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To find out what is true, the mind must be free
from belief and non-belief.

เพือการค้ นพบว่ าอะไรคือความจริง
จิตใจต้ องเป็ นอิสระทังจากความเชือและไม่ เชือ
ความเชือไม่ใช่ความจริ ง ความเชือของคุณเป็ นผลจากภูมิหลัง
ของคุณ ศาสนาของคุณ ความกลัวของคุณ พวกคอมมิวนิสต์
และคนอืนๆทีปฏิเสธความเชือ ก็เป็ นผลของอิทธิพลจากภูมิ
หลังของพวกเขาเช่นกัน เพือการค้ นให้ พบว่าอะไรคือความจริ ง
จิตใจต้ องเป็ นอิสระทังจากความเชือและไม่เชือ
The Collected Works, Vol. 8

ตลอดหลายศตวรรษมาแล้ ว ทีเราถูกป้อนข้ อมูลโดยครูของเรา
โดยผู้ทีมีอิทธิพลเหนือเรา โดยตํารับตํารา โดยนักบุญ เรามีชีวิต
อยู่ด้วยสิงทีคนอืนบอกเรา เราเป็ นผลของอิทธิพลทุกชนิด ในตัว
เราจึงไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีสิงใดทีเราค้ นพบด้ วยตัวเอง ไม่มีสิง
เดิมแท้ ทีบริ สทุ ธิและกระจ่างชัด
Freedom from the Known, Ch. 1

โลกใหม่จะก่อเกิดขึนได้ เมือเธอสรรค์สร้ างขึนจากอิสรภาพ
เท่านัน ไม่ใช่จากความกลัว ไม่ใช่จากความงมงายและไม่ใช่
จากการทีใครบางคนพูดไว้ วา่ โลกใหม่ควรจะเป็ นเช่นใด
Life Ahead

- 25 -

เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.
see the causes of war
and turn our back upon them.

มองให้ เห็นสาเหตุของสงครามแล้ วหันหลังให้ มัน

การจะยุติสงครามภายนอก คุณต้ องเริ มด้ วยการยุติสงคราม
ภายในตัวคุณ พวกคุณบางคนอาจจะพยักหน้ า
และพูดว่า “ผมเห็นด้ วย” แต่เมือเดินออกไป คุณก็ทํา
เหมือนเดิมอย่างทีเคยทํามาแล้ วนับสิบหรื อยีสิบปี ก่อน
The First and Last Freedom, Q. 10

อะไรเป็ นสาเหตุให้ เกิดสงคราม สงครามทางศาสนา ทาง
การเมือง ทางเศรษฐกิจ เห็นได้ ชดั ว่าความเชือเป็ นเหตุแห่ง
สงคราม ไม่วา่ จะเป็ นความเชือในลัทธิชาตินิยม อุดมการณ์
หรื อลัทธิคําสอนบางอย่าง เราถูกป้อนด้ วยความเชือ แนวคิด
และลัทธิคําสอนมากมาย จึงก่อให้ เกิดความไม่พอใจ
วิกฤตทุกวันนีมีลกั ษณะผิดธรรมดา และเราในฐานะมนุษย์
ต้ องมุ่งไปตามหนทางแห่งความขัดแย้ งไม่หยุดหย่อนและ
ก่อสงครามอย่างต่อเนือง อันเป็ นผลของการกระทําในชีวิต
แต่ละวันของเรา หรื อไม่เช่นนันเราก็ต้องมองให้ เห็นถึง
สาเหตุของสงครามแล้ วหันหลังให้ มนั
The First and Last Freedom, Q. 10
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You are the ‘coming generation’

คุณเป็ น “คนรุ่ นใหม่ ”
ฉันมันใจว่าเธอได้ ยินอยู่เนืองๆ ทังจากนักการเมือง ครูบา
อาจารย์ พ่อแม่ของเธอและคนทัวไป ว่าเธอเป็ น “คนรุ่นใหม่”
แต่เมือพวกเขาพูดถึงเธอว่าเป็ นคนรุ่นใหม่ เขาไม่ได้ หมายความ
ตามทีพูดจริ งๆ เพราะเขาต้ องการให้ แน่ใจว่าเธอจะปฏิบตั ิตาม
แบบแผนเก่าๆ ของสังคม จริ งๆ แล้ วเขาไม่ได้ ต้องการให้ เธอ
เป็ นมนุษย์ใหม่ชนิดทีแตกต่างออกไปเลย
Krishnamurti on Education

เธอผู้เยาว์วยั “คนรุ่นใหม่” จะสามารถก่อให้ เกิดโลกใหม่ที
แตกต่างออกไปได้ อย่างสินเชิง ก็ตอ่ เมือเธอได้ รับการศึกษา
เพือให้ เป็ นอิสระและไม่ถกู บังคับให้ ทําในสิงทีเธอไม่ได้ รักหรื อไม่
เข้ าใจ ด้ วยเหตุนีจึงสําคัญมากในขณะทีเธอยังเยาว์ทีจะเป็ นผู้
ปฏิวตั ิอย่างแท้ จริ ง ซึงหมายถึงไม่ยอมรับอะไรเลย แต่สืบค้ นใน
เรื องทังปวงนีเพือค้ นหาว่าอะไรคือความจริ ง จากนันเธอจึงจะ
สรรค์สร้ างโลกใหม่ได้ ไม่เช่นนันแล้ ว แม้ วา่ เธอจะให้ ชือมัน
แตกต่างออกไป เธอก็ยงั คงสืบต่อในโลกเก่า โลกแห่งความ
ทุกข์ทรมานและการทําลายล้ างซึงยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี
Life Ahead

พวกเขาต้ องการให้ คณ
ุ เป็ นเหมือนเครื องจักรกล ให้ เข้ ากับ
จารี ตได้ เหมาะเจาะ ให้ ทําตัวสอดคล้ อง ให้ เชือ ให้ ยอมรับ
อิทธิพลอํานาจ ถึงแม้ วา่ สภาพการณ์จะเป็ นเช่นนี แต่หากคุณ
สามารถปลดปล่อยตัวคุณเองเป็ นอิสระจากความกลัวได้ อย่าง
แท้ จริ ง ไม่ใช่อย่างเป็ นทฤษฎี ไม่ใช่เป็ นอุดมคติ ไม่ใช่เพียง
ความกลัวภายนอก แต่เป็ นอิสระภายในจิตใจอย่างแท้ จริ ง
อย่างลําลึก เมือนันแหละคุณจึงจะเป็ นมนุษย์ทแตกต่
ี
างออกไป
คุณจึงจะเป็ น “คนรุ่นใหม่”
Krishnamurti on Education
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You must question everything,
including your pet beliefs

คุณต้ องตังคําถามต่ อทุกสิงทุกอย่ าง
รวมทังความเชือทีคุณเชิดชู
ความปรารถนาทีจะเลียนแบบเป็ นปั จจัยทีทรงพลังในชีวิตเรา
ไม่เพียงในระดับผิวเผินเท่านันแต่ในระดับทีลึกอย่างยิงด้ วย
เราแทบจะไม่มีความคิดและความรู้สกึ ทีเป็ นอิสระเลย
Education and the Significance of Life, Ch. 3

ในวัยเยาว์ สิงสําคัญไม่ใช่การพอใจเพียงคําอธิบาย แต่คือการ
ค้ นหาว่าจะมีสติปัญญาได้ อย่างไรเพือค้ นพบความเป็ นจริ ง
ของสรรพสิง เราไม่อาจเป็ นคนมีสติปัญญาถ้ าหากเราไม่เป็ น
อิสระ มักพูดกันว่า อิสรภาพเกิดขึนก็ตอ่ เมือเราแก่ตวั ลงและ
ฉลาดปราดเปรื องเท่านัน แต่แน่นอนอิสรภาพต้ องเกิดขึนใน
ขณะทีเรายังเยาว์วยั ซึงไม่ใช่อิสรภาพทีจะทําตามใจชอบ แต่
เป็ นอิสระทีจะเข้ าใจสัญชาติญาณและแรงกระตุ้นเร้ าของเรา
เองอย่างลุม่ ลึก
Life Ahead

คุณต้ องตังคําถามต่อทุกสิงทุกอย่าง รวมทังความเชือทีคุณ
เชิดชู อุดมการณ์ของคุณ อิทธิพลอํานาจเหนือคุณ คัมภีร์ของ
คุณ นักการเมืองของคุณ ซึงหมายถึงคุณต้ องมีคณ
ุ สมบัติของ
ความช่างสงสัยระดับหนึง ถ้ าเป็ นเช่นนันคุณก็จะถามคําถาม
ทีถูกต้ อง ถ้ าหากคําถามนันถูกต้ อง คุณจะได้ คําตอบทีถูกต้ อง
เพราะในการถามคําถามทีถูกต้ องเผยให้ คณ
ุ เห็นคําตอบในตัว
คําถามนันเอง
Beyond Violence, Ch. 8
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Be free, live happily, joyously, …

จงเป็ นอิสระ มีความสุขและเบิกบาน....
เธอยังเยาว์วยั อยู่ แต่เมือโตขึนเธอจะรู้วา่ จิตใจมนุษย์ตกอยูใ่ น
นรกอย่างไร แบกรับความทุกข์ทรมานมาหนักหน่วงอย่างไร
เพราะมนุษย์ส้ รู บกับตัวเขาเอง กับภรรยาและลูกๆ กับเพือนบ้ าน
และพระเจ้ าของเขาเอง มนุษย์อยูใ่ นความทุกข์โศกความสับสน
และไร้ ความรักความโอบอ้ อมอารี ความปราณีและเอือเฟื อเผือแผ่
เขาคนนันอาจจะมีปริ ญญาเอกตามติดชือของเขา หรื ออาจเป็ น
นักธุรกิจมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคัน แต่หากเขาไม่มีความรัก
ไม่เอืออาทร ไม่ร้ ูสกึ เห็นอกเห็นใจ ไม่ปราณีแท้ จริ งแล้ วเขาก็เลว
ยิงกว่าสัตว์เพราะเขามีสว่ นร่วมในการทําลายล้ างโลก ฉะนัน
ในขณะยังเยาว์เธอต้ องรู้เรื องเหล่านีทังหมด เรื องเหล่านีต้ อง
ปรากฏแก่เธอ ต้ องตีแผ่ให้ เธอได้ รับรู้เพือทีจิตใจเธอจะได้ เริ มคิด
ใคร่ครวญ ไม่เช่นนันเธอก็จะเป็ นเหมือนคนอืน ๆ ทัวโลก
และหากไร้ ซงความรั
ึ
ก ความอาทร การรู้จกั ให้ และความใจกว้ าง
เอือเฟื อเผือแผ่ ชีวิตกลายเป็ นเรื องน่าเกลียดน่ากลัว ด้ วยเหตุนี
เราจึงต้ องพิจารณาใคร่ครวญถึงปั ญหาความรุนแรงทังปวง การ
ไม่เข้ าใจความรุนแรงและความโง่เขลาคือความไม่มีสติปัญญา
ไม่มีวฒ
ั นธรรม ชีวิตนันไพศาล เพียงการขุดรูเล็ก ๆ ให้ ตนเอง
แล้ วฝั งตนอยูใ่ นรูเล็ก ๆ นัน แล้ วต่อสู้ขบั ไล่คนอืนไม่ใช่การมีชีวิต
มันขึนอยูก่ บั เธอ จากนีเป็ นต้ นไปเธอต้ องรู้เรื องทังหมดนี เธอต้ อง
เลือกโดยสมัครใจว่าจะดําเนินไปในหนทางของความรุนแรงหรื อ
ลุกขึนต่อต้ านสังคม
จงเป็ นอิสระ มีชีวิตอยูอ่ ย่างมีความสุขและเบิกบาน ไม่เป็ นศัตรูกนั
ไม่เกลียดชังใดๆแล้ วชีวิตก็แตกต่างไปโดยสินเชิง ชีวติ จะมี
ความหมาย เปี ยมด้ วยความเบิกบานและชัดเจน

K on Education
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When you lose your relationship with nature,
you lose your relationship with man.

เมือคุณสูญเสียความสัมพันธ์ กับธรรมชาติ
คุณก็สูญเสียความสัมพันธ์ กับเพือนมนุษย์
ต้ นสนเร้ ดวูดอันอลังการ อายุร่วมหลายร้ อยปี ถูกโค่นลงในไม่กี
นาทีเพือนําไปสร้ างรัว ทําเก้ าอีและสร้ างบ้ านยักษ์ ใหญ่ผ้ แู สน
อัศจรรย์จากไปแล้ ว มนุษย์บกุ รุกผืนป่ าลึกเข้ าไปเรื อยๆ ทําลาย
ผืนป่ าเพือใช้ เป็ นทุ่งหญ้ าเลียงสัตว์และสร้ างบ้ าน ทุกหนทุกแห่ง
ผืนป่ าและสัตว์ป่ากําลังจะสูญหายไปเพือมนุษย์ ความงามของ
โลกถูกทําลายจนเสือมโทรม รถยนต์และตึกสูงๆ ผุดขึนในทีทีไม่
คาดคิด
เมือคุณสูญเสียความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและฟากฟ้าอัน
ไพศาล คุณก็สญ
ู เสียความสัมพันธ์กบั เพือนมนุษย์
Krishnamurti Foundation Trust Bulletin 56, 1989

เธอรู้ไหมความรักคืออะไร เธอรู้ไหมการรักคนอืนเป็ นอย่างไร
การเอาใจใส่ดแู ลต้ นไม้ แปรงขนให้ สนุ ขั เลียงดูสางขนให้ มนั
ความรู้สกึ ใส่ใจเป็ นจุดเริ มต้ นของความอาทร เธอรู้ไหมยิงเธอใส่
ใจดูแลสรรพสิงเธอก็ยิงมีความรู้สกึ ละเอียดอ่อน เราจึงต้ องมี
ความอาทร ความรู้สกึ อ่อนโยน เมตตาปราณีและ
เอือเฟื อเผือแผ่ ความอาทรเป็ นสิงหนึงทีหาได้ ยากทีสุด เป็ น
ความรู้สกึ อาทรอย่างแท้ จริ งไม่วา่ ผู้คนจะใจดีกบั เราหรื อไม่ก็
ตาม ทุกคนมีความอาทรเมือยังเยาว์วยั เธอรู้สกึ มีไมตรี จิตต่อ
ผู้คน เธอมองดูสรรพสิงและยิมง่ายแต่เมือโตขึนคุณสมบัติ
ทังหมดนันจะหายไป การทีจะมีความอาทรไปตลอดชีวติ เป็ น
เรื องทียากทีสุดเรื องหนึง หากปราศจากความอาทรชีวิตก็วา่ ง
เปล่า เธออาจจะมีลกู ๆ มีบ้านสวยมีรถยนต์และอืนๆ แต่
หากไร้ ซงความอาทรชี
ึ
วิตก็เหมือนดอกไม้ ทีไร้ กลินหอม เป็ น
ส่วนหนึงของการศึกษาไม่ใช่หรื อทีจะทําให้ เกิดความอาทรและ
ด้ วยความอาทรเท่านันทีปี ติสขุ และความรักจะอุบตั ิขนได้
ึ
On Education
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There is no essential difference
between the old and the young

ผู้ใหญ่ และผู้เยาว์ แทบไม่ แตกต่ างกันเลย
ทังสองฝ่ ายล้ วนตกเป็ นทาสของความอยากและการสนองตอบ
ความอยากของตนเอง วุฒิภาวะไม่ได้ พฒ
ั นาไปตามวัยแต่
ขึนอยู่กบั ความเข้ าใจ บางทีความรู้สกึ แรงกล้ าในการช่างคิดช่าง
ค้ นเป็ นเรื องง่ายกว่าสําหรับผู้เยาว์ เพราะผู้ใหญ่ผ่านชีวิตมาจน
บอบชํา เหนือยหน่ายกับความขัดแย้ งสารพัดและความตาย
รูปแบบต่างๆก็รอคอยอยู่ในอนาคตอันใกล้ ซึงไม่ได้ หมายความ
ว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถรักษาความตังใจทีจะคิดสงสัยใคร่ร้ ูเอาไว้
ได้ เพียงแต่ทําได้ ยากกว่าผู้เยาว์เท่านันเอง
ช่วงเวลาในวัยเยาว์คือโอกาสทีจะสืบค้ นและทดลองทุกสิงทุก
อย่าง
Education and the Significance of Life, CH. 2

เพราะเหตุใดจิตใจเราจึงเก่าแก่ มันแก่ในความหมายของการถูก
ใช้ การมาก เสือมสภาพ คิดซําซากติดอยู่ในความเคยชิน
มากมายใช่ไหม ไม่วา่ จะเป็ นความเคยชินทางเพศ ทางศาสนา
การงาน หรื อความเคยชินต่างๆของความทะเยอทะยาน จิตใจ
แบกภาระหนักหน่วงด้ วยประสบการณ์และความทรงจําเหลือ
คณานับ ถูกทําลายและทําร้ ายด้ วยความทุกข์โศก ทําให้ มนั ไม่
สามารถมองเห็นอะไรได้ สดใหม่ มันมักตีความสิงทีเห็นไปตาม
ความทรงจํา ข้ อสรุป สูตรสําเร็จของมันเอง มักอ้ างอิงตามคน
อืนอยู่เสมอ มันถูกครอบงําด้ วยอํานาจอิทธิพล มันเป็ นจิตใจที
เก่าแก่
คุณสามารถเห็นได้ วา่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน การศึกษาทังหมด
ของเราเป็ นเพียงการปลูกฝั งให้ สงสมความทรงจํ
ั
า สมองของ
คุณจมปลักอยู่ในสิงทีพวกเขาพูดซําๆ แล้ วคุณก็ได้ ปริ ญญาและ
ดําเนินต่อไปในกระบวนการนัน ไม่วา่ จะเป็ นการงาน กิจวัตร
เป็ นกระบวนการทีซําซากไม่หยุดหย่อน ดังนันสิงทีกําลัง
เกิดขึนก็คือจิตใจเราถูกยัดเยียดให้ ท่วมท้ นด้ วยอํานาจอิทธิพล
โดยแรงกดดัน แรงผลักดันและแรงบีบคัน เรากําลังทําให้ มนั
เหนือยล้ าอ่อนแรง เสือมลงเพราะมันไม่ได้ ถกู ใช้ งาน
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"Transform society" is one of our catch-phrases,
an easy assertion

“ต้ องเปลียนแปลงสังคม”
สโลแกนทีประกาศออกมาง่ ายๆ
“ต้ องเปลียนแปลงสังคม” เป็ นหนึงในสโลแกนทีเราประกาศ
ออกมาง่ายๆ ว่าเราต้ องทําอะไรสักอย่างเกียวกับโลก ประหนึง
โลกแยกแตกต่างอย่างยิงจากตัวเรา เราสร้ างความน่า
สะพรึงกลัวนี สงครามเหล่านี ความสับสนวุน่ วายบ้ าคลัง
ขึนมาในโลกทุกวันนีเราไม่สามารถเปลียนแปลงมันได้ ถ้าหาก
เราไม่ร้ ูวา่ จะคิดอย่างไรเกียวกับปั ญหานี เราไม่สามารถคิด
เกียวกับปั ญหาได้ จนกว่าเราจะตระหนักถึงมัน และคุณไม่
สามารถตระหนักถึงมันประหนึงว่ามันเป็ นปั ญหานอกตัวคุณ
คุณสร้ างปั ญหาขึน ฉะนันคุณจึงควรตระหนักรู้ตวั ของคุณเอง
ไม่ใช่คนอืน
Public Talk, Madras, India, 1947

โลกคือคุณ ตัวคุณคือปั ญหา ปั ญหาไม่ได้ แยกแตกต่างไปจาก
คุณ โลกคือสภาพทีสะท้ อนออกจากตัวคุณ โลกไม่สามารถ
เปลียนแปลงได้ จนกว่าคุณจะเปลียน
Commentaries on Living 2, Ch. 16

การทีจะรู้จกั ตนเอง เราต้ องตระหนักรู้ตวั เราในขณะทีจิตใจ
ทํางานซึงคือความสัมพันธ์ คุณไม่อาจค้ นพบตัวคุณเองได้ โดย
การแยกตัวโดดเดียวหรื อถอยห่างออกไป ในความสัมพันธ์
เท่านันทีคุณจะค้ นพบตัวเอง ทังในความสัมพันธ์กบั สังคม กับ
สามีภรรยาของคุณ กับพีน้ อง กับผู้คน แต่การค้ นพบว่าคุณมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ อย่างไร ตอบสนองอย่างไรจิตใจจําต้ องตืนตัว
อย่างยิงยวด เฉียบไวต่อการรับรู้
What Are You Doing with Your Life?
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What are you educated for, anyway?

คุณได้ รับการศึกษาเพืออะไร
คุณได้ รับการศึกษาเพืออะไร คุณอาจจะเป็ นนักสังคมวิทยา นัก
มานุษยวิทยาหรื อนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีจิตทีเชียวชาญเฉพาะทาง
จิตทีทํางานอยูแ่ ต่ในส่วนเสียวของพืนทีทังหมดของชีวิต คุณเต็ม
ล้ นไปด้ วยความรู้และถ้ อยคํา เต็มไปด้ วยคําอธิบายและการให้
เหตุผลอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ ทว่าบางทีในอนาคต
คอมพิวเตอร์ อาจทําสิงทังหมดนีได้ ดีกว่าคุณโดยไร้ ขีดจํากัด
การศึกษาอาจจะมีความหมายทีแตกต่างออกไปโดยสินเชิง ไม่ใช่
เป็ นเพียงการถ่ายทอดสิงทีพิมพ์อยูบ่ นหน้ ากระดาษเข้ าสูส่ มอง
ของคุณ การศึกษาอาจจะหมายถึงการเปิ ดประตูเพือหยังเข้ าสู่
กระแสอันกว้ างใหญ่ไพศาลของชีวิต มันอาจจะหมายถึงการเรี ยน
ว่าจะมีชีวิตอยูอ่ ย่างเป็ นสุขและเป็ นอิสระอย่างไรโดยปราศจาก
ความเกลียดชังและความสับสน แต่อยูใ่ นปี ติสขุ ยิง การศึกษาทุก
วันนีทําให้ เรามืดบอด เราเรี ยนเพือต่อสู้แก่งแย่งชิงดีกนั ยือแย่งกัน
มากยิงๆ ขึนแน่นอนการศึกษาทีถูกต้ องนันก็เพือค้ นหาวิถีชีวิตที
แตกต่างออกไป เพือปลดปล่อยจิตใจให้ เป็ นอิสระจากอิทธิพล
ครอบงําของมันเอง
Conversations, Ch. 5

ทังหมดของจิตใจคุณถูกครอบงํา ไม่มีสว่ นใดเลยทีไม่ถกู ครอบงํา
นีคือความจริ งไม่วา่ คุณจะชอบหรื อไม่ก็ตาม เพราะคุณคิด
เกียวกับมัน มันจึงยังอยูใ่ นขอบข่ายของความคิด ฉะนันจิตใจจึง
ถูกครอบงํา คุณสามารถคิดค้ นทฤษฎีมากมายเกียวกับมันและ
ความพยายามใดๆก็ตามเพือปลดปล่อยตัวมันเองก็ยงั ถูกครอบงํา
อยูเ่ ช่นกันแล้ วจิตใจจะทําอย่างไรดี หรื อ อีกนัยหนึงสภาวะจิตใจ
เช่นใดทีรู้วา่ มันถูกครอบงําและตระหนักว่าความพยายามใดๆก็
ตามทีจะปลดปล่อยตัวมันเองจากการถูกครอบงําก็ยังถูกครอบงํา
อยูน่ นเอง
ั
เมือคุณพูดว่า “ฉันรู้วา่ ฉันถูกครอบงํา” คุณรู้จริงๆ หรื อมันเป็ น
เพียงถ้ อยคําเท่านัน คุณรู้ด้วยศักยภาพเท่าเทียมกับเมือคุณเห็น
งูเห่าหรื อไม่
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So few of us are capable of love

พวกเราน้ อยคนนักทีสามารถรั กได้
ความรักคือความสุขเพลิดเพลินหรื อ ความสุขเพลิดเพลินคือผลผลิต
ของความคิด เมือวันวานคุณมีความสุขเพลิดเพลินต่างๆนานา แล้ ว
คุณก็หวนคิดถึงมัน คุณคิดสร้ างมโนภาพเกียวกับมันภาพแล้ วภาพ
เล่า การคิดนันกระตุ้นคุณ การกระตุ้นเร้ านันให้ ความสุขเพลิดเพลิน
แก่คณ
ุ ไม่วา่ จะเป็ นความสุขทางกามารมณ์ หรื ออืนๆ
คุณเรี ยกความรู้สกึ นันว่าความรัก ทว่านันคือความรักหรื อ ในเมือ
ความสุขเพลิดเพลินนันมีความไม่สมหวังคับข้ องใจ ความเจ็บปวด
ชอกชําใจ และการพึงพิง ทางด้ านจิตใจคุณไม่ได้ พงพิ
ึ งผู้อืนหรอก
หรื อ หากคุณพึงพิงแล้ วคุณบอกว่า"ฉันรักเธอ"นันคือความรักหรื อ
ในการพึงพิงนันมีความกลัวอยูด่ ้ วยไม่ใช่หรื อ
San Diego 1970, Talk 3

สําหรับพวกเราส่วนใหญ่ ความรักคือการครอบครองเป็ นเจ้ าของ
ทว่าทีใดมีความอิจฉาริ ษยา ทีนันจะมีความเกลียดชังและความ
โหดร้ าย ความรักเกิดขึนและเบ่งบานเมือไม่มีความเกลียด ไม่มี
ความอิจฉา ไม่มีความทะเยอทะยานเท่านัน หากไร้ ความรัก ชีวิตก็
เหมือนแผ่นดินทีแห้ งแล้ งแตกระแหงทุรกันดารป่ าเถือน แต่ขณะใด
ทีมีความเอืออาทรมันก็เหมือนผืนแผ่นดินทีสดชืนเบิกบานด้ วยนํา
ชุม่ ฉําด้ วยฝน ด้ วยความงาม เราต้ องเรี ยนรู้เรื องทังหมดนีเมือยัง
เป็ นเด็ก ไม่ใช่เมือโตแล้ วซึงสายเกินไป เมือถึงเวลานันเธอก็
กลายเป็ นนักโทษทีถูกจองจําอยูใ่ นสังคม ในสภาพแวดล้ อม นักโทษ
ของสามีหรื อภรรยา และหน้ าทีการงาน จงค้ นหาด้ วยตนเองว่า
เธอสามารถทีจะประพฤติปฏิบตั ดิ ้ วยความรู้สกึ เอืออาทรได้ ไหม
On Education

พวกเราน้ อยคนนักทีสามารถรักได้ น้ อยคนนักทีต้ องการความรัก
เรารักตามความหมายของเราเอง จึงทําให้ ความรักเป็ นเพียงสินค้ า
ทีแลกซือกันได้ เรามีสภาพจิตแบบการค้ า แต่ความรักซือขายกัน
ไม่ได้ แลกเปลียนกันก็ไม่ได้ เราไปยังบ่อนําด้ วยภาชนะเล็กกระจิด
ริ ด ชีวิตจึงกลายเป็ นเรื องฉาบฉวย ตําต้ อยด้ อยค่า
Krishnamurti: A Biographyby Pupul Jayakar
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We lose this feeling when we grow up. Why?

เราสูญเสียความรู้ สึกนีไปเมือเติบใหญ่ ด้ วยเหตุใดหรื อ
ขณะทียืนอยู่บนเนินเขานัน เราเห็นเทือกเขาหิมาลัยทอดยาว
กว่าสามร้ อยไมล์ จากฟากฟ้ าหนึงแทบจรดขอบฟ้าอีกฟาก
หนึง หุบเขาทังลึกและมืด ยอดเขาสลับซับซ้ อนปกคลุมด้ วย
หิมะตลอดกาล มองไม่เห็นบ้ านสักหลัง ไม่มีหมู่บ้าน ไม่มี
กระท่อมน้ อย แสงอาทิตย์สาดส่องต้ องยอดสูงแล้ วทันใดนัน
เทือกเขาทีทอดยาวไม่ร้ ูจบก็สว่างโพลนขึนตลอดทังทิวแถว
โลกชะงักงันด้ วยความงามสุดพรรณนา แล้ ววันใหม่ก็เริ มขึน
Meeting Life,Ch.19

เมือยังเยาว์วยั เรารู้สกึ เบิกบานยินดีทีได้ ชีวิตมา ได้ ยินเสียง
นกร้ องยามเช้ า ได้ เห็นเนินเขาหลังฝนตก เห็นโขดหินแวววาว
และใบไม้ เปล่งประกายด้ วยแสงอาทิตย์ เห็นหมู่เมฆลอยผ่าน
ไป ให้ ร้ ูสกึ สดชืนในเช้ าทีแจ่มใส หัวใจเต็มเปี ยมและจิตใจ
กระจ่างชัด เราสูญเสียความรู้สกึ นีไปเมือเติบโตขึนเพราะ
ความวิตกกังวล ความกลัดกลุ้มใจ การทะเลาะเบาะแว้ ง
ความเกลียดชัง ความกลัวและการดินรนไม่จบสินเพือหา
เลียงชีวิต วันเวลาล่วงเลยไปกับการทะเลาะเบาะแว้ งกันการ
ชอบและชังกัน มีความสุขบ้ างก็แค่ชวครู
ั ่ยาม เราไม่เคยได้
ยินเสียงนกร้ อง ไม่มองดูต้นไม้ เหมือนเมือครังยังเยาว์ ไม่เห็น
นําค้ างบนยอดหญ้ า ไม่เห็นนกกางปี กบินถลาร่อน อีกโขด
หินตามแนวภูเขาทีเป็ นประกายระยิบระยับด้ วยแสงแดดยาม
เช้ า เมือเราเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ เราไม่เคยมองเห็นสรรพสิง
เหล่านีอีกเลยเพราะเหตุใดหรื อ ฉันไม่ร้ ูวา่ เธอเคยถามคําถาม
นีบ้ างไหม ฉันคิดว่าจําเป็ นทีต้ องถาม ถ้ าหากเธอไม่ถามใน
วัยนี ในไม่ช้าเธอจะติดกับ
K on Education
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เนือหา ภาพนิ ทรรศการ ขนาด 60*210 ซม.
You have only one head…

คุณมีเพียงศีรษะเดียวเท่ านัน…
จงถนอมรักษามันให้ ดีเพราะมันเป็ นสิงมหัศจรรย์ ไม่มี
เครื องจักรหรื อคอมพิวเตอร์ ชนิดใดจะเทียบเทียมศีรษะได้ มัน
ซับซ้ อนอลังการ มีความสามารถเป็ นทีสุด แยบยลและสรรค์
สร้ างสิงต่างๆ ได้ มากมาย สมองเป็ นคลังสังสมประสบการณ์
ความรู้และความทรงจํา ความคิดทังหมดผุดขึนจากสมอง สิงที
สร้ างขึนโดยสมองนันมหัศจรรย์เหลือเชือ ไม่วา่ จะเป็ นภัย
อันตราย ความสับสนวุน่ วาย ความทุกข์โศก สงคราม ความฉ้ อ
ฉลบิดเบือน มายาลวง อุดมการณ์ ความเจ็บปวดและทุกข์
ระทม อีกทังเหล่ามหาวิหาร มัสยิดอันงดงามและวัดวาอาราม
อันศักดิสิทธิสิงทีสมองสร้ างขึนและความสามารถของมันนัน
ช่างน่าอัศจรรย์
แต่สิงหนึงทีปรากฏชัดว่าสมองทําไม่ ได้ คือการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของมันอย่ างสินเชิงในความสัมพันธ์ของมันกับอีก
สมองหนึง
Krishnamurti Journal

เพราะเหตุใดเราจึงรู้สกึ ไม่มนคงปลอดภั
ั
ยในความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ขอให้ ร่วมสืบค้ นกับผมว่าทําไมมนุษย์จงึ รู้สกึ ไม่
มันคงปลอดภัย คุณไม่ร้ ูเรื องนีหรื อ หรื อว่าผมสร้ างเรื องขึนมา
เอง หากว่าเรารู้สกึ มันคงปลอดภัยเราจะไม่พดู ถึงพระเจ้ า เราจะ
ไม่พดู ถึงความมันคงปลอดภัย แต่เพราะรู้สกึ ไม่มนคงปลอดภั
ั
ย
เราจึงแสวงหาสิงตรงกันข้ าม
That Benediction is Where You Are

ความสัมพันธ์เป็ นกระจกส่องสะท้ อนให้ เราเห็นตัวเราอย่ างที
เราเป็ น ในความสัมพันธ์นนเองที
ั
เราสามารถค้ นพบสภาพที
เราเป็ นอยู่จริงๆ ค้ นพบปฏิกิริยาของเรา อคติ ความกลัว
ความซึมเศร้ า ความวิตกกังวล ความอ้ างว้ างเดียวดาย ความ
ทุกข์โศก ความเจ็บปวดรวดร้ าว และความโทมนัสของเรา
Mind Without Measure

- 36 -

