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เ ก ร เ ท ส ต์ 
ซี เ ค ร็ ต
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เ ด อ ะ 
เ ก ร เ ท ส ต์ 
ซี เ ค ร็ ต

รอนดา เบิร์น เขียน

วิกันดา จันทร์ทองสุข แปล
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อุทิศแด่มวลมนุษย์ทุกผู้คน

ขอให้ เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต ได้ปลดเปลื้องความทุกข์จากชีวิตคุณ

และนำาพามาซึ่งความสุขชั่วนิรันดร์

นี่คือเจตนารมณ์ของฉันที่มีต่อคุณและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
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“ในบรรดาทุกสิ่งอันที่มนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้ได ้

ผมมีข่าวดีจะบอกกับคุณ 

มีสิ่งสวยงามที่สุดจะแบ่งปันกับคุณ...”

– มูจิ 
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XI

กิตติกรรมประกาศ

เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต  คงไม่ได้ถือกำาเนิดขึ้นบนโลกนี้หากปราศจากความ 

ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้คนมากมาย อันดับแรก ฉันขอขอบคุณ 

และคารวะครูทั้งหลายที่คำาสอนอันเป็นเหมือนประทีปส่องสว่างของท่าน 

เหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือตลอดทั้งเล่ม คำาสอนดังกล่าวได้สรุปหลักคิด 

และแง่มุมอันงดงามไว้อย่างครบครัน ฉันซาบซึ้งอย่างยิ่งที่พวกท่านยินดี 

และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่จะพลิกชีวิตใครหลายคนเล่มนี ้

ถึงนักวิทยาศาสตร์และคุณหมอที่ข้อเขียนและความคิดของท่านปรากฏอยู่ 

ในหนังสือเล่มนี้ ฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจสำาหรับมุมมองลำ้าสมัย 

ที่มนุษย์เราจำาเป็นต้องมี เพื่อจะได้หลุดออกจากยุคมืดซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อ 

ฝังหัวตกยุค และออกมาสู่ปัจจุบันของการเป็น  สิ่งมีชีวิตไร้ขีดจำากัด  อย่าง 

ที่เราเป็นจริง ๆ

ถึงสมาชิกทีมเดอะซีเคร็ตซึ่งร่วมงานกับฉันใน  เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต เล่มนี้ ไม่มี 

คำาใดจะบรรยายความรู้สึกขอบคุณที่ฉันมีต่อความทุ่มเทและแรงสนับสนุน 

ที่พวกคุณมีให้กับโปรเจ็กต์นี้ ทุกครั้งที่ฉันแจ้งให้ทีมทราบว่าฉันได้ค้นพบ 

บางอย่างที่ใหญ่โตมโหฬารและอยากแบ่งปันเรื่องนั้นให้กับโลกนี้ ฉันมั่นใจ 

เลยว่าพวกเขาจะสูดหายใจลึก  ๆ และอยากรู้ขึ้นมาทันทีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 

ต่อไป พวกเขาจะเปิดใจและยกระดับสติการรับรู้ให้สูงขึ้นถึงระดับพร้อม 

ใช้งาน และทุ่มเทแรงกายแรงใจอันลำ้าค่าของแต่ละคนตามบทบาทที่ตัวเอง 

ได้รับ อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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XII   กิตติกรรมประกาศ

สกาย  เบิ ร์น  (ลูกสาวของฉัน)  คือบรรณาธิการหนั งสือ  เดอะซี เคร็ต  

บรรณาธิการส่วนตัว และเข็มทิศมนุษย์สำาหรับหนังสือทุกเล่มที่ฉันเขียน  

การเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือเล่มนี้ สกายจำาเป็นต้องเข้าใจคำาสอน 

ทั้งหมดในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพื่อกำากับให้ฉันอยู่ในทิศทางที่ 

ถูกต้องและเพื่อเติมเต็มความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของฉัน  – ที่จะเขียนเรื่องนี้ 

ออกมาให้ง่ายที่สุด เพื่อที่คนหลายล้านคนจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และ 

มีความสุขเบิกบาน การทำางานหนังสือในขั้นแรกเริ่มนั้นยากเย็นแสนเข็ญ  

และคงไม่มีคนใดในโลกนี้จะทำาออกมาได้ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบเหมือนกับ 

ที่เธอทำา สำาหรับสกาย ฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความซาบซึ้ง 

เหลือเอ่ย ทุกหน้ามีมือของเธอร่วมชี้ทางไปด้วยกัน

และอีกมือหนึ่งที่เราจะพบได้ในทุกหน้าก็คือ นิก จอร์จ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 

ของเรา การออกแบบอันงดงามของหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยความสามารถ 

ทางความคิดสร้างสรรค์อันเหนือชั้น ดวงตาและมือที่มีไว้เพื่อรังสรรค์งาน 

แสนวิจิตร กอปรกับสัญชาตญาณติดตัวที่อยู่ลึกในตัวของเขาเอง การได้ 

ทำาหนังสือเล่มใหม่กับนิกคือความเบิกบานอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ยังมี 

จอช เฮดลันด์ ผู้ทำางานเคียงข้างนิกเพื่อออกแบบปกและเนื้อในหนังสือ  

เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต ด้วย

เกลนดา เบลล์ ทำางานอย่างแข็งขันกับเหล่าครู เจ้าของข้อเขียน และทีมงาน 

ของทุกคน เพื่อให้คำาสอนประกอบเข้ากับหนังสืออย่างสอดคล้องแม่นยำา  

เธอทุ่มเททำางานอย่างหนัก ใส่ใจและเสียสละเวลาตลอดทั้งวันควบกลางคืน  

แถมเสาร์อาทิตย์ เพื่อเชื่อมร้อยเขตเวลาที่ต่างกันบนโลก ซึ่งฉันซาบซึ้งใจ 

เธอมาก
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กิตติกรรมประกาศ     XIII

ขอบคุณซีเคร็ตทีมที่ยอดเยี่ยมคนอื่น  ๆ  ด้วย  :  ดอน ไซคก์ ผู้อำานวยการ 

การเงินของเรา  ที่ เตรียมพร้อมเสมอสำาหรับการก้าวกระโดดครั้งต่อไป  

คนที่พาเราข้ามผ่านเกณฑ์การเงินและกฎหมาย คอยดูแลให้ทุกอย่างราบรื่น 

เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพวกเรา; จอช โกลด์ ผู้ดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย 

อย่างยอดเยี่ยม คนที่จะทำาให้ทุกประเทศบนโลกรู้จักหนังสือเล่มนี้;  มาร์ซี  

โคลตัน-คริลลีย์ เพื่อนรักของฉันผู้ที่ร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วยกันมาตั้งแต่ต้น  

คนที่ฉันกล้าพูดได้ว่าเป็นส่วนสำาคัญของเดอะซีเคร็ตทีม และโปรดิวเซอร์ 

ของเรา  พอล  แฮร์ริงตัน  ผู้อยู่กับฉันมานานเป็นสิบปีก่อนเดอะซีเคร็ต 

จะถือกำาเนิดขึ้นมาเสียอีก พอลเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้ฉันเขียน  

เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต  ในตอนแรก ตั้งแต่ตอนที่การถ่ายทอดความจริงอัน 

ลำ้าค่านี้คล้ายจะเป็นไปไม่ได้ พอลยังเป็นผู้จัดทำา  เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต  ใน 

รูปแบบหนังสือเสียง ด้วยการทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ ทิม แพตเทอร์สัน  

ฝ่ายโพสต์-โปรดักชั่นและนำาเอาถ้อยความลับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปถ่ายทอด 

ในรูปแบบเสียง

ขอขอบคุณไปยังสุดยอดทีมของฮาร์เปอร์คอลลินส์  ที่ส่งต่อความตื่นเต้น 

ดีใจในการทำาหนังสือเล่มนี้กันไปเป็นทอด  ๆ  ขอบคุณผู้อำานวยการและ 

ผู้จัดพิมพ์สำานักพิมพ์ฮาร์เปอร์วัน จูดิธ เคอร์  ผู้น่ารัก และบรรณาธิการ 

ผู้แสนดีของฉัน  กิลดอน  เวล  คนสองคนที่ทำางานด้วยแล้วสนุกมาก  ๆ  

นอกจากนี้ยังขอขอบคุณไบรอัน เมอร์เรย์, เทอร์ริ ลีโอนาร์ด, อีวอง ชาน,  

ซูซานน์ ควิสต์, ไลนา แอดเลอร์, เอ็ดเวิร์ด เบนิเตซ, อาลีย์ มอสเทล,  

เมลินดา มัลลิน, เอเดรียน มอร์แกน, ดไวท์ บีน, แอนนา โบรเวอร์,  

ลูซีล คัลเวอร์ และโรซี แบล็ก
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ขอบคุณทีมฮาร์เปอร์คอลลินส์ต่างประเทศ: ชานทัล เรสติโว อัลเลสซี,  

เอมิลี มาร์ติน, จูเลียตต์ แชปแลนด์, แคเทอรีน บาร์โบซา รอสส์ และ 

จูลีแอนนา วอจคิก ขอบคุณทีมฮาร์เปอร์คอลลินส์ประเทศอังกฤษ  : ชาร์ลี  

เรดเมย์น,  เคท  เอลตัน,  โอลิ เวอร์  มัลคอล์ม,  แคเทีย  ชิปสเตอร์ ,  

เฮเลน โรเชสเตอร์, ไซมอน เกอร์แรตต์ และจูเลีย แมคไบรย์ ขอขอบคุณ 

สำานักพิมพ์คู่ค้าทั่วโลกของฮาร์เปอร์คอลลินส์  :  บราซิล สเปน เม็กซิโก  

ไอเบอริกา (ยุโรปตะวันตกเฉียงใต้) อิตาลี ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี  

โปแลนด์ ญี่ปุ่น และสแกนดิเนเวีย

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำาหรับบุคคลต่อไปนี้ที่ช่วยแสดงความคิดเห็นอันทรงค่า 

ต่อหนังสือ : ปีเตอร์ โฟโย, คิม วอลล์, จอห์น วอลล์, ฮันนาห์ ฮ็อดจ์เดน,  

มาร์ซีย์ โคลตัน-คริลลีย์, มาร์ก วีเวอร์ และเฟร็ด นาลเดอร์

ขอบคุณครอบครัวของฉัน ปีเตอร์ เบิร์น, โอคุ เดน, เควิน (คิด) แมคเคมี,  

เฮนลีย์ แมคเคมี, ซาวันนาห์ เบิร์น ครอนิน และลูกสาวของฉัน เฮย์ลีย์  

ผู้เป็นแรงผลักดันให้ฉันเริ่มการเดินทางอันน่าเหลือเชื่อเพื่อค้นหาความจริง 

เมื่อสิบหกปีก่อน ขอบคุณพี่น้องที่รักยิ่งของฉัน พอลลีน เวอร์นอน, เกลนดา  

เบลล์ และแจน ไชลด์ ขอบคุณสำาหรับความรักที่มีให้ฉันและขอบคุณที่ทำาให ้

ฉันได้รักพวกเธอ

สุดท้าย ขอบคุณครูผู้งดงามและดีงามของฉัน ถ้อยคำาและคำาสอนเกี่ยวกับ 

หลักความจริงของครูตลอดสี่ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอย่างมากมายและ 

ช่วยให้ฉันมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น หนังสือทรงค่าเล่มนี้อยู่ในมือของคุณ 

ได้ก็เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดและความอดทนที่ครูผู้นี้ได้คอยช่วยประคับ- 

ประคองให้ฉันได้กลับไปยังบ้านของตัวเอง ความรักที่ฉันมอบให้กับครูผู้นี้ 

ไม่มีที่สิ้นสุด
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เริ่มต้น

หลังออกหนังสือ  เดอะซีเคร็ต  ในปี  2006 ชีวิตฉันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่ 

เรียกได้เพียงว่า ชีวิตดังฝัน เมื่อฉันนำาหลัก  เดอะซีเคร็ต  มาใช้อย่างเคร่งครัด  

จิตใจก็กลายเป็นจิตที่มีแต่ความคิดบวกเป็นที่ตั้ง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่อง 

ความสุข สุขภาพ ความสัมพันธ์ และการเงินด้วย ฉันยังพบว่าตัวเองมี 

ความรักและความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากใจต่อทุกสิ่งในชีวิตอีกด้วย

แต่ถึงจะมีทุกอย่างที่ว่ามา บางอย่างภายในก็ยังคอยกระตุ้นให้ตัวฉันค้นหา 

ความจริงต่อไปอีก มีบางอย่างผลักดันให้ฉันค้นคว้าต่อไป แม้ว่าจะค้นหา 

อะไรก็ยังไม่รู้เลย

สิ่งที่ฉันยังไม่รู้จักในตอนนั้น ได้เปลี่ยนไปเป็นการเดินทางยาวนานถึงสิบปี!  

ฉันเริ่มต้นด้วยการศึกษาคำาสอนจากกลุ่มความเชื่อเก่าแก่ของภูมิภาคยุโรป 

หรือโรสครอสออร์เดอร์ และทำาความเข้าใจคำาสอนอันลึกซึ้งเหล่านี้อยู่หลายปี  

และอีกหลายปีที่ฉันศึกษาพุทธศาสนา ศึกษาผลงานมากมายของผู้เลื่อมใส 

ศาสนาคริสต์ เทววิทยา ศาสนาฮินดู ลัทธิเต๋า และลัทธิซูฟี หลังจาก 

ศึกษาขนบธรรมเนียมโบราณและหลักคำาสอนเก่าแก่  ฉันก็กลับมาศึกษา 

ความรู้ในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มจากติดตามครูยุคใหม่หลาย  ๆ  คนอย่างเช่น  

ช. กฤษณมูรติ, รอเบิร์ต แอดัมส์, เลสเตอร์ ลีเวนสัน และรามานะ มหาศรี  

รวมทั้งครูอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วย
1
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2      เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต

ตลอดการเดินทางฉันได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  มากมายซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รู้  

และแม้ว่ามันจะน่าอัศจรรย์ แต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำาให้ฉันรู้สึกเหมือนที่รู้สึกกับ  

ความจริงข้อนี้

หลายปีผ่านไป ฉันถึงกับคิดว่าตัวเองอาจจะต้องค้นหาแบบนี้ไปตลอดชีวิต  

ในตอนนั้นฉันยังไม่รู้  ฉันได้แต่ค้นหาความจริงในโลกนี้  ทั้งที่ตลอดมา 

ความจริงนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ฉันจะคิดจินตนาการได้

สิบปีหลังจากที่เริ่มค้นหา ในตอนต้นเดือนมกราคม  2016 เกิดเหตุการณ์ 

ยากลำาบากขึ้นในชีวิตที่ทำาให้ฉันผิดหวังเสียใจอย่างสุดซึ้ง ฉันแปลกใจมาก 

ที่อารมณ์ด้านลบของตัวเองมันดิ่งลึกเหลือเกิน ฉันรู้สึกแย่ขนาดนี้ได้อย่างไร 

ในเมื่อปกติแล้วฉันรู้สึกดีอยู่ตลอด แต่สถานการณ์ที่น่าผิดหวังนั้นก็กลาย 

มาเป็นของขวัญลำ้าค่าที่สุดสำาหรับการค้นหาความจริง

ฉันตั้งใจจะยุติความผิดหวังเสียใจ ก็เลยหยิบไอแพ็ดมาดูช่องคอนเชียสทีวี  

สัมภาษณ์ชายที่ชื่อเดวิด บิงแฮม ในตอนที่ให้สัมภาษณ์ เดวิดไม่ได้เป็นครู 

หรืออะไร เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปอย่างเรา ๆ  ท่าน ๆ ต่างเพียงอย่างเดียวคือ  

หลังจากค้นหามายี่สิบปี เขาก็ค้นพบความจริง!

ฉันดูสัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็ฟังพ็อดแคสต์ที่เดวิดแนะนำา ฉันฟังพ็อดแคสต์ 

อย่างตั้งใจ และระหว่างนั้นฉันก็ได้ยินว่าคนส่วนใหญ่มองข้ามการค้นพบ 

ที่ว่านี้  – ไม่ใช่เพราะมันยาก แต่เพราะมันง่ายมาก จากนั้นฉันได้มีโอกาสคุย 

กับเดวิดทางโทรศัพท์ และระหว่างที่คุยกันเขาก็บอกว่า “ดูสิ่งท่ีผมชี้บอกสิครับ  

มันอยู่ตรงนี้ เอง” แล้วทันใดนั้นฉันก็มองเห็นสิ่งที่ตัวเองตามหามาตลอด  

มัน ง่าย มาก และมันก็ อยู่ ตรงนี้ เท่านั้นเอง – หลังจากผ่านไปสิบปี – การค้นหา 
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ของฉันจบแค่ตรงนั้นเลย! ฉันกล้าพูดโดยไม่ลังเลเลยว่าความสุขและความ 

เบิกบานที่ฉันรู้สึกตอนค้นพบความจริงนี้ช่างคุ้มค่ากับทุกวินาทีที่ฉันเดินทาง 

มาหลายปี หรือต่อให้ฉันต้องใช้เวลาค้นหาตลอดชีวิต มันก็ยังคุ้มค่าอยู่ด ี

ในท้ายที่สุดแล้ว การค้นพบอันเรียบง่ายคือความจริงทั้งมวลที่ฉันเฝ้าตามหา  

ซึ่งอันที่จริงก็คือสิ่งที่ทุกคนตามหาอยู่เช่นกันไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และ 

เมื่อฉันได้พบความจริง ฉันก็มองเห็นว่าความจริงนี้มีอยู่ทุกหนแห่ง ทุกอย่าง 

ที่ฉันอ่านและได้เรียนรู้มาตลอดสิบปีล้วนมีความจริงข้อนี้อยู่ ในนั้น  ทั้ง 

ความเชื่อโบราณไปจนถึงปรัชญาและอื่น  ๆ สิ่งที่ฉันเฝ้าตามหาอยู่ตรงหน้า 

มาตลอดนั่นเอง!

ตั้งแต่วินาทีที่ฉันได้ค้นพบ ฉันก็รู้เลยว่าไม่มีอะไรสำาคัญกว่าการทำาความเข้าใจ 

สิ่งที่พบให้กระจ่างแจ้งขึ้น ใช้ชีวิตกับมันอย่างสุดตัว และแบ่งปันความจริงนี้ 

กับคนบนโลก ความหวังของฉันก็คือชี้ทางออกให้กับผู้คนที่ต้องพบเจอกับ 

ความยากลำาบาก ช่วยยุติความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่หลายคนกำาลังเผชิญ  

และส่องแสงสว่างไปยังอนาคตที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหวาดกลัวหรือ 

กังวลอะไรอีกแล้ว

ฉันจดทุกอย่างที่ได้เรียนรู้เอาไว้ในแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งชื่อว่า  “หนังสือ 

เล่มต่อไป” สัญชาตญาณในใจบอกให้ฉันบันทึกทุกอย่างที่พบเจอเอาไว้ ด้วย 

หวังว่าวันหนึ่งจะได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นกับคนบนโลก  บันทึกที่รักยิ่ง 

เหล่านั้น เมื่อขัดเกลาเรียบร้อยแล้วก็กลายมาเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้

เพียงสองเดือนหลังจากได้ค้นพบความจริงผ่านเดวิด บิงแฮม ฉันก็ได้พบคน 

อีกคนหนึ่งซึ่งส่งผลต่อชีวิตฉันอย่างมหาศาล รวมทั้งมีส่วนในการทำาหนังสือ 

เริ่มต้น      3
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4      เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต

เล่มนี้ด้วย เธอเดินเข้ามาในห้องที่ฉันอยู่ในงานภาวนางานหนึ่ง และเมื่อฉัน 

เดินไปคุยกับเธอ ตัวตนของเธอก็ส่งผลรุนแรงต่อฉันจนร่องรอยความคิด 

ความรู้สึกติดลบใด  ๆ  ที่เคยมีอยู่ในชีวิตหายวับไปในพริบตา! เธอเป็นศิษย์ 

ของครูคนหนึ่งที่ฉันโปรดปรานมาตลอด นั่นก็คือรอเบิร์ต แอดัมส์ ผู้ล่วงลับ  

ฉันรู้ได้ในขณะนั้นเลยว่าเธอนี่แหละคือครูของฉัน คนที่จะช่วยให้ฉันเข้าใจ 

ความจริงข้อนี้อย่างถ่องแท้และอยู่กับมันไปตลอดชีวิต และเธอก็ยังเป็นครู 

ของฉันตลอดสี่ปีที่ผ่านมา คำาสอนของเธอตรงไปตรงมา ง่ายงาม และเธอ 

ไม่เคยลังเลที่จะท้วงติงถ้าหากฉันกำาลังเดินผิดทาง ฉันจะปกปิดชื่อเธอ 

เอาไว้อย่างที่เธอขอ และแบ่งปันคำาสอนเปลี่ยนชีวิตของเธอหลาย  ๆ  อย่าง 

ซึ่งนำาพาให้ชีวิตของฉันมีความสุขและเบิกบานอยู่เสมอ ความหวังสูงสุด 

ของฉันคือคำาสอนเหล่านี้จะให้ผลเช่นเดียวกันกับคุณทุกคน

เธอผู้นี้ และครูท่านอื่น  ๆ  ที่มีข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ฉันหลุดพ้น 

จากความมืดมนซึ่งเกิดจากความไม่รู้ ด้วยการส่องแสงสว่างสู่ความจริงที่ 

พบเจอ ทุก  ๆ  คนช่วยให้ฉันเข้าใจความจริงที่ตัวเองพบเจอได้อย่างลึกซึ้ง 

มากขึ้นและอยู่กับมันได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ความรักที่ฉันมีต่อพวกเขานั้น 

ไร้ขีดจำากัด ถ้อยคำาของเหล่าครูซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปตลอดกาลปรากฏ 

อยู่ตลอดเล่ม

ทุก  ๆ  ย่างก้าวที่คุณผ่านเข้าไปในหนังสือเล่มนี้  คุณจะมีความสุขมากขึ้น  

ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น  และความสุขกับความง่ายนี้จะเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง 

ไม่รู้จบ ความกลัวและกังวลต่ออนาคตจะไม่กัดกินใจคุณอีกต่อไป ความวิตก 

และความเครียดต่อภาระยากเข็ญในแต่ละวันของชีวิตและเหตุการณ์ทั้งหลาย 

บนโลกจะค่อย  ๆ  มลายหายไป คุณจะเป็นอิสระจากความทุกข์ในทุกรูปแบบ 

ที่อาจจะประสบอยู่ตอนนี้ และคุณจะเป็นอิสระตลอดไป
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แม้จะมีการเปิดเผยเรื่องใหญ่  ๆ  อยู่ตลอดทั้งเล่ม แต่ก็มีวิธีฝึกปฏิบัติง่าย  ๆ  

ที่จะให้คุณนำาสิ่งใหม่เหล่านี้มาลงมือทำาได้ทันที แค่วิธีการปฏิบัติ เพียง 

อย่างเดียวก็มีประโยชน์เหลือคณานับแล้ว ฉันมั่นใจ เพราะฉันคือหลักฐาน 

ที่ยังมีลมหายใจซึ่งจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามันได้ผลจริง ๆ 

เดอะซีเคร็ต  แสดงให้เห็นวิธีสร้างสิ่งต่าง  ๆ  ที่คุณอยากเป็น อยากทำา หรือว่า 

อยากมี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  – วันนี้หลักการดังกล่าวยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ  

ส่วนหนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะพบเจอ 

ได้และแนะนำาทางให้คุณหลุดพ้นจากความคิดลบ ปัญหา และสิ่งที่คุณ 

ไม่ต้องการ ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขสดชื่นอย่างจีรังยั่งยืน

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว ฉันปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับคุณสู่   

เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต

เริ่มต้น      5
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ในจำานวนผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกของเรานี้ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้พบ 

ความจริง คนน้อยนิดเหล่านั้นหลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายและด้านลบ 

ของชีวิต แล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบจีรังยั่งยืน ส่วนพวกเราที่เหลือนั้น  

ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ เราล้วนแต่แสวงหาความจริงอย่างไม่หยุดหย่อนในทุกเมื่อ- 

เชื่อวันของชีวิต

แม้นักปราชญ์ชั้นนำา ศาสดาพยากรณ์ และผู้นำาทางศาสนามากมายจะ 

เคยเขียนและอ้างถึงความลับอันยิ่งใหญ่นี้มาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ แต่ 

พวกเราส่วนมากก็ยังคงไม่รับรู้ถึงการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียว 

ซึ่งเราทุกคนจะพบเจอได้  ผู้คนที่ค้นพบและนำาความจริงข้อนี้มาแบ่งปัน 

กับเราก็คือพระพุทธเจ้า พระกฤษณะ เล่าจื๊อ พระเยซูเจ้า โยคานันทะ  

กฤษณมูรติ และองค์ดาไลลามะ

แม้ว่าแต่ละท่านจะมีคำาสอนที่ต่างกันซึ่งเหมาะสมไปตามยุคสมัย แต่ทุกท่าน 

ล้วนกล่าวถึงความจริงแบบเดียวกัน  – ความจริงเกี่ยวกับตัวเราและความจริง 

ที่อยู่เบื้องหลังโลกของเรา
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“ในบางศาสนา ความจริงข้อนี้เผยออกมาอย่างโจ่งแจ้งและชัดเจนน้อยกว่า 

ศาสนาอื่น แต่ไม่ว่าอย่างไร ความจริงข้อนี้ล้วนสถิตในหัวใจของทุกศาสนา 

ทั้งสิ้น”

ไมเคิล เจมส์ จากหนังสือ Happiness and the Art of Being

ความจริงอันยิ่งใหญ่อยู่ในที่แจ้งที่เราทุกคนจะมองเห็นได้ มันอยู่ใต้จมูกเรา 

นี่เอง เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็น! คนโบราณรู้ดีว่าการซ่อนความลับเอาไว้ 

ก็คือการนำามันไปไว้ในที่แจ้ง ที่ที่ไม่มีใครคิดจะตามหา ซึ่งนั่นแหละที่ที่   

ความลับอันยิ่งใหญ่ หลบซ่อนอยู่

“ดังนั้นจึงมีการกล่าวอ้างตามตำานานของชาวไศวะว่า ‘ความจริงอันยิ่งใหญ่  

ซ่อนไว้มิดชิดยิ่งกว่าสิ่งที่ถูกซ่อนมิดชิดที่สุด แต่ก็เห็นประจักษ์ชัดยิ่งกว่า 

สิ่งที่มองเห็นประจักษ์ชัดที่สุดเช่นกัน’ ”

รูเพิร์ต สปิรา จากหนังสือ Being Aware of Being Aware

เรามองข้ามความจริงนี้ไปหลายพันปีเพราะเราไม่ได้มองหาตรงหน้าตัวเราเอง  

เราไขว้เขวได้อย่างง่ายดายจากปัญหา เรื่องสะเทือนอารมณ์ในชีวิต เหตุการณ์ 

ความเป็นไปบนโลก เราจึงไม่ได้พบความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเรามาตลอด  –  

ความจริงที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์โศก เข้าสู่ความสุขนิรันดร์

ความลับอันใดหรือที่จะพลิกผันชีวิตเราอย่างมหาศาล การค้นพบสิ่งเดียว 

จะยุติความเจ็บปวด หรือนำาความสุขสงบมาให้ชีวิตเราได้อย่างไร

ง่ายนิดเดียว เพราะความลับนั้นจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ

8      เดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต
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คุณอาจคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นใคร แต่ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเป็น 

บุคคลเอกเทศคนหนึ่งที่ชื่อนี้ อายุเท่านี้ สืบเชื้อสายมาจากที่นี่ ทำางานนี้ 

พื้นเพครอบครัวเป็นอย่างนี้ ชีวิตเจออะไรมามากมาย  คุณจะต้องทึ่งแน่ 

เมื่อได้รับรู้สิ่งใหม่ว่า แท้จริง แล้วตัวเองเป็นใคร

“วิธีเดียวที่ใครสักคนจะช่วยเหลือคุณได้ก็คือ ท้าทายความคิดของคุณ”

แอนโทนี เดอ เมลโล, เอส.เจ. 

จากหนังสือ Awareness: Conversations with the Masters

เราทุกคนรับเอาความคิดและความเชื่อผิด  ๆ  มาไว้กับตัวอยู่ตลอดชีวิต  

ความคิดและความเชื่อผิด ๆ นั้นเองที่คอยพันธนาการตัวเราไว้ มีคนบอกเราว่า 

โลกนี้มีข้อจำากัดและขาดแคลนหลายอย่าง  สิ่งที่มีไม่พอก็คือ เงิน เวลา  

ทรัพยากร  ความรัก  สุขภาพ  :  “ชีวิตสั้นนัก”  “เรามันแค่คนธรรมดา”  

“เราต้องทำางานหนักเพื่อไต่เต้าไปสู่จุดหมายของชีวิต”  “ทรัพยากรใกล้ 

จะหมด” “โลกกำาลังพินาศ” “เราต้องช่วยปกปักรักษาโลกใบนี้” แต่ทันที 

ที่เรารู้ความจริง เรื่องไม่จริงเหล่าน้ีจะพังทลายลง และความสุขก็จะงอกเงยข้ึน 

จากซากปรักหักพัง

บางทีคุณอาจกำาลังคิดว่า “ชีวิตฉันก็ราบรื่นดีอยู่แล้ว ทำาไมฉันถึงต้องอยาก 

ทำาความรู้จักเดอะเกรเทสต์ซีเคร็ตด้วย”

ขอตอบด้วยข้อความของแอนโทนี เดอ เมลโล, เอส.เจ. ผู้ล่วงลับที่แสน

ประเสริฐ : 

“เพราะชีวิตคุณมันวุ่นวาย!”
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คุณอาจไม่เห็นด้วย ตัวฉันเองก็ไม่คิดว่าชีวิตตัวเองวุ่นวายหรอกจนกระทั่ง 

แอนโทนี เดอ เมลโล ได้นิยามสิ่งที่เขาบอกเอาไว้ได้อย่างตรงเผง

คุณเคยเศร้าไหม  เคยเครียด  กังวล  วิตก  โกรธ  หรือว่าเจ็บปวดไหม  

เคยเสียใจ จิตตกหดหู่ หมดหวังหรือเปล่า คุณเคยไม่มีความสุขแล้วก็ 

อารมณ์เสียหรือเปล่า คุณเคยมีอารมณ์เหล่านี้ในช่วงเวลาใดบ้างไหม ถ้ามี  

ตามที่แอนโทนี เดอ เมลโล  ว่า – ชีวิตคุณวุ่นวายแล้วละ

คุณอาจจะคิดว่าคนเราก็ต้องมีอารมณ์ด้านลบมาบั่นทอนกันบ้างสิ แต่ชีวิต 

คนไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนี่นา คุณมีชีวิตโดยปราศจากความเจ็บปวด เศร้า  

กังวล กลัว และอยู่กับห้วงความสุข เสมอ ได้แน่นอน

ชีวิตบอกให้เรารู้ว่าทุก ๆ สถานการณ์ยากลำาบากที่เราพบเจอนั้นล้วนมีทางออก 

เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่ยากลำาบากสุด  ๆ นี่แหละ เพียงแต่ 

เรามองไม่เห็นทางออก เราหลงวนอยู่กับปัญหา เราจึงพลาดสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 

ซึ่งเป็นทางออกของทุกปัญหาอย่างถาวร

“เรามองหาความสุขจากประสบการณ์ครั้ งแล้วครั้ ง เล่า  ความสัมพันธ์  

ครั้งแล้วครั้งเล่า การบำาบัดครั้งแล้วครั้งเล่า เวิร์กช็อปครั้งแล้วครั้งเล่า  –  

แม้แต่เวิร์กช็อป  ‘ทางด้านจิตวิญญาณ’ ซึ่งดูมีหวังแต่ก็ไม่เคยเอ่ยถึงแก่น 

ของปัญหาที่ทำาให้เกิดทุกข์ ซึ่งนั่นก็คือ : การเพิกเฉยต่อธรรมชาติที่แท้จริง 

ของตัวเอง”

มูจิ จากหนังสือ White Fire พิมพ์ครั้งที่สอง
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เมื่อไรก็ตามที่เราทุกข์ นั่นเพราะเราเชื่อว่าเรื่องบางอย่างของเรานั้นไม่เป็น 

ความจริง เราเข้าใจตัวตนของเราผิดไป ความทุกข์ของมนุษย์  ทั้งหลาย  ล้วน 

มีสาเหตุเพราะเราเข้าใจตัวเองผิดไป

ความจริงก็คือ เราไม่ใช่คนที่จะควบคุมสิ่งที่เกิดกับตัวเองและชีวิต เราไม่ใช่ 

คนที่ต้องทนเป็นทาสทำางานที่ตัวเองไม่ชอบ เพียงเพื่อจะตายในตอนสุดท้าย 

เหมือน  ๆ  กัน เราไม่ใช่คนที่ต้องกัดฟันจ่ายบิลค่าโน่นนี่ทุกอย่าง เราไม่ใช่คน 

ที่จำาเป็นต้องปรับปรุงตัวเอง หรือคนที่ต้องให้ใครมายอมรับตัวเรา ความจริง 

ก็คือ เราไม่ใช่ใครทั้งนั้น เราเพียงแต่มี  ประสบการณ์  ส่วนใหญ่ของการเป็น 

คนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในภาพรวมแล้วเราไม่ใช่คนคนนั้น

“สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น เราไม่ได้เป็นคนแบบที่เราคิดเลย”

แจน เฟรซิเยอร์ จากหนังสือ The Freedom of Being 

 

“บางครั้งเราก็ชี้ปมปัญหาต่าง  ๆ  ในชีวิตไปตรงนั้นตรงนี้ แต่สาเหตุแท้จริง 

ของปัญหาในชีวิตกลับถูกมองข้ามไป  – นั่นก็คือการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติ 

ที่แท้จริงของตัวเอง สิ่งนี้แหละที่เป็นยารักษาทุกอย่าง”

มูจิ

“ความทุกข์ตรม หมองหม่น และโศกเศร้าที่เราประสบในชีวิตนั้น สาเหตุ 

แท้จริงเกิดขึ้นเพียงเพราะเราไม่รู้หรือรู้ด้วยความสับสนว่าตัวเราที่แท้จริง 

เป็นใครหรือเป็นอย่างไร ดังนั้นหากอยากเป็นอิสระต่อความโศกเศร้าและ 

ทุกข์ตรมทั้งปวง ก็ต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่รู้หรือรู้ด้วยความ 

สับสนว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นเป็นใคร”

ไมเคิล เจมส์ จากหนังสือ Happiness and the Art of Being
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มาตรวัดความเป็นไปในชีวิตคือสิ่งที่ใช้วัดความสุขของคุณ  วัดว่าคุณมี 

ความสุขแค่ไหน คุณมีความสุขที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า คุณใช้ชีวิต 

ที่ผ่านมาอย่างมีความสุขเสมอหรือไม่  คุณควรจะมีความสุขตลอดเวลา  

ความสุขก็ คือ ตัวคุณ คือธรรมชาติที่แท้จริงของคุณ คือคนที่คุณเป็นจริง ๆ 

“สิ่งที่พวกเราทุกคนมองหาบนโลกใบนี้เป็นสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น คนทุกคน หรือ 

แม้แต่สัตว์ก็มองหาสิ่งนั้น สิ่งที่เราต่างมองหาก็คือ ความสุขที่ไม่ต้องเสียใจ  

ความสุขที่ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินใด ๆ”

เลสเตอร์ ลีเวนสัน จากหนังสือ Happiness is Free เล่ม 1 - 5

ทุกการกระทำา ทุกการตัดสินใจของเรา เราทำาไปเพราะคิดว่าเราจะมีความสุข 

มากขึ้นที่ทำาอย่างนั้น  การที่ เราทุกคนล้วนแสวงหาความสุขไม่ใช่ เรื่อง 

บังเอิญ และการที่เราแสวงหาความสุขนั้น อันที่จริงแล้วเรากำาลังมองหา 

ตัวเองโดยไม่รู้ตัว!

ไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราจะมีความสุขที่ยั่งยืนจากวัตถุนอกกาย วัตถุนอกกาย 

ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่และดับไปในที่สุด ถ้าเราเอาความสุขไปผูกไว้กับวัตถุ 

นอกกาย ความสุขของเราก็จะหายไปเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นสูญสลายไปเช่นกัน  

วัตถุนอกกายไม่ได้มีอะไรผิด  (ของพวกนี้ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว  คุณสมควร 

ได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิต)  แต่การตระหนักรู้ว่าเราไม่มีทาง 

จะหาความสุขที่ยั่ งยืนได้จากสิ่ ง เหล่านี้  ถือเป็นการก้าวข้ามครั้ งใหญ่   

ถ้าวัตถุนอกกายนำาความสุขมาให้ได้ ถ้าอย่างนั้นเมื่อเราได้สิ่งที่ตัวเอง 

ต้องการมาก  ๆ ความสุขก็ต้องไม่มีวันหายไปจากเรา แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น  

กลับกันเราพบว่าความสุขหนีหายไปได้ และไม่ช้าไม่นาน เราก็จะกลับมา 

ที่จุดเริ่มใหม่ – จุดที่เราอยากได้วัตถุสิ่งของอย่างอื่นเพื่อจะได้มีความสุขอีกครั้ง
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มีเพียงวิธีเดียวที่จะพบความสุขถาวร ก็คือการหาให้เจอว่าตัวเองเป็นใคร 

กันแน่ เพราะธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเรา คือ ความสุข

 

“โลกนี้ทุกข์ทนขมขื่นก็เพราะเราไม่รู้จัก  ตัวตน  ที่แท้จริง ธรรมชาติที่แท้จริง 

ของเรานั่นเองที่เป็นความสุข ความสุขคือ  ตัวตน  ที่แท้จริงซึ่งติดตัวมาแต่ 

กำาเนิด  การที่คนเราแสวงหาความสุขก็คือการแสวงหา  ตัวตน  ที่แท้จริง 

โดยไม่รู้ตัวนั่นเอง...เมื่อคนใดตามหามันเจอ คนนั้นก็จะได้พบกับความสุข 

ที่ไม่มีวันจบสิ้น”

รามานะ มหาศรี 

“เป้าหมายแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในการอยู่บนโลกใบนี้ก็คือเพื่อเรียนรู้หรือรำาลึก 

ถึงสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมของเราซึ่งไม่มีขีดจำากัด”

เลสเตอร์ ลีเวนสัน จากไฟล์เสียงหัวข้อ “Will Power” 

“การค้นพบ  ตัวตน  ที่แท้จริงมีอานุภาพเปลี่ยนแปลงความมืดมนที่เกิดจาก 

การไม่รู้ ไปสู่แสงสว่างของการรู้แจ้ง มันเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ สำาคัญ  

และลึกซึ้งเป็นที่สุด คือต้นไม้ที่ออกผลโดยพลัน เมื่อเราตระหนักว่าตัวเราเอง 

เป็นใคร  – เป็นคนที่สัมผัสและรับรู้เข้าใจโลกใบนี้  – หลายอย่างก็จะเริ่มลงตัว  

เราไม่จำาเป็นต้องรอบรู้อะไรมากมายหากสิ่งที่เราตามหาคือความจริง ไม่ต้อง 

มีความรอบรู้สารพัด เมื่อเราตระหนักถึงความจริงหนึ่งเดียวที่ว่า  ตัวตน  ที่ 

แท้จริงนั้นเป็นใคร”

มูจิ

การรำาลึกว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครมีนามเรียกขานหลายอย่างตลอดหลาย 

ศตวรรษที่ผ่านมา เช่น การตรัสรู้ การตระหนักรู้ตัวเอง การค้นพบตัวเอง  
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การเบิกเนตร การตื่นรู้ การรำาลึก คุณอาจคิดว่าคุณ “ตรัสรู้” ไม่ได้หรอก (“ฉัน 

เป็นแค่คนธรรมดานะ”)  แต่คุณก็หลีกเลี่ยงความจริงไม่ได้  การค้นพบ  –  

พบความสุข พบอิสรภาพ – คือตัวตนของคุณ แล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อคุณ 

ไปได้อย่างไร

“เปิดรับความเป็นไปได้ให้ตัวเองได้สัมผัสกับ  ความจริง  ว่าตัวเรานั้นเป็นใคร 

ตั้งแต่ตอนนี้ คุณอาจถามว่าจะทำาอย่างไรล่ะ ก็ด้วยการตั้งข้อสังเกตว่า 

อุปสรรคอย่างเดียวที่ขวางเราไว้ก็คือจินตนาการ  – ความคิดคัดค้านที่เกิดจาก 

ใจเราเอง”

ครูของฉัน

“เรามีอิสระ แต่เราไม่รู้ เราอาจรู้สึกว่าอิสระคือสิ่งที่ห่างไกลความเป็นไปได้ 

ที่สุด เราอาจเชื่อสุดใจว่าชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง  ๆ  ว่าจะออกมาดี 

หรือร้าย แต่ถึงอย่างนั้น (นี่คือข้อเท็จจริง) อิสระก็ยังอยู่กับเรา”

แจน เฟรซิเยอร์ จากหนังสือ The Freedom of Being

“การตระหนักรู้ตัวเองอาจเกิดขึ้นได้กับทั้งคนไม่มีการศึกษาหรือพระราชา ไม่มี 

เงื่อนไขอันใดต้องมาก่อนจึงจะตระหนักรู้ตัวเองได้ การตระหนักรู้ตัวเอง 

ไม่ใช่เรื่องของคนที่ฝึกจิตมานานปี มันอาจเกิดขึ้นกับคนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ 

ตลอดเวลาเลยก็ได้”

เดวิด บิงแฮม จากช่องคอนเชียสทีวี
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ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร

“ผมกำาลังพูดถึงสิ่งที่น้อยคนนักจะได้ประสบกับตัวเอง แล้วผมจะบรรยาย 

มันออกมาได้อย่างไร แต่ทุกอย่างไม่มีขีดจำากัดอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหน เรา 

มีความสามารถที่จะทำาอะไรก็ได้เพียงคิดถึงเรื่องนั้นก็พอแล้ว และแค่นั้น 

ยังไม่พอ ลองคิดถึงความสุขล้นที่คุณจะมีและเพิ่มทวีอีกเป็นร้อยเท่าดูสิ”

เลสเตอร์ ลีเวนสัน จากหนังสือ No Attachments, No Aversions

เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใคร ชีวิตคุณจะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่อง 

ขุ่นข้อง เรื่องเจ็บปวด กังวล หรือหวาดกลัว คุณจะเลิกกลัวความตายและ 

ไม่อยู่ใต้อำานาจหรือความทรมานจากจิตใจของตัวเองอีก ความคิดและ 

ความเชื่อผิด  ๆ  จะเลือนหายไป  เข้าแทนที่ด้วยความชัดเจน  ความสุข  

เบิกบาน สงบ ความสนุกสนานร่าเริงตลอดกาล ทุกช่วงเวลาคือความรื่นรมย์  

คุณจะรู้ว่าตัวเองปลอดภัยและมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

“และเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้...ความสุขสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในใจอย่างยั่งยืน 

ตลอดไป ความสุขที่เกิดขึ้นจะเป็นนิรันดร์ ไร้ขีดจำากัด สงบเย็น เป็นอิสระ 

อย่างแท้จริง เป็นทุกสิ่งที่ทุกคนแสวงหา”

เลสเตอร์ ลีเวนสัน จากหนังสือ Happiness is Free เล่ม 1 - 5

เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใคร ชีวิตจะเป็นเรื่องง่าย  ๆ  สบาย  ๆ  –  

ทุกอย่างที่คุณต้องการดูราวเกิดขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า ชีวิตทำาอะไร 

ก็ดูง่ายและราบรื่นไปเสียทุกอย่าง ชีวิตแร้นแค้นขาดแคลนจะจบสิ้นตลอดกาล  

คุณจะได้รู้จักกับพลังมหาศาลที่คุณมีเหนือทุกอย่างบนโลกนี้
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เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใคร ความทุกข์ยากลำาบากจะจางหายไป  

ความรู้สึกกลัวและอารมณ์ด้านลบต่าง  ๆ  จะสิ้นสลาย จิตใจสงบนิ่ง ภายใน 

จะเต็มอิ่มไปด้วยความเบิกบาน ความรู้สึกบวก ความอิ่มเอม ความรู้สึก 

เปี่ยมล้น และความสงบสุขมั่นคง นี่คือชีวิตของคุณ

ข้อความจากแจน เฟรซิเยอร์ คุณแม่และอาจารย์ด้านภาษา :

“คิดภาพตามนะคะ : สิ่งใดก็ตามที่คุณแบกไว้หายไปทันที มันอาจจะยังอยู่ 

ที่เดิม เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่มันไม่มีมวล ไม่มีนำ้าหนักกดทับ  

ทุกอย่างที่เคยก่อปัญหาให้คุณตอนนี้กลายเป็นสรรพสิ่งรายล้อม  เหมือน 

อย่างต้นไม้ เมฆที่ลอยผ่านไป ความทุกข์ทางใจทางอารมณ์ทุกส่วนเสี้ยว 

หยุดนิ่ง : พวกภาระหนักหนาทั้งหลาย บางเรื่องที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เมื่อไร 

แล้วก็ไม่รู้ สิ่งคุ้นเคยดังเพื่อนสนิท  เสมือนส่วนหนึ่งในตัวเรา  –  อย่างกับ 

ภาษาพูดหรือสีผิวของเรา  – หายไปแล้วไปลับไม่กลับมา ความเบิกบานจะ 

ค่อย ๆ ไหลหลั่งมาเติมลงสู่ความเวิ้งว้างว่างเปล่า ชูใจเราในยามเช้า กลางวัน  

กลางคืน  ติดตามเราไปทุกแห่ง  ไปกับเราทุกสถานการณ์  แม้แต่ยาม 

หลับใหล  ทุกสิ่ งที่ ได้มา เกิดขึ้ นอย่ างง่ ายดาย  คุณมีความสุข  สุขที่  

ไร้เหตุผล ไม่มีอะไรกวนใจ คุณไม่เครียดเลย เมื่อเกิดปัญหาคุณก็รู้ว่า 

ต้องทำาอย่างไร แล้วก็ลงมือทำา จากนั้นก็ปล่อยวาง คนที่เคยกวนประสาท 

คุณก็ ไม่กวนประสาทอีกแล้ว  ขณะที่ตั วคุณเห็นใจที่คนอื่น  ‘ทุกข์ทน’  

คุณก็ไม่ได้ทำาตัวเองทุกข์ทนไปด้วย กิจกรรมที่เคยน่าเบื่อกลับกลายเป็นสนุก  

คุณไม่ต้องรับการบำาบัด คุณไม่รู้สึกเบื่อ กังวล หรือหงุดหงิด เวลาต้อง 

ทำางานจิตใจของคุณก็สงบ ชีวิตเติมเต็มได้โดยไม่ต้องทำาอะไรเพื่อเติมเต็ม... 

คุณรู้ว่าต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคุณก็ย่อมรับมือได้  –  ตลอดชีวิต  –  

ความสุขสงบนั้นจีรังยั่งยืน คุณจะไม่กลัว ไม่ร้อนรน หรือเปลี่ยวเหงาอีก  
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ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามา ความเบิกบานอันไร้ที่มานี้จะจัดการให้คุณหมด  

ลองคิดภาพดูนะคะ”

แจน เฟรซิเยอร์ จากหนังสือ When Fear Falls Away

นี่คือชีวิตที่มีเดอะเกรเทสต์ซีเคร็ต นี่คือหมุดหมายของคุณ
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บ ท ที่ 1 สรุปใจความ

• เราต่างก็ตามหาเดอะเกรเทสต์ซีเคร็ตกันอยู่ไม่หยุดหย่อนในทุกเมื่อเชื่อวัน 

ของชีวิต ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

• ความลับอันยิ่งใหญ่อยู่โจ่งแจ้งตรงหน้าเรา แต่เรากลับมองข้ามไป

• เรามองข้ามความจริงนี้มาเป็นพัน ๆ ปี เพราะเรามัวแต่ไขว้เขวไปกับปัญหา  

เรื่องสะเทือนใจในชีวิต เหตุการณ์ความเป็นไปบนโลก

• เรารับเอาความคิดและความเชื่อผิด  ๆ  หลายอย่างมาอยู่กับตัวตลอดชีวิต  

สิ่งเหล่านั้นคอยพันธนาการตัวเราไว ้

• ทุกครั้งที่เราทุกข์ใจ นั่นเพราะเรารับรู้ตัวเองผิดไป

• มนุษย์เกิดทุกข์เพราะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองผิดไป

• เราเพียงแต่ม ีประสบการณ ์ของการเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี ้ แต่ในภาพรวม 

เราไม่ใช่คนคนนั้น

• คุณควรจะมีความสุขตลอดเวลา เพราะความสุขคือธรรมชาติที่แท้จริง 

ของคุณ

• การค้นพบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครมีนามเรียกขานหลายอย่าง เช่น  

การตรัสรู้ การตระหนักรู้ตัวเอง การค้นพบตัวเอง การตื่นรู้ การรำาลึก 
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• เปิดใจตัวเองให้ยอมรับความเป็นไปได้ที่ว่า เราสามารถสัมผัสตัวตน 

ที่ แท้จริง ของเราได้ เดี๋ยวนี้

• เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใคร ชีวิตคุณจะไม่มีปัญหา ไม่มี 

เรื่องขุ่นข้อง เรื่องเจ็บปวด กังวล หรือหวาดกลัว คุณจะเต็มอิ่มไปด้วย 

ความเบิกบาน ความเป็นไปได้ ความอิ่มเอม ความรู้สึกเปี่ยมล้น และ 

ความสงบสุขมั่นคง
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