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  “คะเต คะเต ปาระคะเต   ปาระสังคะเต โพธิสวาหา”  บทมนตราใน “มหาปรัชญาปรมิตราหฤทัยสูตร”         
แหงคัมภีรพระพุทธศาสนานิกายอาจาริยวาทหรือวชิรญาณ  อันมีความหมายวา เราจะพยายามมุงมั่นท่ีจะกาวขาม
ไปสูอีกฝากฝงหนึ่งอันถือเปนฝากฝงแหงโพธิ (อานวา โพ-ทิ) หรือฟากฝงแหงความหลุดพนไปจากวัฏสงสาร    
สัญลักษณของความสําคัญแหงการกาวขามฟากฝงใหไดนี้  อาจเห็นเปนตัวอยางไดจากพิธีกรรมกงเตกของชาวไทย
เชื้อสายจีน ที่ลูกหลานพยายามจะสงวิญญาณบรรพบุรุษผูลวงลับใหกาวขามฟากฝง โดยผานทางส่ิงท่ีเปนรูปธรรม
ที่สุด นั่นก็คือการใหลูกหลานผูตายเดินกาวขามสะพานเล็กๆ ในพิธีกรรมน้ี เพ่ือไปสงวิญญาณของผูตายในดินแดน
สคุต ิอนัสือ่ถึงความหมายของการไปสูดนิแดนแหงโพธิใหได  พิธีกรรมความเช่ืออนัศักด์ิสทิธ์ินี ้จงึมีใหเห็นไดในนิกาย
แบบพระจีน
  ผูวิจารณหนังสือเลมนี้ พยายามคนหาท้ังความรูทางโลกและทางปญญาญาณมาหลายตอหลายป                   
กับคําถามท่ีวา “อะไรคือสิ่งท่ีมนุษยกลัวมากท่ีสุด?”  และในทํานองเดียวกันน้ีก็นาจะเปนสิ่งท่ีสัญชาตญาณของสัตว
โลกทุกชนิดเฉกเชนเดียวกันท่ีรูสึกหวาดกลัวกับมันมากท่ีสุด คําตอบที่นาสะพรึงน้ีก็คือ “ความกลัวตาย” สวนเหตุผล
ที่วาทําไมมนุษยจึงกลัวตาย ก็นาจะอยูที่วาเขาไมตองการจะพลัดพรากจากบุคคลอันเปนท่ีรัก สถานภาพ ตําแหนง 
หรอืทรพัยสมบตัทิีต่นเองไดครอบครองอยูในปจจบุนั เปนตน รวมทัง้ความไมรู (อวชิชา) ทีว่าเม่ือตนเองไดเสยีชวิีตไปแลว  
จะตองไปสูภพภูมแิหงใด จะไดจตุใิหมในสภาพท่ีดกีวาเดิมหรอืไม หรือในทางตรงกันขามอาจจะเลวรายกวาสภาพเดิม
ที่เปนอยูก็ได    ซึ่งก็เปนท่ีแนนอนวาภพภูมิที่นาชิงชัง ไมนาแวะเวียนไปเย่ียมเยียนก็คือ สัตวนรก เปรต อสูรกาย และ
สัตวเดรัจฉาน 
  แตกับคาํถามท่ีวา “แลวเราจะทําอยางไรกับความตายและความกลัวตาย” กลับเปนเร่ืองท่ีตอบไดยากย่ิงกวา    
ผูวิจารณหนังสือเลมนี้กําลังอยูในวัยกลางคน ซึ่งรูสึกไดวา “เวลา” เร่ิมเปนของมีคามากข้ึน มากกวาเม่ือขณะอยูใน
วัยเด็กและวัยรุน  ดวยตรรกะเชนน้ี จึงเปนท่ีคาดการณไดวา เม่ือไดกาวเขาสูวัยสูงอายุในอนาคต  “เวลา” ก็ยอม       
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เปนสิ่งมีคุณคามากย่ิงขึ้นเร่ือยๆ แทที่จริงแลวความรูสึกเชนน้ี ก็เปนผลมาจากความกลัวตายและเหตุผลของ            
ความกลัวตายน่ันเอง    
  หนังสือ “กาวขามความกลัวตาย” ของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขิงรูปปจจุบัน จึงเปนวรรณกรรมธรรมะท่ีเขา
มาเตมิเตม็ความรูและปญญาญาณของผูวิจารณในเรือ่งนีไ้ดอยางตรงประเดน็ และผูวิจารณก็ตดัสนิใจหาซือ้มาศกึษา
โดยทันทีที่ไดแตเพียงเห็นแคชื่อเรื่องที่หนาปกหนังสือเทาน้ัน   จากนั้นเม่ือไดอานเน้ือหาอยางครุนคิดและวิเคราะห
ตามไปดวยแลว  จึงไดมองเห็นคําตอบของเร่ืองความตายและความกลัวตาย มาเติมเต็มความรูและปญญาญาณ     
ไดโดยทันที คาํตอบท่ีวาน้ีก็คอื ความเขาใจอยางถึงแกนวา แทจรงิแลวความตายเปนธรรมชาติของสัตวโลก เปนธรรมดา 
เปนความเปนเชนน้ันเอง (Suchness) เปนสิ่งท่ีควบคูกันเหมือนดั่ง “หยินกับหยาง” กับการเกิด หรือเปนด่ังแสง             
ที่ในทางฟสิกสไดคนพบแลววาเปนท้ังคล่ืนและอนุภาคไปพรอมๆ กัน        
  แตบุคคลโดยท่ัวไปกลับมองวาความตายเปนสิ่งอัปมงคล และมองวาการเกิดเปนสิ่งมงคล เพราะแมแต         
ผูวิจารณเอง ก็พยายามท่ีจะไมเดินทางไปรวมงานศพ เพราะจะรูสึกเศราและถูกสอนมาจากครอบครัวชาวไทย            
เชื้อสายจีนวา หลังจากที่ไปรวมพิธีงานศพ จะตองใชดายแดงผูกไวที่ขอมือและเมื่อเดินทางกลับมาถึงบานตนเอง   
กอนเขาบานก็จะตองรีบนําเอาใบทับทิมลอยในขันน้ํา และนํามาลางหนา  ซึ่งท้ังหมดท่ีกระทําน้ี ก็เพ่ือชําระลางส่ิงท่ี
เปนอัปมงคลกอนที่จะเขาบาน นั่นเอง
  ในความเปนจริงแลว เราจะตองพยายามทําความเขาใจใหไดวาความตาย มันเปนเร่ืองธรรมชาติที่มันเปน
เชนน้ันเอง  การครุนคิดกับเรื่องความตายและความกลัวตายจึงเปนเร่ือง “อจินไตย” ที่ไมมีสาระอะไร ใหเราตองเสีย
เวลาและความรูสึกมาคิดกับมัน  เพราะไมวาเราจะกลัวตายหรือไมกลัวตาย  เราทั้งหมดก็ตองตายอยูดี ผูวิจารณ     
เคยคิดปรารถนาท่ีจะมอีายุยืนยาวถึง 200 ป เฉกเชนเดียวกับตวัเอกในภาพยนตรเร่ือง “Bicentennial Man หรือผูชาย
สองรอยป”    แตตอนจบของภาพยนตรนี้ ก็ใหขอคิดท่ีสําคัญวา ในปที่เขามีอายุครบ 200 ปพอดี   ปรากฏวาเขากลาย
เปนบุคคลท่ีโดดเด่ียว อางวาง เพราะเหตุที่วาไมมีลูกหลาน สวนคนรอบขางท่ีเคยรูจัก ก็ไดตายจากไปหมดแลว           
เขาจึงกลายเปนคนท่ีไมรูจักใคร และไมมีใครรูจักเขา
  แงคิดถึงเร่ืองการฝนธรรมชาติแหงความตายจากภาพยนตรเร่ืองดังกลาวน้ี  สามารถสรางความตระหนักรู
ใหกับผูวิจารณไดเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน ขอสรุปนี้ก็คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวฝนไปจากธรรมชาติ  ก็เปนส่ิงที่ไมนา               
พึงปรารถนาเชนเดียวกัน เพราะในอีกดานหน่ึงของเหรียญเดียวกันน้ี มันก็เปนเพียงการมีชีวิตท่ีไมมีสาระของ            
ความสุขใดๆ อยูเลย
  ดงัน้ัน “ผูชายสองรอยป” จงึเปนสิง่ท่ีไมมอียูจรงิ เพราะแมแตตวัพระเอกท่ีนาํแสดงในภาพยนตรเร่ืองดงักลาว
นี ้ คอื “โรบนิ  วิลเล่ียมส” ดาราฮอลล่ีวูด เจาของรางวัลออสการ ก็มขีาววาเขาไดฆาตัวตาย ในวันท่ี 11 สงิหาคม 2557 
เวลา 11.55 น. ที่ผานมา ตามเวลาทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา โดยมีอายุเพียงแค 63 ปเทาน้ัน
  “หนังสอืกาวขามความกลัวตาย” ของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขงิ  จงึเติมเตม็ปญญาใหกับผูวิจารณเปนอยาง
มากกับการทําความเขาใจเสียใหมกับเร่ืองความตายและความกลัวตาย  ดังเน้ือหาท่ีหลวงพอเจาอาวาสไดลิขิตไว   
ในหนา 98 ของหนังสือ ซึ่งผูวิจารณมองวาเปนท้ังขอสรุปทั้งหมดของหนังสือเลมเล็กๆ นี้และควรจะเปนความเขาใจ
ที่ถูกตองของทุกๆ คน ที่จะตองพยายามทําความเขาใจเสียใหมใหถูกตอง  และดวยเหตุที่วา หลวงพอเจาอาวาส        
ไดบันทึกไวในหนาหลังของหนาปกใน (Back of the Title Page) วา “ไมสงวนลิขสิทธ์ิ” ดังน้ัน ผูวิจารณจึงขอยกเอา                
เน้ือหามาแสดงไว ดังน้ี
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  “...ใหมองความตายเปนเร่ืองธรรมดา  อยาจมอยูในความกลัวหรือหมกมุนอยูกับทุกขที่ยังมาไมถึง จงใสใจ
กับเรื่องปจจุบันและเรงฝกตนเพ่ือเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมรับมือกับความตายท่ีกําลังจะมาถึง  ดวยการประพฤติ
ตนอยูในทาน  ศลี ภาวนา เพราะกุศลจติท่ีเกิดขึน้แมชัว่ขณะหน่ึงๆ นัน้เปนส่ิงท่ีมคีาย่ิงนัก ทาํดีงายๆ ดวยการรับผดิชอบ
ในหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ รู จักทําบุญใหทานตามกาล   มีเมตตากรุณาคนรอบขางเสมอ                  
เร่ืองไหนชวยไดก็ชวย  สวนเร่ืองไหนท่ีชวยไมไดก็ปลอยวางและควรฝกปลอยวางส่ิงสมมตุติางๆ ในโลกน้ีใหชาํนาญดวย  
อยางนอยๆ ก็ใหปลอยวางบางส่ิงบางอยางลงไดบาง ไมโลภ ไมโกรธ ไมอาฆาตใคร และอยาเผลอใหความขุนเคือง
เขาแทรก  ฝกมองโลกดวยใจท่ีเปนกลางและมีความกตัญูรูคุณพอแม  ไมทอถอยในการทําความดี เมื่อรูสึกทอแท
ก็ใหสรางพลังใจดวยการระลึกถึงพระธรรมคําสอน...”
  คณุประโยชนอนัมากมายมหาศาลของวรรณกรรมธรรมะของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขงิ ทีก่ลาวมาขางตนน้ี   
นอกเหนือไปจากเน้ือหาอันทรงคณุคาแลว  ยังประกอบไปดวยโคลงกลอนทีห่ลวงพอเจาอาวาสไดลขิติข้ึน ซึง่มีเน้ือหา
ไพเราะจับใจ  สามารถนําสาระสําคัญดําด่ิงไปสูสวนลึกของปญญาและจิตใจผูอาน  เสมือนดั่งความไดเปรียบของ
เสียงคีตดนตรี ทีส่ามารถเขาไปสัมผสัไดถึงสวนท่ีลกึท่ีสดุของจิตใจ  ดงัคําอุปมาท่ีวา “ฟงเพลงเศรา เศราจนน้ําตาไหล  
เคลิ้มใจไปกับเสียงเพลง”  โคลงกลอนของหลวงพอเจาอาวาส ที่แทรกอยูในเนื้อหาธรรมะเปนตอนๆ สลับกันไปกับ
การนําเสนอเน้ือหารอยแกว  ก็เปนขอสรุปสําคัญท่ีหลวงพอเจาอาวาสตองการจะใหผูอานไดสัมผัสและเขาใจใน
ประเด็นน้ันๆ
  ในการวิจารณทายท่ีสุดนี้  ผูวิจารณขอกลาววาหนังสือ “กาวขามความกลัวตาย” ของหลวงพอเจาอาวาส  
วัดไรขิง เปนหนังสือธรรมะอีกเลมหนึ่งท่ีทั้งคนท่ีกลัวตายและไมกลัวตาย จะตองหามาอาน    เพราะทานจะไดทราบ
ถึงและสามารถเขาถึงวิธีการแหงการรับมอืกับความตาย อนัเปนธรรมชาตทิีเ่ปนเชนน้ันเอง ซึง่ไมมใีครหลกีหนีไดพนเลย            
และอยางนอยท่ีสุดหนังสือของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขิง ก็ทําใหผูวิจารณไดเปลี่ยนทัศนคติเสียใหมแลววา การไป
รวมในพิธีกรรมงานศพ     แททีจ่รงิแลวไมใชเปนสิง่อปัมงคลแตอยางใดเลย  ศพของคนตายยังถือเปน “ครู” ทีส่ามารถ
สอนใหผูไปรวมงานไดรับรูและเกิดมีปญญาญาณท่ีจะเขาใจในสิ่งที่ถูกตองวา “ทุกคนก็ตองตายเหมือนกัน” ดังนั้น 
เสียงพระสงฆทีกํ่าลงัสวดพระอภิธรรม ก็มใิชการสวดใหศพฟง  เพราะผูตายยอมไมมปีญญาใดๆ หลงเหลืออยูอกีแลว     
แตเปนการสวดให “คนเปน” ที่ไปรวมงานฟง เพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีเรียกกันวา “มรณานุสติ” นั่นเอง

 


