เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.

Man has divided the earth as yours and mine.
Why?

มนุษย์ แบ่ งแยกโลกเป็ นของคุณและของฉัน
เพราะเหตุใด
มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกทีกําลังถูกทําลายลงอย่างช้ าๆ
เหตุใดเขาจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่กบั มนุษย์คนอืนได้ อย่างสันติ
เหตุใดจึงมีการแบ่งแยกเป็ นประเทศชาติ ซึงแท้ จริ งแล้ วเป็ น
เพียงลัทธิเผ่าพันธุ์นิยมทีได้ รับการยกย่องเทิดทูน
อีกทังศาสนาต่างๆ ก็ทําสงครามต่อสู้กนั อุดมการณ์ทงหลาย
ั
ไม่วา่ จะเป็ นอุดมการณ์ของรัสเซีย อเมริ กนั
หรื ออุดมการณ์ใดก็ตามต่างขัดแย้ ง และทําสงครามกัน
มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกนีมานานหลายพันปี แต่เหตุใด
จึงยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกอันแสนมหัศจรรย์นีได้
อย่างสงบสันติ
Talk to the United Nations ‘Peace on Earth’ Committee, 1985

โลกนีเป็ นโลกของเรา ไม่ใช่ของคุณ หรื อของผม หรื อของเขา
เราเกิดมาเพืออาศัยอยูบ่ นโลกนี เพือช่วยเหลือเกือกูลกัน
ไม่ใช่ทําลายกัน มันไม่ใช่เรื องเพ้ อฝั นไร้ สาระ แต่เป็ นความจริ งที
เป็ นอยู่จริงๆ ถ้ าหากคุณทําร้ ายผู้อืน ถ้ าคุณเข่นฆ่าผู้อืน
ไม่วา่ จะด้ วยความโกรธ หรื อฆ่าอย่างเป็ นระบบทีเรี ยกว่าสงคราม
นันคือคุณกําลังทําลายตัวคุณเอง เพราะคุณคือมวลมนุษย์
คุณไม่ใช่มนุษย์ทีแยกแตกต่างแล้ วต่อสู้กบั มนุษย์คนอืนๆ
Krishnamurti to Himself, 31 March 1983
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Each of us wants to live in security.

เราต่ างต้ องการมีชีวิตอยู่ในความมันคงปลอดภัย
นันเป็ นธรรมชาติ เป็ นการตอบสนองตามสัญชาตญาณ
ทีต้ องการอาหาร เครื องนุง่ ห่มและทีอยูอ่ าศัย มนุษย์ทกุ คนในโลก
แม้ จะโง่เขลาเบาปั ญญาทีสุด หรื อฉลาดหลักแหลมมีความรู้มาก
ทีสุด ต่างก็ต้องการความมันคง ความปลอดภัยทังภายนอกและ
ภายในจิตใจ
San Francisco Talk, 30 April 1983

ตราบเท่าทีเราแต่ละคนยังแสวงหาความมันคงปลอดภัยทางจิตใจ
ความมันคงปลอดภัยทีจําเป็ นทางกาย เช่น อาหาร เครื องนุง่ ห่ม
และทีอยูอ่ าศัยก็จะถูกทําลายสิน เราพากันแสวงหาความมันคง
ปลอดภัยทางจิตใจ ซึงไม่มีอยูจ่ ริ ง แต่เราแสวงหามัน ถ้ าเราหามา
ได้ โดยอาศัยอํานาจ ตําแหน่ง ยศศักดิ ชือเสียง
ทังหมดนีจะทําลายความมันคงปลอดภัยทางกาย
The First and Last Freedom, Q. 10

เพราะความกลัว คุณจึงยึดติดกับจารี ต ยึดติดพ่อแม่ ภรรยา
พีน้ อง สามีของคุณ ลองมองดูชีวิตของคุณเองและชีวิตรอบๆ ตัว
คุณ ทุกสิงทุกอย่างช่างแสนว่างเปล่าไร้ ความหมาย!
The Collected Works, Vol. 7

คุณยึดติดบ้ านของคุณ ยึดติดตํารับตําราของคุณ ยึดติดบุคคล
ทีคุณชืนชอบ พระเจ้ า ข้ อสรุป ความผูกพัน และยึดติดความทุกข์
โศกของคุณ เพราะนอกเหนือจากสิงเหล่านันแล้ ว คุณไม่มีอะไรอืน
อีกเลย และทุกสิงทุกอย่างทีคุณทําล้ วนนําความทุกข์มาให้
Krishnamurti on Education, Ch. 5

มันขึนอยูก่ บั คุณและผม แต่ดเู หมือนเราไม่ตระหนักเช่นนัน ถ้ าหาก
เรารู้สกึ ได้ จริ งๆสักครังว่าเราเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการกระทําของเรา
เองอย่างแท้ จริ ง เราจะยุตสิ งคราม ความทุกข์ทรมานอันน่า
สยดสยองได้ อย่างรวดเร็ วเพียงใด! แต่คณ
ุ เห็นไหม เราต่างเพิกเฉย
ไม่ทกุ ข์ร้อน
เรามีอาหารกินสามมือ มีงานทํา มีเงินฝากธนาคารไม่มากก็น้อย
แล้ วเราก็พดู ว่า “อย่านะ อย่ามารบกวนเรา อย่ามายุง่ กับเราเลย”
The First and Last Freedom, Q. 10
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What is the future of man
if the machine can do everything that he can do?

อนาคตของมนุษย์ จะเป็ นอย่ างไร
ถ้ าเครื องจักรสามารถทําทุกสิงทุกอย่ างทีมนุษย์ ทาํ ได้
มนุษย์มีชีวิตมาจนถึงทุกวันนีโดยการทํางานของสมอง สมองจึง
ต้ องทํางานตลอดเวลา เพราะมนุษย์ต้องต่อสู้ดนรนเพื
ิ
อการอยู่
รอด เพือสังสมความรู้อย่างเชียวชาญเพือให้ มีความมันคงและ
ปลอดภัย ทุกวันนีเครื องจักรกําลังจะยึดครองงานทังหมดนัน
แล้ วอะไรจะเกิดขึนกับคุณ ถ้ าเครื องจักรสามารถปฏิบตั ิการใน
สิงทีความคิดทําอยู่ในขณะนีได้ ทงหมด
ั
ทังยังทําได้ รวดเร็วกว่า
มาก เรี ยนรู้ได้ เร็วยิงกว่า ทําทุกอย่างทีมนุษย์ทําได้ แล้ วอนาคต
ของมนุษย์จะเป็ นอย่างไร
On Mind and Thought, Rajghat 1981

เราจะสืบค้ นดูวา่ เหตุใดสมองซึงวิวฒ
ั นาการผ่านกาลเวลามา
นานหลายพันปี แต่มนั กลับจํากัดคับแคบอย่างยิง ในทิศทาง
หนึงคือทางเทคโนโลยี เห็นได้ ชดั เจนว่าสมองมีพลังไร้ ขีดจํากัด
สมองนํามนุษย์ไปยังดวงจันทร์ ให้ ความสะดวกสบายมากมาย
แก่มนุษย์ ทังด้ านสุขอนามัย การสือสาร และอืนๆ แต่สมองถูก
จํากัด เพราะนอกจากทางเทคโนโลยีแล้ ว มันยังไม่สามารถก้ าว
ไปสูท่ ิศทางอืนได้ นันคือทุกวันนีสมองยังไม่มีสมรรถนะทีจะเข้ า
สูเ่ รื องด้ านใน
ถ้ าหากสมองสามารถมุ่งสูท่ ิศทางหนึงได้ ด้วยพละกําลังมหาศาล
พลังงานอันมหาศาลอย่างทีทุ่มเทให้ แก่โลกเทคโนโลยี
ก็จะสามารถมุ่งไปสูท่ ิศทางอืน ทีไม่ใช่ทางแห่งความสนุกสนาน
เพลิดเพลินหรื อความบันเทิง แต่ม่งุ เข้ าสูโ่ ลกของจิตใจ
โลกภายในจิตใจ สมองก็จะมีศกั ยภาพมหาศาลไร้ ขีดจํากัด
ทังเรื องภายนอกเรื องของโลกเทคโนโลยี และเรื องภายใน
หรื อโลกทางจิตใจ
Mind Without Measure, Madras Talk 1
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What is one to do?

เราจะทําอย่ างไรดี
ในโลกทีเต็มไปด้ วยความสับสนและความรุนแรงแสนสาหัส มีการ
ก่อกบฏทุกรูปแบบ และมีคําอธิบายมากมายเพือการก่อกบฏ ด้ วย
หวังว่าจะมีการปฏิรูปสังคม มีสภาพความเป็ นจริ งทีแตกต่าง
ออกไป แล้ วมนุษย์ก็จะมีอิสรภาพมากขึน ในทุกๆ ประเทศ ทุกๆ
ท้ องถินภายใต้ ผืนผ้ าคําขวัญเพือสันติภาพนันมีความรุนแรงแฝง
อยู่ มีการเอารัดเอาเปรี ยบเพือประโยชน์ตนในนามของสัจจะ มี
ความทุกข์ระทม ผู้คนนับล้ านอดอยากหิวโหย มีการกดขีภายใต้
เผด็จการทรราช มีความอยุตธิ รรมทางสังคมอยูก่ ลาดเกลือน มี
สงคราม การเกณฑ์ทหารและการหนีทหาร เกิดความสับสนสุดขีด
และความรุนแรงอย่างมหันต์ ความเกลียดชังกลับกลายเป็ น
ความชอบธรรม การหลบหนีจากความเป็ นจริ งทุกรูปแบบ
กลายเป็ นทียอมรับกันว่าเป็ นเรื องปรกติของชีวิต เมือเราตระหนัก
ถึงทังหมดนี เราก็ร้ ูสกึ สับสน ไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรดี จะคิด
อะไร จะมีบทบาท มีสว่ นร่วมอย่างไร แล้ วเราจะทําอย่างไรดี จะ
เข้ าร่วมกับนักกิจกรรมเพือสังคม หรื อหลบหนีเข้ าสูค่ วามโดดเดียว
ทางจิตใจ หรื อหวนกลับไปหาแนวคิดเก่าๆ ทางศาสนา สร้ าง
นิกายขึนใหม่ หรื อดําเนินชีวิตต่อไปดังเดิมตามอคติและแนวโน้ ม
ของตน เมือรู้เห็นทังหมดนีแล้ ว โดยธรรมชาติเราก็ต้องการรู้ด้วย
ตนเองว่าเราจะทําอย่างไรดี จะคิดอะไร จะมีชีวิตทีแตกต่างออกไปได้ อย่างไร
ถ้ าหากเราสามารถค้ นพบแสงสว่างในตัวเราเอง ค้ นพบวิถีชีวิตทีไม่มีความรุนแรงใดๆ เลย วิถีชีวิตแห่งศาสนา
อันสูงสุด ดังนันจึงปราศจากความกลัว ชีวิตนันมีความมันคงในจิตใจจึงไม่อาจกระทบกระเทือนได้ โดย
เหตุการณ์ภายนอก ผมคิดว่านันเป็ นชีวิตทีทรงคุณค่าใหญ่หลวง
The Impossible Question, Ch. 1

การเป็ นอิสระจากความรุนแรงหมายถึง เป็ นอิสระจากทุกสิงทุก
อย่างทีมนุษย์ยดั เยียดให้ มนุษย์ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นความเชือ
ลัทธิคมั ภีร์ พิธีกรรม ประเทศของฉัน ประเทศของคุณ พระเจ้ าของ
คุณ พระเจ้ าของฉัน ความเห็นของฉัน ความเห็นของคุณ
อุดมการณ์ของฉัน ทังหมดนีแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน ดังนันจึง
ก่อให้ เกิดความรุนแรง
Beyond Violence, Ch. 6
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With the achievement of great success
there is also great sorrow.

ความสําเร็จอันยิงใหญ่ ทได้
ี มา
ย่ อมมีความทุกข์ โศกอันใหญ่ หลวงอยู่ด้วยเสมอ
ทัวทังโลกบูชาความสําเร็ จ คุณถูกปลูกฝั งมาให้ เทิดทูน
ความสําเร็ จ ความสําเร็ จอันยิงใหญ่ทีได้ มา ย่อมมีความทุกข์โศก
อันใหญ่หลวงอยูด่ ้ วยเสมอ
Think on These Things, Ch. 2

การสนใจแต่ประโยชน์ตนเอง ทีมีทงความอยากได้
ั
อํานาจ
ตําแหน่ง อยากเติมเต็มความปรารถนา และอืนๆ เหล่านีเป็ น
ปั จจัยทีไม่เพียงทําลายโลกเท่านัน แต่ทําลายศักยภาพอันยิงใหญ่
ของสมองเราเองด้ วย สมองมีศกั ยภาพเลิศลํา เห็นได้ จากสิงต่างๆ
ทีประดิษฐ์ คดิ ค้ นขึนในโลกเทคโนโลยี ซึงไม่ธรรมดาเลย แต่เราไม่
เคยนําศักยภาพอันมหาศาลนันมาใช้ ในโลกทางจิตใจเพือให้ เป็ น
อิสระจากความกลัว เพือยุตคิ วามทุกข์โศก เพือทีจะรู้วา่ ความรัก
และความเมตตาการุณย์คืออะไร เราไม่เคยค้ นหา ไม่เคยสํารวจ
อาณาจักรนัน เราถูกจองจําอยูใ่ นโลกทีเต็มไปด้ วยความทุกข์ระทม
On Fear, Brockwood1984

นันคือวิกฤตสําคัญของชีวิตเรา วิกฤตไม่ได้ อยูท่ ีความก้ าวหน้ า
ภายนอกทางเทคโนโลยี แต่อยูท่ ีวิธีคดิ ของเรา วิถีการดํารงชีวิต
ของเรา และวิถีทีเรารู้สกึ ตรงนันแหละทีการปฏิวตั ติ ้ องเกิดขึน
On Fear, Brockwood1984

นันหมายถึงการปฏิวตั อิ ย่างถอนรากถอนโคนไม่ใช่การปฏิวตั ิ
แบบนองเลือดซึงไม่เคยแก้ ปัญหาอะไรได้ เลย แต่เป็ นการปฏิวตั ิ
อย่างถอนรากถอนโคนทางความคิด ความรู้สกึ และคุณค่าต่างๆ
การปฏิวตั อิ ย่างถอนรากถอนโคนเช่นนันจะเกิดขึนได้ โดยคุณและ
ผมเท่านัน เป็ นการปฏิวตั ทิ ีจะสร้ างปั จเจกชนคนใหม่ทีมีบรู ณาการ
ซึงต้ องเริ มจากคุณและผม ผมต้ องให้ ความใส่ใจอย่างเต็มทีต่อ
ปั ญหา เดียวนีเลย!
The Collected Works, Vol. 5
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You are second-hand human beings.

คุณเป็ นมนุษย์ มือสอง

คุณคือผลผลิตของอิทธิพลกําหนดของคุณ คุณคือผลผลิตของ
สังคมของคุณ ของคําโฆษณาชวนเชือทางศาสนาและอืนๆ
คุณพูดตามทีคนอืนพูด การศึกษาทังหมดของคุณเป็ นเช่นนัน
คุณถูกอิทธิพลกําหนด คุณไม่เป็ นอิสระ ไม่มีความสุข ไม่มี
พลังชีวิต ไม่มีความรู้สกึ แรงกล้ า คุณเป็ นมนุษย์ทีขลาดกลัว
เต็มไปด้ วยอํานาจของผู้ร้ ู หรื ออํานาจเล็กๆ น้ อยๆ ของความรู้
ของคุณเอง คุณเป็ นมนุษย์มือสองทังทางปั ญญาความคิด
และอารมณ์ความรู้สกึ
Talk in San Diego, 7 April 1970

คุณรู้ไหม มันมหัศจรรย์เหลือเชือ ถ้ าหากคุณไม่พดู
แม้ แต่คําเดียวในสิงทีคุณไม่ได้ ค้นพบด้ วยตนเอง อย่าพูด
ในสิงทีตัวคุณเองไม่ร้ ู อย่าพูดในสิงทีคุณไม่เข้ าใจ ทีคุณไม่ได้
ค้ นพบด้ วยตัวคุณเอง แล้ วคุณจะพบว่ากระบวนการทางจิตใจ
ของคุณทังหมดเกิดการเปลียนแปลงอย่างใหญ่หลวง
The First Step is the Last Step, Ch. 6

-6-

เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.
To be free of all authority,
of your own and that of another…

การเป็ นอิสระจากอํานาจเหนือทังปวง
ทังของตัวคุณเองและของคนอืน
คุณรู้ ไหม จิตใจทีอิสระเป็ นอย่างไร คุณเคยสังเกตจิตใจคุณเองบ้ างไหม
มันไม่เป็ นอิสระใช่ไหม มันแสนยากยิงทีจิตใจจะเป็ นอิสระจากความ
กลัว เพราะนันหมายถึงต้ องเป็ นอิสระจริงๆ จากความอยากทีจะ
ลอกเลียนแบบหรื อทําตาม เป็ นอิสระจากความอยากทีจะสังสมความ
มังคัง เป็ นอิสระจากการปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคุณจะทําสิงชัวร้ ายได้
Life Ahead, Ch. 2

แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยเรี ยกร้ องต้ องการและไม่เคยค้ นหา ว่าเป็ นไป
ได้ ไหมทีภายในจิตใจจะเป็ นอิสระ จิตของเราเป็ นทาสของสิงทีมันคิด
สร้ างขึนเอง เป็ นทาสของความปรารถนา ความอยากและการ
ตอบสนองตามความอยากของมันเอง เป็ นทาสของความทะยานอยาก
และความหิวโหยของมันเอง แต่เราต้ องการอิสรภาพภายนอกอยู่เสมอ
อิสรภาพทีจะต่อต้ านกระแสสังคม ต่อต้ านโครงสร้ างบางอย่างของ
สังคม การกบฏต่อสังคมทีกําลังเกิดขึนทัวโลกเป็ นความรุ นแรงรู ปแบบ
หนึง ซึงบ่งบอกว่าเรามุง่ แต่เปลียนแปลงภายนอก โดยไม่เปลียนแปลง
ภายในจิตใจ
San Diego 1970, Talk 3

ประการแรกสุด คุณสามารถปฏิเสธอํานาจเหนือทังปวงได้ ไหม หากคุณ
ทําได้ นันหมายถึงคุณไม่กลัวอีกต่อไป จากนันอะไรจะเกิดขึน เมือคุณ
ปฏิเสธสิงจอมปลอมทีคุณแบกรับสืบทอดมาหลายชัวคน เมือคุณสลัด
ภาระอันหนักหน่วงไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม อะไรจะเกิดขึน คุณก็มี
พลังงานมากขึนไม่ใช่หรื อ คุณมีความสามารถสูงขึน มีแรงขับเคลือน
แรงขึน มีความมุง่ มันแรงกล้ าและเปี ยมด้ วยพลังชีวิต หากคุณไม่ร้ ู สกึ
เช่นนัน แสดงว่าคุณยังไม่ได้ โยนภาระนันทิงไป คุณยังไม่ได้ สลัดทิง
อํานาจเหนืออันตายซากทีถ่วงทับคุณ
แต่ทียากยิงกว่านันคือการปฏิเสธอํานาจเหนือในจิตใจเราเอง อํานาจ
ของประสบการณ์เล็กๆน้ อยๆ เฉพาะของเราเอง อํานาจครอบงําของ
ความคิดเห็น ความรู้ แนวคิดและอุดมคติทีเราสังสมมา การเป็ นอิสระ
จากอํานาจเหนือทังปวง ทังของตัวคุณเองและคนอืน คือการตายไปจาก
ทุกๆสิงของวันวาน เพือทีจิตของคุณจะสดใหม่ อ่อนเยาว์ บริ สทุ ธิอยู่
เสมอ เปี ยมด้ วยพลังชีวิตและความรู้ สกึ อันแรงกล้ า
Freedom from the Known, Ch. 1
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Nobody can put you psychologically into prison
—you are already there!

ไม่ มีใครกักขังจิตใจคุณไว้ ในคุกได้
คุณติดอยู่ในนันแล้ ว!
ในเมือคุณถูกเลียงดูมาตังแต่เด็ก ให้ หาความสุขสําราญให้
ตนเอง และหนีจากตัวคุณเองผ่านความบันเทิง ไม่วา่ จะเป็ น
ศาสนาบันเทิงหรื ออืนๆ ก็เป็ นธรรมดาทีคุณจะถลําลึกลงไปใน
โลกกีฬา โลกของความสนุกสนานเพลิดเพลิน โลกบันเทิง
ทังหมดนีช่วยคุณให้ หนีจากตัวคุณเอง
Krishnamurti to Himself, 18 March 1983

พวกคนรวยต้ องการลืมตนเอง โดยเข้ าไนท์คลับ โดยกิจกรรม
บันเทิง รถยนต์ การท่องเทียว คนฉลาดก็ต้องการลืมตนเอง
พวกเขาจึงเริ มคิดประดิษฐ์ ความเชืออันเลอเลิศ ส่วนคนโง่ก็
ต้ องการลืมตนเอง เขาจึงเชือตามคนอืน พวกเขามีครุ ุคอยสัง
สอนว่าควรทําอะไร คนทะเยอทะยานก็ต้องการลืมตนเอง โดย
การทําอะไรบางอย่าง เมือเราทุกคนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ เมืออายุ
มากขึน เราต่างต้ องการลืมตัวเราเอง เราจึงพยายามมองหาสิง
ทียิงใหญ่กว่าเพือจะเข้ าไปยึดเป็ นหนึงเดียวกัน
The Collected Works, Vol. 8

เมือคุณรู้สกึ ถึงความขาดแคลน ความอ้ างว้ างเดียวดาย คุณก็
พยายามทําให้ มนั สมบูรณ์ พยายามเติมเต็มมันด้ วยความรู้
หรื อกิจกรรม ด้ วยความสนุกบันเทิงหรื อสิงลีลับ ยิงคุณ
พยายามทีจะเติมมันให้ เต็ม ยิงพยายามปกปิ ดมันไว้ สาเหตุที
แท้ จริ งของความอ้ างว้ างเดียวดายก็ยิงถูกฝั งลึกลงไปเท่านัน
The Collected Works, Vol. 3
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You know, when you are very young…

คุณรู้ ไหม เมือคุณยังเยาว์ วัย....
คุณรู้ไหม เมือคุณยังเยาว์วยั เต็มไปด้ วยชีวิตชีวา กระตือรื อร้ น
ไร้ เดียงสา รู้สกึ เบิกบานยินดีในทุกสิงทุกอย่าง แม้ สิงธรรมดาๆ
ทัวไปก็มีความหมาย หินก้ อนเล็กๆ ก็มีความหมายยิงใหญ่ แต่เมือ
เราอายุมากขึน สิงเหล่านันกลับกลายเป็ นเรื องน่าเบือหน่าย จิตใจ
เรากลับโง่ทบึ เพราะเราได้ กลายเป็ นคนมีการศึกษา เรายอมรับชีวิต
ตามเงือนไขทีสังคมกําหนด แล้ วปรับตัวให้ เข้ ากับแบบแผนของ
สังคม เรื องทังหมดนีเรารู้ดี เราไม่เคยหยุดเพือมองดูต้นไม้ หรื อ
ฟากฟ้ายามเย็น หรื อดวงดารา เรารู้วา่ จิตใจของเราเสือมถอยลงทุก
ขณะ เพราะเหตุใดหรื อ ทําไมความรู้สกึ บริ สทุ ธิไร้ มลทินจึงขาด
หายไป ไม่ใช่ความบริ สทุ ธิทีปลูกฝั งขึนด้ วยจิตทีฉลาดเฉลียว
ที“วาดหวัง” จะเป็ นคนบริ สทุ ธิ แต่เป็ นสภาวะอันบริ สทุ ธิทีไม่มีทงั
การปฏิเสธหรื อยอมรับ มันเป็ นอย่างทีมันเป็ น เพราะอะไรหรื อ และ
เมือความแก่ชรามาเยือน เราก็ถกู ทําลายสิน เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน
The Collected Works, Vol. 11

อะไรจะเกิดขึนเมือโลกรอบตัวควบคุมผม เกณฑ์ผมไปเป็ นทหาร
ส่งผมไปสงคราม บอกผมว่าให้ ทําอะไรในเรื องการเมือง เศรษฐกิจ
และศาสนา ถ้ าหากผมหลงเชือฟั ง ซึงพวกเขาล้ วนต้ องการให้ ผม
เชือฟั ง โดยสัญญาว่าในทีสุดสังคมในอุดมคติจะเกิดขึน โดยได้ ยิน
สิงทีคนอืนบอกผมตลอดเวลา ทําให้ ผมค่อยๆ ถลําหลงเชือฟั ง
Beyond Violence, Ch. 13

คุณใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณในโรงเรี ยน เพือขวนขวายหาข้ อมูล
ความรู้ คุณอยูใ่ นโรงเรี ยนสิบถึงสิบห้ าปี แต่คณ
ุ ไม่เคยมีเวลาทีจะ
คิดเกียวกับเรื องเหล่านีเลย ไม่เคยเลยแม้ แต่หนึงสัปดาห์หรื อหนึง
วัน ทีจะคิดเกียวกับเรื องทังหมดนีให้ สมบูรณ์ทะลุปรุโปร่ง นันคือ
เหตุทีทําให้ เรื องเหล่านีดูเหมือนยากเย็น หากคุณให้ เวลากับมัน
คุณก็จะเห็นว่าจิตใจของคุณเคลือนไหว ปฏิบตั กิ ารหรื อทําหน้ าที
อย่างไร
The Collected Works, Vol. 7
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All propaganda is false, and man has lived on
propaganda ranging from soap to God.

การโฆษณาชวนเชือทังหมดเป็ นการหลอกลวง
แต่ มนุษย์ มีชีวิตอยู่กับการโฆษณาชวนเชือ
ตังแต่ เรื องสบู่ไปจนถึงพระเจ้ า
The Only Revolution, Ch. 18

เรากําลังเผชิญกับมหาวิกฤตอันใหญ่หลวงทีนักการเมืองไม่มีทาง
แก้ ไขได้ นักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถเข้ าใจและแก้ ไขวิกฤตนีได้
โลกธุรกิจหรื อโลกแห่งเงินตราก็แก้ ไม่ได้ เช่นกัน
จุดเปลียนไม่ได้ อยูท่ ีการเมือง ศาสนา หรื อโลกวิทยาศาสตร์
แต่อยูใ่ นจิตสํานึกของเราเอง
The Network of Thought, Ch. 1

ความรู้ทางเทคโนโลยี แม้ จะจําเป็ นเพียงใดก็ไม่มีทางแก้ ปัญหาใน
จิตใจเราได้ ปั ญหาจากแรงบีบคันและความขัดแย้ งทางจิตใจ เป็ น
เพราะเราแสวงหาความรู้ทางวิชาการโดยไม่เข้ าใจกระบวนการ
ทังหมดของชีวิต เทคโนโลยีจงึ กลายเป็ นเครื องมือทําลายตัวเราเอง
มนุษย์ผ้ รู ้ ูวิธีแยกอะตอมแต่ไม่มีความรักในหัวใจ
เขากลายเป็ นสัตว์ร้าย
Education and the Significance of Life, Ch. 2

ไม่มีการหลบหนีที “ประเสริ ฐสูงส่ง” การหลบหนีทกุ รูปแบบ
เหมือนกันหมดตังแต่การผ่านความมึนเมาไปจนถึงหนีผา่ นพระเจ้ า
เพราะเราหนีจากสภาพทีเป็ นอยู่จริง ซึงคือตัวเราเอง
คือความยากไร้ ขาดแคลนในจิตใจเรานันเอง
The Collected Works, Vol. 6
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Without freedom man withers away

หากปราศจากอิสรภาพ มนุษย์ กเ็ หียวเฉาตายไป
ตลอดชีวิตของคุณ ตังแต่วินาทีทีคุณเกิดจนกระทังวินาทีทีคุณตาย
เป็ นการปฏิบตั ติ าม การเลียนแบบ การเชือฟั ง การปรับตัวให้ เข้ า
กับกฎเกณฑ์ของสังคม หรื อเข้ ากับลักษณะเฉพาะบางอย่าง ซึง
คือลักษณะนิสยั เฉพาะตัวของคุณเอง

The Collected Works, Vol. 16

การรู้วา่ เราถูกอิทธิพลกําหนดอยูอ่ ย่างไรนัน เป็ นก้ าวแรกทีจะไป
สูอ่ ิสรภาพ แต่เรารู้หรื อยังว่าเราถูกอิทธิพลกําหนดอยูอ่ ย่างไร

The Collected Works, Vol. 8

อิสรภาพเกิดขึนเมือจิตใจผมไม่สบั สน เมือผมไม่ตดิ อยูใ่ นกับดักใดๆ
มีกบั ดักมากมายนับไม่ถ้วน ทังบรรดาคุรุ พระผู้ชว่ ยให้ รอด
นักเทศน์ หนังสืออันเลอเลิศ เหล่านักจิตวิทยาและจิตแพทย์
ทังหมดนันล้ วนเป็ นกับดัก ถ้ าหากผมสับสนและไร้ ระเบียบ
ผมต้ องเป็ นอิสระจากความไร้ ระเบียบนันเสียก่อน ก่อนทีผมจะ
พูดถึงอิสรภาพมิใช่หรื อ ผมควรเริ มจากตรงนี ในตัวผม ในจิตใจผม
ในหัวใจของผม ต้ องเป็ นอิสระจากความกลัวทังหมด ทังความ
วิตกกังวล ความสินหวัง ความเจ็บปวดรวดร้ าวและบาดแผลทีผม
ได้ รับมา มิใช่หรื อ เราจะสามารถเฝ้าดูสิงทังหมดนันด้ วยตนเอง
และเป็ นอิสระจากมันได้ ไหม

Questions and Answers, Ch. 50

ดังนันจึงมีแต่ตวั คุณเท่านัน และนันต้ องเป็ นสภาวะทีเกิดขึนจริ งๆ
สําหรับบุคคลทีจริ งจังอย่างยิงในเรื องทังหมดนี เมือคุณไม่พงพา
ึ
ผู้ใดหรื อสิงใดๆ เพือให้ ชว่ ยเหลือคุณอีกต่อไป เมือนันคุณก็เป็ น
อิสระทีจะค้ นหา เมือมีอิสรภาพก็มีพลังงาน เมือมีอิสรภาพ ก็ไม่
อาจจะทําสิงทีผิดได้ เลย

Freedom from the Known, Ch. 1

หากปราศจากอิสรภาพ มนุษย์ก็จะอ่อนแอโรยรา ถึงแม้ ผลงาน
ของเขาจะยิงใหญ่เพียงใด ไม่วา่ จะเป็ นงานศิลปะ วิทยาศาสตร์
การเมือง หรื อศาสนาก็ตาม

Conversations, Ch. 3
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So you see man imprisoned
by innumerable walls…

คุณเห็นไหมว่ ามนุษย์ ถูกจองจํา
อยู่ในกําแพงมากมายนับไม่ ถ้วน
คุณเคยสังเกตบ้ างไหม ว่าเราสร้ างรัวขึนล้ อมรอบตัวเรา รัว
แห่งการปกป้องตนเอง รัวทีสร้ างขึนเพือสกัดกันความเจ็บปวด
ใดๆ ก็ตาม เป็ นเครื องขวางกันระหว่างคุณกับผู้อืน ระหว่าง
คุณกับครอบครัวของคุณ และอืนๆ
Last Talks at Saanen, Talk 3

คุณเห็นไหมว่า มนุษย์ถกู จองจําอยู่ในกําแพงมากมายนับไม่
ถ้ วน ทังกําแพงทางศาสนา สังคม การเมือง และกําแพงอัน
เป็ นข้ อจํากัดของชาติ กําแพงเหล่านีถูกสร้ างขึนด้ วยความ
ทะเยอทะยานของเขาเอง ด้ วยความมุ่งมาดปรารถนา ความ
กลัว ความหวัง ความต้ องการความมันคงปลอดภัย อคติ
ความเกลียดชัง และความรัก มนุษย์ถกู จองจําอยู่ภายใน
เครื องขวางกันและคุกเหล่านี เขาถูกจํากัดด้ วยแผนทีทีมีสีสนั
แบ่งแยกพรมแดนระหว่างชาติ ถูกจํากัดด้ วยความเป็ น
ปฏิปักษ์ ทางเชือชาติ การต่อสู้ทางชนชัน และความแตกต่าง
ของกลุม่ วัฒนธรรม มนุษย์พยายามแสดงออกถึงสิงทีตนคิด
และรู้สกึ ผ่านกําแพงล้ อมรอบเหล่านี บุคคลผู้ประสบ
ความสําเร็จในการทําให้ ตนเองสุขสบายอยูภ่ ายในทีจองจํานี
เราเรี ยกขานเขาว่า “ผู้ประสบความสําเร็จ”
The Collected Works, Vol. 2

การปรับตัวเข้ ากับสังคมทีเจ็บป่ วยอย่างรุนแรงได้ ดี ไม่ได้ เป็ น
ตัวชีวัดถึงความมีสขุ ภาวะ
Commentaries on Living, Vol. 3
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