เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.
I wonder if you have ever known what love is?

ผมสงสัยว่ าคุณเคยรู้ จักความรั กไหม
เราแบ่งแยกชีวิต เช่นเดียวกับทีเราแบ่งแยกโลก เราพูดถึงความ
รักว่าเป็ นโลกียวิสยั หรื อไม่กเ็ ป็ นเรื องจิตวิญญาณ จึงเกิดการ
ต่อสู้ระหว่างเรื องทางศาสนากับเรื องทางโลก เราแบ่งแยก
สภาวะทีเป็ นความรักจริ งๆออกจากสิงทีคิดว่าเป็ นความรัก เรา
จึงไม่เคยรู้วา่ ความรักคืออะไร

On Living and Dying, Madras 1959

เราพูดกันมากมายถึงความรัก รักพระเจ้ า รักมวลมนุษยชาติ รัก
ชาติ รักครอบครัว แต่ก็น่าแปลกที “ความรัก” เช่นนันมีความ
เกลียดชังอยู่ด้วย คุณรักพระเจ้ าของคุณแต่เกลียดพระเจ้ าของ
คนอืน คุณรักประเทศชาติของคุณ ครอบครัวของคุณ แต่คณ
ุ
ต่อต้ านครอบครัวอืน ต่อต้ านประเทศอืน มนุษย์ทวโลกพากั
ั
น
เชือมโยงความรักเข้ ากับกามารมณ์มากยิงขึน เราไม่ได้ ตําหนิติ
เตียน ไม่ได้ ตดั สิน ไม่ได้ ตีคา่ อะไร เราเพียงแต่สงั เกตสภาพที
กําลังเกิดขึนจริ งๆเท่านัน

Beyond Violence, Ch. 3

ดังนัน เราจึงต้ องค้ นหาว่าความรักคืออะไร ถ้ าความรักมีเหตุ
ทีมา “ฉันรักคุณก็เพราะว่า...” โธ่เอ๋ย! ความรักเช่นนันก็คือ
การค้ านันเอง!

Talk in Brockwood, 28 August 1982

เรารักในความหมายของเราเอง จึงทําให้ ความรักเป็ นเพียง
สินค้ าทีซือขายกัน เรามีสภาพจิตแบบการค้ า แต่ความรักไม่
สามารถซือขายกันได้ ไม่ใช่เป็ นเรื องการให้ และการรับ แต่รัก
เป็ นสภาวะชีวิตซึงปั ญหาทังปวงของมนุษย์ได้ สลายสิน เราไป
ยังบ่อนําด้ วยภาชนะเล็กกระจิดริ ด จึงทําให้ ชีวิตเป็ นเรื อง
ฉาบฉวย ตําต้ อยด้ อยค่า

Krishnamurti: A Biography, by PupulJayakar

ความรักคือปี ติ คือความเบิกบานใจ ไม่ใช่ความรักไร้ สาระที
มนุษย์เสกสร้ างขึน

San Diego 1970, Talk 3
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One cannot begin to alter the condition of the world
without understanding oneself

เราไม่ สามารถเริมการเปลียนแปลงสภาพการณ์ ของโลก
โดยปราศจากความเข้ าใจตนเอง
การปฏิวตั ทิ ีเสริ มสร้ างอย่างเป็ นทังหมดไม่อาจเกิดขึนได้ จนกว่าคุณ
และผมจะเข้ าใจกระบวนการของตัวเราเองอย่างเป็ นทังหมด คุณ
และผมไม่ใช่บคุ คลทีปลีกแยกออกไป แต่เราเป็ นผลของการดินรน
ต่อสู้ทงหมดของมวลมนุ
ั
ษย์ ทีมีทงมายาลวง
ั
ความเพ้ อฝั น ความ
ใฝ่ หา ความโง่เขลา การดินรน ความขัดแย้ ง และความทุกข์ระทม
เราไม่สามารถเริ มต้ นการเปลียนแปลงสภาพการณ์ของโลกโดย
ปราศจากความเข้ าใจตนเอง ถ้ าคุณมองเห็นเช่นนีการปฏิวตั ทิ ี
สมบูรณ์ในตัวคุณจะเกิดขึนทันทีไม่ใช่หรื อ เพราะคุณกําลังค้ นพบ
ตัวคุณเองในแต่ละขณะทีคุณสัมพันธ์กบั คนอืน ความสัมพันธ์ก็มี
ความหมายแตกต่างออกไปโดยสินเชิง ความสัมพันธ์จงึ เป็ นการ
เปิ ดเผยกระบวนการค้ นพบตนเองอย่างต่อเนือง และจากการค้ นพบ
ตนเองนีปฏิบตั กิ ารก็เกิดขึน การรู้จกั ตนเองเกิดขึนได้ โดยผ่าน
ความสัมพันธ์เท่านัน ไม่ใช่โดยการปลีกแยกตน ความสัมพันธ์คือ
ปฏิบตั กิ าร และการรู้จกั ตนเองเป็ นปฏิบตั กิ ารของการรู้ตวั
What Are You Doing with Your Life?

คุณรู้ไหมว่า ความเป็ นตัวตนหมายถึงอะไร ผมหมายถึงแนวคิด
ทังหลาย ความทรงจํา ข้ อสรุป ประสบการณ์ ความตังใจในรูปแบบ
ต่างๆ ความบากบันพยายามโดยตังใจทีจะมีจะเป็ นหรื อไม่มีไม่เป็ น
ความทรงจํา ทีสังสมมาทังของชาติพนั ธุ์ ของกลุม่ ของบุคคล หรื อ
ของเผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล และสิงทํานองนันทังหมด การดินรน
พยายามไปตามสิงทังหมดนีคือความเป็ นตัวตน ซึงมีการแข่งขันชิง
ดีชิงเด่น และความอยากจะมีจะเป็ นอยูใ่ นนันด้ วย กระบวนการ
ทังหมดนันคือความเป็ นตัวตน และจริ งๆแล้ วเมือเราเผชิญกับมันเรา
รู้วา่ มันชัวร้ าย ผมใช้ คําว่า “ชัวร้ าย” อย่างตังใจ เพราะตัวตนนัน
แบ่งแยกและปิ ดกัน กิจของมันไม่วา่ จะประเสริ ฐสูงส่งเพียงใด ก็ยงั
เป็ นกระบวนการแบ่งแยกและปลีกแยกตน เรื องทังหมดนีเรารู้ดี
และเราก็รับรู้ได้ ถึงขณะพิเศษสุดเมือไม่มีความเป็ นตัวตน ซึง
ขณะนันไร้ ความรู้สกึ บากบันดินรน ไร้ ความพยายาม
What Are You Doing with Your Life?
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You have nothing but images…

คุณไม่ มีอะไรเลย นอกจากมโนภาพ
เมือผมพูดว่า “ผมรู้จกั คุณ” ผมหมายถึงผมรู้จกั คุณในอดีต
ผมไม่ได้ ร้ ูจกั คุณจริ งขณะนี ทังหมดทีผมรู้จกั คือมโนภาพทีผมมี
เกียวกับคุณ มโนภาพนันก่อตัวขึนจากการทีคุณพูดชมเชยผม
หรื อดูถกู ผม สิงทีคุณได้ กระทําต่อผม มันก่อตัวขึนจากความ
ทรงจําทังมวลทีผมมีเกียวกับคุณ และมโนภาพทีคุณมีเกียวกับ
ผมก็ก่อตัวขึนในลักษณะเดียวกัน และมโนภาพเหล่านันเองที
สัมพันธ์กนั ซึงขวางกันเราจากการสัมพันธ์กนั จริ งๆ
ดังนันจึงสําคัญทีต้ องเข้ าใจ ไม่ใช่ด้วยปั ญญาความคิด แต่
เข้ าใจจริ งๆ ว่าในชีวิตแต่ละวันของคุณ คุณสร้ างมโนภาพขึน
อย่างไร มโนภาพเกียวกับภรรยาหรือสามีของคุณ เพือนบ้ าน
ลูกๆ ประเทศชาติ บรรดาผู้นําและนักการเมือง รวมทังเทพเจ้ า
ทังหลายของคุณ คุณไม่มีอะไรอืนเลยนอกจากมโนภาพ
Freedom from the Known, Ch. 11

จิตเห็นคําพรรณนาของมันเอง และมันก็ถกู จองจําอยู่
ในคําพรรณนา แต่มนั คิดว่ามันมองเห็นความจริ ง ทว่าในความ
เป็ นจริ งแล้ ว มันถูกจับเอาไว้ ในการเคลือนไหวของมันเอง
Conversations, Ch. 12

ถึงแม้ จะอยู่ร่วมบ้ านเดียวกัน ต่างคนต่างแยกออกจากกัน
ด้ วยความทะเยอทะยาน ความกลัว ความทุกข์โศกของเขาเอง
ก็เช่นกัน คุณมีมโนภาพเกียวกับเธอ และเธอก็มีมโนภาพ
เกียวกับคุณเอง และคุณยังมีมโนภาพเกียวกับตัวคุณเอง
ความสัมพันธ์จงึ เป็ นความสัมพันธ์ของมโนภาพเหล่านี
มันจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ทีแท้ จริ ง
Beyond Violence, Ch. 3
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You exist because you are related

คุณมีอยู่เพราะคุณสัมพันธ์ กัน
ไม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน แม้ ระหว่าง
สองภาพลักษณ์ทีเขาต่างมีตอ่ กันก็หาได้ มีความสัมพันธ์กนั ไม่
แต่ละคนมีชีวิตทีแยกอยู่ในความโดดเดียวของตนเอง
ความสัมพันธ์จงึ เป็ นเพียงการชะเง้ อมองกันข้ ามกําแพงเท่านัน
ดังนันไม่วา่ เราจะเหลียวมองไปทางใด ไม่วา่ จะมองผ่านๆ
หรื อมองลึกๆ อย่างละเอียดถีถ้ วน ก็จะเห็นความทุกข์ทรมาน
จากการดินรนต่อสู้และความเจ็บปวดรวดร้ าวอยู่เสมอ
Conversations, Ch. 12

การมีชีวิตอยู่คือการสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์คอื การดํารงอยู่
“คุณ” มีอยู่ก็เพียงในความสัมพันธ์เท่านัน
ไม่เช่นนัน คุณก็ไม่มีอยู่ การดํารงอยู่ก็ไร้ ความหมาย ไม่ใช่
เพราะสิงทีคุณคิดว่าคุณเป็ นทีทําให้ “ความเป็ นคุณ” ดํารงอยู่
คุณมีอยู่เพราะคุณสัมพันธ์กนั และการไม่เข้ าใจความสัมพันธ์
นันเองทีเป็ นสาเหตุของความขัดแย้ ง
The First and Last Freedom, Ch. 14

คุณไม่อาจค้ นพบตัวคุณเองได้ โดยการปลีกแยกตน ในการถอน
ตัวออกไป แต่ค้นพบได้ ในความสัมพันธ์กบั สังคม กับภรรยา
สามี ญาติพีน้ อง และเพือนมนุษย์ แต่การทีจะค้ นพบว่าคุณมี
ปฏิกิริยาอย่างไร คุณตอบสนองอย่างไร จิตใจต้ องตืนตัวอย่าง
ยิง ต้ องมีความเฉียบไวในการรับรู้
What Are You Doing with Your Life?
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Would you send your children to war
if you loved them

ถ้ าคุณรั กลูกหลานของคุณ
คุณจะส่ งพวกเขาเข้ าสู่สงครามหรื อ
สันติภาพไม่ได้ ขนอยู
ึ ่กบั นักการเมืองหรื อกองทัพ เพราะพวกเขา
เป็ นกลุม่ ผลประโยชน์ทีมีอํานาจและอภิสิทธิล้ นเหลือ สันติภาพ
ไม่ได้ ขนอยู
ึ ่กบั นักบวชหรื อความเชือใดๆ ทุกศาสนาพรํ าสอนถึง
สันติภาพ แต่ตา่ งพากันกระโจนเข้ าสูส่ งคราม นันคือวิถีชีวิตของ
พวกเรา

The Collected Works, Vol. 17

การใช้ ชีวิตในแต่ละวันของเรานีเองทีเป็ นสาเหตุให้ เกิดสงคราม
หากเรายังไม่เปลียนแปลงตัวเราเองอย่างถอนรากถอนโคน
ความเป็ นปรปั กษ์ ทางชาติพนั ธุ์ การทะเลาะเบาะแว้ งกันเหมือน
เด็กไม่ประสีประสาด้ วยอุดมการณ์ทีต่างกัน การเชิดชูธงชาติ
อธิปไตย การเพิมกําลังทหาร และการเข่นฆ่ากันอย่างเป็ นระบบ
ซึงแสนจะทารุณและป่ าเถือนจะต้ องเกิดขึนอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้
Education and the Significance of Life, Ch. 4

คุณจะส่งลูกของคุณเข้ าสูส่ งครามหรื อถ้ าคุณรักพวกเขา คุณ
กล่อมเกลียงเลียงดูพวกเขาอย่างทะนุถนอมจนอายุห้าปี แล้ ว
หลังจากนันคุณก็โยนพวกเขาให้ หมาป่ ากัดกิน นันคือสิงทีคุณ
เรี ยกว่าความรัก ความรักจะมีอยู่หรื อ ในเมือมีความรุนแรง
ความเกลียดชัง และความเป็ นศัตรูกนั
Beyond Violence, Ch. 3

การเป็ นอิสระจากความรุนแรง หมายถึงเป็ นอิสระจากทุกสิงทุก
อย่างทีมนุษย์ยดั เยียดให้ มนุษย์ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นความเชือ
ลัทธิคมั ภีร์ พิธีกรรม ประเทศของฉัน ประเทศของคุณ พระ
เจ้ าของคุณ พระเจ้ าของฉัน ความเห็นของฉัน ความเห็นของ
คุณ อุดมการณ์ของฉัน ทังหมดนีแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน
ดังนันจึงก่อให้ เกิดความรุนแรง
Beyond Violence, Ch. 6
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Are you afraid of public opinion,
what your friends think of you

คุณกลัวความคิดเห็นของผู้คน
กลัวสิงทีเพือนๆคุณคิดเกียวกับคุณหรื อเปล่ า
การทําความเข้ าใจสิงพิเศษสุดซับซ้ อนทีเรี ยกว่าชีวิต เธอต้ องมีจิตที
อ่อนเยาว์และซือบริ สทุ ธิ จิตทีพกพาเอาความกลัวไว้ ในตัวมัน วัน
แล้ ววันเล่าเดือนแล้ วเดือนเล่า เป็ นจิตทีจําเจเหมือนเครื องจักร เธอ
ไม่อาจมีจิตอ่อนเยาว์บริ สทุ ธิสดใส ถ้ าหากความกลัวครอบงําเธออยู่
ถ้ าหากเธอได้ รับการอบรมบ่มเพาะให้ อยูใ่ นความกลัวมาตังแต่เด็กไป
จนวันตาย
On Education

เธอเห็นไหมพวกผู้ใหญ่ตา่ งก็ขลาดกลัว เขาจึงฝึ กฝนพวกเธอให้ อยูใ่ น
ระเบียบวินยั บอกเธอว่าอะไรถูกอะไรผิด บอกเธอว่าต้ องทําสิงนัน
อย่าทําสิงนี ต้ องคิดว่าคนอืนเขาจะพูดอย่างไร เป็ นต้ น มีการควบคุม
บังคับทุกรูปแบบเพือให้ เธอเข้ าไปอยูใ่ นร่องราง ในกรอบ ในแบบแผน
นีคือสิงทีเรี ยกว่าระเบียบวินยั ด้ วยความเป็ นเด็กประกอบกับความ
กลัว เธอจึงปรับตัวตาม แต่นนไม่
ั ได้ ชว่ ยอะไรเธอเลย เพราะถ้ าเธอ
เพียงแต่ทําตัวให้ สอดคล้ องเข้ ากัน เธอก็ไม่เข้ าใจอะไรเลย
Life Ahead

เธอกลัวความคิดเห็นของผู้คนหรื อเปล่า ความคิดเห็นของผู้คนก็คือ
สิงทีเพือน ๆ คิดเกียวกับตัวเธอ พวกเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมือเรา
อายุยงั น้ อย เราต้ องการทีจะให้ ดเู หมือนกัน แต่งตัวเหมือนกัน พูด
เหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ ดแู ตกต่างจากคนอืนๆ แม้ แต่น้อย เพราะ
การทําตัวแตกต่างหมายถึงการไม่ยอมทําตามหรื อไม่ยอมรับแบบ
แผน เมือเธอเริ มจะตังคําถามเกียวกับแบบแผนก็จะมีความกลัว ให้
สอบสวนความกลัวนัน สืบค้ นในเรื องนี อย่าพูดว่า “ผมกลัว” แล้ ว
เลียงหนีจากมัน ลองมองดูมนั เผชิญกับมัน ค้ นให้ พบว่าทําไมเธอจึง
กลัว
On Education

เธอต้ องมีความรู้สกึ แรงกล้ าต่อทุกสิงทุกอย่าง ถ้ าเธอรู้สกึ แรงกล้ าชีวิต
ก็จะไม่เต็มไปด้ วยเรื องเล็กๆ น้ อยๆ เรื องการเมือง เรื องงานอาชีพ
ล้ วนเป็ นเรื องเล็กน้ อย ถ้ าเธอรู้สกึ แรงกล้ า รู้สกึ มีชีวิตชีวา มีพลัง
กระตือรื อร้ น จิตของเธอจะกระจ่างชัด เรี ยบง่าย และเข้ มแข็ง
On Education
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Gradually the real flame of discontent withers away

และแล้ วเปลวเพลิงแห่ งความไม่ พอใจทีแท้ จริง
ก็ค่อยๆ ดับมอดไป
เมือยังเยาว์วยั เธอต้ องการทีจะเปลียนแปลง เธอเปี ยมด้ วย
ชีวิตชีวาและพลังงาน เธออยากปี นต้ นไม้ อยากดูนนดู
ั นี เต็ม
ไปด้ วยความอยากรู้อยากเห็น เมือโตขึนเธอเข้ ามหาวิทยาลัย
เธอเริ มลงหลักปั กฐาน เธอไม่ต้องการจะเปลียนแปลงอีกแล้ ว
เธอบอกว่า “ขอทีเถอะ อย่ามายุ่งกับฉันเลย” มีน้อยคนนักที
ต้ องการจะเปลียนแปลงโลก และยิงน้ อยกว่านันอีกทีต้ องการ
จะเปลียนแปลงตนเอง เพราะคนส่วนใหญ่ร้ ูสกึ ว่าพวกเขาเป็ น
ศูนย์กลางของโลกทีเขามีชีวิตอยู่ และการก่อให้ เกิดการ
เปลียนแปลงต้ องการความเข้ าใจอย่างใหญ่หลวง
K on Education

พวกเราส่วนใหญ่รับรู้ถงึ ปั ญหาทังปวงทีเรามีชีวิตอยู่ ปั ญหา
การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม อุดมการณ์และอืนๆ เมือ
รับรู้ถงึ ทังหมดนันส่วนใหญ่เรารู้สกึ ไม่พงึ พอใจ ในวัยหนุ่มสาว
ความไม่พงึ พอใจนีเสมือนเปลวเพลิงทีทําให้ คณ
ุ รู้สกึ มุ่งมันแรง
กล้ าทีจะทําอะไรบางอย่าง คุณจึงเข้ าร่วมกับพรรคการเมือง
พวกซ้ ายสุดโต่ง พวกปฏิวตั ิสดุ ขัว และอืนๆ ในการเข้ าร่วม ใน
การรับเอาทัศนคติและอุดมการณ์ทีแน่นอนบางอย่าง ทําให้
เปลวไฟแห่งความไม่พงึ พอใจนันริ บหรีลง และดูเหมือนคุณจะ
รู้สกึ พอใจ คุณบอกว่า “นีแหละคือสิงทีฉันอยากทํา” คุณทุ่มเท
หัวใจให้ แก่มนั แต่ถ้าคุณตืนรู้ถงึ ปั ญหาทังหลายทีเกียวข้ องอยู่
คุณจะค่อยๆ ค้ นพบว่าคุณไม่ได้ ร้ ูสกึ พอใจ แต่มนั ก็สายเกินแก้
เพราะคุณได้ อทุ ิศครึงหนึงของชีวิตให้ แก่สิงทีคุณคิดว่าคุ้มค่า
ทีสุด
แล้ วคุณค้ นพบภายหลังว่ามันไม่เป็ นเช่นนัน เมือนันพลังงาน
ความสามารถและแรงขับเคลือนของคุณก็คอ่ ยๆ หมดไป และ
แล้ วเปลวเพลิงแห่งความไม่พอใจทีแท้ จริ งก็คอ่ ยๆ ดับมอดไป
คุณต้ องเคยสังเกตเห็นแบบแผนทีทําตามกันมาตลอดเวลานี
ในคนรุ่นหนึงไปอีกรุ่นหนึง ในตัวคุณเอง ลูกหลานของคุณ ใน
คนหนุ่มสาวและผู้สงู วัย
5th Public Talk Saanen 19th July 1977
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If you do not feel now, then you never will

หากเธอไม่ ร้ ู สึกในวัยนี เธอจะไม่ มีวันรู้ สึกได้ อีกเลย
เมือเย็นวันก่อนเธอสังเกตไหม ฝนตกโปรยปรายแล้ วเทลงมา
อย่างแรง เมฆดํามืด ชอุม่ ฝนดูหนักอึง เมฆขาวสว่างโพลนเรื อ
เรื องด้ วยแสงสีกหุ ลาบ ปุยเมฆดูเบาบางลอยว่อนผ่านไปเหมือน
ขนนก ช่างเป็ นภาพแสนมหัศจรรย์และมีความงามอันยิงใหญ่
ถ้ าหากเธอไม่เห็น ไม่ร้ ูสกึ ถึงสิงทังหมดนีในขณะทีเธอเยาว์วยั
ยังอยากรู้อยากเห็น ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื องใด ยังดูนนดู
ั นี
ยังแสวงหาและถามคําถาม ถ้ าหากเธอไม่ร้ ูสกึ ในวัยนี เธอจะไม่
มีวนั รู้สกึ ได้ อีกเลย เพราะเมือโตขึน ชีวิตจะปิ ดล้ อมเธอไว้ ชีวิต
กลายเป็ นเรื องหนักหนาสาหัส เธอแทบไม่มองดูเนินเขา ไม่
มองดูใบหน้ าทีสวยงามหรื อรอยยิม เมือไม่มีความรู้สกึ รัก ความ
ใจดีมีเมตตา ความอ่อนโยน ชีวิตก็มืดมน น่าเกลียดและ
โหดร้ าย ยิงอายุมากขึน ชีวิตก็ยิงเต็มไปด้ วยเรื องการเมือง การ
งานและครอบครัวของเธอ เธอกลายเป็ นคนหวาดกลัว แล้ ว
คุณสมบัติสดุ พิเศษทีจะมองดูดวงอาทิตย์ตกดิน ดูหมู่เมฆ
ดวงดาวยามคําคืนก็คอ่ ยๆ สูญหายไป ยิงอายุมากขึน ความคิด
ก็เริ มสร้ างหายนะให้ ชีวิต ไม่ได้ หมายความว่าเธอต้ องไม่มี
ความคิดทีคมชัด ไม่มีเหตุผล แต่ถ้าความคิดมีอํานาจเหนือกว่า
จะทําให้ เธอทือทึบและสูญเสียสิงทีละเอียดอ่อนของชีวิต
K on Education

ในขณะทีเธอยังเยาว์วยั จึงสําคัญและจําเป็ นทีจะรักษาจิตใจ
ของเธอให้ เรี ยบง่าย บริ สทุ ธิไร้ มลทิน ถึงแม้ เธอจะมีข้อมูล
ความรู้ทงหมดที
ั
เธอต้ องการ
Life Ahead
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Why cannot man live and die that way?

เหตุใดมนุษย์ จงึ ไม่ สามารถมีชีวิตอยู่
และตายจากไปลักษณะนัน
เมืออายุมากขึนผู้คนมักถูกครอบงําด้ วยความกลัว กลัวตาย
กลัวตกงาน กลัวความคิดเห็นของคนอืน พวกเขาตกอยู่ใน
เงือมมือของความกลัวอย่างสินเชิง จิตเช่นนีไม่สามารถคิดได้
อย่างตรงไปตรงมาอย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่สามารถใช้ เหตุผล
ตามตรรกะ อย่างเป็ นปกติ ถูกต้ องเหมาะสม เพราะมันฝั ง
รากลึกอยู่ในความกลัว ลองสังเกตดูคนรุ่นก่อนๆ เธอจะเห็น
ว่าคนเหล่านันหวาดกลัวทุกสิงทุกอย่างเพียงไร กลัวความตาย
กลัวโรคภัยไข้ เจ็บ กลัวทีจะสวนกระแสจารี ต กลัวจะ
แตกต่างจากคนอืนและกลัวทีจะเป็ นคนใหม่
Krishnamurti on Education

เหตุใดมนุษย์จงึ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่และตายจากไปใน
ลักษณะนัน อะไรหรื อทีทําลายมนุษย์ในทันทีทีลืมตาดูโลกจน
สินลม ลองมองดูเด็กๆ อายุสิบ สิบสอง สิบสามปี เขาเต็มไป
ด้ วยเสียงหัวเราะ พออายุสีสิบเขาก็กลายเป็ นคนหัวแข็ง หยาบ
กระด้ าง กิริยาท่าทางและหน้ าตาของเขาเปลียนไปหมด เขา
ติดอยู่ในแบบแผน
Tradition and Revolution, Ch. 10

การติดอยู่ในคุกแห่งการยึดตนเองเป็ นสําคัญไม่จบสิน ก็เป็ น
ความตายอีกลักษณะหนึง เมือคุณติดอยู่ในความคิดของคุณ
ในความเจ็บปวดรวดร้ าวของคุณ ความเชืองมงายของคุณ
ติดตายด้ านอยู่ในกิจวัตรประจําวันของความเคยชินและความ
สินคิด นีก็คือความตาย ไม่ใช่เพียงการดับสินของกายเท่านัน
The Collected Works, Vol. 15
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That is where a revolution must take place.

ตรงนันแหละทีการปฏิวัตติ ้ องเกิดขึน
เราเห็นได้ ชดั เจนว่ามีความก้ าวหน้ าทีเกิดขึนตามความหมาย
ของคําคํานี มีสิงประดิษฐ์ ใหม่ๆ มีรถยนต์ มีต้ เู ย็น มีเครื องบินที
ประสิทธิภาพสูงขึน มีความสงบแบบผิวเผินในสังคมทีก้ าวหน้ า
และอืนๆ ความก้ าวหน้ าเช่นนีเปลียนแปลงพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตของเราได้ อย่างผิวเผิน แต่จะเปลียนแปลงการคิด
ของเราอย่างถอนรากถอนโคนได้ หรื อ
The Collected Works, Vol. 9

คําตอบทังหมดของเรา ทังด้ านสังคม เศรษฐกิจและศาสนา
ค้ นหามาด้ วยจิตใจทีถูกอิทธิพลครอบงํา ฉะนันไม่วา่ จะเป็ น
ปั ญหาอะไรก็ตาม คําตอบจะถูกอิทธิพลครอบงําหนักขึนเรื อยๆ
ไม่เคยพ้ นไปจากการถูกครอบงํา นันคือเรากําลังค้ นหาคําตอบ
แก่ปัญหาทังปวงด้ วยความคิดทีถูกอิทธิพลครอบงําอยู่เสมอ
The Collected Works, Vol. 7

นันคือวิกฤตสําคัญของชีวิตเรา วิกฤตไม่ได้ อยู่ทีความก้ าวหน้ า
ภายนอก ทางเทคโนโลยี แต่อยู่ทีวิธีคิดของเรา วิถีการดํารงชีวิต
และวิถีทีเรารู้สกึ ตรงนันแหละทีการปฏิวตั ิต้องเกิดขึน
The Collected Works, Vol. 17
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Then what would happen?

แล้ วอะไรจะเกิดขึน
เธอเห็นไหม ด้ วยความกลัวพวกผู้ใหญ่จะอบรมสังสอนให้ เธอ
อยู่ในระเบียบวินยั บอกเธอว่าอะไรผิดอะไรถูก บอกว่าเธอ
ต้ องทําสิงนันอย่าทําสิงนี ต้ องคิดถึงสิงทีคนอืนจะพูด เหล่านี
เป็ นต้ น มีการควบคุมทุกรูปแบบทีจะทําให้ เธออยูใ่ นร่องใน
รอย ในกรอบ ในแบบแผนซึงเขาเรี ยกว่าระเบียบวินยั ด้ วย
ความเยาว์วยั และความกลัวของตนเอง เธอจึงทําตัวให้
สอดคล้ องเข้ ากัน แต่นนไม่
ั ได้ ช่วยอะไร เพราะเมือเธอเพียงทํา
ตัวเข้ ากับแบบแผน เธอก็ไม่ได้ เข้ าใจอะไรเลย
ลองมองแง่มมุ อืนดูบ้าง หากเธอไม่ได้ ถกู อบรมสังสอนให้ มี
วินยั ไม่ได้ ถกู ควบคุม บีบบังคับ เธอจะทําอย่างทีเธออยากทํา
ไหม เธอจะทําตามใจชอบไหม หากไม่มีใครบอกเธอว่าควรทํา
อะไร เธออาจจะทําเช่นนัน แต่เพราะเธอเคยชินกับการถูกบีบ
บังคับให้ อยู่ในกรอบ ปฏิกิริยาตอบสนองก็คือเธออาจทําบาง
สิงซึงตรงกันข้ าม แต่ถ้าหากจากวัยเด็ก ตังแต่แรกทีเธอเข้ า
โรงเรี ยนจนเรี ยนจบ ครูได้ พดู คุยถึงเรื องต่างๆกับเธอ โดยไม่ได้
บอกเธอว่าควรทําอย่างไร เธอจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร
ถ้ าหากตังแต่เธอเริ มเข้ าโรงเรี ยน ครูชีให้ เห็นว่าการเป็ นอิสระ
เป็ นเรื องสําคัญอันดับแรก ไม่ใช่เป็ นเรื องสุดท้ ายเมือเธอใกล้
ตาย เมือเป็ นเช่นนันแล้ วอะไรจะเกิดขึน
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เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.

To discover by searching, doubting,
never accepting…

ค้ นพบโดยการค้ นหา สงสัยกังขา ไม่ ใช่ ยอมรั บ…..
เมือยังเยาว์วยั เธอช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทุกสิงทุกอย่าง
อยากรู้วา่ เพราะอะไรดวงอาทิตย์จงึ ส่องแสง ดวงดาวคืออะไร
อยากรู้ทกุ เรื องเกียวกับดวงจันทร์ และโลกรอบตัว แต่เมือโตขึน
ความรู้กลับเป็ นเพียงแค่การสังสมรวบรวมข้ อมูลทีไร้ ความรู้สกึ
เรากลายเป็ นผู้เชียวชาญ เรารอบรู้เรื องนันเรื องนีมากมาย แต่
เราให้ ความสนใจสรรพสิงรอบตัวเพียงน้ อยนิด
Life Ahead

โดยการทําตามสิงทีคนอืนพูดเธอค้ นพบอะไรบ้ าง หรื อเธอ
ค้ นพบก็ตอ่ เมือเธอค้ นหา สงสัยกังขา และไม่ยอมรับเท่านัน
พวกเราส่วนใหญ่อา่ นหนังสือมากมาย การอ่านนีกําหนด
ลักษณะจิตใจเรา ซึงทําให้ ยากยิงทีจะค้ นพบด้ วยตัวเราเองว่า
อะไรจริ งอะไรลวง เมือจิตใจถูกหล่อหลอมและถูกกําหนดแล้ ว
มันจะค้ นพบความจริ งได้ ก็ด้วยความยากลําบากอันแสนสาหัส
เท่านัน
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หากกล่าวให้ ถกู ต้ อง การศึกษาไม่ใช่เพียงการอ่านตํารับตํารา
การสอบผ่านและมีงานทําเท่านัน การศึกษาเป็ นกระบวนการที
ต่างออกไป มันแผ่ขยายออกไปตังแต่วินาทีทีเธอเกิดไปจนตาย
เธออาจจะอ่านหนังสือมากมายนับไม่ถ้วนและฉลาดหลักแหลม
แต่ผมไม่คิดว่าเพียงความฉลาดหลักแหลมจะเป็ นเครื องบ่งชีถึง
การศึกษา ถ้ าเธอเพียงแค่ฉลาดหลักแหลม เธอก็พลาดสิงต่างๆ
มากมายในชีวิต
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