โดยธรรมชาติ เราไม่สามารถจะท�าอะไรได้ ท�าได้

ก็แต่แค่ยอมรับมัน แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ท่ีจะต้องไปแบกมันไว้ 

อัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในตอนเริ่มต้น เพราะส�าหรับเด็กแล้วเขาต้องการที่จะ 

รู้สึกว่าเขาเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรัก และผู้คนพร้อมต้อนรับเขา เขาเป็นแขกท่ีได ้

รับเชิญ ไม่ใช่แค่เดินผ่านมา พ่อแม่ ครอบครัว และความอบอุ่นรอบๆ ตัวเด็ก 

ช่วยท�าให้เขาเติบโตแข็งแรง หยั่งราก ตั้งหลัก มันเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น อัตตาตัวตน 

ช่วยปกป้องเขา มันเป็นส่ิงที่ดี มันเหมือนกับเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดไว้ แต่เปลือก 

ต้องไม่ใช่ส่ิงสดุท้าย เพราะไม่เช่นนัน้แล้วเมล็ดกจ็ะตาย หากการป้องกนันีม้ไีปเรือ่ยๆ 

ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นที่คุมขังไป การป้องกันนั้นจ�าเป็นส�าหรับช่วงเวลาหนึ่ง  

แต่นานไป เปลือกแข็งอันนั้นจะต้องสลายไปกับดิน มันจะต้องสูญสลายไปตาม

ธรรมชาติ เพื่อเปิดทางให้ต้นอ่อนที่อยู่ข้างในให้สามารถแทรกตัวงอกออกมา 

เป็นชีวิตใหม่ได้

 อตัตาตวัตนเป็นแค่เปลือกทีห่่อหุ้มปกป้องไว้เท่านัน้ เดก็ต้องการมนัเพราะ 

ตอนนั้นเขาช่วยตัวเองไม่ได้ เขายังอ่อนแอ ไม่มั่นคง และมีแรงกระท�าต่างๆ 

มากมายที่รายล้อมตัวเขาอยู่ เขาต้องการการปกป้อง ต้องการบ้าน ต้องการ 

ฐานที่มั่น ไม่ว่าโลกทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไร เขาก็ยังหันกลับไปที่บ้านได้ เพราะ

จากที่ตรงนั้น เขาสามารถเสริมสร้างความส�าคัญขึ้นมาได้เสมอ

 แต่ความส�าคญัเหล่านีม้นัมาพร้อมกบัอตัตาตวัตน เดก็กลายเป็นคนทีส่นใจ 

แต่ตวัเอง และด้วยอโีก้นีเ้องทีท่�าให้ท่านต้องเผชญิกบัปัญหาทัง้หลายเหล่านัน้ อโีก้

ไม่ยอมให้ท่านตกหลุมรัก อีโก้อยากให้ทุกคนยอมจ�านนแก่ท่าน มันไม่ต้องการ 

ให้ท่านก้มหวัให้ใครเลย ท้ังๆ ท่ีความรักจะเกิดขึน้ได้กต่็อเมือ่ท่านยอมจ�านนเท่านัน้ 

ตอนที่ท่านพยายามบังคับให้คนอื่นยอมจ�านนนั้น มันไม่ใช่ความรัก มันเป็น 

ความเกลยีด มนัเป็นการท�าลายล้าง หากไร้ซึง่ความรกั ชวิีตของท่านจะปราศจาก 

ความรู้สึกอบอุ่น ปราศจากบทกวีที่งดงาม ถึงท่านจะเป็นมืออาชีพทางด้านการ 

ค�านวณ ทางด้านตรรกวทิยา ในเรือ่งการใช้เหตใุช้ผล แต่คนจะมชีวีติอยูไ่ด้อย่างไร 

หากปราศจากบทกวีที่งดงาม

 การเป็นมืออาชีพก็ดีนะ การใช้เหตุใช้ผลก็ดี มันมีประโยชน์ มันจ�าเป็น  

แต่การมชีวิีตอยูก่บัเหตผุลและตรรกะนัน้มนัไม่ใช่การเฉลิมฉลอง มนัไม่ใช่งานร่ืนเริง 
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เมื่อชีวิตไม่ใช่งานรื่นเริง มันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่าย บทกวีที่งดงามนั้นเป็นสิ่ง 

ท่ีจ�าเป็น แต่การที่จะได้บทกวีที่งดงามมานั้น ท่านจ�าเป็นต้องยอมจ�านน ท่าน 

จ�าเป็นต้องโยนอีโก้ของท่านทิ้งไป ถ้าท่านท�าได้ ถ้าท่านสามารถปล่อยวางมันได้ 

แม้ในชั่วขณะเดียว ชีวิตของท่านก็จะเห็นแวบหนึ่งของความงดงาม แวบหนึ่งของ

ความเป็นพระเจ้าอยู่ในนั้น

 หากไร้ซึ่งบทกวี ท่านจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริง ท่านเพียงแต่

มีชีวิตอยู่เท่านั้น ความรักเปรียบดั่งบทกวี หากไร้ซึ่งความรัก ท่านจะไม่สามารถ

สวดภาวนาได้ ท่านจะไม่ตระหนักรู้ มันเป็นไปไม่ได้ และหากปราศจากการ

ตระหนักรู้ ท่านจะเป็นได้ก็เพียงแค่ส่วนของร่างกายเท่านั้น ท่านจะไม่ตระหนัก 

ในจติวญิญาณส่วนท่ีอยูใ่นสดุ มแีต่ในการสวดภาวนา ในสมาธทิีล่กึ และในความเงยีบ

เท่านั้นที่จะน�าท่านไปถึงจุดสูงสุด ความเงียบในการสวดภาวนา สมาธิในความ 

ตระหนักรู้ คือจุดสูงสุดของประสบการณ์นั้น มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะเปิดประตู 

นั้นได้

 หลังจากที่ คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) ใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษา 

ชีวิตของผู้ที่เจ็บป่วย พิการ หรือสับสนทางจิตเป็นจ�านวนพันๆ คน เขาได้กล่าวว่า 

ผูท้ีมี่อาการทางจติทีม่อีายเุกนิสีส่บิปีทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องจติวญิญาณ 

ทั้งสิ้น คนเรามีช่วงจังหวะของชีวิต ผู้ที่มีอายุสี่สิบมักจะมีมิติใหม่ในชีวิตเกิดขึ้น  

มันเป็นมิติทางด้านจิตวิญญาณ ถ้าท่านไม่สามารถจัดการมันได้อย่างถูกต้อง  

ถ้าท่านไม่รูว่้าจะต้องท�าอะไร ท่านจะป่วยไข้ ท่านจะกระวนกระวายใจอยูไ่ม่เป็นสขุ 

การเติบโตของมนุษย์น้ันเป็นเรือ่งทีส่บืเนือ่งกนัมา ถ้าท่านเกดิไปสะดดุท่ีจดุใดจดุหนึง่ 

มันก็จะไม่ต่อเน่ือง เด็กสะสมอัตตาตัวตน หากเขาไม่เคยเรียนรู้ท่ีจะปล่อยวาง 

อตัตาตวัตนลงบ้าง เขากจ็ะรกัไม่ได้ ไม่สามารถจะอยูก่บัใครอย่างสบายๆ ได้ อตัตา

ตัวตนจะต่อสู้อยู่ตลอดเวลา ท่านอาจจะก�าลังนั่งอยู่เงียบๆ แต่อัตตาตัวตนยังคง

ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา แค่มองหาหนทางที่จะมีอ�านาจเหนือกว่า หาโอกาสที่จะคอย

บงการ โอกาสที่จะได้ครอบครองโลก

 สิ่งนี้สร้างปัญหาขึ้นมาทุกหนทุกแห่ง ในมิตรภาพท่ีมีต่อกัน ในเรื่อง 

เพศสัมพันธ์ ในความรัก ในสังคม ทุกหนทุกแห่ง ท่านจะขัดแย้งต่อสู้ แม้กระทั่ง

กบัพ่อแม่ผูท้ีใ่ห้ อตัตาตวัตนนีก้บัท่าน มนัเป็นการยากทีล่กูชายจะให้อภยัพ่อของเขา 

มันเป็นเรื่อง ยากมากที่ลูกสาวจะยกโทษให้แม่ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆ

 จอร์จ เกอร์ดเจฟ (George Gurdief) ได้เขียนข้อความหนึ่งไว้บนผนัง 

ห้องรับแขกของเขา ข้อความนั้นมีใจความว่า “ถ้าท่านยังหงุดหงิดใจในพ่อแม ่

ของท่าน จงออกจากห้องนี้ไป ข้าไม่สามารถช่วยท่านได้” ท�าไมน่ะหรือ ก็ปัญหา

มันเกิดข้ึนท่ีตรงนั้น และมันจะต้องได้รับการแก้ไขท่ีนั่น นั่นคือเหตุผลว่าท�าไม

ธรรมเนยีมปฏบิตัเิก่าแก่ทัง้หลายจงึสอนไว้ว่าให้รกัพ่อแม่ของท่าน ให้เคารพพ่อแม่

ของท่านอย่างลึกซึ้งเท่าที่จะท�าได้ เพราะอัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นจากที่ตรงนั้น  

นั่นคือดินที่ท�าให้มันเติบโตมา ถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว

มันจะตามหลอกหลอนท่านไปทุกหนทุกแห่ง

 นกัจติวิเคราะห์มกัจะน�ามายงับทสรปุทีว่่า ส่ิงทีพ่วกเขาต้องท�าคอืการน�าท่าน

กลบัไปยงัปัญหาทีค้่างคาอยูร่ะหว่างท่านกบัพ่อแม่ของท่าน และพยายามแก้ปัญหา

เหล่านัน้จะด้วยวธิใีดกต็าม ถ้าท่านสามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งระหว่างท่านกบั

พ่อแม่ของท่านได้ ความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งหลายก็จะมลายหายไปเอง เพราะปัญหา

ต่างๆ ล้วนมาจากหลักการของความขัดแย้งอันเดียวกันนั่นเอง

 ตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งเข้ากับพ่อของเขาไม่ได้ เขาก็เลยเข้ากับเจ้านาย

ในที่ท�างานเขาไม่ได้เช่นกัน มันเป็นไปได้อย่างไร เจ้านายคือรูปหล่อของพ่อเขา 

ความขัดแย้งกับพ่อแม่เล็กๆ น้อยๆ ท่ีต่อเนื่องมาโดยตลอดจะถูกสอดใส่ไว้ใน 

ความสมัพนัธ์ทัง้หลายของท่าน ถ้าท่านเข้ากบัพ่อแม่ของท่านไม่ได้ ท่านก็จะเข้ากับ

ภรรยาของท่านไม่ได้เพราะหล่อนเป็นตัวแทนของฝ่ายหญิง ท่านเข้ากับผู้หญิง 

ไม่ได้ เพราะแม่ของท่านเป็นผู้หญิงคนแรก แม่เป็นแบบอย่างของผู้หญิงคนแรก  

ไม่ว่าจะผูห้ญงิคนใดกต็าม แม่ของท่านกอ็ยูต่รงนัน้ด้วย และความเกีย่วข้องอนัเป็น

นามธรรมนี้จะมีอยู่ในทุกๆ ที่

 อีโก้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพ่อแม่ มันเป็นส่ิงท่ีจะ

ต้องถูกแก้ไขถูกจัดการที่นั่น ไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็ได้แต่ตัดแต่งกิ่งใบโดยที่ไม่ได้ 
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แตะต้องส่วนที่เป็นรากเลย ถ้าท่านแก้ปัญหากับพ่อแม่ของท่านได้ ท่านก็จะเจริญ 

พัฒนา ในตอนน้ีไม่มีอัตตาตัวตน ตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าท่านช่วยตัวเองไม่ได้  

ท่านต้องอาศัยคนอื่น ท่านไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกทั้งโลก จริงๆ แล้วท่านต้อง 

พ่ึงพิงผู้อ่ืน ไม่เช่นนั้นชีวิตของท่านก็คงจะอยู่รอดไม่ได้ ความเข้าใจในเรื่องนี ้

จะท�าให้อีโก้ของท่านเจือจางไป และเมื่อใดก็ตามที่ท่านเลิกขัดแย้งกับชีวิต ท่าน 

ก็จะเป็นอิสระ ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ จากนั้นท่านจะเลื่อนไหล โลกจะ 

ไม่เต็มไปด้วยศัตรูอีกต่อไป มันจะกลายเป็นครอบครัว เป็นหนึ่งเดียวกัน โลก 

ไม่ต่อต้านท่าน ท่านสามารถเลือ่นไหลไปกบัมนั ท่านพบว่าอโีก้นัน้เป็นสิง่ทีไ่ร้สาระ 

อโีก้นัน้มนัไม่มจีริง อโีก้เป็นเพียงแค่ความฝันของเด็กๆ เท่านัน้ มนัเกดิขึน้มาเพราะ

ความไม่รู้ เมื่อถึงตอนนั้นท่านก็จะปล่อยวางอีโก้ได้

 มคีนมาหาและถามข้าพเจ้าว่า “จะตกหลมุรักได้อย่างไร มวีธิกีารหรือเปล่า

จะตกหลุมรักได้อย่างไร” พวกเขาถามหาหนทาง หาวิธีการ หรือเทคนิคอะไร 

บางอย่าง

 พวกเขาไม่เข้าใจในสิง่ทีพ่วกเขาถาม การตกหลมุรกัแสดงว่าต้องไม่มีหนทาง 

ไม่มีเทคนิค ไม่มีวิธีการ นั่นคือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงใช้ค�าว่า “ตกหลุม” ท่านไม่ได้ 

เป็นผู้ที่บังคับควบคุม ท่านเพียงแต่ตกลงไป นี่คือสาเหตุท่ีพวกท่ีเน้นการใช้หัว 

มกัจะพดูอยูเ่สมอว่าความรักท�าให้ตาบอด เป็นไปไม่ได้ เพราะความรกัเป็นดัง่ดวงตา 

ความรักท�าให้ท่านสามารถมองเหน็ ถ้าท่านตกอยูใ่นความรกั คนพวกใช้หวัเหล่านี้ 

จะคิดว่าท่านบ้าไปแล้ว ที่เป็นเช่นนั้น เพราะจิตที่ชอบคิดมันจะจับโน่นผสมนี่ได้ดี 

มากๆ สถานการณ์ใดทีท่�าให้มนัรูส้กึว่าไร้ซึง่การควบคมุ มนัจะเหน็ว่าเป็นอนัตราย 

ต่อจิตที่ชอบคิดนั้น

 แต่โลกที่แท้จริงเป็นโลกของหัวใจ เป็นโลกของการด�ารงอยู่ ของจิตส�านึก 

และความรู้สึกตัว เป็นโลกที่ไม่ต้องอาศัยเทคนิคใดๆ เทคโนโลยีท้ังหลายนั้น 

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ แต่เรื่องจิตส�านึกการรับรู้น้ันไม่มีเทคโนโลยีใดๆ  

ทีจ่ะใช้บงัคบัควบคมุได้ ความพยายามใดๆ ทีจ่ะเข้าไปบงัคบัควบคมุ หรอืก่อให้เกดิ

สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ถือว่าเป็นผลผลิตของตัวอีโก้อยู่ดี

 ผูค้นมกัถามข้าพเจ้าว่า จะต้องท�าอย่างไรจงึจะสร้างบรรยากาศทีเ่ตม็เป่ียม 

ไปด้วยความรกัเพ่ือให้เดก็สามารถเติบโตได้โดยท่ีไม่มกีารแทรกแซงใดๆ เพ่ือให้เขา

ได้ใช้ศักยภาพตามธรรมชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิม

 ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่ท่านจะน�าไปใช้กับเด็กล้วนเป็นสิ่งที่ผิด แค่การคิดว่า 

ต้องการจะยื่นมือเข้าไปช่วยก็ไม่ถูกเสียแล้ว เด็กต้องการความรักจากท่าน ไม่ใช ่

การช่วยเหลือจากท่าน เด็กต้องการการอุปถัมภ์ค�้าชู แต่ไม่ใช่การยื่นมือเข้าไปยุ่ง 

ศักยภาพตามธรรมชาติของเด็กนั้นเป็นส่ิงที่เรายังไม่รู้กัน ดังนั้นจึงไม่มีทางที่เรา 

จะเข้าไปช่วยเขาให้บรรลุศักยภาพตามธรรมชาติของเขาได้ เมื่อยังไม่รู้เป้าหมาย 

แล้วท่านจะช่วยได้อย่างไร สิง่ทีท่่านท�าได้กค็อือย่ายืน่มอืเข้าไปแทรกแซงใดๆ เลย 

จรงิๆ แล้วท่ีพดูกนัว่า “ช่วยเหลอื” นัน้ ทกุคนต่างกย็ืน่มอืเข้าไปแทรกแซงกนัทัง้สิน้ 

มนัอาจจะฟังดดูจีงึไม่มใีครคดัค้าน แน่นอนอยูแ่ล้ว เดก็ยงัเลก็อยู ่ต้องพึง่พาอาศยัท่าน 

ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถคัดค้านท่านได้

 คนท่ัวไปก็ไม่ต่างอะไรจากท่าน พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่

ของพวกเขา แบบเดียวกับที่ท่านเคยได้รับเช่นกัน พวกเขาไม่สามารถบรรลุ 

ถึงศักยภาพตามธรรมชาติของพวกเขาได้ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากท่าน คนทั้งโลก 

ล้วนพลาดสิ่งนี้ไป เพราะการช่วยเหลือทั้งหลายที่ได้รับจากพ่อแม่ จากครอบครัว 

จากหมูญ่าต ิจากเพือ่นบ้าน จากครบูาอาจารย์ จากนกับวช จรงิๆ แล้วการช่วยเหลือ

เหล่านั้นมันเป็นภาระท่ีหนักหนาสาหัสมาก อย่าว่าแต่การบรรลุถึงศักยภาพตาม

ธรรมชาติเลย คนเราไม่สามารถแม้แต่จะบรรลุถึงศักยภาพท่ีต้องการด้วยซ�้าไป! 

ชีวิตและความรักที่เป็นธรรมชาติ
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ภาระของพวกเขาน้ันยิง่ใหญ่มาก สิง่ทีอ่ยูบ่นบ่าพวกเขาเปรยีบได้กับเทือกเขาหมิาลยั 

พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายน�า้หนักที่อยู่บนบ่าของพวกเขาได้

 ผูค้นทีอ่ยูร่ายล้อมตวัท่านนัน้ต่างกเ็คยได้รบัการช่วยเหลอืกนัมาแล้วทัง้สิน้ 

โดยได้รับการช่วยเหลือมาอย่างมากมาย จนท�าให้พวกเขากลายมาเป็นเช่นนี้  

ท่านเองก็เคยได้รบัการช่วยเหลอืมาแล้วเหมอืนกนั แล้วท่านยงัต้องการจะช่วยเหลอื

ลกูของท่านอกีหรือ สิง่ท่ีท่านท�าได้ก็คือการให้ความรกั ให้การเล้ียงด ูให้ความอบอุน่ 

ให้การยอมรับ แล้วเด็กก็จะน�าศักยภาพที่ยังไม่ปรากฏนี้ออกมาเอง ไม่มีทางที่เรา

จะบ่งบอกถงึสิง่ทีเ่ขาควรจะเป็นได้หรอก ดงันัน้จงึเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะแนะน�าเขา

ว่าต้องเป็น “แบบน้ันแบบนี”้ เด็กแต่ละคนต่างกม็เีอกลกัษณ์ท่ีเป็นของตนเอง ไม่มี

กฎเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้บังคับกับเด็กแต่ละคน

 วิธีการที่ดีที่สุดก็คืออย่าได้ช่วยเหลือเด็กเลย ถ้าท่านมีความกล้าก็อย่าได้ 

เข้าไปช่วยเหลือเด็กเลย แค่รักพวกเขา ให้การเลี้ยงดูพวกเขา ปล่อยให้เขาได้ท�า 

ในส่ิงทีต้่องการ ปล่อยให้เขาได้ไปในทีท่ีเ่ขาต้องการจะไป แต่จติทีช่อบคิดของท่าน 

มนัจะหาเหตผุลต่างๆ นานาเพือ่บอกว่าท่านต้องเข้าไปแทรกแซง จติทีช่อบคดินัน้ 

ฉลาดเรื่องการใช้เหตุใช้ผล “ถ้าท่านไม่เข้าไปแทรกแซงนั้นจะเป็นอันตราย เด็ก 

จะตกลงไปในบ่อถ้าท่านไม่ห้ามเขา” แต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับท่านว่า น่าจะ

ปล่อยให้เขาตกบ่อดีกว่าที่จะไปช่วยเขาแล้วท�าลายเขา

 มันเป็นไปได้น้อยมากที่เด็กจะตกบ่อ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ มันก็ไม่ได้ 

หมายความว่าเขาจะตาย และถ้าท่านเป็นห่วงจริงๆ ก็ท�าฝาครอบปิดบ่อเสียสิ  

แต่ต้องไม่ใช่การเข้าไปช่วยเหลอืเดก็ด้วยการแทรกแซง ท่านจะล้อมรัว้บ่อเสยีกไ็ด้ 

แต่อย่าไปแทรกแซงกับชีวิตเด็กเลย หากท่านเป็นห่วงเขาจริงๆ ท่านก็สามารถ 

เคลือ่นย้ายสิง่ท่ีเป็นอนัตรายทัง้หมดออกไป แต่จงอย่าได้แทรกแซงชีวติพวกเขาเลย 

ปล่อยให้เขาเดินไปตามเส้นทางของเขา

 ท่านจะต้องท�าความเข้าใจรูปแบบของการเตบิโตนีใ้ห้ได้ ชีวิตมกีารหมนุเวียน

ไปทุกๆ เจ็ดปี มันเคล่ือนไปในวงจรเจ็ดปีเหมือนกับที่โลกหมุนรอบแกนของมัน 

วันละยี่สิบสี่ชั่วโมง ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าท�าไมไม่ใช่ยี่สิบห้าชั่วโมง ท�าไมไม่ใช่

ยีส่บิสามช่ัวโมง ไม่มทีางทีจ่ะตอบเรือ่งนีไ้ด้ มนัเป็นเพียงความจรงิทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ 

ดังนั้นอย่าได้ถามข้าพเจ้าว่าท�าไมชีวิตหมุนเวียนไปในวงจรเจ็ดปีนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้ 

ข้าพเจ้ารูเ้พยีงแค่ว่ามนัเคล่ือนไปในวงจรเจด็ปี และถ้าท่านเข้าใจวงจรนี ้ท่านกจ็ะ

เข้าใจสิ่งส�าคัญอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์

 เจด็ปีแรกเป็นช่วงเวลาทีจ่ดัว่าส�าคญัทีส่ดุ เพราะเป็นการสร้างรากฐานของชวีติ 

นัน่คอืเหตผุลว่าท�าไมศาสนาทัง้หลายจงึพยายามคว้าเดก็ไว้ให้ได้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได้ เพราะในเจ็ดปีแรกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ถ้าท่านถูกวางเงื่อนไขที่อัดแน่น 

ไปด้วยความคิดต่างๆ แล้วมันจะหลอกหลอนท่านไปตลอดท้ังชีวิต มันจะท�าให้ 

ท่านไขว้เขวไปจากศกัยภาพทีแ่ท้จรงิของท่าน มนัจะท�าลายท่าน ไม่ปล่อยให้ท่าน 

ได้มองเหน็อย่างชดัเจนนกั มนัจะเป็นเหมอืนกบัก้อนเมฆทีล่อยมาอยูต่รงหน้าท่าน 

และท�าให้ทุกอย่างพร่ามัวและดูสับสน

 จริงๆ แล้วทุกอย่างนั้นมันชัดเจนมาก การด�ารงอยู่นั้นค่อนข้างจะชัดเจน 

แต่ดวงตาของท่านได้เก็บสะสมฝุ่นไว้หลายชั้นมาก ชั้นแล้วชั้นเล่า ฝุ่นเหล่านี้เป็น 

สิ่งท่ีมีการจัดการไว้ในเจ็ดปีแรกของชีวิตท่าน ตอนนั้นท่านค่อนข้างจะไร้เดียงสา 

ไม่ประสีประสา ใครว่าอะไรท่านก็เชื่อ และคิดไปว่ามันคือความจริง และสิ่งต่างๆ 

ที่เข้าไปในรากฐานนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะมาแก้ไขในภายหลัง มันได้กลายเป็น 

ส่วนหนึง่ของท่าน มนัได้เข้าไปในไขกระดกูท่าน ถงึท่านจะมคี�าถามต่างๆ เป็นพนัๆ 

ค�าถาม แต่ท่านไม่เคยถามเกี่ยวกับรากฐานความเชื่อที่มีอยู่ในตัวท่านเลย

 การแสดงออกถึงความรักท่ีท่านมีต่อเด็กอย่างแรกสุดก็คือ การปล่อยให้ 

เจ็ดปีแรกของเขาไร้เดียงสาอย่างที่สุด อย่าได้ตั้งเงื่อนไข ปล่อยให้เป็นเจ็ดปีที่สุก

และดิบ เด็กไม่ควรจะถูกชักจูงให้เข้าศาสนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นฮินดู อิสลาม หรือ 

คริสต์ ใครก็ตามที่พยายามจะครอบง�าเด็กด้วยเรื่องศาสนา นั่นแสดงว่าเขาไม่มี

ความรักความเมตตา เป็นผู้ที่โหดร้าย เขาได้ท�าให้จิตวิญญาณอันสดใหม่ของเด็ก 

นัน้แปดเป้ือน แทนทีเ่ดก็จะตัง้ค�าถาม เขากลบัมคี�าตอบทางปรชัญา หลกัทางศาสนา

ท่ีเตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว นี่เป็นสถานการณ์ที่แปลกมากทีเดียว เด็กไม่ได้ถาม 

เรือ่งราวเกีย่วกบัพระเจ้า แต่ท่านกเ็อาแต่พร�า่สอนเรือ่งดงักล่าว ท�าไมท่านถงึใจร้อน
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เช่นนี้ โปรดรอก่อน!

 เมือ่ถงึวนัทีเ่ดก็เร่ิมแสดงความสนใจในพระเจ้าและเริม่ตัง้ค�าถาม ถงึตอนนัน้ 

ท่านจึงค่อยให้ข้อมูลเรื่องพระเจ้าแก่เขา แต่ต้องไม่ใช่พระเจ้าของท่านเท่านั้นนะ 

เรือ่งพระเจ้าไม่ควรจะมกีารผกูขาด ท่านควรจะให้เด็กได้รูเ้กีย่วกับพระเจ้าทัง้หมด

เท่าท่ีเคยมีมาไม่ว่าจะจากศาสนาใด ประเพณีใด อารยธรรมใด ให้เขารู้เก่ียวกับ

พระเจ้าทั้งหลาย และบอกเขาว่า “ลูกสามารถเลือกได้หากลูกสนใจ หรือจะสร้าง

ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ถ้าสิ่งท้ังหลายน้ีมันไม่มีอะไรเหมาะกับลูก ถ้าทุกสิ่งที่มีอยู่ยังดู

เหมอืนมช่ีองโหว่ และลกูคดิว่าลกูสามารถหาสิง่ทีด่กีว่าได้กบ็อกมา หรอืถ้าลกูพบ

ว่าไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาก็ยังมีช่องโหว่อยู่ดี ถ้าเช่นนั้นก็ละท้ิงสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ทั้งหมดก็ได้ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็นเลย”

 คนเราอยูไ่ด้โดยไม่ต้องมพีระเจ้า มนัไม่ใช่ความจ�าเป็นอันยิง่ยวด คนจ�านวน

ล้านๆ คนอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ใช่อะไรท่ีคนจ�าเป็น

ต้องมี ท่านสามารถพูดกับเด็กว่า “ใช่แล้ว ข้ามีความคิดของข้า และมันก็มาจาก

ความคิดต่างๆ นานาที่ข้ามี ลูกสามารถจะเลือกสิ่งเหล่านี้ก็ได้ แต่ข้าไม่ได้พูดว่า

ความคิดของข้าถูกต้องนะ มันเพียงแต่ตรงใจข้า มันอาจจะไม่ตรงใจลูกก็ได้”

 ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ที่ลูกชายจะต้องเห็นด้วยกับพ่อ หรือลูกสาวจะต้อง 

เห็นด้วยกับแม่ จริงๆ แล้วมันคงจะดีกว่าถ้าลูกๆ ไม่เห็นพ้องกับพ่อแม่ เพราะนี่คือ 

สิง่ท่ีววิฒันาการน้ันเกดิขึน้ได้ ถ้าลกูทกุคนเห็นพ้องกบัพ่อกจ็ะไม่มกีารววิฒันาการ 

เพราะถ้าพ่อแต่ละคนเห็นพ้องกับพ่อของเขา ทุกคนก็คงจะยังอยู่จุดท่ีพระเจ้าท้ิง

อดัมและอีฟให้เปลือยเปล่าอยู่นอกประตูของสวนอีเด็นนั้น ทุกคนคงยังติดแหง็ก 

อยู่ที่นั่น

 เป็นเพราะลูกชายและลกูสาวไม่เหน็ด้วยกบัพ่อแม่ของพวกเขา กับธรรมเนยีม

ปฏิบัติทั้งหลาย มนุษย์จึงได้เกิดวิวัฒนาการขึ้น วิวัฒนาการเกิดข้ึนได้เพราะการ 

ไม่เห็นด้วยกับอดีต และยิ่งท่านมีเชาวน์ปัญญามากเท่าใด ท่านก็ยิ่งจะไม่เห็นด้วย

มากเท่าน้ัน แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่มกัจะพอใจกบัลกูๆ ทีเ่ห็นพ้องด้วยและดดุ่าบรรดา

ลูกที่ไม่เห็นด้วย

 จนอายุได้เจ็ดขวบ ถ้าเด็กถูกปล่อยไว้ให้อยู่กับความไร้เดียงสา ไม่ถูก 

ท�าลายไปเพราะความคิดเห็นของคนอื่น การจะท�าให้เขาไขว้เขวไปจากศักยภาพ

ท่ีเขามีก็จะไม่เกิดขึ้น เจ็ดปีแรกของเด็กนั้นเปราะบางมาก พวกเขาอยู่ในก�ามือ 

ของพ่อแม่ คร ูและนกับวช การจะช่วยให้เดก็ๆ รอดมาจากพ่อแม่ คร ูและนกับวช

นั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลย ค�าถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะ 

ช่วยเหลอืเดก็เหล่านัน้ได้อย่างไร แต่ค�าถามกค็อืเราจะปกป้องเดก็เหล่านัน้อย่างไร

ต่างหาก ถ้าท่านมลีกู ท่านจะปกป้องลกูของท่านจากตวัท่านได้อย่างไร ปกป้องลกู

ไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากคนอ่ืนได้อย่างไร อย่างน้อยก็จนถึงอายุเจ็ดปี ท่านต้อง

ปกป้องเขา เด็กก็เหมือนกับหน่ออ่อนของต้นไม้ อ่อนแอ นุ่มนิ่ม แค่ลมแรงๆ ก็ท�า

ให้มันเป็นอันตรายได้ สัตว์อาจจะไปกินมัน หากท่านจะสร้างรั้วขึ้นมาเพื่อป้องกัน 

แต่นั่นต้องไม่ใช่การสร้างก�าแพงคุกนะ ท่านเพียงแค่ต้องการปกป้องมันเท่านั้น  

เมื่อต้นไม้โต ท่านก็เอารั้วนั้นออกไป

 ปกป้องเด็กจากอิทธิพลทั้งหลายเพื่อให้เขาสามารถคงความเป็นตัวของ 

ตัวเองได้ แล้ววงจรเจ็ดปีแรกนั้นก็จะสมบูรณ์ ในเจ็ดปีนี้เขาจะมีหลักที่ดี มีความ 

มัน่คงแข็งแรง ท่านไม่รูห้รอกว่าเดก็อายเุจด็ปีทีเ่ข้มแข็งนัน้เป็นอย่างไร เพราะท่าน 

มักไม่ค่อยได้เห็น ท่านเห็นแต่เด็กท่ีถูกท�าให้ไขว้เขวไปท้ังนั้น เป็นพวกท่ีแบกไว้ 

แต่ความกลัว ความขี้ขลาดของพ่อแม่ ของครอบครัว พวกเขาไม่ได้เป็นตัวของ 

ตัวเองเลย

 ถ้าเดก็ไม่ถกูท�าลายในเจด็ปีแรกนี ้ท่านจะต้องประหลาดใจในตอนทีไ่ด้พบ

กับเขา เขาจะหลักแหลมดังคมดาบ ดวงตาเขาจะสดใส มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  

ท่านจะเหน็ความเข้มแขง็อนัมหาศาลในตวัเขาอย่างทีท่่านไม่สามารถจะหาพบได้

แม้ในผู้ใหญ่ที่อายุเจ็ดสิบปี ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงเช่นพวกเขา

 ดว้ยรากฐานทีไ่ม่มัน่คง เมือ่ตึกสงูขึน้ๆ รากฐานกจ็ะเริม่สัน่คลอนมากขึน้ๆ 

เรื่อยๆ ดังนั้นท่านจะเห็นว่ายิ่งคนมีอายุมากขึ้นเท่าใด ในใจเขาก็ยิ่งมีความกลัว 

มากข้ึนเท่านั้น ตอนท่ีท่านยังหนุ่มยังสาวท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  

ไม่เชือ่เรือ่งนรกสวรรค์ แต่พอท่านเริม่มอีายมุากขึน้ ท่านกเ็ริม่เชือ่ในพระเจ้า ท�าไม
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จงึเป็นเช่นน้ัน ตอนทีท่่านอายตุ�า่กว่าสามสบิ ท่านเคยเป็นฮปิป้ี ท่านมคีวามกล้าหาญ 

พร้อมที่จะต่อต้านสังคม เป็นตัวของตัวเอง ไว้ผมยาว มีหนวดเครา ท่องเที่ยวไป 

ทั่วโลกและพร้อมเสี่ยงกับอันตรายในทุกๆ รูปแบบ แต่ครั้นเม่ือท่านอายุสี่สิบปี  

สิง่ต่างๆ เหล่านีก้ลบัหายไป ท่านจะใส่สทูอยูใ่นทีท่�างาน โกนหนวดโกนเคราเสยีจน

เกลี้ยงเกลาดูสะอาดสะอ้าน มีมารยาทอย่างมากจนไม่มีใครจ�าได้ว่าท่านเคยเป็น 

ฮิปปี้มาก่อน

 ฮิปปี้เหล่านั้นหายไปไหนกันหมด ตอนแรกที่ท่านพบพวกเขา คนเหล่านั้น

ช่างเต็มไปด้วยพลัง แต่มาวันนี้พวกเขากลับเป็นซองกระสุนที่ว่างเปล่า ไร้พลัง  

ดูห่อเหี่ยว เศร้าหมอง เหม่อมองหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิต คิดเสียดายเวลา 

หลายปีท่ีมวัแต่เป็นฮปิป้ี ปล่อยให้คนอืน่ๆ ล�า้หน้าไปไกล บ้างก็ได้เป็นถึงประธานาธบิดี 

บ้างก็เป็นผู้ว่าการรัฐ ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่า “พวกเราไม่น่าโง่เลย เอาแต่เล่นกีตาร์

ไปวันๆ แล้วโลกก็หมุนผ่านเราไป” มันท�าให้พวกเขารู้สึกเสียดายในภายหลัง  

ความคิดแบบฮิปปี้นี้จึงไม่มีอยู่ในคนรุ่นนั้นอีกต่อไป

 ดงัน้ันในฐานะทีท่่านเป็นพ่อแม่ ท่านต้องใช้ความกล้าหาญมากทเีดยีวทีจ่ะ 

ไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ก เปิดประตูไปสู่ทิศทางที่ยังไม่รู้จักเพื่อให้เด็กได้มีโอกาส 

ส�ารวจด้วยตัวเอง เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าในตัวเขามีอะไร ไม่มีใครรู้ เขาต้องคล�าหา 

เอาเองท่ามกลางความมืด จงอย่าได้ท�าให้เขากลัวความมืด อย่าท�าให้เขากลัว 

ความล้มเหลว อย่าท�าให้เขากลัวในสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้การสนับสนุนเขา เมื่อเขาจะ 

ก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ ส่งเสริมสนับสนุนเขา ให้ความรักทั้งหมดที่ท่านมี ให ้

ค�าอวยพรทัง้หมดแก่เขา อย่าปล่อยให้เขาได้รบัผลกระทบจากความกลวัของท่าน 

ท่านอาจจะมีความกลัว แต่ท่านต้องเก็บเอาไว้กับตัว อย่าได้ส่งผ่านความกลัว 

เหล่านั้นให้แก่เด็ก เพราะนั่นเท่ากับเป็นการแทรกแซง

 หลงัจากเจด็ปีแรก วงจรเจ็ดปีต่อไปก็คือจากอายเุจด็ปีไปถึงสบิส่ีปี ในช่วงนี้ 

จะมีการเติมสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต เด็กเร่ิมจะตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆ เริ่มต้น  

การใช้พลังทางเพศ แต่นี่เป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมเตรียมตัวเท่านั้น มันยังไม่ใช่ 

ของจริง

 การเป็นพ่อแม่น้ันเป็นงานท่ียากล�าบาก นอกเสียจากว่าท่านพร้อมแล้ว

เท่านัน้ จงึจะยอมรบังานทีย่ากล�าบากนัน้ ไม่เช่นนัน้กอ็ย่าเพิง่เป็นพ่อแม่เลย ผู้คน

มักท�าตัวเป็นพ่อแม่คนทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาก�าลังท�าอะไรอยู่ ท่านก�าลัง

น�าชีวิตใหม่เข้ามาสู่การด�ารงอยู ่มนัต้องการการดแูลทีเ่ป็นทัง้หมดในโลกนีเ้ลยทเีดยีว

 ช่วงนีม้เีหมอืนกนัทีเ่ดก็จะเริม่ออกนอกบท ในการฝึกซ้อมเรือ่งเพศของเขา 

นั้นเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่มักจะเข้ามาแทรกแซงมากที่สุด ตัวพ่อแม่เองก็เคยถูก 

แทรกแซงมาแล้ว สิง่ทีพ่วกเขาท�าก็คอืสิง่ทีพ่วกเขาถูกกระท�ามาก่อน ดงันัน้พวกเขา

จึงท�าเช่นนั้นต่อลูกๆ ของพวกเขา สังคมมักไม่ยอมรับกับการฝึกซ้อมเร่ืองเพศ 

ยกเว้นในบางประเทศ เดีย๋วนีเ้ดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิอย่างน้อยกไ็ด้เรียนโรงเรยีน 

เดียวกันได้ แต่ในบางประเทศเช่นอินเดีย แม้แต่ในทุกวันนี้จะมีก็แต่ในระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีอนุญาตให้เรียนแบบสหศึกษา โรงเรียนประจ�าส่วนใหญ่จะแยก 

เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอายุเจ็ดขวบไม่สามารถจะอยู่ 

รวมกันได้ ทั้งๆ ที่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาควรจะได้อยู่ด้วยกัน ถือว่า

ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เด็กผู้หญิงตั้งท้องไม่ได้ ไม่ได้สร้างให้เกิดปัญหาครอบครัว 

แต่อย่างใด นัน่เป็นช่วงเวลาทีพ่วกเขาจะได้หยอกเย้าเล่นกันสนกุสนาน แน่นอนล่ะ 

มนัจะมสีสัีนทางเพศเกดิขึน้บ้าง แต่มนักเ็ป็นแค่การฝึกซ้อมเท่านัน้ ไม่ใช่การแสดง

ละครรอบจริง หากท่านไม่ยอมแม้แต่ให้พวกเขาได้ฝึกซ้อม ครั้นพอถึงวันหนึ่ง 

เมื่อม่านเปิดขึ้น การแสดงละครจริงๆ เริ่มต้นขึ้น! ถึงตอนนั้นนักแสดงอาจไม่รู้ว่า

จะต้องพูดอะไรออกมา ที่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่ผู้ที่จะคอยบอกบท ท่านได้ท�าให้ชีวิต

ของพวกเขายุ่งเหยิงไปหมด

 ช่วงเจ็ดปีในวงจรที่สองของชีวิตนี้เป็นเจ็ดปีที่มีความหมายคล้ายๆ กับ 

ช่วงเวลาของการซ้อมละคร เด็กๆ จะพบ คบค้า และสร้างความคุ้นเคยกัน สิ่งนี้

จะท�าให้มนุษยชาติท้ังหลายลดพฤติกรรมนอกลู่นอกทางได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ 

เลยทีเดียว ถ้าเด็กๆ ในช่วงอายุเจ็ดถึงสิบสี่ปีมีการใช้ชีวิตร่วมกัน เล่นน�า้ด้วยกัน 

ไม่อายสิ่งที่เป็นร่างกายของชายและหญิง สิ่งที่เป็นพฤติกรรมแปลกๆ เก้าสิบ

เปอร์เซ็นต์จะหายไป เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการแอบอ่านหนังสือลามกจะหายไป 
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ใครจะไปสนใจในเมื่อเด็กผู้ชายได้รู้จักร่างกายของเด็กผู้หญิงแล้ว เขาจะไปสนใจ 

สิ่งที่อยู่ในนิตยสารเช่นเพลย์บอยไปท�าไม ในเมื่อเด็กผู้หญิงได้เห็นร่างกายของ 

เด็กผู้ชายแล้ว ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพวกเธอจะยังมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้ 

อีกต่อไป สิ่งเหล่านี้จะหายไป พวกเขาจะเติบโตร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ  

โดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 สงัคมปัจจุบนัสร้างพวกเขาให้เตบิโตขึน้มาราวกับว่าเป็นสายพนัธุต่์างชนดิกนั 

พวกเขาไม่ได้เป็นมนษุย์พวกเดียวกนั พวกเขาถกูแยกออกจากกนั มเีครือ่งกดีขวาง

เป็นพันๆ อย่างที่สร้างระยะห่างให้พวกเขา กั้นไว้ไม่ให้พวกเขาฝึกซ้อมการใช้ชีวิต

ทางเพศที่ก�าลังจะมาถึง การที่เราไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการฝึกซ้อม มันเป็น 

สาเหตุใหญ่ที่ว่าท�าไมชีวิตในเรื่องเพศของคนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความส�าคัญกับ

การปลุกเร้าความรู้สึกก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ การปลุกเร้าก่อนมีเพศสัมพันธ์นั้น

เป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก ส�าคัญมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ เสียอีก เพราะการ 

มีเพศสัมพันธ์นั้นใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆ เท่าน้ัน มันไม่ใช่การหล่อเลี้ยงท่ีแท้จริง  

มันแค่ท้ิงให้ท่านค้างเติ่งอยู่ตรงนั้น บางทีท่านอาจจะคาดหวังอะไรไว้ตั้งมากมาย 

แต่กลับได้อะไรเพียงนิดเดียว

 ในภาษาฮินดีมีค�าโบราณกล่าวว่า “Kheela pahad niki chuhia” ซึ่ง 

แปลว่า “ท่านขดุภเูขาทัง้ลกู แล้วท่านกไ็ด้พบหนหูนึง่ตวั” หลงัจากทีท่่านใช้ความ

พยายามมากมาย พาไปดหูนงั ไปเต้นร�าทีด่สิโก้เธค ไปภตัตาคาร พดูคยุกนัถงึเรือ่ง

จิปาถะ เรื่องที่ท่านก็รู้ว่าไร้สาระแต่ท่านก็ยังท�าสิ่งเหล่านั้น ท่านก�าลัง “ขุดภูเขา” 

และในท้ายสดุท่านกไ็ด้พบหนหูนึง่ตวั! เหน็หรอืไม่ว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายได้เท่ากบั

เรื่องเพศอีกแล้ว

 เมือ่วนัก่อนมคีนน�าโฆษณาขายรถมาให้ข้าพเจ้าด ูในโฆษณานัน้มข้ีอความ

ที่งดงาม เป็นข้อความที่ข้าพเจ้าชอบมาก เขาโฆษณารถคันนั้นว่า “มันดีกว่าเซ็กซ์ 

เสียอีก” ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับรถ แต่ข้าพเจ้าชอบค�าโฆษณา! แน่นอน 

หากท่านมองไปรอบๆ ตัวท่าน ท่านจะพบว่ามีสิ่งต่างๆ นานาเป็นพันๆ อย่างที่ดี

กว่าเรื่องเซ็กซ์ เรื่องเซ็กซ์เป็นเพียงแค่หนูตัวหนึ่งเท่านั้น หลังจากที่ท่านทั้งคู่ต่างก็ 

หอบแฮกๆ เหงื่อไหลท่วมตัว แต่ในตอนสุดท้ายกลับรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสแสร้ง 

แกล้งท�าไป หากเป็นเช่นนัน้ก็แสดงว่าท่านยงัไม่เข้าใจในศลิปะของเซก็ซ์ ท่านรูจ้กั 

เพียงแค่สิ่งท่ีอยู่ตรงกลาง เหมือนกับท่านดูหนังตรงกลางเรื่องเพียงแค่ไม่กี่นาที  

ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็คงจะดูไม่รู้เรื่อง เพราะท่านได้พลาดตอนต้นและตอนจบไป 

ท่านได้ดูก็แค่ตอนกลางเรื่องที่ไม่มีอะไรมากนัก

 โดยทั่วไปฝ่ายชายมักจะละอายหลังการมีเพศสัมพันธ์ เขาจะพลิกตัวแล้ว

ก็นอนหลับไป เขาไม่กล้าเผชิญหน้าผู้หญิงของเขา เขารู้สึกอาย นั่นคือเหตุผล 

ที่ท�าไมเขาจึงพลิกกลับไปนอนยังข้างของเขา และก็หลับไป ส่วนผู้หญิงก็ร้องไห้ 

สะอึกสะอื้น ที่ร้องไห้ก็เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่หล่อนคาดหวังไว้ แค่นี้เองนะหรือ ละคร 

ทั้งหมดมันมีเพียงแค่นี้เองหรือ ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะสังคมได้ยกเลิกการฝึกซ้อม 

ที่เป็นส่วนส�าคัญของชีวิตท่านไป ท่านไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่าการปลุกเร้านั้นคืออะไร

 การปลกุเร้าก่อนการมเีพศสัมพนัธ์นัน้เป็นสิง่ทีส่ร้างความพงึใจในเรือ่งเซก็ซ์

ได้มากทีส่ดุ การปลกุเร้านัน้เตม็ไปด้วยการแสดงความรกั เร่ืองเซ็กซ์นัน้ถอืเป็นแค่

การบรรลุจุดสุดยอดทางชีวภาพเท่านั้น แต่มันเป็นจุดสุดยอดของอะไรกัน ท่าน

อาจจะพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไป หากคิดได้แต่เรื่องจุดสุดยอดเท่านั้น ท่านคิด 

หรอืไม่ว่าในทนัททีีท่่านได้ไปถงึจดุสดุยอด ท่านอาจจะพลาดขัน้บนัไดแต่ละขัน้ไป 

ท่านต้องเคลื่อนไปตามบันได ทีละขั้นๆ มีแต่การท�าเช่นนั้นที่จะน�าท่านไปยัง 

จุดสุดยอดได้ แต่คนส่วนใหญ่กลับมุ่งหน้าแต่จะไปให้ถึงจุดสุดยอด

 ส�าหรับคนทั่วไปแล้วเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากการปลดปล่อย  

ใช่แล้ว มันแค่ท�าให้ท่านรู้สึกปลดปล่อยออกมาจากภาระที่ท่านแบกไว้ มันไม่ต่าง 

อะไรจากการได้จามออกมา ใช่ ในตอนนั้นท่านอาจจะรู้สึกดี! ท่านรู้สึกดีได้นาน 

แค่ไหนหลังจากที่จามออกมา กี่วินาทีล่ะ กี่นาทีล่ะที่ท่านจะเอาไปคุยโวได้ว่า  

“ข้ามีการจามที่เยี่ยมยอดและยิ่งใหญ่มาก” ขณะที่การจามหายไป ความสุขสันต์ 

หรรษาทั้งหลายก็หายไปพร้อมกับมันด้วยเช่นกัน มันแค่ท�าให้บางสิ่งบางอย่าง 

ท่ีท่านร�าคาญนั้นหายไป ตอนนี้ท่านรู้สึกว่าได้ผ่อนคลาย นี่คือชีวิตเซ็กซ์ของคน 

เกือบท้ังโลก พลังงานบางอย่างท�าให้ท่านเกิดความร�าคาญ ท�าให้ท่านรู้สึกหนัก 
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มันเปลี่ยนไปเป็นอาการปวดหัว เซ็กซ์ช่วยท�าให้ท่านได้ปลดปล่อย

 แต่วิถีทางที่เด็กถูกเลี้ยงดูมานั้น มันเหมือนกับการถูกเชือดเฉือนมาตลอด

ทั้งชีวิต เจ็ดปีของการฝึกซ้อมเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็น เด็กผู้หญิงและ

เด็กผู้ชายควรจะได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียน ในสระว่ายน�้า และในหอพัก พวกเขา 

ควรจะได้ฝึกซ้อมชีวิตที่ก�าลังจะมาถึง พวกเขาควรจะได้มีโอกาสเตรียมตัวโดยท่ี 

ไม่มอีนัตรายใดๆ ไม่ควรจะมปัีญหาใดๆ เด็กควรจะได้อสิระในการส�ารวจตรวจตรา 

พลังทางเพศที่เพ่ิมขึ้นมานี้โดยที่ไม่ถูกต�าหนิติเตียน หรือถูกบังคับให้ต้องกดทับ 

เอาไว้ ท่านไม่เห็นหรืออย่างไรว่าท่านเองกเ็กดิมาจากการมเีพศสมัพนัธ์ ท่านมชีวิีต 

เพือ่เพศสมัพันธ์ ลูกของท่านกเ็กดิมาจากการมเีพศสมัพนัธ์ แต่เรือ่งเพศกลบักลาย 

เป็นสิง่ทีถ่กูต�าหนิตเิตยีนมากทีส่ดุ กลายเป็นสิง่ทีเ่ป็นบาปร้ายแรง ศาสนาท้ังหลาย 

ต่างก็สาธยายถึงความสกปรกของสิ่งนี้ไว้ในจิตใจของท่าน

 คนทั่วทั้งโลกล้วนเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่เน่าเปื่อยผุพังอย่างท่ีท่านไม่นึก 

ไม่ฝันมาก่อน ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้เติบโตอย่าง

เป็นธรรมชาต ิพวกเขาไม่เคยได้รบัอนญุาตให้ยอมรบัตัวเอง พวกเขากลายเป็นผดีบิ

ไปทั้งหมด พวกเขาไม่ใช่คนที่เป็นของแท้ พวกเขาเป็นได้แค่เงาของใครบางคน 

ที่พวกเขาควรจะเป็น

 วงจรช่วงเจ็ดปีที่สองนี้ส�าคัญค่อนข้างมาก เพราะมันเป็นการเตรียมท่าน

ส�าหรับเจ็ดปีช่วงที่สามที่ก�าลังจะมาถึง ถ้าท่านได้ท�าการบ้านมาอย่างถูกต้อง  

ถ้าท่านได้สนุกสนานกับการใช้พลังงานทางเพศเฉกเช่นผู้ที่มีจิตวิญญาณนักกีฬา 

ถ้าในระหว่างเจ็ดปีน้ัน ท่านมีจิตวิญญาณเช่นนี้ ท่านก็จะไม่มีการบิดเบือนหรือ 

น�ามันมาใช้ในทางที่ผิด แล้วสิ่งบ้าๆ บอๆ ทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของท่าน 

ท่านจะเคลื่อนไปอย่างเป็นธรรมชาติกับเพื่อนต่างเพศ เพื่อนต่างเพศจะเคลื่อนไป

กับท่าน จะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ท่านจะไม่ท�าอะไรที่ผิดๆ ต่อผู้อื่น การรับรู ้

ของท่านจะแจ่มชัดเพราะไม่มีใครใส่ความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดไว้ในหัวของท่าน 

ท่านจะด�ารงอยู่ไปตามที่ท่านเป็น

 แล้วหลงัจากนัน้ช่วงสบิสีถ่งึยีส่บิเอ็ดปี ความรูส้กึทางเพศของท่านก็จะเจริญ

เต็มท่ี และนี่เป็นสิ่งส�าคัญท่ีท่านจะต้องเข้าใจ ถ้าในการฝึกซ้อมนั้นเป็นไปด้วยดี 

ในช่วงเจด็ปีตอนท่ีความรู้สึกทางเพศของท่านเจริญเต็มท่ี กจ็ะมส่ิีงท่ีแปลกประหลาด 

เกดิข้ึนกบัท่าน มนัไม่ใช่ความสนใจในทางชวีภาพเท่านัน้ ท่านไม่ได้ต้องการจะผลติ

เด็ก ท่านไม่ได้ต้องการที่จะเป็นสามีหรือภรรยา เปล่าเลย ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา

แห่งอารมณ์โรแมนตกิ ท่านจะสนใจในเรือ่งสวยๆ งามๆ ในเรือ่งความรกั ในบทกวี 

ในงานประติมากรรม และส่ิงต่างๆ ทั้งหลายที่เปล่ียนไปตามอารมณ์โรแมนติก  

นอกเสียจากว่าท่านเป็นคนท่ีโรแมนติกเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่รู้เลยว่า 

การบรรลุจุดสุดยอดนั้นเป็นเช่นไร

 ค�าว่า “จดุสุดยอด” นีเ้ป็นส่ิงทีต้่องท�าความเข้าใจ มนัหมายถงึการด�ารงอยู่ 

ทั้งหมด ทั้งส่วนที่เป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณผสานรวมกัน เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน จนเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนา ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว  

ถ้าเรื่องเซ็กซ์ของท่านยังไม่เป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนา แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจ

ว่าเซ็กซ์คืออะไร ท่านเพียงแค่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น ท่านเพียงแค่ได้อ่านมา และ 

ผู้ท่ีเขียนเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ�้าไป ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือหลาย 

ร้อยเล่มเกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษาท่ีเขียนโดยผู้ท่ีอ้างตนว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองนี้ 

พวกเขาเป็น “ผู้เช่ียวชาญ” แต่พวกเขากลับไม่รู้ซ้ึงถึงส่ิงท่ีเป็นแก่นสาร ไม่รู้ว่า 

เรื่องเซ็กซ์ธรรมดานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ก�าเนิดเด็ก ส่วนเรื่องเซ็กซ์ที่พิเศษ

มากกว่านั้น มันเป็นเรื่องช่วงเวลาแห่งการภาวนา

 ไม่ว่าสตัว์ชนดิไหนกใ็ห้ก�าเนดิลูกได้ ไม่ใช่เร่ืองทีวิ่เศษวิโสอะไร มกีแ็ต่ในคน

เท่านั้นท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ของการภาวนาที่มาจากศูนย์กลางของการ 

บรรลุจุดสุดยอดได้ ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้เฉพาะในกรณีท่ีคนหนุ่มสาวเหล่านี ้

ได้รับอนุญาตให้มีอิสรภาพในการแสดงอารมณ์โรแมนติกในช่วงท่ีพวกเขาอายุ 

สิบสี่ปีถึงยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้น

 จากนั้นเมื่อพวกเขาอายุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดปีก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขา 

จะเริ่มตั้งหลักปักฐาน พวกเขาพร้อมแล้วส�าหรับการมีคู่ชีวิต ในตอนนี้พวกเขา

พร้อมท่ีจะเลือกแล้ว หากประสบการณ์ที่พวกเขามีในสองช่วงก่อนหน้านี้ผ่านมา
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ด้วยดี พวกเขาก็จะเลือกคู่ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ไม่มีใครท�าแทนท่านได้ มันก็คล้าย

กับเร่ืองลางสังหรณ์ใจ มันไม่ใช่การค�านวณหรือโหราศาสตร์ ไม่ใช่วิชาดูลายมือ 

ไม่ใช่คมัภร์ีอีจ้งิ ไม่ใช่อะไรทีใ่ครจะท�าแทนท่านได้ มนัคล้ายกบัเรือ่งลางสงัหรณ์ใจ 

หลงัจากทีท่่านได้ตดิต่อผูค้นมามากหน้าหลายตา พออยูม่าวนัหนึง่บางสิง่บางอย่าง

ก็เกิด “คลิก” ขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นมาก่อนเลย มันเกิดคลิก

ขึ้นมาอย่างลงตัว รู้สึกแน่ใจ รู้สึกว่าใช่ โดยท่ีท่านไม่มีความลังเลใจใดๆ แม้ท่าน 

จะพยายามตั้งข้อสงสัย ท่านก็ไม่สามารถท�าได้ เพราะว่ามันช่างชัดเจนเหลือเกิน 

การคลิกครั้งนี้มันท�าให้ท่านรู้สึกว่าลงตัวเสียที

 ช่วงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดปีนี้ ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ไม่มีการแทรกแซง 

จากคนอืน่ น่ีคอืเวลาทีท่่านจะตัง้หลกัปักฐานได้ และในช่วงเวลานีจ้ะเป็นช่วงเวลา

ท่ีน่าพงึพอใจและมคีวามสขุสนกุสนานมากทีส่ดุในชวีติ เป็นช่วงเวลาแห่งความสขุ 

มีความสอดประสานมากที่สุด เป็นเวลาที่คนสองคนเริ่มหลอมรวมและกลมกลืน 

เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

 ช่วงสามสิบห้าถึงสีส่บิสองปี นีเ่ป็นบนัไดขัน้ใหม่ ประตบูานใหม่ได้เปิดออก

เมื่อถึงตอนที่ท่านอายุสามสิบห้าปีและท่านเกิดความรู้สึกสอดคล้องอย่างลึกๆ  

รู้สึกแบบเดียวกับการบรรลุจุดสุดยอด และถ้าในน้ันท่านได้พบกับการภาวนา  

หลงัจากนัน้ช่วงสามสบิห้าถึงสีส่บิสองปี ท่านกจ็ะสามารถเข้าไปสูก่ารภาวนาทีว่่านี้

ได้โดยไม่ต้องอาศัยเซ็กซ์ เพราะหลังจากนี้เป็นต้นไป เรื่องเซ็กซ์ได้กลายเป็นเรื่อง

เด็กๆ ส�าหรับท่านไปแล้ว

 ตอนอายุสีส่บิสองปีเป็นเวลาทีค่นคนหน่ึงควรจะรูช้ดัแล้วว่าเขาคอืใคร จาก 

สีส่บิสองถงึสีส่บิเก้าปีเขาจะด่ิงลึกเข้าไปในการภาวนามากยิง่ข้ึน เข้าไปในตวัเขาเอง

มากยิง่ขึน้ และเขากจ็ะช่วยคูช่วีติเขาให้เข้าไปสูจ่ดุนัน้ด้วยเช่นกนั คูช่วีติกลายเป็น 

กลัยาณมติร ไม่ม ี“สาม”ี และไม่ม ี“ภรรยา” อกีต่อไป ช่วงเวลาเหล่านัน้ได้ผ่านพ้น

ไปแล้ว มันได้สร้างความรุ่มรวยให้แก่ชีวิตของท่านแล้ว ตอนนี้สิ่งท่ีเติบโตพัฒนา

จะสูงยิ่งกว่าความรักเสียอีก มันคือสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร เป็นความสัมพันธ์ 

อันเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตา สามารถช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปในตัวเขาได้ลึกยิ่งขึ้น 

เป็นอิสระไม่ต้องพึง่พงิองิอาศยัอีกคนหนึง่ สามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัคนเดยีว เหมอืนกบั

ต้นไม้สูงสองต้นที่ยืนแยกจากกันแต่ยังคงเคียงข้างกัน เหมือนเสาหินในวัดสองต้น 

ทีค่�า้หลงัคาหลงัเดยีวกนั มนัอยูใ่กล้ๆ กนั แต่มนัก็แยกเป็นอสิระต่อกัน และมนัอยู่ 

ได้ด้วยตัวมันเอง

 จากสีส่บิเก้าถงึห้าสบิหกปี การอยูไ่ด้ด้วยตวัคนเดยีวนีก้ลายเป็นสิง่ทีส่�าคญั 

ของการด�ารงอยู่ สิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ไม่มีความหมายใดๆ สิ่งที่เป็นปัจจัยส�าคัญก็คือ

การคงไว้ซึ่งความโดดเดี่ยวนี้ให้ได้

 จากห้าสบิหกถงึหกสิบสามปีท่านก็ได้เป็นส่ิงทีท่่านต้องการจะเป็น ศักยภาพ 

ของท่านจะเบ่งบานเตม็ที ่และจากหกสิบสามถงึเจด็สิบปี ท่านกพ็ร้อมแล้วทีจ่ะทิง้ 

ร่างกายนีไ้ป ตอนนีท่้านได้ทราบแล้วว่าตวัท่านนัน้ไม่ใช่ส่วนทีเ่ป็นร่างกาย ท่านรูด้ี

ว่าท่านไม่ใช่ส่วนที่เป็นจิตใจด้วยเช่นกัน ตอนที่ท่านอายุสามสิบห้า ท่านรู้แล้วว่า 

กายนี้ไม่ใช่ท่าน ตอนที่ท่านอายุสี่สิบเก้า ท่านเริ่มรู้ว่าจิตใจก็ไม่ใช่ท่านด้วยเช่นกัน 

ตอนนี้ท่านละทุกอย่างได้ เหลือไว้เพียงการเป็นผู้รู้ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น การเป็น 

ผู้สังเกตการณ์เป็นการรับรู้แบบสดๆ เปลวไฟแห่งการตื่นรู้ยังคงอยู่กับท่าน และ 

มันคือช่วงเวลาที่ท่านพร้อมแล้วส�าหรับความตาย

 เจ็ดสิบปีเป็นอายุขัยที่ธรรมชาติให้มา ถ้าส่ิงต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้อง

กับธรรมชาติ คนจะตายจากไปพร้อมกับความร่าเริงยินดี มีความเปรมปรีดิ์และ

ปลาบปลืม้ มองเหน็ว่าชวีติไม่ได้เป็นอะไรทีไ่ร้สาระเลย อย่างน้อยมนักพ็าคนกลบั

ไปยงับ้านของเขา และในความรุม่รวยและการเตมิเตม็นี ้ คนสามารถมกีารด�ารงอยู่

อย่างที่มีความเป็นทั้งหมด แค่เพียงได้อยู่ใกล้ๆ กับคนเช่นนี้ตอนที่เขาใกล้จะหมด

ลมหายใจก็ถือว่าเป็นโอกาสอันแสนยิ่งใหญ่ เพราะท่านจะรู้สึกได้ในขณะที่เขา 

ก�าลงัจะละจากร่างของเขาไป มนัจะเป็นคล้ายๆ กบัมดีอกไม้ทีม่องไม่เหน็ประพรม

มายังตัวท่าน ถึงแม้ท่านจะไม่เห็นดอกไม้เหล่านั้น แต่ท่านก็รู้สึกถึงมันได้ มันเป็น

ความปีตทิีถ่่องแท้และบริสุทธ์ิมาก แม้กระท่ังรสชาตเิพียงเล็กน้อยของมนักเ็พียงพอ 

ที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านทั้งชีวิต
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 มีคนเคยถามว่า “จะเดินทางตามหาความรักได้อย่างไร” เมื่อใดก็ตาม 

ที่ท่านตั้งค�าถามน้ี แสดงว่าการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ท่านอยู่ในระหว่าง 

การเดินทางแล้ว ท่านจะต้องรู้ว่าท่านก�าลังอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้ว จะรู้ตัว 

หรือไม่ก็ตาม การที่ท่านถามเช่นนี้ แสดงว่าการเดินทางของท่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 ท่านก�าลงัเคลือ่นทีไ่ปยงัทีห่นึง่ทีใ่ดตลอดเวลา ไม่ว่าท่านจะตัง้ใจหรอืไม่ก็ตาม 

จะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม แต่ท่านก็ก�าลังไป มีแรงมหาศาลท�างานอยู่ข้างใน  

ตวัท่านอย่างไม่รูจ้กัหยุดหย่อน การด�ารงอยูเ่ป็นววัิฒนาการ มนัสร้างอะไรบางอย่าง

ในตัวท่านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะเดินทางได้อย่างไร 

แต่มันอยู่ที่ว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านก�าลังเดินทางต่างหาก เพราะท่ีนั่นมันมี

การเดินทางอยู่แล้ว เพียงแต่ท่านจ�ามันไม่ได้เท่านั้น

 ตัวอย่างเช่น เมื่อถึงวันหน่ึงต้นไม้ก็จะตาย แต่ต้นไม้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ 

ความตาย นกและสัตว์ก็จะต้องตาย แต่พวกมันก็ไม่รู้เช่นกัน มีแต่มนุษย์เท่านั้น 

ที่รู้ว่าพวกเราต้องตาย และการรู้นั้นก็ดูออกจะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เช่นเดียวกัน

กบัการมชีวีติ นกมชีวีติ แต่พวกมนัไม่รู้ ไม่รู้หรอกว่าพวกมันมีชีวติ ท่านจะรูจ้กัชีวติ

ได้อย่างไรถ้าท่านไม่รูจั้กความตาย ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านมชีวีติอยูถ้่าท่านไม่รู้

ว่าท่านก�าลงัจะไปสูค่วามตาย ทัง้สองอย่างนีเ้ป็นสิง่ทีต้่องมาด้วยกนั นก สตัว์ ต้นไม้ 

มีชีวิต แต่พวกมันไม่รู้หรอกว่าพวกมันมีชีวิต

 มนุษย์รู้ระแคะระคายว่าตัวเขาเองจะต้องตาย แต่ก็เป็นการรู้แบบพร่ามัว 

เหมอืนกบัซ่อนตวัอยูใ่นหมอกควนั และมนักเ็ป็นเช่นเดียวกนักบัเรือ่งการมชีวีติอยู่ 

เปลวเทียนแห่งการตื่นรู้ ท่านมชีวีติอยู ่แต่ท่านกไ็ม่รูว่้าการมชีวีติอยูน่ัน้เป็นอย่างไร มันดคูลมุเครอื ไม่ชดัเจน 

เวลาข้าพเจ้าพดูว่ารู้จกัหรือจ�ามนัได้ ข้าพเจ้าหมายถงึการกลายไปเป็นการตระหนกัรู้ 

รู้ว่าพลังชีวิตคืออะไร และมันก็อยู่ในนั้นแล้ว การที่เราตื่นรู้ในการด�ารงอยู่ของเรา 

มันเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ความรัก การท่ีท่านเข้าไปถึงจุดท่ีท่านตระหนักอย่าง

เต็มท่ีว่าไม่มีความมืดใดๆ ในตัวท่านอีกต่อไป นั่นคือจุดส้ินสุดของการเดินทาง 

จริงๆ แล้วการเดินทางนั้นยังไม่ได้เริ่มต้นและยังไม่สิ้นสุด ท่านจะยังคงเดินต่อไป 

หลงัจากนัน้ แต่มนัเป็นการเดินทางทีแ่ตกต่างไปอย่างส้ินเชิง ไม่ว่าจะเป็นเชงิคุณค่า 

หรอืว่าเชงิคณุภาพกต็าม มนัจะกลายเป็นความสุขสันต์หรรษา ทว่าตอนนีม้นัยงัเป็น

ความทุกข์ทรมานอยู่

 “จะเดินทางตามหาความรักได้อย่างไร” จงตื่นรู้ให้มากๆ ในการกระท�า 

ของท่าน ในความสัมพันธ์ของท่าน ในการเคลื่อนไหวของท่าน ไม่ว่าท่านจะท�า

อะไรก็ตาม แม้จะเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญ เช่น การเดิน ก็ให้ตื่นรู้ในก้าวแต่ละก้าว

อย่างเตม็ที ่พระพทุธเจ้าเคยตรัสกบัสาวกของพระองค์ว่า ตอนทีก้่าวเท้าขวา กใ็ห้รู้ 

ตอนที่ก้าวเท้าซ้าย ก็ให้รู้ ตอนหายใจเข้า ก็ให้รู้ว่า “ก�าลังหายใจเข้า” ตอนที ่

หายใจออก ก็ให้รูว่้า “ก�าลงัหายใจออก” ไม่ต้องบอกออกมาเป็นค�าพดู ท่านไม่ต้อง

พูดออกมาว่า “ข้าก�าลังหายใจเข้า” เพียงแค่ให้รู้ตัวว่าตอนนี้ก�าลังหายใจเข้า 

ข้าพเจ้าก�าลังพูดอยู่กับท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องใช้ค�าพูด แต่ตอนท่ีท่านฝึก 

การตื่นรู้ ท่านไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าพูด เพราะค�าพูดเป็นส่วนหนึ่งของหมอกควัน  

จงอย่าใช้ค�าพูด เพียงแค่ให้รู้ตัวว่า ก�าลังหายใจเข้า เอาอากาศมาใส่ให้เต็มปอด 

เพยีงแค่เฝ้าดเูท่านัน้ ไม่ช้าไม่นานท่านกจ็ะคุน้ชนิกับการรบัรูส่ิ้งท่ียิง่ใหญ่ว่ามนัไม่ใช่

แค่การหายใจเข้าออกเท่านัน้ มนัมีชวีติอยูใ่นนัน้ด้วยเช่นกนั การหายใจเข้าแต่ละครัง้

เป็นการเติมพลังชีวิตให้แก่ท่าน และการหายใจออกแต่ละคร้ังก็เป็นการตายไป 

ชั่วขณะหนึ่ง ในแต่ละลมหายใจ ท่านได้ตายและได้เกิดใหม่ การหายใจแต่ละครั้ง

เป็นทั้งการถูกตรึงไม้กางเขนและการฟื้นคืนชีพใหม่

 และตอนที่ท่านเฝ้าดู ท่านถึงรู้ซึ้งถึงความงดงามของการไว้เนื้อเชื่อใจ

 ตอนทีท่่านหายใจออก ไม่มอีะไรการนัตว่ีาท่านจะหายใจเข้า ความแน่นอน 
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นัน้อยูท่ีไ่หน ใครจะกล้ามาการันต ีแต่ด้วยเหตผุลกลใดไม่ทราบ ท่านกลบัมคีวามเชือ่

อยู่ในใจลึกๆ ว่าท่านจะต้องหายใจอีก ไม่เช่นนั้นแล้วการหายใจจะกลายเป็นส่ิง 

ที่เป็นไปไม่ได้เลย หากท่านกลัวว่า “ขืนข้าปล่อยให้มีการหายใจออก ยอมผ่าน

ความตายชั่วขณะน้ี จะมีอะไรหรือมีใครมาการันตีข้าได้ไหมล่ะว่าข้าจะสามารถ 

หายใจเข้าได้อีก และหากข้าไม่สามารถจะหายใจเข้าได้ ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะ 

ไม่หายใจออกดีกว่า” ถึงตอนนั้นท่านก็ตายทันที! ถ้าท่านหยุดการหายใจออก  

ท่านจะตาย ซึ่งท่านก็จะไม่ท�าเช่นน้ัน เพราะท่านมีความเช่ือใจลึกๆ มันเป็น 

ความเชื่อใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของความรัก ไม่มีใครยัดเยียด

ความเชื่อนี้ให้ท่าน

 ตอนท่ีเด็กหัดเดินเป็นครั้งแรก เขาไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเต็มท่ีว่าเป็นสิ่งท่ีเขา 

สามารถจะท�าได้ ไม่มีใครสอนเขา เขาเพียงแค่เห็นคนอื่นเดินกันก็เท่านั้น แต่เขา 

ท�าอย่างไรจงึได้ข้อสรปุออกมาว่า “ข้าสามารถจะเดินได้” ทัง้ๆ ทีตั่วเขานัน้เลก็มาก 

และผูค้นกต็วัใหญ่กว่าเขามาก เหมอืนกับยกัษ์เลยทเีดียว และเขาก็รูว่้าเมือ่ใดกต็าม

ที่เขายืนขึ้นเขาก็จะล้มลง แต่เขาก็ยังคงลองท�าดู ความเชื่อใจนั้นฝังอยู่ข้างใน  

มันอยู่ในทุกๆ อณูเซลล์ชีวิต เด็กจะลองท�า ทั้งๆ ที่หลายครั้งเขาจะล้มลง แต่เขา

ก็จะลองอีกครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งวันหนึ่ง ความเชื่อใจก็เป็นฝ่ายชนะและเขา

ก็ก้าวเดินได้

 ถ้าท่านเฝ้าดกูารหายใจของท่าน ท่านจะตระหนักถึงความเช่ือใจท่ีอยูข้่างใน

ลึกๆ เป็นความเชือ่ใจในชวีติอนัแสนจะเบาบาง ปราศจากข้อสงสยั ไม่มคีวามลงัเล 

ใดๆ ถ้าท่านเดินไปๆ ด้วยความต่ืนรู้ ไม่ช้าไม่นานท่านจะตระหนักว่าตัวท่านนั้น 

ไม่ได้เดนิ แต่การเดนิท�าผ่านตัวท่าน มนัเป็นความรูส้กึทีเ่บาบางท่ีก�าลงับอกท่านว่า 

ชีวิตก�าลังเคลื่อนไหวผ่านตัวท่าน ไม่ใช่ตัวท่านที่ก�าลังเคลื่อนไหว ตอนที่ท่าน 

รู้สกึหวิ ถ้าท่านตืน่รู้ ท่านจะพบว่ามนัเป็นชวีติทีรู่ส้กึถงึความหวิท่ีอยูภ่ายในตัวท่าน 

มันไม่ใช่ตัวท่านที่หิว

 การตืน่รู้ทีม่ากขึน้ จะท�าให้ท่านตระหนกัถงึความจรงิทีว่่า มสีิง่เดยีวเท่านัน้

ที่ท่านเรียกได้เต็มปากว่าเป็นของท่าน นั่นคือการรู้เห็นเป็นพยาน สิ่งอื่นๆ นั้น 

ล้วนเป็นของจักรวาล มีแต่การรู้เห็นเป็นพยานเท่านั้นที่เป็นของท่าน ตอนที่ท่าน

ตื่นรู้เก่ียวกับการเป็นพยานนี้ สิ่งท่ีเป็น “ตัวฉัน” ก็มลายหายไป น่ันก็ไม่ใช่ของ 

ของท่านด้วยเช่นกัน มันเป็นส่วนหนึ่งของความมืด เป็นส่วนหนึ่งของเมฆหมอก 

ท่ีสะสมไว้รอบๆ ตัวท่าน ในแสงที่เจิดจ้า ตอนที่ท้องฟ้าเปิดและก้อนเมฆหายไป 

ในตอนนัน้ดวงอาทิตย์จะส่องแสงจ้า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมส่ิีงท่ีเป็น “ตวัฉนั” อยูต่รงนัน้ 

จะมอียูก่แ็ต่การรูเ้หน็เป็นพยานเท่านัน้ ไม่มอีะไรเป็นของท่าน การรูเ้หน็เป็นพยาน

เป็นเป้าหมายของการเดินทาง

 จะเดนิทางตามหาความรกัได้อย่างไร กด้็วยการรู้เหน็เป็นพยานให้มากขึน้ 

เร่ือยๆ ไม่ว่าท่านจะท�าอะไรก็ตาม จงท�าไปด้วยการตื่นรู้อย่างเต็มที่ แม้กระทั่ง 

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ การท�าอาหาร การท�าความสะอาด

จะกลายเป็นสิง่ทีศ่กัดิสิ์ทธิค์ูค่วรแก่การบูชา มนัไม่ส�าคญัหรอกว่าท่านก�าลงัท�าอะไร 

ที่ส�าคัญก็คือท่านท�ามันอย่างไรต่างหาก ถ้าท่านท�าความสะอาดพื้นเหมือนกับ 

หุ่นยนต์ เหมือนกับเป็นเคร่ืองจักรกล ท่านก็ท�าไปอย่างซังกะตาย ท�าไปเพราะ 

ความจ�าเป็น ท่านจะพลาดบางสิง่บางอย่างท่ีงดงามไป ท่านได้พลาดโอกาสในการ

ท�าความสะอาดพืน้อย่างแท้จรงิไป แทนทีก่ารท�าความสะอาดพืน้จะเป็นประสบการณ์

อันยิ่งใหญ่ ท่านได้พลาดมันไป ถึงตอนนี้พื้นสะอาดแล้ว แต่บางสิ่งบางอย่างที่ควร 

จะเกดิขึน้ภายในตวัท่านนัน้ไม่ได้เกดิขึน้ หากท่านท�ามนัอย่างตืน่รู้ ไม่ใช่แค่พ้ืนเท่านัน้

ที่จะสะอาด แต่ท่านจะรู้ซึ้งถึงความสะอาดภายในตัวท่านอีกด้วย

 จงท�าความสะอาดพืน้อย่างรูต้วัทัว่พร้อม สว่างไสวไปด้วยความตืน่รู ้ท�างาน 

ไม่ว่าจะนั่งหรือเดิน สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง และมันจะท�าให้ชีวิตของท่าน 

สว่างไสวมากยิ่งขึ้นก็คือการตื่นรู้ ปล่อยให้เปลวไฟแห่งการตื่นรู้นี้ลุกโชติช่วง  

ในแต่ละขณะของการกระท�า ผลที่สะสมไว้จะกลายเป็นการรู้แจ้ง ส่ิงที่สะสมไว้ 

ในแต่ละชั่วขณะเมื่อน�ามาวางไว้ด้วยกัน ก็เหมือนกับเทียนไขเล่มเล็กๆ หลายเล่ม 

เมื่อถูกน�ามาไว้ด้วยกัน มันก็กลายเป็นแหล่งก�าเนิดแสงที่สว่างไสวได้
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ความรักคือสายลม
จงใช้อารมณ์รักใคร่ ให้เต็มที่

 อย่าได้คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วมันจะท�าให้ชีวิตรัก 

ของท่านนั้นงดงามยิ่งขึ้น ถึงวันนี้ท่านจะได้อยู่ด้วยกัน แต่บางทีพรุ่งนี้ท่าน 

อาจจะต้องแยกทางกันก็ได้

 ความรักนั้นเข้ามาคล้ายกับสายลมอ่อนๆ ที่พัดพากลิ่นหอมอันสดช่ืน 

เข้ามาในบ้านของท่าน มนัสร้างความสดชืน่และส่งกลิน่หอมอบอวล และจะยงั 

คงอยู่นานเท่านานตราบเท่าที่การด�ารงอยู่ยอมให้ แล้วมันก็จะเคลื่อนออกไป 

ท่านไม่ควรจะไปปิดประตหูน้าต่าง เพราะไม่เช่นนัน้แล้วสายลมอ่อนๆ ทีส่ดชืน่ 

ก็จะกลับกลายเป็นกลิ่นที่เหม็นหืน ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่งดงาม มันท�าให้ท่านมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น มี 

ความตื่นรู้มากยิ่งขึ้น เติบใหญ่มากยิ่งขึ้น
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