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คาํปราศรยั 

หากทานมาเพื่อฟงคนทีค่ิดวาอาจจะถายทอดภูมิปญญาได 
ทานคดิผิดเพราะวาภูมิปญญาทีแ่ทจริงนัน้ 
ไมสามารถสงผานทางสือ่หนังสือ หรือทางคาํปราศรัย 
ภูมิปญญาทีแ่ทอยูในสวนลึกของการตระหนักรูของทาน 
เชนเดียวกับ ความรักทีแ่ทจริงอยูที่สวนลึกของหัวใจของทาน  

หากทานมาโดยถกูผลักดนัจากผูที่กลาวราย หรือ ผูที่ไมจริงใจ 
เพื่อจะมาฟงบุคคลผูนี้โดยหวังที่จะเอามาใชเปนขอโตแยงกับเ
ขาในภายหลัง ทานกําลังมาผิดทาง 
เพราะวาคนผูนี้ไมไดอยูที่นี่เพื่อเรียกรองใดๆ ไมไดใชทาน 
เพราะเขาไมไดตองการตัวทาน  

ทานฟงคนที่ไมรูจักกฎทีค่วบคุมจักรวาล 
คนที่ไมรูจักกฏของประวตัิศาสตร 
ไมรูเร่ืองถึงความสัมพนัธที่ควบคุมคนในปกครอง 
คนผูนี้มุงไปที่มโนธรรมของทานที่ไกลจากตวัเมืองและไกลจา
กความทะเยอทะยานทีเ่จ็บปวด ตรงนั้นในตัวเมืองทัง้หลาย 
ที่ๆแตละวันเปนความปรารถนาทีถู่กตัดทิ้งโดยความตาย 
ที่ๆความรักกอเกิดความเกลียดชัง 
ที่ๆการใหอภัยกอเกิดการแกแคน 
ตรงนั้นในเมืองของคนรวยและคนจน 
ตรงนั้นในสนามที่ใหญโตมโหฬารของผูคนทีเต็มไปดวยความ
รับผิดชอบแหงความทกุขทรมานและความเศราโศก  
ทานทรมานเม่ือความเจ็บปวดกัดกินรางการของทาน 
ทานทรมานเม่ือความหิวโหยครอบงํารางกายทาน 
ทานไมเพียงแคทรมานกับความเจ็บปวด 
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หรือความหิวโหยในขณะนัน้ 
ทานทรมานกับผลทีเ่กิดขึ้นจากโรคภัยตางๆกับรางกายของทา
นดวยเชนกัน 
ทานควรแยกแยะความทุกขทรมานออกเปนสองแบบ 
ความทกุขทรมานที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บ 
(ตองขอบคณุความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่ทาํใหความทุก
ขทรมานประเภทนี้สามารถยอนกลับไปได 
เชนเดียวกับตองขอบคณุ 
กฎแหงความยุติธรรมทีท่ําใหความหิวโหยสามารถ ลดลงได) 
ความทกุขทรมานอีกประเภทไมไดเปนเพราะโรคภัยไขเจ็บจา
ก แตมันมีสาเหตุมาจากสิ่งนั้น: ถาทานเคล่ือนไหวไมได 
ถาทานมองไมเห็นหรือไมไดยิน ทานทรมาน 
ถึงแมวาความทุกขทรมานนีจ้ะมาจากรางกายหรือมาจากโรคภั
ยจากตัวทาน จริงแลวความทุกขทรมานนี้มาจากจิตใจ  
มีความทกุขทรมานอีกประเภทที่ไมสามารถลดลงเพราะความก
าวหนาทางวิทยาศาสตรหรือเพราะความกาวหนาของความยุติ
ธรรม 
ความทกุขทรมานประเภทนีจ้ะอยูในจิตใจของทานซึ่งจะเผชิญ
กับศรัทธา เผชิญกบัความสุขในการมีชีวิตอยู 
เผชิญกบัความรัก 
ทานควรที่จะรูวาความทกุขทรมานนี้อยูบนพืน้ฐานของความรุ
นแรงที่อยูในจิตสาํนกึของคณุเอง 
ทานทรมานเพราะวาทานกลัววาจะสูญเสียสิ่งที่ทานมีหรือสิ่งที่
ทานสูญเสยีไปแลวหรือกับสิง่ที่ทานสิ้นหวังที่จะเอ้ือมถึง 
ทานทรมานเพราะไมมีหรือเพราะทานรูสึกกลัวทั่วๆไป... 
ศัตรูที่ย่ิงใหญของมนษุยคือ ความกลัวตอโรค 
ความกลัวตอความยากจน ความกลัวตอความตาย 
ความกลัวตอความเหงา 
ทั้งหมดนี้เปนความทุกขทรมานจากจิตใจของทาน 
ทั้งหมดนั้นแสดงใหเห็นความรุนแรงภายใน 
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ความรุนแรงที่อยูในจิตใจของทาน 
ทานจงสังเกตวาความรุนแรงมักเกิดขึ้นจากความปรารถนา 
ย่ิงความรุนแรงมีมากเทาไร 
แรงปรารถนาของเขาก็ย่ิงต่าํมากเทานั้น 
ผมอยากจะเสนอเร่ืองราวที่เกิดขึ้นเม่ือนานมาแลว 

มีนักเดินทางคนหนึ่งที่ตองเดินไกล 
เขามัดสัตวของเขาไวกบัรถมา 
และออกเดินทางไปยังปลายทางทีแ่สนไกลดวยเวลาที่จํากัด 
สัตวตัวนั้นเขาเรียกวา ความจําเปน รถมาคือ ความปรารถนา 
ลอรถนั้นคือ ความพอใจ และสิ่งอ่ืนๆคือ ความเจ็บปวด 
ดังนั้นนักเดินทางผูนั้นควบคมุรถมาไปทางขวาท ี ทางซายท ี
แตก็ยังมงไปยังจุดหมายปลายทาง 
ย่ิงรถมาเดินทางไดรวดเร็วมากเทาไร 
ลอรถแหงความพอใจและความเจ็บปวดก็ย่ิงไปเร็วมากขึ้นเทา
นั้น 
มันเช่ือมถึงกันราวกับอยูฝากเดียวกันและบรรทุกของราวกับเป
นรถมาแหงความปรารถนา 
เนื่องจากเปนการเดินทางทีย่าวนาน 
นักเดินทางของเราจึงเร่ิมรูสกึเบื่อ 
เขาจึงตัดสนิใจทําการตกแตงรถมาดวยเคร่ืองประดับสวยงามต
างๆ และนั้นกค็ือสิ่งทีเ่ขาทาํไปเร่ือยๆ 
หากแตวาย่ิงรถมาแหงความปรารถนาสวยมากเทาไร 
ความจําเปนก็ย่ิงหนักขึ้นเทานั้น 
ในลักษณะเชนนี้บนเสนทางที่คดเคีย้วและบนเนินเขาทีส่งูชัน 
สัตวที่นาสงสารก็ไมมีแรงที่จะลากรถมาแหงความปรารถนาได 
บนถนนที่เต็มไปดวยทราย 
ลอแหงความพอใจและความทุกขทรมานก็จมอยูกบัพื้น 
จนกระทั่งวันหนึ่งนักเดนิทางรูสึกสิ้นหวังเนื่องจากระยะทางที่ย
าวนานและหางไกลจากจุดหมายปลายทาง 



การเยียวยาจากความทุกข
 

 

10 

 

 

เขาจึงตัดสนิใจทําสมาธคิิดเกี่ยวกบัปญหานั้นในคนืนั้น 
ในขณะทีท่ําสมาธิอยูนั้นเขาก็ไดยินเสยีงมาเพื่อนเกาเขา 
เขาทําความเขาใจขอความนั้น 
ในวันรุงขึ้นเขาจึงถอดเคร่ืองประดับตกแตงรถมาของเขา 
ปลดปลอยมันจากน้ําหนักทีม่าก และในไมชา 
เจาสตัวตัวนัน้ของเขาก็คอยๆเดินไปขางหนามุงไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ถึงอยางไรกต็าม 
เขากไ็ดเสียเวลาทีเ่ขาไมสามารถทวงกลับคืนมาได 
ในคืนตอมาเขาทาํสมาธิอีกคร้ังและไดเขาใจในคําแจงอีกคร้ัง
ของเพื่อนเขาวาตอนนี้เขาตองรับภาระงานที่ยากลําบากเปนสอ
งเทา เพราะมันหมายถึงการปลดปลอย 
ในเวลารุงเชาเขาไดทิ้งรถมาแหงความปรารถนา 
เปนเร่ืองจริงทีว่าหากทําเชนนั้นแลวเขาจะสูญเสียลอแหงความ
พอใจไปดวย 
แตวาเขาก็จะสูญเสียลอแหงความทกุขทรมานไปดวยเชนกัน 
เขาขี่หลังสตัวแหงความจําเปน 
และเร่ิมควบมาผานไปยังทุงหญาสีเขียวจนกวาจะถึงจุดหมายป
ลายทาง 
ทานจงสังเกตดูวาความปรารถนานั้นจะตอนเราใหจนมุมไดอย
างไร ความปรารถนามีคุณลักษณะแตกตางกันไป 
ความปรารถนาทีข่ั้นต่ํา และความปรารถนาระดับสูง 
เพิ่มความปรารถนานั้น เอาชนะความปรารถนานั้น 
ชําระลางความปรารถนานั้น! 
ที่ทานไดเสียมันไปพรอมกับวงลอแหงความพอใจ 
และกับวงลอแหงความทุกขทรมาน  
ความรุนแรงที่มีในตัวคนถูกขับเคล่ือนโดยความปรารถนา 
ไมไดเปนเพียงโรคในจิตสาํนึกของเขาเทานั้น 
แตก็ยังกระทาํในโลกของคนอ่ืนๆซึ่งเอาไปปฏิบตัิกบัคนที่เหลือ
อีกท ี
อยาคิดวาผมหมายถึงความรุนแรงเฉพาะทีเ่กิดจากอาวธุในสง



การเยียวยาจากความทุกข
 

 

11 

 

 

ครามที่ๆ คนใชทาํลายคนอ่ืน 
สิ่งนี้คือรูปแบบของความรุนแรงทางรางกาย 
ยังมีความรุนแรงทางเศรษฐกิจอีกดวย 
ความรุนแรงทางเศรษฐกิจนีเ้ปนในลักษณะการเอาเปรียบอีกค
นหนึ่ง เกดิขึ้นเม่ือคณุขโมยของของคนหนึ่ง 
เกิดขึ้นเม่ือคณุไมไดเปนพี่นองกับอีกคนหนึ่งแลว 
แตทานเปนนกนกัลา ลาพี่นองของทาน ยังมีอีกแบบ 
ความรุนแรงทางดานเช้ือชาติ 
ทานคดิวาทานไมไดใชความรุนแรงในกอกวนคนอ่ืนที่ไมมีเช้ือ
ชาตเิดียวกับทานใชไหม 
ทานคดิวาทานไมไดใชความรุนแรงในการทาํลายช่ือเสยีงของ
อีกคนหนึ่งเพราะไมมีเช้ือชาติเดียวกับทานใชไหม 
ความรุนแรงทางศาสนา: 
ทานคดิวาทานจะไมใชความรุนแรงนี้เม่ือทานใหเราทาํงาน 
หรือเม่ือทานปดประตทูางออก หรือเม่ือทานไลใครบางคนออก 
เพราะวาเขาไมไดนับถือศาสนาเดียวกับเราใชไหม 
ทานคดิวามันจะไมมีความรุนแรงเกิดขึน้กับคนที่ไมเห็นดวยกับ
หลักการของทาน โดยการดูหม่ินดูแคลน 
หรือตอนคนที่อยูในครอบครัวทาน 
หรือกับคนที่ทานรักใหจนมุม 
เปนเพราะเขาไมแสดงตนเปนคนในศาสนาของทานใชหรือไม
? 
มีอีกความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกกําหนดขึน้โดยความไรวั
ฒนธรรม 
หากทานตองการเอารูปแบบการดาํเนนิชีวติของทานใสในอีก
คนหนึ่ง ทานตองเอาสิ่งที่ทานอยากเปนใสในตัวเขา 
แตวาใครกันทีเ่ปนคนบอกวาทานคือบคุคลตวัอยางที่ควรที่จะติ
ดตาม   
ใครกันที่บอกทานวาทานสามารถกาํหนดรูปแบบการดําเนินชีวิ
ตเพียงเพราะทานช่ืนชอบ? เบาหลอรูปแบบนั้นอยูที่ไหน? 
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และรูปแบบที่ทานจะกาํหนดอยูที่ไหน?..นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งข
องความรุนแรง 
มีเพียงวิธีเดียวที่ทานจะสามารถยุติความรุนแรงในตัวทานและ
คนอ่ืนรวมทั้งคนที่อยูรอบๆตวัทานดวยความศรัทธาที่อยูภายใ
นและการทําสมาธ ิ
ไมมีทางออกปลอมๆจะสามารถจัดการกับความรุนแรงได 
โลกใบนี้กาํลังจะแตกสลายและดูเหมือนจะยุตคิวามรุนแรงนั้นไ
มไดสักท!ี  
อยามองหาทางออกปลอมๆ 
ไมมีนโยบายใดที่จะสามารถแกปญหาความรุนแรงทีบ่าคล่ังนี้ไ
ด 
ไมมีพรรคหรือการเคล่ือนไหวบนโลกนี้ที่สามารถยุตคิวามรุนแ
รงได ไมมีทางออกปลอมๆสาํหรับความรุนแรงบนโลกใบนี้... 
พวกเขาบอกผมวาเด็กหนุมสาวที่มีความคิดแตกตางกันไปกําลั
งมาหาประตูเพื่อที่จะออกจากความรุนแรงและความทุกขทรมา
นภายในนี ้ เขาใชยาเสพติดเพื่อเปนทางออก 
อยามองหาทางออกปลอมๆใดๆเพือ่ยุติความรุนแรงนั้น 

พี่นองทั้งหลาย: 
ทําตามกฎงายๆแบบนี้เปรียบเสมือนกอนหินธรรมดาๆ 
และกอนหิมะกอนนี ้ และพระอาทิตยดวงนี ้ ที่อวยพรใหกับเรา 
พี่นองทั้งหลาย: 
จงนําความสงบสขุมากับไปทานและใหกับผูอ่ืนดวย 
พี่นองทั้งหลาย: 
ในประวตัิศาสตรมนษุยแสดงสีหนาทีทุ่กขทรมาน 
จงมองหนาที่ทกุขทรมานนัน้...,  
แตจงจําไววามันจําเปนทีต่องเดินหนาตอไป 
จําเปนที่จะตองเรียนรูที่จะหัวเราะและจําเปนที่จะตองเรียนรูที่จ
ะรัก  

สําหรับทาน พี่นองของผม ผมขอมอบความหวังนี้ 
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ความหวังแหงความปติยินด ี ความหวังแหงความรัก 
เพื่อที่จะไดยกระดับหัวใจของทานและยกระดบัจิตวิญญานทา
นและเพื่อทีท่านไมลืมยกระดับรางกายทานดวย  

 
 

บันทึก: 

1. การเผด็จการทหารของประเทศอารเจนตินา 
ไดหามมิใหดําเนินการสาธารณะใดๆในตวัเมืองตางๆ 
ดังนั้นจึงไดมีการเลือกสถานที่ที่เปลาเปล่ียวที่รูจักกันในน
าม ปุนตา เด บากาส  
ซึ่งอยูชายแดนระหวางประเทศชิลีและประเทศอารเจนตนิ
า 
ตั้งแตรุงเชาจะมีเจาหนาที่มาควบคุมเสนทางการเขาออก 
พวกเขาสามารถแยกแยะแหลงเก็บปนกล 
ยานพหานะทางทหาร และคนตดิอาวธุ 
ในการเขาออกนัน้จะตองแสดงเอกสารที่จําเปนและขอมูล
สวนบคุคล 
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความขดัแยงกับสื่อตางประเทศ  
ในทิวทัศนที่งดงามของภเูขาที่เต็มไปดวยหิมะ 
ซิโลไดเร่ิมการปราศัยตอหนาผูฟงสองรอยคน 
วันนั้นเปนวนัที่เหน็บหนาวและเงียบเหงา 
เวลาประมาณเที่ยงวันทุกอยางก็สิ้นสุดลง  

2. นั้นคือการปราศัยตอหนาสาธารณะคร้ังแรกของซิโล 
ในเนื้อความที่คอนขางเปนบนกวีอธิบายวาความรูที่สาํคั
ญที่สุดสาํหรับชีวิตเรา (ความรูทีแ่ทจริง) 
ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือทั้งหลาย 
หรือที่มีในกฏแหงจักวาล แตมันคอืประสบการณสวนตวั 
ความรูทีส่ําคัญทีสุ่ดสาํหรับชีวิตคนเราคือ 
ความเขาใจในความทุกขทรมานและการเอาชนะมัน  
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หลังจากนั้น เขาก็ไดแสดงบทความงายๆในหลายๆตอน 

1. 
เร่ิมดวยการแยกแยะระหวางความเจ็บปวดทางรางกายแล
ะผลของมัน 
มีการรองรับกันวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความ
ยุติธรรมจะสามารถทําใหมันหายกลับไปได  
ซึ่งแตกตางจากความทกุขทรมานทางจิตใจที่ไมสามารถ

ลบมันไดดวยเทคโนโลยีและความยุติธรรมนั้น; 2. 

การทนทกุขทรมานมีดวยกนัสามทาง: ทางการรับรู 

ทางความทรงจํา และทางจินตนาการ; 3. 

ความทกุขทรมานเผยใหเห็นถึงสถานะของความรุนแรง; 

4. ความรุนแรงมีตนกําหนดิมาจากความปรารถนา; 5. 
ความปราถนามีหลายระดับและหลายรูปแบบ 

ทําความเขาใจในเร่ืองนั้น (“ดวยการทําสมาธ”ิ) 

จะชวยใหสามารถกาวไปขางหนาได ดังนั้น: 6. 

ความปรารถนา  (“ย่ิงต่ํามากเทาไร 

มันก็คือความปราถนามากเทานั้น”) 
ทําใหเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอตัวเองและยังเปนพิษต

อความสัมพนัธกับผูอ่ืน; 7. 
สังเกตเห็นไดถึงรูปแบบทีแ่ตกตางกันไปของความรุนแรง

และเพียงแคความรุนแรงทางกายภาพทีเ่ปนตัวหลัก; 8. 
จําเปนที่ตองคิดถึงพฤตกิรรมงายๆที่ช้ีทางในการดําเนนิชี

วิต (“บรรลุดวยคําสั่งนั้น”): เรียนรูที่จะนาํความสงบสขุ 
ความปติยินด ีและโดยเฉพาะอยางย่ิงความหวัง. บทสรุป: 
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วิทยาศาสตรและความยุตธิรรมเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อเอาชน
ะความเจ็บปวดในเผาพนัธุมนุษย 
การเอาชนะความปรารถนาขั้นต่าํเปนสิ่งสาํคัญที่จะเอาช
นะความทกุขทรมานทางจิตใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมองจากภายใน 
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I. การทาํสมาธ ิ
 
 

1. ตรงนี้จะพิจารณาวาชีวิตที่ไมมีความหมายจะเปล่ียนเปน
ชีวิตที่มีความหมายและสมบรูณแบบไดอยางไร 

2. ตรงนี้มีความปติยินดี มีความรัก รักรางกาย รักธรรมชาต ิ
รักมนุษยชาต ิและรักในพระวิญญาน  

3. ตรงนี้จะปฏิเสธการเสยีสละ จากความรูสกึผดิ 
และจากการขมขูจากชีวิตหลังความตาย  

4. ตรงนี้โลกไมไดตอตานกับความเปนนิรันดร  
5. ตรงนี้จะกลาวถึงววิรณที่เกดิจากการทาํสมาธิเพื่อการค

นหา  
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II. การเตรยีมความพรอมเพือ่ทาํความเขาใ
จ 

 
 
 

1. ตัวผมรูวาทานจะรูสกึอยางไร 
เพราะวาผมสามารถรับรูไดจากสถานะของทาน 
แตวาทานไมสามารถรูไดวาจะสัมผัสกับสิ่งที่ผมบอกไดอ
ยางไร 
ดังนั้นหากผมไดบอกกลาวอันใดโดยไมหวังสิ่งใดมากไ
ปกวาการใหมอบความสขุและปลดปลอยจากความเปนม
นุษย ขอใหทานพยายามที่จะทําความเขาใจมันดวย  
 

2. อยาคิดวาทานจะสามารถเขาใจไดโดยการโตเถียงผม 
หากทานคดิวาสิ่งนีข้ัดตอความเขาใจของทาน 
ทานสามารถที่จะช้ีแจงไดคณุสามารถทําได 
แตนัน่ไมใชหนทางที่สอดคลองกับกรณีนี้  

 
3. ถาทานถามผมวาทัศนคติทีเ่หมาะสมนั้นคืออะไร 

ผมจะตอบวาคือการทาํสมาธใินเชิงลึกและไมรีบรอนตอ
สิ่งที่ผมอธิบายในทีน่ี ้

 
4. หากทานอางวาทานมีเร่ืองดวนทีต่องจัดการ 

ผมจะตอบวาถาความปรารถนาของคุณคอืการที่จะไดน
อนหลับหรือตาย ฉันจะไมคัดคานเลย 

 
5. อยาโตแยงวาทานไมชอบวธิีการนําเสนอเร่ืองราวตางๆ

ของผม เพราะเม่ือทานชอบทานผล 
ทานก็ไมไดเอยถึงเปลือก   
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6. ผมจะขยายความในลักษณะที่ผมคิดวามันใหประโยชน 

ไมขออธิบายในสิ่งที่ไมพึงประสงค 
นั่นสําหรับคนที่มีความโหยหาในสิ่งตางๆที่หางไกลจาก
ความจริงจากภายใน 



14 

 

 

 
 

III. ความไรความหมาย 
 
 

เปนเวลาหลายวันที่ผมคนพบความขัดแยงที่ย่ิงใหญ: 
บรรดาผูที่มาพรอมกับความลมเหลวในจิตใจ 
สามารถที่จะใหความสวางกบัชัยชนะคร้ังสุดทาย 
บรรดาผูที่รูสกึไดถึงความเปนผูชัยชนะ จะอยูบนทางเดิน 
ราวกบัเปนพืชผกัแหงชีวิตทีพ่รามัวและมัวหมอง 
เปนเวลาหลายวันที่ผมไดเห็นแสงจากความมืดที่มืดมิด 
มันไมไดถูกนํามาดวยการสอน แตเกิดขึ้นดวยการทาํสมาธ ิ

ดังนั้นเผมจึงบอกกับตัวเองในวันแรกวา: 
 

1. สิ่งตางๆในชีวตินั้นไมไดมีความหมายอะไร 
ถาทกุอยางตองจบลงดวยความตาย 

 
2. ทุกๆเหตผุลของการกระทําตางๆ 

ไมวาจะเปนเหตุผลที่ยอดแยหรือเหตุผลที่ยอดเย่ียมก็ตา
ม 
มันคือความฝนใหมที่ทิ้งความวางเปลาไวขางหนาเสมอ 

 
3. พระผูเปนเจาคือบางสิ่งที่ไมแนนอน 

 
4. ศรัทธาคอืบางสิ่งที่แปรปรวนมากเชนเดียวกับเหตผุลและควา

มฝน  
 

5. “สิ่งที่คนแตละคนควรทาํ” 
สามารถถกเถียงกันไดอยางเต็มที ่
แตทายสุดก็ไมมีบทสรุปที่ชัดเจนที่ชวยในการใหคาํอธบิ
ายเหลานี้ได  
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6. “ความรับผิดชอบ” 
ของคนที่ไดสัญญากับบางสิง่บางอยาง 
ไมไดย่ิงใหญกวาความรับผดิชอบของคนที่ไมไดสัญญา 

 
7. ผมไปที่ใดก็ขึน้อยูกบัความสนใจของผม 

นี่ไมไดทําใหผมเปนคนขีข้ลาด 
แตก็ไมไดทําใหผมเปนวีรบรุุษ 

 
8. “ความสนใจของผม” ไมใชการแกตัว 

และไมทาํใหอะไรเสียหาย 
 

9. “เหตุผลของผมนัน้” 
ไมใชสิ่งที่ดีกวาหรือแยกวาเหตุผลของคนอ่ืนๆ 

 
10. ความโหดรายทาํใหผมหวาดกลัว 

แตวาไมใชเพราะมันทําใหผมกลัวและไมใชเพราะตวัมั
นเอง แตมันเปนเพราะวามันดีกวาหรือแยกวาความด ี 

 
11. สิ่งที่พูดในวนันี้ทั้งจากผมและจากคนอ่ืนๆ 

ใชไมไดในวันพรุงนี้  
 

12. ความตาย ไมไดดีกวาการมีชีวิตอยู 
หรือการไดถือกาํหนิดมา 
แตวามันก็ไมใชสิ่งที่แยกวาเชนกัน 

 
13. ผมไดคนพบจากประสบการณและการทาํสมาธิ  

ไมไชจากการเรียนรูวา 
สิ่งตางๆในชีวตินั้นไมไดมีความหมายอะไร 
ถาทกุอยางตองจบลงดวยความตาย   
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IV. การพึง่พาอาศยั  
 
 

วันที่สอง: 
 

1. ทุกสิ่งทีผ่มทํา ทีผ่มรูสึก ที่ผมคิด ไมไดขึ้นอยูกับผม  
 

2. ผมเปนคนแปรปรวนและก็ขึน้อยูกับสภาพแวดลอม 
เม่ือผมตองการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมหรือตองการเป
ล่ียนแปลง“ตัวเอง” 
สภาพแวดลอมจะเปนตวัที่เปล่ียนแปลงผม 
ดังนั้นผมจะมองหาเมืองหรือสถานที่ธรรมชาต ิ 
มองหาการหลุดพนทางสังคม 
หรือการตอสูใหมๆ ทีแ่สดงใหเห็นถึงการดาํรงอยูของผม... 
ในแตละกรณีนั้น 
สภาพแวดลอมเปนตัวทําชวยผมตัดสินใจดวยทัศนคติในแ
บบทีเ่อ้ือตอสิ่งที่ผมสนใจและเอ้ือตอสภาพแวดลอม  

 
3. ผมกลาวไปแลววา มันไมสาํคัญวาอะไรหรือใครตัดสินใจ 

ผมไดกลาวไปในโอกาสตางๆวาผมตองมีชีวติอยู 
เพราะวาผมอยูในสถานะภาพแหงการมีชีวติ 
สิ่งที่ผมไดพูดไปทั้งหมดนี ้ ไมมีอะไรจะรับประกนัได 
ผมสามารถที่จะตัดสินใจวา จะลังเลหรือจะยึดม่ัน 
ไมวาจะอยางไรก็ตามสิ่งหนึง่ก็จะดีกวาอีกสิ่งหนึ่งแคเพียง
ช่ัวคราว ไมมีสิ่งใดที“่ดีกวา”หรือ“แยกวา”กันเสมอไป  

 
4. หากใครบางคนบอกผมวา คนที่ไมกินเขาจะตาย 

ผมจะตอบเขาวา เปนไปเชนนัน้อยางแนนอน 
เขาจําเปนตองกินเพราะมันถูกกระตุนจากความจําเปน 
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แตผมจะไมเสริมวา การตอสูเพือ่การกนินั้น 
เปนการรับรองการมีชีวิตอยู  
แลละผมกไ็มไดกลาววามันเปนสิ่งที่ไมดี 
ผมจะกลาวเพยีงวามันเปนเร่ืองของแตละบคุคล 
หรือเปนความจําเปนสวนรวมเพื่อความอยูรอด 
โดยปราศจากความหมายใดๆในขณะสูญเสียตอการตอสู
คร้ังสุดทายนั้น  

 
5. ผมจะกลาวอีกวา ผมสงเสริมการตอสูของคนจน 

คนที่ถกูเอาเปรียบและคนทีถู่กไลลา 
ผมจะบอกวาผมรูสึกเหมือน “ไดเติมเต็มหัวใจ” 
กับการชวยเหลือนี ้
แตผมก็จะเขาใจวาผมไมตองหาคําอธิบายใดๆ  
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V. ความแคลงใจในความหมาย  
 

วันที่สาม: 
 

1. บางคร้ังที่ผมไดรับขอเท็จจริงมากอนทีส่ิ่งนั้นจะเกิดขึ้น 
 

2. บางคร้ังที่ผมจับไดถึงความนึกคิดที่อยูหางไกล 
 

3. บางคร้ังผมไดบรรยายถึงสถานทีท่ี่ผมไมเคยไดไป  
 
4. บางคร้ังผมบอกไดอยางแมนยําวาเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ผ

มไมอยู 
 

5. บางคร้ังความปตยิินดีที่มันมหาศาลทาํใหผมรูสึกทวมทน 
 

6. บางคร้ังความเขาใจโดยสมบรูณ มันก็รุกรานผม 
 

7. บางคร้ังการเห็นดวยกับทกุอยาง กท็ําใหผมมีความสขุ 
 

8. บางคร้ังผมกต็องยุตคิวามฝนของผม 
และมองความเปนจริงในรูปแบบใหม  

 
9. บางคร้ังผมก็จําได 

ราวกบัวาไดเห็นอีกคร้ังในสิง่ที่ผมเพิ่งเห็นเปนคร้ังแรก  

...และทั้งหมดนัน้กท็ําใหผมตองเอาไปคิด ผมตระหนักไดวา 
หากปราศจากประสบการณเหลานั้น 
ผมคงจะไมสามารถละทิ้งเร่ืองไรสาระนี้ได 
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VI. ความฝนและการตืน่  
 
 

วันที่สี่: 
 

1. ผมไมสามารถเช่ือวาสิ่งที่ผมเห็นในความฝนวามันเปนคว
ามจริง หรือสิ่งที่เห็นในกึ่งความฝน 
หรือสิ่งที่เห็นในขณะตื่น แตผมก็ยังคงฝนตอไป  

 
2. ผมสามารถเช่ือในเห็นสิ่งทีผ่มเห็นในขณะตื่นวาเปนความ

จริงและไมใชความฝน 
นั่นไมไชเพราะประสาทสัมผสัของผม 
แตมันคอืสิ่งตางๆที่มีในความคิดผม เม่ืออางถึง “ขอมูล” 
ที่ไดไตรตรองแลว 
เพราะวาขอมูลทีบ่ริสทุธิแ์ละขอมูลที่คลุมเคลือจะถกูสงออ
กมาโดยสัมผสัภายนอก 
และสัมผสัภายในและจากความทรงจํา 
สิ่งที่ใชไดนั่นคือความคิดของผม 
มันรูเม่ือตื่นและมันเช่ือเม่ือหลับ 
นานๆคร้ังผมจะรับรูความเปนจริงในรูปแบบใหม 
และหลังจากนั้นผมก็เขาใจวาโดยปกตสิิ่งที่เห็นมันก็เหมือ
นความฝนหรือกึ่งความฝนนัน่เอง  

มีวิธีทีแ่ทจริงในการทาํใหตืน่: 
มันคือสิ่งที่นาํผมไปสูการทําสมาธิเชิงลึกเกี่ยวกบัสิ่งที่ไดพูดไปจ
นถึง ณ จุดนี ้
และมันกเ็ปนสิ่งหนึ่งที่เปดประตูใหฉันคนพบความหมายของสิ่ง
ที่มีอยูทั้งหมด   
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VII. การปรากฏตวัของพลงั  
 

วันที่หา: 
 

1. ตอนทีผ่มตื่นขึ้นมาจริงๆนั้น 
ผมกําลังปนจากความเขาใจหนึ่งสูอีกความเขาใจหนึ่ง 

 
2. ตอนทีผ่มตื่นขึ้นมาจริงๆ ผมไมมีพลังในการที่จะปนตอไป 

ผมอาจจะตองดึงพลังของผมออกมา 
พลังนั้นอยูทัว่รางกายผม 
พลังทั้งหมดนั้นอยูทัว่ไปจนถึงเซลลทีเ่ล็กทีสุ่ดของรางกาย
ผม พลังงานนี้ไหลเวียนไดเร็วและรุนแรงกวาเลือด  

 
3. ผมคนพบวาเม่ือมีการเคล่ือนไหว 

พลังงานนั้นจะรวมอยูในทกุๆจุดของรางกายผม 
และจะหายไปเม่ือไมมีการกระทาํใดๆ  

 
4. ในชวงที่เจ็บปวย พลังงานนั้นก็หายไป 

หรือสะสมลงในตําแหนงที่ไดรับผลกระทบ 
แตถาหากสามารถฟนฟูสูสภาวะปกติได 
โรคภัยตางๆก็จะเร่ิมถอยหายไป 

 
 
ชาวบานบางคนรูเร่ืองนีแ้ละทําการเรียกพลังงานเหลานีก้ลับมา
โดยผานทางขั้นตอนตางๆทีทุ่กวนันี้เรามองวามันแปลกประหลา
ด. 

ชาวบานบางคนรูเร่ืองนีแ้ละไดดําเนินการสื่อสารพลังงานดังกล
าวกบัผูอ่ืน ในไมชาก็ไดเกิด  
“แสง”แหงความเขาใจและแมกระทั่งเกิด 
“ปาฏิหาริย”ทางกายภาพได 
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VIII. การควบคมุพลงั  
 

วันที่หก: 
 

1. มีวิธีที่ในการกาํหนดทิศทางและมุงความสนใจไปยังพลังที่
ไหลเวียนอยูในรางกาย 

 
2. มีจุดควบคุมอยูในรางกาย 

จุดควบคุมเหลานีข้ึ้นอยูกับสิง่ตางๆเชน การเคล่ือนไหว 
อารมณ และความคิด 
เม่ือพลังงานเกดิปฏกิิริยาในบริเวณเหลานี้ 
จะเกดิการแสดงออกทางการขับเคล่ือน 
ทางอารมณและทางสติปญญา 

 
3. ตามทีพ่ลังงานจะเกิดขึ้นภายในและแบบผิวเผินกอใหเกดิ

ความฝนอยางลึก กึ่งความฝน หรือในสภาวะตืน่... 
เปนทีแ่นนอนวารังสีทีอ่ยูรอบๆรางกายหรือศีรษะของนกับุ
ญทั้งหลาย (หรือผูที่ตื่นแลว) ในรูปวาดทางศาสนา 
ไดอางถึงปรากฏการณแหงพลังงานที่บางคร้ังปรากฏตัวขึ้
นภายนอก  

4. มีจุดควบคุมการตืน่อยางแทจริงและมีวธิีที่จะนําพาพลังไป
ยังการตืน่ทีแ่ทจริง  

5. เม่ือพลังงานถกูนําตัวไปยังสถานที่นั้น 
จุดควบคุมอ่ืนๆก็จะเปล่ียนไป  

 
 
เม่ือไดทําความเขาใจในเร่ืองนี้และไดสงพลังไปยังจุดทีสู่ง 
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รางกายของผมมันรูสกึไดถึงการกระทบของพลังงานอันมหาศา
ล และมันก็ชนเขาไปในจิตสาํนกึของผมอยางแรง 
อีกทั้งผมยังไดเล่ือนจากความเขาใจหนึ่งขึ้นไปสูอีกความเขาใ
จหนึ่ง 
แตผมก็สังเกตเห็นวามันสามารถที่จะเล่ือนลงไปยังสวนลึกของ
จิตใจหากเกิดการสูญเสียการควบคุมพลังงาน 
ผมจําไดถึงเร่ืองเลาทีเ่กี่ยวกบัสวรรคและนรกและผมก็เห็นเสนแ
บงระหวางสภาวะทางจิตใจทั้งสองแบบ   
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IX. การแสดงออกของพลงังาน 
 

วันที่เจ็ด: 
 

1. พลังงานในการเคล่ือนไหวนีส้ามารถเปนอิสระจากรางกา
ย ในขณะเดียวกันก็รักษาความเปนเอกภาพดวย  

2. พลังงานที่รวมกันนี้เปนเหมือน “รางคู” 
ที่สอดคลองกับการแสดงออกทางจลศาสตร 
ภาพแทนรางกายนี้จะอยูในที่ที่หนึ่ง 
การมีอยูจริงของที่ที่นัน้และภาพแทนของความรูสกึภายใ
นรางกายนี้ 
ศาสตรทางจิตวิทยาก็ไมสามารถใหขอมูลในเร่ืองนี้ไดเพยี
งพอ  

 
3. พลังงานทีแ่ผออกมา (กลาวคือ 

จินตนาการที่เหมือนกับออกมาจากรางกาย หรือ 
แยกจากวัสดุพืน้ฐาน) เจือจางลงราวกบัรูปภาพ 
หรือถายถอดไดอยางถูกตอง 
ทั้งนี้กข็ึ้นอยูกบัความเปนเอกภาพภายในที่มีในตัวเรา  

4. ผมตรวจสอบไดวา “การออกมา” 
ของพลังงานทีเ่ปนตัวแทนของรางกายมาจากจิตใจในระ
ดับลางที่สดุ 
ในกรณเีหลานี้จะลงเอยดวยการตอตานความเปนเอกภาพ
หลักสําคญัของชีวิต ซึ่งไดกระตุนการตอบสนอง 
ราวกบัเพื่อปองกันจากสิ่งคุกคาม  
ดังนั้นระดบัสตขิองรางทรงทีอ่ยูในภวงัคจะอยูในระดบัต่าํ 
และความเปนเอกภาพของเขาก็อยูในระดับเสี่ยง 
การตอบสนองเหลานัน้ไปเปนไมไปตามความสมัครใจแล
ะไมเปนที่ยอมรับในฐานะทีท่ําโดยตัวมันเอง 
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แตมันเปนการกระทําโดยสิ่งอ่ืน  

 

ผีสางหรือวิญญานของชาวบานบางคนหรือของหมอดูนัน้ 
มันไมใชตัวเขา แตเปน รางคู (รางแทนตัวเอง) 
ของคนเหลานั้นที่พวกเขารูสึกไดถึงการถกูยึกครองโดยสิ่งเหล
านี้ เพราะวาสภาพจิตใจเขามืดมิด (อยูในภวังค) 
เขาจึงไมสามารถควบคุมพลังได 
พวกเขารูสึกไดถึงการควบคมุโดยสิ่งที่คาดไมถึงซึ่งหลายคร้ังไ
ดเกิดปรากฏการณอันนาทึ่ง  
และก็ไมตองสงสัยเลยวาคนที่ถูกผีสิงจะไดรับความทุกขทรมาน
จากผลกระทบนี ้ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือ การควบคุมพลังงาน 

สิ่งนี้ไดปล่ียนแปลงความคิดของฉันทีเ่กี่ยวกับชีวติในปจจุบันรว
มถึงชีวิตหลังความตาย 
ผมคอยๆสญูเสียศรัทธาในความตายโดยผานทางแนวคดิเหลา
นี้รวมถึงประสบการณ 
และตั้งแตนั้นมาผมก็ไมเช่ือในสิ่งนั้นตอไป 
เชนเดียวกันไมเช่ือในชีวติทีไ่รความหมาย  
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X. หลกัฐานของความหมาย  
 

วันทีแ่ปด: 
 

1. สิ่งที่สําคัญอยางแทจริงในชีวิตทาํใหผมเห็นไดชัด 
 

2. สิ่งที่สําคัญอยางแทจริงในการทาํลายความขัดแยงภายใน
ทําใหผมเช่ือ  

 
3. สิ่งสําคัญอยางแทจริงในการจัดการกับพลังงานเพื่อใหบร

รลุความเปนเอกภาพและการตอเนื่อง ทาํใหผมรูสึกดี  
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XI. ศนูยกลางทีส่องสวาง  
 

วันที่เกา: 
 

1. ขางในพลังงานมี “แสงสวาง” ที่มาจาก“ศูนยกลาง” นี ้ 

2. ในการสลายของพลังงานนัน้เปนเพราะมันการแยกตัวออ
กมาจากศูนยกลาง 
และการรวมตัวและการเตบิโตทําใหศูนยกลางสองสวางไ
สว  

ผมไมแปลกใจเลยที่ไดพบกบัความเล่ือมใสในพระเจา 
ดวงอาทติย ในเมืองโบราณตางๆ และผมก็ไดเห็นวา 
หากบางคนจะบูชาดวงดาวเพราะสิ่งนั้นไดมอบชีวิตใหกบัโลกแ
ละธรรมชาติ 
คนอ่ืนๆอางวารางกายที่งามสงานี้เปนเพยีงสัญลักณของความจ
ริงที่ย่ิงใหญ  

มีผูที่อยูไกลแสนไกล 
ไดรับพรสวรรคจากศูนยกลางนี้ซึ่งพรสวรรคนี้บางคร้ังกต็กลงม
า ดังเชน ล้ินที่มีพนใสคนเหลานั้น  
บางคร้ังเปนลูกแกวที่มีแสงสองสวาง 
บางคร้ังเปนพุมไมที่มีไฟลุกโชนซึ่งไดแสดงใหเห็นตอหนาผูศรั
ทธาที่ตืน่กลัว 
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XII. การคนพบ  
 
 

วันที่สบิ: 

สิ่งที่ผมคนพบถึงแมวามันจะดูเล็กนอยแตมันก็เปนเร่ืองสาํคัญ 
ซึ่งผมไดสรุปในลักษณะดังนี้: 

1. พลังนั้นไหลเวียนทั่วรางกายโดยไมสมัครใจแตมันถูกชัก
นําไดดวยความพยายามที่มีสต ิ ในระดบัของจิตสาํนึกนั้น 
การบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวทําใหมนษุยมีสัญญาณใน
การปลดปลอยใหเปนอิสระจากสภาพ "ธรรมชาติ "
ที่ดูเหมือนจะมีผลตอจิตสาํนกึ 

2. มีจุดหลายๆจุดที่ควบคุมงานที่ซับซอนตางๆในรางกาย 
 

3. มีความแตกตางระหวางสภาวะตื่นอยางแทจริงและระดับต
างๆของสต ิ

 
4. แรงสามารถถูกขับเคล่ือนไปยังจุดแหงการตื่นอยางแทจริ

ง (ซึ่งเขาใจไดโดย 
บังคับแรงจิตที่มาพรอมกับภาพบางอยางและดวยการช้ีตาํ
แหนงของภาพในสถานทีแ่หงหนึ่งในที่ที่ภาพแทนนัน้อยู  

 
 

บทสรุปเหลานีท้ําใหผมยอมรับในบทสวดมนตของคนโบราณ 
ตนตอของความจริงอันย่ิงใหญนั้นไดจางหายในพิธกีรรมตางๆ
และการปฏิบัตทิางภายนอก 
ดังนี้นพวกเขาไมสามารถทีจ่ะพัฒนาหนาทีท่ี่อยูภายในใหสมบ
รูณได 
ถามันสมบรูณแบบจะทาํใหมนุษยไดสําผัสกับแหลงที่สองสวาง
ของเขา สุดทายนี ้
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ผมขอเตือนวาการคนพบของผมไมไดเปนเชนนั้น 
แตมันจะตองเปดเผยจากภายในซึ่งสามารถเขาถึงไดทกุคนที่ไ
มมีขอขัดแยง ทานตองหาแสงสวางดวยหัวใจของทานเอง   
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XIII. หลกัการตางๆ  
 
 

เม่ือการแสดงออกจากภายในทําใหเจ็บดั่งฟาผา 
จะเห็นทัศนคตทิี่มีตอชีวิตและสิ่งตางๆนัน้แตกตางกัน 

ทําตามขัน้ตอนนี้อยางชาๆ 
ทําสมาธิกบัสิ่งที่ไดพดูและทาํสมาธิกับสิ่งที่ยังไมไดพูด 
จะทาํใหสามารถเปล่ียนสิ่งทีไ่รความหมายเปนสิ่งที่มีความหมา
ย ไมใชไมสนในสิ่งที่ทานทําในชีวิตของทาน 
ชีวิตทานที่อยูภายใตกฏตางๆมีผลกระทบตอความเปนไปไดใน
การคัดเลือก ผมไมไดพูดถงึเสรีภาพ ผมพดูถึงการปลดปลอย 
การเคล่ือนไหว หรือกระบวนการ 
ผมไมไดพูดถึงเสรีภาพวาเปนอะไรบางอยางทีส่งบ 
แตผมจะพูดถึงการปลดปลอยไปที่ละขั้นทีละขั้นเหมือนกบัการป
ลดปลอยจากเสนทางที่ไดเดนิผานมาแลวเพื่อเดินทางเขาเมือง 
ดังนั้น “สิ่งที่ควรทาํ” 
ไมไดขึ้นอยูกับศีลธรรมที่หางไกลและไมสามารถเขาใจได 
แตขึ้นอยูกับกฏหมาย: กฏแหงชีวิต กฏแหงแสงสวาง 
กฏแหงวิวัฒนาการ  

นี่คือสิ่งทีเ่รียกวา "หลักการ "  
ซึ่งสามารถชวยในการคนหาความเปนเอกภาพภายในได  

 
1. การตอตานววิัฒนาการของสิ่งตางๆ ก็คือการตอตานตัวเอง  

 
2. เม่ือทานบังคับอะไรบางอยาง 

ทายสดุทานก็จะทาํในสิ่งทีต่รงกันขาม  
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3. อยาคัดคานพลังอันย่ิงใหญ 
มันจะถอยกลับไปจนกวามันจะออนแรงลง 
จากนั้นเดินหนาตอไปดวยความแนวแน  

 
4. สิ่งตางๆจะไปไดดวยดีเม่ือมันไปเปนกลุม ไมไปโดยลําพงั 
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5. ถาหากกลางวันและกลางคืน ฤดูรอนและฤดูหนาว 
เปนสิ่งทีด่ีสําหรับทาน ทานกเ็อาชนะความขดัแยงได 

 
6. ถาทานไลตามความสุข 

ทานก็จะมัดตัวเองไวกับโซตรวนแหงความทุกขทรมาน 
แตตราบที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพทาน 
เม่ือโอกาสมาถึงก็ขอใหทานเพลิดเพลินกับมันโดยไมตอง
ยับย้ัง 

 
7. ถาทานไลตามไปจุดถึงจุดสดุทาย ทานก็จะลามโซตัวเอง 

ถาทกุอยางที่ทานทาํ 
ทานทําราวกับวามันเปนจุดจบของมันเอง 
ทานก็จะเปนอิสระ  

 
8. ทานจะทาํใหความขัดแยงของทานสญูหายไปไดก็ตอเม่ือ

ทานเขาใจถึงรากเหงาอันสดุทายของมัน 
ไมใชเม่ือทานตองการแกปญหาความขัดแยงนัน้  

 
9. เม่ือทานทํารายผูอ่ืน ทานจะถูกลามโซ 

แตถาสิ่งที่ทานทาํไมทํารายใคร 
ทานสามารถทาํไดอยางอิสระ  

 
10. เม่ือปฏิบัตติอคนอ่ืนดังเชนทานตองการใหเขาปฏิบตัิกับทาน 

ทานไดปลดปลอยตวัเองเปนอิสระ 
 

11. มันไมสําคัญหรอกวาทานจะอยูขางใด  
สิ่งที่สําคัญคือทานตองเขาใจวาทานไมไดเปนคนเลือกขา
งไมวาจะขางใดกต็าม 

 
12. การกระทําทีแ่ตกแยกหรือการกระทาํที่ทาํใหเกิดความสา

มัคค ี จะสะสมกันอยูในตัวทาน 
ถาทานทําการกระทาํที่เกิดความเปนเอกภาพภายใน 
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ก็ไมมีอะไรที่จะหยุดทานได 

 
ทานจะเปนดังพลังแหงธรรมชาต ิ
เม่ือการกาวไปของมันไมมีการตอตานเกิดขึ้น 
ทานตองเรียนรูถึงความแตกตางของความยากลําบาก ปญหา 
ไมสะดวก สิ่งเหลานี้ลวนเปนความขัดแยง 
ถาสิ่งเหลานีท้ําใหทานเคล่ือนไหวหรือปลุกระดมทาน 
มันก็จะทาํใหทานถกูตรึงไวในวงลอมที่ปดสนทิ 

เม่ือทานพบกบัพลังอันย่ิงใหญ ความสขุ 
ความดีงามในหัวใจทาน 
หรือเม่ือทานรูสึกเปนอิสระและปราศจากความขัดแยง 
ในไมชาทานจะขอบคณุสิ่งที่อยูภายในตัวทาน 
เม่ือเกิดเหตุการณทีต่รงกันขาม 
จงออนวอนขอดวยจิตศรัทธาและความรูสึกขอบคุณที่ทานเก็บส
ะสมอยูนั้นจะเปล่ียนและขยายไปเปนคณุงามความดี 
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XIV. คูมอืแหงเสนทางภายใน 
 
 

ถาหากทานเขาใจในสิ่งที่ไดอธิบายมาถึงขณะนี ้
ทานสามารถสัมผสัไดจากงานงายๆนั่นคือ 
การแสดงออกของพลัง 
ไมวาจะอยางไรมันก็ไมเหมือนกับทีท่านสังเกตตําแหนงที่ถูกตอ
งของจิตใจ (ราวกบัมันเปนการเตรียมความพรอมทางเทคนคิ) 
เพื่อใหไดรับเสียงและเปดอารมณที่ใกลเคียงกับเปนแรงบันดาล
ใจจากบทกวตีางๆ 
นั่นคือภาษาที่ใชในการถายทอดความจริงเหลานี้ 
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเอ้ือตอพฤติกรรมซึ่งงายตอการปฏิบตัติามเม่ือ
มีการรับรูภายใน ไมใชจากแนวคิดทีเ่กี่ยวกับ“การรับรูภายใน”  

ขณะนีข้อใหทานตั้งใจฟงในสิ่งที่ผมจะอธิบายเพราะมันเปนเร่ือ
งเกี่ยวกับภูมิทัศนภายในทีท่านสามารถพบไดในขณะทีท่ํางาน
กับพลังและจากคําแนะนาํตางๆ 
ทานสามารถปลูกฝงลงในการเคล่ือนไหวของจิตใจได 
บนเสนทางภายในนั้นทานสามารถเดินในที่มืดหรือสวางได 
จงใสใจกับเสนทางทั้งสองทีเ่ปดใหตอหนาทาน  

ถาทานปลอยใหเนื้อแทของทานถูกโยนไปยังแดนที่มืดมิด 
รางกายจะชนะศึกคร้ังนี้และมันก็จะควบคุมตวัทาน 
จากนั้นความรูสึกและการปรากฏตัวของวิญญาณ พลัง 
ความทรงจํา ก็จะงอกเงยขึ้น 
ตัวตนของทานก็จะลดลงมากขึ้นเร่ือยๆ 
ตรงนั้นก็จะมีความเกลียดชัง การแกแคน ความแตกแยก 
ความเปนเจาขาวเจาของ ความอิจฉาริษยา 
ความปรารถนาทีจ่ะอยู 



35 

 

 

หากทานยังคงลดความเปนเนื้อแทมากขึ้นอีก 
ทานจะถกูรุกรานโดยความผิดหวัง ขมขืน่ 
และความฝนความหวังตางๆก็จะพังพนิาศความตายกเ็กดิกับมนุ
ษยชาติ   
ถาทานผลัดดันตวัตวัของทานไปยังทางทีส่วางไสว 
ในแตละขั้นทานจะพบกับแรงตานและการเหนื่อยลา 
ความเหนื่อยลาในการปนใหสูงขึ้นนัน้เปนสิ่งผิด 
ชีวิตของทานมันหนกั ความทรงจําของทานก็หนกั 
สิ่งที่ทานเคยทํามาจะกีดขวางการปนขึ้นที่สูง 
การปนไตนี้มันเปนสิ่งที่ยากสาเหตุเพราะการกระทาํของรางกา
ยมีแนวโนมวาจะควบคุมตวัทาน 

ในแตละกาวของการปนขึ้นขางบนนี้ 
จะพบไดวามีดินแดนแปลกประหลาดที่มีสีสันและเสียงที่ไมรูจัก
มากอน 

อยาหลบหนีจากการชําระลางใหบริสุทธิ์ทีแ่สดงออกในรูปแ
บบดังเปลวไฟและทําใหหวาดกลัวดวยภูตผิีวิญญาณ 

จงปฏิเสธความหวาดกลัวและความทอแทนัน้  

จงปฏิเสธความปรารถนาที่จะหลบหนีไปยังดินแดนที่ต่าํและมืดมิ

ด  

จงปฏิเสธความรักไปกบัความทรงจํา 

จงอยูกับเสรีภาพภายในดวยการเมินเฉยตอภาพทิวทัศนใน
ฝน และดวยความแนวแนในการขึ้นสูที่สูง 

แสงอันบริสุทธิ์ทอดสองลงบนยอดเขาในเทือกเขาสูงและสาย
น้ําแหงสีพันสีลงต่ําลงมาระหวางทวงทํานองที่ไมรูจักไปยังที่รา
บสูงและทุงหญาแกวใส 
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อยากลัวแรงกดดันจากแสงสวางทีท่ําใหทานอยูหางจากจุดศู
นยกลางของทานมากขึ้นเร่ือยๆ 
จงดูดซับมันราวกบัวามันเปนของเหลวหรือลมเพราะขางในนั้
นมีชีวิตอยูอยางแนนอน 
 
เม่ืออยูในเทือกเขาที่ย่ิงใหญ ทานพบเมืองทีถู่กซอนไว 
ทานจะตองรูทางเขาไปในเมือง 
แตทานจะรูเร่ืองนี้ไดก็ในขณะที่ชีวติทานไดเปล่ียนไป 
กําแพงที่ใหญโตของพวกเขาถูกบันทกึดวยลวดลายตางๆ 
ถูกบันทึกดวยสตีางๆ และดวยความรูสึก 
ในเม่ืองนี้เขาจะเก็บสิ่งที่เขาทําและสิ่งที่เขากาํลังจะทํา... 
ถาดวงตาภายในของทานมองสิ่งที่โปรงใสไมเห็น ใชครับ 
ทานก็ไมสามารถผานกาํแพงนี้ได! 
 จงใชพลังจากเมืองที่ถกูซอนอยู 
จงกลับไปยังโลกแหงชีวิตทีมื่ดหมนดวยหนาผากและมือที่เรือง
แสงของทานเอง  
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XV. ประสบการณแหงความสงบสุ

ขและการเปลีย่นสภาวะแหง
พลงั  

 
 

1. จงผอนคลายรางกายของทานใหเต็มทีแ่ละทําจิตใจใหสง
บ จากนัน้ใหนึกถึงลูกแกวโปรงใสและสองแสงได 
มันกําลังลงมายังทาน 
มันจะหยุดลงดวยการเขาไปอยูขางในใจของทาน 
ทานจะตระหนกัถึงมันไดในขณะที่ลูกแกวนีป้รากฏออกมา
ราวกบัเปนภาพเพื่อที่จะเปล่ียนเปนความรูสึกภายในอกข
องทาน 

 
2. จงสังเกตวาในขณะทีท่านหายใจกวางและลึกมากขึ้น 

ความรูสกึของลูกแกวมันจะขยายออกอยางชาๆจากหัวใจ
ของทานไปยังภายนอกรางกายไดอยางไร 
เม่ือความรูสึกนั้นถึงขีดจํากดัของรางกาย 
ทานสามารถหยุดการกระทาํทั้งหมดและบันทึกประสบการ
ณแหงความสงบสขุภายในได 
ทานสามารถอยูขางในความสงบสุขนัน้ตราบเทาที่ทานเห็
นวาเหมาะสม 

 
จากนั้นจงทําใหการขยายตวักอนหนานี้ลดถอยลง 
(มาถึงตรงจุดเร่ิมที่หัวใจ) 
เพื่อแยกตัวทานออกจากลูกแกวนี้และจบลงดวยการฝกหั
ดอยางสงบและสดช่ืน การกระทํานีเ้ราเรียกมันวา 
“ประสบการณแหงความสงบสุข”  
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3. ในทางตรงกันขาม 
ถาทานอยากจะสาํผัสกับการเปล่ียนสภาวะแหงพลัง 
แทนที่ทานจะลดการขยายออกลง 
ทานควรจะเพิ่มมันใหใหญขึน้ 
ปลอยใหอารมณของทานและตวัตนของทานไปกบัมัน 
อยาพยายามเพงความสนใจไปยังการหายใจ 
ปลอยใหมันทํามันเองในขณะที่ทานทําการขยายนี้ตอไป
ยังนอกรางกายทาน  
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4. ผมตองกลาวซ้าํในเร่ืองดังนัน้: ความสนใจของทาน 
ในชวงเวลาดังกลาวตองอยูในความรูสกึของลูกแกวที่ขย
ายตวัอยูนั้น ถาทานไมสามารถทําได 
มันจะดีกวาถาทานหยุดและลองทําในโอกาสตอไป 
อยางไรก็ตามถาทานไมสามารถทาํใหการเปล่ียนสภาวะนั้
นเกิดขึ้นได 
ทานสามารถสาํผัสกับความรูสึกของความสงบสขุไดเชนกั
น  

 
5. ในทางตรงกันขาม ถาทานสามารถไปไดไกลกวานี้ 

ทานจะไดสัมผัสกับการเปล่ียนสภาวะนัน้ 
ทานจะรูสกึถึงความรูสกึที่ไมเหมือนปกติตั้งแตมือและสวน
ตางๆของรางกายทาน 
หลังจากนั้นทานจะรับรูเปนระลอกคล่ืนที่รุนแรงและในเวล
าไมนานจะมีภาพและอารมณตางๆพุงออกมาอยางทรงพลั
ง จงปลอยใหมันเกิดการเปล่ียนสภาวะนั้น 

 
6. ในขณะที่รับพลัง 

ทานจะรับรูถึงแสงสวางหรือเสียงแปลกๆขึ้นอยูกับรูปแบบเ
ฉพาะตวัของทานในการเห็นภาพตามปกต ิ
สิ่งที่สําคัญคือการไดสัมผัสถงึการขยายจิตสาํนึก 
หนึ่งในตัวช้ีวัดจะตองมีความชัดเจนและพรอมที่จะเขาใจ
ในสิ่งที่เกดิขึ้น 

 
7. เม่ือทานตองการ ทานสามารถหยุดไดในทุกสภาวะ 

(กอนหนานี้ไมเจือจางลงดวยการปลอยใหผานไปอยางงา
ย) จินตนาการ หรือ 
รูสึกไดวาลูกแกวนั้นลดขนาดลงและจากนั้นก็ออกไปจาก
ตัวทานแบบเดียวกับที่มาเม่ือเร่ิมทําสิ่งเหลานัน้ทั้งหมด 

8. มันเปนสิ่งทีน่าสนใจที่จะทําความเขาใจวาสภาวะของสติ
ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมากไดบรรลุผลสาํเร็จเกือบทุกค
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ร้ังที่วางกลไกเหมือนกบัที่ไดอธิบายไว เปนทีแ่นนอนวา 
มันถูกหอหุมดวยพิธกีรรมทีแ่ปลกประหลาด 
หรือหลายคร้ังที่มันถูกเสริมดวยการฝกความเหนื่อยลา 
ตัวขับเคล่ือนที่ปาเถื่อน 
การทาํซ้ําและทวงทาทีท่ําใหการหายใจเปล่ียนแปลงและ
บิดเบือนความรูสึกที่อยูขางในรางกาย ทานตองยอมรับวา 
ในศาสตรดานการสะกดจิต การติดตอกับวิญญาณ 
และการทํางานของยาเสพตดิที่มาในอีกเสนทางหนึ่งก็ทาํ
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่คลายๆกันนั้น 
และอีกสิ่งหนึ่งทีต่องบอกคือ 
ในทุกกรณีที่ไดกลาวไปนั้นมีสัญญานเดียวกันคือการทีไ่ม
สามารถควบคุมไดและการทีไ่มรูสึกถึงสิ่งทีเ่กิดขึ้น  
จงคลางแคลงใจในการแสดงออกดังกลาวและพิจารณามั
นราวกับเปนเพยีงแค ความมึนงง 
ธรรมดาๆที่ไดเกิดขึน้กับคนที่โงเขลา นักทดลอง 
หรือแมกระทั่งกบัพวกนักบญุ 
ดังที่ไดกลาวในตาํนานตางๆ  

9. หากคณุไดปฏบิัตติามขอแนะนําแลว 
อาจเปนไปไดที่ทานยังไมสามารถทาํการเปล่ียนสภาวะนั้
นได สิ่งนี้ไมใชสิ่งที่ทานควรที่จะกังวล 
แตมันเปนตัวบงช้ีถึงการขาดการความ“ชํานาญ” ภายใน 
สิ่งที่อาจะสะทอนออกมาคือ ความตึงเครียดอยางมากมาย 
ปญหาในการเคล่ือนไหวของภาพ 
โดยรวมก็คือความแตกแยกในพฤตกิรรมทางอารมณ... 
ซึ่งในทางกลับกันมันจะพบไดในชีวิตประจําวันของทานนั่
นเอง  
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XVI. การฉายแหงพลงั 
 

1. ถาหากทานไดสัมผสักบัการผานของพลังแลว 
ทานจะรูไดบนพื้นฐานของปรากฏการณทีค่ลายๆกันโดยที่ไมต
องทําความเขาใจวา  
ชาวบานจัดเตรียมพธิีกรรมและการสวดมนตซึ่งตอมามันมีเพิ่มเ
ปนทวคีูณและไมสิ้นสุดวานัน้วามันเปนอยางไร 
ผานทางประสบการณในสิ่งที่กลาวมาแลว 
หลายคนรูสกึไดถึงรางกายได ขยายออก 
ประสบการณแหงพลังนี้บอกพวกเขาวาพลังงานนีส้ามารถฉาย
ออกมาไดเอง 

 
2. พลังถูกฉายออกมาใหกับคนอ่ืนและวัตถุอ่ืนที่เหมาะแกการรั
บและเก็บรักษาพลังนี้ไว 
ผมม่ันใจวามันไมยากเกินไปสําหรับทานที่จะเขาใจในสิง่ที่ปฏิบั
ติกันในพิธีศักดิส์ิทธิข์องศาสนาทีแ่ตกตางกันหรือเหมือนกัน,  
ความหมายของสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
และพระสงฆที่แบกรับพลังนีไ้ว 
เม่ือวัตถุบางอยางไดรับการบูชาดวยศรัทธาในวัดตางๆ 
และถูกลอมรอบดวยพธิีการและพธิีกรรม วตัถพุวกนั้นก็ "สง" 
พลังที่ไดสะสมมาจากการสวดมนตซ้าํไปซ้าํมากลับไปยังผูที่ศรั
ทธา  
มันเปนขอจํากัดในการทาํความเขาใจเกี่ยวกับความเปนจริงขอ
งมนุษยซึ่งมักจะเห็นสิ่งเหลานี้ตามทีว่ัฒนธรรม สถานที ่
ประวตัิศาสตร ขนบธรรมเนียม อธิบายไว 
ในขณะทีป่ระสบการณพื้นฐานจากภายในนั้น 
เปนขอมูลสําคัญในการทําความเขาใจทั้งหมด 
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3. การฉาย การแบกรับและการสงคืนพลังนี ้
จะกลับมาครอบงําพวกเราอีกในภายหลัง  
แตวาตั้งแตที่ผมไดบอกทานไปถึง 
กลไกอันเดิมจะยังคงทาํหนาที่ตอไปแมจะอยูในสังคมที่ไม
ช่ือในศาสนา 
ที่ที่ผูนาํทั้งหลายและคนที่มีช่ือเสียงถกูมองเปนตัวแทนพิเ
ศษเพื่อใหคนอ่ืนไดมองเห็นและอยากจะ สัมผัส หรือ บชูา 
ช้ินสวนของเสื้อผาหรือขาวของเคร่ืองใชของเขา   

 
4. เพราะทกุอยางที่เปนภาพของ “สิ่งที่อยูสูง” 

ซึ่งนับตั้งแตดวงตาขึน้ไปจนถึงระดับสายตามองปกต ิ และ 
สิ่งทีอยูสูง จะมีลักษณะของ ความดี ความฉลาด 
และความแข็งแกรงอยูดวย  และใน “สิ่งที่อยูสูง” นี ้
ก็มีลําดับช้ัน อํานาจ ธงชาติ และประเทศชาต ิ 
และพวกเรา มนุษยธรรมดา 
ก็ตองปนไตบันไดของสังคมและเขาใกลอํานาจไมวาจะอย
างไรก็ตาม  มันแยที่พวกเราถูกครอบงําดวยกลไกนัน้ 
ซึ่งมันเหมือนกบัภาพทีแ่สดงออกมาจากภายในที ่
หัวของเราอยูบนที่สูง และเทาของเราอยูติดดิน 
มันแยทีเ่ม่ือเราเช่ือในสิ่งนัน้ๆ 
(เราเช่ือเพราะมันมีความเปนจริงในภาพที่แสดงออกจากภ
ายใน) 
มันแยทีเ่ม่ือสายตาที่มองออกภายนอกของเรามันไมเปนอ
ยางนั้น แตมันคือการฉายภาพที่ถกูเพกิเฉยจากภายใน 
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XVII. การสญูเสยีและการขมเหงขอ
งพลงั 

1. การระบายพลังงานสวนใหญถูกใหเกิดขึน้โดยการกระทํา
ที่ไมสามารถความคุมได นัน่คือ จินตนาการที่ไมหยุดย้ัง 
ความอยากรูอยากเห็นทีป่ราศจากการควบคุม 
การพูดคุยที่ไรขอบเขต การใสใจเร่ืองเพศมากเกินไป 
และการรับรูที่เกินจริง (การมองเห็น การไดยิน ความชอบ 
และอ่ืนๆ ในลักษณะที่มากเกนิและไรจุดประสงค) 
แตก็ตองยอมรับดวยเชนกันวา 
หลายคนทาํแบบนีเ้พราะวาการระบายความเครียด 
หากไมทําจะทาํใหเขาเจ็บปวด 
จําไววาผมกาํลังดูวาทําไมพวกเขาถึงระบายความเครียด 
จงเห็นพรองกับผมในเร่ืองทีว่า 
มันไมมีเหตุผลที่จะปราบปรามมัน 
แตควรที่จะจัดระเบียบมันใหดี  
 

2. สวนเร่ืองเกี่ยวกับเพศนั้น ทานตองแปลสารใหถกูตอง 
หนาที่ดานนีต้องไมถูกบีบคัน้เพราะมันจะเกดิผลกระทบที่
นารําคาญและขัดแยงอยูภายใน  
การมีเพศสัมพันธมีการจัดการและบทสรุปในตัวของมัน 
แตมันจะไมดีถามันมีผลตอจินตนาการหรือหมกมุนอยูกับก
ารมองหาสิ่งใหมเพื่อที่จะไดครอบครอง  

3. การควบคุมอารมณทางเพศโดย “จริยธรรม” ทางสังคม 
หรือ ทางศาสนา 
ใชไดกับการวางแผนซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับวิวัฒนาการ 
แตเกี่ยวของกบัอีกสิ่งที่ตรงกนัขาม  
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4. พลัง (พลังงานของภาพจากความรูสกึภายในรางกาย)  
ไดขยายออกไปสูความมืดมิดในสังคมที่ถกูกดขี่ขมเหงแล
ะที่นั่นจํานวน ปศาจ พอมดหมอผี อาชญากรและ 
คนช่ัวที่มีความสุขกับความทกุขทรมานและการทําลายชีวิ
ตและความงามก็มีเพิ่มขึ้นทวีคูณ 
ในชนเผาบางเผาและในคนที่มีอารยธรรม 
พวกอาชญากรกระจายกันไปกับในหมูคนที่เปนคนฆาและ
คนที่ถกูฆา ในกรณีอ่ืนๆทกุอยางเปนไปตามสิ่งทีเ่รียกวา 
วิทยาศาสตร และการเติบโต 
เพราะวามันตอตานความไมสมเหตุสมผล 
ตอตานความมืดมิด และตอตานการถกูกดขี่ขมเหง 

5. ในชาวบานโบราณบางกลุม 
มีแมการขมเหงทางเพศเชนเดียวกับในคนทีค่ิดวาเขาเปน
พวกที่มี “อารยธรรมลํ้าหนา”  
เห็นไดชัดวาทั้งสองกลุมมีสัญญานการทําลายลางเปนสิง่ที่
ย่ิงใหญถึงแมวาทั้งสองกรณมีีตนกําเนิดที่ตางกัน  

 
6. ถาทานขอใหผมอธิบายมากกวานี้ ผมจะบอกวา 

ความสัมพนัธทางเพศจริงๆแลวเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และเปนศูนยกลางตั้งแตคร้ังเปนตวัสรางชีวติและกระตุนทุ
กความคิด สรางสรรค 
เชนเดียวกันมันก็เปนตวัทาํใหเกิดการทาํลายลางหากเม่ือ
หนาทีข่องมันไมไดถูกแกไขใหถูกตอง  

 
7. อยาเช่ือในคําโกหกของคนที่วางยาพษิแหงชีวิตเม่ือพวกเ

ขาอางถึงเร่ืองเพศวาเปนสิ่งนารังเกยีจ 
ตรงกันขามมันมีความสวยงามและมีประโยชนถามันเกี่ยว
ของกับความรูสึกดีๆ แหงความรัก  
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8. จงระมัดระวังและพิจารณะมันดังเปนความมหัศจรรยที่ย่ิงใ
หญที่ตองจัดการดวยความนุมนวลโดยไมเปล่ียนแปลงมันเ
ปนแหลงที่มาของความขัดแยงหรือเปนตัวสลายพลังงานที่
สําคัญ 
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XVIII. การกระทาํและการตอบสน
องของพลงั 

 
 

ผมไดอธิบายไวกอนหนานีว้า: 
“เม่ือทานพบกับพลังอันย่ิงใหญ ความปติยินด ี
และความดีงามในใจของทาน 
ตองขอบคุณสิ่งที่อยูภายในทานทันที” 

 
1. “ขอบคณุ” หมายถึง 

การเพงความสนใจไปที่อารมณบวกที่มีเช่ือมโยงกับภาพภ
าพหนึ่งหรือกับรูปแทนรูปหนึ่ง  
สภาวะทีเ่ปนบวกนี้เช่ือมถึงกนันี้ 
ทําใหเม่ืออยูในสถานการณที่ไมดีนี้จะนกึถึงบางสิ่งที่เคยเ
กิดขึ้นมากอน              นอกจากนี ้ เนื่องจาก “ภาระ”  
ทางจิตใจนี ้
อาจเพิ่มขึ้นไดโดยการทําซ้าํๆในคร้ังกอนหนานี ้
มันสามารถขับไลอารมณทางลบที่ในสถานการณบางอยา
งสามารถบังคับได  

2. สําหรับทั้งหมดนี้ 
คนที่เรียกรองจะสามารถขยายผลประโยชนใหเพิ่มมากขึ้
นจากภายในตัวได 
ก็ตอเม่ือไดสะสมอารมณบวกไวขางในตวักอนหนาแลว  
และผมก็ไมมีความจําเปนทีจ่ะบอกซ้ําวา กลไกนีถู้กใช 
(อยางคลุมเคลือ) เพื่อ 
“ดึงวัตถุหรือบคุคลหรือหนวยงานภายในออก”มาภายนอ
ก และเช่ือวาเขาจะใสใจตอคําออนวอนและคาํขอรอง 
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XIX. สภาวะภายใน  
 
 

ตอนนีท้านนาจะรับรูเกี่ยวกบัสภาวะภายในไดอยางเพียงพอ 
ซึ่งเปนสิ่งทานจะพบเจอในตลอดช่ัวชีวติของทาน 
และโดยเฉพาะอยางย่ิงตลอดในการพัฒนาการงานของทาน 
ผมไมมีวิธีอ่ืนที่จะบรรยายนอกไปจากการใชภาพตางๆ 
(ในกรณีนี้คือ อุปมานิทัศน) ผมคิดวามันมีสิ่งดีๆ ในการ เพง 
“สายตา” ยังสภาวะทางอารมณตางๆทีซ่ับซอน ในอีกดานหนึ่ง 
ความเปนหนึ่งเดยีวผกูมัดสภาวะดังกลาวไวดวยกัน 
ราวกบัเปนกระบวนการเดียวกันในชวงเวลาทีแ่ตกตางกนั 
มันคือการสรางรูปแบบใหมในการบรรยาย 
เพราะวาสิ่งทีเ่คยทาํทาํในลักษณะบรรยายเปนสวนๆ  

1. สภาวะแรก  คือสภาวะทีค่วามไรความหมายขาครอบงํา 
(สิ่งที่ผมไดกลาวตอนตน) เราเรียกวา “พลังที่เลือนลาง” 
ทุกอยางถูกชักจูงมาโดยความตองการของรางกาย 
แตหลายคร้ังทีส่ิ่งนี้อาจทําใหทานสับสนกับความปรารถน
าและภาพทีข่ัดแยงทั้งหลาย 
ตรงนั้นในแรงจูงใจและหนาที่การงานมีความมืดอยู 
มันจะอยูในสภาพผกัและหลงทางไปกบัภาพที่แปลเปล่ียน
ไป จากจุดนีก้็จะสามารถพัฒนาไปไดสองทางคือ 
ทางแหงความตายและทางแหงการกลายพันธุ 

2. ทางแหงความตายทําใหทานอยูในที่ที่มีภูมิทัศนที่วุนวายแ
ละมืดมน 
คนโบราณรูจักภูมิทัศนนี้ดแีละเกือบทุกคร้ังเขาคอยบอกว
ามันอยู “ขางใตดิน” หรืออยูในสวนลึกของทองทะเล  
พวกเขาบางคนเคยไปเย่ียมยังดินแดนเหลานีเ้พื่อตอไปเข
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าจะสามารถ“ฟนขึน้มา”ในช้ันที่สวางสดใส 
จงทําความเขาใจใหดีวา “ขางใต” 
การตายมีพลังงานที่เลือนลาง 
บางคร้ังความตายของมนุษยก็เกี่ยวของกับการสลายหาย
ไปกับปรากฏการณแหงการแปลงพันธที่เกิดขึ้นตอมา 
และอาจเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวที่เลือนลางกับสิ่งทีมี่ก
อนที่จะมาเกดิ 
ถาทางของทานคือทางที่สงเสริมไปสูความตาย 
นั่นหมายถึงความลมเหลวในชวงเวลากอนหนานี้ของทาน 
ทางแหงความตายเปนการไตขึ้นไปในอีกสภาวะหนึ่ง   

3. เม่ือมาถึงสภาวะนั้น จะเจอที่พกัของการถดถอย 
ตรงนั้นจะมีทางใหสองทางคอื ทางแหงความสํานึกผดิ 
และอีกทางที่มีเพื่อใหปนขึ้นสูงไปอีก นัน่คอื: 
ทางแหงความตาย ถาหากทานเลือกทางแรก 
นั่นเพราะวาการตัดสนิใจของทานมีแนวโนมที่จะทําลายชี
วิตทีผ่านมาของทาน 
ถาคณุกลับไปตามเสนทางแหงความตายคณุจะตกลงไปใ
นนรกอเวจีดวยความรูสึกทีถู่กปดลอม 

4. และบดันี้ 
ผมไดกลาวไวแลววามีทางอีกทางที่จะชวยหลีกหนีจากพลั
งที่ล้ีลับนี้ นั่นคือทางแหงการกลายพนัธุ 
ถาหากทานเลือกทางนี้ 
นั่นเพราะวาทานตองการที่จะออกจากสภาวะที่ยากลําบาก
โดยที่ทานไมตองการที่จะทิง้ผลประโยชนที่มี 
มันคือทางเดินทีผ่ิดซึ่งเรารูจักมันวาเปน 
“ทางแหงมือที่บดิเบี้ยว”  
ปศาจหลายตัวออกมาจากออกมาจากสวนลึกของทางเดิน
ที่คดเคีย้วนี ้
พวกมันตองการที่จะโจมตีสวรรคโดยที่ไดตองการละทิ้งน
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รก 
และเพราะเหตุนี้พวกมันจึงวางแผนใหมีความขัดแยงที่ไม
สิ้นสุดในโลกใบนนี ้
 

5. ผมดิดวาการเดินขึ้นไปจากดินแดนแหงความตายและการ
สํานกึผิดที่มีสตขิองทานทาํใหทานไดมาถึงสถานที่แหงแ
นวโนมนีแ้ลว มีคานบางๆสองอันยึดสถานทีแ่หงนีไ้ว 
นั่นคือ การบํารุงรักษาและความผิดหวัง 
การบาํรุงรักษานี้มันเปนสิ่งหลอกลวงและไมม่ันคง 
หากเดินบนเสนทางนีท้านจะรูสึกสนกุไปกบัความคิดทีถ่าว
ร แตในความเปนจริงแลวมันจะลดลงอยางรวดเร็ว 
ถาเลือกทางเดินแหงความผดิหวัง 
การเดินขึน้ของทานอาจเจ็บปวด 
แมวามันจะเปนทางเดียวที่มี แตที่ไมใชทางที่ผดิ  

 
6. จากความลมเหลวในความลมเหลง 

ทานสามารถไปถึงจุดพักถดัไปได ที่ทีถู่กเรียกวา 
ที่พักแหงการเบี่ยงเบน 
จงระวังในทางทั้งสองทางทีมี่อยูตรงหนาตอนนี ้ นั่นคือ 
ทานจะใชเสนทางแหงคาํตอบที่ที่นาํทานไปสูการอุบัตขิึน้ 
หรือเลือกเสนทางแหงความขมขื่นที่มันทาํใหทานตองตก
ลงยังที่แหงการถดถอยอีกคร้ัง 
ตรงนั้นทานจะตองเผชิญกบัภาวะวิกฤต ิ
ทานจะตัดสินใจไปยังทางทีว่กวนของชีวิตที่มีสต ิ
(และทานทาํมันโดยปราศจากขอสงสัย) 
หรือทานจะกลับไปยังชีวติทีข่มขื่นที่ผานมา 
มีคนจํานวนมากที่ไมสามารถผานมันไปได 
พวกเขาไดหยุดความเปนไปไดของเขาไวตรงนั้น 

 
7. ถาทานสามารถเดนิขึ้นมาไดโดยปราศจากขอสงสยั 

ตอนนีท้านจะพบกับที่พักที่เขาเรียกกันวา “การอุบตัิ”  
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ตรงนั้นมีประตูสามบาน ซึ่งเรียกวา “การตกลงมา” 
“ความพยายาม” และ“การลดขัน้”  
การตกลงมาจะพาทานตรงไปยังสวนลึกและมีเพียงอุบตัิเห
ตุภายนอกที่จะผลักทานตกลงไป 
มันเปนเร่ืองยากที่จะเลือกประตูนัน้ 
ในขณะทีป่ระตูแหงการลดขัน้ก็จะพาทานออมไปยังนรกอ
เวจี เดินยอนกลับไปในเกลียว 
ทําใหทานตองพิจารณาใหมอีกถึงสิ่งที่หายไปและสิ่งที่เสยี
สละไป  
แบบทดสอบแหงสตินี้นาํทานไปสูทางแหงการลดขั้น 
แบบทดสอบที่หลอกลวงนี้ทาํใหทานประเมินคาของบางสิ่ง
ต่ําไปและผดิสัดสวน 
ทานเปรียบเทียบความพยายามที่จะเล่ือนขึน้ขางบนกับผล
ประโยชนที่ทานตองละทิ้ง แตถาเขาไปมองมันใกลๆ 
จะพบวาทานไมไดละทิ้งอะไรไปเลย 
มันไมใชเพราะเหตุผลนีแ้ตมันเปนเพราะเหตุผลอ่ืนตางหา
ก 
การลดขั้นนี้เร่ิมมาจากการปลอมแปลงเหตุผลที่ดูไมใชใน
การใชกาวไปขางหนา ผมขอถามตอนนีว้ 
อะไรทรยศจิตใจ? 
บางทีอาจเปนแรงจูงใจที่ผดิในความกระตือรือรนในชวงแ
รก? บางทีอาจเปนความยากลําบากในสํานกังาน? 
บางทีความทรงจําปลอมเพือ่การเสียสละนี้อาจไมมีจริงหรื
อมันถูกผลักดันมาจากแรงจูงใจอ่ืน? 
ผมขอบอกและถามทานวา 
นานมาแลวบานของทานไฟใหม 
เพราะสาเหตุนี้ทานจึงตดัสินใจเดินขึ้นมา 
ตอนนีท้านคิดวาเพื่อใหทานขึ้นขางบนไฟจึงใหมบาน 
บางทีทานอาจจะดูสิ่งทีเ่กิดขึน้กับบานทีอ่ยูใกลบานทานน
อยไปหนอย 
ไมตองสงสัยเลยวาทานควรเลือกประตูตรงกลาง  
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8. จงขึ้นไปทางบันไดแหงความพยายาม 

และทานจะไปถึงหอที่มีหลังคารูปโดมและไมม่ันคง  
ตรงนั้นใหทานไปยังทางเดนิเล็กๆแคบๆและคดโคง 
ทานจะพบกับ ความแปรปวน 
จนกวาจะถึงที่โลงๆและวางเปลา (ราวกับเปนชานชาลา) 
ที่มีช่ือวา “พื้นที่-ที-่ปด-มา-จาก-พลังงาน”  

 
9. ในพื้นที่นี ้

อาจทาํใหทานเกรงกลัวเนื่องจากทวิทัศนวางเปลาและกวา
งใหญ 
และเพราะความกลัวในความเงียบยามค่ําคืนที่ไดเปล่ียนส
ภาพดวยดวงดาวขนาดใหญไมเคล่ือนไหว 
ตรงนั้นขางบนศีรษะทาน 
ทานจะมองเห็นพระจันทรสดีําที่ดึงดูดใจปกอยูบนทองฟา.
.. 
พระจันทรแปลกตาทีถู่กบดบงัลอยขึ้นมาอยูตรงกันขามกบั
พระอาทติย  
ตรงนั้นคือที่ทีท่านตองรอรุงอรุณดวยความอดทนและศรัท
ธาเพราะจะไมมีสิ่งเลวรายเกดิขึ้นถาทานสงบ    
 

10. อาจเกดิขึ้นไดในบางสถานการณที่คณุตองการเตรียมทาง
ออกจากที่นัน่ทันท ี  ถามันเกิดขึ้น 
ทานก็อาจจะสามารถเดินไปยังสถานที่ใดๆโดยที่ไมตองร
ออยางใจจดใจจอจนถึงวนันั้น 
ทานจงจําไววาทกุการเคล่ือนไหวที่นั่น (ในความมืด) 
มันไมเปนจริง โดยทั่วไปเราเรียกมันวา “ความฉับพลัน” 
ถาทานลืมในสิ่งทีผ่มกลาวขณะนี ้
ทานจะเร่ิมทาํการเคล่ือนไหวโดยฉับพลัน 
ทําแนใจวาคณุจะถูกลากไปโดยลมหมุนที่เกิดขึ้นระหวาง
ทางเดินและที่พกัจนไปถึงสวนที่มืดมิดที่ลึกที่สดุของการส
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ลายตัวนี ้
  

11. มันยากมากที่จะเขาใจวาสภาวะภายในตางๆถกูมัดลามโซ
ไวดวยกนั! ถาทานเห็นวาสติมีตรรกะที่ไมยืดหยุน 
ทานอาจจะสังเกตเห็นในสถานการณที่บอกวาใครทาํแบบ
สุมสี่สุมหา เขาจะลดระดับลงและลดคณุคาตัวเองลง 
แลวความรูสกึไมพอใจก็จะเกิดขึ้นในตัวเขา 
และเขาก็จะตกอยูในความเจ็บปวดและความตายซึ่งจะทํา
ใหเขาลืมเร่ืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นได 

 
12. ถาในหองโถงนี ้ ทานจัดการไดในชวงเชานี้ 

ดวงอาทติยที่สดใสคอยๆโผลออกมาขางหนาทานทาํใหท
านรูสกึสวางสดใสเปนคร้ังแรก 
ดังนั้นทานจะเห็นวาในทกุสิง่ทุกอยางมีแผน  

 
13. มันเปนเร่ืองที่ยากที่จะตกลงมาจากตรงนั้น 

ยกเวนแตทานจะลงมายังดินแดนที่มืดมิดดวยความสมัครใ
จเพื่อที่จะนาํแสงสวางไปยังความมืดมิดนั้น 

 
มันไมมีประโยชนที่จะพัฒนาประเด็นเหลานีต้อไปเพราะถาปรา
ศจากประสบการณมันจะหลอกลวงได 
แพราะวามันจะเปล่ียนจากสิง่ที่อาจทาํไดเปนเพียงแคจินตนาก
าร สิ่งที่ผมพูดใหมันใชไดถึงตรงนี้ 
ถาหากสิ่งที่อธิบายไมมีประโยชนอะไรกบัทาน 
ทานจะคัดคานอะไร 
เนื่องจากไมมีอะไรเปนรากฐานและเหตุผลสาํหรับความสงสัยกั
บภาพของกระจก เสียงของเสียงที่กอง เงาของเงา  
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การมองจากภายใ
 

 

 

 
 

XX. ความจรงิภายใน 
 
 

1. ขอใหใสใจในประเด็นตางๆที่ผมกลาว 
ประเดน็เหลานี้ทานไมตองใชสัญชาตญาต ิ
แตมันเปนปรากฏการณเชิงเปรียบเทยีบและภูมิทัศนของโ
ลกภายนอก 
แตประเด็นเหลานั้นก็มีคําอธบิายจริงของโลกทางจิตใจ   

 
2. ทานก็ไมควรเช่ือใน “สถานที่” 

ที่ทานเดินผานวาจะมีบางสิ่งที่ดํารงและเปนอิสระอยู 
หลายคร้ังที่ความสบัสนดังกลาวมักจะบดบังคาํสอนที่ลึกซึ้
ง และจนถึงทกุวันนี้บางคนเช่ือวา สวรรค นรก เทพธิดา 
ภูตผี ปศาจ ปราสาทในนิทาน เมืองที่อยูหางไกล และอ่ืนๆ 
มีความเปนจริงที่เห็นไดโดย “ผูที่รูแจงในธรรม”  
อคติเดียวกนันีแ้ตแปลอีกความหมายตรงกันขาม 
ทําใหคนที่ไมเช่ือและปราศจากสติปญญาเปนเหย่ือของอ
คตินี้โดยทําใหพวกเขาเห็นภาพลวงตาหรือเห็นภาพหลอ
นที่อยูในจิตที่รุมรอน 

3. ดังนั้นผมตองกลาวซ้ําวาทานควรที่จะเขาใจในทุกๆอยาง
ที่เกี่ยวกับสถานะทีแ่ทจริงทางจิต 
ถึงแมวาจะถูกเปรียบเทียบกบัวัตถุของโลกภายนอก 

4. คิดทบทวนในสิ่งที่ผมไดกลาวไปและเรียนรูที่จะคนพบคว
ามจริงที่อยูเบือ้งหลังอุปมานทิัศนนี้ 
ซึ่งบางคร้ังจิตใจก็ถกูเบี่ยงเบนไป 
แตในบางอันก็สื่อความเปนจริงที่ไมสามารถเขาใจไดโดย
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ปราศจากภาพแทน 
 

เม่ือเอยถึงเมืองแหงพระเจาที่ที่วีรบุรุษจํานวนมากจากหมูบานต
างๆตองการที่จะไปถึง 
เม่ือเอยถึงสวรรคที่ที่พระเจาและมนษุยอาศัยอยูในธรรมชาตทิี่เ
ปล่ียนไป เม่ือเอยถึงการตกลงมาและน้าํทวมโลก 
เขาหมายถึงความจริงภายในที่ย่ิงใหญ 

จากนั้นพระผูไถกน็ําขอความของเขามาหาเราในสองรูปแบบเ
พื่อคืนสิ่งที่โหยหาที่ไดเสียไป เขากเ็รียกสิ่งนี้วา 
ความจริงภายในที่ย่ิงใหญ 

อยางไรก็ตาม เม่ือเอยถึงทกุอยางถูกวางอยูนอกจิตใจ 
เขาไดทําพลาดหรือเขาโกหก  

ตรงกันขามกนั 
โลกภายนอกทีส่ลับสบัสนกบัการมองจากภายใน 
มันทําใหตองเดินบนทางเสนทางใหม 

เชนนี ้ วันนี้ใหวีรบุรุษของยุคนี้บินไปยังดวงดาว 
บินผานไปยังดินแดนตางๆทีพ่วกเขามองขามไปกอนหนานี ้

บินออกไปยังนอกโลกของเขา 
บินไปจนถึงศูนยกลางภายในที่สวางสดใสโดยทีเ่ขาไมรูตัว 
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บนัทกึ  
 

การมองจากภายใน แบงออกเปนทั้งหมดย่ีสิบบท 
และแตละบทแบงจะแยกเปนสวนๆซึ่งสามารถรวบเปนแรงกระตุ
นหลักของหนังสือไดในลักษณะดังนี้: 

A. สองบทแรกเปนบทแนะนาํและนําเสนอสิ่งที่ตั้งใจจะอธิบาย 
ทัศนคตขิองผูทีเ่ขารวมและวิธีการทาํใหความสัมพันธนีเ้ดิ
นหนาตอไป 

B. ตั้งแตบทที่สาม จนถึงบททีส่บิสาม กลาวถึงประเด็นทั่วๆไป 
ซึ่งจะอธบิายใน สบิวันแหงการไตรตรอง 

C. บทที่สบิสามเนนที่การเปล่ียนแปลง 
เร่ิมจากการจัดแสดงทั่วๆไป 
ตอไปทีก่ารพิจารณาถึงพฤตกิรรมและทัศนคติที่มีตอชีวติ 

D. บทถัดมาจะพิจารณาถึงการทํางานภายใน 

ลําดับหัวขอตางๆเปนดังนี:้ 

I. การทาํสมาธิ- วัตถุประสงคของหนังสือเลมนี้  
การเปล่ียนจากไมมีความหมาย เปนมีความหมาย  

II. การเตรียมความพรอมเพื่อทาํความเขาใจ- 
ตําแหนงทางจิตใจที่ใชสําหรับการทําความเขาใจหัว
ขอตางๆ  

III. ความไรความหมาย- 
ความมีสาระแหงชีวติและความตาย 
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IV. การพึ่งพาอาศัย - การกระทาํสื่อทีเ่กี่ยวกับมนษุย  

V. ความแคลงใจในความหมาย - 
ปรากฏการณทางจิตที่ผิดวิสยั. 

VI. ความฝนและการตื่น - 
ความแตกตางระหวางระดับของสตแิละการรับรูความเ
ปนจริง (ความฝน กึ่งฝน ละเมอ ตื่นอยางเต็มที่) 
สัมผัสภายนอก ภายใน และความทรงจํา  

VII. การปรากฏตัวของพลัง - 
การกาวเขาสูความเขาใจในการตื่น 
พลังงานหรือพลังทีต่ั้งรากและเขาสูรางกาย  

VIII. การควบคุมพลัง - ความลึกและตื้นของพลังงาน 
ที่เกี่ยวกับระดับของสต ิ

IX. การแสดงออกของพลังงาน - 
การควบคุมและการสญูเสียการควบคุม 

X. หลักฐานของความหมาย - ความขัดแยงภายใน 
ความเปนเอกภาพ และความตอเนื่อง  

XI. ศูนยกลางที่สองสวาง - 
พลังงานที่เช่ือมตอกบัการเปรียบเทียบภายในของ 

"ศูนย กลางที่สวางไสว"  
ปรากฏการณของการรวมกนัภายใน 

"กาวขึน้สูแสงสวาง" การ สลายภายในจะถกูบันทึกเปน 
"ระยะหางจากแสง"   

XII. การคนพบ - การไหลเวยีนของพลังงาน ระดับช้ัน 
ลักษณะของพลังทีแ่สดงออกเปน แสง 
ตัวอยางของเมืองตางๆที่เกี่ยวของกบัหัวขอนี ้
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XIII. หลักการตางๆ - 
หลักการที่ใชอางอิงของการเปนเอกภาพภายใน 

XIV. คูมือแหงเสนทางภายใน - 
ภาพแทนของปรากฏการณที่มาพรอมกบัทิศทาง ลง 
และ ขึ้น  

XV. ประสบการณแหงความสงบสุขและการเปล่ียนสภาวะแ
หงพลัง - กระบวนการตางๆ  

XVI. การฉายแหงพลัง - ความรูสกึของการ ฉายภาพ  

XVII. การสญูเสียและการขมเหงของพลัง - 
การสญูเสียพลังงาน 
เพศเปนดั่งศูนยกลางการสรางพลังงาน  

 

XVIII. การกระทําและการตอบสนองของพลัง - 
ความสัมพนัธของภาพแทนกับอารมณ 
การเพิ่มขึ้นของภาพทีเ่ช่ือมโยงกับสภาวะอารมณทาํใ
ห (สงคืน) สภาวะทางอารมณที่เกี่ยวของนีอีกคร้ัง 
การขอบคณุ 
เปนดั่งเทคนิคของการเช่ือมโยงภาพกบัสภาวะทางอาร
มณที่ใชงานไดในชีวิตประจําวัน 

XIX. สภาวะภายใน - 
สถานการณทางจิตที่สามารถหาคนที่สนใจในการทําง
านภายใน 

XX. ความจริงภายใน - 
กระบวนการทางจิตที่เช่ือมโยงกับภาพแทนเชิงเปรีย
บเทียบของโลกภายนอก
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ขอความ 

ขอคิดเห็นจากซิโล 
                        

ศูนยงานสวนแหงการศึกษาและการไตรตรอง 

ปุนตา เด บากาส, เมษายน ค.ศ. 2008 

 (การถายทอดครั้งท่ีสาม; silo.net) 

 
วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะผูสงสารที่อยูรวมกนัในสวนตางๆในโล
ก 
ความคิดเห็นของพวกเรานั้นจะอางถึงลักษณะทั่วไปของขอควา
ม 

 
 

ความเปนมาของขอความ 
เราจะเร่ิมจากการพิจารณาความเปนมาของขอความทีพ่บได

ในวัตถสุองชนิดที่ถกูทําขึ้นในป ค.ศ. 1969 
อันแรกเปนบทสรุปที่รูจักกันดีในนาม การมองจากภายใน 

ไดเร่ิมเขียนขึ้นในสถานทีแ่หงนี้ ปุนตา เด บากาส ในปค.ศ. 

1969 และตีพิมพคร้ังแรกในปค.ศ. 1972 
อันที่สองคือคําปราศรัย ปาฐกถา เปนที่รูจักกันดีในนาม 
คําเทศนาแหงการเยียวยาจากความทกุขทรมาน 

ซึ่งไดรับเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม  ค.ศ. 1969 ณ 
สถานที่เดยีวกนันี ้

ทั้งสองสิ่งนี้ถกูเผยแพรอยางตอเนื่องในรูปแบบตางๆ 
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และไดพฒันาโดยตพีิมพแยกและใชช่ือและหนังสือตางกันไป 
และทายสดุก็จบลงดวยการทําหนังสอืชุดของ ผลงานทัง้หมด 
ของผูประพันธ 
ผมคิดวามันถูกตองแลวที่จะบอกวาผลงานทุกชนิดที่ไดทําขึ้น
ไมไดเปนการรวมตวัของการปรับตวัและพัฒนาในประเด็นตา
งๆที่หนังสือทั้งสองเลมไดกลาวไว 
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ดังนั้นถึงแมวาผลงานจะสามารถขยายออกไปในทางดานวรร
ณกรรม ทางจิตวิทยา ทางสังคมและอ่ืนๆแตกตางกันไป 
หลักสําคญัในการผลิตผลงานที่แตกตางกันนี ้
ทําใหคงไวซึ่งหนังสือทั้งสองนี้ 
ดวยเหตุนี้มันไมใชงานเขียนที่แตกตางและไมใชคําปราศรัย
ที่แตกตาง แตมันคอืการขยาย 
การพฒันาและการอธิบายของการผลิตขั้นพื้นฐานที่เราไดกล
าวไวกอนหนานี ้ 
ไมนานมานี้มีขอความหนึ่งปรากฏขึ้นบนัทึกคร้ังแรกในหนังสื

อเลมที่ตีพิมพในเดือนกรกฏาคม ค.ศ.2002 ในช่ือวา 

ขอความจากซิโล  แบงออกเปนสามสวน: หนังสือ 
ประสบการณ และทางเดิน    

“หนังสือ” คือ การมองจากภายใน  

“ประสบการณ” 
คือสวนที่ใชปฏิบตัขิองขอความที่บนัทึกผานทางพิธีกรรม
ทั้งแปด  

สุดทายคือ “ทางเดิน” 
คือชุดของการไตรตรองและคําแนะนาํ 

ขอจบการพิจารณาขอความและความเปนมาไว ณ ตรงนี ้
อยางไรก็ตามผมกข็อขยายความสัน้ๆเกี่ยวกับประเด็นทีแ่ยกม
าจากหนังสือ 
คําเทศนาแหงการเยียวยาจากความทกุขทรมาน 
ซึ่งไดเอามาใชเปนขอมูลอางอิงและไดอนุญาติใหมีการพัฒน
าในประเด็นสวนตัวและประเด็นตอสังคมที่สาํคัญ 
เชนมีการอางถึงความแตกตางระหวางความเจ็บปวดและควา
มทุกขทรมาน 
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ความเปนมาของคําเทศนาการเยี
ยวยาจากความทกุขทร
มาน  

ในการเทศนานี้ 
ความรูทีส่ําคัญทีสุ่ดสาํหรับชีวิตหนึ่งคอืความเขาใจในความทุ
กขทรมานและการเอาชนะความทกุขทรมานนี ้
สิ่งที่สําคัญคือการแยกความแตกตางระหวางความเจ็บปวดทา
งกายภาพและความทกุขทรมานทางจิตใจ 

 
คนเราเจ็บปวดไดสามทาง: ทางการรับรู ทางการระลึกถึง 
และทางจินตนาการ 
ความทกุขทรมานเปนตัวบอกใหทราบถึงสภาวะความรุนแรง 
ความรุนแรงทีเ่ช่ือมตอกับความกลัว กลัวการสูญเสียในสิ่งที่มี 
ในสิ่งที่ไดสูญเสียไปและในสิ่งที่ตองการจะไดมา 
เขาทรมานเพราะสิ่งที่เขาไมมี หรือเพราะความกลัวทัว่ๆไป 
กลัวตอโรคภัยไขเจ็บ ตอความยากจน ตอความโดดเดี่ยว 
และตอความตาย ความรุนแรงมีรากฐานมาจากแรงปราถนา 
ความปราถนามีระดับและรูปแบบที่แตกตางกันซึ่งมีตั้งแตควา
มทะเยอทะยานที่มีมากจนเกนิไปจนถึงแรงบันดาลใจทั่วไปแล
ะถูกตองเหมาะสม 
ทําความเขาใจในจุดนี้เพื่อการทาํสมาธิภายใน 
มนุษยเราสามาระกําหนดเสนทางชีวิตของเราเองได  

ความปรารถนาเปนตวักระตุนความรุนแรงที่ไมไดอยูภายในตั
วบุคคล แตมันเปนพษิตอสื่อกลางของความสัมพนัธ  

นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นรูปแบบความรุนแรงที่แตกตางกัน
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และไมไชประเด็นหลักซึ่งคือ ความรุนแรงทางกายภาพ 
มันยังมีรูปแบบความรุนแรงทางเศรษฐกิจ เช้ือชาต ิ ศาสนา 
ความรูสกึทางเพศ จิตวทิยา ศีลธรรม 

และอ่ืนๆทีถู่กปดบังไวหรือแอบซอนไว… 
และอ่ืนๆทีถู่กปดบังไวหรือแอบซอนไว 
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 [แตกออกมาจาก 

คําเทศนาแหงการเยียวยาจากความทกุขทรมาน: 

«ความรุนแรงในตวัคน […] 
ไมมีทางออกที่ผดิในการทําใหความรุนแรงในโลกนี้หมดไป

»] 

ในการเทศนานี้จะเนนไปทีค่วามจําเปนทีต่องมีพฤติกรรมงาย
ๆในการชักจูงชีวิต อีกทั้งยังบอกดวยวาวทิยาศาสตร 
และความยุติธรรมนั้นจําเปนตอการเอาชนะความเจ็บปวด 
แตการเอาชนะความปรารถนาทีมีมาแตเดิมเปนสิ่งจําเปนที่จะ
ทําใหชนะความทุกขทรมานทางจิตใจ 

มันมีหลายองคประกอบหลายที่ถูกถายทอดจากการเทศนานี้ไ
ปยังหนังสือตางๆ เชน  ทาํใหโลกมีมนุษยธรรม 
จดหมายจากเพื่อนๆของฉัน 
พจนานกุรมมนุษยนยิมและคําพูดของซโิล 

และยังมีการจัดนทิรรศนการ เชน “การกระทําที่ถกูตอง”  

“ความหมายของชีวิต”  “มนุษยนิยมและโลกใบใหม”  

“วิกฤตแิหงอารยธรรมและลัทธิมนุษยนิยม”  

“วันนีเ้ราเขาใจอะไรบางเกีย่วกับนิยมมนษุยนิยม? ” และอ่ืนๆ  
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ความเปนมาของหนงัสอื 
การมองจากภายใน  
ความเปนมาของ การมองจากภายใน 
เกี่ยวของกบัความหมายของชีวิต 
ประเด็นหลักทีอ่ธิบายคือสภาวะทางจิตในการขดัแยง 
และไดอธิบายตอวา 
ตัวช้ีวดัความขัดแยงกค็ือความทุกขทรมานและมันเปนไปไดที่
จะสามารถเอาชนะความทกุขทรมานทางจิตใจนี้ตราบเทาที่ไ
ดชักนําชีวติไปยังการกระทาํที่ไมมีการขัดแยงกับผูอ่ืน  
หนังสือเลมนี้มีจุดเร่ิมมาจากจิตวิญญาณทางสังคมและสวนบุค
คลและเกี่ยวกับจิตวทิยาและมนุษยวิทยาในวงกวาง 
มีตั้งแตหนังสือ จิตวทิยารูปภาพและบนัทึกทางจิตวิทยา 
ไปจนถึง ตํานานแหลงกําเนิดสากล 

นอกจากนี้ยังมีคําปราศรัย เชน “เขาใกลความเปนมนุษย” 

“การเล่ือมใสในศาสนาในโลกปจจุบัน” 

“ขอซักถามจากพระเจา” และยังมีการพฒันางานใหมจาก 
การมองจากภายใน   
เห็นไดชัดวา ความเปนมาที่เราไดกลาวไปนัน้เกี่ยวของกับ 
ขอความจากซิโล 
ซึ่งมันไดผสมผสานและคาบเกี่ยวซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย
างย่ิงในสวนที่สองและสาม เพราะวา ในสวนที่หนึง่ซึ่งคือ 
การมองจากภายใน จะถูกถายทอดโดยตรง    

ผลงานการเขียน เชน ประสบการณทีถู่กช้ีแนะ 
หรือในเร่ืองเลาที่ปรากฏในสําเนาบันทึกและในหนังสือแปล 
มีเปนบันทึกหรือเปนนวนิยาย หรือในเร่ือง 

“ความฝนและการกระทาํ”  หรือเร่ือง “ปาแหงโบรมาโซ” 
เราสามารถเห็นเนื้อหาที่รุนแรงเกี่ยวกบัจิตวิทยาทีแ่สดงออกถึ
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งภูมิหลังที่ไดกลาวไวแตตน กอนที่จะจบขอคิดเห็นสั้นๆนี ้
ผมอยากจะใหสังเกตเห็นวา ขอความนั้น 
คือการแสดงออกของจิตวิญญาณสวนบุคคลและของสังคมสว
นรวมที่จะยืนยันความเปนจริงของประสบการณตราบเทาที่เว
ลาไดผานไปและแสดงออกถึงความแตกตางของวัฒนธรรม 
สัญชาต ิ ชนช้ันทางสังคมและยุคสมัย  
ความเปนจริงในแบบนี้ไมจําเปนตองมีหลักความเช่ือหรือรูปแ
บบองคกรอยางถาวรเพื่อใชในการดาํเนนิการและพัฒนา 
ดวยเหตุนี้ผูสงสารหรือผูที่รูสึกไดถึงพระวจนะและนาํพระวจน
ะนั้นมาสูผูอ่ืน 
พวกเขาจะเนนยํ้าทุกคร้ังถึงความจําเปนที่จะไมยอมรับการบี
บบังคับในอิสรภาพทางความคิดและความเช่ือและการปฏิบัติ
ตอมนุษยทุกคนในลักษณะเดียวกับที่ตองการจะไดรับการปฏิ
บัติ 
คุณคาของตัวเองในความสมัพันธระหวางบคุคลและกบัสงัคม 
ทําในเวลาเดียวกันกับผูสงสารทาํในการตอตานการเลือกปฏิ
บัติทกุรูปแบบ ความไมเสมอภาคและความอยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

ซโิล  
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เกีย่วกบัผูเขยีน 
มาริโอ ลุยส โรดริเกส โกโบส 
เปนที่รูจักกันภายใตนามแฝงวา ซิโล เกิดวันที ่6 มกราคม 
1938 ที่เมืองเมนโดซา (อารเจนตินา) 

 
นักเขียนและนกัคิด เขาไดเขียนหนังสอืหลายเลม 
เปนผูจัดตั้งความคิดทัว่ไป 
มนุษยนิยมสากลหรือมนษุยนิยมแบบใหม 
เขานําเสนอวิธกีารในการไมใชความรุนแรง 
เปนทางเลือกทางเดียวที่จะสามารถออกจากวกิฤของมนษุยโล
ก 
อีกทั้งเขายังเปนคนตั้งประเดน็เกี่ยวกับการพัฒนาสวนบุคคลแ
ละสังคมควบคูกันไป 

 
ในขอความจากซิโล 
เขาไดเชิญชวนใหตีความแนวคิดและองคกรของเขาไดอยาง
อิสระ 

 
จากขอเสนอหลักตางๆ 
ทําใหเกิดประเด็นในเร่ืองการเอาชนะความเจ็บปวดทางกาย
และความทกุขทรมานทางจิตใจ  

 
ซิโล เสียชีวติเม่ือวันที ่ 16 กนัยายน 2010 ที่บานของเขาใน  
ชากราส เด โกเรีย เมืองเกิดของเขา เมนโดซา  
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ผลงานอืน่ของผูประพนัธ: 

www.silo.net 

http://www.silo/
http://www.silo/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/
http://www.silo.net/


 

 

การเยยีวยาจากความทกุขท
รมาน  

ในการเทศนานี้ 
จะเนนไปที่ความจําเปนที่ตองมีพฤติกรรมงายๆในการชักจูงชีวิต 
อีกทั้งยังบอกดวยวาวิทยาศาสตร 
และความยุติธรรมนั้นจําเปนตอการเอาชนะความเจ็บปวด 
แตการเอาชนะความปรารถนาทีมีมาแตเดิมเปนสิ่งจําเปนที่จะทํา
ใหชนะความทกุขทรมานทางจิตใจ  

 

การมองจากภายใน 
ความเปนมาของ การมองจากภายใน 
เกี่ยวของกบัความหมายของชีวิต 
ประเดน็หลักทีอ่ธิบายคือสภาวะทางจิตในการขดัแยง 
และไดอธิบายตอวา 
ตัวช้ีวดัความขัดแยงกค็ือความทุกขทรมานและมันเปนไปไดที่
จะสามารถเอาชนะความทกุขทรมานทางจิตใจนี้ตราบเทาที่ไ
ดชักนําชีวติไปยังการกระทาํที่ไมมีการขัดแยงกับผูอ่ืน  
 


	EdiNexo E.I.R.L
	เนื้อหา
	บันทึกถึงฉบับที่ 2 ฉบับปัจจุบัน
	บันทึก:
	I. การทำสมาธิ
	II. การเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจ
	III. ความไร้ความหมาย
	IV. การพึ่งพาอาศัย

	V. ความแคลงใจในความหมาย
	VI. ความฝันและการตื่น
	VII. การปรากฏตัวของพลัง
	VIII. การควบคุมพลัง
	IX. การแสดงออกของพลังงาน
	X. หลักฐานของความหมาย
	XI. ศูนย์กลางที่ส่องสว่าง
	XII. การค้นพบ
	XIII. หลักการต่างๆ
	XIV. คู่มือแห่งเส้นทางภายใน
	XV. ประสบการณ์แห่งความสงบสุขและการเปลี่ยนสภาวะแห่งพลัง
	XVI. การฉายแห่งพลัง
	XVII. การสูญเสียและการข่มเหงของพลัง
	XVIII. การกระทำและการตอบสนองของพลัง
	XIX. สภาวะภายใน
	XX. ความจริงภายใน


	บันทึก
	ข้อความ
	ความเป็นมาของคำเทศนาการเยียวยาจากความทุกข์ทรมาน
	ความเป็นมาของหนังสือ การมองจากภายใน


	เกี่ยวกับผู้เขียน

