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ในท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและปัญหาอันถาโถมของโลกสมัยใหม่  

หากผู้น�ามุ่งที่จะออกไปท�างานเพ่ือจัดการกับเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมและมุ่งแก้ปัญหา

ภายนอกเพียงถ่ายเดียว โดยปราศจากการท�างานเพ่ือบ่มเพาะความม่ันคงภายใน   

การกลับมาดูแลจิตใจ ด�ารงอยู่อย่างมีสติรู้เท่าทัน พลังแห่งการสร้างการเปลี่ยนแปลง

อย่างลึกซึ้งย่อมถูกบั่นทอนลงไป เพราะแท้จริงแล้วสภาวะและวิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์

กับโลกภายนอกนั้นเชื่อมโยงกับการเติบโตภายในอย่างแยกกันไม่ออก การแม้เราจะมี

หลกัสตูรพฒันาผูน้�าและภาวะผูน้�ามากมายในยคุปัจจบุนั แต่จะหาหลกัสตูรทีมุ่ง่ท�างาน

กบัการบ่มเพาะหล่อเลีย้งมติทิางจติวญิญาณและการเท่าทนัตนของผู้น�านัน้หาได้ยากยิง่ 

 หลักสูตรภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence)  

ด�าเนินการภายใต้โครงการผู้น�าแห่งอนาคต เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย คุณวิกรัม 

ภัฏฏ์  ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเครือข่าย Leadership that Works ในประเทศอินเดีย  

ซึง่เป็นองค์กรทีมุ่ง่ท�างานด้านการพัฒนาศกัยภาพของผูน้�าและผูบ้รหิารในองค์กรต่าง ๆ  

หลักสูตรภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้และบ่มเพาะ

คณุภาพภายในของผูน้�าในระดบัต่าง ๆ  เพือ่รบัมอืกบัความท้าทายและการเปลีย่นแปลง

ในโลกยุคใหม่ มุ่งเน้นการให้ผู้น�ากลับมาเชี่อมโยงกับปัญญาภายใน เท่าทันเสียงตัดสิน 

ฝึกฝนการเปิดรับญาณทัศนะ รับฟังเสียงภายในท่ีน�าทางไปสู่เป้าประสงค์แห่งชีวิต   

โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นสามโมดูล คือ 1) ภาวะการน�าท่ีด�ารงอยู่บนขอบ (Edge  

Walking Leadership) 2) ปัญญาญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence) และ  

3) เป้าประสงค์ทางจิตวญิญาณ (Soul Purpose) แต่ละโมดูล มคีวามเชือ่มโยงร้อยเรยีงกัน   

เป็นการเปิดประตูเข้าสู่โลกภายในของผู้น�าในมิติต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง

ในระดับจิตใจและกระบวนทัศน์ โครงการผู้น�าแห่งอนาคตเล็งเห็นว่าองค์ความรู้ใน

เรื่องดังกล ่าวเป ็นภู มิป ัญญาอันลึก ซ้ึงควรค ่าแก ่การรวบรวมและเผยแพร ่ 

เพื่อสร้างความตระหนักรู ้สู ่สังคม ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น

ประดุจประตูแห่งการเรียนรู้อีกบานหน่ึงท่ีช่วยบ่มเพาะภาวะการน�าที่ข้ามพ้นไปสู่มิติ 

แห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ทรงพลัง

ค�าน�า

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต



หนังสือเรื่องสภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้นเล่มนี้เป็นมาจากการสรุปสาระส�าคัญ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for  

Transcendence) ทั้งสามหลักสูตรซึ่งจัดโดยโครงการผู ้น�าแห่งอนาคต คณะ 

ศึกษาศาสตร์และวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สรุปและเรียบเรียง 

หนังสือได้มีโอกาสสนทนากับคุณวิกรัม ภัฏฏ์ ผู้เป็นวิทยากรหลักในการอบรมดังกล่าว 

การสนทนากับคุณวิกรัมท�าให้ทราบถึงความคิดของเขาที่เกี่ยวข้องกับความรู้และ

ทักษะการเดินบนขอบ การใช้ญาณทัศนะ และการเดินตามเป้าประสงค์ที่แท้ของชีวิต 

ซึง่เป็นเนือ้หาหลกัของแต่ละหลักสตูร เขากล่าวว่าเนือ้หาทัง้สามหลักสูตรนีถ้กูออกแบบ

มาให้ร้อยเรียงกัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินบนขอบจะส่งเสริมให้การค้นหาหรือ 

ฝึกใช้ญาณทัศนะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และความรู้ทักษะทั้งสองประการนี้ก็จะช่วยเอื้อ 

ให้ผู ้ เข ้าอบรมค้นพบเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณของตนและเดินตามเส้นทาง 

แห่งเป้าประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

แม้ว่าคุณวิกรัมเป็นท้ังวิทยากรและโค้ชที่สามารถใช้ญาณทัศนะในการท�างานและ

การด�าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่เส้นทางการเรียนรู้และเติบโตในเรื่องน้ีมิได้เกิดขึ้น 

อย่างง่ายดาย การเรียนรู้เกี่ยวกับญาณทัศนะท�าให้เขาพบกับ “ขอบ” หรือพื้นที่

ระหว่างความ “รู้” และ “ไม่รู้” ที่เขาต้องค้นหาวิธีการเดินไปบนขอบนั้นเช่นกัน ทั้งนี้  

เนื่องมาจากในยุคปัจจุบัน ผู ้คนโดยส่วนมากมักเคยชินกับการใช้ตรรกะเหตุผล 

เชิงวิทยาศาสตร์ จนท�าให้ละเลยปัญญาภายในตนเองไป ผู้คนจ�านวนมากค้นพบ 

ญาณทัศนะภายในตนเองแต่ถูกกดทับไว้เพราะบริบทของชุมชนหรือสังคมที่ตนเอง 

อาศัยอยู่ ท�าให้มิได้พัฒนาการใช้ญาณทัศนะอย่างเต็มศักยภาพ 

คุณวิกรัมกล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วญาณทัศนะมิได้ขัดกับตรรกะและเหตุผล หากแต่ 

ส่งเสริมกันและกันท�าให้บุคคลสามารถตัดสินใจหรือด�าเนินชีวิตได้ในหนทางที่ถูกต้อง

เหมาะสมมากขึน้ ดังนัน้ การสนบัสนนุให้มกีารเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ความรูใ้นเรือ่งดงักล่าว 

กลบัจะยิง่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการสร้างสงัคมทีม่คีณุภาพท่ามกลางความเปล่ียนแปลง

ของโลกยุคปัจจุบัน  การจะท�าให้เรื่องของญาณทัศนะเป็นเรื่องของ “พรสวรรค์ (Gift)” 

มากกว่า “ความละอาย (Shame)” และสร้างการยอมรับในเรื่องของความฉลาด 

บทน�า



ในการใช้ญาณทัศนะ หรือ Intuitive Intelligence ให้เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันน้ัน 

ยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย เช่นเดียวกับการชี้ให้ผู้คนเห็นคุณค่าของความฉลาดด้านอื่น ๆ  

อย่างเช่น ความฉลาดในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature Intelligence) และ  

ความฉลาดทางกาย (Body Intelligence) 

การพัฒนาญาณทัศนะของคุณวิกรัมนอกจากจะพาให้เขาพบกับ “ขอบ” แล้ว  

ยงัท�าให้เขาพบกบั “เป้าประสงค์ทีแ่ท้จรงิ” ของชวีติอีกด้วย เส้นทางชีวติพาให้เขาพบกบั 

“ครู” ได้แก่ Virginia Kellogg ผู้ก่อตั้งสถาบัน Leadership that Works ผู้จุดประกาย

ให้เขาเดนิเข้าสูเ่ส้นทางการเตบิโตภายใน และพบกับนกัเต้นผูท้ีต่ัง้ค�าถามถงึเป้าประสงค์

ที่แท้จริงในชีวิตของเขา จนท�าให้เขาเริ่่มตระหนัก มองหา จนกระทั่งค้นพบเป้าประสงค์

แห่งจิตวิญญาณในเวลาต่อมา เมื่อสีมาภรรยาของเขาให้ก�าเนิดลูกชายคนแรก 

“จะท�าอย่างไรให้ลกูชายของเขาเตบิโตมาในสงัคมทีดี่?” นีคื่อค�าถามทีผุ่ดข้ึนมาจาก

ความรักของคนที่กลายเป็นพ่อหมาด ๆ เมื่อเขาตอบตัวเองได้ว่าเส้นทางการท�างานกับ

พรสวรรค์ทีเ่ขามใีนเร่ืองญาณทศันะและการเป็นโค้ชคอืสิง่ทีน่่าจะมส่ีวนช่วยให้เกดิสังคม

ในแบบทีเ่ขาต้องการ เขาจงึก้าวเข้าสูก่ารท�างานด้านการเตบิโตภายในอย่างเต็มตวั และ

พบกบัขอบใหม่ ๆ  ทีเ่ขาต้องเจอในเส้นทางนี ้แต่ทว่าเป็นขอบทีเ่ขาเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะเดิน

ไปบนนั้น เพราะมันอยู่บนเส้นทางแห่งเป้าประสงค์อันแท้จริงของเขา 

วิกรัมหวังว่าการได้มาเผยแพร่ความรู้ในการอบรมภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้นน้ี 

จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนมีทักษะในการเดินไปบนขอบ มีญาณทัศนะ และความตระหนักรู้

ในเป้าประสงค์ของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจน�าไปสู่การเกิดชุมชนหรือสังคมคุณภาพเพื่อ

คนรุ่นหลังต่อไป 

ผู้เรียบเรียงจึงอยากเชื้อเชิญให้ผู้อ่านลองเปิดใจเรียนรู้เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ 

ท�าความเข้าใจ ทดลองท�าแบบฝึกหดั  หากมข้ีอสงสยัหรอืค้นพบสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กอ็าจ

ลองพาตนเองไปเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต่อยอดให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในขั้นต่อไป  

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักสูตรการอบรม เนื้อหาแต่ละ

หลักสูตรไล่เรียงไปตามเนื้อหาของการอบรมแต่ละวัน และมีสรุปสาระส�าคัญอยู่ท้าย

หลักสูตร  

เนื้อหาส่วนแรกเป็นสรุปสาระส�าคัญจากการอบรมหลักสูตรที่ 1 ในหัวข้อ การน�า 

ทีด่�ารงอยูบ่นขอบ (Edge Walking Leadership) ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่21- 23 พฤษภาคม 

2560 เนือ้หาในส่วนนีค้รอบคลมุความหมายของการเดนิบนขอบและเหตผุลว่าท�าไมเรา

จึงควรเดินบนขอบ การค้นหาขอบของตนเอง และทักษะต่างๆ ในการก้าวเดินบนขอบ  



ได้แก่ การโอบประคองขั้วตรงข้ามระหว่างขอบสองฝั่ง การฟังเสียงตัวกวนที่สร้างสรรค์  

การใช้เหตุผลหลอมรวมกับญาณทัศนะ และการฟังเสียงของวิวัฒนาการ

เนื้อหาส่วนที่สอง เป็นสาระส�าคัญจากการอบรมหลักสูตรที่ 2 ในหัวข้อ การน�า 

ด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  

14 –16 ธนัวาคม  2560 เนือ้หาในส่วนนีอ้ธบิายความหมายและหลกัการของญาณทัศนะ  

รวมถึงความรู ้และแบบฝึกหัดต่างๆ ที่เกี่ยวกับช่องทางและทักษะในการเข้าถึง 

ญาณทัศนะ รวมไปถึงจริยธรรมของการใช้ญาณทัศนะในชีวิตประจ�าวัน

ส่วนทีส่าม เป็นสาระส�าคญัจากการอบรมหลกัสตูรที ่3 คือ การน�าด้วยเป้าประสงค์

ทางจิตวิญญาณ ( Leading with Soul Purpose) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 –10 มีนาคม 

2561 เนื้อหาในส่วนน้ีกล่าวถึงความหมายและแนวทางการเข้าถึงเป้าประสงค์ผ่าน 

ชุดค�าถามและแบบฝึกหัดต่าง ๆ รวมถึงพาไปเรียนรู้แนวคิดการเดินทางของผู้กล้า  

(Hero’s journey) เพื่อให้มองเห็นและใคร่ครวญเส้นทางชีวิตของตนเองที่ผ่านมา 

พร้อมกับค้นหาเพื่อนร่วมทางที่สนับสนุนและเพื่อนร่วมทางที่ท้าทายต่อเป้าประสงค์  

และค้นหาแนวทางการหลอมรวมเป้าประสงค์เข้ากับชีวิตประจ�าวันของตนเอง เพื่อให้

สามารถเดินไปตามเส้นทางของเป้าประสงค์ได้ในทางปฏิบัติ

      

          ผู้สรุปและเรียบเรียง





การน�าที่ด�ารงอยู่บนขอบ
(Edge Walking Leadership)

หลักสูตรที่ 1



 หากเราก�าลังเดินบนเส้นทางการเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง เรา 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับ “ขอบ” หรือ “Edge” ในภาษาอังกฤษ 

จากภายในตนเองและบรบิทภายนอก เม่ือเราอยูบ่นขอบ เราต้องตัดสินใจ 

ว่าจะใช้ชีวิตหรือจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรจากฐานของสิ่งที่เรารู้ในอดีต

และสิ่งที่เราไม่รู้ในอนาคต การเรียนรู้เรื่อง “ขอบ” จะช่วยให้เราได้ส�ารวจ

ภายในตนเอง ตระหนกัรูใ้นการเดนิบนขอบ และสามารถเลอืกเดนิบนขอบ

ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 การอบรมหลักสูตรการน�าที่ด�ารงอยู่บนขอบน้ีเป็นหลักสูตรแรกของ

ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้น” หลักสูตร

ล�าดบัต่อมามเีนือ้หาเกีย่วกบัการน�าด้วยญาณทัศนะ ทัง้นี ้ในหลักสตูรแรก 

มีหลักการเรื่องญาณทัศนะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ผู้อ่านสามารถศึกษา

เรื่องญาณทัศนะอย่างลึกซึ้งขึ้นในหลักสูตรที่สองซึ่งอยู่ในตอนถัดไปของ

หนังสือ และหลักสูตรล�าดับสุดท้ายของชุดการอบรมภาวะการน�าเพ่ือ 

การเปลี่ยนแปลงมีเนื้อหาว่าด้วยการท�างานกับเป้าประสงค์ของชีวิต  

วิกรัมกล่าวว่าแท้ที่จริงแล้ว ขอบ ญาณทัศนะ เป้าประสงค์ของชีวิต หรือ

แม้กระทั่งความคิดแบบมีตรรกเหตุผลนั้นล้วนเชื่อมโยงกันทั้ งสิ้น

  การอบรมหลักสูตรหัวข้อการน�าที่ด�ารงอยู่บนขอบนี้ โครงการผู้น�า

แห่งอนาคตได้เชญิคณุวกิรมั ภฏัฏ์ มาเป็นกระบวนกร ร่วมด้วยวทิยากรจาก

องค์กร Leadership That Works ในส่วนของการแปลภาษา โครงการ



ได้เชิญคุณณัฐฬส วังวิญญู และคุณไพลิน จิรชัยสกุล มาเป็นล่ามตลอด 

การอบรมสามวัน วิกรัมกล่าวว่าในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ท�า 

ความเข้าใจว่าอะไรคือขอบในชีวิตของคนเรา และได้มีประสบการณ์ 

ในการเฝ้าดูการเดินบนขอบของตนเอง รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  

ที่มีประโยชน์ในการเดินบนขอบ วิกรัมขอให้ผู้เข้าร่วมน�าปัญญาญาณ

และความสงสัยใคร่รู้มาใช้ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เรากล้าถามค�าถาม

ที่ยากส�าหรับตนเอง เพราะทุกครั้งที่เรากล้าตั้งค�าถามและใช้ตนเองเป็น

พ้ืนทีใ่นการเรยีนรู ้เราได้ช่วยให้ผู้อืน่สามารถเดนิบนขอบของเขาไปด้วย 

ตอนออกแบบการอบรมครั้งนี้ วิกรัมกล่าวกับสีมาซึ่งเป็นภรรยา 

ของเขาว่า เขา “สอน” เรื่องการเดินบนขอบไม่ได้ สิ่งที่เขาท�าได้คือ 

“สร้างพ้ืนที่เพื่อเรียนรู้ขอบ” ร่วมกันกับผู้เข้าอบรม แล้วปัญญาหรือ

ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะเผยข้ึนมาเอง ส่วนสีมากล่าวว่าการที่เธอร่วม

ออกแบบการอบรมหลกัสตูรนีกั้บวกิรมัท�าให้ตระหนกัรูว่้ามขีอบใดบ้างที่

เกิดขึ้นตลอด 17 ปี ตั้งแต่แต่งงานกับวิกรัมเธอพบว่าช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นช่วงเวลาท่ีเธอเตบิโตแบบก้าวกระโดด ดงันัน้ เธอจงึหวงัว่าการอบรม

ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักรู้ในการเดินบนขอบ รู้จักวิธี

การจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ของ

ชีวิตได้ว่าท�าไมเราถึงเดินบนขอบนี้
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การอบรมวันที ่1

ความหมายของขอบ 
และการค้นหาขอบ

ในการอบรมวันแรก วิกรัมได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายและ 

ความส�าคญัของการเดินบนขอบ การฝึกเป็นสกัขพียานในการเฝ้ามองขอบของ

ตนเองเพื่อเริ่มก้าวแรกในการเดินบนขอบ รวมถึงท�ากิจกรรมเพื่อค้นหาขอบ

ผ่านการท�ากิจกรรมฐานกายและการใช้เครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง

ความหมายและความส�าคัญ
ของการด�ารงอยู่บนขอบ

ก่อนเร่ิมการอบรม วิกรัมขอให้ผู ้ เข ้าร ่วมแนะน�าตัวและแบ่งป ัน 

ความคาดหวังของแต่ละคน ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมมีจุดประสงค์ในการเข้ามา 

เรียนรู้ที่หลากหลาย บ้างก็เข้ามาอบรมเพื่อค้นหาขอบของตนเองเพื่อให ้

สามารถเป็นโค้ชหรือใช้ชีวิตได้ดีขึ้น บ้างก็ต้องการเรียนรู้วิธีท่ีท�าให้เดินบน 

ขอบได้อย่างสบายขึน้ บ้างกต้็องการพกัจากการเดนิบนขอบ บ้างกก็�าลงัอยูต่รง 

ทางแยกของชีวิตที่ต้องเลือกว่าจะไปทางไหนต่อ บ้างก็ต้องการหาค�าตอบ

ว่าการปล่อยจากขอบหนึง่ไปสูอ่กีขอบหนึง่เมือ่ใดจงึพอด ีหรือหยดุเดนิได้ไหม

หลังจากการแนะน�าตัว วิกรัมได้แบ่งปันเรื่องราวเก่ียวกับขอบของ 

ตนเองและอธิบายความหมายของขอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าขอบคืออะไร



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น
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ขอบแรกของวิกรัมเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี เมื่อเขาเริ่ม

ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกบ้านของเขา เขากล่าวว่า “รักแรกของผม 

คือคุณแม่ ท่านเป็นเหมือนนางฟ้าส�าหรับผม สิ่งใด ๆ ที่ท่านพูดออกมา

จึงส�าคัญและเป็นความจริงส�าหรับผม พื้นที่ที่ผม“รู ้” คือ บ้านและ 

สิ่งต่าง ๆ ที่คุณแม่บอกกล่าว แต่ไม่นาน ผมก็ตระหนักรู้ว่าชีวิตของผมมี

ขอบเขตที่มากกว่าคุณแม่และบ้าน ขอบเขตนี้เป็นพื้นท่ีท่ีผม “ไม่รู้” พื้นท่ีนี้

น่าสนใจและท�าให้ผมต้องการท�าสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณแม่สอน 

ดังน้ัน ผมจึงต้องการ “ข้ามขอบ” เพื่อให้สามารถเห็นมุมมองใหม่ ๆ ท่ีมา 

เก้ือหนุนชีวิตได้ ในการพยายามข้ามขอบครั้งนี้ ผมต้องขัดแย้งกับคุณแม ่

อยู่ถึงหกปี กว่าท่ีผมจะสามารถเลือกชีวิตของตนเองและพบความสงบ 

ภายในใจได้”

ขอบต่อมาของวิกรัมคือขอบด้านความรัก เขาเล่าว่า “ความรักของผม

กับสีมาไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเรามีชนชั้น วรรณะ ภาษาท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน  

ถึงแม้ว่าเราสองคนจะรักกัน แต่ครอบครัวของเราท้ังคู่ไม่ชอบหน้ากัน สิ่งนี้

เป็นขอบที่เราสองคนต้องเดินไปด้วยกัน เราจึงแต่งงานกันเร็ว” และสิบปีต่อ

มาขอบก็เกิดขึ้นอีกในชีวิตการแต่งงานของเขา วิกรัมกล่าวว่า “เมื่อมนุษย์มี 

ความสัมพันธ์กับคนอื่นจะไม่มีสิ่งใดคงที่ เราต้องข้ามขอบตลอดเวลา” 

อีกขอบหน่ึงที่ส�าคัญในชีวิตของวิกรัมเป็นขอบในด้านการท�างาน วิกรัม

เริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยการท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาเขารู้สึก

เบื่องานที่ท�าอยู่จึงตัดสินใจลาออก กอปรกับการที่เขามีโอกาสได้พบบุคคลท่ี

เขาอยากท�างานด้วย เขาจึงตัดสินใจเริ่มก้าวข้ามขอบ “ผมเข้าไปสัมผัสเสียง 

เรียกร้องภายใน เรียนรู้ทักษะการเป็นโค้ชและกระบวนกร และท�าอาชีพนี้

เป็นเวลาสิบกว่าปี ปัจจุบันผมตระหนักว่าวิถีการเป็นโค้ชหรือกระบวนกรที่มี

ลกัษณะการท�างานแบบตัวคนเดียวไม่ใช่สิง่ทีผ่มต้องการท�าไปตลอดชวีติ ดงันัน้

ขอบต่อไปของผมคอืการสร้างชมุชนโค้ชเพือ่ทีจ่ะท�างานกบัผูอ้ืน่อย่างเป็นกลุม่

เป็นก้อน และไม่ได้สร้างชุมชนเพียงแค่ที่อินเดีย แต่ขยายไปประเทศอื่นด้วย”
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ขอบ คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างความรู้กับความไม่รู ้
สิง่ที่เรารู้ส่วนใหญ่เป็นสิง่ที่เกิดขึ้นในอดีต  

ส่วนสิง่ที่เราไม่รู้เป็นสิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
หากเราต้องการเติบโตงอกงาม  

เราจะใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่ในพื้นที่ที่เรารู้ไม่ได้

ขอบด้านสุดท้ายของวิกรัมคือขอบที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการเป็นพ่อ  

ในขณะทีล่กูชายของเขาโตข้ึนเรือ่ย ๆ  เขาเหน็ว่ามขีอบมากมายให้เขาก้าวข้าม

ในบทบาทของการเป็นพ่อที่ดี 

จากตัวอย่างที่วิกรัมหยิบยกมาเล่าจะเห็นได้ว่าขอบมีหลายด้าน เช่น ขอบ

ด้านความสัมพันธ์ การท�างาน การท�าประโยชน์แก่ชุมชน แต่แท้ท่ีจริงแล้ว 

“ขอบ” คืออะไรกันแน่ ? 

วิกรัมอธิบายความหมายของขอบว่า “ขอบ คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ระหว่าง 

ความรู้กับความไม่รู้” สิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต ส่วนสิ่งท่ี 

เราไม่รู้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเราต้องการเติบโตงอกงาม เราจะใช้

ชีวิตอยู่เพียงแต่ในพื้นที่ที่เรารู้ไม่ได้ เพราะจะไม่มีสิ่งใดใหม่เกิดขึ้น และท�าให ้

ชีวิตของเราขาดทางเลือก นอกจากนี้ การที่เราอยู ่แต่ในพื้นท่ีท่ีเรารู ้จัก 

หรือคุ้นเคยจะท�าให้รูปแบบพฤติกรรมเดิม ๆ ของเราเกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า  

น่ันหมายความว่า อนาคตของเราจะไม่มีความหมายใด เพราะเรามีเพียง 

สิ่งต่าง ๆ ในอดีตเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตไปเรื่อยๆ

ค�าถามต่อไปคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากเราก้าวไปบนขอบและลองอยู่ใน

ฝั่งของพ้ืนที่ที่เราไม่รู้หรือไม่คุ้นเคย? เราอาจมีความรู้สึก สนุก กลัว ตื่นเต้น 
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หรือสับสน เมื่อได้ก้าวไปสู่พื้นที่ใหม่ และความเสี่ยงจากการที่เราเข้าไปอยู่ใน 

พื้นที่ที่เราไม่รู้ก็คือ เราอาจสูญเสียสิ่งที่เรามีในอดีต เช่น ตัวตนเดิมท่ีเราเป็น 

แต่ในขณะเดียวกัน ณ พ้ืนที่แห่งความไม่รู้ก็มีความสนุกสนาน ตัวของเรา 

จะเล็กลงและรวมเป็นส่วนหนึง่ของสิง่ทีใ่หญ่ขึน้ แม้ว่าในพืน้ทีน่ีเ้ราจะปักหมดุ

ไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงจุดใด แต่เราก็ยังอยู่บนโลก มีตัวตนของเรา มีเป้าประสงค์  

มีครอบครัว และมีชุมชนที่เราอยากดูแล

ค�าถามถัดไปคือ มีการกระท�าหรือมีสิ่ งใดบ ้าง ท่ีจะช ่วยให ้ เรามี 

ความตระหนักรู ้ รู ้ตัวเนื้อรู ้ตัว และมองเห็นทางเลือกในการก้าวเดินไป 

บนขอบซึ่งอยู่ระหว่างความรู้และความไม่รู้ เพื่อที่เราจะได้รื่นรมย์ไปกับ 

พลังของความไม่รู ้ และน�าสิ่งดี ๆ จากพื้นที่ท่ีเราไม่รู ้มายังพื้นที่ที่เรารู ้  

เพื่อให้พื้นที่ที่เรารู้นี้ยังคงอยู่กับเราได้ด้วย การเดินบนขอบอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนั้น

ท�าให้เรามีพลังในการท�าในสิ่งที่จริงแท้กับตนเอง”

สีมากล่าวเสริมว่าขอบของเธอคือความท้าทาย หลายครั้งในชีวิต เธอ

ถูกผลักไปถึงจุดที่เป็นความท้าทาย โดยที่เธอไม่ทราบว่าชีวิตข้างหน้าจะ

เป็นอย่างไร แต่ส่ิงที่สีมาท�าคือดึงพลังจากภายในตนเองข้ึนมาเพื่อท่ีจะก้าว

ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ เธอกล่าวว่า “คนเรามีรูปแบบของขอบที่แตกต่างกัน และ

ขอบควรเป็นพ้ืนท่ีที่เรามีทางเลือก โดยทั่วไปเราจะใช้ชีวิตด้วยรูปแบบ

และพฤติกรรมเดิมเวลาเราอยู่ในอดีตหรือในพื้นที่ที่เรารู้ แต่เมื่อเราไปอยู่

ในพ้ืนที่ที่เราไม่รู้ เราอาจจะถูกสิ่งที่ไม่รู้ผลักให้ไหลไปเรื่อย ๆ แต่การเดิน

บนขอบที่ดีนั้น คือการอยู่ในจุดที่เราสามารถยืนได้อย่างมั่นคง และเป็น 

ผู้เลือกได้”

วิกรัมเสริมในประเด็นดังกล่าวว่า “คนเราสามารถเลือกขอบได้ และ

สามารถตระหนักรู้ รู้เนื้อรู้ตัวบนขอบ รวมถึงมีพลังอ�านาจที่จะเดินบนขอบได้ 

แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ เราอาจไม่ได้ก�าลังเดินบนขอบ แต่เป็นการปล่อยให้

ตนเองให้ลอยไปตามแรงลมพายุของชีวิตที่พัดเข้ามา และกลายเป็นคนที่ถูก 

ผู้อื่นท�าให้เดินบนขอบ แต่มิได้เลือกเดินบนขอบด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุปคือ 

ขอบน้ันเป็นทางเลือก เรามไิด้ถกูบงัคับจากขอบหรอืสิง่อืน่ใดท่ีมากกว่าตวัเรา”
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วิกรัมแบ่งปนัเรือ่งราวเกีย่วกับขอบของตนเองและอธิบาย 
ความหมายของขอบ
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หลังจากอธิบายความหมายของขอบ วิกรัมได้เชิญให้ผู ้เข้าอบรมจับ

กลุ่มสนทนากันและแบ่งปันในวงใหญ่ว่ามีความคิดใดผุดขึ้นมาบ้าง ซึ่งม ี

ความคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้

ผู้เข้าร่วม : ขอบที่เราก�าลังเดินอยู่ไม่ได้มีเพียงขอบเดียว ระหว่างที่เราเดิน

บนขอบหนึ่งอยู่ ก็มีขอบอื่น ๆ ที่เราต้องเดินไปด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน 

ผูเ้ข้าร่วม : ในช่วงวยัเดก็ หากเรารบัสิง่ใดมาแล้วพะวงกบัสิง่นัน้ อาจท�าให้

เราไม่กล้าใช้ชีวิตนอกเหนือไปจากสิ่งที่ตนเองรู้ แต่ถ้าได้พัฒนาจนรู้จักตนเอง

ดีแล้ว อาจท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่รู้ จนสามารถข้ามไปสู ่

พื้นที่ของความไม่รู้ และเกิดเป็นโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตได้

ผู ้เข้าร่วม : คนในกลุ ่มเรามีขอบด้านการท�างานท่ีคล้ายคลึงกันคือ  

อยู ่ระหว่างทางแยกที่ต้องเลือกอาชีพ แต่ละท่านมีวิธีการก้าวข้ามขอบ 

แตกต่างกัน บางท่านก้าวข้ามไปยังส่วนที่ไม่รู้ได้ทันที แต่บางท่านต้องท�าส่วน

ที่ไม่รู้ให้รู้หรือมีข้อมูลมากขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยก้าวข้ามขอบไป 

ผู้เข้าร่วม : ภาพของขอบที่เราเห็นนั้นขึ้นอยู ่กับว่า เราจะวาดภาพ 

ให้ขอบแต่ละฝั่งเป็นเช่นไร เราอาจวาดฝั่งหนึ่งของขอบอาจเป็นเหว หรืออีก

ฝั่งเป็นสวนต้นไม้ คนแต่ละคนวาดภาพขอบไว้แตกต่างกันไป และบางครั้ง 

เราเป็นคนขีดขอบให้ตนเอง

การเป็นสักขีพยานและการมีทางเลือกบนขอบ

วิกรัมกล่าวเกี่ยวกับการด�ารงอยู ่บนขอบว่า “เมื่อเราอยู ่บนขอบเป็น

ธรรมดาที่เราอาจรู้สึกกลัวและตื่นเต้น ความรู้สึกนี้เป็นความกลัวการสูญเสีย 

ตัวตนเดิมของตนเอง และเป็นความต่ืนเต้นว่าจะมีสิ่งใดใหม่เข้ามาในชีวิต  

ในบางครั้ง วิกฤตหรือสถานการณ์บางอย่างท่ีเราไม่ได้ร้องขอก็เกิดขึ้น 

ในชีวิตของเราเสมือนว่าวิกฤตน้ีเป็นขอบที่เข้ามาเพื่อป่วนชีวิตของเรา  

เช่น การจากพราก ความสัมพันธ์ที่มีปัญหา วิกฤตการเงิน วิกฤตด้าน 
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จิตวิญญาณ แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้น 

แต่มิใช่ขอบ

การจะเดนิบนขอบได้อย่างมคุีณภาพนัน้ เราต้องเรียนรูก้ารเป็นสกัขพียาน

ในการเฝ้ามองขอบของตนเองเสียก่อน คนเรามีขอบท่ีหลากหลายและสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราเป็นไปได้ทั้งเหตุการณ์ด้านลบหรือบวก หรือเป็น

เหตุการณ์ท่ีท้ังวางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ และอาจมีบางสถานการณ์ท่ี

เราตกอยู่ในหนึ่งในสี่ช่องดังภาพ (หน้าถัดไป) ซึ่งท�าให้เรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ 

เข้ามาได้หลากหลาย เช่น ตื่นเต้น มีความสุข หัวเสีย หรือโกรธ” 

วิกรัมกล่าวต่อไปว่า “สิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งด้านลบและบวกนั้นเป็น

เหมือนของขวัญ และเป็นสิ่งที่บอกให้เราค่อย ๆ เดินไปท่ีขอบ เมื่อไป

ถึงขอบแล้ว สิ่งแรกที่ต้องท�าคือการเป็นสักขีพยานในการมองขอบ โดย

ค้นหาว่าแท้ท่ีจริงแล้วขอบของเราคืออะไร และด�ารงอยู่ ณ พื้นที่บนขอบ

อย่างรู ้เนื้อรู ้ตัวเพื่อดูแลขอบของเรา ซึ่งขอบของเรามิใช่เหตุการณ์ หรือ 

ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ขอบของเราคือค�าถาม 

ที่ว่า ฉันต้องเป็นคนแบบใด? สิ่งใหม่ที่ต้องมีเพิ่มขึ้นคืออะไร? มีสิ่งใดจากอดีต 

ที่ควรน�าพามาหรือควรละทิ้งไป?”

วิกรัมยกตัวอย่างการเฝ้ามองขอบจากประสบการณ์ของเขาเมื่อปี 2559 

วันหนึ่งวิกรัมไปโค้ชผู้บริหารท่านหนึ่งตามแผนที่วางไว้ และผู้บริหารท่านนั้น

ได้มอบโครงการใหญ่ให้เขารับผิดชอบ แต่ทว่าแม่ของเขาล้มป่วยลงและต้อง

รักษาตัวในโรงพยาบาลในวันเดียวกัน แม้ว่าต่อมาแม่ของเขาจะมีอาการดีขึ้น

และกลับมาอยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังคงต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะ

เป็นโรคเรื้อรัง นอกจากแม่ของเขาแล้ว ป้าของเขาก็หกล้มข้อมือแตกและ

ต้องการการดูแลเช่นกัน

วิกรัมกล่าวว่าการที่แม่และป้าของเขาเจ็บป่วยนั้นมิใช่ขอบของเขา 

เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีไม่ได้วางแผนไว้และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ดี แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ที่เขาวางแผนไว้และเป็นเรื่องดีเกิดข้ึน ซ่ึงก็คือ 

การโค้ชผู้บริหารและได้รับโครงการใหญ่มาท�า ท้ังสองเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน 
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พร้อมกัน ซ่ึงเขาไม่สามารถควบคุมให้แม่ไม่ล้มป่วยได้ และไม่สามารถสั่งให ้

ผู ้บริหารท่านนั้นรอเขาจัดการเรื่องแม่ก่อนแล้วจึงท�าโครงการได้เช่นกัน  

ขอบของวิกรัม ณ ขณะน้ัน คือการท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างการดูแล

โครงการใหญ่กับการดูแลแม่และป้าของเขา

สิ่งแรกที่วิกรัมท�าในสถานการณ์นี้ เพื่อที่จะเดินบนขอบได้อย่างมีคุณภาพ  

คือ เฝ้าสังเกตสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างจริงจังทั้งภายในตนเองและบริบทภายนอก 

จนกระทั่งตระหนักว่าการดูแลโครงการกับการดูแลแม่และป้าล้วนเป็นเร่ือง

ส�าคัญส�าหรับชีวิตของเขา วิกรัมและภรรยาจึงเริ่มเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ และ

เตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงวัยในบ้าน ในส่วนของการดูแล

โครงการใหญ่ท่ีได้รับ เขาต้องละทิ้งตัวตนในอดีตท่ีเคยชินกับการท�างานเอง

ทั้งหมด แล้วสร้างคู่ธุรกิจขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบางาน การลงมือท�าสิ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้คือขอบใหม่ของวิกรัมซึ่ง ณ ตอนนั้นเขาไม่มีศักยภาพมากพอที่จะดูแล 

ผู้สูงวัยในบ้านและท�างานเพื่อขยายทีมตัวเองให้เติบโตได้ไปพร้อม ๆ กัน สิ่งที ่

เขาเลือกในการด�ารงอยู ่บนขอบนี้ก็คือ เขาต้องใช้ชีวิตช้าลง ให้เวลากับ 

คนที่เขารักมากขึ้น และท�างานให้น้อยลงแต่เป็นงานที่สร้างผลกระทบได้มาก

จากตัวอย่างของวิกรัมจะเห็นได้ว่าก้าวแรกในการเดินบนขอบ คือ  

การท�าตัวเป็นสักขีพยานในการเฝ้าดูขอบ โดยเริ่มจากสังเกตให้เห็นขอบก่อน 

แล้วจึงค่อย ๆ เรียนรู้และเติบโตไปบนขอบน้ัน ผ่านการตั้งค�าถามเหล่านี ้

กับตนเอง
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“อะไรคือขอบในสถานการณ์นี”้

“ณ ตอนนีอ้ะไรคือสิ่งทีส่�าคัญทีสุ่ด”
 
“สิ่งใดทีเ่ราควรต้องละทิ้งไป”
 
“เราควรเป็นใคร/ตัวตนใหม่ทีค่วรเป็นคืออะไร” 

“สิ่งใดในตัวตนเก่าของเราทีย่ังต้องน�าพาไปด้วย” 

“เราจะท�าสิ่งใดได้บ้างในเหตุการณ์นี”้ 

การตั้งค�าถามกับตนเองนั้นมีความส�าคัญส�าหรับการเติบโตไปบนขอบ 

เพราะท�าให้เรามองเห็นทางเลือกว่าจะใช้ชีวิตตามวิถีเดิมหรือปรับเปลี่ยน

จากวิถีเดิมไปอย่างไร และการเห็นทางเลือกบนขอบจะเกิดได้ต่อเมื่อเรา

มีความตระหนักรู้ในสิ่งที่เกิดข้ึน ซึ่งทุก ๆ เสี้ยววินาทีจะมีเหตุการณ์ใหม่

เกิดขึ้น ทั้งเหตุการณ์เชิงลบหรือบวก และเหตุการณ์ท่ีวางแผนไว้หรือไม่ได ้

วางแผนไว้ ดังน้ัน เราจึงต้องใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักพักเพื่อเป็นสักขีพยาน 

ในการเฝ้าดขูอบ จนกระทัง่เห็นว่า แท้ทีจ่รงิแล้วสิง่ทีเ่กดิขึน้ก�าลงับอกอะไรหรือ 

เรียกร้องอะไรจากเรา 



Leadership for Transcendence

25

การค้นหาขอบ 

หลังจากที่วิกรัมได้อธิบายความหมายของขอบและการเป็นสักขีพยานใน 

การเดินบนขอบไปแล้ว ในช่วงบ่ายของการอบรมวิกรัมได้น�าผู ้เข้าอบรมเข้าสู่ 

กิจกรรมการค้นหาหรือสัมผัสขอบของตนเองผ่านกระบวนการ 2 แบบ ได้แก่  

การค้นหาขอบผ่านกิจกรรมฐานกาย และการค้นหาขอบผ่านเครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง

วิกรัมกล่าวว่าสาเหตุที่น�าการท�างานกับฐานกายมาใช้ในการฝึกค้นหา

ขอบก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องขอบทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรม

ฐานกายเป็นกระบวนการที่ใช้การจินตนาการมาเช่ือมกับการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกาย ซ่ึงช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองว่าการด�ารง

อยู่บนขอบเป็นเช่นไร โดยวิกรัมกล่าวน�ากระบวนการ ดังนี้

“เริ่มจากหาพ้ืนที่ยืนอย่างมั่นคงและรู ้สึกถึงแก่นข้างในของตนเอง  

คล้ายการหยั่งราก อาจลองย่อเท้าเพื่อประเมินว่าเรายืนอย่างมั่นคงหรือไม่  

เมื่อยืนอย่างมั่นคงแล้วให้หลับตาลง ในขณะที่เรากลับไปยังจุดแกนของเรา 

ให้เราจินตนาการว่า ขณะนี้เราอยู ่ในพื้นที่ที่รู ้สึกสบาย เป็นพื้นท่ีท่ีเรารู ้ 

ทุกอย่าง แล้วลองสังเกตร่างกายของเราว่ารู้สึกอย่างไร

ในตอนนี้เราก�าลังอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้จักดี ลองขยับมือไม้ของเรา ท�าท่าทาง

ว่าการอยู่ในพ้ืนที่ที่เรารู้เป็นอย่างไร ลองสัมผัสพื้นที่ในสามมิติ บน ล่าง 

ด้านข้าง ว่าเป็นอย่างไร เราสามารถจะนั่ง ยืดเส้นยืดสาย หรือท�าอะไรก็ได้ 

เพราะเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัย

หลังจากนี้เราจะลองเดินบนขอบ  ลองจินตนาการว่าเราก�าลังก้าวเท้า

ออกไปหนึ่งหรือสองก้าวเพื่อออกจากพื้นที่ที่เรารู ้ และน�าพาตนเองไปสู่

ขอบ โดยค่อย ๆ พาตัวเองเดินออกไปจากจุดที่เรายืนอยู่ อาจเป็นก้าวเล็ก ๆ  

ก้าวใหญ่ ๆ หรือก้าวกระโดดก็ได้

กิจกรรมฐานกาย
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ณ ตอนนี้คุณอยู่บนขอบแล้ว อยู่ระหว่างพ้ืนที่ท่ีรู้และไม่รู้ ลองน�าพาจิต

ของเราเข้าไปส�ารวจว่าพื้นท่ีบริเวณขอบของเรานั้นเป็นอย่างไร และต่างจาก

พ้ืนที่ที่เราเคยอยู่ก่อนหน้านี้อย่างไร ลองสัมผัสตนเองว่าตัวเราใหญ่ขึ้นหรือ

เล็กลงด้วยมือและเท้าของเรา และสังเกตดูว่าพื้นที่ที่เราไม่รู้นั้นอยู่ตรงจุดไหน

หรือมาจากทิศทางใด

หลังจากนี้เราจะน�าพาตัวเราออกจากขอบ แล้วก้าวไปสู่พื้นท่ีท่ีเราไม่รู้  

โดยให้เราท�างานผ่านจินตนาการของตนเอง และใช้ร่างกายเคลื่อนไปสู่พื้นที่

ของความไม่รู้ ค่อย ๆ ก้าวออกไป เมื่อไปถึงพื้นท่ีแห่งความไม่รู้ ให้เฝ้าดูว่า 

พื้นที่น้ีเป็นเช่นไรแลจะน�าพาส่ิงใดมาสู่ขอบของเรา

ตอนนี้ให้พาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่ไม่รู้ แล้วกลับมายืนอยู่ที่ขอบอีกครั้ง 

สังเกตว่าขอบของเราใหญ่ขึ้น ไม่เล็กเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว ขณะนี้เรามีท้ัง 

สิ่งที่เรารู้และไม่รู้อยู่บนขอบ ลองใช้กายเข้าไปสังเกตว่าขอบของเราแตกต่าง

จากเดิมอย่างไร สัมผัสถึงพลังที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราว่าเป็นอย่างไร และสิ่งท่ี 

ได้รับทั้งจากฝั่งที่รู้และไม่รู้คืออะไร

ณ ตอนนีเ้มือ่รูส้กึพร้อมแล้ว เชญิลมืตาข้ึนด้วยความตระหนกัรู้ท่ีอยูบ่นขอบ 

ด�ารงอยู่ในความเงียบแล้วเดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อการใคร่ครวญ ลองสัมผัส

ความรู้สึกของตนเองว่าเป็นอย่างไร ส�ารวจกายของเราว่าอยากเคลื่อนไหวไป

ในทิศทางใด และในขณะเดียวกันก็เฝ้าดูว่ามีความคิดใดผุดขึ้นมาบ้าง

ลองจินตนาการว่า ขณะนี้ขอบของเราใหญ่ขึ้น ๆ พ้ืนที่ฝั่งที่เรารู้และไม่รู้

เข้ามาใกล้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้เราสัมผัสเข้าไปถึงจุดท่ีตัวเราและขอบเป็น

หนึ่งเดียวกัน และเมื่อเราสัมผัสถึงจุดที่เราอยากพักบนขอบนี้ ให้เราหยุดเดิน 

แล้วมองไปรอบ ๆ ตัวเรา” 

หลังจากนั้น วิกรัมได้เชิญให้ผู้เข้าอบรมแบ่งปันประสบการณ์จากการท�า

กิจกรรมฐานกาย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
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ผู้เข้าร่วมก�าลังฝึกกิจกรรมฐานกายโดยใช้จินตนาการ 
ร่วมกับการเคลือ่นไหวทางร่างกาย
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ผู้เข้าร่วม : ขอบในการท�ากิจกรรมน้ีคือการก้าวข้ามความถูกผิด เป็น 

ความกลวัว่าตนเองจะท�าได้ไม่ถกูต้องเหมอืนผูเ้ข้าร่วมท่านอืน่ และคดิว่าขอบ

เดิมที่เราได้ข้ามไปแล้วอาจไม่ได้หมายความว่าขอบนั้นจะไม่เป็นขอบของเรา

อีกต่อไป 

ผู้เข้าร่วม : ระหว่างที่เดินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้พยายามหลอมรวมพื้นที่ 

ที่รู ้และไม่รู ้เข้าด้วยกัน และพบว่าพื้นที่ที่เราไม่รู ้อาจเป็นพื้นท่ีท่ีคนอื่นรู ้

มาก่อน หรือพื้นท่ีที่คนอื่นไม่รู้ก็คือพ้ืนที่ที่เรารู้ พ้ืนท่ีเหล่านี้ซ้อนทับกันกับ 

พื้นที่ของคนอื่น

วิกรัม : ขออธิบายเสริมว่าส่ิงนี้เป็นความงดงามของการมีเพื่อนร่วมทาง 

บางคร้ังส่ิงที่เป็นขอบของเราอาจไม่ใช่ขอบของคู่ชีวิตหรือคนรอบข้างเรา  

การมีเพื่อนร่วมทางจะช่วยสนับสนุนกันและกันในการใช้ชีวิต

ผู้เข้าร่วม : รู้สึกว่าพื้นที่ที่เราไม่รู้นั้นมีความรู้บางประการท่ีสามารถน�า

มาใช้ได้ เมื่อเราน�าความรู้นั้นมาใช้แล้ว ออราหรืออานุภาพของเราจะใหญ ่

กว่าเดมิ ตอนทีว่กิรมับอกให้เข้าไปเป็นหน่ึงเดียวกบัขอบ รูส้กึเหมอืนเกิดระเบิด 

บกิแบง (Big Bang) แล้วมตัีวเราขึน้มาใหม่

วกิรมั : สิง่ทีผู่เ้ข้าร่วมพูดถงึน้ีเป็นประเด็นทีส่�าคัญของการเดนิบนขอบ เวลา

ทีเ่ราเดนิบนขอบด้วยความมสีติรูเ้น้ือรูตั้ว น่ันคือการอนญุาตให้บางอย่างท่ีใหญ่

กว่าตัวเราได้ท�างานภายในตัวเรา แล้วพลังของเราจะขยายใหญ่ขึ้น

ผู้เข้าร่วม : รู้สึกงุนงงระหว่างท�ากิจกรรม ยังจินตนาการตามไม่ทันและ

รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ

วิกรัม : ขอให้ลองสังเกตเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในตนเอง ขอบใน 

เร่ืองน้ีอาจเป็นการที่ตนเองไม่ไปท�าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นขยายใหญ่ข้ึน  

ซึ่งจะช่วยท�าให้เรามีพลังเข้าไปสัมผัสกับขอบได้มากขึ้น
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   เครื่องมือชิ้นถัดไปในการค้นหาหรือพิจารณาขอบ ได้แก่ เครื่องมือ

ภูเขาน�้าแข็ง วิกรัมกล่าวว่าการค้นหาขอบผ่านเครื่องมือภูเขาน�้าแข็งเป็น 

การท�างานภายในตนเองผ่านการใช้ความคิดหรือปัญญาในฐานคิด เพื่อ

พิจารณาปัจจัยที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรา

   วิกรัมอธิบายแนวคิดเรื่องภูเขาน�้าแข็งว่า เมื่อมนุษย์กระท�าพฤติกรรมใด ๆ  

ออกมา จะมีส่ิงที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในเสมอ พฤติกรรมและการกระท�าของ

มนุษย์ที่เผยแสดงออกมาให้ผู ้อื่นเห็นนั้น เปรียบเสมือนส่วนบนสุดของ

ภูเขาน�้าแข็ง ส่วนน้ีเป็นส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือน�้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหรือผู้อื่น 

สังเกตเห็นได้ และมีสัดส่วนเพียงร้อยละสิบภูเขาน�้าแข็งท้ังหมด ส่วนของ

ภูเขาน�า้แข็งทีเ่หลอือกี ร้อยละเก้าสบิอยูใ่ต้น�า้ภเูขาน�า้แข็ง ส่วนท่ีอยูใ่ต้น�า้นีเ้ป็น

ตัวขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท�าที่อยู่ส่วนยอดของภูเขาน�้าแข็ง

 ชั้นแรกของภูเขาน�้าแข็งในส่วนที่อยู ่ใต้น�้า คือ ช้ันของความคิดและ 

ความรู้สึก เป็นช้ันที่เชื่อมต่อกับชั้นของพฤติกรรมท่ีอยู่เหนือผิวน�้า ความ

คิดเป็นเสียงที่อยู่ในหัวของเรา เช่น เสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรือคนอื่น  

ส่วนความรูส้กึหรอือารมณ์เป็นพลงังานทีเ่คลือ่นไหว เช่น ความรูส้กึโกรธ กล้า 

หรือกลัว 

 ชั้นที่อยู่ถัดลงไป คือ ชั้นของความเชื่อและคุณค่าที่เรายึดถือ 

 ชั้นล่างลงมา คือ ชั้นของความต้องการ ซึ่งความต้องการมี 2 ประเภท  

คือ ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง และความต้องการที่ไม่ได้รับ 

การตอบสนอง 

 ชั้นล่างสุดของภูเขาน�้าแข็ง คือ ชั้นของตัวตน เป็นเนื้อแท้หรือตัวตนที่แท้

ของบุคคลหนึ่ง ๆ 

 การมองเห็นชั้นต่าง ๆ เหล่านี้จากภายนอกจะท�าได้ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ ใน

ชั้นของภูเขาน�้าแข็งที่อยู่ลึกลงไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่ีเราเห็นพฤติกรรม

เครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง
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หรือสีหน้าท่าทางของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกมา เราอาจจะสามารถคาดเดา 

ความรู้สึกของบุคคลนั้นได้ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นความเช่ือ คุณค่าท่ี 

บุคคลผู้นั้นยึดถือ หรือความต้องการของเขาได้อย่างชัดเจน

 วิกรัมได้สาธิตการใช้เครื่องมือภูเขาน�้าแข็งในการค้นหาและพิจารณาขอบ 

โดยมอีาสาสมคัรท่านหนึง่ร่วมการสาธิตในฐานะผูท้ีท่�างานกบัขอบของตนเอง 

(ผู้รับการโค้ช) และอีกฝ่ายหนึ่งคือ วิกรัม (กระบวนกรหรือโค้ช) ซึ่งท�าหน้าที่

ถามค�าถามผู้รับการโค้ชตามขั้นตอนของเครื่องมือภูเขาน�้าแข็งเพื่อให้ผู้รับ 

การโค้ชได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับขอบของตนเอง

 วิกรัมอธิบายว่า “ขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการให้ผู ้รับการโค้ชระบุขอบที่

ต้องการน�าขึ้นมาพิจารณา ขั้นต่อไปเป็นการส�ารวจและระบุพฤติกรรมหรือ

คุณภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเช่นไร หลังจากนั้นให้ผู้รับการโค้ชระบุ

พฤตกิรรมทีเ่จาะจงเพยีงหนึง่อย่างทีอ่ยากจะเปลีย่นหรอืท�าให้ต่างไปจากเดิม 

เม่ือได้ค�าตอบครบแล้วจึงเร่ิมต้ังค�าถามเพ่ือส�ารวจลงลึกไปในแต่ละชั้นของ

ภูเขาน�้าแข็งในส่วนที่อยู่ใต้น�้า โดยเริ่มจากชั้นที่อยู่สูงกว่าไปยังชั้นที่ต�่ากว่า 

 ชัน้แรกคอืช้ันของความคิดและความรูส้กึ กระบวนกรหรือโค้ชจะต้ังค�าถาม

เพ่ือส�ารวจว่าขณะที่เกิดสถานการณ์นั้น ๆ ผู้รับการโค้ชมีความรู้สึกอย่างไร  

มีความคิดใดเกิดขึ้นบ้าง

 หลงัจากนัน้ลงไปส�ารวจในชัน้ของความเชือ่และคุณค่า กระบวนกรหรอืโค้ช

จะตั้งค�าถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชพิจารณาว่า ทุกครั้งที่เขาท�าพฤติกรรมเดิมซ�้า

ไปมา เขาก�าลังปกป้องหรือดูแลคุณค่าใดภายในตนเอง และจากการเลือกท�า

พฤติกรรมนี้ เขาต้องสูญเสียคุณค่าในเรื่องใดไป 

 ชั้นต่อมาเป็นการส�ารวจความต้องการ กระบวนกรหรือโค้ชตั้งค�าถามเพื่อ

ให้ทราบว่าในสถานการณ์นั้น ๆ แท้ที่จริงแล้ว ผู้รับการโค้ชมีความต้องการ 

สิ่งใด โดยค้นหาความต้องการทั้ง 2 ประเภท คือ ความต้องการท่ีได้รับ 

การตอบสนอง กับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และเมื่อส�ารวจ

แต่ละช้ันของภเูขาน�า้แขง็เสรจ็สิน้แล้ว ให้สรุปสิง่ท่ีค้นพบจากการส�ารวจขอบ”
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 หลงัจากนัน้ วกิรมัได้สาธติกระบวนการดงักล่าวร่วมกบัอาสาสมคัร ซึง่มสีาระ 

ส�าคัญดังนี้

 ขั้นระบุขอบของตนเอง

 วิกรัมถามผู้รับการโค้ชว่าขอบที่ก�าลังเดินอยู่ในตอนนี้คืออะไร

 ผู ้รับการโค้ชตอบว่าในบางครั้งจะรู ้สึกว่าเสียงของตนไม่มีอ�านาจพอ  

เมื่อต้องท�างานกับคนบางกลุ่มหรือบางองค์กร ขอบอาจเป็นการท�าให้เสียง 

ของตนเองมีอ�านาจมากขึ้น 

 ขั้นส�ารวจพฤติกรรมหรือคุณภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 วิกรัมถามถึงพฤติกรรมที่ผู้รับการโค้ชเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเช่นไร 

 ผู้รับการโค้ชเล่าว่าในบางครั้งท่ีต้องท�างานกับกลุ่มคนท่ีคอยจับผิดตนเอง  

เขามักจะไม่อยากแสดงความคิดเห็นออกมา แม้ว่าตนเองจะมีความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องนั้น ๆ ก็ตาม

 ขั้นระบุพฤติกรรมหนึ่งอย่างที่อยากจะเปลี่ยน

 วกิรัมถามผูร้บัการโค้ชว่าพฤติกรรมใดทีอ่ยากจะเปลีย่น เพือ่ให้เดนิบนขอบ 

นี้ได้

 ผู้รับการโค้ชระบุว่า อยากแสดงความคิดเห็นได้อย่างกล้าหาญ

 ขั้นส�ารวจภูเขาน�้าแข็งส่วนที่อยู่ใต้น�้า

 ชั้นที่ 1 ความคิดและความรู้สึก 

 วิกรัมให้ผู้รับการโค้ชจินตนาการภาพของกลุ่มคนมีอ�านาจมากกว่าตัวเขา  

มาอยู่ตรงหน้า 

 “คุณอยากพูดบางอย่าง แต่มีอะไรติดในคอ พอได้สัมผัสภาพนั้น อยากให้ 

เล่าหน่อยครับ ว่ามีความรู้สึกอย่างไร?”

 ผู้รับการโค้ชตอบว่า การที่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้แสดงออกไป  

ท�าให้รูส้กึสบัสน อดส ูอดึอดั และหงุดหงิดตัวเองทีไ่ม่ตอบโต้กลบัไป และถ้อยค�า 

ท่ีผุดขึ้นมาในความคิดคือ “ฟังฉันบ้าง” “เราไม่สมควรถูกกระท�าแบบนั้น”
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 ชั้นที่ 2 ความเชื่อและคุณค่า  

 วิกรัมถามผู้รับการโค้ชว่า “ทุกครั้งที่คุณไม่สามารถแสดงออกให้คนอื่น 

รบัรูไ้ด้ มคีณุค่าบางอย่างของคุณทีไ่ม่ได้รับการดูแล เพ่ือแลกมากับสิง่ทีค่ณุเงียบ 

ตอนนั้น คุณค่านั้นคืออะไร?” หลังจากซักถามก็พบว่าผู้รับการโค้ชเลือกที่จะ 

ไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มคนดังกล่าว แต่ใน

ขณะเดยีวกนัผูร้บัการโค้ชกต้็องสญูเสยีคุณค่าทีต่นยดึถือในเรือ่งความเท่าเทียม

และความซื่อตรงต่อตนเองไป

 ชั้นที่ 3 ความต้องการ 

 วิกรัมได้ถามค�าถามเพื่อค้นความต้องการของผู้รับการโค้ช และพบว่า 

การทีผู่ร้บัการโค้ชเลอืกทีจ่ะน่ิงเงียบหรอืไม่แสดงความเหน็ในสถานการณ์นัน้ ๆ   

ก็เพื่อปกป้องตนเองและสร้างความสอดคล้องกลมกลืนกับผู ้คนและ

สถานการณ์ในขณะนั้น ดังนั้น สิ่งที่ผู้รับการโค้ชต้องการ คือ ความปลอดภัย 

ซ่ึงในสถานการณ์นี้ ความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการที่ได้รับ

การตอบสนอง ส่วนความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองของผู้รับการโค้ช 

คอื ความสามารถในการแสดงออกอย่างเท่าเทยีม และความจรงิแท้ต่อตนเอง

 หลังจากการสาธิตจบลง ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรมเครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง ดังนี้

 ผู้เข้าร่วม : ขอบมีลักษณะเช่นนี้เสมอหรือไม่?

 วกิรมั : โดยส่วนใหญ่ ขอบของคนเราจะเกีย่วพนักบัสิง่ทีอ่ยูใ่ต้ภเูขาน�า้แขง็ 

ขอบมักเชื่อมโยงกับความต้องการและคุณค่าที่ส�าคัญส�าหรับตัวเรา ส่วน

พฤติกรรมเป็นเพียงผลลัพธ์ ส�าหรับอาสาสมัครท่านนี้ ขอบเก่ียวพันกับ

ความเท่าเทียมและการได้เผยความคิดหรือสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาอย่างอิสระ 

ทั้งน้ี หากเรายิ่งส�ารวจภูเขาน�้าแข็งลึกลงไปเรื่อย ๆ เราจะยิ่งพบสิ่งท่ีส�าคัญ 

กับชีวิตของเราอย่างแท้จริง

 ผูเ้ข้าร่วม : ในการส�ารวจแต่ละขอบ หากเราก้าวข้ามสิง่ไม่พงึประสงค์ทีเ่รา 

ค้นพบในแต่ละชั้นของภูเขาน�้าแข็งไปได้ เราจะเป็นอิสระได้ ใช่หรือไม่? 
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 วิกรัม : เวลาที่เราค้นหาขอบผ่านเครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง เราจะค้นหาขอบ

ได้ยากถ้าหากขอบนัน้ ๆ  เกีย่วพนักบัพฤตกิรรมทีผู่ร้บัการโค้ชอยากจะเปลีย่น

เพราะการส�ารวจพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์น้ันมักไปแตะส่วนท่ีเปราะบาง

ภายในของเรา แต่ถ้าหากขอบนั้นที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมท่ีเราภูมิใจ เราจะ

ค้นหาขอบได้ง่ายมาก ในการส�ารวจขอบของอาสาสมัครท่านนี้ เราท�างานกัน

ค่อนข้างยาก เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีอยากจะเปลี่ยน แต่ความยากน้ีถือเป็น

ขอบของผู้ที่เป็นโค้ชหรือกระบวนกร ไม่ใช่ขอบของผู้รับการโค้ช ถ้าผ่านขอบ

นี้ไปได้ แสดงว่าท�าขั้นแรกส�าเร็จแล้ว น่ันคือค้นหาความต้องการของผู้รับ 

การโค้ช ที่อาจจะขัดแย้งกัน แล้วขอบที่แท้จริงจึงปรากฏขึ้นมา 

 พฤติกรรมนั้นเป็นผลลัพธ์หรืออาการที่เผยมาจากความต้องการ คุณค่า  

ความเชื่อ และความเป็นตัวตนของเรา หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง  

แต่ไม่ได้เข้าไปเคารพหรอืดแูลความต้องการของเรา จะท�าให้การเปลีย่นแปลง

นัน้ ๆ  อยูไ่ม่คงทนถาวร และเราจะกลบัไปท�าพฤติกรรมเดมิ เพราะเราไม่ได้ผ่าน

กระบวนการน�าความเปราะบางออกมา หรือไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการ

ของเราอย่างชัดเจน 

 ดังน้ัน ในการเดินบนขอบ แทนที่เราจะมัวคิดว่าจะเดินบนขอบอย่างไร  

เราควรหันมาส�ารวจความรู ้สึกของเราที่ค่อนข้างยากจะรับรู ้ พิจารณา 

ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนอง และระบุ

พฤติกรรมที่อยากจะเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินบนขอบ  

เราควรระลึกว่าเราก�าลังจะก้าวข้ามผ่านขอบไป การส�ารวจพบจุดเปราะบาง

ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะต้องรูส้กึละอาย เพียงแต่ตระหนักรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นและเข้าไป

สัมผัสอย่างอ่อนโยน 

 ผู้เข้าร่วม : ถ้าท�ากระบวนการภูเขาน�้าแข็งด้วยตนเองจะได้หรือไม่  

หรือจ�าเป็นต้องมีคนช่วยถามและสะท้อนความคิด?

 วกิรัม : ในระยะเริม่ฝึกปฏบิติั ถ้าหากท�ากระบวนการนีค้นเดียวอาจจะเกิด

ความสับสนได้ เพราะมีโอกาสที่เราจะหลอกตัวเอง เครื่องมือนี้ง่ายและมีพลัง 
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ดังนั้นในระยะแรกเราควรเปิดใจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้โค้ชหรือตั้งค�าถาม แต่หลังจาก

ที่เราคุ้นเคยกับกระบวนการแล้ว เราสามารถท�ากระบวนการนี้ด้วยตนเองได้  

สิ่งส�าคัญในการท�ากระบวนการนี้ด้วยตนเอง คือ ควรจดบันทึกสิ่งท่ีค้นพบ

ระหว่างการค้นหาขอบผ่านเครือ่งมอืภเูขาน�า้แขง็ เพือ่ช่วยให้เกดิการตระหนกั

รู้หรือได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ 

 ผู้เข้าร่วม : การที่วิกรัมหรือผู้ที่ตั้งค�าถามพยายามถามอาสาสมัครว่าคุณ

เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ การท�าเช่นนี้คือส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วยหรือไม่? 

 วิกรัม : สิ่งที่โค้ชท�าในการถามค�าถามมีอยู่สองประการ ประการแรก 

คือ โค้ชจะถามค�าถามไปทีละขั้นโดยจะขออนุญาตผู้รับการโค้ชหรือคนที่

เราท�างานด้วยเสียก่อน โค้ชจะไม่พาหรือผลักเขาเพื่อให้ลงลึก เว้นแต่บุคคล 

ผู้นั้นจะอนุญาต ประการที่สอง คือ โค้ชจะบอกหรือสะท้อนสิ่งที่โค้ชได้ยิน 

จากผู้รับการโค้ชในแต่ละชั้น เพื่อเป็นกระจกสะท้อนความจริงให้แก่เขา 

 ผู้เข้าร่วม : เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นความเชื่อ หรือเป็นคุณค่า?

 วิกรัม : จากตัวอย่างท่ีสาธิตให้ดู อาจเป็นไปได้ว ่าความเช่ือของ 

อาสาสมัครท่านนี้ คือ การพูดความจริงท�าให้ผู ้อื่นเจ็บปวด หรือท�าให้

เกิดความเสียหายกับคนอื่น ความเชื่อนี้อาจเกิดมาจากประสบการณ์ท่ี 

อาสาสมัครเคยพูดความจริงแล้วเกิดความเสียหายข้ึนขณะที่ เดินบน

ขอบ ท�าให้ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงออกค่อย ๆ เปลี่ยนไป วิธีการหนึ่ง 

ของการโค้ชโดยใช้เครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง คือ ตั้งค�าถามเพื่อช่วยให้ผู ้รับ 

การโค้ชเปลี่ยนความเชื่อ (ที่จ�ากัด) เป็นความเชื่อท่ีถูกต้องหรือเป็นจริง 

มากขึน้ แต่โค้ชจะไม่เปลีย่นคณุค่าทีเ่ขายดึถอื ซึง่ในกรณขีองอาสาสมัคร คณุค่าที่ 

พูดถึง คือ คุณค่าเกี่ยวกับความเท่าเทียม และความซื่อตรงต่อตนเอง

 ณัฐฬส : ในการช่วยค้นหาว่าอะไรคือคุณค่าหลักของผู้ท่ีรับการโค้ช   

ผู้ตั้งค�าถามหรือโค้ชสามารถสังเกตได้จากปฏิกิริยาทางกายที่ผู ้รับการโค้ช

แสดงออกมาอย่างเช่น น�้าเสียงที่มีความเปราะบาง  

 หลังจากได้เรียนรู้จากตัวอย่างแล้ว วิกรัมให้ผู้เข้าอบรมฝึกส�ารวจขอบ

ผ่านเครื่องมือภูเขาน�้าแข็ง โดยให้จับคู่และผลัดกันเป็นโค้ชและผู้รับการโค้ช  
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เมือ่เสร็จส้ินการฝึกปฏบิตั ิผูเ้ข้าอบรมได้เล่าประสบการณ์จากการใช้เครือ่งมอื

ภูเขาน�้าแข็งไว้ดังนี้ 

 ผู้เข้าร่วม : รู้สึกขอบคุณตัวเองที่เลือกขอบท่ีมีผลกับชีวิตมาแลกเปลี่ยน 

รู้สึกว่าตัวเองได้รับการเยียวยาและได้เจอของขวัญ ส่วนความสัมพันธ์กับขอบ  

ตอนนี้ตระหนักแล้วว่าขอบอยู่กับชีวิตของเรามาตลอด แต่เราไม่เคยสัมผัสถึง

มันมาก่อน ที่ผ่านมาเราเดินบนขอบทุกวันและเห็นแค่เพียงพฤติกรรมที่เผย

แสดงออกมาเท่านั้น เราพยายามค้นหาว่าพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดจากอะไรและ

พยายามจะปรับพฤติกรรม แต่ก็ไม่สามารถปรับได้ เพราะเราไม่เคยค้นลึก 

ลงไปภายในตนเอง ซึ่งกิจกรรมภูเขาน�้าแข็งในวันนี้ช่วยให้เห็นว่าท�าไมเราจึงมี

พฤติกรรมเช่นนี้ ท�าให้เข้าใจตนเองและรู้สึกมีพลังมากขึ้น

 ผูเ้ข้าร่วม : ผมได้เข้าใจว่าขอบของผมเป็นเรือ่งของการตกร่องเดมิ ๆ  ท�าให้เกิด

พฤตกิรรมขึน้ วนัน้ีได้กลบัเข้าไปพิจารณาขอบท�าให้เหน็ความต้องการ และเหน็

ช่องทางและวธิที�างานกบัมนัได้ เมือ่ก่อนผมจะมรูีปแบบวิธกีารทีจ่ดัการกบัขอบ 

ไปเร่ือย ๆ ตามแต่สถานการณ์ แต่กิจกรรมนี้ท�าให้ผมทราบอย่างชัดเจน 

ขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วผมควรท�าอะไรเพื่อให้ก้าวข้ามขอบนี้ไปได้ หรืออยู่กับขอบ 

ได้ดีขึ้น

 ผูเ้ข้าร่วม  : มคีวามรูส้กึเกิดขึน้มากมายจากกจิกรรมนี ้ในเรือ่งความสมัพนัธ์

กับขอบก็ได้ค้นพบสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะมี หรือได้ค้นพบสิ่งที่ไม่เคยส�ารวจ 

มาก่อน จึงคิดว่าอาจมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้อยู่ภายในตัวเราที่รอการเข้าไป

ส�ารวจ เครื่องมือนี้ช่วยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยคิดว่าเราจะมี

มาก่อน ท�าให้รู้สึกดีมาก

 วิกรัม : อยากจะเฉลิมฉลองให้กับบทสนทนาที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกับคู่ฝึก 

การเดินบนขอบคนเดียวอาจท�าให้รู้สึกโดดเดี่ยว แต่ถ้าหากเราเดินด้วยกันจะ

ท�าให้รู้สึกมีพลังมากยิ่งขึ้น แม้ว่าการเดินบนขอบเป็นประสบการณ์ส่วนตัว 

ก็จริง แต่เมื่อเราเลือกที่จะเดินแล้ว เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ 

คนอื่นท�าในสิ่งเดียวกันได้ และหากชุมชนร่วมเดินบนขอบด้วยกันก็จะยิ่งช่วย 

ยกระดบัชมุชนน้ันให้สงูขึน้ไปอกีระดับหน่ึง แม้ว่าระหว่างทางเราอาจต้องเผชญิ 
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ความรู้สึกเจ็บปวด เศร้า และความรู้สึกอื่น ๆ อีกมาก แต่เราก็จะมีความสุข

มากเช่นกัน ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงจุดแข็งของคนในชุมชนและยกระดับขอบ

ขึ้นมาได้ร่วมกัน 

 วิกรัมกล่าวปิดท้ายในการอบรมวันแรกว่า “หลังจากจบการอบรมในวันนี้  

ขอให้ผูเ้ข้าอบรมกลบัไปพจิารณาความต้องการของตนเองทีไ่ด้ค้นพบระหว่าง

การฝึกเคร่ืองมอืภูเขาน�า้แข็ง โดยอาจถามตนเองว่าความต้องการฝ่ังหนึง่ส�าคญั

กว่าความต้องการอีกฝั่งหรือไม่ และในการอบรมวันถัดไปผู้เข้าอบรมจะได ้

เรียนรู้ว่าส่ิงที่อยู ่ทั้งสองฝั่งส�าคัญนั้นส�าคัญเท่า ๆ กันในการเดินบนขอบ  

สิง่ส�าคัญคอื เราได้ตระหนักรูว่้าการเดินบนขอบน้ันจะมข้ัีวตรงข้ามเกดิข้ึนเสมอ 

เพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเรามองเห็นขอบแล้ว” 
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การอบรมวันที ่2

ทักษะในการก้าวเดิน 
บนขอบ

ในการอบรมวันทีส่อง เนือ้หาการอบรมเข้าสู่เรือ่งทกัษะทีส่�าคญัในการเดนิ

บนขอบ โดยครอบคลุมทักษะการเดินบนขอบ 3 ทักษะแรก ได้แก่ การโอบ

ประคองขั้วตรงข้าม ตัวกวนที่สร้างสรรค์ และการน�าเหตุผลหลอมรวมเข้ากับ

ญาณทัศนะ ซ่ึงการเรียนรู้ทักษะการก้าวเดินบนขอบนั้นจะช่วยให้ผู้เข้าร่วม

สามารถมองเห็นขอบของตนเองได้ชัดเจนและก้าวเดินบนขอบของตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทักษะการก้าวเดินบนขอบ

ในการอบรมวันทีส่อง เนือ้หาการอบรมเข้าสู่เรือ่งทกัษะทีส่�าคญัในการเดนิ 

บนขอบ วิกรัมกล่าวว่าคนเราควรฝึกทักษะในการเดินบนขอบเพื่อสามารถ

ก้าวเดินบนขอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการเดินบนขอบนั้นมีด้วย

กันอยู่ 4 ทักษะ 

ทกัษะประการแรก คือ การโอบประคองข้ัวตรงข้าม เพือ่รกัษาความสมดลุ

ของคุณค่าและความต้องการในตัวบุคคล 
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ทักษะประการที่สอง คือ ตัวกวนที่สร ้างสรรค์ เป็นการฝึกสร้าง 

ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัแรงต้านในการเดินบนขอบและการสร้างความเช่ือใหม่  

ทักษะประการที่สาม คือ การน�าเหตุผลหลอมรวมเข้ากับญาณทัศนะ  

เป็นการเปิดรับญาณทัศนะและน�าเหตุผลมาวิเคราะห์สิ่งที่ญาณทัศนะมอบ 

ให้เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการกระท�าที่ส่งเสริมการเดินบนขอบ 

ทักษะประการสุดท้าย คือ การฟังเสียงของวิวัฒนาการเป็นการสัมผัส

ปัญญาหรือเสียงจากภายในและภายนอกตนเองเพื่อให้เราสามารถเลือกเดิน

บนขอบที่จริงแท้และสอดคล้องกับตนเองได้ น�าไปสู่การเติบโตและตัวตน 

ที่เป็นอิสระ

วิกรัมได้ชวนผู้เข้าร่วมครุ่นคิดเกี่ยวกับการเดินบนขอบเพื่อน�าเข้าสู่ทักษะ 

การโอบประคองขัว้ตรงข้าม วกิรมัถามผูเ้ข้าอบรมว่า “เมือ่เรานกึถงึตวัเองขณะ

ก�าลังเดินบนขอบ เรานึกถึงภาพอะไร?” 

ซึ่งผู้เข้าอบรมได้แบ่งปันค�าตอบไว้หลากหลาย ดังนี้

“ภาพจะไม่เหมือนกันทุกครั้ง บางขอบเหมือนลวดสลิงที่เชื่อมต่อระหว่าง

ยอดตึกสองยอด แล้วเราถือไม้ยาว ๆ คอยประคองไว้ บางทีต้องหลับตาเดิน”

“ผมยืนอยู ่ตรงขอบเหว ก�าลังตัดสินใจว่าจะกระโดดหรือไม่กระโดด  

แล้วปีกเราจะงอกไหม เราจะบินได้ไหม หรือเราจะตกลงไปที่ก้นเหว”

“เห็นภาพเป็นภูเขาสองลูก เดินทางจากลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง ทางผ่าน

จะเป็นเส้นบาง ๆ เป็นทางเชื่อม ไม่ใช่ทางเดินคน ต้องปีนข้ามไป”

“นึกถึงตอนเดินขึ้นเขา ขึ้นจากฟากหนึ่ง มีทางเดินบนสันเขา มีคนบอกว่า

อีกฝั่งของเขาสวย แต่ไม่มีทางเดินลงไป เราอยากลงไปแต่ก็กลัวตกเขา จึงเดิน

กับเพื่อนไปเรื่อย ๆ ไม่กล้าลงไป”

“นึกถึงค�าว่า journey”

ทักษะการเดินบนขอบตอนที่ 1 : 
การโอบประคองขั้วตรงข้าม 
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“นึกถงึตอนไปเทีย่วทะเลครัง้แรก ทะเลสวยและมคีลืน่ แต่เมือ่เราตดัสนิใจ 

ลงไปในทะเลก็รู้สึกกลัวว่าจะมีสิ่งใดในน�้ามาโดนเราหรือไม่ ยิ่งกลัวมากขึ้น 

เมื่อได้ด�าน�้าแล้วตามองไม่เห็น น�้าทะเลก็เค็ม แต่ในขณะเดียวกันก็มีสัมผัส 

ใหม่ ๆ ที่เราได้รับตอนอยู่ในทะเล”

“เห็นภาพตัวเองลอยอยูใ่นทางช้างเผอืก วนไปมาและมสีิง่รอบตวัมากมาย  

เหมือนว่าเราอยู่ใกล้ขอบของคนอื่น แต่เราก็อยู่ในทางของตัวเองด้วย โดยไม่รู้

ว่าจะถูกพัดไปฝั่งนั้นหรือฝั่งนี้”

“ไม่ว่าจะเป็นขอบทะเล ขอบท้องฟ้า จะชอบมองไปสุดทางว่ามีขอบอยู ่

ตรงนั้น แต่ก็รู้ว่าพอไปถึงตรงนั้น ขอบจะขยายขึ้ น”

“ผมนึกถึงตอนที่กวนฝ่าเท้าแม่ แม่จะห้ามไม่ให้ผมท�า แต่ผมจะพยายาม 

ท�าต่อ เป็นบรรยากาศที่ผมท้าทายแม่ เป็นขอบที่ผมรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และได้

เรียนรู้อะไรใหม่”

“นกึถงึภาพขอบพซิซ่าทีเ่ป็นชสีหนานุ่ม ปกติเป็นคนชอบกนิขอบของพซิซ่า 

และในชีวิตจริง เราก็ชอบเดินอยู่บนขอบ คนอื่นอาจมองเป็นเส้นทาง แต่เรา

มองว่ามันเป็นการเต้นร�าที่ต้องอาศัยการถ่ายน�้าหนัก หาความสมดุล อาจจะ

สูญเสียสมดุลบ้าง แต่ก็ได้สนุกกับการเลือกว่าจะไปซ้ายหรือขวา และเรายัง

สามารถท�าให้การเต้นนี้สวยงามได้อีกด้วย”

หลังจากนั้น วิกรัมเปิดเพลง One Moment in Time ให้ผู้เข้าอบรมฟัง  

วิกรัมกล่าวว่าความหมายของเพลงนี้เกี่ยวกับการเดินบนขอบ ช่วงเวลาที่คน

เรามีประสบการณ์ในการเดินบนขอบจะรู้สึกราวกับว่าเวลาหยุดลง และรู้สึก

เป็นอิสระจากอดีต ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนเราสามารถเปลี่ยนเส้นทาง

ชีวิตหรือพฤติกรรมได้หากต้องการ 



One Moment  
in Time 

ขับร้องโดย  
Whitney Houston

Each day I live, I want to be a day  

to give the best of me   

I’m only one, but not alone 

 My finest day is yet unknown  
 

I broke my heart, fought every gain  

To taste the sweet, I face the pain 

I rise and fall, yet through it all  This much remains 
 

I want one moment in time 

When I’m more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away 

And the answers are all up to me 
 

Give me one moment in time 

When I’m racing with destiny 

Then in that one moment of time

I will feel, I will feel eternity   
 

I’ve lived to be, the very best 

I want it all, no time for less 

I’ve laid the plans, now lay the chance

Here in my hands 
 

You’re a winner for a lifetime 

If you seize that one moment in time, make it shine 
 

Give me one moment in time 

When I’m more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away  

And the answers are all up to me  
 

Give me one moment in time 

When I’m racing with destiny 

Then in that one moment of time

I will be…I will be…I will be free 



Each day I live, I want to be a day  

to give the best of me   

I’m only one, but not alone 

 My finest day is yet unknown  
 

I broke my heart, fought every gain  

To taste the sweet, I face the pain 

I rise and fall, yet through it all  This much remains 
 

I want one moment in time 

When I’m more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away 

And the answers are all up to me 
 

Give me one moment in time 

When I’m racing with destiny 

Then in that one moment of time

I will feel, I will feel eternity   
 

I’ve lived to be, the very best 

I want it all, no time for less 

I’ve laid the plans, now lay the chance

Here in my hands 
 

You’re a winner for a lifetime 

If you seize that one moment in time, make it shine 
 

Give me one moment in time 

When I’m more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away  

And the answers are all up to me  
 

Give me one moment in time 

When I’m racing with destiny 

Then in that one moment of time

I will be…I will be…I will be free 

แต่ละวันทีฉ่ันมีชีวิตอยู่ ฉันต้องการท�าทุกสิ่งอย่างดีทีสุ่ด

ถึงแม้ฉันจะโดดเดีย่ว  

แต่ไม่เคยเดียวดาย วันทีด่ีทีสุ่ดของฉัน ยังไม่อาจล่วงรู้ได ้
 

ฉันผ่านความผิดหวัง  และการต่อสู้เพ่ือให้ได้ชัยชนะ  

ฉันเผชิญความเจ็บปวด เพ่ือลิ้มรสความหอมหวาน  

ฉันรุ่งโรจน์และตกต�า่ และแม้จะผ่านสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนีม้าได้  

ก็ยังเหลืออีกมากมายให้เผชิญ 
 

ฉันต้องการเพียงชั่วขณะหนึง่ในชีวิต

ทีฉ่ันเป็นได้มากกว่าทีเ่คยคิด

ทีค่วามฝันทั้งหมดของฉันอยู่ห่างออกไปเพียงแค่อึดใจ

และค�าตอบทั้งหลายขึน้อยู่กับตัวฉัน
 

โปรดมอบชั่วขณะหนึง่ของชีวิตให้แก่ฉัน

ทีฉ่ันก�าลังแข่งขันกับโชคชะตา

แล้วชั่วขณะนั้น  ฉันจะรู้สึก...รู้สึกได้ถึงความเป็นนิรันดร์
 

ฉันมีชีวิตอยู่เพ่ือเป็นฉันทีย่อดเยีย่มทีสุ่ด

ฉันต้องการทั้งหมด ไม่มีเวลาส�าหรับอะไรทีน่้อยกว่านั้น

ฉันได้วางแผนไว้แล้ว ณ ตอนนีจ้งมอบโอกาส

ลงบนมือของฉันเถิด

คุณจะเป็นผู้ชนะไปชั่วชีวิต

ถ้าคุณคว้าช่วงเวลาขณะนั้นเอาไว้ และท�าให้มันส่องประกาย
 

โปรดมอบชั่วขณะหนึง่ในชีวิตให้แก่ฉัน

ทีฉ่ันเป็นได้มากกว่าทีเ่คยคิด

ทีค่วามฝันทั้งหมดของฉันอยู่ห่างออกไปเพียงแค่อึดใจ

และค�าตอบทั้งหลายขึน้อยู่กับตัวฉัน
 

โปรดมอบชั่วขณะหนึง่ของชีวิต

ทีฉ่ันก�าลังแข่งขันกับโชคชะตา

แล้วในชั่วขณะนั้น  ฉันจะเป็น...จะเป็นอิสระอย่างแท้จริง
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วิกรัมกล่าวว่า ในการอบรมวันแรก ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ

ภูเขาน�้าแข็งเพื่อค้นหาขอบของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเดินบนขอบของ

คนเราจะมีขั้วตรงข้ามเกิดขึ้นเสมอ ในช่วงเวลาเดียวกัน คนเราสามารถมี

ความต้องการที่ตรงข้ามกันได้ เช่น ต้องการเชื่อมโยงกับคนอื่นไปพร้อม ๆ กับ

ต้องการอยู่คนเดียวล�าพัง หรือต้องการสื่อสารกับคนอ่ืนแต่ในขณะเดียวกันก็

อยากปลอดภัยด้วย ดังนั้น ในทักษะการโอบประคองขั้วตรงข้าม ผู้เข้าร่วมจะ

ได้เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างความต้องการและความเชื่อที่อยู่ตรงข้ามกัน

ทั้งสองฝั่งของขอบ 

ทกัษะการโอบประคองขัว้ตรงข้ามน้ี หากเปรยีบเทยีบแล้วกไ็ม่ต่างจากภาพ

จนิตนาการทีผู่เ้ข้าอบรมแบ่งปันไว้เมือ่นกึถงึการเดนิบนขอบ เช่น การเดนิโดย

ถือไม้เพื่อสร้างความสมดุล บางครั้งต้องพยายามทรงตัวบนขอบ บางครั้งต้อง

หลับตาหรือลืมตาเดิน หรือการลอยอยู่ในจักรวาลแล้วไม่สามารถเลือกได้ว่า

จะไปทางซ้ายหรือขวาเพราะทั้งสองฝั่งล้วนจริงแท้เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่

ภาพคนเดินป่า ที่ต้องการไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาแต่ระหว่างทางมีเหวอยู่สอง

ข้างทาง ทั้งนี้ ขั้วตรงข้ามทั้งซ้ายและขวาล้วนมีพลังชีวิตไม่ต่างกัน แต่คนเรา

ต้องเดินผ่านขั้วทั้งสองฝั่งไป  

วกิรัมอธิบายเพิม่เติมเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างคุณค่าและความเชือ่ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมท�าความเข้าใจทักษะการโอบประคองขั้วตรงข้ามได้ดีขึ้น  

เขากล่าวว่า “คณุค่ากบัความเชือ่ต่างกนัตรงทีค่ณุค่าคอืสิง่ทีเ่ราให้ความส�าคญั 

และเป็นสิ่งที่ช่วยก�าหนดทิศทางในชีวิตของเรา เพราะคุณค่าเป็นสิ่งท่ีคนเรา 

ใช้ตดัสนิสิง่ทีเ่ข้ามาในชวีติว่าผดิหรอืถกู  ส่วนความเชือ่นัน้มาจากประสบการณ์

ที่สะสมในชีวิตจริง ยกตัวอย่างเช่น ความซื่อตรงหรือความไว้วางใจอาจ 

เป็นคุณค่าที่ทุกคนในการอบรมครั้งนี้ยึดถือหรือมีเหมือนกัน แต่ความเช่ือ 

เกีย่วกบัเร่ืองน้ีต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน บางคนอาจ

เชือ่ว่าคนเราสามารถไว้วางใจทกุคนได้เสมอ ในขณะทีบ่างคนอาจเชือ่ว่า การจะ 

ไว้วางใจคนคนหนึง่ได้กต่็อเมือ่มข้ีอพสิจูน์แล้ว จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่า ถงึแม้

คนเราจะมรีะบบคณุค่าท่ีเหมอืนกนั แต่ปัจเจกบคุคลอาจมคีวามเชือ่ทีแ่ตกต่าง
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กนัได้ ยามทีค่นเรามคีวามขดัแย้งกนั ส่วนใหญ่มกัไม่ได้มสีาเหตจุากการยดึถอื

คุณค่าที่ต่างกัน แต่เป็นเพราะเรามีความเชื่อที่ต่างกัน” 

เมื่อ 5 ปีก่อนวิกรัมได้มีโอกาสท�างานที่ประเทศจีน ในช่วงเวลาพัก

กลางวันมักมีคนมาถามเขาว่าคุณจะแข็งแรงได้อย่างไรถ้าไม่กินอาหารท่ีมี 

เนื้อสัตว์ เพราะชาวจีนมักมีความเชื่อว่าการท่ีคนเราจะมีร่างกายท่ีแข็งแรง 

ได้น้ัน เราจะขาดอาหารจ�าพวกเนือ้สตัว์ไปไม่ได้ แต่ในทางกลบักนั ชาวอนิเดยี

ที่ทานมังสวิรัติจะมองว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์นั้นไม่ดีและอาจจะขอนั่งแยก 

โต๊ะกับคนที่ทานเนื้อสัตว์ จากเรื่องราวนี้ จะเห็นได้ว่าทั้งคนอินเดียและคนจีน

ต่างก็ให้คุณค่ากับการมีสุขภาพแข็งแรง แต่ความเชื่อเกี่ยวกับการมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรงนั้นแตกต่างกัน

วิกรัมกล่าวว่า ในการเดินบนขอบ เมื่อคนเราต้องการละทิ้งประสบการณ์

เดิมเพ่ือไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต เรามักจะพบกับสิ่งท่ีมาหยุด

เราไม่ให้ไปต่อ สิ่งที่มาหยุดเรานี้คือ “ความเชื่อ” มิใช่ “คุณค่า” เพราะคุณค่า

นั้นเป็นสิ่งที่ดีและให้พลัง ยกตัวเช่น คนคนหนึ่งต้องการลาออกมาสามปีแล้ว  

แต่สิ่งท่ีหยุดเขาคือความเชื่อที่ว่า การยังท�างานอยู่ท่ีเดิมถือเป็นการได้อยู่เพื่อ

ช่วยเหลอืคนอืน่ และการลาออกอาจหมายถงึการเอาตวัรอด ดงันัน้การเดนิบน

ขอบจงึต้องอาศยัความกล้าหาญในการเผชญิกบัความเชือ่ของตนเองทีอ่าจจะ

ไม่มปีระโยชน์หรอืไม่เป็นจริงอกีต่อไป ถ้าไม่เช่นน้ันแล้ว ต่อให้ผูค้นหรือสิง่ต่าง ๆ  

จะส่งสัญญาณบอกให้เราเคลือ่นออกจากพืน้ทีเ่ดิม ๆ  และมายนืเดนิบนขอบได้

แล้ว แต่ข้างในตัวเราจะยังมีความเชื่อที่คอยบอกว่าอย่าท�าอยู่ดี 

คนเรามีความเชื่อทั้งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล ความเช่ือท่ีไม่มีเหตุผล 

มักเป็นความคิดที่นิยมความสมบูรณ์แบบ โดยมีค�าว่า “เสมอ” “ไม่เคย”  

“ฉนั/พวกเขาเท่าน้ัน” “ทกุ ๆ  ที”่ “ไม่สกัที”่ อยูใ่นประโยคของความเช่ือเหล่า

นั้น  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเชื่อว่าเจอแขกกับงู ให้ตีแขกก่อน เป็นความเชื่อที่

ไม่สมเหตุสมผลและไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือเป็นความคิดเชิงเหมารวม แต่

ถ้าหากเราเชื่อว่า คนอินเดียบางคนเจ้าเล่ห์ บางคนซ่ือตรง จะเป็นความเช่ือ

ที่มีเหตุผลและตรงกับความเป็นจริงมากกว่า เพราะมีคนทั้งสองแบบอยู่จริง 
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 หากเราต้องการเดินบนขอบ สิ่งส�าคัญคือเราต้องพร้อมในการท้าทาย 

ความเชื่อเดิมของตนเองที่คอยหยุดเราไม่ให้เดินต่อไปข้างหน้า วิกรัมกล่าวว่า 

คนเราเปลีย่นเสือ้ผ้า อาบน�า้ แปรงฟันทกุวนั แต่มกัไม่ค่อยช�าระล้างสมองของ

ตนเอง เรามกัเกบ็ความเชือ่เดมิ ๆ  เอาไว้ในหวั แม้ว่าความเชือ่เดมิของเราจะไม่

เป็นจริงอีกต่อไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ คนเรามีทางเลือกที่จะน�าความเชื่อเดิมที่ไม่มี

ประโยชน์ออกไป แล้วเลอืกความเชือ่ใหม่ทีม่ปีระโยชน์หรอืเป็นจรงิเข้ามาแทน

จากนั้น วิกรัมอธิบายเกี่ยวกับภูเขาน�้าแข็งในชั้นของความต้องการว่า  

ถ้าหากคนเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะยังมีความต้องการอยู่เสมอ ทั้งความต้องการ

ที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนอง และในการเดินบนขอบ  

เราควรตรวจสอบความเชือ่และความต้องการของเราเสยีก่อน เมือ่เราตดัสนิใจ 

เลือกเดินบนขอบแล้ว ขั้วตรงข้ามจะเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งขั้วตรงข้ามระหว่าง 

ความเชื่อชุดเก่ากับความเชื่อชุดใหม่ และอีกขั้วตรงข้ามหนึ่งคือกลุ ่ม 

ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนอง 

วิกรัมยกตัวอย่างโดยใช้กรณีของตนเองว่า “ถ้าหากคุณเป็นคนท่ีเดินบน

ขอบตลอดเวลาเหมือนผม คุณอาจจะมีความต้องการหนึ่งที่มักละเลยนั่นคือ 

ความต้องการการพกัผ่อนหรือให้เวลากบัตวัเอง ในขณะท่ีความต้องการช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่กผุ็ดขึน้อกีฝ่ังหนึง่ เกดิเป็นขัว้ความต้องการทีอ่ยูต่รงข้ามกัน จะเหน็ได้ว่า

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างขั้วตรงข้ามของความต้องการหรือ

ความเชื่อที่เราจะต้องโอบประคองทั้งสองด้านให้เกิดความสมดุล” 

กิจกรรมการโอบประคองขั้วตรงข้าม

หลังจากอธิบายเกี่ยวกับทักษะการโอบประคองข้ัวตรงข้าม วิกรัมให้ 

ผู้เข้าร่วมท�ากิจกรรมการโอบประคองขั้วตรงข้าม เพื่อส�ารวจความเชื่อและ

ความต้องการทั้งสองฝั่งของตนเอง และฝึกให้คุณค่ากับขั้วตรงข้ามทั้งสองฝั่ง

อย่างเท่ากัน โดยวิกรัมให้ผู้เข้าอบรมวาดภาพขอบของตนเอง หลังจากนั้น

ระบุความเชื่อและความต้องการที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกัน ในส่วนของความเช่ือ
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ให้ใช้การเขยีนเป็นตวัอกัษร และในส่วนของความต้องการอาจท�าโดยการวาด

หรือเขียนก็ได้

ภาพตัวอย่างด้านบนเป็นภาพขอบของวิกรัมในเรื่องการใช้ชีวิตให้ช้าลง 

ความเชื่อที่สนับสนุนขอบน้ีของวิกรัมคือ “การใช้ชีวิตช้าลงจะท�าให้มีเวลา

กับคนที่เรารักมากขึ้น” และความเชื่อที่เป็นขั้วตรงข้ามคือ “เราจะพลาด

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้าใช้ชีวิตช้าลง” ในระดับล่างของภาพ แสดงให้เห็น

ความต้องการในเบื้องลึกของวิกรัมความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง 
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ผู้เข้าร่วมล้อมวงท�ากิจกรรมเพ่ือฝึกโอบอุ้มความเชือ่และความ
ต้องการ ผ่านค�าว่าว่า “ใช่ กับค�าว่า “และ”
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คอืการได้รบัการพักผ่อนและการได้มเีวลาคุณภาพกบัครอบครวั และอกีฝ่ังหนึง่

คือความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งได้แก่ การได้พบเครือข่ายใหม่ ๆ 

และการใช้ชวีติให้เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ความต้องการทัง้สองประการหลงันี้

จะได้รับการตอบสนองน้อยลงหากวิกรัมใช้ชีวิตช้าลง 

วกิรมักล่าวว่าหากเราท�าแบบฝึกหดันีอ้ย่างละเอยีดและจรงิจงั เราอาจพบ

ความเชื่อและความต้องการได้อีกหลายขั้ว สีมากล่าวเสริมว่าภาพของขอบไม่

จ�าเป็นต้องเป็นเส้นตรง แล้วแต่เราว่าจะนึกถึงสัญลักษณ์ใด อาจเป็นต้นไม้  

หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ผุดขึ้นมาในใจ

หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น สีมากล่าวว่าเธอได้ลงมือท�าแบบฝึกหัดนี้เช่น

เดียวกับผู้เข้าอบรม และได้เห็นขอบใหม่ ๆ ของตนเองโผล่ข้ึนมาทุกครั้ง

ที่ได้ท�ากิจกรรมนี ้ ความเชือ่และความต้องการทีเ่ธอค้นพบทัง้สองฝ่ังมกัน�าพา 

สิง่ใหม่ ๆ เข้ามาให้ชีวิตเสมอ ค�าถามที่ท้าทายส�าหรับเธอคือ ท�าอย่างไรจึงจะ

โอบอุ้มความเชื่อและความต้องการท้ังสองฝั่งในเวลาเดียวกันได้ มิเช่นนั้นเรา

อาจจะตกไปอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหน่ึงมากจนเกินไปและท�าให้อีกฝั่งหนึ่งถูกละเลย  

และสีมาตั้งถามแก่ผู้เข้าอบรมว่า “มีวิธีใดบ้างที่เราจะโอบอุ้มข้ัวตรงข้ามของ

เราทั้งสองฝั่งได้?” ซึ่งผู้เข้าอบรมบางส่วนได้ตอบค�าถามนี้ไว้ว่า

 “การจะโอบอุ้มขั้วตรงข้ามได้ เราต้องท�าความเข้าใจว่า แท้ท่ีจริงแล้ว 

ทั้งสองฝั่งเป็นเรื่องเดียวกัน” 

“หาจุดร่วมเพื่อใช้เป็นตัวดึงดูดให้ขั้วตรงข้ามไปด้วยกัน”

“เราต้องเท่าทันเสียงเรียกร้องของความต้องการหรือความเชื่อฝั่งหนึ่ง  

แต่ในขณะเดียวกันก็รับรู้ว่ามีอีกฝั่งหน่ึงอยู่ด้วย เพื่อเก็บขุมพลังงานให้ได้ 

ทั้งสองฝั่ง” สีมากล่าวเสริมว่าการรวมพลังของทั้งสองฝั่งเพื่อให้ยืนบนขอบได้

เป็นสิ่งส�าคัญ

“อาจทดลองตัดความต้องการหรือความเชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกไป แล้ว

พิจารณาดูว่าการใช้ชีวิตที่ฝั่งเดียวจะรู้สึกอย่างไร ซึ่งอาจท�าให้เราพบว่าเรา

ตัดอันใดอันหนึ่งออกไปไม่ได้” สีมากล่าวเสริมว่าสิ่งนี้คล้ายกับการที่เรา 
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แบ่งแยกเสี้ยวส่วนใดในตนเองออกไปไม่ได้ เพราะเสี้ยวส่วนทั้งหลายล้วนเป็น 

ส่วนหนึ่งของเรา

สมีากล่าวต่อไปว่า “ฉนัอยากแบ่งปันเกีย่วกับทกัษะบางอย่างท่ีคณุสามารถ

เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อดูแลขั้วตรงข้ามของคุณได้  ฉันเคยเล่นละครแบบฉับพลัน 

การที่ฉันอยู่บนเวทีแล้วต้องพูดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ท�าให้

ฉันได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราบอกค�าว่า ใช่ กับชีวิต เร่ืองราวจะสามารถด�าเนินไป

ต่อได้เรื่อย ๆ แต่บนเวทีมีเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ ด้วย ถ้ามีคนพูดว่าค�าว่า ไม ่

หรือมีค�าที่เกี่ยวกับค�าว่า ไม่ ผุดขึ้นมา เรื่องก็จะจบลง เพราะเห็นไม่ตรงกัน

และเกิดการขัดแย้งกันขึ้นมา ดังนั้น ทักษะหนึ่งที่จะท�าให้เราสามารถโอบอุ้ม 

ขัว้ตรงข้ามทัง้สองฝ่ังได้ คอื การพูดค�าว่า ใช่ กบัค�าว่า และ ในการเดนิบนขอบ  

เป็นการโอบอุ้มความต้องการและความเชื่อทั้งสองด้าน”

หลังจากนั้น สีมาให้ผู้เข้าร่วมล้อมวงท�ากิจกรรมการเล่นละครฉับพลัน

แบบต่อเนือ่ง โดยให้ผูเ้ข้าร่วมแต่ละคนคดิประโยคบอกเล่าทีม่คี�าว่า “ใช่” กบั 

ค�าว่า “และ” อยูใ่นประโยค รวมถงึมเีน้ือหาเกีย่วกบัสิง่ทีต่นเองอยากให้เกดิขึน้  

ซึ่งอาจเป็นประโยคที่ประหลาดหรือหลุดโลกก็ได้ 

เมื่อกิจกรรมการเล่นละครฉับพลันจบลง วิกรัมสรุปสาระของการใช้ 

ค�าว่า “ใช่” กับ “และ” ไว้ว่า “ความเชื่อเป็นสิ่งส�าคัญมากในการเดินบนขอบ  

เราต้องเชื่อว่าการเดินบนขอบเป็นไปได้ เราไม่สามารถเดินบนขอบด้วย 

ความเชื่อว่าเราท�าไม่ได้”

ทักษะที่สองในการเดินบนขอบคือ ตัวกวนที่สร้างสรรค์ วิกรัมกล่าวว่า 

“ทักษะตัวกวนที่สร้างสรรค์เกี่ยวพันกับค�าสองค�ามีความหมายขัดแย้งกัน คือ 

ค�าว่า Creative ซ่ึงหมายถึงการสร้าง และค�าว่า Destruction ซ่ึงหมายถึง

การท�าลาย ทักษะตัวกวนท่ีสร้างสรรค์นี้เป็นการน�าพลังของความสร้างสรรค์

ทักษะการก้าวเดินบนขอบ ตอนที่ 2 : 
ตัวกวนที่สร้างสรรค์ 
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มาท�าลายแบบแผนเดิมที่คนเรามีหรือเป็น อีกนัยหนึ่งคือการเติบโตที่พ้นไป 

จากพิธีกรรม แบบแผน และความคิดความเชื่อเดิม ๆ การสร้างตัวกวน

ที่สร้างสรรค์เป็นศิลปะของการสร้างแรงสะเทือนท่ีเป็นบวก ทักษะนี้เป็น 

การเขย่าสิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์หลดุออกไป เหลอืเพยีงแต่สิง่ทีจ่ะช่วยท�าให้เราอยู่

รอดบนขอบเท่านั้น 

ในขณะท่ีเราเริ่มการก่อกวนแบบแผนเดิม ๆ เราจะเจอแรงต้านใน 

การเดินบนขอบ และทันทีที่เราเจอแรงต้านบางอย่าง เราอาจรู้สึกว่าทนไม่ได้ 

แต่ความรูส้กึเช่นนีเ้ป็นธรรมชาติทีค่นเรามกัจะเป็น แม้แต่ในร่างกายของคนเรา  

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา ระบบภูมิคุ ้มกันของเราจะปะทะกับสิ่งที่ 

แปลกปลอมนัน้ ตวัความคดิของคนเรากเ็ช่นเดยีวกนั มนัมกัต่อต้านหรอืก�าจดั

ส่ิงใหม่ที่เข้ามาและพยายามจะรักษาความคิดความเชื่อเดิมของเราเอาไว้” 

วิกรัมสาธิตการฝึกทักษะการสร้างตัวกวนที่สร้างสรรค์โดยใช้ท�างานกับ 

ฐานกาย ซ่ึงเป็นการเดินด้วยความเนิบช้าและนิ่งเงียบเพื่อท�าให้เกิด 

ความเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิต วิกรัมแบ่งห้องออกเป็นสองฝั่ง โดยก�าหนด

ให้ฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ของสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว และอีกฝั่งเป็นพื้นที่ของสิ่งที่เราไม่รู้ 

วิกรัมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างตัวกวนว่า “ให้เราหยิบยกขอบ

ของเราขึ้นมา แล้วก้าวเท้าออกไปและพูดถ้อยค�าออกมาในแต่ละก้าว ถ้อยค�า

เหล่าน้ีเป็น ตัวกวน ระบบเดิม ซึ่งได้จากการด�ารงอยู่บนพื้นท่ีท่ีรู้หรือพื้นท่ี 

ที่ไม่รู้ของแต่ละคน จุดส�าคัญคือต้องก้าวแต่ละก้าวด้วยความตั้งใจ และเริ่ม

เดินจากจุดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันบนขอบของเรา เราอาจเริ่มเดินจากฝั่ง 

ความเชือ่เก่า (พืน้ทีท่ีรู่)้ ไปสูพ่ืน้ทีค่วามเชือ่ใหม่ (พืน้ท่ีท่ีไม่รู)้ และในขณะท่ีเดนิไป 

ข้างหน้าแต่ละก้าวจะเป็นเหมือนการค่อย ๆ ท�าลายความเชื่อเดิมทิ้งไป ทั้งนี้ 

เราไม่ต้องพยายามคิด เพียงแค่ค่อยก้าวไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงจุดที่เรารู้สึก

ว่าพอใจและอยากหยุดเดิน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดก็ได้ แต่ถ้าหากเรายังรู้สึกว่าตน

ยังคงอยู่ในพื้นที่ฝั่งที่รู้ ก็ให้เดินอยู่เฉพาะพ้ืนที่น้ัน เมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยเดิน

ไปในฝั่งที่ไม่รู้” 
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วิกรัมอธิบายขั้นตอนในการฝึกทักษะตัวกวนที่สร้างสรรค์ไว้ดังนี้

ขั้นตอนแรก ยืน ณ จุดเริ่มต้น แล้วพูดความเชื่อเก่าออกมา ซึ่งเป็น 

ความเชื่อที่เราต้องการจะเปลี่ยน ถ้อยค�าที่พูดออกมาจะเป็นค�าที่กวนระบบ

หรือความเชื่อเดิม อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้เป็นเพียงการกวนหรือเขย่า

ความเชื่อเดิม มิใช่การลบความเชื่อออก ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดความเชื่อนี้จะ

เปลี่ยนสภาพไปเองก็ตาม แต่ในขั้นแรกเราเพียงแต่กวนความเชื่อนี้เท่านั้น 

ขัน้ตอนทีส่อง เคลือ่นร่างกายไปข้างหน้า เมือ่ก้าวเท้าออกไปถงึอกีจดุหนึง่ 

ก็ให้พูดความเช่ือใหม่ที่เป็นตัวกวนระบบหรือแบบแผนเดิมท่ีเรามี ณ จุดท่ี 

ยืนใหม่

ขัน้ตอนทีส่าม ถ้าหากเราสมัผสัรบัรูไ้ด้ถงึแรงต้านทีเ่กดิข้ึน ขอให้เราเคลือ่น

หรือเดินไปตรงจุดใดก็ได้ ที่จะท�าให้เราสามารถขยับไปได้อีกก้าว โดยท่ีเรา 

ไม่ไปต่อต้านแรงต้านที่เกิดขึ้น เราเพียงแต่ยอมรับแรงต้านเท่านั้น

ท�าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเราสามารถก้าวไปถึงจุดท่ีความเช่ือใหม่ 

เข้มแข็งมากขึ้น แล้วเปิดรับพลังงานบวกจากฝั ่งที่เราไม่รู ้ เข้ามาสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับความเชื่อใหม่ของเรา และเราจะทราบได้เองว่าควรจะ 

หยุดเดินเมื่อใด และเมื่อไปถึงจุดสุดท้ายที่ต้องการหยุดเดิน ให้เรากลับหลัง

หนัไปมองจดุเริม่ต้น แล้วประกาศความเชือ่ใหม่ทีเ่ราได้มาออกไป หลงัจากนัน้

บันทึกสิ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างการเดินให้ซึมซับเข้าไปภายในตนเอง”

ต่อมาวิกรัมสาธิตกระบวนการสร้างตัวกวน โดยน�าขอบของเขาใน 

เรื่องการใช้ชีวิตให้ช้าลงมาเป็นตัวอย่าง

(เดินหน้า) (ให้ค�าหรือความคิดปรากฏออกมาเอง) “เร็วและดี” 

(เดินหน้า) “เร็วและดีบางครั้ง” 

(ถอยหลัง) “ผมชอบที่ตัวเองเร็วและยุ่งตลอดเวลา” 

(เดินหน้า) “ผมเหนื่อยและก�าลังหาวิถีใหม่ในการมีชีวิต” 
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(ถอยหลัง) “ช้าจะท�าให้เกิดอันตราย”

วิกรัมให้ข้อสังเกตว่า ในขณะที่วิกรัมก้าวไปข้างหน้า แต่มีช่วงที่เขาถอยมา

ข้างหลังด้วยเพราะเจอแรงต้าน ซึง่เขาไม่พยายามขดัขนืแรงต้านเหล่านี ้แต่จะ

พยายามระบุให้ได้ว่ามีความเชื่อใดหรือสิ่งใดก�าลังต้านเขาอยู่

(เดินหน้า) “ช้าคือเร็ว” 

(ถอยหลัง) “แล้วถ้าผมช้าไม่เป็น ผมจะแพ้ไหม”

(เดินหน้า) “ช้าคือมีพลัง” 

(วิกรัมกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าจะเจอแรงต้าน แต่ผมก็เปิดรับพลังจากพื้นท่ี 

ที่ไม่รู้จักให้เข้ามาได้) 

(เดินหน้า) “ช้า แต่บางครั้งก็เร็วได้ด้วย” 

(เดินหน้า) “ฉันสามารถเลือกช้าหรือเร็วได้ตามที่ปรารถนา” 

วิกรัมกล่าวว่า เมื่อก้าวไปอยู่ในจุดต่อไปแล้วอาจลองตรวจสอบสภาพ

ร่างกายตนเองว่าเป็นอย่างไร ถ้ารู้สึกว่าไม่มีแรงต้านหรือดึงกลับแล้ว อาจ

ลองกระโดดไปข้างหน้า โดยขยับร่างกายก่อน แล้วจึงค่อยระบุสิ่งที่เกิดขึ้น  

เรากระโดดเพ่ือทดลองดูว่าจะสามารถทะลุทะลวงความเชื่อเก่าไปได้ไหม  

ถ้าเชื่อว่าทะลุทะลวงได้ก็เดินต่อ

(กระโดดไปข้างหน้า) ช้าคือฉลาด ช้าคือมีพลัง 

(เดินหน้า) ช้าคือขี้เล่น 

เมื่อมาถึงจุดที่วิกรัมต้องการหยุดเดิน เขาก็มองย้อนกลับไป แล้วพูด 

ความเชื่อใหม่กับตัวตนเดิมของตัวเองว่า “การช้าคือการเล่น” “หมายถึง  

ผมสามารถเล่นกับความช้าและเร็วได้ด้วย”

หลังจากนั้น วิกรัมขออาสาสมัครหนึ่งท่านมาทดลองท�ากระบวนการ 

ดังกล่าว
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(อาสาสมัครระบุความเชื่อเดิมที่ต้องการเปลี่ยน) 

“งานส�าคัญกว่าความสัมพันธ์”

(ก้าวไปข้างหน้า และระบุความเชื่อใหม่) 

(เดินหน้า) “ความสัมพันธ์ท�าให้ฉันมีชีวิต”

(ถอยหลัง) “ความสัมพันธ์ท�าให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย”

(เดินหน้า) “แต่ความรักช่วยผลักดันให้ชีวิตเราไปข้างหน้า”

(เริ่มเชื้อเชิญพลังงานจากด้านที่ไม่รู้เข้ามา)

(อาสาสมัครหยุดเดินและหันกลับไปมองความเชื่อเดิม) 

“สามารถหาสมดุลของสองอย่างนี้ได้”

วิกรัมแนะน�าให้เติมสรรพนามค�าว่า “ฉัน” เข้าไปในประโยค เพื่อดูว่าม ี

แรงต้านไหม ถ้าหากมีก็ให้ยอมรับแรงต้านนั้น

 “ฉันสามารถหาสมดุลของสองอย่างนี้ได้”

หลังจากนั้น อาสาสมัครได้สะท้อนประสบการณ์การฝึกสร้างตัวกวนท่ี

สร้างสรรค์ว่า “เริ่มแรกเรามีชุดความเชื่อเดิมอยู่ เมื่อก้าวเท้าแรกออกไป จะมี

ค�าผุดขึ้นมาในหัวเองโดยไม่ต้องพยายามคิด เมื่อถามตัวเองว่าอยากเดินหน้า

หรือถอยหลัง ร่างกายจะเคลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติ และเราเพียงแต่สังเกต

ความรู้สึกของตนเองว่าอยากจะไปทิศทางใด”

วิกรัมกล่าวว่า “บางคนอาจเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่ยาก แต่บางคนอาจ

เจอแรงต้านอย่างมาก ดังนั้นเราจึงต้องฝึกเล่นกับพลังงานที่ต้านเราด้วย (ฝั่งที่

รู้) ในขณะเดียวกันก็เปิดรับพลังงานจากฝั่งที่เราไม่รู้ด้วย ในหนังสือภูมิคุ้มกัน

ต้านการเปลี่ยนแปลง (Immunity to Change: How to Overcome It and 

Unlock the Potential in Yourself and Your Organization) ของโรเบิร์ต 

คีแกน (Robert Kegan) ได้แนะน�าวิธีจัดการกับแรงต้านในการเปลี่ยนแปลง 
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ผู้เข้าร่วมฝึกท�างานกับความเชือ่ของตนเอง 
ในแบบฝึกหัดตัวกวนทีส่ร้างสรรค์ 
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คือ ให้เข้าไปรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเชื่อใหม่ สิ่งนี้มิใช่การฝึกคิดใหม่

แต่เป็นการฝึกที่จะลองรู้สึกกับความคิดใหม่ ซ่ึงวิธีการท่ีได้ผลอย่างหนึ่งคือ 

การใช้ร่างกายเข้าไปสัมผัสและรู้สึกถึงความเชื่อใหม่จนกระท่ังถึงจุดท่ีเรารู้สึก

เต็มเปี่ยมอย่างแท้จริง” 

ต่อมาวกิรมัให้ผูเ้ข้าร่วมจบัคูก่นัท�ากจิกรรมตวักวนทีส่ร้างสรรค์ และกล่าว

ก่อนเริ่มท�ากิจกรรมว่า “ไม่ต้องกังวลว่าจะออกมาไม่ดี เพราะทางที่เดินไป 

บนขอบน้ันไม่ได้ราบเรยีบ เราจงึต้องอนญุาตให้ตวัเองมะงมุมะงาหราเลก็น้อย 

แล้วจึงค่อยเข้าไปสัมผัสถึงความรู้สึกของความเชื่อใหม่” และเมื่อผู้เข้าร่วม 

ท�ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างที่ท�ากิจกรรม

ไว้ดังนี้

ผู้เข้าร่วม : ตอนเร่ิมก้าวเดิน เราใช้กายน�าทางไปก่อนและใช้ความรู้สึก

ของการไม่อยากอยู่จุดเดิมเป็นพลังในการก้าวออกไป ระหว่างท่ีก้าวไปใน

แต่ละจุดได้เห็นพลังงานที่ออกมา เราก้าวแบบเฉียงๆ เพราะเราเองยังไม่

มั่นคงจึงไม่ก้าวแบบตรง ๆ ค�าพูดที่พูดออกมาในแต่ละจุดไม่ได้คิดมาก่อน 

คล้ายเป็นญาณทัศนะซึ่งไหลออกมาเอง และในจังหวะที่รู ้สึกถึงแรงต้าน

เราก็ถอยไปในจุดที่เราอยากกลับไป แต่เมื่อถามค�าถามกับตัวเองแล้วได้แต ่

ค�าตอบเดิม ๆ จึงทดลองก้าวไปข้างหน้าใหม่ไม่ให้ซ�้าพื้นที่เดิม และพบว่าจุด

นั้นไม่มีแรงต้าน เมื่อตอบค�าถามก็พบว่าสิ่งที่เราพูดออกมาน้ันเป็นสิ่งใหม่  

ความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนี้อาจมาจากการที่เราพยายามใช้การเดินในทิศทาง

ใหม่ เมื่อก้าวไปมาสักระยะเราก็ทดลองก้าวให้ไกลขึ้นไปอีก พอก้าวไปใน 

ขั้นที่สาม ค�าตอบก็ไหลพรั่งพรูออกมาจากพลังของความต้องการที่อยู่ภายใน 

ตัวเอง และค้นพบว่าหนทางท่ีเราจะก้าวไปมเีรือ่งน่าต่ืนเต้นรออยู ่และได้บันทึก

ความรูสึ้กหรอืความเชือ่ใหม่เข้าไปภายในตนเองท�าให้รูส้กึว่าความเช่ือใหม่นัน้

สามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ 

ผู้เข้าร่วม : สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดท่ีเราขยับไป เวลา

ที่เราเข้าไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นอย่างแท้จริง มันช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองที่
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มีต่อความเชื่อเดิม หรือท�าให้สามารถนิยามความเชื่อเดิมเสียใหม่ ท�าให้เรา

สามารถโอบรับความเชื่อเดิมเข้ามาในตัวเรา และเปิดพื้นท่ีให้ความเป็นไปได้

ใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้น

ผู้เข้าร่วม : เมื่อเดินไปถึงจุดสุดท้ายแล้วมองกลับไป รู้สึกว่าเรายอมรับ

ความเชื่อทั้งตรงจุดเริ่มต้น (ความเชื่อเก่า) และจุดสิ้นสุด (ความเช่ือใหม่) 

เพราะตระหนักว่าความเชื่อเก่านั้นมีประโยชน์ตรงที่เป็นแรงผลักให้เกิด 

ความเชื่อใหม่ข้ึนอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วม : วิธีการหน่ึงท่ีได้ค้นพบในการพาตัวเองไปถึงความเชื่อใหม่ 

ก็คือ การพาเด็กน้อยภายในตัวเราที่เจ็บปวดไปด้วย เพราะเด็กน้อยในตัวเรา

ที่ได้รับความเจ็บปวดจากประสบการณ์ในอดีตนั้นเป็นต้นตอของความเชื่อ

เก่า เราในปัจจุบันจะไปถึงความเช่ือใหม่ไม่ได้ ถ้าเราไม่ดูแลและโอบอุ้มเด็ก

น้อยไปด้วย

ผู้เข้าร่วม : ตระหนักว่าการคิดใคร่ครวญภายในท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

และกระบวนการที่เดินไปในแต่ละจุดท�าให้เกิดภาวะที่น่าสนใจ เพราะปัญญา

ที่เกิดขึ้นแต่ละจุดเป็นการผสมผสานกันระหว่างความรู้และความไม่รู้ ค�าตอบ

ทีพ่ดูออกมาเป็นปัญญาญาณหรอืญาณทศันะซึง่มทีัง้ความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม่ 

และเป็นค�าตอบที่เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างแท้จริง ณ ขณะนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็น

ความรูเ้ดมิกต็าม นอกจากนี ้ท่าทใีนการประกาศความเชือ่ การมองกลบัไปยงั

ตวัตนของเราเอง สุม้เสียงทีเ่ราพดู ล้วนมผีลต่อการรบัรูค้วามเชือ่ใหม่ และเป็น

แรงส�าคัญในการผลักดันความเชื่อใหม่ที่เราพบ

ผู้เข้าร่วม : พบว่ามีแรงต่อต้านบางอย่าง เมื่อก้าวได้เพียงแค่สองก้าว 

กร็ูส้กึตดิขดัอยูก่บัที ่ทัง้ความรูส้กึข้างในและร่างกายกเ็คลือ่นไปข้างหน้าไม่ได้  

ติดอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วคู่ของเราก็ชวนให้กลับเข้าไปส�ารวจภายในตนเองว่า

เกิดอะไรขึ้น พอทุกอย่างเริ่มคลายตัวลงแล้วก็พบว่ามีเรื่องราวในอดีตที่เรายัง

ต้องจัดการอยู่ แต่เราก็ได้ก้าวออกมาบ้างแล้ว เมื่อลองประกาศสิ่งที่เราอยาก

จะเปลี่ยนแปลง ก็รู้สึกเบาสบายขึ้น
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สีมา : การที่เรารับฟังเสียงของความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดในร่างกายแล้วให้

คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้น เป็นจุดส�าคัญของการเดินบนขอบ 

วิกรัม : เสียงที่ดึงเรากลับมาอาจหมายถึงการชวนให้เราได้ไว้อาลัยที่ที่เรา

อยู่ให้มากพอ ก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ เราอาจต้องยอมรับความเสียใจ

หรือให้เวลากับการปล่อยวาง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก

ในการฝึกทักษะแรกของการเดินบนขอบ ผู้เข้าร่วมได้หัดเดินบนขอบ

ด้วยความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของขั้วตรงข้าม หลังจากนั้นในทักษะท่ีสอง  

ผู้เข้าร่วมได้ฝึกสร้างตัวกวนที่สร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือใหม่ในการเดิน

บนขอบ และเมื่อได้ความเชื่อใหม่มาแล้ว โจทย์ที่ต้องหาค�าตอบต่อไปก็คือ  

เราจะดูแลรักษาความเชื่อใหม่ที่ได้มาอย่างไรเพื่อให้ความเช่ือใหม่เกิดผลเป็น

รูปธรรม? 

ทกัษะทีส่าม คอื “การหลอมรวมเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะ” สามารถช่วย

ให้เราตอบค�าถามข้างต้นได้ เพราะทักษะที่สามนี้เป็นทักษะการหลอมรวม

เหตุผลและญาณทัศนะเข้าด้วยกันเพ่ือใช้ค้นหาว่ามีสิ่งใดหรือการกระท�า 

ใดบ้างที่สามารถมาสนับสนุนความเชื่อใหม่ของเรา

วิกรัมอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตรรกะเหตุผลและญาณทัศนะ 

ว่า “ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าเหตุผลและจินตนาการต้องไปด้วยกัน แต่ใน

โลกทุกวันนี้ เรามักให้ตรรกะเหตุผลเป็นนาย และให้ญาณทัศนะเป็นบ่าว  

แต่แท้ทีจ่ริงแล้วทัง้สองสิง่ควรเป็นคูห่หูรอืเป็นสิง่ทีส่นบัสนนุกนั ผูท้ีเ่คยเรยีนรู ้

เก่ียวกับญาณทัศนะมาบ้างอาจทราบว่าความคิดท่ีได้จากญาณทัศนะท่ี

ปราศจากเหตุผลนั้นเป็นเพียงความคิดที่ฟุ ้งซ่าน ไม่มีรากของความจริง  

ในขณะเดียวกัน เหตุผลที่ปราศจากญาณทัศนะจะไม่เชื่อมต่อเข้ากับพลังชีวิต

หรือร่างกายเราได้อย่างแท้จริงเช่นกัน” 

ทักษะการก้าวเดินบนขอบ ตอนที่ 3 : 
การหลอมรวมเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะ
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วิกรัมกล่าวว่าทักษะการหลอมรวมเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะนี้สามารถ

น�าไปใช้ได้ในหลายบริบท แต่กรณีนี้จะใช้เพื่อการฝึกเดินข้ามขอบ ถึงแม้ว่า

ผู้เข้าร่วมบางท่านยังไม่พบความเช่ือใหม่จากการฝึกทักษะท่ีสอง (ตัวกวนท่ี

สร้างสรรค์) แต่ในทกัษะทีส่ามนี ้การหลอมรวมญาณทศันะกบัเหตผุลสามารถ

ช่วยในการค้นหาความเชื่อใหม่ได้เช่นกัน 

การฝึกทักษะหลอมรวมเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะมีอยู่สามขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก คือ การค้นหาญาณทัศนะโดยใช้จินตนาการและความรู้สึก

เพื่อให้ได้ทางเลือกต่าง ๆ ของการกระท�าที่จะสนับสนุนหรือท�าได้ในการเดิน

บนขอบ  

ขัน้ทีส่อง  คอื การน�าเหตผุลมาวิเคราะห์ส่ิงทีญ่าณทัศนะมอบให้ ออกมา

เป็นทางเลือกของการกระท�าที่สามารถวัดผลได้และปฏิบัติได้จริง 

ขัน้ตอนสดุท้าย คอื การเดนิข้ึนขอบ เป็นการลงมอืกระท�าในสิง่ทีไ่ด้เลอืก

จากท�างานกับญาณทัศนะและตรรกะเหตุผลมาแล้ว วิกรัมได้ให้ผู้เข้าอบรม 

ฝึกปฏิบัติขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สอง ดังนี้

การฝึกค้นหาญาณทัศนะในทักษะที่สามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจว่า 

ส่ิงใดที่เราสามารถท�าได้บ้างในการขยาย ต่อยอด หรือรักษาความเช่ือใหม่  

ก่อนที่จะน�าเหตุผลเข้ามาหลอมรวมกับญาณทัศนะในขั้นตอนที่สอง 

วิกรัมกล่าวว่าการเปิดรับญาณทัศนะ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขัน้ของการหยัง่ราก เป็นการท�าให้ตวัเองให้นิง่และมัน่คง อยูใ่นความสงบ

เงียบและผ่อนคลาย

ขั้นการเปิดรับญาณทัศนะ เมื่อเราสร้างสนามพลังท่ีห่อหุ้มดูแลเรา และ

อยู่ในภาวะที่พร้อมเปิดรับญาณทัศนะแล้ว ก็ให้เข้าไปสัมผัสรับรู้ญาณทัศนะ 

ที่เข้ามาในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพ ค�า เสียง ความรู้สึก ฯลฯ 

ขั้นตอนของการค้นหาญาณทัศนะ 
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ขั้นการกล่าวญาณทัศนะ เมื่อเราสัมผัสถึงญาณทัศนะแล้ว เรากล่าวสาร 

ที่ได้รับนั้นออกไปให้แก่ผู้รับญาณทัศนะอย่างไม่ตัดสินและไม่ปิดบัง 

วิกรัมชวนให้ผู ้เข้าร่วมท่ีเคยมีประสบการณ์ในการฝึกรับรู้ญาณทัศนะ 

มาก่อน ไปจับกลุ่มกับผู้เข้าร่วมที่ยังไม่เคยฝึก เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ 

ในการน�าขัน้ตอนดังกล่าวไปใช้ หลงัจากนัน้ให้แต่ละกลุม่ฝึกค้นหาญาณทศันะ

ตามขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจะผลัดกันเป็นผู้รับญาณทัศนะ  

โดยน�าความเชือ่ของตนขึน้มาเป็นประเด็นในการรบัญาณทัศนะของคนท่ีเหลือ

ในกลุ่ม 

เมื่อผู้รับญาณทัศนะระบุความเชื่อใหม่ของตนเองออกมาให้คนในกลุ่ม

ทราบแล้ว คนในกลุ่มจึงปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น เพื่อเปิดรับญาณทัศนะ

และค้นหาว่าการกระท�าใดที่จะช่วยให้ความเชื่อใหม่ของผู้รับญาณทัศนะ 

เป็นจริง ในขณะเดยีวกนั ผูร้บัญาณทศันะก็เข้าไปสมัผสัญาณทัศนะด้วยตนเอง

เช่นกัน และเมื่อทุกคนในกลุ่มเปิดรับญาณทัศนะเสร็จสิ้นแล้ว ให้แบ่งปันหรือ

บอกญาณทัศนะที่ได้รับให้แก่ผู้รับญาณทัศนะทราบ ทั้งนี้ กระบวนการกลุ่ม

จะท�าให้ผู้รับญาณทัศนะได้ค�าตอบที่หลากหลายขึ้น เพราะได้รับญาณทัศนะ

ทั้งจากตนเองและคนในกลุ่ม 

ส่วนคนที่เหลือในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ให้ญาณทัศนะ ก็ควรท�ากิจกรรมนี้ด้วย 

ความรักและตั้งใจท�าอย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นการฝึกให้ทานเป็นญาณทัศนะ

เพื่อไปช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อใหม่ของผู้รับญาณทัศนะ ส่วนผู้รับญาณทัศนะ 

เมือ่ได้รบัญาณทศันะจากกลุม่แล้ว หากไม่เหน็ด้วยกบัสิง่ทีผู่ใ้ห้ญาณทศันะหรอื

คนในกลุ่มบอก ก็เพียงแต่เปิดใจรับรู้ไว้เท่านั้น 
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ในขั้นตอนแรก เมื่อเราเข้าไปค้นหาญาณทัศนะ เราได้รับข้อมูลหรือ 

สิ่งที่ญาณทัศนะของตนเองและผู้อื่นมอบให้ ซึ่งได้แก่ทางเลือกต่าง ๆ ของ 

การกระท�าท่ีจะส่งเสริมความเชื่อของเราในการเดินบนขอบ และในข้ันตอน 

ที่สองน้ี เป็นการใช้งานสมองซีกซ้ายในส่วนของตรรกะเหตุผลเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลที่ญาณทัศนะมอบให้แล้วกลั่นกรองหรือเลือกค�าแนะน�าที่ได้จาก 

ญาณทัศนะ โดยอาจตั้งค�าถามกับตนเองว่าอะไรคือการกระท�าสามอย่างที่จะ

ท�าให้เราเปลี่ยนแปลง หรือที่จะน�ากลับไปใช้ในการเดินบนขอบ 

วิกรัมยกตัวอย่างการน�าเหตุผลมาวิเคราะห์สิ่งท่ีญาณทัศนะมอบให้  

โดยยกกรณีขอบของเขาเองที่ต้องการใช้ชีวิตช้าลง

 “ผมกลับมาน่ังอยู ่กับตนเองและพบว่ามีข้อความสามประการผุด 

ขึ้นมา ข้อความแรกคือ เธอต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเอง พอได้ยิน 

ข้อความน้ี ผมใช้สมองซีกซ้ายเข้ามาท�างาน โดยถามตนเองว่า การกระท�า 

ขั้นตอนการน�าเหตุผลมาวิเคราะห์ส่ิงท่ีญาณทัศนะมอบให้ 

ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า
เหตุผลและจินตนาการต้องไปด้วยกัน 

แต่ในโลกทุกวันนี้ เรามักให้ตรรกะเหตุผลเป็นนาย 
และให้ญาณทัศนะเป็นบ่าว 

แต่แท้ที่จริงแล้วทั้งสองสิง่ควรเป็นคู่หู
หรือเป็นสิง่ที่สนับสนุนกัน
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อะไรบ้างที่เป็นการดแูลสขุภาพ ซึง่ได้ค�าตอบออกมา คอื ทานอาหารทีด่ ีนอน

หลับดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ การใช้เวลาอยู่ที่ 

เมืองมุมไบให้น้อยลง เนื่องจากเมืองมุมไบเป็นเมืองที่วุ่นวาย จึงอาจแบ่งเวลา

โดยอยู่มุมไบสิบวัน และอีกสองวันไปอยู่กับธรรมชาติ 

ข้อความทีส่อง คอื หาคูห่ใูหม่ ๆ  ในการเดินบนขอบ หรอืหาเวลาเผือ่ให้คน

ทีเ่ข้ามาหาสามารถพดูคุยได้ ท�าให้มบีทสนทนาใหม่ ๆ  ทีน่่าสนใจ  และข้อความ 

ทีส่าม คอื ท�างานกบัลกูค้าหรอืองค์กรทีผ่มรูส้กึว่าพลงังานชวีติของผมสอดคล้อง 

กับคนหรือองค์กรนั้น เมื่อพิจารณาเป็นการกระท�าแล้ว คือ การรู้จักปฏิเสธ

ลูกค้าหรือองค์กรที่มีคลื่นไม่ตรงกับผม 

 พฤติกรรมที่ผมเลือก คือ พฤติกรรมใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงท่ี 

สามารถลงมือกระท�าได้จริงและวัได้ การที่ผมยังท�างานอยู่แต่สามารถให้ม ี

เวลาเพิ่มขึ้นให้กับกิจกรรมอื่น ๆ ระมัดระวังใส่ใจในการเลือกงานท่ีจะเข้ามา

นั้นท�าได้จริง ส่วนการวางแผนว่าจะอยู่สิบวันอยู่ที่มุมไบ และสองวันออกไป 

นอกเมืองก็วัดได้ รวมถึงสามารถวัดการนอนที่ดีและกินอาหารที่ดีว่าเป็น

อย่างไร” 

หลังจากน้ันวกิรมัให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมใช้เวลาอยูใ่นความเงยีบและน�าตรรกะ

เหตุผลมาวิเคราะห์ข้อความหรือญาณทัศนะที่ผู ้เข้าร่วมในกลุ่มได้ให้ไว้ใน

กิจกรรมก่อนหน้า และพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าค�าแนะน�าเหล่านี้

เหมาะสมกับขอบของตนหรือไม่อย่างไร และจะเปล่ียนเป็นการกระท�าท่ีเป็น

รูปธรรมหรือปฏิบัติได้จริงอย่างไร 
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การอบรมวันที่ 3 

ทักษะในการเดินบนขอบ 
และการเดินบนขอบใน

ชีวิตประจ�าวัน

ในการอบรมวันที่สาม วิกรัมได้พาผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการเดินบนขอบ

ประการที่ 4 คือ “การฟังเสียงของวิวัฒนาการ” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตัดสิน

ใจเลอืกหนทางในการเดินบนขอบได้อย่างสอดคล้องกบัตวัตนและเป้าประสงค์

ของชีวิตมากขึ้น และในช่วงสุดท้ายของการอบรม วิกรัมชวนผู้เข้าร่วม

ใคร่ครวญเก่ียวกับแนวทางการน�าทักษะการเดินบนขอบไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

“การฟังเสียงของวิวัฒนาการ” เป็นกระบวนการค้นหาและส�ารวจว่า

กระท�าบนขอบของเราสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวตนของเราอย่างไร 

เพื่อน�าพาตนเองไปสู่การเติบโต อิสรภาพ และการกลับเข้าสู่ตัวตนที่จริงแท้  

วกิรมักล่าวว่า “ววิฒันาการมอียูใ่นทกุเสีย้วส่วนของสิง่มชีวีติ การเดนิบนขอบที่ 

เชื่อมโยงกับวิวัฒนาการจะน�าพาเรากลับเข้าไปสู่ธรรมชาติหรือตัวตนจริงแท้

ทักษะการเดินบนขอบ ตอนที่ 4 : 
การฟงัเสียงของวิวัฒนาการ 
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ของเรา และในขณะเดยีวกันกส็อดคล้องกบัการกระท�าต่าง ๆ  ของเราทีใ่ห้แก่โลก  

การก้าวเดินบนขอบโดยฟังเสียงวิวัฒนาการเช่นนี้ เป็นการก้าวเดินบนขอบท่ี

เต็มไปด้วยเป้าประสงค์ ท�าให้มีสิ่งใหม่ ๆ ผุดบังเกิดขึ้นมา และของขวัญที่ได้

รับจากการฟังเสยีงวิวฒันาการคือ การเปลีย่นแปลงและเติบโตภายในของเรา”

ผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งถามวิกรัมว่า การเดินบนขอบเชื่อมโยงอย่างไรกับ 

การค้นเป้าประสงค์ของชีวิตคนเรา วิกรัมกล่าวว่า “แท้ที่จริงแล้ว การเดินบน

ขอบกับเป้าประสงค์อาจจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมกันก็ได้ คนเราอาจเดินบนขอบ 

เพื่อให้ชีวิตตื่นเต้นมีสีสัน หรือเพ่ือเติบโตขึ้นจากความกลัวของตัวเอง  

หรือเดินบนขอบเพื่อมอบบางสิ่งบางอย่างให้แก่โลกก็ได้ และหากเราเดิน

บนขอบด้วยเป้าประสงค์ในการมอบบางสิ่งแก่ผู ้อื่นหรือโลก การกระท�า

เช่นน้ีอาจน�าพาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราให้มาเชื่อมโยงกับเราได้ และเราจะได้

รับปัญญาจากจักรวาลมาช่วยในการเดินบนขอบของเรา ดังแนวความคิด

ทางปรัชญาตะวันออกในประเทศไทย จีน อินเดีย หรือศาสตร์ต่าง ๆ เช่น  

ไอคิโด มวยจีน หรือโยคะ ที่เชื่อว่า การด�ารงอยู่กับความเคลื่อนไหวรอบตัว

ให้ได้น้ัน ไม่ว่าจะเป็นปราณหรือพลังงานของชีวิต เราไม่ควรต้านพลังนั้น  

แต่เราควรหลอมรวมกบัพลงังานหรอืจักรวาลรอบ ๆ  ตวัเราให้เป็นเนือ้เดยีวกนั

กับเรา 

หากเราย้อนกลับไปตั้งแต่ทักษะแรกของการเดินบนขอบ คือ การโอบอุ้ม 

ขั้วตรงข้าม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ว่ามีขั้วความต้องการสองฝั่งท่ีต้องเอาใจใส่  

หลังจากนั้น ในทักษะท่ีสอง ผู ้เข้าอบรมได้ฝึกสร้างตัวป่วนท่ีสร้างสรรค ์

ขึ้นมาเพื่อค้นหาความเชื่อใหม่ในการเดินบนขอบ เมื่อได้ความเชื่อใหม่แล้ว  

ในทักษะที่สาม ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบการกระท�าที่ส่งเสริมความเชื่อใหม่ด้วย 

การหลอมรวมญาณทัศนะเข้ากับความคิดแบบเหตุผล ซึ่งการกระท�า 

ที่ผ่านการเลือกมานั้นเป็นการกระท�าที่วัดได้และปฏิบัติได้จริง 

ทั้งสามทักษะนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเป็นอิสระจากตนเอง ไม่ยึดติดกับอดีต  

ไม่กังวลถึงอนาคต และพร้อมส�าหรับการฝึกฝนทักษะที่สี่ ซ่ึงก็คือ “การฟัง
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เสียงวิวัฒนาการ” เพราะการที่เราไม่มีความกังวลหรือความกลัว จะท�าให้เรา

ได้ยินเสียงวิวัฒนาการที่เข้ามาได้ชัดเจนขึ้น ในทักษะที่สาม ผู้เข้าร่วมได้เลือก

การกระท�าในการเดินบนขอบมาแล้ว การฟังเสียงวิวัฒนาการในทักษะท่ีสี่  

จะช่วยให้เราทราบว่าการกระท�าทีเ่ราเลอืกมานัน้สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกบั

เป้าประสงค์ บริบทรอบข้าง และตัวตนที่จริงแท้ของเรา

สีมากล่าวว่า การฟังเสียงวิวัฒนาการเปรียบเหมือนการว่ายน�้าในแม่น�้า 

เรามีทางเลือกว่าจะว่ายตามกระแสหรือทวนกระแส การท่ีเราฟังเสียง

วิวัฒนาการที่เข้ามาจะท�าให้เราตระหนักว่าการกระท�าใด ๆ ท่ีเราเลือกท�า

บนขอบสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในชีวิตของเราหรือไม่ ถ้าหากว่าสอดคล้อง 

การเดินบนขอบจะท�าได้สบายขึ้น เปรียบเหมือนการท่ีเราว่ายน�้าในทิศทางท่ี

กระแสน�้าที่ไหลไป แต่ถ้าหากการกระท�าของเราไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

ก็เปรียบเหมือนการพยายามว่ายน�้าทวนกระแส ท�าให้เราต้องใช้พลังงานมาก

ในการท�าสิ่งนั้น ๆ 

วิกรัมกล่าวว่า “เรื่องของวิวัฒนาการเปรียบเทียบได้กับแนวคิดสนาม 

แม่เหล็กไฟฟ้าและชีววิทยาที่กล่าวถึงเอนโทรปี (Entropy) ซึ่งเป็นสนามพลัง

ที่ท�าให้สิ่งต่าง ๆ ไม่ติดกัน ในการฝึกทักษะการเดินบนขอบทักษะที่สอง คือ  

ตวักวนทีส่ร้างสรรค์ เมือ่เราก้าวไปข้างหน้าแล้วมบีางอย่างท่ีต้านหรอืดงึเราให้

กลับมาด้านหลัง แสดงว่ากฎของเอนโทรปีก�าลังท�างานอยู่ แรงดึงไปด้านหลัง

นี้อาจเป็นอารมณ์ท่ีมีความกลัวท�าให้เราต้องหยุด ส่วนอีกแรงหนึ่งเป็นแรงท่ี

ท�าให้เราเกิดวิวัฒนาการ ท�าให้เราเติบโตขึ้นและน�าพาเราไปข้างหน้าและอยู่

ในวงจรใหม่ของชีวิต มีความคิดและความรู้สึกใหม่ ๆ ถ้าหากขอบของเรามี

แรงของวิวัฒนาการ ขอบนั้นจะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และสุดท้ายจะไม่เหลือขอบ

แต่อย่างใด แต่กลับมาเป็นเราทีจ่รงิแท้ และสิง่ใหม่จะกลบักลายเป็นธรรมชาติ

หรือส่วนหนึ่งของตัวเราเอง 

ยกตัวอย่างเช่น ขอบของผมคือการใช้ชีวิตให้ช้าลง แต่ในภาวะปัจจุบัน  

ผมอาจหลุดกลับไปเป็นตัวตนเดิมที่ใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วอยู่บ่อย ๆ แต่ถ้าหาก 
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ผมฝึกฝนต่อไปเร่ือย ๆ การใช้ชีวิตช้าลงจะกลายเป็นธรรมชาติของผม 

มากขึ้นและจะไม่ใช่ขอบของผมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวตน

ของผม แต่การจะท�าเช่นน้ันได้ ผมต้องน�าตัวเองหลุดออกจากแรงดึงหรือ 

เอนโทรปีก่อน ด้วยการนิง่ฟังเสยีงภายในตนเอง แล้วพลงังานของววิฒันาการ

จึงจะแทรกเข้ามาได้ 

วิวัฒนาการมิใช่การถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง มนุษย์เราได้รับของขวัญ 

ให้สามารถคิดได้ เพราะฉะน้ันวิวัฒนาการคือทางเลือกและเป็นเสียงเรียก

ภายใน การที่เราฟังเสียงวิวัฒนาการ คือ การกลับมาฟังเสียงภายในตัวเราเอง

ว่า ชวีติก�าลงัร้องเรยีกอะไรจากเรา และเราเป็นผูเ้ลอืกเองว่าจะกระท�าตามเสยีง

นั้นเพื่อให้ชีวิตของเราเกิดความจริงแท้ภายในหรือไม่”

ผู้เข้าร่วมท่านหนึง่ถามวกิรมัเกีย่วกบัการรบัฟังเสยีงจากภายในว่า “จ�าเป็น

ต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ไปก่อกวน ชักน�า โน้มน้าว (Induce) เพื่อให้เสียง

ภายในออกมาหรือไม่ หรือปล่อยให้กระแสความคิดไหลออกมาเอง?” 

วิกรัมตอบว่า 

สมองของเรามักยึดติดกับสิง่ที่ชอบ 
การสร้างสิง่ที่ไปก่อกวนเล็กน้อย

จะท�าให้เราหลุดออกมาจากสิง่ที่เรายึดติดอยู่ 
สิง่ที่คนเรายึดติดมักเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นในอดีต 

ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด หรือความสุข 
คนเราไม่อยากทิง้ทั้งสองอย่างไป 

สิง่นี้คือการที่เอนโทรปี
ยึดเราไว้ไม่ให้เราเดินหน้าต่อ
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แบบฝึกทักษะการฟงัเสียงวิวัฒนาการ

วิกรัมกล่าวเสริมเก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการว่า “บางครั้งการท�าให้

วิวัฒนาการเผยแสดงออกมา เปรียบเหมือนการตามดูความเคลื่อนไหวว่า

เดือนน้ีเทรนด์แฟชั่นเป็นอย่างไร และท�าให้เรายึดติดว่าเดือนนี้แต่งตัวแนว

แฟชั่นนี้เท่านั้น เมื่อมีเสียงบางเสียงมาเคาะเรียกจึงท�าให้เราไม่ได้ยินเสียงนั้น  

เพราะเรายดึตดิกบับางจุดของววิฒันาการมากเกนิไป สิง่ส�าคญัคอื เราต้องกลบั

ไปตระหนักรูต้รงจดุทีเ่รายดึตดิ และเป็นอสิระจากสิง่ทีเ่รากระท�าในขณะท่ีเรา

ก�าลังฟังเสียงวิวัฒนาการ เราจะได้ยินเสียงชีวิตของตนเองและมองชีวิตต่าง

ไปจากเดิม วิวัฒนาการไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข้างเรา หากแต่เป็น

วิวัฒนาการภายในที่ผุดบังเกิดขึ้นมาเอง และท�าให้เรามีทักษะที่สามารถสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ สิ่งนี้คือความทรงพลังของการฟังเสียง

วิวัฒนาการ”

เสียงของโลก ตัวตนในอนาคต และเสียงของเด็ก

วิกรัมกล่าวว่าเสียงของวิวัฒนาการมี 3 รูปแบบ คือ เสียงของโลก  

ตวัตนในอนาคต และเสียงของเด็ก เสยีงของววิฒันาการแต่ละรูปแบบมเีสยีงที่ 

หลากหลาย เช่น เสียงของเด็ก อาจไม่ได้เชื่อมโยงกับลูกเท่านั้น แต่อาจเป็น

เยาวชนรุ่นต่อไปซ่ึงไม่ใช่ลูกหรือหลานแท้ ๆ ของเรา หรือเป็นเสียงของเรา 

ในวัยเดก็กไ็ด้ ส่วนเสยีงของโลกอาจเปน็การเชือ่มโยงกบัธรรมชาต ิหรอืตวัตน

ของคนรุ่นก่อน เช่น ผู้อาวุโสหรือบรรพบุรุษของเราก็ได้

วกิรมัสาธติการฟังเสยีงววิฒันาการโดยขออาสาสมคัรหนึง่ท่านมาเป็นผูฟั้ง

เสียงวิวัฒนาการ วิกรัมอธิบายขั้นตอนการฟังเสียงวิวัฒนาการว่า 

“เร่ิมจากการสมมุติพื้นที่วงกลมตรงหน้าของเรา แบ่งวงกลมออกเป็น 

สองด้าน ด้านแรกคือครึ่งวงกลมที่ยังไม่สมบูรณ์ เป็นครึ่งวงกลมของอดีตหรือ
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สิ่งเก่า ส่วนอีกด้านหนึ่งคือครึ่งวงกลมของความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะให้อาสา

สมัครเข้ามาเติมเต็ม 

เราจะฟังเสียงทั้งสามรูปแบบ คือ เสียงจากตัวตนแห่งอนาคต เสียงของ

โลก และเสียงของเด็ก ซึ่งการฟังเสียงแต่ละเสียงจะอยู่ในต�าแหน่งที่ต่างกันไป

ในแต่ละจุดที่เราเลือกยืน พื้นที่ตรงกลางคือจุดของเสียงจากปัจจุบัน ณ ขอบ

ของอาสาสมัคร

ขั้นตอนแรก ให้อาสาสมัครระบุขอบของตนเองที่อยากให้มีวิวัฒนาการ 

และระบุการกระท�าที่จะน�ามาเชื่อมโยงกับเสียงของวิวัฒนาการ หลังจากนั้น

ให้อาสาสมัครก้าวสู่พื้นที่ปัจจุบันบนขอบของอาสาสมัคร แล้วให้อาสาสมัคร

เลือกจุดที่ต้องการไปข้ึนมาจุดหนึ่ง แล้วเคลื่อนกายไปยังจุดท่ีสมมุติไว้ (เสียง

ของโลก เสียงตัวตนในอนาคต และเสียงของเด็ก)  

เมือ่เข้าไปยนืตรงจดุทีเ่ลอืกแล้ว ให้เข้าไปสมัผสัหรอืรบัรูว่้ามเีสยีงใดทีก่�าลงั

สื่อสารกับตัวเรา แล้วพูดสิ่งที่เสียงนั้นสื่อสารกับเราออกมา รวมถึงระบุเฉดสี 

ท่ีสอดคล้องกับคลื่นพลังงานตรงน้ัน เพื่อให้สามารถจดจ�าความรู้สึกหรือ

พลังงาน ณ จุดที่ยืนได้

เมื่อท�าขั้นตอนครบในจุดหนึ่งแล้วกลับไปยืนตรงกลางอีกครั้ง แล้วท�า

เหมอืนเดมิในจดุใหม่จนครบสามจดุ หลอมรวมสทีีร่ะบใุนแต่ละจดุเข้าด้วยกนั

เมื่อกลับไปยืนตรงกลางแต่ละครั้ง”

หลังจากนั้นวิกรัมสาธิตกระบวนการฟังเสียงวิวัฒนาการกับอาสาสมัคร

ท่านหนึ่ง

ระบุขอบของตนเอง และการกระท�าที่จะน�ามาเชื่อมโยงกับเสียงของ 

วิวัฒนาการ

อาสาสมัคร : ขอบของผมคือการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง เป็นชีวิตที่ใช้

สญัชาตญาณ ซ่ึงอาจเป็นการหยุดท�างานสกัหนึง่ถงึสองเดอืน และการสามารถ

เลือกท�างานที่สอดคล้องกับเสียงภายในของตนเอง 
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(สีที่สอดคล้องกับพลังงานในพื้นที่ตรงจุดนี้ คือ สีน�้าเงิน)

ก้าวไปยืนต�าแหน่งเสียงของเด็ก และรับฟังเสียงของเด็ก

อาสาสมัคร : มีความรู้สึกหลากหลาย อยากจะบอกพ่อว่า เวลาพ่อ 

ไม่อยู่บ้าน รู้สึกเบื่อ คิดถึง อยากเล่นด้วย แต่พวกเราไม่เป็นไร ไม่ต้องเป็นห่วง 

(สีที่สอดคล้องกับพลังงานในพื้นที่ตรงจุดนี้ คือ สีแดง)

วิกรัม : ได้ยินเหมือนเป็นเสียงของครอบครัวและชุมชนของคุณ หรือเสียง

ของคนที่เฝ้าคอยเรากลับบ้าน ขอเชิญให้คุณอยู่กับตัวเอง สัมผัสความรู้สึก 

ก่อนจะกลบัไปยงัจุดเริม่ต้น ถ้าเราเชือ่มโยงกบัพลงังานอาจสมัผสัได้ว่าพลงังาน

ที่เราได้รับ จะต่างกันระหว่างจุดนี้กับจุดเดิม ณ ตรงกลางวง เมื่อกลับมายัง 

จุดของตัวตนปัจจุบันแล้ว ให้เดินต่อไปยังต�าแหน่งเสียงของโลก

ก้าวไปยืนในต�าแหน่งเสียงของโลก และรับฟังเสียงของโลก

อาสาสมคัร : อยากให้ไว้วางใจและรูส้กึมัน่คง อยากให้ใช้ชวีติให้เตม็ทีแ่ละ

มีคุณค่า โลกมั่งคั่งและพร้อมที่จะให้เรา โลกเหมือนสนามเด็กเล่น อย่าใช้ชีวิต 

อย่างคับแคบ จ�ากัดตัวเอง คุณไม่ได้เกิดมาเพียงแค่เป็นคนดีหรือคนท่ีสังคม

ยอมรับ น่ันไม่ใช่เป้าหมายของวิวัฒนาการ ศักยภาพของจักรวาล ไม่ใช่แค่

โลกที่อยู่ในตัวคุณและมนุษย์ทุกคน ถ้าคุณคอยแต่กังวลว่าจะอยู่รอดไหม  

คนจะรักจะชอบเราไหม ชีวิตคุณก็จะไม่ไปไหนเลย ซ่ึงแม้จะไม่ได้ผิดอะไร  

แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่ฉัน (เสียงของโลก) วางแผนไว้ให้กับคุณ (อาสาสมัคร)

(สีที่สอดคล้องกับพลังงานในจุดนี้ คือ สีม่วง)

วิกรัม : เดินกลับไปยังจุดของตัวตนในปัจจุบันอีกครั้ง ขณะนี้สีน�้าเงินของ

คณุจะมสีแีดงและสม่ีวงรวมอยูด้่วย ต่อไปให้เดินไปสูเ่สยีงหรอืตวัตนในอนาคต

ก้าวไปยืนต�าแหน่งเสียงของตัวตนในอนาคต และรับฟังเสียงของตัว

ตนในอนาคต

อาสาสมัคร : รู ้สึกสบายและข�า ตั้งแต่ตอนที่นายตัดสินใจไม่ท�างาน 
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การสาธิตแบบฝึกหัด
ทักษะการฟงัเสียงของวิวัฒนาการ
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สองสามเดือน ชีวิตดีขึ้นมากเลย ท�าไมเพิ่งคิดได้ น่าจะท�าตั้งนานแล้ว  

นึกว่านายจะตายแล้ว ตอนนัน้เพือ่น ๆ  ของนายตายไปหลายคนจากโรคมะเรง็  

ความดัน เบาหวาน นายตัดสินใจได้ดีมาก นายโชคดีท่ีไม่ต้องท�างานประจ�า 

นายมีทีมงานที่เก่ง มีครอบครัวที่ดี แต่นายมักเอาสิ่งต่าง ๆ แบกใส่หัวตัวเอง

ไว้ ท�าให้ไม่ได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า 

ถ้านายได้ท�าสิ่งที่อยากท�าจะมีความสุขมาก เพราะครอบครัว เพื่อนฝูง  

ทุกคนรอบตัวของนายได้ประโยชน์ไปด้วย นายอาจสร้างงานใหม่ ไม่ต้อง

ท�างานเดมิ หรือถ้าอยากเป็นนกัดนตรตีามบาร์ ไปออกก�าลงักาย หรอืถ้าอยาก

พาลูกชายไปอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ก็ลงมือท�าเลย แล้วนายจะค้นพบว่าม ี

อีกหลายสิ่งที่ยังไม่รู้...”

(สีที่สอดคล้องกับพลังงานในจุดนี้ คือ สีเขียว)

วิกรัม : เดินกลับไปยังจุดของตัวตนในปัจจุบัน ให้เวลาในการหลอมรวม 

ทุก ๆ สีเข้ามาอยู่ในตนเอง

หลงัจากเสรจ็สิน้การสาธติทกัษะการฟังเสยีงของววิฒันาการ อาสาสมคัร

ได้แบ่งปันประสบการณ์ไว้ว่า “ไม่คิดว่าจะรู้สึกสั่นไหวขนาดนี้ แต่เป็น 

ความรู้สึกที่ดี สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ คือ เมื่อยืนอยู่ตรงกลางแล้วต้องเลือกเดิน

ไปยังเสียงต่าง ๆ ก็ทราบได้ทันทีว่าเสียงรูปแบบใดท่ีท�าให้สั่นไหว จึงเลือก

เดินไปทางเสียงของเด็กก่อน ตอนแรกไม่อยากพูดออกมาเพราะเต็มไปด้วย 

ความรู้สึก เสียงที่ออกมาดูเหมือนเป็นเสียงของเด็ก ๆ ก�าลังบ่น แต่ที่จริงแล้ว

แต่ไม่ใช่ เขาสนบัสนุนเราด้วยซ�า้ แต่ผมอาจไม่ได้พดูหมด มเีสยีงทีบ่อกว่า ดแีล้ว 

ทีพ่่อเดนิทาง เพราะพวกเราอยากเดินไปทางไปกบัพ่อด้วย อยากจะรูจ้กัเพือ่นๆ  

ที่พ่อรู้จัก ซึ่งเสียงนี้ท�าให้ใจเราเปิดออก 

นอกจากนี้ ได้เรียนรู้ว่าเราไม่ต้องคิดล่วงหน้าว่าจุดไหนจะพูดว่าอะไร  

เราเพียงแค่ก้าวออกไปก่อน ในแต่ละจุด แล้วเสียงภายในของเราจะค่อย ๆ 

ออกมาเอง เพียงแค่ต้องให้เวลากับมันมากพอและยินยอมให้อารมณ์ขึ้นมา

แล้วปล่อยออกไป การที่มีช่วงให้อยู่ในความเงียบนั้นมีประโยชน์มาก รวมถึง
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การให้สะท้อน หลงัจากพดูในแต่ละจุด กท็�าให้ตระหนกัว่าความรูส้กึ ความคดิ 

ค�าพูดของเด็ก หรือตัวตนจุดอื่น ๆ นั้นมีความหมายอย่างไรกับเรา และสัมผัส

เสียงนั้นได้อย่างชัดเจนขึ้น”

วกิรัมกล่าวว่าเมือ่เข้าไปยนืแต่ละพืน้ที ่เรามกัประหลาดใจกบัเสยีงทีเ่ข้ามา  

แม้เราคดิไว้ล่วงหน้าว่าตัวตนในแต่ละจดุจะสือ่สารกับเราว่าอะไร แต่เม่ือเข้าไป

ยืนในพื้นที่นั้นแล้ว เราอาจค้นพบสิ่งใหม่หรือเสียงท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อน สิ่งท่ี

ควรปฏิบัติระหว่างที่เข้าไปสัมผัสกับตัวตนหรือรับฟังเสียงในแต่ละจุด คือให้

เราอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่ปิดกั้นเสียงใด ๆ ปล่อยให้ความคิดและค�าพูดไหล

ออกมาตามธรรมชาติ 

ในช่วงบ่ายของการอบรมวันสุดท้าย วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจับคู่

ผลัดกันท�ากิจกรรมการฟังเสียงวิวัฒนาการ โดยผู้เข้าร่วมบางท่านได้แบ่งปัน 

หลังจากท�ากิจกรรมไว้ว่า 

ผูเ้ข้าร่วม : พอท�ากจิกรรมแล้ว รู้สกึว่าสิง่ทีเ่ราต้องการจะท�านัน้มคีวามเป็น

ไปได้มากขึ้น และอยากจะท�ามันด้วยตัวเราจริง ๆ ณ ขณะที่ท�ากระบวนการ  

ผมให้แม่เป็นตวัแทนของเสยีงโลก เป็นสิง่ทีพ่ยายามหลบเลีย่งและไม่อยากฟัง

มานาน พอนึกถึงว่าท่านจะบอกอะไรกับเรา แล้วเราพูดสิ่งนั้นออกมาก็น�้าตา

ไหลเลย รู้สึกว่าได้รับฟังเสียงที่หลบซ่อนอยู่จริง ๆ กิจกรรมนี้ท�าให้เราค้นพบ

คุณค่าในที่ที่เราจะก้าวไปว่า มีคุณค่าอย่างไร ควรค่าที่เราจะเดินไปอย่างไร

ผู้เข้าร่วม : เราได้รับฟังเสียงที่เราไม่เคยสนใจที่จะฟัง และเกิดความรู้สึก

ที่สั่นไหวอย่างมากในบางจุดที่ส่งแรงสะเทือนมาให้เรา ถือเป็นประสบการณ์

ที่ดีมากที่ได้ฟังเสียงทั้งจากตัวเราในวัยเด็ก จากโลกที่มีต่อเรา และเสียงของ 

ตวัเราเองในอนาคต การได้ยนิเสียงเหล่านี ้จะท�าให้เรามคีวามชดัเจนและเข้าใจ

ในสิ่งที่เราท�างานกับมันอยู่ และท�าให้เราเคลื่อนต่อไปได้บนขอบ

ผู้เข้าร่วม : มีค�าถามเกิดขึ้นระหว่างท�ากระบวนการ คือ ถ้าเราเลือกเดิน

ไปยังจุดที่เป็นเสียงของเด็กกับเสียงของโลก ก่อนที่จะเดินไปในจุดที่เป็นเสียง

ของตัวตนในอนาคต จะดีกว่าหรือไม่?”
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วิกรัม : ถ้าให้ตอบอย่างซื่อสัตย์คือไม่ทราบครับ ถ้าใช้เหตุผลอธิบายใน

เรื่องนี้อาจเป็นว่าถ้าเราเดินไปในจุดของตัวตนในอนาคตหลังจากเสียงของ

โลกและเด็ก อาจจะท�าให้ตัวตนในอนาคตได้ยินสองเสียงนี้ก่อนและเกิด 

การหลอมรวมเข้ากับตัวตนในอนาคตได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แต่ละขอบจะมี

ความเป็นปัจเจกของเขาอยู่ เพราะฉะนั้น ให้เชื่อมั่นในปัญญาและแรงดึงดูด

ว่าเสียงของวิวัฒนาการรูปแบบใดเรียกหาเราก่อน ปัญญาตรงนั้นมากกว่า

สมองของผมจะตอบได้ เพราะเป็นปัญญาจากสิ่งที่ใหญ่กว่า วิวัฒนาการ

เกิดจากการที่จิตใต้ส�านึกหรือจิตไร้ส�านึกของบุคคลที่ค่อยๆ โผล่ขึ้นมาสู ่

จติส�านึก ดงัน้ัน ผูท้ีเ่ป็นโค้ชควรท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงกระบวนกรหรอืผูส้นบัสนนุ

ให้บคุคลนัน้ ๆ  เดินไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ  ของเสยีงววิฒันาการด้วยตวัเขาเอง แทนที่

โค้ชจะสั่งการให้เดินไปในจุดต่าง ๆ

ผู ้เข้าร่วม : ถ้าเรากลับไปที่บ้านแล้วเจอพื้นท่ีท่ีมีพลังและสามารถ 

เชื่อมโยงได้ เราจะสามารถท�ากระบวนการนี้เองคนเดียวได้ไหม?

วกิรมั : ท�าเองได้แน่นอน ยิง่ถ้าเราท�าในพืน้ทีท่ี่เราเคยท�าสมาธหิรอืภาวนา 

เพราะการท�ากิจกรรมนี้ ความสงบเงียบจะช่วยท�าให้การฟังเสียงวิวัฒนาการ

มีพลังมากขึ้น นอกจากนี้ สีที่เราระบุในแต่ละจุดของเสียงวิวัฒนาการ จะเป็น

ดั่งสมอทอดลงไปท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับพลังงานในแต่ละจุด

มาใช้ได้ดีขึ้นและเข้ามาในใจเราอย่างแท้จริง และนอกจากการคิดพลังงานใน

แต่ละจุดให้เป็นสีแล้ว เราอาจคิดเป็นภาพได้เช่นกัน

ผู ้เข้าร่วม : เป็นกิจกรรมท่ีทรงพลังมาก การเข้าไปรับรู ้โดยไม่คิด 

ล่วงหน้า ท�าให้เราปลดความเชื่อบางอย่างในอดีตท่ีเคยยึดติดได้ ตอนเดิน

เข้าไปในแต่ละจุด เราไม่ได้มีภาพในใจมาก่อนว่าจะเป็นเช่นไรหรือมีบท

สนทนาใด แต่เราสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้เอง เหมือนเป็นปัญญาญาณที่เกิด  

ณ ขณะนั้น ท�าให้เราเชื่อสนิทใจว่าเสียงจากตัวตนทั้งสามรูปแบบที่ได้ฟังนั้น

เป็นเสียงที่จริงแท้ อีกประเด็นหนึ่ง คือ การที่มีโค้ชหรือบุคคลอีกคนอยู่กับเรา
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เพื่อช่วยเป็นประจักษ์พยานรับรู้สิ่งที่ก�าลังปรากฏแก่เรานั้นมีความหมายมาก 

ท�าให้เราเข้าถึงปัญญาญาณได้ง่ายขึ้น

ผู้เข้าร่วม : สิ่งส�าคัญของกระบวนการนี้ คือ หลังจากท่ีเรากลับมาอยู่ใน

พ้ืนที่ตัวตนในปัจจุบันแล้ว เราควรมีเวลาได้น�าเสียงต่าง ๆ ท่ีได้ยินและสีท่ี

เราเลือกให้ตัวแทนพลังงานในแต่ละจุดมาหลอมรวมกัน และใคร่ครวญว่า 

สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับตัวเรา หรือเราควรท�าสิ่งใด ณ ปัจจุบัน หากกระบวนกรให้

เวลาเราใคร่ครวญหรือสรุปข้อความส�าคัญจากเสียงต่าง ๆ ของวิวัฒนาการที่ 

ได้ฟัง จะท�าให้เราเหน็ภาพชวีติบนขอบชดัเจนขึน้ คล้ายเป็นการบรูณาการมใิช่ 

แยกส่วนเป็นชิ้น ๆ

วิกรัม : หากเราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง 

เต็มเปี่ยม เสยีงของววิฒันาการจะอยู่กับเราได้ยาวนาน

ผู้เข้าร่วม : หากเราเดินไปถึงจุดที่เป็นเสียงของเด็ก แล้วคิดหรือพูดแต่ 

เรื่องลบหรือสิ้นหวังออกมา เราควรจะท�าอย่างไร? 

วกิรมั : ส�าหรบัผูฟั้งเสยีงววัิฒนาการ ขัน้แรกให้เราลองรกัด้านมดืของเราก่อน 

หากเรามีความกลัว แทนที่เราจะได้ยินเสียงของวิวัฒนาการ เราจะได้ยินเสียง

ของการเอาตวัรอดแทน ววิฒันาการ คือ การปลดปล่อยพลงัแห่งการเอาตวัรอด 

ออกไป ถ้าเราปลดปล่อยออกไปมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งได้เสียงของวิวัฒนาการ

ชัดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราควรให้ความรักและเคารพต่อเสียงของ 

การเอาชีวิตรอดด้วย บางคนยังมีความโกรธหรือความกลัวอยู่มาก ดังนั้น 

ขอบที่บุคคลนั้น ๆ ต้องท�างานก่อน อาจเป็นการเผชิญกับความกลัวหรือโกรธ  

ก่อนท่ีจะเข้าไปฟังเสียงวิวัฒนาการ ส�าหรับกระบวนกร เราควรฟังเสียง

ภายในของคนทีเ่ราก�าลงัท�ากระบวนการดว้ยความเคารพ รอจนเขาเปดิใจพดู 

เก่ียวกบัววิฒันาการออกมา กระบวนการฟังเสยีงววิฒันาการนีไ้ม่ใช่การบงัคับ  

แต่คือการโอบอุ้มจนเสียงผุดขึ้นมา  

การที่บุคคลหนึ่งโกรธหรือกลัวมากอาจเป็นเพราะเขาน�าบาดแผลหรือ 

ความเจ็บปวดในชีวิตมาหลอมรวมเป็นตัวตนของเขาเอง เขาไม่ได้มองว่า
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ผู้เข้าร่วมแบ่งปนัความคิดและความรู้สึก 
ต่อการอบรมทีผ่่านมาสามวัน 
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บาดแผลกับตัวตนเป็นคนละอย่างกัน เพราะฉะนั้น ในการเดินบนขอบ  

คนเราควรมองให้เห็นว่าตัวเราเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ บาดแผลเป็นเพียงเสี้ยว

ส่วนหนึ่งของเรา และอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อเราเดินไปยังพื้นที่เสียงของเด็ก  

เราอาจพูดออกมาในด้านลบด้วยความโกรธหรือกลัว แต่เมื่อเดินไปยังจุดของ

ตัวตนในอนาคต เรากลบัพดูออกมาเป็นเสยีงใหม่ทีม่คีวามหวัง ท้ังนี ้ในกระแส

หลักที่คนเราใช้ชีวิตอยู่ คนเรามักมีเสียงเพื่อการเอาตัวรอดเสียเป็นส่วนใหญ่  

ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนตนเองให้ได้ยินเสียงของวิวัฒนาการเป็นประจ�า

ผู้เข้าร่วม : หากเราท�าหน้าที่เป็นกระบวนกรในการฟังเสียงวิวัฒนาการ 

เราควรให้บุคคลที่เราท�างานด้วยเดินไปในสามจุดให้เสร็จก่อนแล้วจึงมาสรุป

หรือท�าความเข้าใจกับเขา หรือว่าเราควรให้เขาเดินไปฟังทีละเสียงแล้วกลับ

มาพูดคุยเป็นครั้ง ๆ ไป?

วิกรัม : สิ่งส�าคัญของกระบวนการ คือ เมื่ออยู่ตรงจุดใดหนึ่งในเสียงสาม

รูปแบบแล้วให้กระบวนกรน�าพาเขากลับมาตรงจุดปัจจุบันของเขา คือให้ไป

จุดหน่ึงแล้วกลับมาก่อน เพ่ือน�าพลังส่วนนั้นมาหลอมรวมกับตัวตนปัจจุบัน

ทีละจุดแทนที่จะท�าทีเดียว ในการเป็นกระบวนกร เราไม่ควรสั่งให้ผู ้รับ 

การโค้ชไปทางทีเ่ราต้องการ แต่จะให้เขาเลอืกทางเดนิด้วยตนเองและเฝ้าคอย 

ให้เสียงของวิวัฒนาการของเขาผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ 

ดงัเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัน�า้อมฤตในอนิเดยี เมือ่เทพกบัอสรูเริม่กวนน�า้อมฤต 

ก่อนที่น�้าอมฤตจะขึ้นมา พิษที่อยู่ชั้นสูงกว่าจะถูกกวนขึ้นมาก่อน น�้าอมฤต 

อาจเปรียบได้กับวิวัฒนาการ และพิษเปรียบได้กับความเจ็บปวด ความเศร้า 

ความกลัว ในเคร่ืองมือภูเขาน�้าแข็ง ชั้นแรก ๆ ของน�้าแข็งส่วนที่อยู่ใต้น�้า  

เช่นความเจ็บปวดหรือความเศร้าที่โผล่ข้ึนมานั้นเปรียบเหมือนพิษท่ีลอยข้ึน

มาก่อน ส่ิงที่เราต้องท�า คือ เข้าไปโอบอุ้มความเศร้าความเจ็บปวดของเรา  

จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราตระหนักรู้ว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นอีกต่อไป
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วกิรมักล่าวว่า สิง่หนึง่ทีจ่ะช่วยในการรบัรูข้อบของเราในชวีติประจ�าวนัคอื  

เมื่อเรามีบทสนทนาที่ไม่ลงตัวหรือขัดแย้งกันกับผู้อื่น ให้ลองใช้ช่วงเวลานี้เป็น 

โอกาสที่เราจะได้ฝึกเฝ้าดูขอบที่ซ่อนอยู่ในการสนทนา จากนั้นวิกรัมชวนให ้

ผู้เข้าร่วมนึกถงึบทสนทนาทีมี่ขอบซึง่ผูเ้ข้าร่วมอยากให้เกิดข้ึนในช่วงสามเดอืน 

ข้างหน้า อาจเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการล้างอดีต การน�าสิ่งใหม่เข้ามา หรือ 

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินบนขอบได้เป็นอย่างดี 

ก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะลงมือปฏิบัติ วิกรัมได้ยกตัวอย่างบทสนทนาที่มีขอบ  

โดยน�าขอบของเขาเองในเรื่องการใช้ชีวิตให้ช้าลงมาเป็นตัวอย่าง วิกรัมและ 

ผู้เข้าร่วมได้ช่วยต้ังค�าถาม โดยมีค�าถามที่ส�าคัญ เช่น ชีวิตเป็นเช่นไรบ้าง 

เมื่อช้าลง? เราอยู่ ณ จุดไหนของขอบแล้ว? เราควรพูดคุยกับใครเพื่อให้ 

ความช่วยเหลือเราในการเดินบนขอบ? วิกรัมได้ค�าตอบจากบทสนทนา ดังนี้

“ขอบของผมคอืการท�าให้ชวีติช้าลง บทสนทนาแบบมขีอบของผมทีอ่ยาก

ให้เกิดในสามเดือนข้างหน้า ประการแรก คือ การพูดคุยกับตัวเอง โดยอาจท�า

แผนภาพให้เหน็ภาพว่าตอนน้ีเราอยู ่ณ จุดไหน เพ่ือประเมนิตนเองว่าเราใช้ชวีติ

ช้าลงแล้วหรือยงั ผมอาจคอยถามค�าถามส�าคัญกบัตวัเองทกุวนัหรอืทกุสามวนั 

ประการต่อมา คือ การพูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบจากการท่ีผมเดิน 

บนขอบ จะท�าให้ผมทราบว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือการส่งเสริมจาก

บุคคลเหล่านี้มากน้อยอย่างไร ดังนั้น ผมอาจไปพูดคุยกับภรรยาของผมเพ่ือ

ช่วยผมในการเดนิบนขอบ รวมถงึคยุกบัลกูค้าทีจ่่ายให้ผมมากทีส่ดุ ให้เขาช่วย

ผมในการท�าชีวิตให้ช้าลง และผมจะพูดคุยกับทีมงานที่ผมท�างานด้วย เพราะ

พวกเขายังคุ้นเคยกับจังหวะ

การเดินบนขอบในชีวิตประจ�าวัน
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การท�างานที่เร็วของผมในอดีต จึงต้องพูดคุยเพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจ

ใหม่” 

ผู้เข้าร่วมเสนอว่าวิกรัมอาจสร้างวงสนทนากับผู้คนเก่ียวกับความงาม 

ในการใช้ชวีติอย่างเนบิช้า รวมถงึสือ่สารกบัแม่และญาตขิองวกิรมัเพือ่ส่งเสรมิ

การเดนิบนขอบของเขา ส่วนสมีากล่าวเสรมิว่าเมือ่เราเข้าไปสนทนากบัคนทีไ่ด้

รับผลกระทบจากการเดินบนขอบของเรา อาจใช้วิธีการใหม่ ๆ ในพูดคุย และ

หาแนวทางเดินบนขอบที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมได้จับกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาที่มีขอบ 

ของตนเอง และปิดท้ายการอบรมด้วยการแบ่งปันความคิดและความรู้สึก 

ต่อการอบรมที่ผ่านมาสามวัน ของผู้เข้าร่วม 
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ในสามวันของการอบรมหลักสูตรภาวะการน�าที ่

ด�ารงอยู่บนขอบ ผู้เข้าร่วมได้ทราบนิยามของการเดิน 

บนขอบ ตระหนักว ่าการเป ็นสักขีพยานในการเดิน 

บนขอบนั้นส�าคัญต่อการเดินบนขอบอย่างมีทางเลือก

อย่างไร รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในการเดินบนขอบ 

ไม่ว่าจะเป็นวิธีในการโอบอุ้มข้ัวความต้องการสองฝั่งที่

อยู่บนขอบ หลังจากนั้นได้ฝึกสร้างตัวป่วนที่สร้างสรรค์ 

ขึ้นมาท�าให้ได้ความเชื่อใหม่ในการเดินบนขอบ ต่อมา 

ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบการกระท�าท่ีส่งเสริมความเชื่อใหม่นั้น

ด้วยการหลอมรวมญาณทศันะเข้ากับความคดิแบบมตีรรกะ

เหตผุล รวมถงึเข้าไปฟังเสยีงของววิฒันาการภายในตนเอง 

ซึง่ช่วยให้ทราบว่าการกระท�าบนขอบทีเ่ราใช้ทัง้ญาณทศันะ

และเหตุผลเลือกมานั้นสอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับตัวเรา 

เพ่ือให้เราเดินและเติบโตไปบนขอบได้อย่างมีคุณภาพและ

จริงแท้ยิ่งขึ้น สุดท้าย ผู้เข้าร่วมได้นึกถึงบทสนทนาที่มีขอบ

ในสามเดือนข้างหน้าท่ีจะส่งเสรมิให้เกดิการกระท�าบนขอบ

ที่ท�าได้จริงในทางปฏิบัติ

สรุปท้ายหลักสูตร





การน�าด้วยญาณทัศนะ
(Leading with Intuitive Intelligence)

หลักสูตรที่ 2



ในสังคมยุคป ัจจุบัน ผู ้คนส ่วนใหญ่ เชื่อมั่น 

ในการคิดโดยใช้เหตุผลและตรรกะ แต่กลับหลงลืม 

ที่จะฟ ังเสียงญาณทัศนะภายในที่ มีความลึกซึ้ ง 

ยิ่งกว่า ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์คนส�าคัญ 

ของโลกที่ เชื่อมั่นในพลังของการใช้ป ัญญาญาณ 

ที่อยู่เหนือความคิด เขาเคยกล่าวว่า “ญาณทัศนะ 

เป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนความคิดเชิงตรรกะ 

เป็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ เราได้สร้างสังคมที่ให้ค่ากับ 

ทาสรับใช้มากกว่าของขวัญอันล�้าค่า” การคิดเชิง

ตรรกะสามารถเผยความจริงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

ในขณะที่ญาณทัศนะเป็นปัญญาอันตื่นรู้ที่หลอมรวม 

เอาประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต และความคิดจากทั้ง

จิตส�านึกและจิตไร้ส�านึก เพื่อประมวลผลแบบแผน 

(Patterns) ของข้อมูลทั้งจากโลกรอบตัวเราและจาก 

โลกภายในอันรุ่มรวยของเราเอง  

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษ 

ที่ 21 ผู้น�ายุคใหม่จ�าเป็นต้องตัดสินใจเรื่องท่ียาก 

และซับซ้อนโดยมีเวลาและข้อมูลที่จ�ากัด การตัดสิน

ใจโดยพึ่งพาความคิดเชิงตรรกะจึงไม่เพียงพออีก 

ต่อไป การใช้ญาณทัศนะควบคู่กับการใช้เหตุและผล 



จะช่วยให ้ผู ้น�ายุคใหม่สามารถตัดสินใจได ้อย ่าง 

ชาญฉลาดยิ่งข้ึนและสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ  

ได ้ดี ข้ึน ทั้ ง นี้  การตระหนักรู ้ ในตนเอง (Self- 

awareness) และความรู้ (Knowledge) มีส่วนส�าคัญ

ในการใช้ญาณทัศนะได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

หลักสูตรการอบรมหัวข้อการน�าด้วยญาณทัศนะ 

(Leading with Intuitive Intelligence) เป็น 

หลักสูตรการอบรมล�าดับท่ีสอง ภายใต้ชุดการอบรม

เชิงปฏิ บัติการภาวะการน�าเพื่อการข ้ามพ ้น ใน 

การอบรมครั้งนี้ คุณวิกรัม ภัฏฏ์ ให้เกียรติมาเป็น

วิทยากรหลักอีกครั้ง ร ่วมด้วยคณะวิทยากรจาก  

Leadership That Works และมีล่ามสองท่าน คือ  

คุณณัฐฬส วังวิญญู และคุณไพลิน จิรชัยสกุล  

โดยตลอดสามวันของการอบรม ผู ้ เข ้าร ่วมได้ท�า 

ความเข้าใจความหมายและหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ญาณทัศนะ และฝึกทักษะในการเข้าถึงญาณทัศนะ  

รวมถึงเรียนรู้เก่ียวกับจริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ

เพื่อให้น�าญาณทัศนะไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง

เหมาะสม 
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การอบรมวันที ่1

ความหมายของญาณทัศนะ 
การเข้าถึงญาณทัศนะ 
และหลักการที่เกี่ยวกับ

ญาณทัศนะ

ในช่วงเช้าของการอบรมวันแรก วิกรัมได้พาผู้เข้าร่วมไปรู้จักความหมาย

และความส�าคัญของญาณทัศนะ รวมถึงส�ารวจความเชื่อ ประสบการณ์ และ

ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อญาณทัศนะ และแนะน�าข้อปฏิบัติพ้ืนฐาน

ในการเข้าถึงญาณทัศนะ ต่อมาในช่วงบ่าย วิกรัมได้อธิบายหลักการส�าคัญ 

ทีเ่กีย่วกบัญาณทศันะสองหลกัการแรก ได้แก่ ความเป็นสากล (Universality) 

และความมีชีวิต (Living) ซึ่งการเรียนรู้หลักการที่เกี่ยวกับญาณทัศนะนั้นจะ

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากญาณทัศนะได้ในระดับ

ที่ลึกยิ่งขึ้น

ความส�าคัญและความหมายของญาณทัศนะ

วิกรัมเกริ่นน�าว่า “อยากชวนให้ผู ้เข้าร่วมลองคิดว่า ญาณทัศนะเป็น

อย่างไร บางคนอาจจะรู ้สึกว่าญาณทัศนะเป็นสิ่งพิเศษท่ีมีเฉพาะในคน 

บางกลุ่ม แต่ที่จริงแล้วการมีญาณทัศนะไม่ได้เป็นความพิเศษแต่อย่างใด  

หากแต่เป็นธรรมชาติทีม่อียูใ่นภายในตัวเราแต่ละคน เสมอืนลมหายใจท่ีคนเรา
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หลงลืม บางคนอาจกลัวที่จะเข้าไปสัมผัสญาณทัศนะ สิ่งที่อยากจะเชิญชวน 

คือให้พวกเราลองเข้าไปสัมผัสมันได้อย่างเต็มเปี่ยม

ส�าหรับผม ญาณทัศนะไม่ใช่สิ่งที่ไร้เหตุผล หากแต่เป็นประตูท่ีน�าไปสู่

ตรรกะที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ในสามวันที่อยู่ร่วมกัน ลองอนุญาตให้ตัวเองไปเดินอยู่

บนขอบ (Edge) ไม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหน  บางคนอาจจะมองว่าตัวเองไม่มี

ญาณทศันะเลย บางคนอาจมญีาณทศันะมากจนไม่ทราบว่าจะจดัการอย่างไร 

หรือบางคนอาจเข้าถึงญาณทัศนะแล้วแต่ยังมีความสงสัยในตนเองอยู่ ยินดี

ต้อนรับทุกเสี้ยวส่วนเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ เพราะการเรียนรู้อยู่ ณ ขอบที่แต่ละ

ท่านที่จะต้องก้าวข้ามไป มิใช่อยู่บนพื้นท่ีปลอดภัยที่เราคุ้นชินอยู่แล้ว เราจะ

ได้เรียนรู้จากกันและกัน”

จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้รับโจทย์ให้จับคู่สนทนากันในประเด็นต่อไปนี้

หลังจากผู้เข้าร่วมได้สนทนากนัแล้วกก็ลบัมาแบ่งปันมมุมองและต้ังค�าถาม 

ในวงใหญ่ 

•  คุณเป็นใคร มาจากทีใ่ด 

• ท�าไมจึงเข้ามาเรียนรู้เรือ่งญาณทัศนะ 

• เมือ่นึกถึงญาณทัศนะมีค�าใดผุดขึน้มาในความคิดบ้าง 

• ความกลัวของตนเองทีเ่กีย่วกับญาณทัศนะคืออะไร
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ผู้เข้าร่วม : เวลาที่เรากังวล เราจะสามารถมีญาณทัศนะได้หรือไม่?

วิกรัม : ในเวลาที่เรากังวล เราก็อาจสามารถมีญาณทัศนะได้ แต่บางครั้ง

อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความกลัวอาจเข้ามาปะปนกับญาณทัศนะ ตัวอย่างเช่น 

การตกหลุมรักคนคนหน่ึงอย่างมาก เรารู้สึกว่าญาณทัศนะก�าลังบอกว่าคนนี้

เป็นคนทีใ่ช่ส�าหรบัเราแน่นอน แต่ทีจ่ริงแล้วเขาอาจไม่ใช่คนทีใ่ช่ เนือ่งจากเวลา

คนเรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่รุนแรง อาจเกิดการผสมระหว่างอารมณ์กับ

ญาณทัศนะที่แท้ เราจึงควรจะฝึกแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือญาณทัศนะและ

อะไรคือส่วนที่เป็นอารมณ์แทรกเข้ามา 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าญาณทัศนะของคนเราจะอยู ่ตรงหน้าผาก คอ 

หัวใจ และศูนย์รวมพลังหรือกึ๋น บางคนอาจจะบอกว่าเป็นตาที่มีญาณทัศนะ  

แต่แท้จริงแล้วญาณทัศนะมีตลอดเส้น นั่นคือเหตุผลว่าคนเราพูดว่า “ใช้กึ๋น” 

เพราะก๋ึนของคนเรามีความฉลาด มีปัญญาญาณ ราวกับเป็นสมองที่สอง 

ของเรา นอกจากนี้ญาณทัศนะคือการมีพลัง คือใจ คือการมองเห็นและพูด

ออกมาได้ 

สีมา : ส�าหรับฉัน ความกลัวก็เป็นญาณทัศนะ มีบางครั้งที่ฉันสัมผัสได้ว่าม ี

บางอย่างไม่ดีเกิดขึ้น ใจของฉันจะรับรู้แล้วกลัวข้ึนมา สิ่งนี้คือญาณทัศนะ

ส�าหรับฉัน

ผู้เข้าร่วม : ญาณทัศนะมักจะมาเวลาเราไม่ได้ตั้งใจหรือจดจ่อกับสิ่งใด 

ส่ิงหน่ึง การตั้งใจมากเกินไปจะไปจ�ากัดการเรียนรู้เรื่องญาณทัศนะหรือไม่?

วิกรัม : ที่จริงแล้วญาณทัศนะเป็นเรื่องที่ควร “ตั้งใจท�าให้น้อย แต่อยู่กับ

ปัจจุบันขณะให้เยอะ” ถ้าเราไม่พยายามท�าอะไรเพื่อให้ได้มาซ่ึงญาณทัศนะ  

จะท�าให้เข้าถงึญาณทศันะได้ง่ายขึน้ เปรยีบเหมอืนการสร้างมติรภาพกบัเพือ่น

สนิทของเรา ญาณทัศนะเป็นเสมือนเพื่อนที่เงียบและไม่ต้องการความใส่ใจ

หรือถูกมองเห็นมาก แต่อยู่ตรงนั้นเพื่อเราตลอดเวลา บางครั้งเม่ือเราตกอยู่ 

ในอันตรายเพื่อนคนนี้จะมาเตือนภัย หรือบางครั้งเมื่อมีโอกาสที่ดีรอเราอยู่ 

เพื่อนก็ส่งสัญญาณบอกให้เราไขว่คว้าโอกาสนี้เอาไว้
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ผู้เข้าอบรมจับคู่ท�าความรู้จักและสนทนา
เกีย่วกับความกลัวของตนเองทีเ่กีย่วกับญาณทัศนะ
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อธิษฐาน์ : อยากขอบคุณคนท่ีจับคู่ด้วย ท�าให้เราจ�าได้ว่าท�าไมจึงเลือก

ท�าเร่ืองญาณทัศนะ อาจารย์บอกว่าตัวเองสอนวิศวะ เราสงสัยว่าท�าไมจึง

มาเข้าร่วม อาจารย์บอกว่าเพราะข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจ 

เกี่ยวกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ต้องอาศัยบางอย่างข้างในท่ีช่วย

ท�าให้เราเห็นหรือตัดสินใจบ้างเรื่องที่เราไม่รู้ได้ ญาณทัศนะจึงเป็นหนึ่งใน 

สิ่งส�าคัญที่ผู้น�าต้องมี เพราะผู้น�าต้องตัดสินใจตลอดเวลา

วิกรัม : สถาบันที่ท�าการอบรมและวิจัยเกี่ยวภาวะผู ้น�าแห่งหนึ่งใน

สิงคโปร์ได้กล่าวว่าคณุสมบตัทิีผู่น้�าในศตวรรษที ่21 ควรมคีอืญาณทศันะและ 

ความรู ้เนื้อรู ้ตัว เน่ืองจากผู ้น�าไม่สามารถรู ้ค�าตอบท่ีชัดเจนได้ทั้งหมด  

บางครั้งค�าตอบอยู่ตรงหน้าแต่เราไม่รู้วิธีในการหยิบมาใช้ ค�าตอบท่ีได้จาก

ญาณทัศนะอาจดูเหมือนไม่มีตรรกะเอาเสียเลย แต่แท้จริงแล้วมีตรรกะที ่

ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งซ่อนอยู่ เพียงแต่เราอาจจะไม่สามารถอธิบายออกมาเป็น 

ค�าพูดในเชิงเหตุผลได้เท่านั้น

ในช่วงถัดไปของการอบรม วิกรัมได้ให้ผู้เข้าอบรมจับกลุ่มพูดคุยเก่ียวกับ

ประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยสัมผัสญาณทัศนะว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดอะไร 

ขึ้นบ้าง ปฏิกิริยาของตนเองและคนรอบข้างเป็นเช่นไร โดยผู้เข้าร่วมได ้

แบ่งปันในวงใหญ่ ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วม : “ญาณทัศนะเกิดขึ้นมาเอง ไม่ได้ตั้งใจคิด แต่แวบขึ้นมาว่า 

ต้องเป็นอย่างนี้”

“ญาณทัศนะเป็นเสียงที่มาจากภายในเมื่อเราได้สัมผัสกับตัวตนของเรา

ข้างใน”

“ญาณทศันะเป็นทัง้ของขวญัและค�าสาป เป็นของขวญัเพราะท�าให้เราเหน็

ชวีติทัง้ชวิีตต่อหน้าต่อตาเราว่า เกดิมาท�าไม ต้องท�าอะไร ทีผ่่านมาท�าไมถงึพา

เรามาถึงจุดนี้ ได้ปลดล็อกบางอย่าง คลายความกังวล ความสงสัย ท�าให้เรา 

ประสบการณ์ในการเข้าถึงญาณทัศนะ
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ใช้ชวีติราบรืน่ขึน้ แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นค�าสาป ในแง่ทีว่่าบางครัง้ญาณทศันะ

ท�าให้เรารู้ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น เราพยายามที่จะหยุดยั้ง เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ แต่ท�าไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นอยู ่ดี แล้วจะรู ้ไปท�าไม  

แต่บางครั้งเรารู้ แล้วเราเลือกจะเพิกเฉย พอเกิดสิ่งท่ีไม่ดีหรือสิ่งท่ีเราไม่ชอบ

ภายหลัง เราจะมานั่งคิดว่า แล้วท�าไมตอนนั้นเราไม่เชื่อมัน”

วิกรัม :  ญาณทัศนะคือทั้งหมดท่ีเรากล่าวมา หากลองจินตนาการว่า

มีเส้นทางเส้นหนึ่งข้างหน้าเรา เส้นทางนี้คือตัวแทนของการเดินทางเข้าถึง 

ญาณทัศนะ ตรงจุดที่ผมยืนอยู่เสมือนจุดเร่ิมต้นของการเข้าถึงญาณทัศนะ  

ณ จดุน้ีผมได้รับสัญญาณบางอย่างส่งเข้ามาหาเหมือนเดมิตลอดเวลา เช่น มคีน

ถึงสามคนมาแนะน�าว่าคุณต้องลองสิ่งนี้ เข้ามาผลัดกันส่งข้อความเดียวกันใน

เวลาใกล้เคยีงกนัราวกบัชวีติหรอืจักรวาลก�าลงัมาเคาะประตบู้านเรา เหตกุารณ์

แบบนี้จะเกิดบ่อยขึ้นหากเรายังไม่ฟังเสียงภายในหรือญาณทัศนะของตนเอง

เมื่อเราเดินตามเส้นทางไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่ง ญาณทัศนะอาจโผล่

มาเสมือนความคิด หรือลางสังหรณ์ สามารถสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่าง

ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราเดินทางต่อไปอีก เราจะเริ่มสัมผัสญาณทัศนะของ

เราได้มากขึ้น รับข้อความที่ญาณทัศนะส่งมาได้ชัดเจนขึ้น สามารถ 

รับรู้ข้อมูล เห็น ได้ยิน หรือรับรู้ความรู้สึกที่เมื่อก่อนเราไม่สามารถรับรู้ได้ 

อย่างชัดเจน การรับรู้นี้อาจอยู่เหนือกาลเวลาและสถานท่ี คล้ายกับเสียง

ภายใน หรอืทกัษะบางอย่างท่ีเราสามารถเข้าไปสัมผสัจิตไร้ส�านกึหรอืจติสงูส่ง 

เบื้องบนได้

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือญาณทัศนะ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกยืนจุดไหนตรง

เส้นดังกล่าว  เราจะเลือกทั้งชีวิตของเราอยู่ตรงจุดเร่ิมต้นก็ได้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีมี

สัญญาณจากภายนอกเข้ามาหาเราเรื่อย ๆ แล้วเราจะประหลาดใจตลอดเวลา

ว่าสัญญาณมาอีกแล้ว หรือรู้สึกว่าเป็นเรื่องวิเศษ เหมือนมีเวทมนต์บางอย่าง 

หรือเราเลือกที่จะก้าวออกจากจุดเร่ิมต้นเดินไปตามเส้นทางแห่งการเข้าถึง



Leadership for Transcendence

95

ผู้เข้าอบรมจับกลุ่มแบ่งปนัประสบการณ์ครั้งแรก
ทีเ่คยได้สัมผัสกับญาณทัศนะ
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ญาณทัศนะ ตระหนักรู้กับเรื่องนี้ แล้วค่อย ๆ ฝึกฝนจนมีทักษะท่ีสามารถ 

ใช้ญาณทัศนะได้อย่างรู้เนื้อรู้ตัว 

เราจะเลือกเดินทางไปไกลแค่ไหน ขึ้นอยู ่กับตอนเร่ิมต้นท่ีเราได้รับรู ้

ญาณทัศนะ แล้วมีคนบอกว่าถูกหรือผิด ยกตัวอย่างตอนท่ีผมเป็นเด็ก  

ผมรู ้สึกว่าผมสามารถรับรู ้ข้อมูลที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่ไม่กล้าไปเล่าให้ 

ใครฟัง ถ้าผมเลือกไปเล่าให้พ่อกับแม่ พ่อแม่อาจมองว่าผมผิดปกติ หรือให้

เอาข้อมูลมาพิสูจน์ แต่ผมไม่มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้น และด้วยความเป็นเด็ก  

จึงไม่รู ้ว่าจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาณทัศนะให้สอดคล้องตามตรรกะ 

ผู้ใหญ่ได้อย่างไร อีกทั้งความรักของพ่อแม่ก็ส�าคัญกับผมมาก ผมจึงเลือกที่

จะย้ายตัวเองจากจุดที่สามารถรับรู้ถึงญาณทัศนะได้เอง ไปอยู่ตรงจุดเริ่มต้น 

ของเส้นทาง เพื่อให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 

ในปัจจุบันวัฒนธรรมของทั้งโลกตะวันออกและตะวันตกให้คุณค่ากับ 

ความคิดท่ีมีเหตุผลตรรกะ ท�าให้คนส่วนใหญ่มองข้ามการใช้ญาณทัศนะที่

บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มต้น และอาจส่งผลให้คนเราไม่ได้พัฒนาความสามารถ 

การเข้าถึงญาณทัศนะ แต่เมื่อเราเกิดความตระหนักรู้เรื่องนี้แล้ว จะเป็น

จุดที่เราเลือกได้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนบนเส้นทาง ถ้าเรารู้สึกมีความสุขกับ 

การเชื่อมต่อกับญาณทัศนะก็จงด�าเนินชีวิตอย่างมีญาณทัศนะ ท�าให้มัน

เป็นการเดินทางและเป็นวินัยในการด�ารงชีวิตที่เราต้องปฏิบัติทั้งชีวิต  

เพราะเราเลือกแล้ว ถูกต้องเลยที่คุณบอกว่ามันเป็นทั้งของขวัญและ 

ค�าสาป ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกจะใช้ญาณทัศนะของเราอย่างไร
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วิกรัมแนะน�าการปฏิบัติ 2 ประการ ซึ่งเป็นการฝึกเบ้ืองต้นเพื่อเข้าไป

สัมผัสญาณทัศนะหรือรับข้อมูลจากญาณทัศนะเข้ามา พ้ืนฐาน 2 ประการนี้  

มีความส�าคัญในการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงญาณทัศนะได้อย่างมั่นคง

เมื่อใดที่เราต้องการเข้าไปเชื่อมโยงหรือให้ญาณทัศนะกับบุคคลอีก 

บุคคลหนึ่ง เราควรขออนุญาตเข้าถึงญาณทัศนะเสียก่อน การก้าวล�้า

เข้าไปในเขตของคนอื่นโดยปราศจากการขออนุญาตนั้นไม่ใช่สิ่งท่ีพึงปฏิบัติ  

เพราะการท�าเช่นนี้คล้ายการไปหยิบฉวยหรือขโมยมา การที่เราขออนุญาต 

แล้วบุคคลผู้นั้นอนุญาต ท�าให้เกิดการยินยอมเปิดพ้ืนที่ภายในให้เข้าถึงได้  

และเชื้อเชิญให้เข้ามาส�ารวจ จึงท�าให้เราเข้าถึงข้อมูลที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เรา

ล่วงล�้าเข ้าไปโดยไม่ขออนุญาต เปรียบเสมือนการไปเยี่ยมเยียนบ้าน

เพ่ือน โดยเพื่อนเปิดรับด้วยความยินดี และมอบบางอย่างให้แก่เรา 

กลับมา การขออนุญาตจึงเป็นการรับบางอย่างเข้ามามากกว่าการเข้าไป

เอาบางส่ิงจากผู้อื่น การท�างานกับญาณทัศนะไม่ใช่วิธีการหย่อนเบ็ดเพื่อ

ให้ให้ปลามากินเหยื่อ แต่คือการรอคอยอย่างสงบนิ่งแล้วญาณทัศนะ 

จะเผยปรากฏขึ้นมาเอง 

การขออนุญาตเพื่อเข้าถึงญาณทัศนะเป็นการฝึกก้าวแรกที่ส�าคัญ เราควร

ขออนุญาตทั้งผู้อ่ืนและตนเองด้วย  ทุกคร้ังก่อนจะเริ่มท�างานญาณทัศนะ 

เราควรกลับเข้ามาท�างานภายใน โดยตระหนักรู้ถึงสภาวะภายในของเรา

หรือพลังงานงานภายในของเราว่าเป็นอย่างไร เราพร้อมจะรับญาณทัศนะ 

ข้อปฏิบัติพ้ืนฐานในการเข้าถึงญาณทัศนะ

ขอ้ปฏิบติัประการทีห่นึง่ : การขออนญุาตเขา้ถงึญาณทศันะ 
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ขอ้ปฏิบติัประการทีส่อง : การช�าระล้างและการท�าให้
กระจา่งใส (cleansing & clearing) 

หลงัจากทีเ่ราท�างานญาณทศันะเรยีบร้อยแล้ว เราควรกลบัมาอยูก่บัตนเอง  

มีสติรู้เนื้อรู้ตัว แล้วปลดปล่อยพลังส่วนเกินที่ไม่ใช่ของเราออกไปเพ่ือปลด

ตนเองจากคนที่เราเชื่อมโยงด้วย ตามด้านซ้ายของแผนภาพด้านล่าง  

เข้ามาแล้วหรือไม่  ส่ิงส�าคัญอีกประการคือ การส�ารวจเจตนา (Purpose)  

ของเราว่าเราจะเข้าไปรบัญาณทศันะเพือ่อะไร มเีป้าประสงค์ท่ีเป็นกศุลหรอืไม่  

การตระหนักรู้ภายในตนเอง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการท�างานกับญาณทัศนะ
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จากน้ัน วิกรัมให้ผู ้เข้าอบรมฝึกการกลับมารู ้เนื้อรู ้ตัว โดยกล่าวน�า

กระบวนการดังนี้

“การกลับมารู้เนื้อรู้ตัวท�าได้หลายวิธี ส�าหรับผมจะถนัดการยืน โดยเริ่ม

จากการยนืในจดุทีเ่รารูส้กึสมดุลกบัแรงโน้มถ่วงของโลก บางคนอาจจะเริม่จาก 

การหลับตาเพื่อช่วยให้กลับมาอยู่กับตนเองและสามารถโฟกัสได้ 

หลังจากนั้นให้รับรู ้ความมั่นคงของฝ่าเท้าทั้งสองข้าง เข ้าไปรับรู ้

ประสบการณ์ที่เท้าสัมผัสพื้น หากรู้สึกว่ามีพลังงานไหลวนไปมาแล้วเรา 

อยากจะปลดปล่อย ก็สามารถสะบัดเท้าเอาพลังงานออกเพื่อให้เรา 

กลับมามั่นคงได้ 

จากนั้นเราจะยืนหยัดมั่นคงภายในผ่านเท้าทั้งสองข้างและนิ้วเท้าของเรา 

แล้วอนุญาตให้พลังงานนี้เลื่อนไหลออกไปจากตัวเราสู่พื้นดิน ลองสัมผัสว่า

มีพลังงานใดไหลจากตัวเราออกไปทางเท้าหรือนิ้วมือของเรา เราจะลองอยู่

ในภาวะน้ีสักครึ่งนาทีในความเงียบ หากสัมผัสถึงพลังงานไม่ได้นั้นไม่เป็นไร 

อาจใช้วิธีจินตนาการว่ามีพลังงานบางอย่างไหลออกไปจากตัวเรา เหมือนเรา

เป็นปลั๊กไฟที่เชื่อมต่อกับพื้น แล้วอนุญาตให้พลังงานของเราไหลผ่านไปที่พื้น 

แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกกลับมาอยู่กับตนเองอย่างง่ายที่สามารถท�าได้ทุกครั้ง

เมื่อเราเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนการเข้าถึงญาณทัศนะ”

กล่าวโดยสรุป ข้อปฏบัิติพ้ืนฐานในการเข้าถึงญาณทัศนะคอื การขออนญุาต

บุคคลที่เราจะท�างานญาณทัศนะด้วยก่อนจะเริ่มการเข้าถึงญาณทัศนะ และ

การช�าระล้างให้ตนเองให้กลับมากระจ่างใส (Cleansing and Clearing)  

หลังจากจบการท�างานกับญาณทัศนะแล้ว 

วกิรมัได้อธบิายถงึหลักการส�าคัญทีเ่กีย่วกบัญาณทัศนะ ท้ังหมด 6 หลกัการ 

ได้แก่ ความเป็นสากล (Universality) ความมีชีวิต (Living) การสั่นสะเทือน  

หลักการที่เกี่ยวกับญาณทัศนะ  
(Principles of Intuitive Intelligence)



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

100

(Vibrational) การหลอมรวมญาณทัศนะกับเหตุผล (Integrative)  

การลื่นไหล (Flow) และการสะท้อน (Reflective) โดยเนื้อหาต่อจากนี ้

จะเป็นการสรุปค�าอธิบายของวิกรัมถึงหลักการที่เกี่ยวกับญาณทัศนะโดย 

ไล่เรียงไปทีละหลักการ และสอดแทรกแนวทางการท�างานกบัญาณทศันะหรอื

ขั้นตอนการเข้าถึงญาณทัศนะ รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมที่อาจเป็น

ประโยชน์ในการท�าความเข้าใจญาณทัศนะไปด้วย

หลักการที่หนึ่ง  ความเป็นสากล (Universality) 

วกิรมัอธบิายหลกัการความเป็นสากลไว้ว่า “ญาณทศันะนัน้มอียูใ่นทกุ ๆ ที่  

และคนเราทุกคนต่างก็มีญาณทัศนะและสามารถเข้าถึงญาณทัศนะได้  

ความสามารถนี้มิได้มีอยู่แค่ในบุคคลที่เราคิดว่าเขาพิเศษ หลายครั้งในชีวิตคน

เราอาจได้รับญาณทัศนะจากผู้ที่ไม่ได้คิดว่าตนเองมีญาณทัศนะ แต่ข้อความที่

บคุคลเหล่านัน้ส่งให้เรากลบัเป็นจรงิอย่างมาก ดังน้ันคนเราต่างเกดิมาพร้อมกบั 

ความสามารถในการเข้าถงึหรอืใช้ญาทศันะ แต่ญาณทศันะกลายเป็นขุมทรพัย์ 

ที่สูญหายไปเนื่องจากสังคมและการเลี้ยงดู เราจึงซ่อนความสามารถนี้เอาไว้”

แบบฝึกหัดการเข้าถึงความเป็นสากล

วิกรัมให้ผู ้เข้าร่วมอบรมลองจินตนาการว่าญาณทัศนะเป็นขุมทรัพย์

ที่ซ่อนอยู ่ และให้ลองออกล่าขุมทรัพย์ โดยให้ตอบค�าถามท่ีว่า “จาก

ประสบการณ ์ ในชี วิต ญาณทัศนะมาจากทางไหนหรือเคยค ้นพบ 

ญาณทัศนะในที่แห่งใดบ้าง?” หลังจากนั้นให้แบ่งปันค�าตอบของตนเอง

ในกลุ ่มย่อย โดยเร่ืองราวที่แบ่งปันไม่จ�าเป็นต้องเป็นประสบการณ์ท่ี

เคยรับญาณทัศนะในที่ที่พิเศษ หรือรับจากผู ้ที่มีความสามารถในการใช ้

ญาณทัศนะเท่านั้น แต่อาจอยู่ในที่ที่ธรรมดาท่ีสุดหรือมาจากคนที่ธรรมดา

ที่สุดก็ได้ 
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หลังจากน้ันวิกรัมขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันในวงใหญ่ “คุณได้ค้นพบอะไร 

เกี่ยวกับความเป็นสากลของญาณทัศนะบ้าง อยากจะได้ยินค�าส�าคัญ  

(Keywords) ของแต่ละกลุ่ม”  

ผูเ้ข้าร่วม : ทกุคนเหมอืนจะมเีสียงภายใน แล้วเสยีงภายในจะดงัข้ึนเรือ่ย ๆ  

ผู้เข้าร่วม : ญาณทัศนะมักจะผุดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตนเอง  

เหมือนเป็นช่องว่างของความคิด

วิกรัม : เมื่อหัวเราเงียบ ญาณทัศนะจะเปิดออก

ผู้เข้าร่วม : บางครั้งญาณทัศนะไม่ได้เกิดกับตัวเราเอง แต่มีคนรอบข้าง 

มาบอก แล้วเราจะสงสัยว่าใช่หรือ แต่เมื่อตัดสินใจลองท�าตามที่เขาบอก  

เราถึงคิดว่าน่าจะรู ้แบบนี้ตั้งนานแล้ว เพราะมันท�าให้เราใช้ชีวิตอย่างม ี

ความสุขและถูกทาง

ผู้เข้าร่วม : ญาณทัศนะมาตามจริตของคนเรา บางครั้งมาเป็นเสียงในใจ 

บางครั้งมาผ่านหนังสือ คน หรือสถานการณ์ มาให้เราแปลความหมายหรือ

ตีความ เหมือนการจูนคลื่นของเราเองไปสู่เรื่องนั้น คล้ายเป็นความบังเอิญ 

แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่

วิกรัม : ใช่ครับ ญาณทัศนะอยู่รายล้อมเราตลอดเวลา

ผู ้เข้าร่วม : ในกลุ ่มเราจะมีการเข้ามาของญาณทัศนะสองรูปแบบ  

แบบแรกเป็นสัญญาณที่เข้ามาเริ่มจากระดับเบาก่อน แล้วแรงข้ึนเรื่อย ๆ  

อกีแบบหน่ึงสัญญาณมาในลกัษณะทีเ่ป็นเรือ่งเลก็ ๆ  แต่เกดิซ�า้แล้วซ�า้เล่า เช่น 

การหาทีจ่อดรถเจอในขณะทีค่นอ่ืนหาไม่ได้ และเกดิแล้วเกิดอกีจนมัน่ใจมากว่า 

เราเดินทางไปครั้งหน้าอย่างไรเสียก็มีที่จอดรถ

วิกรัม : ช่วงที่ผมเรียนรู้พลังญาณทัศนะของตนเอง กิจกรรมที่ผมชอบท�า

มากคือการฝึกเดาว่าลิฟต์ตัวไหนจะมาถึงก่อน เมื่อเริ่มเดาถูกมากขึ้นก็รู้สึกดี

กบัตวัเอง ทีจ่ริงแล้วเราสามารถทดลองได้หลายแบบ เวลาประชมุงานอาจลอง 

เดาว่าใครจะพูดออกมาก่อน หรือทายว่าคนนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไร ญาณทัศนะ

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องจริงจัง แต่อาจเป็นสิ่งที่สนุกได้ด้วย
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วิกรัมกล่าวถึงหลักการที่สองเกี่ยวกับความมีชีวิตของญาณทัศนะ 

ไว้ว่า“ญาณทัศนะไม่ใช่ข้อมูลที่แห้งแล้ง หากแต่เป็นพลังงานที่มีชีวิตชีวา  

ในวิทยาศาสตร์ควอนตัมกล่าวถึงหลักการของอนุภาคและคลื่น สิ่งใดก็ตาม 

ที่มีตัวรู้ ที่รู้ตนเองหรือมีการรับรู้ จะมีสองคุณสมบัติคือ ความเป็นอนุภาค  

และ ความเป็นคลื่น อนุภาคเป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ เช่น เก้าอี้ เป็นต้น  

ส่วนคลื่นจะมีความถี่ของตัวมันเอง เช่น เวลาเราฟังดนตรี เราจะได้ยินหรือ

สัมผัสคล่ืนท่ีแตกต่างได้ ซ่ึงเป็นช่วงของคลื่นที่เป็นจริงและเราสามารถ 

รับรู้ได้  

ทั้งน้ีความเป็นมนุษย์มีทั้งสองคุณสมบัติ คือ ความเป็นสสารและ 

ความเป็นคลื่น ส่วนญาณทัศนะเป็นเหมือนเส้นทางหรือประตูท่ีจะเปิดไป 

สู่ความจริงในระดับของคลื่น เปิดไปสู่ชีวิตภายในที่มีความเป็นคลื่นในตัว 

ของคนเรา คลื่นสามารถส่งผลต่อความรู ้สึกของเรา เช่น การที่เรารู ้สึก 

อยากหลีกเลี่ยงหรือรู ้สึกว่าดึงดูดกับคนบางคนเป็นเพราะบุคคลนั้นอาจมี 

คลื่นที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับตัวเรา

ญาณทัศนะเป็นเหมือนประตูหรือเส้นทางที่จะน�าเราไปสู ่ป ัญญาใน 

ระดับสูงของตัวเราเอง ซึ่งเป็นสัจจะหรือความจริงท่ีด�ารงอยู่อย่างมีชีวิต  

เพราะในตัวญาณทัศนะเองมีความส�านึกรู ้  นี่ คือค�าตอบว ่า เหตุ ใด 

ญาณทัศนะจึงส่งสัญญาณให้เราอยู่เร่ือย ๆ ซ�้าไปมา เพราะญาณทัศนะมี 

เป้าหมายของมันเอง มิใช่ความบังเอิญ และมิได้เกิดข้ึนอย่างไร้ความหมาย  

และเมื่อเราก้าวเข้าสู ่เส้นทางหรือเปิดประตูแห่งญาณทัศนะเข้าไปแล้ว  

เราจะพบกับหนทางที่จะไปต่อ เพราะญาณทัศนะจะช่วยสะท้อนให้เห็นได ้

ชัดเจนขึ้น หากเราอยากจะไปต่อ หนทางจะยิ่งเปิดออก 

ในช่วงชีวิตหน่ึง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน  

เราอาจให้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นเหมือนกระจกส่องกลับมาท่ีตนเอง 

หลักการที่สอง ความมีชีวิต (Living) 
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ญาณทัศนะของเราอาจพยายามน�าพาให้ค ้นหาว่า เหตุการณ์เหล่านี้

เกิดกับเราเพื่ออะไร คนหรือเหตุการณ์มีความหมายอย่างไรกับเรา หรือ

มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ใดซ่อนอยู ่หรือไม่ และเหตุการณ์นี้ให้อะไร

กับตัวเราเอง เช่น การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ 

กัน ท�าให้เราหันกลับมาเห็นคุณค่าของวันเวลาที่อยู ่ร ่วมกันและใส่ใจ 

ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 

ญาณทัศนะคือ การขอ และการเปิดรับสาร สิ่งส�าคัญคือสารท่ีได้รับนั้น 

อาจไม่ได้เป็นค�าตอบที่ถูกต้องเพียงค�าตอบเดียว หรือไม่มีค�าตอบท่ีสมบูรณ์ 

แต่จะมีค�าตอบที่เหมาะเจาะกับเราอย่างมาก ดังนั้น การฝึกเข้าถึงญาณทัศนะ 

คือการฝึกเพ่ือจะเปิดทางไปสู่ค�าตอบที่เหมาะสมกับตัวเราเอง บ่อยครั้งที่

เราได้ค�าตอบนั้นแล้ว แต่เรายังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์ ก็สามารถกลับไปค้นหา 

ค�าตอบได้อีก 

ญาณทัศนะมีลักษณะเป็นคลื่น แทรกอยู ่ในทุกระดับช้ันของส�านึก  

ทั้งจิตส�านึก จิตใต้ส�านึก และจิตไร้ส�านึก วิกรัมอธิบายเรื่องนี้ว่า “บางครั้ง

ญาณทัศนะจะเข้ามาในรูปแบบความฝันที่มาจากจิตไร้ส�านึก หรือบางทีมา

จากจิตใต้ส�านึก อย่างเช่นการที่ญาณทัศนะมาบอกให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราควร

จะท�าแต่ลืมท�า เช่น การที่จู่ ๆ ก็นึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมานาน หรือฝัน 

เกี่ยวกับชีวิตวัยเด็ก  อาจเป็นข้อความที่อยากให้เราใส่ใจว่ามีความหมาย 

บางอย่าง ส่วนญาณทัศนะที่มาจากจิตเหนือส�านึกอาจมาในรูปแบบของ

ข้อความหรือสิ่งที่เคยอ่านหรือได้ยิน เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยเขียนหรือพูด

ไว้แล้วตรงใจเรา ดังนั้น ญาณทัศนะสามารถดึงข้อความหรือสารข้อมูลเหล่านี้

มาจากจิตระดับใดก็ได้” 



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

104

ก่อนเข้าสู่การฝึกเข้าถึงญาณทัศนะตามหลักการความมีชีวิต (Living)  

วิกรัมให้ผู้เข้าอบรมฝึกค้นหาว่าญาณทัศนะอยู่ตรงส่วนใดในร่างกาย โดยเริ่ม

จากให้เดินไปค้นหาจุดสองจุดในห้องอบรม จุดแรกเป็นจุดท่ีรู้สึกว่ายืนแล้ว

พลังงานของตนเองต�่า และอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่พลังงานสูงขึ้น 

หลังจากหาเจอจุดท่ีพลังงานของตนเองต�่าแล้ว ผู้เข้าร่วมกลับมาอยู่กับ

ตนเองอย่างมั่นคง หรือการกราวดิง (Grounding) โดยน�าพลังงานลงสู่ผืนดิน 

แล้วค่อย ๆ  เดนิในจงัหวะของตนเองไปยงัจุดทีพ่ลงังานสงูต่อไปด้วยความมสีติ

ตระหนักรู้ในทุกก้าวเดินของตนเอง แล้วสังเกตว่าตนเองก�าลังขยายพลังผ่าน

การเคลื่อนที่อย่างไร และใช้เวลาช่ัวขณะนั้นในการรับรู้ความรู้สึกและอยู่กับ

ตนเองอีกครั้ง สังเกตเห็นตนเองที่อยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้น 

หลังจากน้ัน ยืนจับกลุ่ม 4 คน แล้วคาดเดาว่าเมล็ดพันธุ์ญาณทัศนะ 

ในตนเองอยู่ตรงเสี้ยวส่วนใดในร่างกาย เป็นจุดที่ก�าเนิดแวบแรกท่ีเราสัมผัส 

ญาณทัศนะได้ 

หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเข้าถึงญาณทัศนะตามหลักการความมี

ชีวิต (Living) ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนล้วนมีความส�าคัญเท่า ๆ กัน

ขั้นตอนแรก คือ การกลับมาอยู่กับตนเองในความเงียบ ท�าให้สมองหรือ

จิตของเราให้นิ่งสงบ ความเงียบสงบช่วยปูทางไปสู่การเข้าถึงญาณทัศนะ

ขั้นตอนที่สอง คือ การฟังเสียงญาณทัศนะ  ในเวลาที่เราสดับฟังเสียง

ญาณทัศนะหรือการเข้าไปรับรู้สนามพลังที่อยู่ข้างหน้า จะมีวิธี หรือ ช่องทาง 

การเข้าถึงญาณทัศนะอยู่ 6 วิธี 

วิธีแรก คือ การรับรู้ผ่านค�า วลี ประโยค หรือความคิดต่าง ๆ ที่ผุดขึ้นมา 

วิธีที่สอง คือ การรับรู้ผ่านการมองเห็น อาจเห็นเป็นภาพ เป็นสี 

วิธีที่สาม คือ การรับรู้ผ่านการสัมผัสรับรู้ของกาย อาจจะเจ็บท่ีหัวใจ 

หรือปั่นป่วนในท้อง หรือเหงื่อออกที่ฝ่ามือ หรือมีความเกร็งท่ีหลังหรือ 

ปวดไหล่ หรือรู้สึกอยากออกเดิน 

แบบฝึกหัดหลักการความมีชีวิต 
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ผู้เข้าอบรมท�ากิจกรรมฝึกค้นหาญาณทัศนะภายในร่างกาย
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วิธีที่สี่ คือ การรับรู้ผ่านกลิ่น บางครั้งคนเราฟังญาณทัศนะผ่านกลิ่น 

ต่าง ๆ  แม้คนที่สัมผัสญาณทัศนะผ่านกลิ่นมีไม่มาก แต่บางคนอาจจะสัมผัสได้

วิธีที่ห้า คือ การรับรู้ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก 

วิธีที่หก คือ การรับรู้ผ่านการได้ยินเสียง

 เราจะสามารถเข้าถึงญาณทัศนะรูปแบบใดมักขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ช่องทาง

ไหนเป็นประจ�าหรอืช่องทางใดเป็นช่องทางทีถ่นดั เช่น บคุคลทีเ่ป็นคนฐานคดิ 

(ตามแนวคิดปัญญาสามฐาน ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์) อาจได้รับญาณทัศนะมา

จากช่องทางแรกซึ่งเป็นความคิด วลี ประโยคต่าง ๆ เนื่องจากเป็นคนที่ถนัด

การจับประเด็น คิดเป็นเหตุเป็นผล และในการด�าเนินชีวิตมักใช้การคิดมาก

กว่าการใช้อารมณ์และการรับรู้ทางร่างกาย  

ขัน้ตอนสดุท้าย คอืการสือ่สาร เมือ่เรารบัข้อมลูจากญาณทศันะมาแล้วไม่

ว่าจะมาจากช่องทางใด ให้เราเผยแสดง หรือสื่อสารออกมา หากเราท�าเพียง

ขั้นตอนที่หน่ึงและสอง แต่ไม่ท�าขั้นตอนที่สามจะเกิดปฏิกิริยาทางกายข้ึนกับ

เรา เน่ืองจากญาณทศันะเป็นพลงังาน พลงังานนัน้จึงฝังอยูภ่ายในร่างกายหาก

ไม่ได้น�าออกมา การปฏิบัติขั้นตอนที่สามนี้ต้องใช้ความกล้าในการเผยแสดง 

ญาณทศันะ การได้รบัข้อมลูมาแล้วเกบ็ไว้ไม่สือ่สารออกไปอาจช่วยป้องกนัเรา

จากการถกูผูอ่ื้นตัดสนิ แต่การได้สือ่สารหรอืพดูออกไปแม้อาจจะถูกตัดสนิจาก

ผูอ้ืน่ แต่อย่างน้อยเราจะได้รับเสยีงสะท้อนว่าญาณทศันะของเราถกูต้องแม่นย�า

หรือไม่อย่างไร ท�าให้เราตรวจสอบทักษะการเข้าถึงญาณทัศนะของตัวเราเอง

ได้ และสารที่ได้ส่งออกไปก็อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วย

การฝึกเข้าถึงญาณทัศนะเพื่อให้สารแก่ผู้อื่น เป็นการเข้าไปเช่ือมโยงกับ

อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเข้าไปอ่านสนามพลังและสื่อสารสิ่งที่ค้นพบผ่านญาณทัศนะ

ให้แก่อีกฝ่ายได้รับรู้ ในการฝึกปฏิบัตินี้ ผู้เข้าอบรมได้จับคู่กันเพื่อฝึกปฏิบัติ 

ทลีะขัน้ตอน โดยคนหนึง่เป็นฝ่ายผูร้บัญาณทศันะ ส่วนอกีคนเป็นผูใ้ห้ญาณทศันะ 

การฝึกเข้าถึงญาณทัศนะเพ่ือให้สารแก่ผู้อื่น
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ในส่วนของผู้รับญาณทัศนะ ให้เริ่มจากการรับรู้ความรู้สึกของตนเองใน

ขณะที่ผู้ให้ญาณทัศนะก�าลังขออนุญาตเชื่อมโยงว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง มีข้อมูล

ส่วนไหนในตนเองที่ไม่ต้องการเผยออกมาก็ให้ระวังตรงส่วนนั้น เผยออกมา

เท่าที่รู้สึกสบายใจ ส�าคัญ และเกี่ยวข้องกับตัวเรา 

ในส่วนของผู้ให้ญาณทัศนะ เริม่ต้นสูข่ัน้แรกโดยการด�ารงอยู่ในความเงยีบ  

อยู่กับตนเอง และละวางความกังวล ความคิด หรือสิ่งที่ปั่นป่วนอยู่ข้างใน  

วิธีการหน่ึงที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับตนเองได้ดี คือการอยู่กับลมหายใจ   

หลังจากนั้นได้เข้าสู่ขั้นท่ีสองคือ การฟังเสียงญาณทัศนะ ผู้ให้ญาณทัศนะ

ค่อย ๆ สัมผัสผืนพลังตรงหน้า เปิดรับช่องทางต่าง ๆ ที่ญาณทัศนะจะส่ง

ข้อความเข้ามา เฝ้ามองว่าตนเองได้ยิน เห็นภาพ หรือรับรู้อะไรบ้างจากสนาม

พลังนี้ หากผู้รับญาณทัศนะมีความผ่อนคลาย จะท�าให้เขาอยู่ในสภาวะที่

เปิดรับให้เข้าไปเช่ือมโยงได้ แต่ถ้าหากไม่ผ่อนคลาย เวลาที่ผู้ให้ญาณทัศนะ

เข้าไปเชื่อมโยงจะถูกปิดกั้นท�าให้ไม่ค้นพบญาณทัศนะ ดังนั้นการที่ผู ้ให้ 

ญาณทัศนะขออนุญาตก่อนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะจะท�าให้ผู้รับญาณทัศนะ 

ผ่อนคลายวางใจและเปิดให้เข้าไปเชื่อมโยงได้มากขึ้น เม่ือได้รับสารหรือ

ข้อความที่ญาณทัศนะส่งมาแล้ว ก็เข้าสู ่ขั้นตอนท่ีสามคือสื่อสารกับผู้รับ 

ญาณทัศนะ 

การฝึกเข้าถึงญาณทัศนะนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นการท�างานแบบจับคู่หนึ่งต่อ

หนึ่งเท่านั้น แต่สามารถฝึกท�าเป็นกลุ่มได้ ดังที่ผู้เข้าร่วมได้ทดลองฝึกกิจกรรม

เข้าถึงญาณทัศนะแบบกลุ่มสี่คน แต่ละคนได้ลองฝึกเป็นผู้ให้ญาณทัศนะสาม

ครั้ง และรับญาณทัศนะหนึ่งครั้ง โดยคนที่เป็นผู้รับญาณทัศนะจะให้โจทย์แก่

คนในกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเกี่ยวกับตนเอง หลังจากนั้นผู้ให้ญาณทัศนะ

อกีสามคนทีเ่หลอืจะเข้าถงึญาณทศันะ และเข้าสูข้ั่นตอนทีส่าม คอื การสือ่สาร

ออกมาให้แก่ผู้รับญาณทัศนะว่ามีข้อความหรือส่ิงใดท่ีได้ค้นพบบ้าง ซ่ึงผู้รับ

ญาณทัศนะจะสามารถตอบได้ว่าสารที่ส่งมานั้นตรงหรือไม่อย่างไร 



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

108

บางครั้งญาณทัศนะจะเข้ามา
ในรูปแบบความฝันที่มาจากจิตไร้ส�านึก 

หรือบางทีมาจากจิตใต้ส�านึก
 อย่างเช่นการที่ญาณทัศนะ

มาบอกให้เราระลึกถึงสิง่ที่เราควรจะท�าแต่ลืมท�า 
เช่น การที่จู่ ๆ ก็นึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมานาน 

หรือฝันเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็ก  

กล่าวโดยสรปุ การขออนุญาต คือการขอเข้าไปรบัรูภ้ายในของบคุคลอกีคน 

เป็นการใส่ใจอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนการกราวดิง (Grounding) คือการดูแลตนเอง 

ดูแลพลังงานของเรา เวลาที่เรารับเอาคลื่นญาณทัศนะจากอีกฝ่ายมาแล้ว  

ถ้าเราไม่ท�าการกราวดิง หรือการกลับมามีสติและหยั่งรากลงในปัจจุบัน

ขณะ จะท�าให้พลังงานของเรายังคงเชื่อมโยงอยู่กับบุคคลนี้ หมายความว่า

เรายังคงกักพลังงานไม่ใช่เฉพาะของเราเอง แต่ของบุคคลนั้นไว้ในตัวเราด้วย  

เหมือนเป็นการแบกรับพลังงานของคนสองคนบนบ่าของเราคนเดียว 

วิกรัมปิดการอบรมวันแรกด้วยค�าถามสองค�าถามแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 

ค�าถามแรก คือ ในวันน้ีเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมบ้าง ค�าถามที่สอง  

คือ มีขุมทรัพย์อะไรบ้างที่เราค้นพบในตนเอง 
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ผู้เข้าอบรมฝึกเข้าถึงญาณทัศนะเพ่ือให้สารแก่ผู้อืน่
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การอบรมวันที ่2

หลักการที่เกี่ยวกับ 
ญาณทัศนะ

ในการอบรมวันแรก ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการท่ีเก่ียวกับญาณทัศนะ

ไปแล้วสองหลักการ ได้แก่ หลักการความเป็นสากล (Universality) ที่กล่าว

ว่าคนเราทกุคนมญีาณทศันะและสามารถเข้าถงึญาณทศันะได้ และหลกัการที่

สองคือ หลักการความมีชีวิต (Living) ที่เผยให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถเข้าไป

สัมผัสญาณทัศนะได้เพราะญาณทัศนะมี “ชีวิต” อยู่ในตัวเรา

ในการอบรมวันที่สองนี้ เนื้อหาการอบรมครอบคลุมอีกสองหลักการของ 

ญาณทศันะ ได้แก่ หลกัการสัน่สะเทอืน (Vibrational) และหลกัการการหลอมรวม

ระหว่างญาณทัศนะกับเหตุผล (Integrative) 

วิกรัมกล่าวว่าการจะเรียนรู้ว่าแรงสั่นสะเทือนคืออะไรได้ดีที่สุดนั้นต้องใช้

สมองและหัวใจไปพร้อมกัน ดังนั้น “ขอบ” (Edge) ของเรื่องนี้คือการอนุญาต

ให้ตนเองกระโจนเข้าไปสมัผสัประสบการณ์อย่างเตม็ตวัก่อน แล้วจงึค่อยกลบั

มาท�าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในภายหลัง การเรียนรู้ในหัวข้อนี้จึงเริ่มจาก 

การลงมอืปฏบิตั ิโดยวกิรมัให้ผูเ้ข้าร่วมจับกลุม่ 3 คน แล้วกล่าวน�ากระบวนการ

ว่า “หลับตาลง จดจ่ออยู่กับตนเอง รับรู้ลมหายใจเข้าออก หลังจากที่อยู่กับ

ตนเองได้แล้ว ให้เริม่รบัรูค้วามรูส้กึในการนัง่ สงัเกตว่ามีจดุไหนบ้างในร่างกาย

ที่ตึงและอนุญาตให้ส่วนที่ตึงได้คลายออก 

หลังจากนั้นหันมาใส่ใจกับเมล็ดพันธุ์ญาณทัศนะในร่างกายควบคู่ไปกับ

ความตระหนักรู้ 

หลักการที่สาม หลักการส่ันสะเทือน (Vibrational)
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เม่ือพร้อมแล้วเร่ิมเข้าไปรับรู้ถึงพ้ืนที่ว่างระหว่างกันของคนในกลุ่มด้วย

เมล็ดพันธุ์แห่งญาณทัศนะและความตระหนักรู้ โดยมีค�าถามคือ 

มีสิ่งใดอยู่ในนั้น?  

มีแรงสั่นไหวอย่างไรบ้างรอบ ๆ ตัว? 

หลังจากนั้น กลับมาใส่ใจกับความสั่นไหวภายในพื้นท่ีใจของตนเอง  

แล้วลืมตาขึ้น”

หลังจากเข้ากลุ่มย่อย ผู ้เข้าร่วมกลับมารวมกันอีกครั้งในวงใหญ่และ

แบ่งปันประสบการณ์จากการท�ากิจกรรมการรับรู้คลื่นพลัง ซึ่งผู ้เข้าร่วม

แต่ละคนมีความรู้สึกและการรับรู้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากร่างกายคนเราม ี

ความละเอยีดอ่อน ผูเ้ข้าร่วมบางท่านรู้สกึคล้ายมแีรงคลืน่เบา ๆ  มาปะทะตนเอง  

บ้างรูส้กึยบุยบิ บ้างรู้สกึว่าพ้ืนทีต่รงกลางระหว่างสามคนเป็นแสงสขีาว ผูเ้ข้าร่วม 

บางท่านจับแรงสั่นไหวภายในตนเองได้ แต่จับความสั่นไหวภายนอกไม่ได้  

ผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่า “เราจับคลื่นที่อื่นไม่ได้ เลยจับที่หัวใจ รู้สึกว่าหัวใจ 

เต้นแรง เหมือนเขาดีใจ เหมือนมีใครบางคนที่อยู่ตรงนี้มานานแล้ว แล้วเรา

ได้รู้จักกับเขา เสียงหัวใจที่เต้น ๆ เหมือนมิตรที่มาเจอกัน” และผู้เข้าร่วม 

อีกท่านรู้สึกเหมือนว่าพลังงานเป็นเส้นตรง พอย้ายมาสัมผัสพื้นที่ระหว่างกัน

รู้สึกเหมือนเป็นพลังงานสามเหลี่ยมเชื่อมกัน 

วิกรัมกล่าวเสริมว่า ในกระบวนการนี้ ความเงียบนั้นมีคุณค่ามาก เพราะ

เป็นสิง่ทีท่�าให้เราสามารถรบัรูถ้งึแรงสัน่ได้ และเราแต่ละคนจะรูด้้วยตนเองว่า 

ความส่ันสะเทือนนี้คืออะไร หากเปรียบกับเรื่องควอนตัม การฝึกรับรู ้

แรงสัน่สะเทอืนเป็นเหมอืนการให้ทัง้สองด้านของคนเรา คอื ความเป็น “สสาร” 

และ “คลื่น” มีโอกาสได้สื่อสารกัน 

เมื่อเข้าใจมากขึ้นว่าแรงสั่นของคลื่นเป็นเช่นไรแล้ว ต่อไปเป็นการท�า 

ความเข้าใจเกี่ยวกับคล่ืนพลังที่ท�าให้เกิดญาณทัศนะ วิกรัมได้แบ่งปัน

บทกลอนของรูมี (Rumi) กวีและนักปรัชญาคนส�าคัญแห่งเปอร์เซีย ซึ่งบทกวี

ที่งดงามบทนี้อาจบอกบางสิ่งเกี่ยวกับคลื่นพลังของคนเราได้  
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ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มสามคน
เพ่ือเรียนรู้เกีย่วกับหลักการสั่นสะเทือน



The Guest  
House
 
บ้านรับแขก 

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
 
A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
 
Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.
 
The dark thought, the shame, the malice.
meet them at the door laughing 
and invite them in.
 
Be grateful for whatever comes.
because each has been sent
as a guide from beyond.
 
Jellaludin Rumi



การเป็นมนุษย์นีค้ือบ้านรับรองแขก
ทุก ๆ เช้าจะมีผู้มาเยือน
 
ความรืน่รมย์ ความหม่นเศร้า ความเลวร้าย  
ความตระหนักรู้ชั่วขณะ
เข้ามาราวกับผู้มาเยือนทีไ่ม่คาดฝัน
 
จงต้อนรับพวกเขา ให้ความรืน่รมย์แก่ พวกเขาทั้งหมด
ถึงแม้ว่า พวกเขาจะเป็นฝูงชนแห่งความโศกเศร้า
ผู้ท�าลายบ้านของเธออย่างรุนแรงจนไม่เหลือสิ่งของใด
กระนั้น ก็ขอให้คุณต้อนรับดูแลพวกเขาแต่ละคน
อย่างให้เกียรติ
เพราะว่าเขาอาจจะมาช่วยช�าระล้างเธอ
เพ่ือให้เธอได้พบความปราโมทย์ครั้งใหม่
 
ความคิดทีด่�ามืด ความอับอาย ความเลวร้าย
จงไปพบพวกเขาเหล่านีท้ีป่ระตูเถิด 
หัวเราะและต้อนรับพวกเขาเข้ามา
 
จงยินดีกับอะไรก็ตามทีเ่ข้ามา
เพราะแต่ละสิ่งล้วนถูกส่งมาจากเบือ้งบน
เพ่ือเป็นเครือ่งน�าทาง
 
ญะลาลุดดิน รูมี
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จากบทกวีข้างต้น ผูม้าเยอืนเหล่าน้ีคล้ายกบัคลืน่ของอารมณ์รูส้กึอนัหลากหลาย

ของคนเรา แผนภาพด้านล่างได้แสดง ระดบัของคลืน่ (Vibrational Levels) 

เหล่านี้ไว้ ซ่ึงระบุถึงความจริงของคลื่นในระดับต่าง ๆ  หลักการอย่างหนึ่ง

ของคลื่น คือ คลื่นไม่สามารถสร้างหรือท�าลายได้ คลื่นมีอยู่ทั่วไปเหมือน

กับธรรมชาติของความสั่นไหว อารมณ์หรือคลื่นพลังงานต่าง ๆ สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ 

วิกรัมยกตัวอย่างเพื่ออธิบายแผนภาพที่แสดงระดับของคลื่นว่า หากคน 

คนหน่ึงท�าภารกิจบางสิ่งไม่ส�าเร็จตามที่ตนเองคาดหวังแล้วมีคนมาต่อว่า 

ว่าเขาไม่เก่งพอ ปฏิกิริยาที่อาจเกิขึ้นอย่างแรกคือการปิดใจตนเอง พยายาม

ท�าให้เกิดภาวะความเฉยชาในใจ ไม่อยากสัมผัสหรือรับรู้อะไร เพื่อจะได้ไม ่

รู้สึกเจ็บปวดกับค�าต่อว่าต่าง ๆ คลื่นความเฉยชา (Numbness) เป็นคลื่น

ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะปิดหรือกีดกั้น เหมือนกับการท่ีเราเปิดทีวีแล้วไม่มีสิ่งใด

นอกจากเสียงซ่า ๆ 

คนเราเคลือ่นความรู้สกึออกจากคลืน่ระดับเฉยชาได้ในเวลาท่ีรู้สกึปลอดภยั 

มากขึ้น แต่อาจยังรู้สึกกลัว ไม่ต้องการรู้สึกอับอาย เจ็บปวด หรือถูกลดค่าอีก 

จึงพยายามอยู่ใกล้ ๆ คนท่ีเขารู้สึกปลอดภัยหรือไว้วางใจ ในภาวะนี้ เขาจะ

เข้าไปอยู่ในระดับของคลื่นความกลัวหรือโกรธ (Fear/Anger) ซึ่งเป็นคลื่น

พลงับรสิทุธิแ์ละตรงอกีคลืน่หน่ึง เพราะเป็นคลืน่ทีพ่ยายามปกป้องสิง่ท่ีมีคณุค่า

ในตวัเรา และสือ่สารว่ามบีางอย่างส�าคญัเราจงึโกรธ บางครัง้คนเรากว็นอยูใ่น

คลื่นทั้งสองระดับนี้ ไม่ว่าจะเป็นระดับความเฉยชา และระดับโกรธหรือกลัว 

อยู่นานหลายปี ภาวะเช่นนี้อาจตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี แต่เราสามารถเลือก

ได้ว่าจะใช้ชีวิตในพลังงานเช่นนี้ต่อไปหรือเคลื่อนออกมาสู่พลังงานที่สูงขึ้น 

เมือ่เราเคลือ่นออกจากกลุม่คลืน่ความเฉยชาและคลืน่ความกลวัหรอืโกรธ

ได้แล้ว เราจะเจอเพื่อนอีกคนหนึ่ง คือ คลื่นความโศกเศร้า (Grief) เพื่อน

คนน้ีมีความพิเศษประการหนึ่งคือ ช่วยท�าให้เราได้ระบายความทุกข์หรือ 

สิง่ทีอ่ยูข้่างในออกไปจากตวัเรา บางครัง้คนเรากม็ช่ีวงเวลาของภาวะโศกเศร้า
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ร่วมกันในระดับครอบครัว ชุมชน หรือประเทศชาติ เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง

หรือสูญเสียขึ้น 

หลังจากความทุกข์ได้ระบายออกไป ระดับคล่ืนในตัวเราจะเข้าสู่คลื่น 

ความสงสัยใคร่รู ้ (Curiosity) เราจะต้องการหาค�าตอบและเรียนรู ้ 

สิง่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ท�าให้ช่องทางต่าง ๆ  เปิดออกเพือ่ต้อนรบัคลืน่ความรกั (Love)  

ความรักที่พูดถึงนี้มิใช่ความพึงพอใจในพฤติกรรมระหว่างบุคคล แต่เป็น

อารมณ์หรือคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ที่ด�ารงอยู่และไม่ขึ้นต่อสิ่งอื่น หากสังเกตใน

แผนภาพ จะพบว่าไม่มีค�าว่าความสุข เพราะความสุขจะเพ่ิมข้ึนตามระดับ

ของคลื่น จากคล่ืนระดับล่างขึ้นไปยังระดับบน จากประสบการณ์ชีวิตของ 

วิกรัม หนทางสูค่วามสขุทีแ่ท้จรงิจะเกดิได้ต่อเมือ่เขายอมรบัความโศกเศร้าของ

ตนเอง พลังงานของความรักมิได้ด�ารงอยู่เพื่อตัวมันเอง หากแต่เป็นประตูเปิด

ไปสูค่ลืน่ในระดบัทีส่งูขึน้ (Open the doors) และเกดิการเชือ่มโยงกบัสิง่อืน่ ๆ  

ถ้าหากเราเลือกที่จะอยู่ในระดับคลื่นของความรักมากกว่าความอับอาย

หรือพลังงานลบอื่น ๆ คลื่นพลังของเราจะเคลื่อนเข้าสู่ คลื่นความกล้าหาญ 

(Courage) เช่น กล้าที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนอีกครั้งหนึ่ง กล้าเปิด

ใจตนเอง ต้อนรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ น�าไปสู่การเรียนรู้ หรือการเดินทาง

ร่วมกัน 

คลืน่พลงัถดัมา คือ คลืน่ความสง่างาม (Grace) เป็นคลืน่ของพลงังานบวก  

อาจหมายถึงพร หรือสิ่งที่มีความงาม วิกรัมแบ่งปันประสบการณ์ของเขาเพื่อ

เป็นตวัอย่างในการอธบิายคล่ืนระดบันีว่้าเมือ่เขาเร่ิมโอบรบัญาณทศันะเข้ามา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางชีวิตของตนเอง เขาก็เริ่มเปิดรับความช่วยเหลือ

จากเพื่อน ผู้คน ธรรมชาติ ครูบาอาจารย์ ผู้น�าทางจิตวิญญาณของเขาไปด้วย 

พรทีง่ดงามน้ีท�าให้หัวใจของเขาเปิดออกและรบัรู้ว่าเขาไม่ได้อยูต่ามล�าพงั และ

ตระหนักว่าเขาสามารถอยู่ในทุกคลื่นความถี่และเคลื่อนย้ายตนเองไปมาใน

คลื่นความถี่เหล่านี้ได้
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ระดบัต่อมาเป็นคลืน่ความรูสึ้กขอบคณุ (Gratitude) หรอืความส�านกึถงึ

คณุค่า เป็นคลืน่ความถีท่ีเ่กดิขึน้เมือ่เราสามารถรูส้กึหรอืตระหนกัถงึคณุค่าของ

เหตกุารณ์หรือสิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามาในชวีติได้ อาจหมายรวมถึงความสามารถท่ีจะ

รู้สึกขอบคุณต่อผู้คนที่กระท�าไม่ดีต่อเราด้วย เพราะพวกเขาก�าลังให้บทเรียน

บางอย่างที่มีค่ากับเรา หรือแม้แต่การรู้สึกขอบคุณความผิดพลาดที่ตนเองท�า 

เพราะท�าให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

เมื่อเราสามารถรู้สึกขอบคุณต่อทุกสิ่งได้รับจะท�าให้เราเป็นอิสระจาก

แบบแผนเดิม ๆ ของชีวิต และเมื่อคนเราได้สัมผัสกับความรู้สึกเป็นอิสระแล้ว 

ก็เป็นธรรมชาติที่คนเราอยากจะให้ออกไปหรือแบ่งปันแก่คนอื่น เนื่องจาก

รู้สึกว่าตนเองมีมากพอแล้ว ท�าให้เข้าสูค่ลืน่ระดับสดุท้ายคือ คลืน่ความกรณุา 

(Generosity) เป็นคลื่นแห่งการขยายการให้ออกไป วิกรัมกล่าวว่า “ยิ่งเรา

ให้ออกไปเราก็ยิ่งได้รับ” 

ในชวีติของคนเราการทีร่ะดับของคลืน่ภายในตวัเราจะเปลีย่นไปมานัน้เป็น

เร่ืองธรรมดา บางช่วงเวลาเราก็มีความรู้สึกกว้างขวางพร้อมแบ่งปันแก่โลก  

แต่ในเวลาต่อมาระดับคลื่นอาจตกลงมาที่ระดับเฉยชา แล้วค่อย ๆ ขึ้นไป

ที่ระดับความเศร้า ความกล้าหาญ และความรักก็ได้ ดังนั้นในฐานะมนุษย์  

เราอาจมีประสบการณ์กับคลื่นได้ในทุกระดับ แต่เราไม่ควรตัดสินเชิงคุณค่า

ว่าระดับคลื่นพลังที่อยู่ด้านล่างไม่ดี และระดับคลื่นพลังที่อยู่ด้านบนดี เพราะ

พลังงานความเฉยชาก็เป็นพลังงานที่น�าไปสู่ความใจกว้างได้เช่นกัน 

คนเราจะมีญาณทศันะทีช่ดัเจนและมพีลงัมากขึน้เมือ่สภาวะของเราอยูใ่น

ระดบัคล่ืนทีส่งูขึน้ เหมอืนใจเราเปิดออก แต่ถ้าสภาวะของเราอยูใ่นคลืน่ระดบั

ล่างลงไป เราจะยิ่งห่างจากตัวตน (Self) ที่อยู่ตรงกลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และ

มีโอกาสที่จะสัมผัสญาณทัศนะได้น้อยลง และอาจสับสนระหว่างญาณทัศนะ

กบัความคดิสว่นตัวของเราเอง เช่น ถ้าหากเราอยูใ่นระดบัคลื่นความกลัวหรือ

ความโศกเศร้า เราจะหมกมุน่กบัตนเองหรอือยูใ่นภาวะปกป้องตนเอง และอาจ

ต้องการความปลอดภัยหรอืการเยยีวยา ท�าให้เราเปิดรบัญาณทศันะทีม่าจาก
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โลกได้น้อยลง ดังนั้น ญาณทัศนะที่อาจเข้ามาได้ในระดับนี้มักเข้ามาโดยที่เรา 

ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเราจะได้รับการเคาะประตูเรียกให้ตื่นขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

สิง่ส�าคญัของการเรยีนรูใ้นเรือ่งระดบัของคลืน่ คอื การฝึกให้เท่าทนัตนเอง 

ว่าเราก�าลังอยู่ในอารมณ์หรือคลื่นพลังงานระดับใด แล้วเลือกว่าเราต้องการ

จะอยู่ที่คลื่นพลังนี้ต่อไปหรือจะย้ายไปสู่คลื่นพลังระดับอื่น  หากเราตระหนัก

ได้ว่าเราก�าลังอยู่ในคลื่นระดับล่าง จะท�าให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการเปลี่ยน

คลื่นพลังของตนเองไปอยู่ในคลื่นในระดับสูงขึ้นได้ 

ในแบบฝึกหดันี ้ผูเ้ข้าร่วมอบรมจับคู่กนั โดยฝ่ายหน่ึงท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษา

หรือโค้ช ส่วนอีกฝ่ายเป็นผู้รับการโค้ชหรือค�าแนะน�า โค้ชหรือที่ปรึกษาจะฝึก

ใช้ญาณทศันะของตนเองในการต้ังค�าถามหรอืชีแ้นะแนวทางให้แก่ผูร้บัการโค้ช   

ส่วนฝ่ายที่เป็นผู้รับการโค้ช จะเล่าเรื่องในชีวิตจริงของตนเองท่ีอยากเปลี่ยน 

คลื่นพลัง อาจจะเป็นเรื่องที่โกรธ กลัว หรือโศกเศร้า หากผู้รับการโค้ชมีคลื่น

พลงัทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ เช่น ความโกรธ ความเศร้า ให้ฝ่ายท่ีเป็นโค้ชลองตัง้ค�าถาม

หรือให้ญาณทัศนะที่ท�าให้ผู้รับการโค้ชเปลี่ยนไปอยู่ในคลื่นพลังที่ระดับสูงขึ้น

เมื่อผู้รับการโค้ชเปลี่ยนคลื่นพลังแล้ว เช่น เปลี่ยนจากคลื่นความโศกเศร้า

ไปสูค่ลืน่ความรกั ผูร้บัการโค้ชกจ็ะเปลีย่นทีน่ัง่หรอืทีย่นืไปอยูจ่ดุใหม่เพือ่เป็น

ตวัแทนของคลืน่ทีเ่ปลีย่นไปแล้ว และฝ่ายทีเ่ป็นโค้ชกย้็ายตามไปโค้ชในจดุใหม่

ด้วยเช่นกัน

แบบฝึกหัดระดับคลื่นพลังกับญาณทัศนะ
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ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่กันท�าแบบฝึกหัด
ระดับคลืน่พลังกับญาณทัศนะ
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หลักการของญาณทศันะอกีหลกัการหนึง่ คอื การหลอมรวมของความคดิ

ในเชงิเหตผุลเข้ากับญาณทศันะ (Integration) แม้ว่าตรรกะเหตุผลจะอยู่คนละ

ขัว้กบัญาณทศันะ แต่ญาณทศันะกับเหตผุลเกดิข้ึนพร้อมกนัได้ วกิรมักล่าวว่า  

ทีจ่รงิแล้วการแบ่งแยกระหว่างญาณทศันะกบัตรรกะเหตผุลเป็นสิง่ทีถ่กูสร้าง

ขึ้นมาโดยความคิด การอยู่กับปัจจุบันขณะโดยสัมผัสประสบการณ์ตรงหน้า

อย่างรู้เนื้อรู้ตัวจะช่วยท�าให้สองสิ่งนี้หลอมรวมเข้าด้วยกันอีกครั้ง 

วิกรัมกล่าวว่าวิธีการท่ีจะท�าความเข้าใจหลักการนี้ได้ดีท่ีสุดคือ การท�า 

ตวัอย่างให้ดผู่านกระบวนการโค้ชชิง่ (Coaching) และจิตวทิยากระบวนทศัน์

ใหม่ (Process Work) โดยน�าเสี้ยวส่วนของญาณทัศนะและเหตุผล 

เข ้ามาใช ้  กิจกรรมการฝ ึกหลอมรวมเหตุผลเข ้ากับญาณทัศนะนี้ม ี

ความแตกต่างจากกระบวนการที่มีการท�างานกับเสี้ยวส่วนและเสียงภายใน

ตนเองอย่างการสนทนากบัเสยีงด้านใน (Voice Dialogue) และละครจติบ�าบัด 

(Psycho Drama) กระบวนการหลอมรวมเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะนี้มุ่ง

ให้เห็นความแตกต่างระหว่างญาณทัศนะกับเหตุผล และการฝึกหลอมรวม 

ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน

กระบวนการเริม่จากให้ผูรั้บการโค้ชยนือยูต่รงกลางระหว่างพืน้ทีส่องส่วน 

คอื ฝ่ังของตรรกะเหตุผล และฝ่ังของญาณทศันะ หลงัจากนัน้โค้ชตัง้ค�าถามเพือ่

ค้นหาว่า ผู้รับการโค้ชอยากท�างานเก่ียวกับเรื่องอะไร ผู้รับการโค้ชอยากท�า

อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้รับการโค้ชต้องการอะไร อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใด 

เกิดขึ้น หรืออยากบรรลุเป้าหมายใด 

แบบฝึกหัดการหลอมรวมเหตุผล
เข้ากับญาณทัศนะ

หลักการที่ส่ี การหลอมรวมญาณทัศนะ
เข้ากับเหตุผล (Integrative)
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หลังจากน้ันระบุแรงสั่นสะเทือน (Vibrational Level) ว่าผู้รับการโค้ช 

อยู่ระดับใด เช่น ระดับคลื่นความกลัว ระดับคลื่นความรัก

ต่อมาโค้ชให้ผู้รับการโค้ชเลือกพื้นที่ตรงหน้า ระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา  

ว่าต้องการก�าหนดให้พื้นที่ฝั่งใดเป็นพื้นที่ที่ที่จะท�างานกับญาณทัศนะและฝั่ง

ใดท�างานกับตรรกะเหตุผล การแบ่งฝั่งนี้ท�าเพื่อให้เห็นความต่างระหว่างข้ัว 

ของญาณทัศนะและขั้วของเหตุผล

เมื่อผู ้รับการโค้ชเลือกฝั ่งแล้ว ก็เร่ิมเข้าสู ่กระบวนการ 4 ข้ันตอน  

ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน ผู้รับการโค้ชจะก้าวเท้าไปข้างหน้าทีละก้าวเพื่อรับรู้ถึง 

ความต่างในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นการใช้ฐานกายในการช่วยให้ผู้รับการโค้ช

สัมผัสถึงความจริงแท้ในแต่ละจุดที่เขายืนได้ 

 ผู้รับการโค้ชเร่ิมเดินจากฝั่งที่ตนเองเลือก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรรกะหรือ 

ญาณทศันะ แต่ละฝ่ังล้วนมขีัน้ตอนตาม 4 ขัน้ด้านล่างเหมอืนกัน โดยในแต่ละ

ขั้น โค้ชจะถามค�าถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชสัมผัสถึงญาณทัศนะของตนเอง  

เมื่อได้ค�าตอบแล้ว ผู้รับการโค้ชก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเพื่อเข้าสู่ขั้นถัดไป 

ขั้นแรก คือ การเข้าไปสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือน

ขัน้ทีส่อง คอื การระบอุปุสรรคหรอืสิง่กดีขวาง ซึง่สิง่กดีขวางนีอ้าจกลาย

เป็นโอกาส หากโจทย์ของเขาคือการท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม

ขั้นที่สาม คือ การค้นหาเส้นทางหรือค�าตอบ 

ขั้นที่สี่ คือ การค้นหาเพื่อน มิตรสหาย คือคนที่สนับสนุนเขาได้

หากผู้รับการโค้ชไม่สามารถเข้าถึงญาณทัศนะได้อย่างเต็มท่ี โค้ชมีหน้าท่ี

น�าพาญาณทัศนะของตนเองเข้าไปในกระบวนการ ท�าให้ระดบัญาณทัศนะของ

ผู้รบัการโค้ชเพิ่มขึ้น แต่โค้ชต้องระวงัไมใ่ส่ความคิดของตนเองเข้าไป ข้อความ

หรือสารที่เสนอให้ผู้รับการโค้ชต้องมาจากญาณทัศนะของโค้ชอย่างแท้จริง 
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เมื่อเสร็จสิ้นทั้งสี่ขั้นตอนในฝั่งแรก ผู้รับการโค้ชเดินกลับมาสู่จุดเริ่มต้น 

แล้วเร่ิมท�างานอกีฝ่ังหนึง่โดยท�าตามขัน้ตอนเดียวกนั และไม่ว่าผูร้บัการโค้ชจะ

เลือกเดินในพื้นที่ของญาณทัศนะหรือเหตุผลก่อน ฝั่งแรกที่เขาเลือกเดินจะใช้

เวลานานกว่าการเดนิในฝ่ังทีส่อง เพราะการเดนิฝ่ังทีส่องเป็นเพยีงการสะท้อน

การท�างานของฝ่ังแรกเท่านัน้ และผูร้บัการโค้ชจะสร้างความหมายของเขาขึน้

มาเอง คล้ายสองครึ่งวงกลมมาประกบกันเป็นหนึ่งวงกลม การท�างานอีกฝั่ง

หนึ่งจึงเป็นการสะท้อนของครึ่งวงกลมที่เราได้วาดไปแล้ว ซ่ึงการหลอมรวม

ระหว่างญาณทัศนะกับเหตุผลเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

โค้ชควรใช้การเดินทางในรอบที่สองเป็นการหาค�าตอบที่เฉพาะเจาะจง

และชัดเจนมากขึ้นจากการเดินในฝั่งแรก สิ่งส�าคัญคือโค้ชต้องให้โอกาสผู้รับ 

การโค้ชได้เลอืกเองว่าเขาอยากเดินเส้นทางฝ่ังไหนก่อน เพราะการเปลีย่นแปลง

ทีเ่กิดจากการเลอืกและตัดสนิใจของผูร้บัการโค้ชเอง จะให้ผลท่ีมปีระสทิธภิาพ

ดีกว่า  หน้าที่ของโค้ชคือการด�ารงอยู่กับผู้รับการโค้ชเพื่อให้เกียรติและเป็น 

สักขีพยานในการเดินทางของเขา 

สิ่งส�าคัญในกิจกรรมนี้คือการให้ความเคารพกับท้ังส่วนท่ีเป็นญาณทัศนะ

และส่วนที่เป็นเหตุผล ถ้าหากโค้ชหรือคนน�ากระบวนการเกิดความกลัวหรือ

ลงัเลสงสยัในการใช้ญาณทศันะ คนทีเ่ป็นผูร้บัการโค้ชกจ็ะไม่มัน่ใจในการเข้าไป

สัมผัสญาณทัศนะเช่นกัน และหากเรามีความเคารพเสี้ยวส่วนทั้งญาณทัศนะ

และเหตุผล เราจะได้สัมผัสญาณทัศนะได้ชัดเจนขึ้น
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ผู้เข้าร่วมแสดงความรู้สึกขอบคุณให้แก่กัน
หลังจากจับคู่ผลัดกันเป็นโค้ชเพ่ือให้อีกฝ่ายได้ฝึก

หลอมรวมญาณทัศนะของตนเองเข้ากับฝั่ งของตรรกะเหตุผล 
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การอบรมวันที่ 3

หลักการของญาณทัศนะและ
จริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ

ในการอบรมวันที่สาม ผู ้เข้าร่วมได้เรียนรู ้สองหลักการสุดท้ายของ 

ญาณทัศนะ ได้แก่ การลื่นไหล (Flow) และการสะท้อน (Reflection)  

รวมถึงจริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ ซ่ึงวิกรัมได้อธิบายถึงสิ่งท่ีควรพึงระวัง

เกี่ยวกับการใช้ญาณทัศนะหรือแนวทางปฏิบัติในการน�าญาณทัศนะไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน

วิกรัมกล่าวว่าหลักการลืน่ไหล (Flow) คอื การทีส่ิ่งหนึง่เคลือ่นทีจ่ากทีห่นึง่

ไปยงัอกีทีห่นึง่ การทีญ่าณทัศนะมลีกัษณะเป็นคลืน่พลงั ญาณทัศนะจงึสามารถ

เลื่อนไหลได้เหมือนกับน�้า ต่างกันตรงที่น�้านั้นที่ไหลไปยังที่ต่าง ๆ จากที่สูง 

สูท่ีต่�า่ แต่ญาณทศันะน้ันไหลไปในทีท่ีม่ ี“เจตนา” และเราไม่จ�าเป็นต้องควบคมุ

ญาณทัศนะ เพราะญาณทัศนะมีทิศทางที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง

หลักการที่ 5 การลื่นไหล (Flow) 
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สุธาได้น�ากิจกรรมที่ช่วยสะท้อนหรือท�าให้เห็นภาพของหลักการที่ 5 

เรื่องการลื่นไหลได้มากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับสถานที่

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนห้องที่ใช้ในการอบรม เธอกล่าวว่าเมื่อที่เราเปลี่ยน 

สถานที่ในการท�ากิจกรรมใด ๆ เราควรเข้าไปเชื่อมโยงพลังงานให้สอดคล้อง 

กับสถานที่ใหม่ด้วย โดยสุธากล่าวน�ากระบวนการดังนี้

“ขอให้เดินไปรอบ ๆ ไม่ต้องมองหน้าเพื่อน แต่ให้มองสถานที่ ขยับแบบ 

เร็ว ๆ ด้วยความเงียบ เดินแบบไม่สนใจผู้อื่น เดินอย่างวุ่นวายแต่มีพลัง  

ลองสัมผัสถึงใจที่เต้น เร็วขึ้น เร็วขึ้นอีก 

หยุด หายใจเข้า หายใจออก ผ่อนคลาย หลับตา นี่เป็นวันที่ดี ช่างงาม

เหลือเกิน มีหลายสิ่งที่จะต้องท�า แต่ฉันก็มีเวลามากพอที่จะท�าสิ่งเหล่านี้

เช่นกัน และฉันก�าลังจะไปพบเพื่อนท่ีแสนดีของฉัน เป็นคนที่วิเศษเหลือเกิน  

ฉันรู้สึกถึงความสงบและความรื่นรมย์ที่จะได้พบกัน 

ถ้าพร้อมแล้วให้ลืมตา มองไปรอบ ๆ ห้อง มองตาเพื่อน ๆ แล้วเดินด้วย

ความสงบ สนกุรืน่รมย์อยูใ่นการเดินทกุย่างก้าว อาจทกัทายกนัด้วยความสดใส 

ส่งผ่านความร่าเรงิจากเราไปสูเ่พือ่น สือ่สารผ่านสายตา สมัผสัถงึปัจจบุนัขณะ

ของเพื่อนคนนั้น 

ค่อย ๆ กลับมาอยู่กับตัวเอง กลับมาที่น่ังของเรา อาจจะเป็นท่ีนั่งใหม่ท่ี 

เรียกหาเรา หรือจะใช้ญาณทัศนะของเราสัมผัสถึงที่ที่เรียกเราเข้าไปนั่ง”

จากกิจกรรมน้ี ผู้เข้าร่วมในห้องเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งอาจเหมือนเดินอย่าง 

ไร้ทิศทางหรือไร้ระเบียบ แต่หากพิจารณาดี ๆ แล้ว ทิศทางที่เดินไปมานั้นมี

ความสอดคล้องบางอย่างกบัผูเ้ข้าอบรมแต่ละคน และพลงังานโดยรวมของกลุม่ 

ผูเ้ข้าอบรมในห้อง เช่นเดยีวกับญาณทศันะทีเ่ลือ่นไหลไปมาได้ มทีศิทางทีเ่ป็น

ธรรมชาติของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็ไหลไปในที่ที่มีเจตนา

กิจกรรมสัมผัสการลื่นไหล
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กจิกรรมการเชือ่มโยงกบัวัยเดก็

หลังจากกจิกรรมสมัผสัการลืน่ไหล ผูเ้ข้าอบรมกลบัไปยงัท่ีนัง่ และฝึกเข้าไป

เชื่อมโยงกับวัยเด็กของตนเอง โดยมีสุธาเป็นผู้น�ากระบวนการ

“กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา วางฝ่ามือบนเข่า ค่อย ๆ หลับตาลง  

รับรู้ถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้น หายใจเข้าลึกและยาว 

หายใจเข้า หายใจออก อนญุาตให้ความคดิเข้ามาและออกไป ค่อย ๆ  เข้าไป

สัมผัสถงึความเงยีบภายใน คอยสงัเกตความคดิทีผ่่านมาและผ่านไปเหมอืนกบั

ก�าลังดูภาพยนตร์สักเรื่อง

หายใจเข้า หายใจออก รบัรูถ้งึความรู้สกึของการขอบคณุตวัเราเอง ขอบคณุ

กายของเราทีช่่วยประคับประคอง สนับสนุนความคดิของเรา และช่วยท�าให้เรา

เคลื่อนที่เดินทาง สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวกับกายนี้ของเรา 

กล่าวค�าขอบคุณครอบครัวของเรา ส่งผ่านความรักของเราให้พวกเขา  

ให้ลูกหลาน คนรอบข้าง รวมถึงคนที่ดูแลพ่อแม่ของเรา คู่ครองของเรา  

ส่งผ่านความรักของเราให้กับพื้นที่รอบ ๆ  ส่งผ่านความรักในท่ีท่ีเราท�างาน  

ส่งผ่านความรักของเราให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และทุกสถานการณ์

ที่เราพบเจอ ทั้งผู ้คนหรือสถานการณ์ที่น�าพาความสุขและรอยยิ้มมาให ้

กับเรา และผู้คนหรือสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นความท้าทาย เพราะท�าให้ 

พวกเราเติบโต 

ส่งผ่านความรักของเราขยายออกไปให้กับโลกและจักรวาลนี้ และน�าพา

ความรักของเรากลับมาโอบอุ้มใจของเราเอง เพราะสิ่งท่ีเราให้ออกไปจะหวน

คืนกลับมามอบให้เรา สัมผัสถึงใจของเราที่เต็มไปด้วยพลัง ความรัก และ 

ความรู้สึกขอบคุณ สัมผัสถึงการไหลผ่านของความรักในทุกส่วนเสี้ยวในกาย

ของเรา ขอบคุณทุกส่วนเสี้ยวในกายของเรา 

ด้วยพลังงานนี้ น�าพาเรากลับไปเย่ียมตัวเราเองในวัยเด็ก ที่ก�าลังว่ิง

และหัวเราะอย่างสนุกสนาน หรือบางครั้งร้องไห้งอแง อยากได้สิ่งต่าง ๆ 
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ผู้เข้าอบรมวาดภาพทีผุ่ดขึน้มาในความคิด
ระหว่างทีท่�ากิจกรรมเชือ่มโยงกับวัยเด็ก
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หรือก�าลังแกล้งคนอื่นอยู่ ท�าตัวเหมือนลูกพี่ใหญ่ ก�าลังปีนป่ายต้นไม้อยู่  

วิ่งในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายายวิ่งไล่ตาม หรืออาจจะเรียกเราดัวย

เสียงดัง ๆ  และดูแลเราด้วยความรัก  ใครที่เข้ามาท�าให้ชีวิตเรายุ่งยาก หรือ

ใครทีด่กีบัเราเหลอืเกนิ ลองดวู่ามภีาพหรอืสอีะไรขึน้มาบ้าง จ�าถงึความรูส้กึที่

เราหัวเราะ หรือก�าลังซุกซนอยู่ หลังจากนั้นค่อย ๆ ลืมตาขึ้น”

หลังจากนั้นสุธาให้ผู ้เข้าอบรมวาดรูปลงในกระดาษ เขียนภาพที่เห็น

หรือแวบข้ึนมาในระหว่างการท�ากิจกรรมนี้ อาจเป็นภาพที่น�ามาซ่ึงความสุข 

สนุกสนาน และมีพลังในชีวิต หรืออาจเป็นเพลงหรือบทกวีก็ได้ 

เมื่อวาดรูปเสร็จเรียบร้อย สุธาให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลับตาลงอีกครั้งแล้ว

นึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว หรืองาน ซึ่งเป็น

สถานการณ์ยากล�าบาก ท�าให้รู้สึกเจ็บปวด กลัว โกรธ หรือรู้สึกว่าอยู่เหนือ 

การควบคุม รู ้สึกสิ้นหวังหมดหนทาง ราวกับไม่มีใครบนโลกสามารถ 

ช่วยได้ หลังจากนั้นลืมตาขึ้น แล้วให้ผู้เข้าอบรมเขียนเล่าเหตุการณ์ที่นึกถึง 

ลงบนกระดาษ 

หลังจากผู้เข้าร่วมอบรมเขียนเสร็จแล้ว สุธาให้หลับตาลงอีกครั้ง กลับมา

อยูก่บัตนเองและลมหายใจ จากนัน้เข้าไปสมัผสัถงึแรงสัน่สะเทอืนอกีด้านหนึง่ 

สัมผัสถึงความงาม ความรู้สึกขอบคุณ 

เมื่อสัมผัสได้แล้ว ผู้เข้าอบรมลืมตาแล้วหยิบภาพความทรงจ�าในวัยเด็ก

ที่ได้วาดไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมา แล้วเข้าไปสัมผัสถึงพลังงานหรือญาณทัศนะ

หรือข้อมูล เป็นการใช้พลังงานในวัยเด็กเพื่อตอบค�าถามเรื่องราวในปัจจุบัน 

อันน่าเจ็บปวดที่เพิ่งจะเขียนไว้ ค่อย ๆ อนุญาตให้สองเรื่องนี้มาเชื่อมต่อกัน 

แล้วเข้าไปสัมผัสภายในตนเองว่ามีความคิด บทเพลง บทกวี หรือค�าพูดใด 

ที่ผุดขึ้นมาบ้าง แล้วเขียนออกมา 

สีมากล่าวว่า “ลองเข้าไปสัมผัสญาณทัศนะ และสัมผัสถึงเด็กคนนั้นที่

อยู่ในรูปวาด ถ้าเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ เขาอยากจะท�าอะไร เขาจะน�า 

ความกล้าหาญใดออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้”
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หลังจากน้ันผู้เข้าอบรมได้จับคู่แบ่งปันเรื่องราวกัน เล่าปัญหาที่เผชิญ 

ในปัจจุบัน เพื่อให้คู่ของตนเองเข้าถึงญาณทัศนะ แล้วบอกเล่าสิ่งท่ีผุดข้ึนมา

ให้อีกฝ่ายฟัง 

หลงัจากแต่ละคูผ่ลดักนัเล่าเรือ่งและเข้าถงึญาณทัศนะแล้ว ผู้เข้าอบรมกลับ

เข้ามานั่งร่วมกันในวงใหญ่และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับดังนี้ 

ผู้เข้าร่วม : ระหว่างจับคู่อธิบายภาพของตัวเองกับคู่ของเรา เมื่อเห็นรูป

และฟังเร่ืองราว มบีางจังหวะทีเ่ข้าไปร่วมรบัรูค้วามรูส้กึทีคู่ข่องเราเล่าแล้วรูส้กึ 

สั่นไหวตามไปด้วย บางจังหวะเสียงข้างในของตนเองก็ท�างาน พอได้แบ่งปัน

ออกไปแล้วรู้สึกโล่ง ผ่อนคลาย และอบอุ่นตามไปด้วย พอได้สะท้อนออกไป 

แล้วเขาสะท้อนสิ่งที่เราพูดกลับมา ข้างในเขาเปลี่ยน ข้างในเราก็เปลี่ยนไป

ด้วยเช่นกัน

ผู้เข้าร่วม : พอพี่เขาอธิบายภาพวัยเด็กและเรื่องในปัจจุบันให้ฟัง ระหว่าง

นั้นก็มีภาพขึ้นมาในหัวตัวเอง พอพี่เขาพูดจบ เราก็แชร์เยอะมาก ซ่ึงปกติจะ

เป็นคนคิดเยอะ แต่รอบนีเ้หมอืนไม่ได้ใช้สมอง แต่มนัไหลออกมา พอเราเล่าจบ  

พี่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดตรงกับสิ่งที่พี่เขาก�าลังท�าอยู่

ผู้เข้าร่วม : ตอนเข้าไปสัมผัสความรู้สึกเป็นเด็ก รู้สึกสนุกและมีพลังมาก 

เพื่อนแกล้งเราบ้างเราแกล้งเพ่ือนบ้าง สนุก ข�า กรุ้มกริ่ม หัวเราะ เป็นสิ่งท่ี

เรียบง่ายแต่มีพลังมาก

ผู้เข้าร่วม : กิจกรรมนี้อาจสะท้อนว่า เราก็เคยมีความสนุก มีเสียงหัวเราะ  

น่าคิดว่าอะไรที่ท�าให้เราในวัยผู้ใหญ่มีสิ่งเหล่าน้ีน้อยลง ท่ีจริงเราไม่ได้ขาด 

ความคิดสร้างสรรค์ แต่เราแค่ห่างกับมันไป มีนักคิดคนหนึ่งบอกว่า ที่จริงแล้ว

เราไม่ต้องพัฒนาตนเองให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ มนัมอียูแ่ล้วในตวัเรา เราแค่

ลืมมันไป คล้ายญาณทัศนะที่อยู่ในตัวเรา แค่รอให้เราไปค้นเจอ ค่อย ๆ แกะ

มันออกมา

ผู้เข้าร่วม : เมื่อไม่กี่วันนี้ ลูกของผมไม่อยากท�าอะไรสักอย่าง ผมถามว่า

ท�าไม ใจผมอยากให้เขาเรียบเรียงค�าพูดได้ ว่าท�าไมเขาคิดแบบนี้ พยายามไป
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บีบคั้น แต่เขาก็บอกออกมาไม่ได้อยู่ดี ท�าให้ผมคิดถึงตอนที่วิกรัมบอกว่าเรา 

ทุกคนมีญาณทัศนะ แต่มันค่อย ๆ หายไป เพราะการเลี้ยงดูหรือสังคม ท�าให้

ผมนึกถึงตัวเองว่าผมเองเป็นคนที่ท�าให้ญาณทัศนะในตัวเด็กหายไป

สุธากล่าวปิดท้ายว่ากิจกรรมนี้เป็นการปลดปล่อยพลังของวัยเด็กออกมา 

เพราะหลายครั้งในชีวิตเราไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้ตามที่ต้องการใน

วัยที่เป็นผู้ใหญ่ คล้ายกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกั้นเอาไว้ เมื่อเรารู้สึกติดขัดกับ

สถานการณ์หนึ่ง ถ้าหากเราฝึกกลับไปเชื่อมโยงกับวัยเด็ก ลองคิดและรู้สึก

แบบเด็ก หรือมองสถานการณ์นั้นด้วยสายตาของเด็ก แล้วปัญหาที่เราติดขัด

อยู่อาจแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการลื่นไหล (Flow) ไปแล้ว 

วิกรัมได้อธิบายหลักการสุดท้ายของญาณทัศนะคือ การสะท้อน หลักการ

น้ีเก่ียวข้องกับคลื่นพลัง วิกรัมกล่าวว่าถ้าหากเราเชื่อว่าญาณทัศนะอยู่ใน

ระบบปัญญาร่วมที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดที่คนเรามีร่วมกัน ญาณทัศนะก็เปรียบเสมือน

ประตูเปิดสู่สิ่งอื่น เขากล่าวว่า “การที่ผมได้รับญาณทัศนะแล้วส่งให้กับคุณ  

คือการที่ผมเข้าถึงความเป็นตัวผมในตัวคุณ ในทางกลับกัน การที่คุณได้ให ้

ญาณทัศนะของคุณแก่ผม มันคือการช่วยให้ผมเข้าใจความเป็นผมในตัวคุณ

ด้วย” ในแง่นี้ วิกรัมมองว่าญาณทัศนะมิได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่อยู่

ในสนามพลังที่เชื่อมโยงถึงทุกคน ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา จะสะท้อน

ถึงสิ่งที่อยู่ในสิ่งอื่นซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันด้วย

หลักการที่ 6 การสะท้อน (Reflective)
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ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสะท้อนจากการท�ากิจกรรมเช่ือม

รวมกบัการเยยีวยาเพือ่เข้าใจว่าการเยยีวยาจะช่วยเรือ่งญาณทศันะได้อย่างไร  

โดยสธุาให้ผู้เข้าร่วมจับคูแ่ล้วนัง่หนัหน้าเข้าหากนั แล้วกล่าวถ้อยค�าเพือ่น�าเข้า

สู่แบบฝึกหัดการสะท้อนดังนี้ 

“มองตาคู่ของเราและด�ารงอยู่ในความเงียบ เข้าไปสัมผัสถึงความรู้สึก 

เศร้า เจ็บปวด ความทุกข์ เข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วค่อย ๆ ปลดปล่อย 

สิ่งเหล่านี้ออกไป อนุญาตให้หัวใจตนเองเปิดรับและช�าระล้างความเจ็บปวด  

ความล�าบากในช่วงชวีติทีผ่่านมา อนญุาตให้อกีฝ่ังได้สมัผสัช่วงเวลายากล�าบาก

นั้น ผ่านสายตาของตนเอง ถ้ามีน�้าตาก็ให้ปลดปล่อยความรู้สึกข้างในออกมา 

อนุญาตให้เรามีน�้าตาไหลออกมาได้ 

มองตาคูข่องเรา สมัผสัดวงจติอกีดวงหนึง่ทีจ่ะมาช่วยเราในขณะนี ้ น�าพา

คนข้างหน้าทีอ่ยูก่บัเรา เข้ามาในดวงจติ สมัผสัถงึใจของเราท่ีก�าลงัขยายใหญ่ขึน้  

สัมผัสถึงการให้อภัยต่อทุกคนและทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วค่อย ๆ ปล่อย

การให้อภัยนี้ออกไป บางคู่ที่จับมือกันอยู่ ลองเข้าไปรับรู้อีกฝั่งหนึ่ง ไม่จ�าเป็น

ต้องเอ่ยเป็นค�าพูดออกมา แต่สามารถรับรู้ได้ เราสามารถน�าพาการสนับสนุน

ช่วยเหลือของเรามา ณ ทีน่ีไ้ด้โดยผ่านสายตาของเรา เข้าไปรบัรูค้วามเจบ็ปวด 

เข้าไปรับรู้เด็กน้อยของคนข้างหน้าเรา และท่ีอยู่ภายในตัวเรา ตอบรับทุก ๆ 

ความรู้สึกที่ก�าลังผุดขึ้นมา การให้อภัยคือการเยียวยา ปราศจากความรู้สึกผิด 

ปราศจากการกล่าวโทษ ค่อย ๆ ปล่อยการอภัยนี้ออกไป 

ถ้าพร้อมแล้วให้หลบัตา ค่อย ๆ  เข้าไปสมัผสัอย่างแผ่วเบาถงึลมหายใจของเรา 

หายใจเข้า หายใจออก สมัผสัถงึลมหายใจทีก่�าลงัไหลผ่านทุกเสีย้วส่วนในร่างกาย

ของเรา ลมหายใจทีเ่สรมิพลงัภายใน เยยีวยา และน�าพาซึง่ความสงบภายในเรา  

แม้อาจมีความคิดแวบขึ้นมา เราก็ยังหายใจผ่านกายของเรา ให้ลมหายใจนั้น

น�าพาการเยียวยาเข้ามาสู่เรา ถ้าก�าลังจับมือกันอยู่ ค่อย ๆ น�าพามือของเรา

กลับมาวางบนกายของเราตรงจุดที่รู้สึกสบาย อาจเป็นที่ท้อง หัวใจ ศีรษะ 

แบบฝึกหัดการสะท้อน
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ผู้เข้าร่วมจับคู่กันเรียนรู้เกีย่วกับหลักการสะท้อน
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ดวงตา ห ูล�าคอ ไหล่ ท้องน้อย ต้นขา เท้า เลอืกบรเิวณท่ีเราสมัผสัได้ว่าต้องการ 

ความใส่ใจและพลงังาน อนุญาตให้ตนเองและลมหายใจของเราเคลือ่นมาสมัผสั

จุดนั้น เข้าไปสัมผัสตัวเราเอง และเมตตาต่อพื้นที่นั้น 

เมื่อพร้อมแล้วน�าพามือของเรามาที่หัวใจ เพื่อให้หัวใจได้สัมผัสพลังงาน  

ให้หัวใจมีความกล้าหาญ มีความแข็งแกร่ง มีความรัก มีการรับรู้ค�าขอบคุณ 

และสามารถกล่าวขอบคณุทกุสิง่บนโลก เราอาจขอบคณุประสบการณ์ของเรา

ที่ผ่านมา ประสบการณ์เหล่านี้ท�าให้เราได้เรียนรู้บางอย่าง ลองเปิดจักระตรง

หัวใจของเรา และอนุญาตให้พลังไหลผ่านเข้ามาภายใน 

เมื่อพร ้อมแล้ว ค ่อย ๆ ลืมตาและมองคู ่ของเราด้วยความเงียบ  

ด้วยความรกัทีม่ากล้น ด้วยความใส่ใจ และมองเข้าไปในตาคูข่องเรา คณุจะได้

เห็นบางอย่างที่งดงามภายในนั้น เป็นภาพของคุณเอง เข้าไปรับรู้ว่าคู่ของเรา

ได้สะท้อนภาพของเรา รู้สึกขอบคุณ ว่าพระเจ้า(หรือสิ่งท่ีย่ิงใหญ่กว่าตนเอง)  

ได้ให้อะไรมากมายกับผู้คนรอบตัวเรา ช่วยเหลือเราในทุกวัน เข้าไปรับรู้เพื่อน

ที่อยู่ตรงหน้าของเรา จับมือกัน กล่าวว่าขอบคุณมากที่ได้อยู่ตรงนี้และเป็น

ตัวแทนให้กับโลกและจักรวาลนี้ และขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันได้เห็นตัวของ 

ฉันเอง เพราะการได้เห็นตนเองอย่างจริงแท้ ท�าให้ฉันได้รับการเยียวยา”

การฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับหลักการสะท้อน (Reflect) นี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้

สื่อสารและสะท้อนกันไปมา ผู้เข้าร่วมแบ่งปันมุมมองจากการฝึกการสะท้อน

ว่า “การสะท้อนนี้ไม่ใช่เพียงการสะท้อนคนตรงหน้าเรา แต่คือการสะท้อน 

กลับมาเห็นตนเองด้วย เป็นการสะท้อนซึ่งกันและกัน” 

หัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู ้ในหลักสูตรการน�าด้วยญาณทัศนะ คือ 

จริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ควรพึงระวังเกี่ยวกับการใช้

ญาณทัศนะหรือแนวทางปฏิบัติในการน�าญาณทัศนะไปใช้ วิกรัมกล่าวจาก

จริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ
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ประสบการณ์ของเขาว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการใช้ญาณทัศนะคืออัตตาของ

เขาเอง ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ท�าให้เขาถ่อมตัวได้ และท�าให ้

ญาณทัศนะที่เข้ามามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติในการน�าญาณทัศนะไปใช้มีทั้งหมด 6 แนวทาง ได้แก่

แนวทางแรก คอื เมือ่ต้องการใช้ญาณทศันะกบัผูอ้ืน่ ควรได้รบัการอนญุาต 

จากบคุคลผูน้ัน้ก่อน เพราะการใช้ญาณทศันะมใิช่การล่วงล�า้ แต่เป็นการเปิดรบั 

และการต้อนรับ หากใช้ญาณทัศนะโดยได้รับการอนุญาตจะมีคุณูปการ

มากกว่า แม้เราจะมีทักษะในการอ่านพลังงานหรืออ่านญาณทัศนะ แต่ไม่ได ้

หมายความว่าเรามีสิทธิอ่านพลังงานของทุกคน เราจะใช้ทักษะนี้ต่อเมื่อมี

สถานการณ์ที่ควรใช้ และก่อนใช้ควรขออนุญาตก่อนเสมอ เพื่อท�าให้เกิด 

ความไว้วางใจและซื่อตรงต่อกันและกัน

แนวทางที่สอง คือ การรู ้เท่าทันความคิดท่ีปนกับญาณทัศนะของ

ตนเอง เนื่องจากในบางครั้งความคิดของเราจะแสร้งท�าตัวเป็นญาณทัศนะ 

มนุษย์มักมีความคิดเชิงตัดสินว่า ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ เวลาที่เราเสนอ 

ญาณทัศนะของเราให้กับใครก็ตาม เราไม่ควรจะบีบคั้น ยืนหยัด หรือยัดเยียด 

ว่าญาณทัศนะของเราคือสัจจะ สิ่งส�าคัญคือเราต้องศรัทธาในปัญญาของ 

คนอื่นด้วย ถ้าหากคนที่เราให้ญาณทัศนะได้รับฟังญาณทัศนะของเราแล้ว 

บอกว่าญาณทศันะน้ีใช่หรอืไม่ใช่ เรากค็วรเคารพและยอมรับตามท่ีเขาพจิารณา

แนวทางที่สาม คือ การเปิดใจและสนใจใคร่รู้ตลอดเวลา เนื่องจาก 

ความรู้ที่เราทราบอยู่แล้วอาจมาขวางทางญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ได้ แม้ว่า 

ความรู้จะเป็นสิ่งท่ีดีและควรให้คุณค่า แต่ในยามที่เราเปิดรับญาณทัศนะ  

เราควรจะวางความรู้ไว้สักครู่ เพื่อค้นหาว่ามีสิ่งอื่นใดอีกบ้างที่เรายังไม่รู้

แนวทางท่ีสี ่คอื การแลกเปล่ียนการเปิดรบัญาณทศันะทัง้สองฝ่ัง การเป็น

ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัญาณทศันะเป็นสิง่ส�าคญั เนือ่งจากญาณทศันะเป็นเรือ่งสากล  
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ผู้เข้าร่วม : คุณจะอธิบายเกี่ยวกับญาณทัศนะอย่างไร ในเมื่อญาณทัศนะ

ไม่มีภาษา และภาษาพูดเกิดขึ้นหลังจากที่คนเรามีญาณทัศนะ?

วิกรัม : ญาณทัศนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา คล้ายกับการที่เรา

ได้พบกับเหตุการณ์ท่ีมีความเข้มข้นสูงก่อน แล้วเราจึงอธิบายได้ในภายหลัง  

คนอาจเข้าใจเรื่องนี้เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่ได้มีประสบการณ์ตรงกับตนเองแล้ว  

การช่วยให้คนเข้าใจญาณทัศนะมากขึ้น อาจท�าได้โดยการช่วยให้เขามี

ประสบการณ์ตรงมากกว่าการพยายามอธิบายว่าญาณทัศนะคืออะไร

คณุอาจอยูใ่นสภาวะทีเ่ข้าถงึญาณทศันะแล้ว แต่ว่าผูค้นรอบ ๆ  ตวัคณุอาจ

ยังเข้าไม่ถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หากเป็นเช่นนั้นคุณอาจต้องฝึกความอดทน  

จากประสบการณ์ของผมในช่วงแรกที่สามารถเข้าถึงญาณทัศนะได้ ผมรู้สึก

ค�าถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับญาณทัศนะ 

(Universal) หากเราหยิบยื่นญาณทัศนะให้คนอื่นแล้ว เราก็ควรเปิดรับ 

ญาณทศันะจากบคุคลท่ีเราหยบิยืน่ญาณทศันะให้เขาด้วย ท�าให้เขารบัรูว่้าเขา

มีความสามารถเข้าถึงญาณทัศนะของเขาได้เช่นกัน

แนวทางที่ห้า คือ การฝึกใช้ญาณทัศนะอย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับวิกรัม

แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ส�าคัญที่สุด เพราะไม่มีทางลัดไปมากกว่านี้แล้วใน 

การใช้ญาณทัศนะให้เกิดประโยชน์ ยิ่งเราฝึกเข้าถึงญาณทัศนะบ่อยครั้งข้ึน

เท่าใดก็จะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเท่านั้น และท�าให้ค้นพบว่ามีอีกหลายสิ่งเกี่ยวกับ

ญาณทัศนะที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้อีก 

แนวทางทีห่ก คือ หลงัจากฝึกใช้ญาณทัศนะทกุครัง้ ควรท�าการกราวดิง 

(Grounding) หรือการช�าระล้างสู่พื้น ซึ่งได้กล่าวถึงความส�าคัและวิธีการ

ท�าในวันแรกแล้ว
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ตื่นเต้นและอยากแบ่งปัน แต่ก็รู้ดีว่าคนอื่นอาจยังไม่พร้อมท่ีจะรับรู้ ถึงแม้ว่า

ประสบการณ์เกี่ยวกับญาณทัศนะจะเป็นประสบการณ์ที่จริงแท้เพียงใด

ส�าหรับผมก็ตาม เมื่อถึงจุดหน่ึงที่เราเติบโตขึ้น และตื่นเต้นกับญาณทัศนะ

ที่เราได้รับน้อยลง รวมถึงสามารถจัดการกับญาณทัศนะได้อย่างเหมาะสม  

เม่ือน้ันโลกทีอ่ยูร่อบ ๆ  ตัวเรากจ็ะเลกิฉงนหรอืสบัสนไปด้วย และจะเริม่ยอมรบั

ประสบการณ์ญาณทัศนะของเรามากขึ้น 

ค�าถามที่ผมอยากให้กับทุกคนคือ เราพร้อมที่ยอมรับว่าญาณทัศนะนี้เป็น

ธรรมชาติที่มีอยู่ตัวเราทุกคนหรือไม่ ถ้าเรายอมรับ โลกรอบ ๆ ตัวเราก็จะเริ่ม

ยอมรับไปด้วยและเกิดเป็นการเดินทางที่งดงาม

ผู้เข้าร่วม : ญาณทัศนะเป็นไปในทางที่ไม่ดีได้หรือไม่?

วกิรมั : หากเราถอืว่าญาณทศันะคอืการเปิดประต ูเราต้องปลดลอ็กประตู

ก่อน เราจะเปิดประตูเพื่อช่วยคน หรือหาผลประโยชน์จากคนอื่นก็ได้ เจตนา

คือตัวส�าคัญ หากเรามีเจตนาท�าเพื่อตนเองซึ่งถือเป็นเจตนาที่คับแคบ เราก็จะ

เข้าถงึญาณทศันะในระดบัทีแ่คบ ๆ  เท่านัน้ ต่างจากการตัง้เจตนาในการเข้าถงึ

ญาณทศันะเพ่ือช่วยผูอ้ืน่หรอืเพือ่สิง่ทีย่ิง่ใหญ่กว่าตวัเรา ท่ีท�าให้เราเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรที่กว้างขวางกว่ามาก

หากพิจารณาจากระดับคลื่นพลัง (Vibrational Level) ถ้าเจตนาของ

เราไปอยู่ในคล่ืนระดับของความกรุณาหรือการให้ ซ่ึงเป็นคลื่นในระดับสูง  

ญาณทศันะจะมพีลงัและมคีวามคมชดัมากกว่าคล่ืนระดบัต�า่ และญาณทศันะ

มักจะเข้ามาในเวลาที่เราไม่มีวาระส่วนตัว หรือมาในช่วงท่ีเรามีเจตนาของ 

การรับใช้เป้าประสงค์ที่มากกว่าตนเอง อย่างไรก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกตนเอง

หรือใช้เจตนาของเราได้ในทุก ๆ ระดับ 

ผู้เข้าร่วม : ช่องทางในการรับญาณทัศนะมีท้ังหมด 6 ช่องทาง ถ้าเรามี

ช่องทางหนึ่งที่ถนัดกว่า เราจะใช้ช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ถนัดได้ไหม และมีวิธีฝึก 

อย่างไร?
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วิกรัม : การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการรับรู้ญาณทัศนะ นอกจาก

การฝึกบ่อย ๆ  แล้ว เรายงัต้องใส่ใจช่องทางเหล่านีด้้วยความรักมากขึน้ “เจตนา

ที่ดี” และ “ความใส่ใจที่เมตตา” เป็นแรงสองแรงที่มีพลังเป็นอย่างมากใน 

การท�าให้ช่องทางต่าง ๆ ของเราเปิดรับญาณทัศนะได้ดีขึ้น 

ถ้าเราอยากจะเพิ่มพลังให้แก่ช่องทางรับญาณทัศนะที่เกี่ยวกับความคิด  

เราอาจจะต้องฝึกจัดการกับเสียงความคิดในหัวและความกังวลทั้งหลาย 

ถ้าเราอยากฝึกรับญาณทัศนะจากช่องทางความรู ้สึกหรืออารมณ์  

เราอาจฝึกกราวดิงเพื่อให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์ หรือนั่งสมาธิให้จิตใจ 

ปลอดโปร่งจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา

ถ้าเราอยากฝึกรับญาณทัศนะที่เข้ามาในฐานของร่างกาย เราอาจฝึกท�า

บอดีสแกน (Body Scan) เพ่ือเพ่ิมความรู้เนื้อรู้ตัว และพักผ่อนให้เพียงพอ  

รวมถึงใส่ใจดูแลอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ถ้าเราอยากฝึกรบัญาณทศันะจากช่องทางการได้ยนิเสยีง เราอาจฝึกอยูก่บั

ความเงยีบ หาพ้ืนท่ีสงบให้กบัตนเอง และฝึกฟังเสยีงภายในให้ละเอยีดมากข้ึน 

กฎทองของเรือ่งนีค้อื เราควรหมัน่ช�าระล้างช่องทางการเข้าถึงญาณทศันะ

เหล่านี้ให้สะอาดด้วยการกราวดิง (Grounding) โดยอาจฝึกจากการถอด

รองเท้ายืนบนหญ้า หรือนั่งเก้าอี้ วางเท้าแนบกับพ้ืน แล้วตั้งเจตนาถ่ายเท

พลังในตัวเราลงสู่พื้น ศาสตร์ความรู้ในเรื่องจักระ ไท้เก๊ก ไอคิโด เรกิ เหล่านี้  

ต่างมเีทคนคิการกราวดิงทัง้สิน้ นอกจากน้ี เทคนิคการส่ายหรอืการเขย่าร่างกาย 

ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสลัดพลังงานส่วนเกินออกไป 
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ญาณทัศนะ
มิได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง 

แต่อยู่ในสนามพลังที่เชื่อมโยงถึงทุกคน 
ดังนั้น สิง่ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา  
จะสะท้อนถึงสิง่ที่อยู่ในสิง่อื่น

ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันด้วย
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ในหลักสูตรหัวข้อการน�าด้วยญาณทัศนะ ผู ้เข้าร่วมได้เรียนรู ้

เกี่ยวกับความหมายและความส�าคัญของญาณทัศนะท่ีช่วยส่งเสริม 

ภาวะผู้น�าในแง่ของการน�าปัญญาภายในมาเชื่อมรวมกับความรู้หรือ

ตรรกะเหตุผลเพื่อให้สามารถจัดการหรือตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ผู ้เข้าร่วมได้เรียนรู ้หลักการส�าคัญท่ีเก่ียวกับ 

ญาณทศันะ ได้แก่ ความเป็นสากล (Universality) ความมชีวีติ (Living) 

การสัน่สะเทือน (Vibrational) การหลอมรวมญาณทศันะกบัเหตผุล 

(Integrative) การลืน่ไหล (Flow) และการสะท้อน (Reflective) ควบคู่

ไปกับการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะในการเข้าถึงญาณทัศนะ รวมถึงรับรู้

หลักปฏิบัติในการน�าญาณทัศนะไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

สรุปท้ายหลักสูตร





การน�าด้วยเปา้ประสงค์
ทางจิตวิญญาณ

(Leading with Soul Purpose)

หลักสูตรที่ 3





หลกัสตูรหัวข้อ “การน�าด้วยเป้าประสงค์ทางจติวญิญาณ” 

เป็นหลกัสตูรล�าดบัสดุท้ายในชุดการอบรมเชงิปฏิบตักิารภาวะ

การน�าเพื่อการข้ามพ้น ในภาษาฮินดีมีค�าว่า “สาธนา” ซึ่ง 

แปลว่า “การตระเตรยีม” การอบรมสองครัง้ท่ีผ่านมาภายใต้ชุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น ได้แก่ 

การอบรมในหัวข้อภาวะการน�าท่ีด�ารงอยูบ่นขอบ และการน�า

ด้วยปัญญาญาณ เปรียบเสมือนการเตรียมเพื่อให้เรามี 

ความพร้อมในการอบรมหลักสูตรสุดท้าย ในหัวข้อ การน�า

ด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เพราะคุณภาพในการเดิน

บนขอบและทักษะในการเข้าถงึญาณทศันะต่างเกือ้หนนุให้เรา 

ค้นพบและเดนิไปตามเส้นทางแห่งเป้าประสงค์ทีจ่รงิแท้ของเรา 

ในการอบรมหลักสูตร “การน�าด้วยเป้าประสงค์ทาง 

จิตวิญญาณ” นี้ คุณวิกรัม ภัฏฏ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

หลักในการอบรมอีกครั้งหนึ่ง และมีคุณสุวีร์ (Suvir Suresh 

Sabnis) ผู้ที่เป็นนักบ�าบัดด้วยพลังงานมาเป็นวิทยากรร่วม 

รวมถึงมีคุณณัฐฬส วังวิญญู และคุณไพลิน จิรชัยสกุล  

รับหน้าที่เป็นล่ามในการอบรมครั้งนี้
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การอบรมวันที ่1

การเข้าถึงเปา้ประสงค์
ที่จริงแท้

ในการอบรมวันแรก วิกรัมได้พาผู้เข้าอบรมกลับไปทบทวนประสบการณ์

ในชีวิตที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงเป้าประสงค์ ค้นหาเป้าประสงค์ของชีวิตผ่าน

การเข้าถึงพลังงานในวัยเด็ก และใคร่ครวญค�าถามส�าคัญเพื่อให้มองเห็น 

ความหมายของการด�ารงอยู่และเป้าประสงค์ของชีวิตได้กระจ่างชัดขึ้น 

วิกรัมกล่าวว่า “ทุกคนบนโลกเกิดมาเพราะเสียงเรียก (Calling) เราควร

หาให้เจอว่าเสียงเรียกน้ีคืออะไร เวลาที่เราตัดสินใจเลือกท�างานบางอย่าง 
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จะมีพลังงานทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเกื้อหนุนเราอยู่ ถ้าหากเราใช้ชีวิต

ให้สอดคล้องกับพลังงานนั้นได้เมื่อใด การงานหรือชีวิตของเราจะเคลื่อนไป

ข้างหน้าได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ผมมักมีค�าถามที่ถาม

ตนเอง เช่น เราเกดิมาท�าไม เราเกดิมาเพือ่จะท�าสิง่ใด ผูเ้ข้าอบรมกค็งมคี�าถาม

ลกัษณะน้ีกบัตนเองเช่นกัน ซึง่วตัถปุระสงค์ในการตัง้ค�าถามนัน้ต่างกนัออกไป 

เช่น บางท่านอาจทราบอยูแ่ล้วว่าเป้าหมายของตนเองคอือะไรเพียงแต่ต้องการ

ความมัน่ใจว่าเป้าหมายนีเ้ป็นสิง่ทีต่นต้องการอย่างแท้จรงิ บางท่านอาจทราบ

เป้าหมายชีวิตของตนเองอยู่แล้ว แต่ต้องการท�าให้เห็นชัดข้ึนและมีพลังข้ึน

มา บางท่านอาจทราบเป้าหมายและก�าลังเดินสู่เป้าหมายของตนเองอยู่แล้ว  

แต่การเดนิไปสู่เป้าหมายคนเดียวนัน้มคีวามเหนด็เหนือ่ย โดดเดีย่ว จงึต้องการ

หาเพื่อนร่วมทาง 

ในการอบรมนี้ บทบาทของผมคือ ผู้ให้ช่องทางหรือเครื่องมือต่าง ๆ แก่ 

ผู ้เข้าร่วมในการค้นหาหรือใคร่ครวญเป้าหมาย และผมยินดีที่จะแบ่งปัน 

เรือ่งราวของผมเอง ซึง่ไม่มผีดิหรอืมีถกู เช่นเดียวกบัเรือ่งราวของพวกเราทกุคน  

ท่ีผ่านมาสิง่ทีผ่มได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช้ชวีติตามเป้าประสงค์ คอื เราไม่ได้เป็น

ผูค้้นพบเป้าหมายของตัวเอง แต่เป้าหมายของเราจะค้นพบเราเอง ข้ึนอยูกั่บว่า

เรายอมรับหรือตอบสนองต่อเป้าหมายอย่างไร และเป้าหมายหรอืเป้าประสงค์

อาจจะมีเจตนาบางอย่างภายในตัวของมันเองที่ชัดเจนอย่างมากก็ได้ ผมจึง

อยากเชือ้เชญิให้ทกุท่านเปิดพืน้ทีภ่ายในของตนเองเพือ่รบัเป้าหมายนัน้ สมมติ

ให้ตนเองเป็นเหมอืนเด็กอาย ุ5 ขวบท่ีมองโลกด้วยความสงสยัใคร่รู ้ฉงนสนเท่ห์ 

เพราะการค้นพบเป้าหมายอาจไม่ได้มาจากผม แต่อาจมาจากผู้เข้าอบรม 

ท่านอื่น ๆ การค้นพบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอให้เรารับรู้ถึงเพื่อนร่วมทาง 

ทุกคนในการอบรมเพราะเราก�าลังร่วมเดินทางไปด้วยกัน”
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การเข้าถึงเป้าประสงค์ที่จริงแท้

หลังจากเกริ่นน�าการอบรม วิกรัมได้อธิบายเกี่ยวกับเป้าประสงค์โดย 

การแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาเอง 

 ผมท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแต่ปี 2539-2546 ช่วงชีวิต 

ตอนน้ันเป็นช่วงชีวิตที่ดีมาก ผมได้รับความส�าเร็จและการยอมรับในหน้าที่ 

การงาน ได้มีโอกาสเดินทางเข้าและออกประเทศอินเดียอยู่บ่อยครั้ง อย่างไร

ก็ตาม ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข 

ในช่วงปี 2544 ผมรูส้กึหลงทางและพยายามค้นหาเป้าหมายของชวีติ และ

ได้พบว่าสิง่ทีผ่มท�าอยูใ่นตอนน้ันไม่ใช่สิง่ทีอ่ยากท�าไปตลอด โชคดท่ีีผมมคุีณครู

คนหนึ่งมองเห็นว่าผมมีความทุกข์อย่างมากจากเรื่องนี้ ครูท่านนี้จึงแนะน�าให้

ผมไปเข้าร่วมการอบรมทีแ่คนาดา ในการอบรมครัง้นัน้ ผมได้จบัคูท่�ากจิกรรม

กับผู้หญิงคนหนึ่งซ่ึงเป็นนักเต้นร�าบ�าบัด ระหว่างท�ากิจกรรมผมได้มีโอกาส

พูดคุยกับเธอ ผู้หญิงคนนี้ถามผมว่า งานของคุณส�าหรับโลกใบนี้คืออะไร?  

ผมตอบไปว่างานของผมคือ งานแห่งความรัก 

ณ ขณะนั้นผมรู้สึกประหลาดใจมากที่ตอบเธอไปเช่นนั้น เพราะชีวิตท่ี 

ผ่านมา ผมอยู่ในธุรกิจที่ท�างานกับตัวเลขและการผลิต ค�าว่าความรักถือเป็น

ค�าท่ีไม่คุ ้นหูนักในแวดวงของผม หลังจากนั้นผมมองไปที่ผู ้หญิงคนนี้แล้ว

บอกกับเธอว่า ผมไม่ทราบว่าตัวเองพูดอะไรออกไป แล้วผู้หญิงคนนี้ตอบผม 

กลับมาว่า ฉันเชื่อว่าเธอรู้ดี แต่ไม่ใช่ที่หัวของเธอ 

หลังจากน้ัน ผมยังคงไม่ทราบว่าจะจัดการกับส่ิงที่ค้นพบนี้ได้อย่างไร  

จงึพยายามหลีกเลีย่งและเกบ็ไว้ไม่บอกใครนอกจากภรรยาของผม แต่ค�าถาม

ยังคงก้องดังอยู่ในหัวของผม จนกระทั่ง 5 ปีถัดมา ผมจึงเริ่มตอบสนองต่อ

ค�าถามนี้ ในปี 2549 ผมเริ่มยอมรับและบอกตนเองว่า ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่

เข้าใจเป้าหมายนี้อย่างชัดเจน แต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ว่างานแห่งความรักที่ว่า

นั้นหมายความว่าอย่างไร หลังจากนั้น ผมได้ค้นหาเรื่องนี้จากทั้งมิตรและศัตรู
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ของผม ท�าให้ผมเหน็ว่าสิง่ใดทีเ่ป็นม่านบงัไม่ให้ผมมองเหน็ข้อจ�ากดัของตนเอง

ในการพูดถึงความรัก ผมจะขอหยุดเรื่องของผมไว้แค่ตรงนี้ก่อน 

จากเรื่องที่ผมเล่า จะเห็นได้ว่าการเข้าถึงเป้าประสงค์ของผม มี 3 ประการ 

ประการแรก คือ ความต้องการออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยในปัจจุบัน 

เพื่อให้ตาของผมเปิดรับต่อเป้าประสงค์ที่เข้ามาในชีวิต 

ประการท่ีสอง คือ เป้าประสงค์ไม่ได้ตัดสินเรา แต่เราเป็นผู้ตัดสิน

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ไม่เคยตัดสินเรา มีแต่เราเท่านั้นที่ไปตัดสิน

เป้าประสงค์ของตนเองว่าดีหรอืไม่ดี อย่างเช่น ผมตัดสนิว่าเป้าประสงค์ของผม

ท่ีว่าด้วยการท�างานเกีย่วกบัความรกันัน้เป็นเป้าประสงค์ทีเ่รยีบง่าย  สิง่ส�าคญั 

คือ เป้าประสงค์ของเราควรเป็นเป้าประสงค์ที่จริงแท้ส�าหรับเรา 

ประการที่สาม คือ ความเข้าใจในเป้าประสงค์และการตระเตรียม 

เมื่อผมเปิดรับและเริ่มเรียนรู ้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ท่ีเข้ามา ท�าผมได ้

ตระเตรียมกาย ใจ และความคิด เพื่อให้พร้อมในการเดินไปถึงเป้าหมายได้ 

การที่เป้าประสงค์เข้ามาเพื่อให้เราเตรียมตัวว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู ้

สิ่งไหนหรือเรื่องใดในแง่น้ี เป้าประสงค์เปรียบเหมือนครูผู้ทรงความรู้และ 

มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา บางครั้งเราเรียกเป้าประสงค์ในลักษณะเช่นนี้ว่า

เป็นเป้าประสงค์ทางดวงจิตเพราะดวงจิตเป็นเสมือนครูที่สอนเกี่ยวกับชีวิต

ของเราเอง 

สิ่งส�าคัญในการเข้าไปท�าความรู้จักและเรียนรู้เป้าประสงค์ คือ การใช้

ชีวิตทั้งชีวิตของเราเพื่อด�ารงอยู ่และเดินบนเส้นทางนี้  อย่างไรก็ตาม  

การรูจ้กัเป้าประสงค์ของตนเองนัน้แตกต่างจากการใช้ชวีติอย่างมเีป้าประสงค์   

การรู้ว่าเป้าประสงค์ของเราคืออะไรเปรียบเหมือนกับการที่เราได้ดูภาพยนตร์

แล้วรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวของภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แต่การท่ีเรา

ด�ารงอยู่บนเป้าประสงค์อย่างแท้จริงนั้น เปรียบเสมือนตัวเราเป็นผู้ก�ากับหรือ 

นักแสดงในเรื่องเอง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผมมุ่งให้ผู้เข้าร่วมสามารถด�ารงอยู่

บนเป้าประสงค์ มิใช่เพียงแค่ทราบว่าเป้าประสงค์ของตนเองคืออะไร” 
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หลังจากอธิบายเกี่ยวกับการเข้าถึงเป้าประสงค์แล้ว วิกรัมให้ผู้เข้าร่วม

พิจารณาการเข้าถึงเป้าประสงค์ของตนเองโดยหยิบยกเรื่องราวในชีวิตมา

เล่าให้กับคนในกลุ่มย่อยฟัง วิกรัมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่ให้แบ่งปันเรื่องราว 

ก็เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมได้เห็นขอบของตนเอง ว่ามีสิ่งใดท่ีปิดก้ันมิให้เราใช้

ชีวิตหรือมุ่งไปสู่เป้าประสงค์น้ัน ๆ โดยมีประเด็นค�าถามในการใคร่ครวญ 

การเข้าถึงเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ค�าถามเพ่ือใคร่ครวญการเข้าถึงเป้าประสงค์

• ความทรงจ�าครั้งแรกของคุณเกีย่วกับการเข้าถึงเป้าประสงค์
  เป็นอย่างไร? 

• สมาชิกครอบครัวเคยบอกกับคุณว่าเป้าประสงค์ของคุณคือ 
  อะไรหรือไม่? อย่างไร? 

• มีคนแปลกหน้าหรือมีเหตุการณ์ใด ทีแ่สดงให้เห็นถึงสิ่งที ่
  อาจเป็นเป้าประสงค์ของคุณ?

• มีเหตุการณ์ใดทีต่ัวตนส่วนลึกของคุณเชือ่มโยงกับชั่วขณะ 
  ทีเ่ป้าประสงค์เผยปรากฏ หรือกระท�าตามเป้าประสงค์?

• คุณจะอธิบายช่วงเวลาต่าง ๆ เหล่านีท้ีไ่ด้เข้าถึงเป้าประสงค์  
  ว่าเป็นเช่นไร เช่น เป็นช่วงเวลาทีเ่กีย่วกับจิตวิญญาณ  
  (Spiritual)  น�ามาปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ (Practical)   
  สนุกสนาน (Playful) หรือสร้างสรรค์ (Creative)
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ผู้เข้าร่วมจับคู่กันสนทนาและใคร่ครวญ
การเข้าถึงเป้าประสงค์แห่งชีวิตของแต่ละฝ่าย
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เมื่อผู้เข้าร่วมจับคู่กันท�ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนถึงสิ่งท่ีได้ 

ค้นพบหรือผุดขึ้นมาในความคิดระหว่างท�ากิจกรรม สาระบางส่วนจาก 

การแลกเปลี่ยนมีดังนี้

ผู้เข้าร่วม : เป้าประสงค์เป็นการเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ในชีวิตเข้าด้วยกัน  

ในตอนเดก็เราอาจไม่สนใจว่าอะไรเกดิขึน้กบัชีวติเราบ้าง แต่สารหรือข้อความ

บางอย่างที่เราเคยบันทึกหรือเขียนไว้เป็นหลักฐานในแต่ละช่วงของชีวิต 

สามารถบ่งบอกได้ว่าเราเคยมีความคิดเหล่านี้ เช่น เวลาเขียนสมุดเฟรนด์ชิป

ให้เพื่อน เรามักเขียนคติประจ�าใจ เป้าหมายชีวิต หรือตัวตนของเราลงไป  

การท่ีเราระบุอย่างตั้งใจ ว่าเราเป็นคนอย่างไร และมีการกระท�าเป็นเครื่อง

ยืนยันว่าเราเป็นคนแบบนั้น เช่น ชอบเชื่อมโยง ชอบท�าให้คนอื่นมีความสุข 

อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนและเป้าหมายที่แท้จริงของเราได้ 

ในช่วงที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ท�าให้เรารู้สึก

ว่าตนเองได้เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวเรา และได้เจอคุรุท่ีไม่ใช่คร ู

ด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว ก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ อาจารย์จากธรรมศาสตร์

ท่านหนึง่เคยตัง้ค�าถามว่าอยากท�าอะไรทีแ่ตกต่างจากเดมิท่ีเคยท�า หลงัจากนัน้  

ผมจึงลองเปลี่ยนเส้นทางในการท�างาน เพราะชอบท�าอะไรใหม่ ๆ อยู่แล้ว  

เมือ่ลาออกจากงานเดิมกไ็ด้พบอาจารย์แก้วสรร อตโิพธิแ์ละอาจารย์ขวญัสรวง  

อตโิพธิ ์ท�าให้ได้มโีอกาสท�างานเพือ่ชมุชนเป็นเวลาสองปี ช่วงเวลานัน้เป็นช่วงท่ี

ได้เปิดตนเองเข้ากบัจักรวาล และได้ใคร่ครวญถงึเส้นทางชวีติทีผ่่านมา จงึท�าให้ 

สิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ค่อย ๆ ไหลเข้ามาเอง 

การเปิดรับเป้าประสงค์มิได้หมายความว่าเราจะทราบถึงเป้าประสงค์

ที่แท้จริงในทันที และผมคิดว่าการลาออกจากธนาคารตอนอายุ 38 ปี  

ยอมทิ้งเงินเดือนสูง ๆ มาอยู่องค์กรขนาดเล็กที่ท�าเรื่องการศึกษานั้นถือเป็น 

การเปิดรับความท้าทาย แต่ก็ท�าให้ผมมีความสุข รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่มีครบ

ทุกอย่าง ทั้งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณ (spiritual)  น�ามาปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์

ได้ (practical)  สนุกสนาน (playful) และสร้างสรรค์ (creative) 
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อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เคยกล่าวว่าเป้าประสงค์ทีจ่รงิแท้ของตนเองนัน้

เป็นแผนของธรรมชาติทีว่างไว้ เราจึงเชือ่และยอมรบัเป้าประสงค์อย่างศโิรราบ  

ซ่ึงเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงของผมก็คือการท�างานเกี่ยวกับสังคม และได้ม ี

ความสขุจากการเหน็เป้าหมายของตัวเองทีช่ดัเจนมากข้ึน ผมคดิว่าค�าถามจาก

แบบฝึกหัดข้างต้นนั้นมีประโยชน์มาก” 

ผู ้เข้าร่วม : เมื่อวานผมมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมของวิกรัมที่คณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผมชอบแนวคิดหยินหยางและการรับใช้

ผู้อ่ืน เพราะท�าให้ผมกลับมาครุ่นคิดเกี่ยวกับค�าว่า Discontinue ที่วิกรัม

อธิบายว่าเมื่อเรารับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว หลังจากนั้นเราต้องหยุดหรือ 

Discontinue บางอย่างไป 

ประเด็นหนึ่งที่มีค�าถามคือ ในช่วงเริ่มการอบรมวันนี้ วิกรัมพูดว่า

เป้าประสงค์เข้ามาช่วยตระเตรียมเรา ผมอยากทราบว่าสิ่งนี้เป็นพลังงานหรือ

ตวัตนใหม่ทีจ่ะเกิดข้ึนในเส้นทางตามเป้าประสงค์ของเรา หรอืเป็นการรวบรวม

ตัวตนเก่าทั้งหมดแล้วน�ามาใช้?

วิกรัม : ผมขออธิบายประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง เมื่อวานในการอบรม 

ผมอธิบายว่าหน่ึงในสามคุณลักษณะของผู้น�าคือ การรับใช้คนอื่นได้ คือ 

การน�าพลังความเป็นหยางไปรับใช้หรือส่งเสริมพลังความเป็นหยินซึ่ง

เป็นพลังอีกขั้วหนึ่ง สองขั้วนี้เสริมพลังอ�านาจซึ่งกันและกัน แต่เน่ืองจาก

เราอยู่ในโลกที่ชายเป็นใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า ปิตาธิปไตย ท�าให้โลกเราเสีย 

ความสมดุลไป ทั้งนี้ หยินและหยางในแง่นี้ มิใช่ผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่คือ

ความเป็นหญิงหรือชาย หรือคุณภาพความเป็นหยินหรือหยางท่ีมีอยู่แล้ว

ในมนุษย์ทุกคน แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นทุกวันนี้คือ ความเป็นชายหลงลืมการเข้าไป 

รับใช้ความเป็นหญิง ซึ่งการที่จะเข้าไปเสริมอ�านาจได้นั้น เราจ�าเป็นต้องถอย 

ออกมา กลายเป็นคนที่เหมือนไม่มีตัวตนหรือคนอื่นไม่มองไม่เห็น

ยกตัวอย่างเช่น กรณีของลูกชายของผม ตอนท่ีเขายังเล็กจนกระท่ังถึง  

8 ขวบ คนส�าคัญของเขาคือแม่ แต่หลังจากช่วงอายุ 11-13 ปี คนส�าคัญ
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ของเขาคือพ่อ ไม่ว่าผมจะท�าอะไรลูกชายจะให้ความสนใจอย่างมาก ดังนั้น  

ในฐานะที่เป็นพ่อ ผมจึงเสริมพลังอ�านาจให้ลูกชายได้เรียนรู้จากผมอย่าง 

เตม็ทีใ่นช่วงอายน้ีุ และในอนาคตเม่ือเขาอายปุระมาณ 14-16 ปี  ความต้องการ 

พ่ึงพิงผมจะลดน้อยลง ซึง่ผมจะค่อย ๆ  ถอยตัวเองออกมา แล้วปล่อยให้ลกูชาย

เติบโตด้วยตนเอง หากจินตนาการว่าเด็กหนุ่มอายุ 16 ปีที่มีความคิดอ่าน

เป็นของตนเองแล้ว แต่ว่าพ่อยังไม่ยอมถอยออกมาเพื่อเปิดพื้นท่ีให้ลูกเติบโต  

ลูกจะเป็นอย่างไร? ลูกอาจจะไม่สามารถพบพลังอ�านาจในตัวเองได้ในฐานะ

ผู้ชายคนหน่ึง ดงันัน้ ผมจงึต้องถอยออกมาเพือ่ให้ลกูค้นพบพลงัอ�านาจภายใน

ตนเองและเติบโตขึ้น 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในฐานะคนท�างานด้านการศึกษาหรือโค้ช ระหว่าง

ที่เราก�าลังสนับสนุนหรือโค้ชบุคคลหนึ่ง  เราจ�าต้องปล่อยวางให้เขาได้

ด�าเนินชีวิตในแบบของเขา เพราะแต่ละคนมีชีวิตเป็นของตนเอง และหาก

มองในแง่มุมของความเป็นชาย คุณภาพที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือการรับใช้  

และการรับใช้ที่แท้จริงคือ การถอยห่างออกมา ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ

ผู้น�าชุมชน หากพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณอยาก

ทิ้งกิจการหรือส่ิงที่ท�าตรงน้ันไป แล้วไปแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือการเติบโต

เปลี่ยนแปลงของตนเอง เพราะระบบธุรกิจที่คุณวางไว้สามารถด�ารงอยู่ได้

ด้วยตัวเองแล้ว การกระท�าเช่นนี้เป็นการลดความส�าคัญของตัวเองลงเพ่ือให้

ส่ิงทีร่อบตวัได้เตบิโต ในกรณขีองผม ผมเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนโค้ชในอนิเดยี  

ผมพบว่าถ้าผมไม่ถอยออกมา ชุมชนนี้จะไม่เติบโตหรือพัฒนา ดังนั้นตอนนี ้

จึงเป็นช่วงที่ผมต้องถอยห่างออกมาเพื่อให้สมาชิกชุมชนใหม่ ๆ ได้เข้ามา

ท�าหน้าที่แทน การที่จะท�าเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความกล้าหาญ คล้ายกับเป็น 

การตายก่อนจะเกิดใหม่ ค�าว่าตายในแง่นี้ คือ การปล่อยวางนั่นเอง

ขอตอบค�าถามอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการปล่อยสิ่งท่ีมีอยู่ออกไปเพื่อท�าให้

เป้าประสงค์ตระเตรยีมตวัเราได้ ในอนิเดยีจะมชีมุชนโค้ชของผม โค้ชแต่ละท่าน

สามารถท�างานได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ผมใช้เวลา 6 ปี ในการสร้าง
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ชุมชนให้เกิดขึ้น ระหว่างนั้นการสร้างชุมชนล้มไปสามครั้ง หลังจากครั้งที่สี่

ก็เริ่มประสบความส�าเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงปัจจุบันนี้ ชุมชนโค้ชเป็นท่ี

ยอมรับอย่างมาก ผมจึงอยู่ในพื้นที่สบายของผม เพราะเพียงแค่เดินเข้าไปใน

ชุมชน ทุกคนก็เปิดรับผม ผมสามารถใช้ชีวิตจนถึงวันสุดท้ายได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรก็ตาม ผมเริ่มสังเกตเห็นเรื่องพลวัตของอ�านาจ 

ซึ่งคนในชุมชนเริ่มมีการขัดแย้งกันเพราะต้องการพื้นที่ของตนเองเพิ่ม 

ดงัน้ัน ส่ิงทีผ่มท�ากคื็อ การปล่อยสิง่ทีอ่ยูใ่นมอืไป เพราะเป้าประสงค์เตรียม

ผมเพือ่ท�าบางสิง่บางอย่างในการมชีวิีตอยู ่ถ้าหากผมไม่ปล่อยไป ผมจะไม่ทราบ

ว่าขั้นต่อไปที่ต้องก้าวเดินคืออะไร เปรียบได้กับการท่ีเรากอดรัดสิ่งใดไว้แน่น 

เกนิไป จนไม่เหลอืพืน้ทีใ่ห้สิง่ใหม่ได้เข้ามาในชวีติ และเมือ่ผมเริม่ปล่อยวาง ผมจงึ

เหน็ว่ามสีิง่ทีผ่มสามารถท�าในประเทศไทยและตอบโจทย์เป้าประสงค์ของผมได้  

เมือ่เป้าประสงค์ทีเ่มอืงไทยส�าเร็จแล้ว ในอนาคต ผมจ�าต้องปล่อยเป้าประสงค์ท่ี

นีไ่ปเช่นกนั เจตนาของเป้าประสงค์ คือ การสอนเพ่ือให้ใจและมอืของผมโอบรบั

สิง่ต่าง ๆ  ได้กว้างขึน้ และเมือ่งานใดส�าเรจ็จะมสีิง่ทีส่ะท้อนกลบัมาหาตวัเองว่า  

ผมต้องปล่อยมันไป  

ค�าถามน้ีของผู้เข้าร่วมมปีระโยชน์มาก เพราะเชือ่มโยงกบัเรือ่งรูปแบบของ

เป้าประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และตัวเราจะเก่ียวพันกับเป้าประสงค์

ตามการเติบโตของเราเอง ส�าหรับภรรยาของผม เป้าประสงค์ของเธออยู่

ที่อินเดีย สีมาเคยบ่นว่าไม่เคยได้ท�าอาชีพใดเป็นเรื่องเป็นราวนัก เพราะ

เป้าประสงค์ของเธอคือการต้องอยู่บ้านดูแลลูก แต่ในปัจจุบันลูกชายของผม

เริ่มโต จึงห่างจากแม่มากขึ้นและเริ่มติดพ่อแทน ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่

สมีาจะได้ท�างานทีเ่ธออยากจะท�าให้แก่โลก และในทางกลบักนั ผมกล็ะทิง้งาน

บางอย่างไปบ้างเพื่อให้มีเวลาดูแลลูกแทนสีมา ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ตอบโจทย์

เป้าประสงค์ของผมเช่นกัน 

จากตัวอย่างน้ี จะเห็นได้ว ่ารูปแบบเป้าประสงค์ของผมเปลี่ยนไป  

ซ่ึงในที่น้ี คือรูปแบบของเป้าประสงค์ที่เกี่ยวกับครอบครัวและการท�างาน  

การปล่อย อาจหมายถึงการปล่อยท่ีรูปแบบของเป้าประสงค์ แต่มิได้ปล่อย
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ตัวเป้าประสงค์ก็ได้ และถ้าหากเราตระหนักรู้ถึงรูปแบบของเป้าประสงค์ 

รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเป้าประสงค์ได้ด้วย เราจะเป็น

เสมือนผู้เขียนบทหรือเรื่องราวชีวิตให้กับตนเองได้ นอกจากนี้ เราไม่ควร

ตัดสินว่าเป้าประสงค์หรือรูปแบบเป้าประสงค์ใดเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่กว่า

กัน ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า เป้าประสงค์ไม่เคยตัดสินเรา มีแต่เราเท่านั้น

ที่ไปตัดสินเป้าประสงค์ของตนเองว่าเล็กหรือใหญ่ ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ  

ส่ิงส�าคัญ คือ เป้าประสงค์ของเราควรเป็นเป้าประสงค์ที่แท้จริงหรือเหมาะ

สมกับชีวิตของเรา ณ ขณะนั้น เป้าประสงค์เป็นเรื่องของการมีชีวิตที่จริงแท้

และมีชีวิตชีวาในตนเอง ไม่เก่ียวกับกรอบการตัดสินของความส�าเร็จหรือ 

ความล้มเหลว 

ถ้าหากเราก�าลังเดินอยู ่บนเป้าประสงค์ท่ีจริงแท้ เราจะสามารถรับรู ้

ได้เอง และบนเส้นทางของการเดินตามเป้าประสงค์ท่ีจริงแท้นี้ ตัวเราจะ 

หลอมรวมกับความเจ็บปวด ความผิดพลาด และความผิดหวัง พอ ๆ กับ 

การได้รับความสุขและความส�าเร็จ เพราะส่ิงเหล่านี้คือธรรมชาติของ 

การเดินทางตามเป้าประสงค์ และถ้าหากเรารู้สึกกลัวเป้าประสงค์ของเรา  

เราอาจมองให้เป้าประสงค์เป็นเร่ืองความสงสัยใคร่รู้ว่าตอนนี้เป้าประสงค ์

ของเรามาในรูปแบบใดแทนที่จะรู้สึกกลัว

สุวีร ์: แม้เราอาจยังไม่มีความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิต แต่เป้าประสงค์

จะตระเตรียมเราให้เดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้บางอย่าง ประเด็นนี้

ท�าให้นึกถึงวัยเด็ก ผมมีแม่ที่ป่วยเป็นไขข้ออักเสบอย่างรุนแรง เป้าประสงค์

ท�าให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตจากความทุกข์ของแม่ หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยท�างาน  

ผมเริ่มท�างานด้านบัญชี และเป็นทุกข์กับอาชีพนี้อย่างมาก แต่ก็ท�าให้ผมได้

ทราบว่าการทีผ่มไม่ได้เดนิบนเส้นทางทีต่รงกบัเป้าประสงค์ทีแ่ท้จรงิท�าให้เป็น

ทกุข์อย่างไร ผมรูส้กึขอบคุณวกิรมัทีท่�าให้เข้าใจกระจ่างขึน้ว่าสิง่ทีผ่มก�าลงัท�า

อยูใ่นปัจจบุนัซึง่เกีย่วกบัการเยยีวยามนุษย์ท�าให้ผมมคีวามสขุอย่างไรบ้าง และ

คิดว่าขณะนี้เป้าประสงค์นี้ก็ยังคงตระเตรียมผมอยู่
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ผู้เข้าร่วม : จากประสบการณ์ส่วนตัว เป้าประสงค์ของชีวิตมาในรูปแบบ

ของพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านของชีวิต ซ่ึงพิธีกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และ

ชีวิตถูกแบ่งเป็นสามช่วงด้วยเป้าประสงค์ ช่วงแรกคือช่วงของการถูกผลัก

ออกจากชีวิตเดิม ๆ ไปสู่ชีวิตที่แปลกใหม่ เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เราถูกแยกตัว 

ออกมาจากสิ่งแวดล้อม ครอบครวั เพื่อน คนรู้จัก ซึ่งจะท�าให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว  

เปลือยเปล่า หรือไม่เข้ากับสังคมที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป 

หลังจากน้ัน เราจึงเริ่มแสวงหา เรียนรู้ เจอเพื่อนใหม่ เจอสังคมใหม่ ๆ 

และเกิดเหตุการณ์มากมายที่พยายามส่งข้อความบอกเราว่าเราควรจะเดินใน 

เส้นทางใด แต่ช่วงแรกเราจะไม่เชือ่เสียงทีเ่ข้ามา มกีารตัง้ค�าถามต่อเป้าประสงค์

ของเรา และเป้าประสงค์ก็ปล่อยให้เราวิ่งหนีจนพอใจ แล้วเมื่อใดท่ีเรา

เหงา เหนื่อย หรือตั้งค�าถามจนพอแล้ว จะเข้าสู่ช่วงที่เราเริ่มอยู่นิ่ง ๆ และมี

ประสบการณ์ราวกบัมผีเีสือ้มาเกาะบนบ่าเราและบอกว่า สิง่น้ีคอืเป้าประสงค์

ของเรา 

หลังจากน้ันเป็นช่วงที่เราพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ของเรา  

ซึ่งวันหนึ่งเราอาจกลับไปสู่สังคมที่เราจากมา ท้ังสามช่วงของชีวิตนี้ไม่ได้ม ี

เส้นเรื่องเดียว พอเราผ่านเรื่องหนึ่งไป เรื่องใหม่จะเข้ามาต่อ เสมือนว่าเราใช้

ชีวิตวนในสามช่วงนี้ไปเรื่อย ๆ เป็นวงกลม

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันในวงเกี่ยวกับการเข้าถึงเป้าประสงค์แล้ว  

วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมท�ากิจกรรมสร้างจินตภาพเชื่อมโยงพลังงานในวัยเด็ก ซึ่งจะ

ช่วยให้เข้าถึงเป้าประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น โดยวิกรัมกล่าวน�ากระบวนการดังนี้ 

“ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืน แล้วเดินในความเงียบ อนุญาตให้ร่างกายของ

ตนเองถูกน�าพาไปโดยเท้าของเรา เฝ้าดูว่าเท้าของเราจะพาไปตรงจุดใดของ

ห้อง แล้วน�าพาความรู้เนื้อรู้ตัวของเราไปสัมผัสกับพลังงานของพื้นดิน เราจะ

ถอดรองเท้าหรือใส่รองเท้าอยู่ก็ได้ 

แบบฝึกหัดเพ่ือค้นหาพลังงานในวัยเด็ก 
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เราอาจพบว่ามพีืน้ท่ีบางส่วนทีเ่ราสมัผสัแล้วมพีลงังานเข้มข้น และบางพืน้ท่ี

มีพลังงานเบาบาง อนุญาตให้ตัวเองสัมผัสกับพลังงานเหล่านี้ 

ขณะท่ีก�าลงัเดินอยู ่ลองจินตนาการถึงพลงังานตอนท่ีเราเป็นเดก็ หาพืน้ท่ีท่ี

ท�าให้เราสัมผสัถงึพลงังานของความเป็นเด็กนีไ้ด้อย่างสบาย ๆ  ด้วยกายของเรา 

ผมขอยกตัวอย่างพลังงานวัยเด็กของผม ผมนึกถึงตอนที่ได้เล่นดนตรี  

เสยีงเพลงน�าพาผมไปยังอกีโลกหน่ึง ท�าให้ผมรูส้กึรกัตวัเองและโลกใบนีไ้ด้อย่าง

เต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และอีกช่วงเวลาหนึ่งคือ ตอนที่ได้ทานมะม่วงของ 

คุณยาย แม้ว่าเสื้อผ้าของผมจะเลอะไปด้วยมะม่วง แต่คุณยายก็ยังส่งผ่าน 

ความรักมาให้ผม ช่วงเวลาทั้งสองช่วงนี้เป็นเวลาที่อัศจรรย์มากส�าหรับผม 

ขอให้เราลองหาจุดมหัศจรรย์ของตนเอง ถ้าใครพบแล้ว ลองใช้เวลา

อยู่ตรงนั้น อาจยืน นั่ง หรือท�าเช่นไรก็ได้ให้กายของเราได้สัมผัสกับพื้นที่ 

วัยเด็กมากที่สุด

หลังจากเข้าไปสัมผัสช่วงเวลาพิเศษในวัยเด็กแล้ว  ขอให้ทุกท่านวาดสิ่งที่

ผุดขึน้มาเป็นภาพ ในระหว่างทีเ่ราวาดรปูหรอืสมัผสัความรูส้กึช่วงเวลาทีว่เิศษ

นั้น อาจเป็นไปได้ว่าเราจะรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดได้พร้อม ๆ กันด้วย อย่างไร

กต็าม ขอให้เข้าไปสมัผัสปัญญาญาณของเราจากรปูทีเ่ราวาด ว่าภาพวาดก�าลงั

ส่งสารหรือข้อความใดบ้างที่เกี่ยวกับเป้าประสงค์ของเรา” 

หลังจากผู้เข้าร่วมวาดภาพและเข้าไปค้นหาเป้าประสงค์จากการเชื่อมโยง

ปัญญาญาณกับพลังงานในวัยเด็กแล้ว วิกรัมขอให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กันเพื่อแบ่ง

ปันประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ก่อนที่จะค้นหาเป้าประสงค์ในกิจกรรมต่อไป 

ต่อมาในช่วงบ่ายของการอบรมวันแรก วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กันแล้ว

ผลัดกันตอบค�าถาม โดยใช้ชุดค�าถามที่ออกแบบโดย Nick Craig และ Scott 

Snook จาก Harvard Business School ซึ่งเป็นชุดค�าถามที่ใช้เพื่อค้นหา

เป้าประสงค์ของชีวิต

ค�าถามเพ่ือค้นหาเป้าประสงค์
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วิกรัมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมอาจถามฝ่ายหนึ่งให้ครบทั้งสี่ข้อก่อนแล้วค่อย

เปลี่ยนคน หรือจะถามสลับกันทีละข้อก็ได้ และขอให้ผู้เข้าร่วมฟังคู่ของตน

ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ฝั่งที่เป็นผู้ตอบค�าถาม เมื่อได้รับค�าถามมาแล้วให้ลองใช ้

ความรู้สึกหรือญาณทัศนะพิจารณาว่าค�าตอบที่ตนได้นั้นมาจากท่ีไหน และ

ให้สังเกตว่าในขณะที่ท�าแบบฝึกหัด พลังงานข้างในมีการเปลี่ยนแปลง 

หรอืไม่ อย่างไร ลองสมัผสัถงึอารมณ์ความรู้สกึนัน้ ๆ  ทีเ่ปลีย่นไป รวมถึงขอให้

ตอบค�าถามครบทกุข้อ โดยไม่ตดัสนิประสบการณ์ของตนเอง และในส่วนของ 

ผู้ตั้งค�าถาม ขอให้ถามค�าถามด้วยความรัก ความปรารถนาดี และสนใจใคร่รู้

อย่างจริงใจ

หลังจากนั้น วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมลองสัมผัสเสียงภายในของตนเอง ท้ังเสียง

จากฝั่งที่สนับสนุนให้เราใช้ชีวิตตามเป้าประสงค์ และเสียงฝั่งท่ีบอกว่าเราไม่

• เมือ่คุณเป็นเด็ก คุณชอบท�าอะไรเป็นพิเศษ 
  ก่อนทีโ่ลกจะบอกว่าคุณควร หรือไม่ควรท�าอะไร? 
  ขอให้บรรยายช่วงเวลานั้น 
  และความรู้สึกทีคุ่ณมีต่อสิ่งนั้น

• ประสบการณ์ชีวิตทีท่้าทายทีสุ่ด
  ของคุณ 2 เหตุการณ์คืออะไร? 
  ประสบการณ์เหล่านั้นท�าให้คุณกลายเป็นคนแบบใด? 
  และคุณจะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากการเรียนรู้
  ทีไ่ด้รับจากประสบการณ์ชีวิตเหล่านี?้

• สิ่งทีส่ร้างความเบิกบานทีสุ่ดในชีวิตของคุณคืออะไร?

• คุณปรารถนาทีจ่ะสร้างต�านานอะไร 
  หรือคุณปรารถนาทีจ่ะเป็นทีจ่ดจ�าอย่างไร 
  ในอีก 10 ปีข้างหน้า?
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ควรไปในเส้นทางน้ี ซึ่งเป็นธรรมดาที่คนเราจะเกิดเสียงทั้งสองฝั่งนี้ภายใน

ตนเอง วิกรัมยกตัวอย่างเสียงในหัวของตนเอง “เสียงในหัวของผมมีสอง

เสียง คือ เสียงที่บอกให้ผมอยู่กับการปฏิบัติได้จริง กับเสียงที่บอกว่าถ้าวิ่ง

ไปตามเป้าประสงค์แล้วจะท�าไม่ส�าเร็จ  ดังนั้น ผมต้องโอบอุ้มท้ังสองเสียงน้ี  

คือ ผมต้องมีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของผม และปฏิบัติได้ 

จริงด้วย” 

เมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมบางส่วนได้สะท้อนประสบการณ์จาก

กิจกรรมไว้ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วม : ตอนนี้มีเสียงของความรู้สึกกลัวท่ีจะทราบเป้าประสงค์ของ

ตนเอง

วิกรัม : อยากให้เกียรติทุกเสียงที่ผุดขึ้นมา เสมือนการเชิญให้ความกลัว

หรือตื่นเต้นออกมาบนพื้นผิว ก่อนที่เราจะได้ท�างานกับความรู้สึกเหล่านั้นใน

ภายหลัง

ผูเ้ข้าร่วม : หลงัจากได้พูดคุยกับคุณณัฐฬส รู้สกึบางอย่างสัน่สะเทือนข้างใน  

คดิภาพตนเองว่าเรามคีราบต้องลอกออกเพือ่เอาตวัเองออกแล้วโตขึน้กว่าเดมิ

ผูเ้ข้าร่วม : รูส้กึสัน่สะเทอืนเช่นกนั แต่เลอืกทีจ่ะวางใจในอลัเลาะห์ให้เป็น

ผู้น�าทางไปสู่เป้าประสงค์

ผู้เข้าร่วม : กระบวนการในวันนี้ท�าให้เสียงข้างในเผยออกมาชัดมากข้ึน 

และคิดว่าค�าตอบเกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ผุดขึ้นมามิใช่แค่การเลือกระหว่าง

ทางเลือกเอกับบี เมื่อกลับมาใคร่ครวญพร้อมกับมีเพื่อนช่วยฟัง หัวใจเราก็

มีพ้ืนที่ว่างเพ่ิมขึ้นและเห็นความเป็นไปได้กว้างขึ้น เมื่อสภาวะเราเป็นเช่นนี้  

เราจึงไปพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ของเราได้อย่างสบายใจขึ้น 

ถือเป็นการแบ่งปันพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน

ผูเ้ข้าร่วม :  เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป้าประสงค์ท่ีเราพบ เป็นเป้าประสงค์

จริงแท้?



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

164

วิกรัม : การพิจารณาว่าเป้าประสงค์ที่เราพบนั้นเป็นเป้าประสงค์ที่จริงแท้

ของเราหรือไม่สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยสามประการ 

ประการแรก แม้ว่าเราพบอุปสรรคหรือความท้าทายใด ๆ ในระหว่าง 

การใช้ชวีติตามเป้าประสงค์ เราจะยงัคงรูส้กึมีพลงัในการผลกัดนัเป้าประสงค์

นั้น ๆ อยู่ 

ประการทีส่อง เรามคีวามรูส้กึชืน่มืน่จากการกระท�าตามเป้าประสงค์นัน้ ๆ  

และเมือ่ได้ท�าตามเป้าประสงค์แล้ว เรามไิด้คาดหวังผลลพัธ์ รวมถึงไม่มเีงือ่นไข

ในการลงมอืท�า หมายถงึ เรายงัเตม็ใจท�าตามเป้าประสงค์และสนกุสนานกับ

สิ่งที่ท�า แม้ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาก็ตาม 

ประการที่สาม ถ้าเราเคยใช้ชีวิตตามเป้าประสงค์ที่ไม่จริงแท้ส�าหรับเรา

มาก่อน แล้วต่อมาได้ท�าตามเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของเรา  

เราจะทราบได้ทันทีว่าเป้าประสงค์นี้จริงแท้ส�าหรับเราจากการที่ร่างกาย 

ของเรามชีวีติชวีาข้ึนเม่ือได้ลงมือท�าหรอืใช้ชีวติบนเส้นทางของเป้าประสงค์

นั้น ๆ

เป้าประสงค์เป็นความสัน่สะเทอืน ถ้าเป้าประสงค์มอียูใ่นตวัของเรา เราจะ

รู้สกึได้ถงึคล่ืนของเป้าประสงค์ภายในตวัเรา หลกัการนีช่้วยในการท�างานของ

ผม บางครั้งที่ผมท�าการอบรมแล้วผมไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนหรือคลื่นใด

อยู่ภายในตนเอง ผมจะถอยออกมาตรวจสอบว่าตนเองยังอยู่กับเป้าประสงค์

หรือไม่ เมื่อสภาวะของตนเองเกิดความสอดคล้องกับเป้าประสงค์แล้ว 

จึงท�างานต่อไป

ก่อนจบการอบรมวันแรก วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมกับคู่ของตนเองในแบบฝึกหัด

ก่อนหน้า จับกลุ่มกับผู้เข้าร่วมอีก 2 คู่ แล้วผลัดกันเล่าเรื่องราวที่ได้ฟังจากคู่

ของตนเองให้คนในกลุม่ฟัง โดยแบ่งปันเรือ่งราวในส่วนทีม่ผีลกบัตนเองเมือ่ได้

ฟังเท่าน้ัน และต้องขออนญุาตจากคูข่องตนเองก่อนว่าเล่าเรือ่งราวในส่วนนีใ้ห้

กลุม่ฟังได้หรือไม่ หลงัจากเล่าจบ คนในกลุม่สะท้อนความคดิจากเรือ่งราวทีไ่ด้



ฟังออกมาว่ารูปแบบเป้าประสงค์ของเจ้าของเรือ่งราวก�าลงับอกอะไรแก่ตนเอง 

และผลัดกันแบ่งปันเรื่องราวเช่นนี้ไปจนครบทั้งทุกคนในกลุ่มย่อย

วิกรัมกล่าวว่า หัวใจส�าคัญของกิจกรรมนี้ คือ การสะท้อนท่ีจริงแท้จาก

คนในกลุ่มที่มีต่อเป้าประสงค์ของผู้เข้าร่วม โดยผ่านความคิดตรรกะหรือ 

ญาณทัศนะของคนอื่นในกลุ่ม เหตุผลที่วิกรัมจัดกระบวนการในลักษณะนี ้

ก็เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้รับมุมมองเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของตนเองที่มากกว่า 

ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ท้ังนี้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมมิใช่การค้นพบ

เป้าประสงค์ที่จริงแท้หรือได้รับความชัดเจนในเป้าประสงค์ของตนเองเพียง

อย่างเดียว แต่ยังได้ค�าถามที่เป็นประโยชน์ในการใคร่ครวญเป้าประสงค์ของ

ตนเองต่อไปอีกด้วย 

หลังจากการแบ่งปันในกลุ่มเสร็จสิ้น วิกรัมให้ผู้เข้าร่วมสังเกตว่าภายใน

ร่างกายของตนเองหรอืความรูส้กึเป็นอย่างไร วิกรัมกล่าวว่า ร่างกายของคนเรา

เป็นเหมือนภาชนะรองรับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ ดังนั้น การนิ่งฟังเสียง

ของร่างกายว่าก�าลังบอกอะไร หรือมีสิ่งใดเผยปรากฏข้ึนมาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอาจมาในลักษณะของถ้อยค�า ภาพ หรือเสียง 

เมื่อผู ้เข้าร่วมเข้าไปสัมผัสเสียงหรือความรู ้สึกดังกล่าวแล้ว วิกรัมให้ 

ผู้เข้าร่วมแบ่งปันกับคนในกลุ่มย่อยถึงสิ่งที่เผยปรากฏจากการสังเกตร่างกาย 

และปิดท้ายการอบรมวันแรกด้วยการให้ผู้เข้าร่วมใคร่ครวญกับตนเองว่าวันนี้

ได้ท�าสิ่งใดบ้าง และหลอมรวมเสียงของวัยเด็กเข้าไปด้วยว่าเสียงของวัยเด็ก

สะท้อนสิ่งใดออกมาให้ตนเอง
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หลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้ท�าความเข้าใจว่าเป้าประสงค์ที่จริงแท้คืออะไร 

และลองฝึกค้นหาเป้าประสงค์ของตนเองผ่านชุดค�าถามต่าง ๆ รวมท้ังได้ฝึก

การเชือ่มโยงกบัปัญญาญาณในการอบรมวนัแรกไปแล้ว ในการอบรมวนัทีส่อง  

ผู้เข้าร่วมได้ลองพจิารณาบคุคลทีต่นเองชืน่ชมทีใ่ช้ชวีติตามเป้าประสงค์เพือ่ให้

เห็นคุณสมบัติที่ส�าคัญในการเดินตามเป้าประสงค์ ต่อด้วยการท�าความเข้าใจ

เส้นทางการเดนิตามเป้าประสงค์ของตนเองผ่านกรอบความคดิการเดนิทางของ

ผูก้ล้า (Hero’s journey) และจบท้ายวันด้วยการท�าความเข้าใจเพื่อนร่วมทาง

ที่สนับสนุนและท้าทายต่อเป้าประสงค์

ในการอบรมวันที่สอง วิกรัมเริ่มการอบรมด้วยการกล่าวน�ากระบวนการ

หยั่งราก (Grounding) โดยหลอมรวมการด�ารงอยู่กับเป้าประสงค์เข้าไปใน

กระบวนการด้วย 

“จดจ่ออยู่ที่ตัวเราเอง หายใจเข้าลึก ๆ สบาย ๆ ลองจินตนาการว่า 

รอบ ๆ  ร่างกายของเรามีพลงังานสนี�า้เงินห่อหุม้ร่างกายของเราอยูเ่ป็นรูปทรงไข่ 

จากน้ันน�าพาความสนใจของเรากลับมายังจุดจักระหัวใจของเรา หรือ

ส่วนใดก็ได้ที่เหมาะส�าหรับเรา สัมผัสค�าขอบคุณท่ีเรามีให้กับผู้คนรอบข้าง  

การอบรมวันที ่2

การเดินทางตามเปา้ประสงค์

การเดินทางตามเป้าประสงค์

การหยั่งราก (Grounding) 
ที่พร้อมด้วยเป้าประสงค์
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แล้วจินตนาการว่าตรงที่หัวใจของเรา มีล�าแสงที่ส่องสว่างพุ่งออกมารอบตัว

ของเรา 

และเม่ือพร้อม ค่อย ๆ ยืดแขนของเราออกไปเพื่อขยายพลังงานนี้   

ซึง่เป็นพลงังานทีม่ท้ัีงค�าขอบคุณ ความรัก พลงังานก�าลังขยายออกไปจากตวัเรา 

เร่ือย ๆ  และลองสงัเกตว่า พลงังานทีแ่ผ่ออกจากหวัใจของเรามรีะยะไกลเท่าใด  

ส่วนมอืของเรากน็�าเอาความผ่อนคลายเบาสบายมา ณ ตรงจดุนี ้และเราสามารถ 

กลับมาเชื่อมโยงกับพลังงานนี้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวัน 

ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆ เอามือลง แล้วจึงน�าพาความสนใจกลับมาอยู่ที่เท้า 

ทั้งสองของข้างเรา จากน้ันนึกถึงพลังงานแสงสีเขียวที่เชื่อมโยงเท้าของเรา 

เข้ากบัผนืดนิแห่งนี ้สมัผสัถงึความมัน่คง สมัผสัถงึเป้าประสงค์ หรอืคณุค่าของ

เราต่อโลกใบนี้ แล้วหยั่งรากลึกลงจากเท้าของเราสู่ผืนดิน 

เมื่อเราได้หย่ังรากลึกในผืนดินแล้ว ณ ตอนน้ีเราสามารถเชื่อมโยงกับ 

ผืนฟ้าเพื่อขยายพลังงานออกไปอีก ลองจินตนาการว่าเราก�าลังเขย่งเท้า

ของเราที่ได้หยั่งรากลึกสู่ผืนดิน แล้วยืดแขนของเราเพ่ือจะไปสัมผัสผืนฟ้า  

เชือ่มต่อกบัเป้าประสงค์ของเราทีห่ยัง่รากลกึในผนืดนิ และเราสามารถกลบัมา

หาเป้าประสงค์นี้ได้เสมอ 

ค่อย ๆ น�าแขนลงมา อยู่กับลมหายใจ ยังคงด�ารงอยู่กับแสงสว่างจากตัว

เราที่ขยายออกไป เป้าประสงค์ของเราเสมือนความมั่นคงใต้ฝ่าเท้าเรา ท�าให้

เรายึดหยัดอย่างมั่นคงบนผืนดินนี้ได้ เป้าประสงค์ยังอนุญาตให้เรายืดขยาย 

ตัวเรา ท�าให้เราเป็นตัวของเราได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จากน้ันอนุญาตให้เรากลับมานั่งพัก ผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัย เม่ือ

พร้อมแล้ว ขอเชิญให้นั่งที่เก้าอี้หรือท่ีพื้นก็ได้ สามารถหลับตาหรือลืมตา 

ตามแต่เราจะรู้สึกสบาย 

ขอให้เราอยู่กับปัจจุบัน ณ ตรงจุดที่นั่งอยู่นี้ประมาณ 5 นาที เพื่อสะท้อน

เสียงภายในของเราว่าความสัมพันธ์ของเรากับเป้าประสงค์นั้นเป็นอย่างไร  
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โดยสะท้อนความสัมพันธ์ตามที่เป็นจริง ณ ปัจจุบัน เช่น เป็นความสัมพันธ์ที่

ดูลึกลับ เป็นมิตร หรืออยู่ในรูปแบบของพ่อแม่กับลูก 

ในขณะที่เราก�าลังสัมผัสถึงความสัมพันธ์ของเรากับเป้าประสงค์ ขอให้

สัมผัสต่อไปอีกนิดหนึ่ง โดยให้เราจินตนาการว่าแท้ท่ีจริงแล้วเราอยากให้ 

ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบใดในอนาคต”

บุคคลที่ใช้ชีวิตตามเป้าประสงค์

• บุคคลทีเ่ลือกมาแบ่งปันต้องเป็นบุคคล
  ทีพิ่จารณาแล้วว่าเขาใช้ชีวิตตามเป้าประสงค์ทีจ่ริงแท้
  ของตนเอง 

• พิจารณาว่าบุคคลทีผู่้เข้าอบรมชืน่ชมนั้น
  มีคุณสมบัติเด่นหรือจุดแข็งใดทีท่�าให้เขาก้าวข้าม 
  ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ 

• พิจารณาว่าบุคคลต้นแบบผู้นี ้มีแง่มุมหรือคุณสมบัติใดบ้าง  
  ทีเ่หมือนกับผู้เข้าร่วม เพ่ือเป็นการสะท้อนคุณสมบัติ
  หรือให้เกียรติสิ่งทีม่ีอยู่ในตนเองด้วย

หลงัจากกจิกรรมการหยัง่รากเสรจ็สิน้ วกิรมัน�าเข้าสูก่จิกรรมการใคร่ครวญ

เกี่ยวกับบุคคลที่ใช้ชีวิตตามเป้าประสงค์ โดยให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเลือกบุคคล

ที่ชื่นชอบมาหนึ่งคน แล้วจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบุคคลที่ตนชื่นชม 

โดยมีประเด็นในการใคร่ครวญดังนี้
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หลังจากเสรจ็สิน้การแบ่งปันในกลุม่ย่อยแล้ว ผูเ้ข้าร่วมบางท่านได้สะท้อน

ความคิดในวงใหญ่โดยมีสาระที่น่าสนใจดังนี้ 

ผู้เข้าร่วม :  การที่ให้หาความเหมือนระหว่างบุคคลท่ีเราช่ืนชมกับ

ตัวเรา สามารถดึงฐานใจออกมาได้มากกว่ากิจกรรมแรกที่ให้สร้างภาพใน 

ความคิด เพราะเมื่อเรานึกถึงบุคคลที่ชื่นชม ความรู้สึกขอบคุณและศรัทธา

จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเมื่อผลัดกันฟังคนในกลุ่มเล่าเก่ียวกับบุคคล

ท่ีพวกเขาชื่นชอบก็เกิดพลังงานบวกเพิ่มขึ้นในกลุ่มทันที เมื่อเทียบกับใน 

ช ่วงแรกที่ เราพูดถึงเรื่องตนเองกับเป้าประสงค์ ซึ่งยังมีพลังงานของ 

ความไม่แน่ใจและการคิดวนเวียนอยู่กับตนเอง บางครั้งเราจึงต้องนึกถึง 

สิ่งดีงามก่อน ถึงจะท�าให้เราหลุดจากความกังวล และพาตนเองไปสู่พลังงาน

บวกหรือความเป็นไปได้มากข้ึน  ซึ่งค�าถามที่ให้ใคร่ครวญบุคคลเราท่ีช่ืนชม 

นั้นมีพลังมาก และได้ค้นพบว่าคุณค่าหรือคุณสมบัติที่บุคคลที่เราช่ืนชมมี  

คือคุณค่าหรือสิ่งท่ีตัวเราให้ความส�าคัญที่สุดในชีวิต

ผูเ้ข้าร่วม :  คนในกลุม่แบ่งปันกนัว่าคนไทยชอบใช้สนิค้ายีห้่อดงัหรอืหรหูรา  

แต่มีน้อยคนจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสินค้ายี่ห้อดังทั้งหลายนั้นถูกผลิตขึ้น 

ด้วยเป้าประสงค์ใด ยกตัวอย่างเช่น บริษัทหลุยส์ วิตตองที่มุ่งผลิตสินค้า 

ที่เน้นความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน  ถ้าผู้บริโภคเข้าใจเป้าประสงค์ 

ทีแ่ท้จรงิของผูผ้ลิตสนิค้ายีห้่อนัน้ ๆ  ก็จะท�าให้สามารถเคารพผูผ้ลิตและสนิค้า 

นั้น ๆ ได้ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อน�ามาเชื่อมโยงเข้ากับเรื่อง

ของเป้าประสงค์ การค้นพบเป้าประสงค์อาจเปรียบเทียบได้กับการที่เรา

ทราบเราว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปเพื่ออะไร เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อ 

สื่อสาร แต่ในปัจจุบันเราซื้อสินค้าเพราะราคาที่ย่อมเยา แต่ไม่ได้ต้องการ 

ของสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เรื่องเป้าประสงค์ก็เช่นกัน เราเพียงตอบตนเองให้ได้ 

ว่าเราท�าสิ่งนั้น ๆ ไปเพื่ออะไร 

อย่างไรกต็าม ขอถามวกิรมัว่า ถ้าเราตอบว่าเราท�าสิง่นัน้ ๆ  เพราะอยากได้เงนิ  

อยากร�่ารวย จะถือเป็นเป้าประสงค์หรือไม่?
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ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านผลัดกันเล่าถึงบุคคลทีต่นเองชืน่ชม 
ให้แก่คนในกลุ่มย่อยฟงั
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วกิรมั : ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการใช้สนิค้ายีห้่อดงั มวีธิกีารมองอยูส่องแบบ 

แบบแรก คือ การเน้นทีภ่าพลกัษณ์ภายนอก ผมขอยกตวัอย่างกรณขีองอนิเดยี 

ครีมที่ท�าให้ผิวขาวน้ันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ความนิยมผิวขาวเป็น 

ผลพวงจากหลังยุคล่าอาณานิคมที่ยังมีผลกระทบสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้  

ผมคิดว่าคนที่มีค่านิยมเช่นน้ีอาจต้องการความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

เพราะเขาไม่สามารถยอมรบัตนเองอย่างทีเ่ป็นจรงิได้  ในอนิเดียผูห้ญงิจ�านวน

มากไม่ได้แต่งงานเพราะว่าผวิไม่ขาว ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าเศร้า สิง่นีส้�าหรบัผมเป็น

เหมือนการประทับตรายี่ห้อหรือการตีตราบางอย่าง 

ทั้งนี้ ยี่ห้อหรือแบรนด์สามารถมองได้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ มองเป็น 

วิถีชีวิต ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายรวม

ถึงการดูแลพลังชีวิตภายในตนเอง ถ้าเรานึกถึงคนฝึกไท้เก๊ก คนสอนโยคะ  

หมออายรุเวท ซึง่เป็นศาสตร์ทางตะวนัออก จะเหน็ได้ว่าผูท่ี้เรยีนรูศ้าสตร์นีจ้ะ

ไม่ได้ด�าเนินชวีติเพียงขอบเขตของภาพลกัษณ์ภายนอก แต่รวมถงึขอบเขตของ

ชีวิตภายใน หลอมรวมกลายเป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป้าประสงค์นั้นอาจเปรียบเทียบ

ได้กับแบรนด์ในแบบที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องของพลังชีวิตและการเป็นสิ่งที่เราเป็น

ได้อย่างแท้จริง ส่วนแบบแรก ครีมที่ท�าให้ขาวเป็นเพียงการท�าให้เราได้รับ 

การยอมรับทางสังคมแบบมีเงื่อนไขเท่านั้น

ในส่วนของค�าถามที่ว่า ถ้าเราท�าสิ่งนั้น ๆ เพื่อความร�่ารวยจะถือเป็น

เป้าประสงค์หรือไม่นัน้ ผมเห็นว่าสิง่รอบตัวของเราเป็นพลงังานต่าง ๆ  เรือ่งเงิน

ก็เช่นกัน ถ้าเราท�าสิ่งใดแล้วไม่สามารถรับพลังงานกลับคืนมาได้ ในที่สุดเราก็

จะเห่ียวแห้ง ดงันัน้การใช้ชวีติตามเป้าประสงค์กค็วรจะสร้างความมัง่คัง่ให้แก่

เราได้ด้วย และเป้าประสงค์นี้ควรจะส่งเสริมให้เกิดการให้และรับพลังงานใน

ระดบัทีพ่อดกัีบเรา ในประเดน็เรือ่งเงนิถอืเป็นการรบัเอาพลงังานจากจกัรวาล

เข้ามา ดังนั้น เราไม่จ�าเป็นต้องประณามเป้าประสงค์ สิ่งที่เราต้องท�าคือเรียนรู้

เรื่องการรับพลังงานเข้ามาอย่างเหมาะสมมากกว่า 

เมื่อเราอยู่ในวิถีของเป้าประสงค์ สิ่งหนึ่งที่ควรเกิดข้ึนคือ ภาวะลื่นไหล  

ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าประสงค์ สิ่งต่าง ๆ ทั้งความสร้างสรรค์ ทรัพยากร 



Leadership for Transcendence

173

ผองเพื่อน จะเกิดภาวะลื่นไหลแลกเปลี่ยนไปมา ดังนั้นเราไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ฝ่ายให้ทางเดยีว ผมเชือ่ว่าทกุคนในห้องมคีวามสุขเวลาได้ให้คนอืน่ แต่เราควร

จะสามารถเปิดใจและยอมให้เป้าประสงค์ได้ถ่ายโอนสิง่ต่าง ๆ  แก่เรากลบัคนืมา

บ้าง เพ่ือให้เราสามารถให้กลบัไปแก่โลกอกี ทัง้นี ้สิง่ทีเ่ราได้รบัอาจอยูใ่นหลาย

รูปแบบมิใช่แค่เงินทอง แต่อาจอยู่ในรูปแบบของการได้รับการยอมรับ การมี

เพื่อนพ้อง การมีชุมชน การเรียนรู้เติบโต ถ้าหากเรากล้ายอมรับเป้าประสงค์

ที่ยิ่งใหญ่ เราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เป้าประสงค์จะให้เรามาด้วย เพื่อที่เรา 

จะสามารถเป็นผู้ให้ต่อไปได้

ทั้งน้ี อุปสรรคที่กั้นขวางการเดินตามเป้าประสงค์นั้นอาจไม่ได้มาจาก

เป้าประสงค์เอง หากแต่มาจากวิธีคิดหรือทัศนคติที่คนเรามีต่อสิ่งต่าง ๆ  

ยกตัวอย่างเช่น คนเอเชียมีค่านิยมว่าการท�างานหนักเป็นเรื่องที่ดี แต่ใน

ประเทศตะวนัตกถอืว่าการท�างานอย่างฉลาดเป็นเรือ่งทีด่ ี ถ้าเราตัง้มาตรฐาน

และตดัสนิตนเองว่าเราต้องท�างานหนกัจงึจะคูค่วรแก่การได้รบัรางวลักลบัมา 

เราอาจท�าให้ตนเองเหนือ่ยทกุวนั แทนทีจ่ะคดิว่าเราสมควรได้รบัสิง่ทีด่ใีนชวีติ

เพราะสิ่งที่เราเป็น และยินยอมให้ตนเองมีความสุขไปกับการลงมือท�าและ 

การเดินทางไปยังเป้าหมาย อีกตัวอย่างหน่ึงคือการตัดสินตนเองว่า ฉันไม่

ควรมีพลังอ�านาจเพราะอ�านาจเป็นเรื่องเลวร้าย แม้ว่าการตัดสินตนเองเช่นนี้

ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าเราไม่ตระหนักว่าตนเองมีการตัดสินเช่นนี้อยู่ จะท�าให้เรา 

ไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของตนเองได้ 

ผู้เข้าร่วม : เป้าประสงค์มีสองแบบหรือไม่ คือเป็นทั้งสิ่งที่ได้รับ (given)  

หมายถึง เราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ ไม่ทราบว่ามาจากไหน แต่มีบางอย่างที่บอก

ให้เราต้องท�าสิ่งนี้ แต่ขณะเดียวกัน เป้าประสงค์ก็เป็นสิ่งท่ีเราตั้งเป้าหมาย

ไว้ หรือมาจากความปรารถนาของเรา เป้าประสงค์สองแบบนี้แยกกันหรือไม่ 

หรือเป็นสิ่งเดียวกัน?

วิกรัม : ผมคิดว่าค�าตอบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองด้วยเลนส์แบบใด เรามองว่า

เราคือตัวตนทางจิตวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในร่างของมนุษย์ หรือมองว่าเราเป็น

มนุษย์ที่ก�าลังมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ 
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ถ้าเรามองด้วยเลนส์แบบแรก เป้าหมายของการเป็นมนุษย์อาจเป็น 

การก้าวผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การตกหลุมรัก ความเกลียดชัง 

สงคราม เมื่อเช้าผมเล่าเร่ืองเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมาในบ้านที่เต็ม

ไปด้วยแรงกดดัน ผู้หญิงคนนี้ถามตนเองว่าท�าไมฉันต้องเกิดมาในบ้านที่เป็น 

เช่นน้ี หากน�าเลนส์แบบแรกมาพิจารณา เป็นไปได้ว่าเป้าประสงค์ที่จริงแท้

ของเธออาจเป็นการอยู่อย่างผ่อนคลายและลื่นไหล ผมคิดว่าสมองของมนุษย ์

เรียนรู้ที่จะหาความแตกต่าง ถ้าถูกบอกให้ต้องเป็นเช่นนี้เช่นนั้น สมองของ

มนุษย์จะพยายามหาทางออกทีต่รงข้าม เช่น เมือ่เจอความกดดนักจ็ะพยายาม

แสวงหาวิธีการที่จะอยู่อย่างผ่อนคลาย  หรือบางคนท่ีเติบโตมาในบ้านท่ีมี 

ความเกลียดชังหรือขัดแย้ง อาจเป็นเพราะเป้าประสงค์ของชีวิตเขาคือ 

การเรียนรู้เร่ืองความรัก ถ้าสิ่งที่ผมมองแตกต่างหรือเป็นการไม่ให้เกียรต ิ

ความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณของใคร ณ ท่ีน้ีผมต้องขออภัยไว้ก่อน  

ผมเพียงต้องการแบ่งปันสิ่งที่ผมเข้าใจเท่านั้น 

ถ ้ามองด้วยเลนส์แบบที่สอง เป้าประสงค์คือการท่ีเราเกิดมาเพื่อ 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการทางจิต หรือ

เรามีเป้าประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือตนเอง สังคม และโลกให้ข้ามผ่านบาง

สภาวะไป หรือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตส�านึกในโลก ยกตัวอย่าง

เช่น โค้ชชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้ค้นพบเป้าประสงค์ของตนเองว่าเธอมี

ภารกิจช่วยให้ผู ้หญิงชาวอาหรับเห็นคุณค่าของเสียงตนเอง ในบางครั้ง 

เราอาจมีเป้าประสงค์หรือภารกิจที่เราก�าลังท�าอยู่และต้องเรียนรู ้ไปด้วย  

อาจเรียกว่าเป็นภารกิจที่เราต้องท�าให้เสร็จสิ้น และเมื่อจู่ ๆ มีภารกิจใหม ่

เข้ามาแทรก อาจเป็นเพราะว่าเราพร้อมแล้วท่ีจะท�าภารกิจท่ีมีอยู ่ให ้

เสร็จส้ินและเคลื่อนไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ผู้เข้าร่วม : เมื่อเราถามผู้คนด้วยค�าถามท่ีว่าคนเราเกิดมาท�าไม บางคน

อาจตอบว่าเกิดมาใช้กรรม ซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อ บางคน 

ตอบว่าเกดิมาเสวยสขุ บางคนตอบว่าเกดิมาตามแรงอธษิฐาน หรือแรงอาฆาต  
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แต่ศาสนาพุทธมองว่าคนเราเกิดมาบนโลกเพ่ือตื่นรู้ หรือเพื่อบรรลุถึงปัญญา

ภายใน ท�าให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป้าประสงค์ของชีวิตนั้นเป็นไปเพื่ออะไร 

วิกรัม : ผมคิดว่าเป้าประสงค์ของมนุษย์ทุกคนคือการตื่นรู้ 

ณฐัฬส : เคยมีคนแบ่งรปูแบบการเดินทางของมนษุย์ออกเป็นสามรปูแบบ  

การเดินทางทั้งสามรูปแบบนี้มิได้ขัดแย้งกัน หากแต่ส่งเสริมกัน

 การเดินทางรูปแบบเรก คือ การเดินทางในโลก (Middle journey)  

ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คุณค่าหลักคือ ความรัก สันติภาพ  

คนเราเรียนรู้เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ก็เพื่อให้รู้วิธีการอยู่กับตนเองได ้

อย่างมีความสุข 

การเดนิทางอกีรูปแบบหน่ึง คือ การเดนิทางข้ึน (journey up) เป็นการละ 

จากโลก หรือการเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นคุณค่าที่ศาสนาส่วนใหญ่

ยึดถือ เช่น การหลอมรวมกับพระเจ้า การไม่แยกแยะ การไม่รังเกียจ หรือ

การเป็นหนึ่งเดียว 

การเดินทางรูปแบบสุดท้าย คือ การเดินทางลง (journey down)  

การเดนิทางรูปแบบนีเ้ป็นการค้นหาแก่นหรอืเอกลกัษณ์ของตนเอง หากสมมตุิ

ว่าตัวเราเป็นเมล็ดพันธุ์ในป่าและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ คนเราแต่ละ

คนเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์และมีพรสวรรค์ของตนเอง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี

เราแทบไม่ต้องพัฒนา เพราะคนเราเกิดมาพร้อมกับเอกลักษณ์หรือคุณสมบัต ิ

บางอย่างเพื่อให้แก่โลกอยู่แล้ว เช่น ความตรงไปตรงมา ความกล้าหาญ ทั้งนี้ 

การเดนิทางในรปูแบบนีท้�าให้ค้นพบสิง่ทีเ่ป็นแก่นของตนเอง แต่มใิช่การหลดุพ้น 

การค้นพบตนเองในระดับที่ลึกลงไปนั้น คนเราอาจต้องผ่านความทุกข์ ผ่าน

การหลุดออกจากนิสัยเดิม หรือสิ่งที่ตนเองเป็น ซึ่งเป้าหมายของการเดินทาง

มิใช่เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข แต่เพื่อค้นพบตนเองอย่างแท้จริง 

ณัฐฬส : ขอสะท้อนในส่วนของกิจกรรมกลุ่มที่ให้บอกเล่าแก่นการเดิน

ทางของเพ่ือนให้แก่คนในกลุ่มฟัง ในกิจกรรมนี้ คนในกลุ่มท�าหน้าท่ีเสมือน

กระจกวิเศษที่ช่วยสะท้อนว่าเส้นทางของบุคคลผู้นั้นได้ตระเตรียมเขาไปสู่ 
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เป้าหมายอะไรทีต่วัเขาอาจทราบหรอืไม่ทราบ เป็นการฝึกหยัง่ลกึลงไปว่า จักรวาล 

เป้าหมาย ธรรมชาติ หรือพระเจ้า ต้องการให้เขาขยายหรือเปลี่ยนแปลงไป

สู่อะไร กิจกรรมน้ีท�าให้ผมนึกถึงภาพของสภาผู้เฒ่า ที่เชื่อว่าเราทุกคนมีจิต

วิญญาณอันเก่าแก่ที่คอยรับฟัง ซึ่งเจ้าของเรื่องราวจใคร่ครวญเองว่าภาพที่

คนในกลุ่มสะท้อนออกมาน้ันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับเรื่องราวของตนเอง

หรือไม่ อย่างไร  

ในการอบรมวันแรก ผู้เข้าร่วมได้ท�าความเข้าใจว่าเป้าประสงค์ที่จริงแท้

คืออะไร และลองฝึกค้นหาเป้าประสงค์ของตนเองผ่านชุดค�าถามต่าง ๆ และ

การเชื่อมโยงกับปัญญาญาณ ในช่วงเช้าของการอบรมวันที่สอง ผู้เข้าร่วมได้

ลองพจิารณาบคุคลทีต่นเองชืน่ชม ท�าให้เหน็ว่าสิง่ใดส�าคญัส�าหรบัตนเองและ

ตนเองมีทรัพยากรหรือคุณสมบัติใดบ้างในการเดินตามเป้าประสงค์ 

เน้ือหาการอบรมในล�าดับต่อไปเป็นการท�าความเข้าใจเส้นทางการเดนิตาม

เป้าประสงค์ของตนเองทีผ่่านมาผ่านกรอบความคดิเรือ่งการเดินทางของผูก้ล้า  

(Hero’s journey) ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นเส้นการเดินทางในภาพรวมของเรา

และจุดติดขัดหรือเติบโตในระดับปลีกย่อย น�าไปสู่การค้นพบวิธีการเดินตาม

เป้าประสงค์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

 วิกรัมอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการเดินทางของผู้กล้า (Hero’s  

journey) ให้ผู้เข้าร่วมฟังว่า “ถ้าหากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lord 

of the Rings หรือเรื่องพระพุทธเจ้า จะเห็นภาพว่าการเดินทางของผู้กล้า  

(Hero’s journey) เป็นเช่นไร Hero’s journey เป็นกรอบความคิดหรอืแผนผงั 

การเดินทางทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มาจากหนังสือเล่มหนึ่งของโจเซฟ  

แคมเบลล์ (Joseph Campbell) เรื่อง The Hero with Thousand Faces 

แคมเบลล์ได้ศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลก เช่น กรีก โรมัน เอเชีย รวมไป

ถึงวรรณกรรมของชาวอาหรับ และพุทธประวัติ การที่แคมเบลล์ศึกษาชีวิต

การเดินทางของผูก้ลา้ (The Hero’s Journey)
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ของผู้กล้าทั้งในโลกอดีตและโลกปัจจุบันท�าให้เขาได้เห็นแบบแผนดั้งเดิมใน

การเดินทางตามเส้นทางแห่งเป้าประสงค์ของผู้กล้าเหล่านี้ แบบแผนดั้งเดิม

นี้ประกอบด้วยการเดินทางทั้งหมด 12 ระยะหรือขั้นตอน (Stages) ซึ่งผู้กล้า

จะต้องประสบเหมือน ๆ กัน 

ระยะแรก คอื โลกธรรมดา (Ordinary World) เป็นช่วงท่ีผูก้ล้ายงัอยูใ่นโลก 

ที่คุ้นเคย หากเปรียบกับการเดินทางของพระพุทธเจ้า ระยะนี้ คือ ช่วงที่

พระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ประทับอย่างส�าราญอยู่ในพระราชวังท่ี

เต็มไปด้วยความม่ังคั่งบริบูรณ์ และหากเปรียบกับตัวเอกท่ีช่ือโฟรโดในหนัง

เร่ือง The Lord of the Rings จะเป็นช่วงทีโ่ฟรโดมชีีวติธรรมดา ๆ  ตามประสา

เด็กหนุ่มคนหนึ่ง และอยู่อย่างสงบสุขกับลุงของเขาในหมู่บ้าน 

ระยะที่สอง คือ เสียงเรียกให้ออกผจญภัย (Call to Adventure) เป็น

ช่วงที่ผู้กล้าสัมผัสถึงเสียงเรียกภายในให้ออกจากพื้นท่ีปลอดภัยหรือโลกท่ี 

คุ้นเคย ส�าหรับโฟรโด คือ การเร่ิมออกเดินทางไปพร้อมกับแหวน มีเสียง 

มาบอกว่าเธอมีภารกิจนี้ ซึ่งตัวโฟรโดเองไม่ทราบว่าเป็นภารกิจของเขา เช่น

เดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะที่เมื่อได้พบเจอคนแก่ คนเจ็บ คนตาย โดยไม่ได้

คาดคดิ กม็เีสยีงเรยีกให้พระองค์ต้ังค�าถามว่าแท้ทีจ่รงิแล้วชีวติคอือะไร ถึงแม้ว่า 

พระเจ้าสุทโธทนะ พระบิดาจะพยายามปกปิดหรือสร้างก�าแพงหนาเพื่อให้ 

เจ้าชายไม่ต้องพบเห็นสิ่งภายนอกและท�าให้ชีวิตของเจ้าชายมีความมั่นคงสุข

สบายสักเท่าใดก็ตาม แต่ในที่สุดเสียงเรียกหรือเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงก็เข้ามา

เคาะประตูชีวิตของพระองค์เพื่อให้ออกเดินทางไปค้นพบธรรมะอยู่ดี   

ระยะที่สาม  คือ การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call) ระยะ

นี้อาจเปรียบได้กับการที่เด็กเล็ก ๆ ร้องไห้งอแงเพราะไม่อยากไปโรงเรียน  

ในชีวิตของคนเรา เมื่อมีเสียงเรียกใด ๆ เข้ามาบอกให้ท�าในสิ่งที่แตกต่างออก

ไป เรามกัปฏเิสธเสยีงเรยีกน้ันและบอกกบัตนเองว่าฉนัชอบทีจ่ะอยูใ่นโลกธรรม

ดาสามญัและฉนัเป็นเพยีงคนธรรมดา ระยะนีเ้ป็นจดุสดุท้ายของระดับโลกแห่ง

ชีวิตธรรมดาสามัญ 
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เมือ่เราตอบรับเสยีงเรยีกนัน้ด้วยการปฏเิสธเสยีงจากคนรอบข้างหรอืสงัคม

รอบตัวเราท่ีขอร้องหรือห้ามเราไม่ให้เดินทางออกจากโลกธรรมดาสามัญไป  

เราจะเข้าสู่ระยะที่สี่ คือ การพบครู (Meeting the Mentor) การอภิเษก

เป็นค�าพิธีกรรมที่บ่งถึงการเปลี่ยนผ่านจากที่หนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงในระยะนี้

เป้าประสงค์มิได้ส่งเพียงแค่โจทย์การผจญภัยมาให้เราเท่านั้น แต่จะส่งเพื่อน 

ครู หรือผู้มีทักษะและความสามารถมาช่วยให้เราได้ฝึกฝน เรียนรู้มุมมองใหม่ 

และขยายศกัยภาพของตนเองเพือ่ใช้ในการเดินทางบนเป้าประสงค์ของเรา ครู

หรือมติรทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืหรอืให้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องเรา อาจ

เข้ามาในหลายรูปแบบ เช่น คน จิตวิญญาณ หนังสือ หรือธรรมชาติ 

ระยะที่ห้า คือ การข้ามเขตแดน (Crossing the Threshold)   

เป็นระยะที่เราตัดสินใจและก้าวข้ามขอบของโลกธรรมดาสามัญไปยังอีกโลก

หนึ่งอย่างเต็มตัว ไปพบเงื่อนไข กฏเกณฑ์ และระบบคุณค่าที่เราไม่คุ้นเคย
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 ระยะที่หก คือ การรับบททดสอบ (Tests, Allies, Enemies)  

ส่ิงแรกทีเ่ราต้องเจอเมือ่ออกเดินทางไปยงัอกีโลกหนึง่คอืบททดสอบ ในระยะนี ้

ผู้กล้าจะเจอทั้งมิตรและศัตรู เช่น ในเรื่อง The Lord of the Rings เป็นช่วง

ทีแ่หวนทดสอบโฟรโดว่าเขาจะถกูเผาไหม้กลนืกินด้วยพลงัมหาศาลของแหวน

หรือไม่ หรือการที่เพื่อนที่มาด้วยกันเริ่มทะเลาะกัน แต่สุดท้ายโฟรโดก็เหลือ

แซมซึ่งเป็นเพ่ือนที่ดีร่วมเดินทางไปกับเขาด้วย แซมคอยให้ก�าลังใจ ย�้าเตือน 

เป้าหมายของโฟรโดที่ในบางขณะเขาอาจปฏิเสธหรือหลงลืมไป เช่นเดียว

กับเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงได้รับบททดสอบ และได้รับการช่วยเหลือมากมาย 

จากคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่พระองค์จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า 

ระยะที่ 7 คือ การเข้าสู่ถ�้าภายในสุด (Approach to the Inmost 

Cave) เป็นระยะที่ผู้กล้าจะค้นหาหรือทดลองวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับ

บททดสอบที่เข้ามาระหว่างทาง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตัวตน หรือ

การแสดงออก เพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาได้ ซึ่งเป้าประสงค์จะ

ท�าให้เราเจอทางตันเพื่อให้เราทดลองปรับเปลี่ยนเป็นคนที่เราอาจนึกไม่ถึงว่า

จะเป็นได้ การปรับเปลี่ยนหรือทดลองวิธีการใหม่ ๆ  นี้นอกจากจะเป็นหนทาง

ที่ท�าให้เราเดินทางต่อไปถึงเป้าหมายได้แล้ว ยังเป็นพลังและเป็นความสุขของ

การเดินทางอีกด้วย 

ระยะที่ 8 คือ การเผชิญอุปสรรคสูงสุด (The Ordeal) ระยะนี้เป็นจุด

ที่เป็นแก่นกลางของการเผชิญหน้าและอุปสรรคที่ถึงขีดสุด เป็นช่วงเวลาของ

ความเป็นความตายทีผู่ก้ล้าจะต้องเผชญิกบัสิง่ต่าง ๆ  ภายในตนเอง เช่น เผชญิ

ด้านมดืของตวัเอง หรอืความกลวัทีส่ดุในชวีติ การท่ีคนเราหรอืผูก้ล้าจะยิง่ใหญ่

หรือไปสู่ความประเสริฐได้นั้น ล้วนต้องเดินทางผ่านระยะนี้ทั้งสิ้น 

การก้าวข้ามระยะนี้ไปให้ได้นั้นมีหลายวิธีการ และหนึ่งในวิธีการก้าวข้าม

คอื การท�างานกบัด้านต่าง ๆ  ของตนเอง และหลอมรวมตวัตนด้านทีเ่ราปฏเิสธ

หรือทิ้งไปให้กลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับด้านสว่างของเรา รวมถึงสร้าง 

ความพร้อมที่จะเป็นพ่อหรือแม่ให้กับตนเอง อีกนัยหนึ่งคือการสิ้นสุดลงของ
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การพึ่งพิงทางจิตวิญญาณของเราต่อผู้คนหรือสิ่งภายนอก เพราะเราสามารถ

เป็นผู้ดูแลโลกภายในของตนเองและหลอมรวมตนเองเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว 

ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระองค์ทรงเผชิญกับความยาก

ล�าบากถึงขีดสุด จนถึงจุดที่ท�าให้ท่านสละความกลัวและหลอมรวมตนเอง

เข้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าซ่ึงก็คือพลังงานของแผ่นดินและจักรวาล ในขณะท่ี 

โฟรโดเองก็ถอดเกราะและปลดอาวุธ พร้อมที่จะสละชีวิตตนเองเพื่อภารกิจ 

ที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง

ระยะที่ 9 คือ การรับรางวัล (Reward) ถ้าหากผู้กล้าสามารถก้าวผ่าน

ระยะของการเผชิญอุปสรรคสูงสุดไปได้ เป้าประสงค์จะมอบรางวัล ของขวัญ 

พลังวิเศษ ขุมทรัพย์ ความรัก บทเรียน หรือปัญญาให้แก่ผู้กล้า และผู้กล้า 

จะเกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลงภายในกลายเป็นคนใหม่ที่ต่างไปจากเดิม  

หลังจากที่ผู้กล้าได้รับเอาพลังหรือปัญญาที่มีค่ามาแล้ว การเดินทางของ 

ผู้กล้าจะเข้าสู่ระยะที่ 10 คือ การเดินทางกลับสู่โลกปกติ (The Road 

Back) ในระยะน้ี ผูก้ล้าจะเริม่ตระหนกัว่าเขาควรกลบัไปยงัโลกธรรมดาสามญั  

แต่ทว่า บางคนอาจติดอยู่ในสภาวะของการมีความสุข มีปิติ และมีพลังจาก

การได้รับรางวัลในระยะก่อนหน้า นอกจากนี้เขาอาจรู้สึกกลัวท่ีจะกลับไปใน

โลกปกต ิเพราะไม่ต้องการเปลีย่นแปลงชวีติของตนเองหรอืเริม่เดนิทางใหม่อกี

ครั้ง เพราะในเมื่อสิ่งที่เขาได้รับหรือเป็นอยู่ในระยะนี้ก็สุขสบายราวกับตนเอง

เป็นพระราชาพระราชนิอียูแ่ล้ว  อย่างไรกต็าม เป้าประสงค์จะไม่ยอมให้ผูก้ล้า

ด�ารงอยูใ่นระยะใดระยะหนึง่ไปตลอด เป้าประสงค์จะคอยท�าให้ผูก้ล้าต้องสละ

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้หรอืได้รบัมาออกไปสูภ่ายนอก เพือ่ท�าให้ภายในของผูก้ล้าว่างลง

อีกครั้ง และเกิดพื้นที่ส�าหรับการรับโจทย์ใหม่ ๆ 

ระยะที่ 11 คือ การเกิดใหม่  (The Resurrection) ในระยะนี้ผู้กล้าจะ

เจอบททดสอบที่เขาต้องใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่เคยได้เรียนรู้ระหว่าง

การเดินทาง เพื่อเอาชนะบททดสอบครั้งสุดท้ายนี้ไปให้ได้ ซึ่งจะน�าไปสู ่

การหวนกลับและปรับตัวสู่โลกปกติได้อย่างแท้จริง 
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ระยะที่ 12 คือ การกลับมาพร้อมพลังวิเศษ (Return with Elixir) เป็น

ระยะที่ผู้กล้ากลับไปยังโลกปกติของตนแล้วและท�าการแบ่งปันความรู้ พลัง 

หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมาออกไปสู่โลก หากมองย้อนกลับไป ตั้งแต่ระยะแรก

ของการเดินทาง ผู้กล้าเริ่มจากการเป็นคนธรรมดา ต่อมากลายเป็นผู้แสวงหา 

จากนัน้ความรู้ทกัษะค่อย ๆ  เพิม่พูน และเม่ือเดินทางกลบัมายังโลกปกติกก็ลาย

เป็นผู้สอนหรือให้แบ่งปันให้แก่โลกได้ การเดินทางที่ผ่านมาจะท�าให้เราหรือ 

ผู้กล้าตระหนักได้ว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมิใช่ของเรา หากแต่เป็นสิ่งที่รับมาเพื่อน�า

ไปรับใช้โลกและสร้างประโยชน์แก่ชีวิตผู้อื่น 
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ในกจิกรรมทีใ่ห้นึกบคุคลทีเ่ราช่ืนชอบ บคุคลเหล่านีล้้วนได้ผ่านการเดนิทาง

ทัง้ 12 ระยะนีม้าแล้วเช่นกนั และมกีารแบ่งปันสิง่ทีเ่ขาได้รบัออกไปท�าให้เราได้

รบัแรงบนัดาลใจจากบคุคลเหล่าน้ัน ในกรณขีองพระพทุธเจ้า เมือ่ทรงตรสัรูแ้ล้ว  

ชั่วขณะหนึ่งก็มีความลังเลในการกลับมาเผยแผ่ธรรมะในโลกมนุษย์ แต่ใน 

ท้ายทีสุ่ด พระพทุธองค์ทรงเลอืกทีจ่ะแบ่งปันความรูอ้อกไปเพือ่ช่วยให้ผูอ้ืน่ได้

บรรลุธรรมเช่นเดียวกับพระองค์

หลังจากอธิบายเกี่ยวกับการเดินทางของผู้กล้าทั้ง 12 ระยะแล้ว วิกรัม

ให้ผู้เข้าร่วมท�าแบบฝึกหัดจับคู่กันเล่าถึงการเดินทางของชีวิตท่ีผ่านมาจาก

กรอบความคิดการเดินทางของผู้กล้า ว่ามีประสบการณ์ใดท่ีมีความหมาย

หรือมีอิทธิพลต่อการเดินทางในชีวิตของเรา ทั้งด้านหน้าท่ีการงาน ความรัก  

ความสัมพนัธ์ครอบครวั การเป็นพ่อแม่หรอืการเป็นลกู โดยเลอืกเรือ่งราวของ

การเดินทางมาเพียงเรื่องเดียวเพื่อแบ่งปันให้แก่คู่ของตน การเดินทางนั้นจะ

ใหญ่หรือเล็กก็ได้ 

วิธีการเล่าคือ ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว โดยสมมุติให้แต่ละจุดที่ก้าวไป

เป็นการเดินทาง 12 ระยะ เมื่อก้าวไปถึงในแต่ละจุด ให้หยุดเดินแล้วเล่าถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางในระยะนั้น ๆ แล้วเคลื่อนไปอีกจุดหน่ึง 

จนครบ ผู้เข้าร่วมสามารถพูดทีละคนจนครบทั้ง 12 ระยะก่อนแล้วจึงค่อย

เปลี่ยนคนเล่า หรือสลับกันเล่าไปทีละจุดก็ได้ 

หัวใจหลักคือ ต้องมีการถอดบทเรียนออกมาในแต่ละจุดที่เดินไป และ 

รับฟังอีกฝ่ายหนึ่งอย่างตั้งใจ 

หลังจากท�ากิจกรรมการเดินทางของผู้กล้าเสร็จส้ิน ผู้เข้าร่วมได้สะท้อน

ความคิดเห็นไว้ดังนี้

ผู้เข้าร่วม : อยากขอบคุณเรื่องราวของคนที่จับคู่ด้วย เร่ืองของเขาเป็น

ตัวแทนที่ท�าให้ตนเองรู้สึกว่าเบื้องบนมีจริง ไม่ว่าจะเรียกว่าพระเจ้า จักรวาล 

แบบฝึกหัด
การเดินทางของผู้กล้า
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ข้อมูลเกีย่วกับแนวคิดการเดินทางของผู้กล้าในแต่ละระยะ 
ติดอยู่โดยรอบห้องอบรม
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หรือชื่อใดก็ตาม มันคือพลังงานอย่างหนึ่งที่ท�าให้เราเจอสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์

ของเรา ได้ยินเรื่องราวดี ๆ ที่ท�าให้เราต่อยอดไปข้างหน้าได้ เชื่อว่าเรื่องราว

ของแต่ละคู่ที่ได้แลกเปลี่ยนกันนั้นสามารถรับใช้กันและกันได้ 

ผู้เข้าร่วม :  กิจกรรมนี้มหัศจรรย์ในแง่ที่ว่า เมื่อเราได้กลับไปพิจารณา

สิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยท�ามานั้น ท�าให้เราได้เติมเต็มการเรียนรู้ท่ีเรามองข้ามไป

ในแต่ละจุดมากขึ้น และท�าให้ทราบว่าเป้าประสงค์หลักของเราขัดแย้งกับ

เป้าประสงค์รองอย่างไร และจะเราดูแลเป้าประสงค์ทั้งสองอย่างไร เพราะทั้ง

เป้าประสงค์หลกัและเป้าประสงค์รองล้วนส�าคญักบัเรา กจิกรรมนีท้�าให้ได้มติิ

ใหม่ของความคิด และเป็นเครื่องมือที่ดีในการวางแผนอนาคตด้วย

เราสามารถถ่ายทอดกระบวนการในกิจกรรมนี้ให้แก่คนที่ก�าลังต้องการ

บรรลุวัตถุประสงค์ในชีวิตของเขา เพราะจะช่วยให้เขามองเห็นเหตุการณ์ที่

ก�าลังเผชิญอยู่ได้ชัดเจนขึ้น และท�าให้ทราบว่าควรจะดูแลหรือจัดการสิ่งท่ี 

เกิดข้ึนอย่างไร เม่ือเราเดินทางตามกระบวนการนี้ท�าให้เราได้สิ่งท่ียิ่งใหญ ่

มาก ซึ่งก็คือ อิสรภาพของเราและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของเรา

ผู ้เข้าร่วม :  เมื่อเดินทางครบ 12 ระยะไปแล้วรอบหนึ่งก็คิดว่า

ตนเองเกิดปัญญาญาณแล้ว แต่รู ้สึกว่าการเดินทางยังไม่จบจึงเดินวน

รอบใหม่อีกครั้งแล้วยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจอศัตรู

หรืออุปสรรคที่หนักขึ้น อย่างไรก็ตาม เราได้พบกับแสงสว่างหรือผู้ท่ีช้ีทาง

ให้เราหลุดพ้น และ ณ วันที่เราหลุดพ้น เราถอดเกราะออกได้หมด ท�าให้  

ณ วันนี้ เราเป็นคนที่พร้อมจะให้ได้อย่างแท้จริง สามารถจะแบ่งปันและ

ถ่ายทอดบทเรียนของตนเองที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ท�าให้เรียนรู้ว่าแม้เส้นทางท่ี 

เต็มไปด้วยบททดสอบที่หนักหนาสาหัส แต่ถ้าหากเรายังไม่สามารถผ่านมัน 

ไปได้จรงิ ๆ  จักรวาลจะเรียกเราให้มาเผชิญบททดสอบซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนถึงวันที ่

เราหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง

วิกรัม : ถ้าอธิบายในภาษาของดวงจิต สิ่งที่ท�าให้เราเผชิญบททดสอบ

รอบแล้วรอบเล่า คือการท่ีเราอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะท่ีจริงแล้ว ค�าว่า
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ประสบความส�าเร็จ หรือผิดพลาด ล้วนเป็นค�าที่มนุษย์ให้ค�าจ�ากัดความเอง  

เป็นความคิดมิใช่ความจริง และเราสามารถเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรา

ต้องการ

ณัฐฬส : ส�าหรับผมรู้สึกว่าเราไม่จ�าเป็นต้องเดินให้ครบรอบ เราเพียงแต่

ตระหนักรู้ถงึสิง่ทีเ่ราก�าลงัเผชญิอยู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ความทกุข์ และไว้วางใจ

ในเส้นทางของเราว่าก�าลงัช่วยขดัเกลาของขวญัทีม่อียูใ่นตวัเรา อย่างน้อยของ

ขวัญที่ได้รับก็คือความไว้วางใจ

ผูเ้ข้าร่วม :  ระหว่างเดินมคี�าถามเกดิข้ึน คือ ยิง่เรามีประสบการณ์ในเส้นทาง 

ผู้กล้ามากขึ้น เราจะยิ่งเดินทางไปได้เร็วขึ้นในประสบการณ์อื่น ๆ ใช่หรือไม่? 

วิกรัม : ใช่ครับ

ผู้เข้าร่วม : สิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้ คือ การสะท้อนความเจ็บปวด

ที่เราเจอในทุก ๆ ไตรมาสของการเดินทาง ในตอนแรกรู้สึกว่าตนเองกลัว 

ความเจ็บปวดจากบททดสอบที่เข้ามา แต่เมื่อนึกย้อนกลับไปในหลายช่วง

ของชีวิตก็พบว่าถ้าเราผ่านบททดสอบมาแล้ว คราวนี้เมื่อเราอยู่บนเส้นทาง

ใหม่ เราจะทราบว่าสิ่งที่เราต้องเจอต่อไปคืออะไร ท�าให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้น 

และที่กล่าวกันว่าจะมีบางอย่างที่เราอาจต้องละท้ิงหรือเกิดใหม่ โดยส่วนตัว 

รู้สกึว่าเราไม่ได้ทิง้สิง่เดิมไปเสยีทเีดียว แต่น�ามาต่อยอดไปกับโจทย์ใหม่ของเรา  

คล้ายเป็นการเดินทางทีท่ิง้ร่องรอยบางอย่างให้คนรุน่หลงั เพือ่จะได้ระมดัระวงั

ไม่ให้ตกหลุมตรงทีเ่ราเคยตกมาก่อน และเราเองก็เช่นกนั เมือ่เราเดนิวนมาใหม่  

เราจะไม่ตกหลุมเดิม ท�าให้เราเดินทางได้เร็วขึ้น 

อดิศร : มีหลายครั้งที่เราเดินจนครบทุกระยะแล้ว แต่เราก็ยังต้องกลับมา

เดินวนใหม่อีกรอบ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีบางอย่างที่ไม่จบสมบูรณ์ใน

การเดินทาง ส�าหรับผมการเดินทางเป็นเส้นทางยาวไกลที่ยังไม่จบ ณ ตรงนั้น

วิกรัม : สิ่งที่คุณพูดมานั้นส�าคัญมาก ในการอบรมนี้มีผู ้น�าหลายคน 

เวลาที่เราพูดว่ามีบางอย่างยังไม่สมบูรณ์แม้จะจบการเดินทางทุกระยะแล้ว  

ส่ิงน้ีอาจเป็นเพราะบางอย่างท่ีว่านั้นไม่ได้จบท่ีตัวเรา แต่ต้องจบท่ีกลุ่มหรือ
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ผู้เข้าอบรมจับคู่ผลัดกันเล่าถึงการเดินทางในชีวิตทีผ่่านมา 
ภายใต้กรอบความคิดการเดินทางของผู้กล้า
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ชุมชนของเรา หน้าที่ของเราคืออ�านวยการให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนในกลุ่มหรือ 

ชุมชนก่อน จึงจะเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์ การเดินทางเช่นนี้แม้ว่าจะเป็น 

การเดินทางของเราเอง แต่ก็เป็นการเดินทางของผู ้อื่นและชุมชนด้วย  

เป็นการร่วมเดินไปบนเส้นทางเดียวกนั คนทีเ่ป็นโค้ช กระบวนกร ผูน้�า ก็เช่นกนั 

มักจะมีผูค้นมาหาเราบ่อยครัง้เพ่ือให้เป็นเพ่ือนร่วมเดนิทาง ช่วยเหลอื หรอืเตมิ

ในสิ่งที่เขาขาด ท�าให้เส้นทางของเขาสมบูรณ์ขึ้น

ณฐัฬส : เส้นทางของแต่ละคนอาจดูเหมอืนเป็นเส้นทางของปัจเจกหรอืเป็น

งานส่วนตวัของเรา แต่แท้ทีจ่ริงแล้ว เราก�าลังท�างานให้กับครอบครวัหรอืสงัคมท่ี 

เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ในยุคสมัยนี้ บางคนศึกษาพุทธประวัติแล้วตีความ 

ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะละทิ้งครอบครัวเพื่อ 

เป้าหมายของตนเอง แต่ถ้าหากพิจารณาเส้นการเดินทางของพระพุทธองค์  

จะพบว่าท่านทรงยอมทิง้ความสขุส�าราญ ความมัน่คง หน้าทีก่ารงานทีต้่องดแูล 

แล้วออกเดนิทางตามล�าพงัไปสูโ่ลกพเิศษทีไ่ม่รูว่้าจะมสีิง่ใดเกดิข้ึนบ้าง หรอืจะ

ได้สิ่งใดกลับมาหรือไม่ และเมื่อกลับมายังโลกปกติแล้ว ท่านได้น�าธรรมะหรือ

ความจริงที่ยิ่งใหญ่มาแบ่งปันกับโลก 

 ส่วนตัวผมเองไม่ได้แบ่งปันต่อโลกด้วยความรู ้สึกว่าต้องท�า แต่มา 

จากการที่ความสุขของผมขึ้นอยู่กับอิสรภาพของผู้คน ซึ่งผมไม่ได้รู ้สึกว่า

เป็นภาระที่หนักอึ้ง การแบ่งปันนี้มาจากการที่ตัวเราสัมผัสถึงความสุขหรือ 

ความประเสริฐของชีวิตที่อิสระและจากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นสรรพชีวิต 

เช่ือมโยงกันมากกว่า ตอนท่ีผมออกไปแสวงหา (quest) ครั้งแรก อาจารย ์

เข้ามาแต่หวัใจของผมแล้วบอกว่า “ขอบคุณทีเ่ธอพร้อมจะเตบิโตขึน้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ และขอบคุณที่เธอพร้อมจะล�าบากท�างานนี้เพื่อชุมชนของเรา”  

ณ ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดข้ึนคืออะไร ผมเพียงแต่ร้องไห้เพราะได้รับ

พรจากอาจารย์ ท่านท�าให้ผมเห็นว่าการกระท�าเล็ก ๆ ของผมที่พร้อมจะ 

เรียนรู้บางส่ิงที่ยิ่งใหญ่และพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นมีความหมายต่อโลก

ใบนี้ โดยไม่ต้องวางแผนว่ากลับมาแล้วจะต้องท�าสิ่งใดให้โลก 
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เพ่ือนร่วมทางทีส่นับสนุนและทา้ทายต่อเปา้ประสงค์

หลังจากที่ได้เห็นเส้นการเดินทางตามเป้าประสงค์ของตนเองในภาพรวม

แล้วก็เข้าสู่การใคร่ครวญและท�าความเข้าใจสิ่งที่อยู่ร่วมกับเราในการเดินตาม

ทางแห่งเป้าประสงค์ที่จริงแท้ วิกรัมอธิบายว่าในเส้นทางของเป้าประสงค์ท่ี

จริงแท้นี้ เราจะพบทั้งเพื่อน ครู คนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิต พี่เลี้ยงที่เข้ามา

ช่วยดูแลและโอบอุ้มเราในขณะเดินทาง หรืออาจเป็นคนที่เข้ามาประเมินเรา 

หนังสือสักเล่ม หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาส่ือสารกับเราว่าหนทางนี้เป็นหนทาง 

ทีใ่ช่และให้ไปต่อ  เพือ่นร่วมทางเหล่านีอ้ยูใ่นฝ่ังทีส่นบัสนนุเราให้เดนิทางตาม

เป้าประสงค์ที่จริงแท้ 

ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของเพื่อนร่วมเดินทางที่ท้าทายต่อเป้าประสงค์

ของเรา ซ่ึงเราจะพบกับค�าวพิากษ์วจิารณ์ในตัวเรา และคนท่ีมาช่วยเราปกป้อง

พื้นที่ปลอดภัยของเรา รวมถึงศัตรูที่มาบอกเราว่าอย่าเดินทางเพราะมัน 

เจ็บปวด หรือแม้แต่ปมในวัยเด็กที่ท�าให้ระลึกถึงความเจ็บปวด ณัฐฬสกล่าว

เสริมว่าเพื่อนร่วมทางที่อยู่ในฝั่งท้าทายมีอยู่สามแบบ คือ เหตุการณ์ บุคคล

แวดล้อมที่วิพากษ์วิจารณ์เรา และคนในตัวเราหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

ในตัวเอง

กล่าวโดยสรุป คือ บนเส้นทางของเป้าประสงค์นี้มีคู่เดินทางสองประเภท 

คือ ประเภทแรกเป็นคู่เดินทางในลักษณะเชิงบวก ซึ่งจะคอยชื่นชมหรือ

สนับสนุนเราให้เดินทางตามเป้าประสงค์ได้ส�าเร็จ และอีกประเภทหนึ่ง คือ 

คู่เดินทางที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ หรือท้าทายเรา ซึ่งบางครั้งเสียงนี้ดังจนเรา

เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

หลังจากนั้นวิกรัมให้ผู้เข้าอบรมได้ท�ากิจกรรมเพื่อท�าความเข้าใจเพื่อน 

ร่วมทางแต่ละฝั่งของตนเอง โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ว่าจะท�างานกับ

เพือ่นร่วมทางฝ่ังใดก่อน และพ้ืนทีห้่องถกูแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คอื ฝ่ังเพือ่นร่วมทาง

ที่สนับสนุน และฝั่งเพ่ือนร่วมทางที่ท้าทาย เมื่อผู้เข้าร่วมเลือกฝั่งได้แล้วก็จับ

กลุ่มกันภายในฝั่งที่ตนเองเลือก 
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วิกรัมอธิบายขั้นตอนของท�ากิจกรรมว่า “ขั้นตอนแรก ให้ระบุว่าเราอยู่บน

เส้นทางเดนิจากจดุไหน ระบชุือ่เพือ่นร่วมทางในจดุนัน้ ๆ  หากมเีพือ่นร่วมทาง

มากกว่าหนึ่งคน ให้ระบุชื่อไม่เกิน 4 ชื่อ และให้เรียงล�าดับความส�าคัญของ

เพื่อนร่วมทางจากชื่อที่ระบุ 

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ชื่อแล้ว ให้ระบุบทบาทหรือความสัมพันธ์ของ 

เพื่อนร่วมทางที่มีต่อตนเอง เช่น เป็นพ่อแม่หรือเป็นลูก เป็นเจ้านายลูกน้อง 

หรอืเป็นเพือ่น ทดลองล�าดบัความส�าคญักบัเพือ่นร่วมทางแต่ละชือ่เพือ่สงัเกต

พลวัตของอ�านาจว่า เรากับเพื่อนร่วมทางของเรา ใครมีอ�านาจมากกว่ากัน

ขั้นตอนที่สาม ให้คาดเดาว่าเพื่อนร่วมทางแต่ละชื่อมีวัตถุประสงค์ใด  

จึงเข้ามาในชีวิตของเรา 

หลังจากนั้น วิกรัมให้ผู ้ เข ้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพื่อน 

ร่วมทางที่สนับสนุนและท้าทายต่อเป้าประสงค์ โดยให้จับกลุ ่มสนทนา 

เกี่ยวกับเพื่อนร่วมทาง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสนทนาถึงเพื่อนร่วมทาง 

ฝ่ังใดก่อน เมือ่ผูเ้ข้าอบรมสนทนากนัเสรจ็สิน้แล้วในฝ่ังแรก เวลาของการอบรม

วันที่สองก็หมดลง

แบบฝึกหัดเพ่ือนร่วมทาง
ที่สนับสนุนและท้าทายต่อเป้าประสงค์
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ในช่วงเช้าของการอบรมวันที่สาม วิกรัมได้ให้ผู้เข้าร่วมท�ากิจกรรมเพื่อน

ร่วมทางทีส่นบัสนุนและท้าทายต่อเป้าประสงค์ทีต่่อเนือ่งมาจากในช่วงท้ายของ

วันที่ 2 โดยให้สนทนากันต่อเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทางอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อผู้เข้าอบรม

ท�ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว วิกรัมได้เชิญให้ผู้เข้าอบรมสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับจาก

กจิกรรมน้ีในวงใหญ่ โดยเริม่จากเพือ่นร่วมทางในฝ่ังทีท้่ายต่อเป้าประสงค์ก่อน 

ผู้เข้าร่วม : เพื่อนในกลุ่มแนะน�าให้เราลองย้ายคนหรือเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความท้าทายไปอยู่ข้างๆ เป้าหมายที่ปลายทาง แทนที่จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้

เป็นสิ่งรบกวนหรือทดสอบ ก็ปรับมุมคิดให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักให้ไป 

สู่เป้าหมายได้มั่นคงและรวดเร็วข้ึน การท�าเช่นนี้ท�าให้ได้ตระหนักว่าการท่ี

เรามีสิ่งท้าทายเหล่านี้เข้ามาในชีวิตหมายความว่าเราก�าลังอยู่บนเส้นทางของ

เป้าประสงค์ที่จริงแท้ของเรา 

ผู้เข้าร่วม :  สิ่งที่ได้จากกิจกรรม คือ ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราขึ้น

อยู่กับความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางของ

การอบรมวันที ่3

หลอมรวมเปา้ประสงค์
สู่การเดินทางในชีวิตจริง

เพ่ือนร่วมทางที่ท้าทายต่อเป้าประสงค์
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เราว่าชัดเจนมากเพียงใด ถ้าหากเรายังมองเห็นไม่ชัดเจน เราจะออกเดินทาง

ไปอย่างไม่มีทิศทาง เกิดอารมณ์ต่าง ๆ  ที่ปะปนกันไปมา แต่เมื่อเราเห็นภาพที่

ชัดเจนแล้ว เราจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเพื่อนร่วมทางที่เข้ามาท้าทายเรานั้นมิใช ่

ความท้าทายหรืออุปสรรคที่แท้จริง แต่เป็นสิ่งที่เราไปตีความเองเสียมาก  

ถ้าหากเราเพ่งความสนใจไปตรงจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไป สิ่งใด ๆ ท่ี 

เข้ามาในทางเดนิของเรา เรากจ็ะเหมาเอาว่าสิง่นัน้เป็นอปุสรรค แต่เม่ือเราเหน็ 

ภาพชัดเจนขึ้น เราจะสามารถมั่นคงและอยู่กับเป้าประสงค์ของเราได้ดีขึ้น

ผู้เข้าร่วม : ถ้าหากการเดินทางของผู้กล้าไม่มีแรงต้านเลย เราจะไม่ออก

เดินทาง หรืออาจไม่มีแรงผลักให้เราเคลื่อนไปข้างหน้า 

ณฐัฬส : โจเซฟ แคมเบลล์ กล่าวว่ายามทีเ่ราเผชิญหน้ากบัมงักรตวัใหญ่ทีส่ดุ  

สิ่งเดียวที่เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับมันได้ คือ การจริงแท้กับหัวใจตนเองว่าเรา

ต้องการอะไร และแรงต้านเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้เราถามตนเองได้ลึกและ 

ชัดเจนขึ้น

ผูเ้ข้าร่วม :  ความท้าทายของผมส่วนใหญ่มาจากเสียงวจิารณ์ภายในตนเอง  

เมื่อก่อนจะได้ยินเสียงที่บอกว่า “แน่ใจแล้วหรือ” “คิดดีแล้วหรือ” ได้ยิน 

เช่นนี้มาเรื่อย ๆ แล้วค่อย ๆ ก้าวข้ามเสียงเหล่านี้ไป แต่ช่วงท่ีผ่านมาเสียง

วิจารณ์ภายในเหล่านีด้งัขึน้ มนัอาจจะถึงเวลาทีผ่มต้องเชือ่มัน่ในตวัเองได้แล้ว 

ผู้เข้าร่วม : เสียงค้านทั้งภายนอกและภายใน ช่วยท�าให้คนเราหาวิธีการ 

ไปสู่เป้าประสงค์ได้ดยีิง่ขึน้ เพราะเสยีงเหล่านีเ้ป็นเสยีงทีท่�าให้เราได้คดิค้นหรอื

มองหาวิธีการที่กลมกล่อมและเหมาะกับตัวเราในการเดินตามเป้าประสงค์ 

โดยที่ไม่พุ่งไปข้างหน้าแรงเกินไป

ณัฐฬส : เสียงที่ท้าทายต่อเป้าประสงค์เหล่านี้เป็นเสียงที่ชวนให้เรานึกถึง

วิธีการที่สร้างสรรค์กว่าเดิม หรือชวนให้เปล่ียนแว่นแบบใหม่ในการมองโลก 

วิธีการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณได้พูดคุยกับเสียงที่มาท้าทายเหล่านี้ 

ผู้เข้าร่วม : ศัตรูหรือเพื่อนร่วมทางที่ท้าทายไม่ได้ตั้งใจท�าสิ่งใด ๆ กับเรา 

พวกเขาเป็นธรรมชาติเช่นนั้นของเขา สิ่งส�าคัญคือเราจะแปลความเสียงหรือ

เพื่อนที่ท้าทายเหล่านี้ว่าอย่างไร และน�ามาใช้ประโยชน์อย่างไรมากกว่า 
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ผู้เข้าอบรมจับคู่สนทนาเกีย่วกับแนวทาง 
ในการน�าเป้าประสงค์ทีไ่ด้ค้นพบระหว่างการอบรม  

มาหลอมรวมให้เข้ากับชีวิตประจ�าวันของตนเอง
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ผูเ้ข้าร่วม : ผมคดิว่าถ้าคนเราไม่มเีพือ่นทีท้่าทายต่อเป้าประสงค์ เรากค็งไม่

มานัง่ล้อมวงกนัตรงน้ี ผมรูส้กึว่าเพือ่นร่วมทางคนน้ีเป็นเพือ่นท่ีดีคนหนึง่ทีเดยีว  

ถ้าโธมสั อลัวา เอดสัินไม่ล้มเหลวในการทดลอง ก็จะไม่สามารถค้นพบหลอดไฟ 

ที่ส่องสว่างได้ 

ผู้เข้าร่วม : จากที่ได้พูดคุยกันพบว่าคนในกลุ่มเจอศัตรูคล้าย ๆ กัน 

คือ ความลังเลสงสัยว่าเราจะเดินทางแบบก้าวกระโดดดีไหม และได้ค้นพบ 

บางสิ่งตรงกับสิ่งที่วิกรัมพูดในวันแรกซ่ึงก็คือ บางครั้งคนเราต้องเผชิญกับ 

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับเราโดยสิ้นเชิง หรือต้องเจอเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาก  

เพ่ือให้เรามีวิวัฒนาการหรือการก้าวกระโดดที่รวดเร็ว  ในส่วนของตนเองม ี

การเดินทางที่รวดเร็วเหมือนกระโดดหน้าผา ซึ่งท�าให้เจ็บปวดและมีบาดแผล 

เมื่อได้ท�ากิจกรรมการเดินทางของผู้กล้าก็พบว่าเรามีการเดินทางมานับครั้ง

ไม่ถ้วนแล้ว 

ในส่วนความลังเลสงสัยซึ่งมารบกวนเรานั้นเป็นความไม่นิ่งของเราเอง  

ซึ่งวันน้ีเราค้นพบเป้าหมายว่าเราจะไม่สั่นสะเทือนไปกับความลังเลสงสัยนั้น 

เน่ืองจากในชีวิตเรามักได้เจอกับความสุดโต่งที่เข้ามาท�าให้เราเป็นเหมือน

เหล็กทนไฟ แม้กระนั้น เราเจอไฟเพียงเล็กน้อยก็ยังคงรู้สึกร้อนอยู่ เราจึงคิด

ได้ว่าความสงสัยที่เกิดขึ้นนั้นมาเพื่อจะสอนเราว่าจงหนักแน่นเหมือนหินผา

หรอืภเูขาใหญ่ มาฝึกเราให้ไม่มสีิง่ใดมาสะเทอืนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเสยีงนนิทา 

ว่าร้าย หรือการสาดโคลนใด ๆ 

ณัฐฬส : ขอบคุณทุกคนที่แบ่งปัน การใคร่ครวญเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทาง 

ที่ท้าทายเป้าประสงค์ ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์

กับเราอาจมีของขวัญบางอย่างให้กับเรา ท�าให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ มีแรง

ก้าวไปข้างหน้า และท�าให้เราจริงแท้กับเส้นทางเดินชีวิตของตนเองมากขึ้น 

จากน้ัน คุณณัฐฬสเชิญผู้เข้าร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการสนทนาเก่ียวกับ

เพื่อนร่วมทางฝั่งที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์ ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้
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ผู้เข้าร่วม : ที่ผ่านมาในชีวิตไม่ค่อยท�างานกับเพื่อนร่วมทางที่เป็นมิตร  

เมือ่ได้กลบัมาท�างานกบัเพือ่นร่วมทางในฝ่ังนี ้รูส้กึว่าเป็นพลงัท่ีโอบอุม้ดแูลเรา 

แต่ก็ขับเคลื่อนเราไปบนทางของเป้าประสงค์เช่นกัน 

ผูเ้ข้าร่วม : เมือ่นกึถงึคนทีส่นบัสนนุเรา รูส้กึว่ามเีพือ่น รูส้กึอบอุน่ เหมอืน

ได้เติมพลังระหว่างที่เราเล่าเรื่องราว และท�าให้เราคิดถึงบุคคลผู้นั้น รู้สึก

ขอบคณุทีเ่ขาช่วยเหลอืเรา ท�าให้เรามพีลงัและกลบัมาอยูก่บัเป้าประสงค์ทีแ่ท้

จริงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เป้าประสงค์ของเขาก็มีความคล้ายคลึงและสอดคล้อง

กับเรา เราและเขาสามารถคุยเรื่องเดียวกันได้ ไม่ตัดสิน รับฟัง และเดินไป

ด้วยกันได้ 

ผู ้เข้าร่วม : เพื่อนร่วมทางที่สนับสนุนเป้าประสงค์เข้ามาเพื่อสร้าง 

ความสมดลุ ช่วยให้เราสลายพลงังานลบ และเป็นเพือ่นร่วมทางทีม่าช่วยเสรมิ 

ฐานคดิของเรา ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัเราอาจเปรยีบได้กับความสมัพนัธ์

ในรปูแบบของครกูบัศษิย์ เขามาเพ่ือเป็นครูให้เราได้เรยีนรูว่้า ถ้าหากเราติดอยู่กับ

พลังงานลบบนเส้นทางของเป้าประสงค์ เราจะถูกสูบพลัง เพื่อนร่วมทางจึง

มาท�าให้เราสมดุลขึ้นและใช้ชีวิตต่อได้ คล้ายกับเราเป็นจักรยานแบนๆ ที่ถูก

สูบลมขึ้นมา

ผูเ้ข้าร่วม : คนทีส่นบัสนนุเราอาจไม่ได้มอบสิง่ใดสิง่หนึง่ให้เรา แต่ท�าให้เราได้ 

เรียนรู้จากเขาผ่านค�าพูด การกระท�า หรือแม้แต่ธาตุแท้ในตัวเขา แม้ว่าเขาจะ

ปฏิบัติต่อคนอื่น ๆ เหมือนกันกับเรา แต่เมื่อเราเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ในตัวเขาเป็น

ส่ิงที่ดี เราก็สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเขามาใช้สถานการณ์ท่ียากล�าบาก

ส�าหรับเราได้

ผู้เข้าร่วม : มิตรเข้ามาสนับสนุนด้วยวัตถุประสงค์สองประการ ประการ

แรก คือ เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่คอยเตือนสติให้กันและกัน ประการท่ีสอง 

คือ เป็นตัวเร่งให้เราเคลื่อนจากระยะการเดินทางของผู้กล้าในระยะท่ี 10  

เพ่ือนร่วมทางที่สนับสนุนเป้าประสงค์
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ผู้เข้าอบรมผลัดกันเล่าถึงเพ่ือนรวมทางทีส่นับสนุนและท้าทายต่อ
เป้าประสงค์ในชีวิตของตนเอง
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ไปยังระยะที่ 12 ได้เร็วขึ้น หลังจากกลับสู่โลกความจริง เมื่อเราได้วิชามาแล้ว 

แต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนคนนี้เราก็จะไม่สามารถส่งต่อความรู้ได้ ดังนั้นโจทย์ต่อไป

ของเราคือการปลดปล่อยความรู้และไม่ยึดติด เพราะความรู้ล้วนมีอยู่แล้วใน

โลกธรรมชาติ และโจทย์ถัดไปอีกเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ 

ผู้เข้าร่วม : กิจกรรมน้ีท�าให้ผมได้ระลึกถึงการสนับสนุนที่ตัวเองได้รับ

ด้วยความรู้สึกขอบคุณ ถ้าไม่มีพื้นที่ให้ได้พูดคุยเรื่องนี้ผมก็คงนึกไม่ถึงว่า 

แท้ที่จริงแล้วเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องที่ก�าลังท�าอยู ่ ซ่ึงท�าให้ผมม ี

มุมมองต่อคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ในการพูดคุยกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วม

ท่านหนึง่ได้ตระหนกัว่าคณุพ่อคณุแม่สนบัสนุนเขาอยูเ่ช่นกนั เขาได้สะท้อนถงึ 

ความรู้สึกกตัญญู ความรู้สึกขอบคุณ และกลับไปเชื่อมโยงกับคุณค่าและ

พลังงานนี้ในตัวเขา 

ผู้เข้าร่วม : เพื่อนร่วมทางที่สนับสนุนเราพูดกับเรามานานแล้ว แต่เรา

ไม่เคยได้ยินหรือให้ความส�าคัญกับเสียงน้ัน อาจเป็นเพราะเรามีความรู้สึก

กลัว ไม่มั่นใจ และยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างหนักแน่น ท�าให้เรา

ไปดูถูกเสียงเหล่านี้ แต่เมื่อเหตุการณ์หลายอย่างประจวบเหมาะ สายตา

ของเราที่พร่ามัวมานานก็ชัดเจนขึ้น รู ้สึกขอบคุณเขาและรู ้สึกผิดปะปน

เข้ามาด้วย เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนส�าคัญมาก และเราเองก็อยากสนับสนุน

เขากลับไปบ้าง ไม่ใช่เขาเป็นผู้ให้เราฝ่ายเดียว เราพยายามจะเปลี่ยนแปลง

ตนเองซึ่งท�าได้ไม่ง่าย อาจจะเป็นเพราะเราไม่อ่อนโยนพอ บางจังหวะที่เราม ี

ความรู้สึกตัว เราจะสามารถอ่อนโยนได้ 

ผู้เข้าร่วม : ผมเปรียบตัวเองในการเดินทางไปบนเป้าประสงค์เหมือน

กับการที่ผมขับรถไปในพื้นที่หนึ่งในช่วงกลางคืน ต่อให้เรามีสัญญาณน�าทาง 

ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เมื่อเราขับไปเจอ 

ทางคดเคีย้ว เพ่ือนร่วมทางท่ีคอยสนบัสนนุจะท�าหน้าทีเ่หมอืนไฟส่องทางข้าง

หน้า ค่อยๆ ท�าให้เราเชื่อในหนทางท่ีอยู่ตรงหน้าและมีความเช่ือมั่นในตัวเอง

ขึน้ทลีะน้อย ซึง่เราอาจไม่ต้องไปถงึปลายทางภายในครัง้เดยีวกไ็ด้ ในส่วนของ 



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

198

เพ่ือนร่วมทาง เมื่อเขาได้ท�าหน้าท่ีของเขา เขาเองก็ได้รับความสุขใจเช่นกัน 

นอกจากนี้ในกลุ่มยังคุยกันถึงพลังของการอยู่กับปัจจุบันว่า ถ้าเรานิ่งสงบ

จากภายในได้ เราจะเกิดการตื่นรู้ขึ้น และเราควรเชื่อสารหรือข้อความที่ได้รับ 

จากการตื่นรู้นั้นและท�าให้มันเป็นจริง

ผู้เข้าร่วม : ผมพบว่าการที่เพื่อนร่วมทางที่สนับสนุนเป้าประสงค์เข้ามาใน

เส้นการเดินทางของเราจะมีเป้าประสงค์สองแบบ แบบแรกคือเป้าประสงค์

ร่วม และเป้าประสงค์ส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกับที่เรามี เมื่อได้ท�ากิจกรรม

นี้ ท�าให้เราได้ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต และพบว่าการสนับสนุนของ

มติรเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเป้าประสงค์ร่วมหรอืส่วนตวักล้็วนแต่สนบัสนนุ

เราจากความรกัทัง้สิน้ การตระหนกัรู้นีท้�าให้ผมหนักลบัมาคดิกบัตนเองว่าเรา

ไม่ควรมีเงื่อนไขของความรักที่มอบให้ครอบครัว เพราะการสร้างเงื่อนไขของ

ความรักนัน้ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของผมเอง ถ้าหากเรามอบความรกัให้ 

เป้าหมายร่วม กถ็อืเป็นการสร้างความสขุร่วมให้แก่ผูค้น ณ ตรงนัน้ด้วย ท�าให้

เกดิพลงัในการขบัเคลือ่นเป้าประสงค์ต่อไป ส่วนประเดน็เรือ่งความจรงิแท้นัน้ 

ก่อนที่เราจะมอบให้ผู้อื่นเราอาจต้องท�าให้เกิดกับตัวเราและครอบครัวก่อน  

ผมค้นพบว่าความรักที่แท้ขึ้นอยู ่ที่ตัวเราว่าจะมอบให้เขาในลักษณะใด  

อาจไม่ต้องสร้างเง่ือนไขว่าเราต้องได้รบัอะไร แต่เป็นโอกาสทีเ่ราจะให้ความรกั

ไปแล้วเกิดความรักร่วมกัน

ก่อนทีจ่ะให้ผูเ้ข้าอบรมได้ใคร่ครวญการน�าพาสิง่ทีเ่รยีนมาตลอดสามวันไป

ใช้ในชีวิตจริง วิกรัมได้กล่าวน�ากระบวนการเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมปลดปล่อย

ความกังวลใด ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ และให้มีสภาวะท่ีพร้อมในการเดินตาม

เป้าประสงค์ต่อไป 

การหลอมรวมเป้าประสงคเ์ขา้กับชีวติประจ�าวัน
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“ขอให้กลับมาอยู่กับตนเอง วางเท้าสัมผัสพื้น จะลืมหรือหลับตาก็ได้ตาม

แต่สะดวก และด�ารงอยู่ในความเงียบ กลับมาดูลมหายใจเข้าออกของเรา 

หายใจเข้า...หายใจออก 

ก่อนที่เราจะก้าวออกจากห้องนี้ไปหลังจากการอบรมจบลง เป็นการดีท่ี

เราจะทิง้บางอย่างไว้เบือ้งหลงั เพือ่ให้เราได้เดนิตามเป้าประสงค์ของเราต่อไป  

ทุกครั้งที่เราหายใจออกติดต่อกัน 7 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ให้นึกถึงสิ่งที่เราอยาก

จะปล่อยวาง หรือปล่อยทิ้งไป แล้วให้เราอยู่กับความเงียบอีกสักพัก 

หายใจเข้า...เกบ็ลมหายใจไว้ และเมือ่หายใจออก ให้ปล่อยสิง่ท่ีเราไม่ต้องการ 

มันอีกแล้วออกไป... หายใจเป็นปกติ 

ครั้งที่สอง หายใจเข้า...แล้วหายใจออก พร้อมกับความกลัวท่ีเราไม่อยาก

น�าพาติดตัวออกไป... หายใจตามปกติ 

ครัง้ทีส่าม หายใจเข้าเต็มเป่ียม ...แล้วหายใจออก เพือ่ปลดปล่อยความทรงจ�า 

ในอดีตที่ท�าให้เราก้าวเดินต่อไปไม่ได้...หายใจปกติ 

ครัง้ทีส่ี ่หายใจเข้า..รบัความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  ...หายใจออก น�าพาเงือ่นไขเก่า ๆ   

ที่ท�าให้เราตัวเล็กลง ๆ ออกไป...หายใจปกติ

คร้ังทีห้่า หายใจเข้า... นกึถงึการไหลลืน่ของเบือ้งบนเข้าสูช่วีติ...หายใจออก  

ทุกสิ่งที่ขัดขวางความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งที่จะน�าเราไปสู่เป้าประสงค์...

หายใจปกติ

ครั้งที่หก หายใจเข้า...รับความกรุณาเข้าไปภายในตัวเรา ... หายใจออก 

น�าพาความตึงเครียด ความแข็งตึง ที่ในการก้าวเดินไปบนเป้าประสงค์นี้ออก

ไป ให้เป้าประสงค์เป็นตัวน�าพาเรา และเป็นทางเลือกให้กับเรา...หายใจปกติ

ครั้งที่เจ็ด น�าจิตมาจดจ่อที่หัวใจ หายใจเข้า...น�าพาความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

ส�าหรับตัวเราเอง...หายใจออก น�าพาความนึกคิดท่ีว่าเราจะต้องโดดเด่ียว  

ในการเดินบนเส้นทางนี้ เราจะได้รับความรักและการโอบอุ้มถ้าเราเลือก 

ความรัก...หายใจปกติ



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

200

กลับเข้ามารับรู้เท้าของเราที่สัมผัสพื้นอยู่ สัมผัสความรู้สึกถึงกายของเรา

ที่ก�าลังนั่งบนเก้าอี้ กระดูกสันหลังขึ้นไปถึงคอ ไหล่ หัวของเรา สัมผัสต่าง ๆ  

ที่อยู่บนใบหน้าของเรา สมองของเรา ความคิดและจิตของเรา รับรู้ถึงการมา

อยู่ในห้องนี้ สามวันที่อยู่ร่วมกัน เป็นช่วงเวลาที่มีพลังมหาศาล และเมื่อพร้อม  

ค่อย ๆ ลืมตา อยากจะขอเชิญให้เขียนบันทึกว่าตอนนี้มีอะไรท่ีชัดเจนหรือ

ส�าคัญส�าหรับเราเกิดขึ้น” 

เมือ่ผูเ้ข้าร่วมเขยีนสิง่ส�าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างการอบรมสามวนัเสรจ็สิน้แล้ว 

วิกรัมได้น�าเข้าสู่กระบวนการหลอมรวมเป้าประสงค์ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้

เกิดการลงมือกระท�าตามเป้าประสงค์โดยที่ยังสามารถโอบอุ้มวัตถุประสงค์

และเจตนาของเป้าประสงค์ไว้ได้ 

วิกรัมให้ผู ้เข้าร่วมจับคู ่กันแล้วผลัดกันเป็นผู ้พูดและผู ้ฟัง โดยพากัน

ใคร่ครวญตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนแรก เป็นการค้นหาการกระท�าทีเ่ราต้ังใจจะท�า เพ่ือให้เรากลบัมา 

ระลกึถงึเป้าประสงค์ของเราทกุ ๆ วนั การทีเ่ราน�าพาความจ�ากลบัมาหลอมรวม

กันนั้นไม่ได้เก่ียวกับอดีต แต่เป็นการน�าพาให้เราจดจ�าเป้าประสงค์นั้น 

ได้ราวกับมันมีชีวิตขึ้นมา ณ ปัจจุบัน

ขัน้ตอนทีส่อง เป็นการค้นหาวธิกีารทีท่�าให้เราได้เพือ่นหรอืกลุม่เพือ่นทีจ่ะ

เข้ามาสนับสนุนเราในการเดินตามเป้าประสงค์ที่จริงแท้

ขั้นตอนที่สาม เป็นการประกาศเป้าประสงค์ของเราให้โลกรู้ด้วยวิธีการ 

ต่าง ๆ เช่น การบอกเล่า การเขียน หรือการกระท�าอื่น ๆ ที่ท�าให้ผู้อื่นรับรู้ได้  

ส่วนผู ้ท่ียังค้นหาเป้าประสงค์ไม่เจอ ก็สามารถบอกออกมาอย่างง่าย ๆ  

ได้ว่า “ฉันไม่รู้ว่าเป้าประสงค์ของฉันคืออะไร และฉันก�าลังอยู่บนเส้นทางใน 

การค้นหาเป้าประสงค์นัน้อยู”่ เพยีงพดูออกมาเท่านีก้จ็ะท�าให้รูส้กึมอีสิระขึน้

ขัน้ตอนทีส่ี ่เป็นการค้นหาว่าเราต้องเรยีนรูส้ิง่ใดเพิม่เติมเพือ่ให้เป้าประสงค์

นัน้เป็นไปได้ หรอืค้นหาว่าการกระท�าใดทีจ่ะท�าให้เราได้เรยีนรู้ในสิง่ทีส่่งเสรมิ

การเดินตามเป้าประสงค์ 
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ผู้เข้าอบรมจับคู่สนทนาเกีย่วกับแนวทาง 
ในการน�าเป้าประสงค์ทีไ่ด้ค้นพบระหว่างการอบรม  

มาหลอมรวมให้เข้ากับชีวิตประจ�าวันของตนเอง
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ขั้นตอนที่ห้า เป็นการเข้าไปรับรู้เพื่อนร่วมทางของเราจ�าพวกที่เป็นเสียง

วิพากษ์วจิารณ์ หรือผูท้ีม่าปกป้องเราเพราะไม่ต้องการให้เราไปบนเส้นทางนัน้ 

โดยค้นหาว่าเราสามารถท�าอะไรได้บ้างในการเข้าไปรับรู้เสียงเหล่านี้ รวมถึง

ให้เกียรติ และขออนุญาตให้เสียงเหล่านี้ไปอยู่ข้าง ๆ ก่อน เพื่อให้เราเดินผ่าน

ไปบนเส้นทางแห่งเป้าประสงค์ที่จริงแท้ได้ โจทย์ที่ส�าคัญคือ เราจะท�าอย่างไร

ให้เข้าไปฟังเสียงเหล่านี้ได้โดยที่สามารถได้ยินเจตจ�านงของเสียงเหล่านี้แต่ไม่

ต่อสู้กับเสียงเหล่านี้

ขั้นตอนที่หก เป็นการค้นหาการกระท�าเพื่อท�าให้ความคิดหรือสมอง

ของเราให้เงียบสงบลง เพื่อน�าพาคลื่นสมองของเราให้เปลี่ยนจากคล่ืนสมอง 

ที่มีความถี่สูงคือระดับเบตา (Beta wave) ไปยังคลื่นสมองที่มีระดับความถ่ี 

ต�่ากว่า เช่น คลื่นสมองระดับอัลฟา (Alpha wave) และธีตา (Theta wave)  

ซึ่งจะท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงกับปัญญาญาณของเราได้ดียิ่งขึ้น  

ขั้นตอนที่เจ็ด เป็นขั้นตอนที่เปิดให้ปัญญาญาณของเราเข้ามาส่งสารว่า

เราควรต้องท�าอะไรเพ่ือให้เราสามารถด�ารงอยู่บนหนทางของเป้าประสงค์  

โดยให้เราและผู ้เข้าร่วมที่เป็นคู ่สนทนาของเราสัมผัสปัญญาญาณของ

ตนเอง แล้วกล่าวออกมาว่ามีสิ่งใดผุดขึ้นมาจากการเข้าไปสัมผัสปัญญาญาณ  

โดยผลัดกันเป็นผู้รับและผู้ให้ปัญญาญาณ 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมข้างต้น วิกรัมได้ปิดวงการอบรมโดยการให้ 

ผู้เข้าร่วมสะท้อนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการหลอมรวมเป้าประสงค์ในชีวิต

ประจ�าวัน หรือสิ่งอื่นใดที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายในการอบรม

ผู ้เข้าร่วม : ถ้าเป้าประสงค์เปรียบเหมือนแสงของดวงดาว ก็ต้อง

ขอบคุณกระบวนการในการอบรมทั้งสามวันที่ท�าให้ผมได้เห็นเป้าประสงค์

ชัดเจนขึ้นและได้รับพลังงานจากคนในห้องอบรม ท�าให้ท้องฟ้าที่มืดมน

เปลี่ยนเป็นค�่าคืนที่สว่างสดใสไปด้วยแสงของดวงดาว และเป้าประสงค์

ของเราก็ล้วนอยู ่บนท้องฟ้าเดียวกัน กระบวนการที่ได้ท�าในสามวันน้ี

มีความลึกซ้ึง บางค�าถามหรือกระบวนการในบางกิจกรรม ท�าให้ผม
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แตะไปถึงจิตวิญญาณตนเอง ที่ผ่านมาผมท�างานด้านองค์กรและได้เห็น 

รูปแบบองค์กรที่มีชีวิตระดับสูง ในสามวันนี้ผมได้ศึกษาเรื่อง Reinventing  

organization ซึ่งมีเร่ืองของเป้าหมายที่ขับเคลื่อนคน ผมประจักษ์ว่า 

ถ้าหากเปรียบพวกเราเสมือนองค์กรหนึ่ง เราจะเป็นองค์กรที่มีจิตวิญญาณ

ขั้นสูง และมีกระบวนการจัดการตนเองที่ทรงพลัง กระบวนการเมื่อวาน

ท�าให้เราเชื่อและไว้ใจสรรพสิ่งที่มีอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

ใด ๆ สามวันที่ผ่านมายังมีผู ้เข้าอบรมอีกหลายท่านที่ผมยังไม่ได้คุยด้วย  

แต่ผมกลับรู้สึกเหมือนว่าทุกคนได้คุยกับผม การเรียนรู้ทั้งสามวันนี้มหัศจรรย์

และสวยงามมาก

ผู้เข้าร่วม : สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากการอบรมคือเป้าประสงค์จะตามหาเรา

เจอเอง ในกลุ่มย่อยคุณอดิศรได้พูดบางอย่างที่ท�าให้เราชัดเจนในการลงมือ

ปฏิบัติในสิ่งท่ีตรงกับเป้าประสงค์ เมื่อวานตอนเช้าระหว่างที่ร่วมกิจกรรม

การยืนท�าสมาธิ ยังรู ้สึกว่าเป้าประสงค์ท่ีได้รับมาเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่มาก  

แต่กระบวนการ 7 ขั้นตอนที่ได้ท�าไปก็ช่วยให้เราเห็นหนทางชัดขึ้นว่า เราจะ

ท�าให้เป้าประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้อย่างไร 

ผู้เข้าร่วม : ผมคิดว่าผมเป็นคนที่แปลกที่สุดในการอบรมนี้ อย่างแรกคือ  

ผมฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ อย่างที่สองคือ ผมน่าจะเป็นคนเดียวที่มาจาก

ชุมชนชาวบ้าน แต่สิ่งมหัศจรรย์คือเครื่องมือที่ได้รับจากวิทยากรน่าจะเป็น

เครื่องมือที่ท�าให้ชุมชนสามารถพัฒนาอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมได้ สามวันนี้เป็นค�าตอบยืนยันว่า จุดหมายที่เราก�าลังจะเดินทางไปถึง

นั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ชุมชนเราจะต้องช่วยกันเติมเต็ม ขอบคุณโครงการผู้น�า

แห่งอนาคตที่ให้โอกาสผมมาอบรม และได้เจอกัลยาณมิตรอีกมากมายจาก

เวทีแห่งนี้

ณัฐฬส : การที่เราได้มาเรียนรู ้ร่วมกัน อาจจะดูเหมือนมาเพื่อเรียน

รู้เป้าประสงค์ของตัวเอง แต่ที่จริงแล้วเรามีเป้าประสงค์ร่วมกันของกลุ่ม 

ผู ้เข้าร่วมในการอบรมนี้ด้วย ผมคิดว่าเป้าประสงค์ร่วมก�าลังเรียกร้อง



ภาวะการน�าเพ่ือการข้ามพ้น

204

หรือปรารถนาให้พวกเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยที่ข้ามพ้นบทบาท  

การมีมากมีน้อย หรือว่าการแข่งขันไป เพราะว่ามีส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวเราท่ี

ต้องการให้เรารับใช้ ผู้เข้าร่วมหลายท่านกล่าวว่าในการอบรมนี้เราได้พูดผ่าน 

จิตวิญญาณของกันและกันซึ่งเป็นภาษาของความเงียบ ผมคิดว่ากระบวนการ

อบรมที่วิกรัมออกแบบ มีความเรียบง่าย มีขั้นตอนชัดเจน และสามารถสร้าง

ความเชื่อมโยงระหว่างเรากับจิตวิญญาณของเราเอง และจิตวิญญาณของ 

คนอื่น ๆ ในการอบรมนี้ ท�าให้เกิดความเงียบ การใส่ใจ การทะนุถนอม และ

การรับฟังซ่ึงกันและกัน ส่วนผมเองก็ได้ท�าความรู้จักจิตวิญญาณของตัวเอง 

และรูส้กึขอบคุณเป้าประสงค์ได้มากขึน้ เป้าประสงค์เป็นเหมอืนคนแปลกหน้า 

ที่เราไม่รู้จัก แต่เป้าประสงค์กลับรู้จักเราและทราบว่าเราสามารถจะเป็นอะไร

ที่มากกว่านี้ได้ เราจึงต้องท�าความรู้จักเป้าประสงค์กันต่อไป

อธิษฐาน์ : ตอนจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาไม่คิดว่าการอบรมจะพา

เรามาได้ไกลและลึกได้ขนาดนี้ วันน้ีข้างในมีความสั่นสะเทือนเพราะสิ่งท่ีเกิด

ขึ้นในวง ความสั่นสะเทือนนี้ไม่ได้เกิดแค่กับคน 40 คน แต่เกิดกับสังคมและ

ประเทศ เพราะเราแต่ละคนมีบทบาทที่จะไปสร้างผลกระทบ และท�างาน

กับคนอีกมากมายรอบตัวเรา คนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งน้ีก็ถูกเลือกมาด้วย 

มีเสียงเรียกที่พาทุกคนมานั่งตรงนี้ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

นี้ อยากขอบคุณทุกคน เพราะพลังงานดี ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องมาจากพวกเรา

ทุกคนที่เปิดใจแบ่งปัน อยากขอบคุณทีมงานเบ้ืองหลังทุกคนที่สนับสนุน

ให้เกิดพื้นที่นี้เกิดขึ้น และขอบคุณล่าม คือคุณณัฐฬส ซ่ึงเป็นมากกว่าล่าม 

เขาเป็นทั้งทีมงาน เพ่ือน และเป็นผู้โอบอุ้ม สุดท้ายขอขอบคุณวิกรัมและ 

คุณสุวีร์ที่น�าพาการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมาให้พวกเราได้รับรู้และแบ่งปันกัน 
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ก่อนปดิการอบรม ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลีย่นกันในวงอบรม 
เกีย่วกับสิ่งทีไ่ด้รับในสามวันทีผ่่านมา



ในหลักสูตรหัวข้อ “การน�าด้วยเป้าประสงค์ทางจติวญิญาณ” 

ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเกิด

การใคร่ครวญเป้าประสงค์ท่ีจริงแท้ของตนเอง ในการอบรม 

วนัแรก ผูเ้ข้าร่วมได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าถงึเป้าประสงค์

ที่จริงแท้ และได้ค้นหาเป้าประสงค์ของตนเอง ผ่านชุดค�าถาม 

และการเชื่อมโยงกับปัญญาญาณ ในการอบรมวันท่ีสอง  

ผู ้เข้าร่วมได้ลองพิจารณาบุคคลท่ีตนเองชื่นชม ท�าให้เห็น

ว่าตนเองมีทรัพยากรหรือคุณสมบัติใดบ้างในการเดินตาม

เป้าประสงค์ จากนั้น ผู ้เข้าร่วมได้ท�าความเข้าใจเส้นทาง 

การเดินตามเป้าประสงค์ของตนเองท่ีผ่านมา ผ่านกรอบ 

ความคิดเรื่องการเดินทางของผู้กล้า (Hero’s journey) 

ท�าให้เห็นเส้นการเดินทางชีวิตในภาพรวมของตนเอง รวมถึง 

จุดติดขัดหรือเติบโตในระดับปลีกย่อย ต่อมาในการอบรมวันท่ี

สาม ผู้เข้าร่วมได้พิจารณาเพื่อนร่วมทางที่สนับสนุนและท้าทาย

ต่อเป้าประสงค์ รวมไปถึงการหลอมรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสาม

วันไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน โดยฝึกท�ากระบวนการ 

7 ขั้นตอนเพื่อให้ค้นพบแนวทางในการเดินบนเส้นทางแห่ง

เป้าประสงค์ท่ีจริงแท้ได้ดียิ่งข้ึน

สรุปท้ายหลักสูตร



ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการน�าเพื่อการข้ามพ้น ซ่ึง

ประกอบด้วยหลักสูตรภาวะการน�าที่ด�ารงอยู่บนขอบ การน�าด้วย

ปัญญาญาณ และการน�าด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็น

ชุดการอบรมท่ีออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้เข้าอบรมให้ 

สามารถเลือกเดินบนขอบได้อย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อมด้วย

ทักษะการเข้าถึงญาณทัศนะ และสามารถก้าวเดินบนหนทาง

แห ่ง เป้าประสงค์ที่ แท ้จริ งด ้วยใจที่ มั่ นคงและพร ้อมเรียนรู ้  

เมื่อผูเ้ข้าร่วมน�าความรู้และทักษะเหล่านี้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต 

และการท�างานจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ท�าให้มีความพร้อมในการเป็น  

“ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง” ของชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น เปรียบได้ 

กับผู้กล้าที่มีพร้อมด้วยปัญญา อาวุธ และทรัพยากรต่าง ๆ ใน 

การเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคนานาเพ่ือไปยังเป้าหมายอันประเสริฐ 

ได้ในที่สุด

สารส่งท้าย




