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บทนํา 

หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนมาเพ่ือเตือนใจมนุษย ์ใหผู้ค้นรู้วา่ทาํไมจิตวิญญาณของเราจึงเลือก 

เขา้มาอยูใ่นร่างมนุษย ์เม่ือจิตวิญญาณออกจากร่างไปแลว้ จิตของเราไปอยูท่ี่ไหน ผูเ้ขียน

ไดเ้อาขอ้มูลเร่ืองความตายมาจากเวบ็ไซท ์ชาเนลล่ิง เอริค เป็นเวบ็ไซทฝ์ร่ัง มีผูห้ญิงบุคคล

หน่ึงช่ือ เจมม่ี บทัเลอร์ ชาวอเมริกนั เธอมีพรสวรรคท่ี์สามารถมองเห็นวิญญาณไดต้ั้งแต่

เธอเป็นเดก็ เธอจึงไม่รู้สึกกลวัและส่ือสารกบัวิญญาณต่างๆได ้
  

วนัหน่ึงมีหมอฝร่ังผูห้ญิงชาวอเมริกนัช่ือ อิลิซ่า เมด็ฮุส มาหาเจมม่ีและขอร้องใหเ้ธอ 

ติดต่อกบัวิญญาณลูกชายของเธอ ลูกชายช่ือ แอริค เมด็ฮุส ฆ่าตวัตายตอนอาย ุ20 ปี การ

ตายของลูกทาํใหแ้ม่เขาเป็นทุกขม์าก เม่ือเจมม่ีติดต่อใหไ้ดแ้ลว้และมองเห็นวิญญาณ 

ของแอริค เจมม่ีจึงเป็นส่ือและบอกวา่วิญญาณแอริคพูดอะไร คุณหมอจึงถามเร่ืองต่างๆ 

กบัการตายของลูกตนเอง วา่ทาํไมถึงทาํเช่นนั้น แอริคบอกแม่เขาวา่ เขาเสียใจท่ีเขาฆ่า 

ตวัตาย เขาเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เดก็แต่ไม่เคยบอกใคร ไม่มีใครรู้วา่จิตใจขา้งในของ 

เขามีความทุกขอ์ยูต่ลอด จนวนัหน่ึงเขาทนไม่ไดแ้ละยงิตวัตาย เขาไม่มีความเจบ็ปวดกบั 

ร่างกายในตอนตาย เม่ือวิญญาณเขาออกจากร่างไปแลว้ เขากเ็ฝ้าดูศพตนเอง ทาํใหจิ้ตใจ 

เขารู้สึกกระสบักระส่าย หลงัจากนั้นจิตวิญญาณแอริคกไ็ปอาํลาครอบครัวและเขารู้สึก 

เสียใจ แต่อีกไม่นานวิญญาณของแอริคกถู็กดึงเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ เขาบอกวา่มนั 

เหมือนกบัวิญญาณของเขาถูกผา่นเคร่ืองกรองนํ้ าและทาํใหจิ้ตใจเขารู้สึกดีข้ึน พวกอารมณ์ 

ในเชิงลบและความโลภ โกรธ หลงกย็งัมีอยูใ่นใจแต่วา่มนัไม่หนกัหนาสาหสั เขามีความ 

รู้สึกโล่งใจข้ึนและพลงังานในส่ิงแวดลอ้มของโลกวิญญาณส่งความรักใหก้บัเขา ทาํใหเ้ขา 

รู้สึกมีความสมบูรณ์ หลงัจากนั้นเขาไดพ้บกบัวิญญาณของบุคคลในครอบครัวท่ีตายไป 

แลว้ ต่อมาเขากไ็ดท้บทวนชีวิตของตนเองจากมุมมองของคนท่ีเขารู้จกัในโลกมนุษย ์ทาํ

ใหเ้ขาสึกนึกในความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีมีต่อเขา แอริคบอกวา่ถา้จิตใจเรามีความสงบ 

กบัผูใ้ด เราไม่ตอ้งทบทวนเร่ืองผูน้ั้น แต่ถา้เรายงัมีความห่วงใย ความเครียด หรือ 

ยงัไม่ใหอ้ภยัผูใ้ด จิตเราตอ้งทบทวนกบัเร่ืองนั้น มนัเป็นการสอนตนเองและพยายาม 
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เขา้ใจในตนเองวา่ทาํไมเราจึงไม่ยอมปล่อยวาง หลงัจากทบทวนเร่ืองชีวิตของตนเอง 

เสร็จแลว้ แอริคกฝึ็กหดัเและปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณ 

แอริคบอกวา่วิญญาณเขาไม่มีร่างแต่เป็นพลงังานแสงท่ีมีเคา้โครงเหมือนร่างมนุษย ์เขา

สามารถเคล่ือนอวยัวะต่างๆของแสงท่ีเป็นเรือนร่าง หลงัจากนั้นกมี็หน่วยช่วยเหลือ 

วิญญาณมาหาแอริคและสอนเขาในเร่ืองการส่ือสารระหวา่งจิตวิญญาณ สอนใหแ้อริค 

รู้จกักบัการส่ือสารกบัมิติอ่ืนๆอีกดว้ย อยา่งเช่นการส่ือสารกบัโลกมนุษย ์และหน่วยช่วย 

เหลือพาแอริคไปบาํบดัรักษาพลงังานจิตใจ 
 

แอริคบอกวา่ทุกคนท่ีฆ่าตวัตายมิไดเ้ป็นเช่นน้ี ถา้ผูใ้ดฆ่าตวัตายก่อนหมดสญัญา (วิญญาณ 

ต่างๆจะเซ็นสญัญาวา่เขาจะไปอยูใ่นโลกมนุษยน์านเท่าไรก่อนลงไปเกิด) หรือฆ่าตวัตาย 

เพ่ือแกแ้คน้ หรือเพ่ือหนีปัญหา วิญญาณนั้นจะตอ้งถูกบาํบดัรักษาอยา่งหนกั หลงัจากนั้น 

วิญญาณจะพฒันาตนเองต่อไปในมิติท่ีไม่มีร่างกาย หรือวา่จะเลือกไปอยู ่(เกิด) ในโลก 

มนุษยอี์กรอบ (มีร่างกาย) เพ่ือเขาจะไดฝึ้กฝนจิตใจตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนจนถึงขั้นนิพพาน 
 

แต่สาํหรับแอริค มนัถึงเวลาตายของเขาเพราะเขาเซ็นสญัญาวา่จะมีอายสุั้นก่อนท่ีเขาจะ 

ไปอยูใ่นโลกมนุษย ์ดงันั้นพลงังานจิตใจของแอริคไม่ตอ้งถูกบาํบดันานเท่าไรนกัและ 

เขากเ็ลือกท่ีจะอยูต่่อไปในโลกวิญญาณเพ่ือพฒันาตนเอง 
 

แม่ของแอริคมีความดีใจมากท่ีไดส้นทนากบัวิญญาณของลูกผา่นคุณเจมม่ีซ่ึงเป็นผูท่ี้มีพร 

สวรรคใ์นการส่ือกบัจิตวิญญาณ แม่ของแอริคเป็นคนฉลาดและถามวา่ มนัเป็นไปไดไ้หม

ท่ีเราจะสามารถพดูคุยและสมัภาษณ์วิญญาณของคนโด่งดงั แอริคบอกวา่เป็นไปได ้แต่เขา

ตอ้งไปขออนุญาตเสียก่อน ถา้วิญญาณผูน้ั้นใหอ้นุญาต เขากจ็ะพาวิญญาณมาพูดคุยกบัแม่

ได ้แม่ของแอริคจึงเขียนรายช่ือคนโด่งดงัมากมายท่ีเขาอยากจะสนทนาดว้ย อยา่งเช่น 

วิญญาณของพระพุทธเจา้ พระเยซูและดาราฝร่ังมากมาย หลงัจากนั้นแอริคกไ็ปเชิญ

วิญญาณของแต่ละบุคคลมาคุยกบัแม่ แม่เขาจึงสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาและเอาขอ้มูลการ

สมัภาษณ์มาลงในอินเทอร์เน็ต  
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เม่ือวิญญาณถูกถามเร่ืองความตาย เขากไ็ม่รู้สึกวา่เขาตายจริงเพราะเขายงัมีชีวิตอยูต่่อหลงั 

จากท่ีจิตออกไปจากร่างมนุษย ์ดงันั้นจึงไม่มีใครเกิดหรือใครตายจริงอยา่งท่ีมนุษยเ์ราคิด 

วิญญาณของเราเขา้มาอยูใ่นโลกเพียงชัว่คราวเพ่ือพบสถานการณ์ต่างๆ ทาํใหเ้ราตอ้งมี 

ปฏิกิริยาต่อกนัและไดฝึ้กฝนจิตใจตนเองกบัเร่ืองชีวิตประจาํวนั สถานการณ์เหล่าน้ี (ทั้งดี 

และไม่ดี) จึงมีประโยชน์ต่อเรา ทาํใหเ้ราไดพ้ฒันาจิตใจของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้น 

โลกมนุษยจึ์งเปรียบเสมือนโรงเรียนหรือท่ีฝึกซอ้มสาํหรับจิต และร่างกายของมนุษย์

เปรียบเสมือนยานพาหนะท่ีจิตวิญญาณกาํลงัขบัอยู ่เราจึงควรดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ 

ใหมี้ความสมดุลและสมบูรณ์ในช่วงท่ีเราพฒันาตนเองในโลกมนุษย ์ถา้เราฝึกจิตใหมี้

ความเป็นกลาง ปล่อยวางอารมณ์ทุกข ์ไม่ยดึติดกบัความคิดและทิฐิของตวัตน สามารถใช ้

ความสงบดูจิตใจตนเองไดโ้ดยไม่มีการเปรียบเทียบ จิตเรากจ็ะรู้สึกเยน็เบาสบาย เพราะจิต 

ไม่แกวง่ไปกบัความคิดและอารมณ์ ความสงบในใจจึงทาํใหเ้รามองเห็นสาเหตุของความ 

โกรธ โลภ หลงของตน เม่ือเราเห็นจริง จิตเรากจ็ะปล่อยวางส่ิงพวกน้ีเพราะมนัไม่มี 

ประโยชน์อะไร หากเรายงัยดึความโกรธ โลภ หลงของตนเองเอาไว ้เรากต็อ้งเป็นทุกขอี์ก

ต่อไป ดงันั้นจิตท่ีมีความสงบพอ มีสติพอและมีปัญญาพอกจ็ะสลดัใจออกจากการ 

ครอบงาํของความเขา้ใจผดิ ทาํใหจิ้ตกระจ่าง แจ่มใสและพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงในใจ

ของตนเอง มีความอ่ิมเอิบเบิกบาน มีแรงบนัดาลใจ มีความสร้างสรรค ์ความเอ้ือเฟ้ือ 

เผือ่แผ ่ไม่เพ่งโทษ ไม่ลาํเอียง ไม่เปรียบเทียบ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สามารถรักษาศีลดว้ย

การไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นหรือตนเอง มีความพอใจและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง สนุกสนานกบัชีวิต

ในปัจจุบนั มีความรัก ความเมตตากรุณาต่อทุกส่ิง ไม่เป็นจิตท่ีเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่

แบ่งเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายน้ี ไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้ ไม่มีอคติ แต่เป็นจิตท่ีเตม็ไปดว้ยความ

สงบและปัญญาธรรม มีความสมดุลและมีความสามคัคีกบัทุกอยา่งเพราะเป็นจิตใจท่ีมี

ความเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง 
 

ถา้ผูใ้ดสนใจในการฝึกจิตใหพ้น้จากความทุกขท์ั้งปวงและตอ้งการพบกบัความสุขอนั

แทจ้ริงในใจของตนเอง โปรดกรุณาอ่านขอ้ความในเวบ็ไซต ์“ชีวิตน้ีมีแต่ความสุข” ท่ี 
https://meditationguide.org/thai-language/ 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



6 
 

ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือในขอ้มูลของการสมัภาษณ์วา่จริงหรือไม่ แต่ขอ้ความพวกน้ีเป็น

ส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะมนัทาํใหเ้รามองชีวิตของตนเองในอีกแง่มุมหน่ึง ซ่ึงพวกวิญญาณ

ต่างๆไดก้ระทาํ เขาไดท้บทวนชีวิตของตนเองหลงัจากออกร่างกายไปแลว้ ทาํใหเ้ขา

คาํนึงถึงจุดประสงคอ์นัแทจ้ริงของชีวิตมนุษย ์ 
 

ตอนเราเป็นมนุษยค์นส่วนมากจะไม่คิดในเร่ืองน้ี ไม่ตอ้งการคิดถึงความตายเพราะเรา 

คิดวา่มนัเป็นส่ิงไม่ดีและน่าสลดใจ เราจึงพยายามหลีกเล่ียง แต่มนัเป็นส่ิงท่ีคนเรา 

หลบหลีกไม่ไดเ้พราะทุกคนตอ้งตาย เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาเร่ืองน้ีโดยละเอียดเพ่ือให ้

จิตเรามีความกระจ่าง ทาํใหเ้รามีความรู้อยา่งเช่ียวชาญ รู้ความเป็นจริงของความตาย ทาํให้

เราไม่กลวัและฉลาดมากข้ึน ถา้เรามาเล่าเรียนในเร่ืองน้ี ผลท่ีเราจะไดรั้บกคื็อ 
 

1. เรารู้วา่ไม่มีการเกิดและการตายจริง ก่อนเราเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษย ์เรากเ็ป็นวิญญาณท่ี 

ไม่มีตวัตน เราเขา้มาอยูใ่นโลกเพียงชัว่คราวและอาศยัร่างกายเพ่ือใหเ้ราพบประสบการณ์ 

ต่างๆและเรียนรู้กบัสภาวะท่ีดีและไม่ดี ส่ิงพวกน้ีทาํใหเ้ราตระหนกั ไตร่ตรอง ทบทวน 

เพ่ือเราจะไดพ้ฒันาจิตใจตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนและหลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวง ทาํให ้

เรามองเห็นวา่ชีวิตน้ีมีแต่ความสุขเพราะจิตใจภายในมีแต่ความอ่ิมเอิบเบิกบาน ปราศจาก 

อารมณ์ในเชิงลบ รู้จกัปล่อยวาง ใหอ้ภยัและไม่มีอคติกบัส่ิงใด รู้จกัตน้เหตุของความทุกข ์

และปล่อยวางความเขา้ใจผดิท่ีตน้เหตุ ทาํใหจิ้ตโล่ง โปร่งสบาย มีความเบิกบานและ 

ความสุขอนัแทจ้ริงจึงเกิดข้ึนจากความสงบภายในของจิตใจ มนัจึงเป็นส่ิงท่ีเราสามารถ

พ่ึงพาอาศยัไดเ้พราะจิตเตม็ไปดว้ยความรู้แจง้และปัญญา ทาํใหเ้รามีความเขา้ใจในจุด 

ประสงคอ์นัแทจ้ริงของชีวิตและไม่เสียโอกาสกบัการมาอยูใ่นร่างมนุษย ์
 

2. เม่ือเรามีความฉลาดและรู้วา่ไม่มีการเกิดหรือการตายจริง เรากย็งัรักษาศีลดว้ยการไม่ทาํ

ร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ฆ่าตนเองหรือผูใ้ด เพราะถา้เราทาํเช่นนั้น มนักจ็ะสร้างความล่าชา้ 

ในการพฒันาจิตใจ ทาํใหค้วามโกรธ โลภ หลงติดตามเราไป แต่ถา้เรารักษาศีลไดแ้ละรู้จกั

ปล่อยวางใหอ้ภยั คุณภาพจิตท่ีมีอานุภาพในความสงบจะช่วยใหเ้ราพบกบัความสุขอนัแท ้
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จริงในใจของตนเองเม่ือเราไม่ยดึมัน่ถือมัน่ การปล่อยวางจึงทาํใหจิ้ตใจเราเป็นอิสระจาก

ความทุกขท์ั้งปวงและไม่ทาํร้ายกนั  
 

3. เม่ือเราฝึกจิตใจตนเองใหก้วา้งข้ึน เรากจ็ะสามารถจาํไดว้า่ทาํไมวิญญาณเราถึงเลือกเขา้ 

มาอยูใ่นร่างมนุษย ์ทาํใหเ้รารู้จุดประสงคอ์นัแทจ้ริงและพฒันาจิตใจตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

เพราะเวลาจิตเราสลดัออกจากร่างกาย เราไม่สามารถเอาทรัพยส์มบติัใดติดตวัไปไดแ้มแ้ต่

ช้ินเดียวนอกจากคุณภาพจิตของตนเอง ดงันั้นมนัเป็นส่ิงประเสริฐยิง่ท่ีเราควรฝึกจิตใจ

ตนเองใหเ้ป็นกลางและพบกบัความสุขอนัแทจ้ริง ทาํใหไ้ม่มีความทุกขอ์ะไรมาครอบงาํ 

เราได ้จิตใจเราจะไดเ้ป็นอิสระและมีความรักอยา่งแทจ้ริงซ่ึงเป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข 

มีความเมตตากรุณาต่อทุกส่ิงและไม่มีความเครียดกบัส่ิงใด 
 

4. เม่ือเรารู้จุดประสงคอ์นัแทจ้ริงของชีวิตและพฒันาจิตใจตนเองอยูต่ลอด ชีวิตของเรา 

จะมีความเรียบง่าย เพราะเราไดส้มัผสัและรู้วา่ความสุขอนัแทจ้ริงอยูใ่นตวัเรา มนัมิได ้

อยูภ่ายนอกอยา่งท่ีคนทัว่ไปคิดกนั ส่ิงภายนอกจึงแค่เป็นสถานการณ์ชัว่คราว ส่ิงพวก 

น้ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ราไดฝึ้กฝนจิตใจตนเองใหดี้ข้ึน ถา้เราไม่มีสภาวะอะไรเลย จิตเรากไ็ม่ 

สามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ดงันั้นเราจึงตอ้งฝึกจิตตนเองไปกบัชีวิต 

ประจาํวนัและเผชิญกบัการทา้ทายของสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเช่น คนในครอบครัว คน

รอบขา้ง การทาํมาหากิน การบา้น การเมือง ฯลฯ ส่ิงพวกน้ีเป็นสภาวะสาํหรับฝึกจิตใจ ฝึก

เพ่ือใหเ้ราไม่หลงไปกบัสถานการณ์ ถา้เราหลง เรากจ็ะมีอาการโกรธแคน้ ไม่ชอบ  

เกลียดชงั ไม่พอใจ มีความกงัวลห่วงใย มีอคติ เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั หงุดหงิด อาฆาต มี

เจตนาร้าย ตอ้งการเอาชนะผูอ่ื้น ชอบเปรียบเทียบและยดึในถูกหรือผดิ มีการเพ่งโทษ ทาํ

ใหจิ้ตสร้างอารมณ์ในเชิงลบและไม่ยอมปล่อยวางความหลงของตน  
 

5. แต่ถา้เรามาฝึกฝนจิตใจตนเองอยูเ่สมอในชีวิตประจาํวนั ฝึกสมาธิและใชพ้ลงังาน 

ความสงบภายในเพ่ือสงัเกตจิตใจตนเองอยา่งเป็นกลางและไม่แกวง่ไปกบัอารมณ์หรือ 

ความคิด คุณภาพจิตใจของเรากจ็ะดีข้ึนไปเร่ือยๆและไม่หลงไปกบัสภาวะต่างๆเพราะ 
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เรามีความสงบภายในและมีสติพอท่ีจะมองเห็นวา่ จิตของเราน่ีเองท่ีเป็นตวัสร้างอารมณ์ 

ความคิดและความเช่ือต่างๆข้ึนมาในใจเพราะจิตตีความหมายใหก้บัทุกส่ิง ทาํใหเ้กิดมี

ความยดึมัน่ถือมัน่ในอารมณ์ ความคิดและความเช่ือ เรากเ็ลยรู้สึกมีทิฐิมานะและยดึในตวั

ก ูเม่ือต่างคนต่างทาํแบบน้ีและมีความคิด ความเช่ือท่ีไม่เหมือนกนั กเ็ลยทาํใหเ้กิดการ

โตแ้ยง้ ต่างฝ่ายต่างคิดวา่ฉนัถูกและคนอ่ืนผดิ ทาํใหล้งเอยกนัไม่ไดเ้พราะจิตขาดความเป็น 

กลางและไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์ ความคิดและความเช่ือของตน 
 

ดงันั้นถา้เรามีความขดัแยง้ ความทุกข ์หรือมีความเครียดกบัส่ิงต่างๆ เรากต็อ้งไปแกท่ี้ 

ตน้เหตุหรือคุณภาพของจิตตนเองและไม่เพ่งโทษ รู้จกัปล่อยวางและใหอ้ภยั สามารถ 

รักษาศีลได ้ไม่ทาํร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น ถา้เราฝึกเช่นน้ีเรากจ็ะไม่ทะเลาะกบัผูใ้ดเพราะจิตใจ 

มีความเยน็พอท่ีจะมองเห็นความเป็นจริงและไปแกท่ี้ตน้เหตุ ทาํใหคุ้ณภาพของจิตใจเรา 

ดีข้ึน มีความโล่งโปร่งใสและอ่ิมเอิบเบิกบาน เม่ือจิตพบความสุขอนัแทจ้ริงท่ีมีอยู ่

ภายในซ่ึงเป็นความสุขท่ีไม่มีเง่ือนไข ใจเรากจ็ะมีความเป็นอิสระอยา่งมาก ทาํใหมี้ความ

รักแบบไม่ยดึติดและมีความเมตตากรุณาต่อทุกอยา่ง ไม่มีอะไรสามารถทาํใหใ้จเราเป็น

ทุกขไ์ดเ้พราะจิตเรามีความเป็นกลาง ไม่แกวง่ไปกบัอารมณ์ท่ีข้ึนๆลงๆ แต่เป็นจิตใจอนั

กวา้งขวางท่ีใชปั้ญญาจากความสงบไปแกปั้ญหาต่างๆ ทาํใหเ้ราสามารถพ่ึงพาอาศยั

ความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเองได ้ตนจึงเป็นท่ีพ่ึงของตน 
 

ถา้เราถามพวกวิญญาณต่างๆวา่ทาํไมเขาจึงพากนัเวียนวา่ยเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยซ์ํ้ าแลว้ 

ซํ้ าเล่า เขาบอกวา่โลกมนุษยเ์ป็นโอกาสท่ียอดเยีย่มสาํหรับการหาประสบการณ์ ทาํใหจิ้ต 

วิญญาณต่างๆมีความฉลาดมากข้ึนเพราะเขาตอ้งเผชิญกบัการทา้ทายมากมายและพฒันา 

ตนเองไปเร่ือยๆกบัสภาวะต่างๆ จนจิตมีความเขา้ใจและสามารถปล่อยวางความโกรธ 

โลภ หลง เม่ือมนุษยม์ากมายทาํไดเ้ช่นนั้น โลกมนุษยก์จ็ะเปล่ียนไปและกลายเป็นมิติใหม่ 

เป็นโลกท่ีมีแต่ความสมดุลและสมบูรณ์เพราะจิตใจของมนุษยไ์ม่มีอารมณ์ในเชิงลบ ไม่มี

ใครตอ้งการต่อสู ้ขดัแยง้ อยากเป็นใหญ่หรือเอาเปรียบผูใ้ด แต่เขาหนัมาสนใจกบั 

การร่วมมือ เพราะเขาเห็นวา่ทุกคนในโลกเป็นครอบครัวเดียวกนั ความแตกแยกจึงไม่มี 
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ประโยชน์สาํหรับผูใ้ด ดงันั้นมนุษยรุ่์นใหม่ท่ีต่ืนออกจากความโลภ โกรธ หลง จึงหนัมา 

ร่วมมือร่วมใจและสร้างสงัคมแบบใหม่ท่ีมีความเสมอภาคเพราะจิตใจเขามีความเป็น 

กลาง มีการแบ่งปันใหก้บัทุกฝ่าย ไม่มีคนข้ีเกียจหรือคอยเอาเปรียบ แต่ทุกคนมีความ 

กระฉบักระเฉง กระตือรือร้น ทาํใหมี้การผลิตเพ่ือส่วนรวมโดยสมคัรใจเพราะทุกคนมีจิต 

เป็นหน่ึงและรักเพ่ือนมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั จึงทาํใหไ้ม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่มี

อคติ ไม่มีใครสูงหรือตํ่ากวา่ใคร เม่ือมนุษยทุ์กคนมีจิตใจเป็นเช่นน้ี สงัคมกจ็ะมีแต่ความ 

อุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลกบัธรรมชาติ ทุกคนคาํนึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมและ

ไม่เห็นแก่ตวั เพราะความเห็นแก่ตวัเป็นตวัทาํลายสงัคมและทาํใหเ้กิดการแก่งแยง่ชิงดี 

ดงันั้นมนุษยรุ่์นใหม่จึงไม่ทาํและสามารถรักษาศีลโดยอตัโนมติั เพราะถา้เขาไปทาํร้าย

ผูอ่ื้น มนักเ็หมือนกบัการทาํร้ายตนเองเพราะทุกคนในโลกเป็นครอบครัวเดียวกนั 

เพราะฉะนั้นจิตท่ีฉลาดจึงไม่ทาํและเลือกท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อสงัคม เป็นสงัคมแบบ

ใหม่ท่ีไม่ตอ้งมีกฎหมาย ทหาร หรือตาํรวจเพราะไม่มีใครสนใจในการขดัแยง้หรือการ 

ทาํร้าย แต่ทุกคนมีความสนใจในความสามคัคี ทาํใหชี้วิตมีแต่ความสุขและความเรียบง่าย 
 

ดงันั้นการอ่านเร่ืองสมัภาษณ์ของวิญญาณต่างๆจะช่วยใหเ้ราตระหนกัถึงความเป็นจริงวา่ 

จุดประสงคอ์นัแทจ้ริงของชีวิตคืออะไร ถา้เราตายในวนัน้ีหรือวิญญาณเราออกจากร่างกาย 

ไปแลว้ อะไรจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับจิตใจเพราะเราไม่สามารถเอาทรัพยส์มบติั 

ไปดว้ย มีเพียงส่ิงเดียวท่ีติดตามเราไป ส่ิงนั้นกคื็อคุณภาพจิตของตนเอง ดงันั้นการฝึก

จิตใจใหพ้น้จากความโลภ โกรธ หลง จึงมีประโยชน์มากในชีวิตประจาํวนั ทาํใหเ้รา

มองเห็นความสาํคญัของชีวิตและโอกาสของการเป็นมนุษย ์
 

พระพุทธเจา้ พระเยซูและวิญญาณต่างๆมีความตระหนกัในเร่ืองน้ีและสนบัสนุนใหม้นุษย ์

ทุกคนคน้หาในใจของตนเองเพ่ือพบความสุขอนัแทจ้ริง 
 

ภาษามนุษยมี์ความหมายท่ีแตกต่าง ดงันั้นผูอ่้านตอ้งปรับความเขา้ใจกบัภาษาของชาว 

ตะวนัตกซ่ึงคนไทยอาจจะไม่คุน้เคย คนตะวนัตกส่วนมากเติบโตมากบัศาสนาคริสต ์
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ดงันั้นเขาจึงใชค้าํวา่ “พระเจา้” เป็นคาํท่ีเขารู้จกัและฝึกจิตใจเพ่ือพบกบัพระเจา้ คนไทย

ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ คาํวา่ “นิพพาน” คือจุดประสงคข์องการปฏิบติั ถา้เรามาดู 

ทุกอยา่งจากความเป็นกลาง เราจะเห็นวา่คาํพวกน้ีมีความหมายเหมือนกนั ความหมาย 

คือมนุษยทุ์กคนตอ้งการพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงและความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 

ทุกคนตอ้งการหลุดพน้ออกจากความทุกขท์ั้งปวง ไม่วา่เราจะใชค้าํวา่ “พระเจา้” หรือ 

“นิพพาน” ทุกอยา่งกล็งเอยท่ีความสุขในใจและเราจะสามารถพบกบัความสุขอนัแทจ้ริง

ไดเ้ม่ือเราพฒันาจิตใจตนเองใหเ้ป็นเช่นนั้น ถา้ผูใ้ดสนใจในเร่ืองการฝึก โปรดอ่าน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์“ชีวิตน้ีมีแต่ความสุข” 
https://meditationguide.org/thai-language/ 
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สัมภาษณ์วญิญาณพระพุทธเจ้า 
 

ฝร่ังถาม: ตอนท่านเป็นมนุษย ์ท่านใชชี้วิตเป็นนกับวชแบบลาํบาก 

ทาํไมท่านจึงทาํเช่นนั้นและท่านไดเ้รียนอะไรกบัการใชชี้วิตแบบนั้น 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: มนัเป็นการเขา้ใจผดิในเร่ืองเล่าเก่ียวกบัชีวิตของ 

อาตมา อาตมาทาํทุกอยา่งเพ่ือใหจิ้ตใจตนเองพฒันาดีข้ึน อาตมามิได ้

อดอาหารเพ่ือสร้างความทุกข ์แต่อยูอ่ยา่งพอเพียงเพ่ือสร้างความเรียบ 

ง่ายและความสุข 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้เดินสายกลาง เราควรทาํอยา่งไรถึงพอเหมาะระหวา่งกบัการตามใจ 

ตวัเองและการยบัย ั้งตนเอง หรือวา่มนัไม่มีประโยชน ์
 

พระพุทธเจา้ตอบ: มนัไม่มีคาํตอบท่ีจะใหทุ้กคนเขา้ใจได ้คาํตอบจะมาจากการทา้ทายและ 

การตดัสินใจของแต่ละบุคคลซ่ึงเกิดจากจิตภายใน มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราจะไม่อนุญาตให ้

ทิฐิมานะของตวัเอง (ความยดึมัน่ถือมัน่) เป็นตวับงัคบัในการตดัสินใจเพราะวา่จิตตวัน้ี 

สนใจแต่ในโลกภายนอกและไม่สนใจในโลกภายใน ดงันั้นเราจึงตอ้งมาสนใจในหวัใจ 

ของเราเพ่ือไดรั้บคาํแนะนาํจากความสงบท่ีมีอยูภ่ายในและพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงท่ีมี 

อยูข่า้งใน คุณถามถึงเร่ืองการตามใจตวัเองและการยบัย ั้งตนเอง ความสมดุลหรือความ 

เป็นกลางจะไม่เกิดข้ึนจนกวา่คุณจะพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงท่ีมีอยูภ่ายในใจของตนเอง 

มนัเป็นคุณสมบติัท่ีคุณไม่สามารถวางบนเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัและตดัสินใจวา่อนัน้ีมีค่ามาก 

กวา่อยา่งอ่ืน ในแง่ของมูลค่า อาตมาหมายถึงคุณภาพชีวิตของคุณกต็อ้งมีเพ่ือใหบ้รรลุเป้า 

หมายท่ีคุณตอ้งการ ถา้เราทาํได ้เรากค็วรเอาความตอ้งการทั้งสองออกไป (การตามใจ

ตวัเองและการกีดกั้นตนเอง) และลบคร่ึงหน่ึงของทั้งสองฝ่าย ใหเ้หลือเป็น 

เพียงหน่ึงและมาจงใจวางจิตใหพ้บกบัอารมณ์สุขท่ีมีอยูภ่ายใน ถา้คุณสามารถปล่อยจิต 

ใจตนเองใหพ้บกบัอารมณ์สุขท่ีมีอยูภ่ายใน (จิตใจท่ีเป็นอิสระและไร้ทุกข)์ คุณกจ็ะ

สามารถสมัผสั มองเห็นและอธิบายความสมดุลใหผู้อ่ื้นฟัง 
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ฝร่ังถาม: ท่านนัง่อยูใ่ตต้น้ไมแ้ละสาบานวา่จะนัง่อยท่ีูนัน่จนกวา่จะพบความจริง และ

หลงัจาก 39 วนั ตอนนั้นท่านอาย ุ35 ท่านกล่าววา่ท่านไดรั้บการตรัสรู้และประกาศ 

วา่มีอริยสจั 4 เด๋ียวน้ีท่านยงัเช่ือในความเป็นจริงแบบนั้นอยูห่รือเปล่า 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: ความเป็นจริงท่ีอาตมาสอนยงัใชไ้ดใ้นโลกยคุปัจจุบนัและนาํไปใชไ้ด ้

กบัวฒันธรรมต่างๆ 
 

ฝร่ังถาม: ในมุมมองของพระพุทธเจา้ในปัจจุบนั นิพพานหรือความเห็นแจง้คืออะไร 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: นิพพานคือจิตมีอิสระจากความทุกขท์ั้งปวง 
 

ฝร่ังถาม: การปลดปล่อยจิตใจออกจากความทุกขคื์อหนทางสู่นิพพาน ถา้เช่นนั้น การสอน 

ของท่านทาํใหค้วามทุกขไ์ม่มีความหมายหรือเปล่า เพราะฉนัคิดวา่ความทุกขเ์ป็นบท 

เรียนท่ีสวยงามสาํหรับจิตและกาย 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: ร่างมนุษยมิ์ไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ือใหเ้กิดความทุกข ์มนักเ็ป็นส่ิงดีท่ีคุณมอง 

เห็นบทเรียนท่ีสวยงามจากความเป็นทุกขแ์ละพบคาํตอบจากความเจบ็ปวด แต่ในความ 

เป็นจริงของมนุษยน์ั้น เรามิไดส้ร้างร่างมนุษยข้ึ์นมาเพ่ือใหเ้กิดความทุกข ์แต่มนุษย ์

ต่างหากท่ีสร้างความทุกขข้ึ์นมาในใจของตน เราเป็นคนสร้างข้ึนมาเอง ดั้งนั้นการปลด 

ปล่อยจิตใจของตนเองออกจากความทุกขมิ์ไดป้ลน้เราออกจากประสบการณ์ใดๆ คุณก็ 

ยงัสามารถเรียนรู้ทุกอยา่งไดจ้ากความสุข ไม่จาํเป็นท่ีตอ้งเรียนจากความทุกข ์ความทุกข ์

จึงเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น มีคนมากมายสนใจในเร่ืองนิพพาน แต่คุณพยายามปกป้องความ 

ทุกข ์มนักรู้็สึกตลกดี 
 

ฝร่ังถาม: ฉนักอ็ยากหลุดพน้จากความทุกข ์
 

พระพุทธเจา้ตอบ: ถา้เช่นนั้นคุณตอ้งเขา้ไปศึกษาลึกๆในใจและคน้หาความเป็นจริง 

ท่ีมีคุณค่า 
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ฝร่ังถาม: ในอริยสจั 4 หน่ึงในขอ้ความนั้นบอกวา่ ตณัหา (ความตอ้งการ หรือ ความไม่ 

ตอ้งการ เพ่ือใหไ้ดด้ัง่ใจตนเอง) สร้างความเป็นทุกข ์แต่ฉนัคิดวา่ตณัหาช่วยใหเ้ราไปสู่ 

นิพพาน 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: ตณัหาช่วยใหเ้ราพบความสุขแบบชัว่คราว ความสุขแบบประเด๋ียว 

ประด๋าวทาํใหเ้ราบรรลุเป้าหมายทางกายภาพ แต่มนุษยส่์วนมากไดค้วามสุขมากเท่าไร 

กไ็ม่รู้สึกพอ เขาพยายามเกบ็และรวบรวมความสุข แต่เติมเท่าไรกไ็ม่เตม็เพราะวา่ 

ความสุขแบบชัว่คราวมนัไม่เท่ียงและกก็ลายเป็นความจาํในอดีต ซ่ึงไม่แขง็แรงพอท่ี 

จะพ่ึงได ้อยา่งเช่นการสาํเร็จความใคร่ทางเพศ เม่ือเราสาํเร็จความใคร่ เรากรู้็สึกมี 

ความสุขชัว่ขณะ แต่ความสุขนั้นกก็ลายเป็นความจาํและอดีต จึงทาํใหเ้ราอยากหาอะไร 

มาแทนเพ่ือสร้างความสุขอนัใหม่ในเวลาใหม่ ทาํใหเ้ราติดอยูใ่นความตอ้งการ แทนท่ีเรา 

จะพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงท่ีไม่ไดใ้ชต้ณัหา เม่ือสมองเราเขา้ใจและปล่อยใหจิ้ตอยูก่บั 

ชีวิตอยา่งราบร่ืนและไม่ไปติดกบัการไดด้ัง่ใจ ถา้จิตสามารถมองเห็นวา่การเปรียบเทียบ 

คืออะไรและปล่อยวางในการเปรียบเทียบ ไม่ไปติดกบัความดีหรือไม่ดี จิตกจ็ะเป็นอิสระ 

และเขา้ใจในโลกภายนอก ทาํใหจิ้ตรู้วา่ความสุขอนัแทจ้ริงท่ีไม่ไดใ้ชต้ณัหาคืออะไร 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัไม่เขา้ใจในคาํตอบของพระพุทธเจา้ ขอใหท่้านอธิบายใหง่้ายข้ึนกวา่น้ี 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราตอ้งฝึกจิตใจตนเอง จิตเป็นศตัรูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 

ของมนุษยเ์พราะวา่มนัสร้างความตอ้งการ ความอยากและโนม้ใหเ้ราอยูก่บัโลกภายนอก 

แทนท่ีเราจะมาสนใจกบัจิตภายใน เม่ือเราสามารถนอ้มจิตใหม้าสนใจกบัภายในได ้(อยูใ่น

ความสงบและเบิกบาน) ส่ิงท่ีไม่ดี ความอยาก ความตอ้งการ เป้าหมายและความคิดท่ีเรามี

เก่ียวกบัโลกภายนอก กจ็ะไม่สามารถดึงเราใหเ้ป็นทุกขไ์ด ้คุณสามารถมีชีวิตท่ีมีแต่

ความสุขชัว่นิรันดร์ ซ่ึงสาํหรับอาตมา มนัคือความหมายของนิพพาน การต่อสูก้บัความ

เจบ็ปวดและความทุกขท์รมานไม่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการคน้พบความเป็นจริง ความสมดุล
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ท่ีสร้างความสุขอนัแทจ้ริงนั้นเกิดข้ึนทั้งในสมองและหวัใจ เราตอ้งปล่อยวางใหอ้นุญาต

ทั้งสองอยา่งน้ี (สมองและหวัใจ) ส่ือสารกนัอยา่งสมบูรณ์แบบโดยไม่ใหมี้ความเขา้ใจผดิ 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัพอเขา้ใจในคาํตอบแต่ไม่มากนกั ในปัจจุบนัท่านกาํหนดความหมายของ 

นิพพานและกรรมวา่อยา่งไร 
 

พระพุทธเจา้ตอบ: อาตมากต็อบอยา่งท่ีเคยบอก นิพพานเป็นความสุขท่ีสุดยอด สาํหรับ 

เร่ืองกรรม มนุษยท่ี์อยูใ่นโลกน้ียงัติดอยูก่บัความอยาก ความตอ้งการและไม่ยอมรับ 

ผดิชอบ เขาตอ้งการใหส่ิ้งภายนอกรับผดิชอบแต่จิตเขาไม่ยอมรับ  
 

ในอดีต “กรรม” หมายถึงการถูกลงโทษ ถา้คุณทาํอะไรท่ีเจบ็ปวดหรือผดิ คุณกต็อ้งชาํระ 

หน้ี คุณจะตอ้งเสียสละและชาํระหน้ีในชีวิต แต่มนัไม่ใช่การถูกลงโทษ มนัเป็นเป้าหมาย 

ส่วนตวัของคุณเพ่ือสร้างความสมดุลใหก้บัตนเอง แต่มนัไม่ใช่การถูกลงโทษ อาตมา

แกไ้ขคาํอธิบายสาํหรับ“กรรม” 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัคิดวา่พระพุทธเจา้เดินทางสายปัญญา แต่พระเยซูเนน้ในความรักท่ีไม่เห็น 

แก่ตวัและเดินทางสายเมตตา พระพุทธเจา้ปล่อยความหลงใหห้ลุดออกไป แต่พระเยซู 

รักมนุษยโ์ดยไม่มีเง่ือนไขถึงแมว้า่มนุษยย์งัหลง สาํหรับฉนั ฉนัคิดวา่เราควรเป็นกลาง คน

หน่ึงเหมือนกบันํ้ามนัในรถแต่เรากต็อ้งขบัรถอยา่งฉลาด อีกคนหน่ึงเป็นแหล่งท่ีมา 

ของความรักและความสามคัคีท่ีเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียว อีกคนหน่ึงเป็นความสงบและปล่อย 

วางความเครียด พระพทุธเจา้เห็นวา่เช่นไร 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  พระเยซูทรงเป็นท่ีรักยิง่ของอาตมา ใกลชิ้ดกบัอาตมาเหมือนกบัเรา 

เป็นพ่ีนอ้งกนั พระเยซูเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยต์อนท่ีผูค้นไม่สนในเร่ืองหวัใจของตนเอง 

และมนุษยเ์ร่ิมใชส้ติปัญญาและจิตใจของพวกเขามุ่งไปทางรัฐบาล ทาํใหรั้ฐบาลมี 

อาํนาจมากกวา่และผูค้นไม่สนใจในเร่ืองจิตใจภายในของตน พระเยซูจึงตอ้งสร้าง 

ขอ้ความท่ีจะนาํคนกลบัไปยงัหวัใจ เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข อนัน้ีเป็นส่ิงสาํคญัมาก  
 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



15 
 

สาํหรับในยคุอาตมานั้น มนุษยย์งัสนใจในเร่ืองอารมณ์ของตน อาตมาจึงสอนเร่ืองความ 

สงบ สติและปัญญา เม่ือจิตพบความสุขอนัแทจ้ริงภายใน ความสุขอนัน้ีจะไม่หนีไปไหน 

จากจิตตนเอง เม่ือหวัใจพบความสุขอนัแทจ้ริง มนักจ็ะรู้สึกไปทัว่ร่างกาย แต่ถา้ทั้งสอง 

 (สมองและหวัใจ) พบความสุขแบบไปคนละทาง ความสุขนั้นกจ็ะไม่ย ัง่ยนืตลอดชีวิต มนั

จะเกิดมีคาํถาม มีความสงสยั คุณจะขาดการสนบัสนุนหรือความเช่ือมัน่ในการรักษา 

ระดบัของความสุขหรือนิพพาน ดงันั้นทั้งสองอยา่ง จิตทางดา้นสมอง (ปัญญา) และหวัใจ 

(ความรักแบบไม่มีเง่ือไขและความเมตตา) จะตอ้งอยูด่ว้ยกนั 
 

ฝร่ังถาม: จุดประสงคข์องพระพุทธเจา้คืออะไร 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  สอนมนุษยใ์หรู้้วา่ เราไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นทุกขเ์พ่ือใหพ้บกบั 

ความสุขอนัแทจ้ริงหรือนิพพาน 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้คิดวา่ท่านประสบความสาํเร็จหรือไม่ 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  สาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้เขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนอะไร 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  เพ่ือยนืยนัความเป็นจริงจากความรู้ของจิตอาตมา จิตเป็นตวัสร้างความ 

เช่ือ สร้างความเป็นจริงใหก้บัตนเอง อาตมาปล่อยจิตใหเ้ขา้ใจในเร่ืองความสุขอนัแทจ้ริง 

ของชีวิต ทาํใหอ้าตมารู้และใหท้ั้งใจและกายสมัผสัความสุขอนัแทจ้ริงและเช่ือวา่อาตมา 

สามารถสอนผูอ่ื้นได ้
 

ฝร่ังถาม: ถา้พระพุทธเจา้มองยอ้นกลบัไปดูคาํสอนของท่าน ท่านจะมีอะไรท่ีท่านตอ้ง 

การเปล่ียนหรือเปล่า ท่านมีความเสียดายหรือเสียใจไหม 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  ไม่มี ความเสียดายหรือเสียใจเกิดจากการท่ีสมอง (ปัญญา) และหวัใจ 

(ความเมตตา) ไม่ตรงกนัหรือคิดไปคนละทาง อาตมาเรียนรู้ใหท้ั้งสองฝ่าย 
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(สมองและหวัใจ) ส่ือสารเขา้กนัได ้จึงทาํใหอ้าตมาไม่มีความเสียดายหรือเสียใจ 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้คิดอยา่งไรกบัศาสนาพทุธในสมยัปัจจุบนัและพุทธศาสนิกชน 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  อาตมามีความพอใจ พวกเขาทาํผลงานดี การใชชี้วิตแบบพอเพียง 

สามารถเขา้กบัทุกศาสนาได ้มนัเป็นศูนยท่ี์แขง็แกร่งและมีคุณค่าหรือแก่นแทข้องชีวิต 

หากเราสามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ีและทุกคนสามารถเห็นคุณค่าในการดาํเนินชีวิต 

ของชาวพุทธแลว้ เรากจ็ะสามารถมองเห็นสนัติภาพของโลก 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัคิดวา่มนัเป็นส่ิงดีเช่นกนั แต่มนัดูเหมือนวา่มนุษยย์งัห่างไกลจากสนัติภาพ 

ฉนัอยากทราบวา่ในอดีตชาติของท่าน มีชีวิตอนัใดท่ีมีอิทธิพลต่อท่านมากท่ีสุด ก่อนท่ี

ท่านเป็นพระพุทธจา้ 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  ตอนท่ีอาตมาใชชี้วิตแบบไม่ไดอ้ยูใ่นร่างมนุษย ์เป็นแค่เพียงพลงังาน 

ดูเหมือนเป็นพลงังานเดก็ อายปุระมาณ 8 ขวบ เป็นพลงังานท่ีไม่มีเพศ ในช่วงนั้นพลงังาน 

ของอาตมาไดถู้กสอนไม่ใหใ้ชส้มองเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ทั้งหมด แต่ใชส้มองเป็น 

ท่อเพ่ือเช่ือมต่อกบัแหล่งท่ีมาของความรู้ทั้งหมด มนัเป็นความสามารถในการจาํวิธีการ 

เช่ือมต่อกบัความรู้ทุกอยา่ง ทาํใหอ้าตมามีความสามารถในการใชส้มองเป็นท่อต่อไปยงั 

แหล่งท่ีมาของปัญญา แทนท่ีจะเช่ือวา่สมองคือสถานท่ีทั้งหมดของความรู้ท่ีถูกเกบ็เอาไว ้ 
 

อาตมารู้วา่มนุษยทุ์กคนมีความสามารถเช่นเดียวกนัท่ีจะเขา้ใจวา่สมองเป็นแค่ท่อรางนํ้ าท่ี

มีไวเ้พ่ือเช่ือมต่อ สมองไม่ไดเ้ป็นคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์แบบ อาตมารู้สึกวา่น่ีคือส่ิงท่ี 

มนุษยก์าํลงัทาํพลาดเพราะมนุษยย์งัติดอยูใ่นทิฐิมานะของตวัเองและติดอยูใ่นสมอง 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้จะไดม้าเกิดใหม่ อยูใ่นร่างมนุษยอี์กหรือไม่ 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  ไม่ไดอ้ยูใ่นร่างมนุษยอี์กแลว้ จิตของอาตมาอยูทุ่กหนทุกแห่งเพราะจิต 

เป็นอนตัตา (จิตเป็นพลงังานคล่ืนท่ีไม่มีตวัตน) 
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ฝร่ังถาม: ท่านทาํอะไรในปัจจุบนัหลงัจากท่ีจิตท่านออกจากร่างมนุษย ์
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  อาตมากย็งัสอนธรรมะ 
 

ฝร่ังถาม: ท่านคิดเช่นไรกบัสถานะความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นตอนน้ี 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  อาตมาคิดวา่มนุษยเ์ลือกท่ีจะจมตวัเอง เม่ือบุคคลมีความพร้อม 

ในการแสวงหาแนวทาง จิตอาตมากจ็ะไปท่ีนัน่ แต่อาตมาไม่ไดคิ้ดวา่การแสวงหา 

ความสวา่งหรือการต่อสูข้องพวกเขาเป็นส่ิงดีหรือไม่ดี อาตมาหวงัวา่การสมัภาษณ์ 

คร้ังน้ี ไม่วา่ใครกต็ามท่ีจะดูหรือฟังจะพบวา่มนัน่าสนใจ พอท่ีจะวิจยัคาํสอนและ 

แนวความคิดท่ีอาตมานาํเสนอเป็นเวลานานท่ีผา่นมาและพบวา่มนัมีคุณค่าและพวกเขา 

สามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม: ท่านมีขอ้ความหรือคาํแนะนาํอะไรบา้งสาํหรับมนุษยใ์นช่วงสุดทา้ยของการ 

สมัภาษณ์ 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  อาตมาคิดวา่การเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีดีงาม เราไม่รู้วา่ชีวิตเราจะยาวนาน 

เท่าไร ทาํไมตอ้งไปรอท่ีจะไดพ้บกบัความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง เราไม่ควรไป 

วางเป้าหมายกบัส่ิงภายนอก เราควรหนัมาฝึกจิตตนเองเสียก่อนเพ่ือใหเ้ห็นความเป็นจริง 

และรักษาจิตใจตนเองได ้เลือกท่ีจะมีความสุขและตรัสรู้ในขณะน้ี น่ีคือขอ้ความท่ีอาตมา 

ตอ้งการแบ่งปันใหก้บัทุกคนท่ีมาในเสน้ทางของอาตมา การแข่งขนัของคุณในคาํวา่ 

"มนุษย"์ ไม่ไดอ้ยูภ่ายนอก ไม่มีการเร่ิมตน้และไม่มีการเสร็จส้ิน คุณค่าอนัแทจ้ริงของมนั 

อยูใ่นคุณภาพของความสุขท่ีคุณจะอนุญาตใหต้วัเองไดส้มัผสั เม่ือใจเรารู้ความสุขอนัแท ้

จริง ร่างกายเรากจ็ะมีความสุขไปดว้ย และเม่ือจิตใจพบความสุขอนัแทจ้ริง ความสุขตวัน้ี 

กจ็ะตามเราไปเหมือนเงาท่ีไม่เคยจะออกจาก น่ีคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิตมนุษย ์น่ีคือส่ิงท่ีเรา 

ทุกคนสามารถไดรั้บ 
 

ฝร่ังถาม: ท่านคิดอยา่งไรกบัเวบ็ไซต ์ชาเนลล่ิง เอริค 
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พระพุทธเจา้ตอบ:  อาตมามีความภาคภูมิใจในเวบ็ไซตข์องชาเนลล่ิง เอริค อาตมาจะเล่า 

เร่ืองราวเก่ียวกบัพระมหากษตัริยลิ์งใหฟั้ง สนใจหรือเปล่า 
 

ฝร่ังถาม: สนใจ โปรดกรุณาเล่าใหฟั้ง 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  มนัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัคุณค่าของชีวิต มีคาํถามอะไรอีกหรือเปล่า 

ก่อนท่ีอาตมาจะเล่าเร่ืองลิงใหฟั้ง 
 

ฝร่ังถาม: พระพุทธเจา้มีคาํแนะนาํอะไรบา้งเก่ียวกบัเวบ็ไซท ์ชาเนลล่ิง เอริค 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  ส่ิงแรกกคื็อเราไม่ตอ้งส่งอาหารใหก้บัความเศร้าโศก คุณไม่จาํเป็นท่ี 

ตอ้งช่วยใหค้นระบุเร่ืองความโศกเศร้าเพราะพวกเขารู้แลว้วา่มนัคืออะไร เราควรเร่ิมให ้

ขอ้ความท่ีทาํใหพ้วกเขามีความสุข ระบุความสุขในชีวิต คนท่ีติดอยูใ่นความเสียใจไม่ตอ้ง 

การท่ีจะหลุดพน้ออกจากมนั อนัน้ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงดีหรือไม่ดี แต่ถา้คุณตอ้งการท่ีจะเป็น 

สญัญาณของแสงสวา่งท่ีจะแนะแนวทางใหก้บัเขา คุณกต็อ้งถามพวกเขาและใหเ้ขาเลือก

ในเสน้ทางท่ีจะพบความเบิกบานและความสุขท่ีเขาเคยมีจากประสบการณ์ 
 

ฝร่ังถาม: บางคร้ังมนักดู็เหมือนยากมาก 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  เรากต็อ้งขอบคุณจิตใจเราท่ีมนัสร้างความยากลาํบากใหก้บัเรา 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณจริงๆ 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  มนัไม่ใช่สภาพธรรมชาติของหวัใจท่ีจะอยูใ่นความโศกเศร้า 
 

ฝร่ังถาม: แลว้เราจะทาํอยา่งไรเพ่ือพบความเบิกบานในช่วงท่ีจิตติดอยูก่บัความเศร้าโศก? 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  เราตอ้งฝึกจิตตนเอง คุณอนุญาติใหจิ้ตคิดเพียงคร้ังเดียว ใหม้นั 

พิจารณาในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ดูเร่ืองน้ีจากทุกๆมุมมองและกบ็อกจิตใจวา่ ถึงจิตจะคิดมาก 

เท่าไร มนักไ็ม่สามารถท่ีจะแกอ้ดีตของมนัได ้
 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



19 
 

การฝึกฝนจิตและมีระเบียบวินยัในการทาํสมาธิเพ่ือใหจิ้ตอยูก่บัปัจจุบนัโดยไม่มีการ 

เปรียบเทียบจะช่วยใหจิ้ตคุณอยูใ่นความเป็นกลางและหวัใจคุณกจ็ะกลบัสู่สภาพธรรมชาติ

ซ่ึงเป็นความสุขท่ีบริสุทธ์ิ 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่จิตเราสามารถพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงไดถึ้งแมว้า่มนัจะมีความเศร้า

โศก 
 

พระพุทธเจา้ตอบ:  ใช่ เม่ือเรารู้จกัปล่อยวาง คราวน้ีมาฟังเร่ืองลิง 
 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ มีกษตัริยลิ์งและประชาชนลิง พวกเขาอาศยัอยูใ่นตน้ไม ้พวกเขา 

เล่นและกินผลไมข้องตน้น้ีท่ีออกลูกดกมาก พวกเขามีความภาคภูมิใจในตน้ไมต้น้น้ี 

เพราะมนัมีผลไมท่ี้ดีท่ีสุด พวกเขาจึงเขา้มาอยูบ่นท่ีน่ี พระมหากษตัริยลิ์งเป็นลิงท่ีดีต่อ 

ประชาชนลิงและเขาระมดัระวงัป้องกนั ไม่ใหค้นอ่ืนมาขโมยผลไมอ้อกจากตน้ เพราะถา้ 

มีคนมาฉกฉวย คนพวกนั้นอาจจะชอบผลไมน้ี้มากและมาแยง่ตน้ไมข้องพวกลิง 
 

แต่อยา่งไรกต็าม กษตัริยม์นุษยไ์ดล้ิ้มรสผลไมท่ี้มาจากตน้ไมท่ี้ลิงอาศยัอยู ่กษตัริยม์นุษย ์

กล่าววา่มนัเป็นผลไมท่ี้สวยและมีรสชาติดีมาก ฉนัจะตอ้งไปยดึตน้น้ีและพวกเขากค็น้ 

หาทัว่อาณาจกัรจนเขาพบตน้ไมต้น้น้ีและมีลิงอาศยัอยู ่กษตัริยม์นุษยก์ล่าววา่ พวกลิง 

ไดรั้บผลไมท้ั้งหมด พวกมนุษยเ์ราตอ้งฆ่าลิงทุกตวัเพ่ือฉนัจะไดย้ดึตน้ไมต้น้น้ีและ 

มีผลไมไ้วเ้สวยเพราะมนัเหมาะท่ีจะเป็นผลไมส้าํหรับพระมหากษตัริย ์ทหารของพระ 

ราชาจึงเร่ิมไล่ฆ่าลิง  
 

กษตัริยลิ์งพยายามช่วยประชาชนลิง เขาช่วยลิงตวัอ่ืนๆออกจากตน้ไม ้กษตัริยลิ์งยดืแขน

จากตน้ไมต้น้น้ีไปยงัอีกตน้หน่ึงเพ่ือใหลิ้งตวัอ่ืนปีนขา้มฟากไปอีกตน้ พระมหากษตัริยลิ์ง

ตอ้งยดืแขนไปไกลมาก แทบจะไม่สามารถเกาะตน้ไมไ้วไ้ด ้มีความเจบ็ปวด แต่เขาก็

มุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหป้ระชาชนลิงของเขามีความปลอดภยั 
 

ยกเวน้มีลิงตวัหน่ึงท่ีอิจฉากษตัริยลิ์งและคิดวา่น่ีจะเป็นโอกาสท่ีดีท่ีมนัจะไดอ้าฆาตพระ 
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มหากษตัริยลิ์ง มนัจึงกระโดดลงมาอยา่งแรงใส่กษตัริยลิ์ง ทาํใหก้ษตัริยลิ์งลม้ลงฟาด 

พ้ืนดิน แต่ทาํใหลิ้งตวันั้นขา้มและรอดชีวิตไปได ้ 
 

กษตัริยม์นุษยจึ์งไปดูกษตัริยลิ์งและอุม้มนัข้ึนมาและกล่าววา่ “กษตัริยลิ์ง ท่านไม่เพียง 

แต่แขง็แกร่ง แต่ท่านคุม้ครองอาณาจกัรของลิง” กษตัริยม์นุษยมี์ความภาคภูมิใจใน 

กษตัริยลิ์งและกล่าววา่ “ท่านใหชี้วิตของท่านต่อประชาชน ทาํใหฉ้นัไดเ้รียนรู้จากความดี 

ของท่าน ฉนัจะใหเ้กียรติท่านดว้ยการปกป้องตน้ไมต้น้น้ีสาํหรับท่าน” ก่อนท่ีกษตัริยลิ์ง 

จะตาย เขากล่าววา่การตายของเขาไม่ไร้สาระ เพราะเขามีความรักอนัแทจ้ริงและยอม 

เสียสละเพ่ืออาณาจกัรของพวกเขา เขาพบวา่เขามีเร่ียวแรงในการดูแล ก่อนท่ีเขาจะตาย 

เขากไ็ดเ้ห็นลิงทุกตวัยงัมีชีวิตอยูแ่ละเห็นกษตัริยม์นุษยม์องเห็นคุณค่าของชีวิตลิง บทเรียน

จากกษตัริยลิ์งไดต้กทอดสู่ผูอ่ื้น และสาํหรับกษตัริยลิ์งตวัน้ี มนัเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุด 

********************************************************************** 

ปัญญาธรรมจากพระพุทธเจ้า 

1. ร่างมนุษยมิ์ไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ือใหเ้กิดความทุกข ์แต่มนุษยต่์างหากท่ีสร้างความทุกข ์

ข้ึนมาในใจของตน เรากย็งัสามารถเรียนรู้ทุกอยา่งไดจ้ากความสุข ความทุกขจึ์งเป็น 

ส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 

2. ตณัหาช่วยใหเ้ราพบความสุขชัว่คราว ความสุขแบบประเด๋ียวประด๋าวทาํให ้

เราบรรลุเป้าหมายทางกายภาพ แต่ไม่พบความสุขอนัแทจ้ริง 

 3. เม่ือจิตเราปล่อยวางและไม่ติดกบัการไดด้ัง่ใจ ปล่อยวางในการเปรียบเทียบ เราจะพบ 

กบัความสุขอนัแทจ้ริงท่ีเกิดจากความสงบในใจของตน 

4. มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราตอ้งฝึกจิตใจตนเอง จิตเป็นศตัรูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของมนุษยเ์พราะวา่ 

มนัสร้างความตอ้งการ ความอยากและโนม้ใหเ้ราอยูก่บัโลกภายนอก แทนท่ีเราจะสนใจ

กบัจิตใจภายใน 

5. กรรมไม่ใช่การถูกลงโทษ มนัเป็นเป้าหมายส่วนตวัของเราเพ่ือสร้างความสมดุลให ้

กบัตนเอง  
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6. พระเยซูทรงเป็นท่ีรักยิง่ของพระพุทธเจา้ เหมือนกบัท่านเป็นพ่ีนอ้งกนั  

7. สมองเป็นท่อเพ่ือเช่ือมต่อกบัแหล่งท่ีมาของความรู้ทั้งหมด ความรู้ทั้งหมดไม่ไดอ้ยู ่

ในสมอง 

8. พระพุทธเจา้ไม่ไดต้ายเพราะวิญญาณท่านยงัอยูแ่ละท่านกย็งัสอนธรรมะ วิญญาณเป็น 

ส่ิงท่ีตายไม่ไดเ้พราะมนัเป็นคล่ืนพลงังานท่ีไม่มีตวัตน 

9. ทุกคนสามารถเลือกท่ีจะมีความสุขและตรัสรู้ในขณะน้ี ทุกคนสามารถทาํไดเ้หมือนกบั 

พระพุทธเจา้ เพียงแต่วา่เราจะฝึกจิตใจตนเองหรือเปล่า 

10. เม่ือจิตใจเราพบความสุขอนัแทจ้ริงหรือนิพพาน ความสุขตวัน้ีกจ็ะตามเราไปเหมือน 

เงาท่ีไม่เคยจะออกจาก 

11. การฝึกฝนจิตและมีระเบียบวินยัในการทาํสมาธิเพ่ือใหจิ้ตอยูก่บัปัจจุบนัโดยไม่มีการ 

เปรียบเทียบจะช่วยใหจิ้ตเราอยูใ่นความเป็นกลางและหวัใจเรากจ็ะกลบัสู่สภาพธรรมชาติ

ซ่ึงเป็นความสุขท่ีบริสุทธ์ิ 

12. จิตใจเราสามารถพบความสุขอนัแทจ้ริงไดถึ้งแมว้า่มนัจะมีความเศร้าโศก เม่ือเราฝึก 

จิตใหเ้บิกบานแจ่มใสอยูก่บัปัจจุบนั ความทุกขก์จ็ะครอบงาํเราไม่ได ้นอกจากเราจะกลบั 

ไปยดึความคิดและอารมณ์เครียด ดงันั้นการปล่อยวางจึงช่วยใหจิ้ตเรากลบัมาสู่ความเป็น 

กลางและมีความสงบสุขในปัจจุบนั มีสติและปัญญาพอท่ีจะไม่หลงไปกบัความคิดและ

อารมณ์ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่และรู้วา่ท่ีจริงแลว้มนัมีแต่ความสุข แต่ท่ีเราทุกขเ์ป็นเพราะวา่เรา

สร้างอารมณ์ในเชิงลบข้ึนมาในจิตใจของเราเองและเราไปเพง่โทษในส่ิงต่างๆ เม่ือเรา

ปล่อยวางอารมณ์ ความคิดและความเช่ือไดแ้ลว้ จิตใจเรากจ็ะเป็นอิสระ ทาํใหเ้กิดมีความ

ฉลาดและสงบสุข เป็นความสุขอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข เราสามารถพ่ึงความสงบ สติ

และปํญญาของตนเองและใชค้วามเห็นแจง้ท่ีเกิดจากความสงบไปแกใ้ขปัญหาต่างๆ เพ่ือ

สร้างความสมดุลและความสมบูรณ์ ไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นหรือตนเอง แต่สร้างประโยชน์ใหก้บั

ทุกฝ่าย 

******************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณพระเยซู  

ฝร่ังถาม: วตัถุประสงคข์องพระเยซูคืออะไร 
 

พระเยซูตอบ: จุดประสงคคื์อการแสดงใหค้นรู้จกัความสาํคญั 

ของสภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลงัความตาย 
 

ฝร่ังถาม: ท่านมีความแตกต่างจากมนุษยท์ัว่ไปเพราะท่าน 

สามารถจาํเร่ืองวิญญาณของท่านได ้ท่านไม่ไดถู้กลบความจาํ 

เหมือนมนุษยค์นอ่ืน ท่านสามารถจาํไดว้า่ท่านเป็นอะไรก่อนเขา้ 

มาอยูใ่นร่างมนุษยแ์ละรู้วา่จิตท่านเป็นส่วนหน่ึงและทั้งหมดของพระเจา้ (คล่ืนพลงังาน

อนตัตาซ่ึงเป็นส่ิงไม่มีตวัตน) 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: ท่านรู้เร่ืองราวน้ีแมใ้นขณะท่ีเป็นเดก็? 
 

พระเยซูตอบ: ตอนอาย ุ3 ขวบ ฉนัรู้วา่ฉนัไม่เหมือนคนอ่ืน ฉนัรู้วา่พวกเราทั้งหมดเป็น 

ส่ิงท่ีมีความเช่ือมต่อกนั เราไม่ไดเ้ป็นคนเดียวท่ีแยกออกจากคนอ่ืนหรือธรรมชาติ ตอนฉนั 

เป็นเดก็ ฉนัไม่เขา้ใจวา่ทาํไมมนุษยร้์องไหห้รือมีความเศร้าโศกหรือมีความรู้สึกท่ีแตก 

แยก ฉนัไม่เขา้ใจวา่ทาํไมผูค้นไม่ดูแลตวัเองและเลือกท่ีจะกลายเป็นคนอ่อนแอและเป็น 

เจา้ทุกข ์เขาดึงพลงังานรอบตวัเขาและเอาไปทบัตนเองและผูอ่ื้น แต่ฉนัรู้วา่ฉนัไม่ได ้

เป็นเช่นนั้นเพราะฉนัมีความรู้และเขา้ถึงจิตวิญญาณต่างๆได ้ส่ือสารกบัจิตเทพบุตร 

และจิตพระเจา้ (ความสงบ) ท่ีมีอยูก่บัตวัเรา 
 

ฝร่ังถาม: และท่านสามารถดึงขอ้มูลความรู้ใดๆท่ีท่านตอ้งการ 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ มนัเป็นขอ้มูลแบบอิสระ ขอ้มูลอิสระท่ีเป็นกระแสเล่ือนไหลอยูใ่นจิต 

ทุกส่ิงท่ีฉนัทาํตอนเป็นเดก็ทาํใหฉ้นัเป็นคนในวนัน้ี แต่ผลกระทบมากท่ีสุดคือความทุกข ์
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ท่ีแม่ของฉนัไดรั้บซ่ึงฉนัรู้วา่มนัไม่ยติุธรรม จึงทาํใหฉ้นัไม่ตอ้งการใหค้นอ่ืนมีความทุกข ์

ทาํใหฉ้นัเช่ือวา่ฉนัสามารถรักษาคนอ่ืน มีวิธีแกจ้ากพลงังานของพระเจา้ (พลงังานความ 

สงบ พลงังานความสมดุลและพลงังานความสามคัคี) 
 

ฝร่ังถาม: ถา้พระเยซูกลบัมาเป็นมนุษยอี์ก ท่านกย็งัจะใชค้าํวา่ “พระเจา้” อยูอี่กหรือเปล่า? 
 

พระเยซูตอบ: ใช ้เพราะวา่ฉนัมีความสบายใจในคาํวา่ “พระเจา้” แต่ฉนัมีปัญหากบัความ 

หมายของพระเจา้ เพราะคนทัว่ไปชอบใชค้าํน้ีเก่ียวกบัการแตกแยก 
 

ฝร่ังถาม: ท่านหมายถึง คนทัว่ไปคิดวา่ “พระเจา้” เป็นส่ิงท่ีแบ่งแยกหรือแตกแยกออก 

จากธรรมชาติ  
 

พระเยซูตอบ: ใช่ แต่มนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น มนัเป็นคล่ืนพลงังานท่ีไม่มีตวัตนและอยูใ่น 

ทุกส่ิง 
 

ฝร่ังถาม: จริงหรือเปล่า การเกิดเป็นมนุษยข์องท่านไม่ไดเ้กิดจากการร่วมเพศระหวา่ง 

พ่อกบัแม่ของท่าน 
 

พระเยซูตอบ: ไม่จริง ร่างกายของฉนักเ็กิดจากการร่วมเพศ 
 

ฝร่ังถาม: ถา้ท่านกลบัไปดูชีวิตของท่านตอนท่ีเป็นมนุษย ์ท่านคิดวา่ท่านประสบความ 

สาํเร็จในภารกิจของท่านหรือไม่ 
 

พระเยซูตอบ: สาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม: ท่านรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัคนท่ีเคารพบูชาท่านและวิธีท่ีพวกเขากระจายข่าว 

ประเสริฐของพระคาํของท่าน คนพวกน้ีเขาทาํในส่ิงท่ีตอ้งทาํหรือมนัเป็นส่ิงท่ีมีความ 

บิดเบือนและทาํใหท่้านไม่มีความสุข 
 

พระเยซูตอบ: มนุษยมี์ความหลง มนุษยบ์างคนตีความหมายคาํสอนของฉนัแบบตาม 
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ตวัอกัษร ตามหนงัสือและพวกเขาตดัสินใจสร้างสงครามเพ่ือปกป้องคาํพูดของฉนั ถา้ฉนั

มีโอกาสท่ีจะเดินโลกในวนัน้ี ฉนัจะบอกมนุษยว์า่การโตแ้ยง้หรือป้องกนัหรือ 

การบงัคบัใหค้นอ่ืนเช่ือในคาํท่ีคุณหวงแหนเป็นวิธีท่ีผดิและไม่ส่งเสริมชีวิตใหดี้ข้ึน 
 

ท่ีจริงแลว้มนักไ็ม่มีผดิและไม่มีถูก สาํหรับผูท่ี้อาศยัอยูบ่นโลกมนุษยแ์ละเป็นผูก่้อใหเ้กิด 

การทาํลาย เขาเช่ือวา่มีผดิและมีถูก จึงตอ้งทาํใหมี้การสอนในเร่ืองผดิ (ไม่มีประโยชน)์ 

และเร่ืองถูก (มีประโยชน)์ ก่อนท่ีเราจะสามารถสอนเขาไดว้า่ไม่มีผดิและไม่มีถูก 
 

ฝร่ังถาม: ตอนนั้นท่านมาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนอะไร? 
 

พระเยซูตอบ: ฉนัมาใหค้วามช่วยเหลือคนอ่ืน 100% แต่กย็งัเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง มนั

ไม่ใช่เป็นการใหค้นอ่ืนมานบัถือฉนัหรือติดตามฉนั ฉนัมาสอนมนุษยว์า่มนัมีหลายทาง 

ท่ีเราสามารถพบพระเจา้ (ความสงบ) หรือความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง ฉนักล่าว 

ใหผู้อ่ื้นฟังอยูเ่สมอวา่ฉนัไม่ไดเ้ป็นทางเดียวเท่านั้น ฉนัไม่เคยชมตวัเองเพ่ือสร้างทิฐิมานะ 

ใหก้บัตน มนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน ์เพราะวา่มนัมีหลายแบบหลายแนวท่ีเราจะสามารถ 

พบกบัพระเจา้ (ความสงบในใจ) หรือนิพพาน ฉนัจึงสอนวา่ถา้เราอยากพบความเป็นจริง 

เรากต็อ้งเขา้ไปดูภายในใจของตนเองเสียก่อน แลว้ค่อยไปดูภายนอก มนัไม่เก่ียวกบัความ

รับผดิชอบของผูอ่ื้น ความเช่ือของผูอ่ื้นและผูอ่ื้นกไ็ม่สามารถทาํใหจิ้ตใจเราปลอดภยัได ้

เราตอ้งทาํเอาเองอยูใ่นวดัและร่างกายและจิตใจของเรานัน่ล่ะคือวดั โบสถห์รือวดั

ภายนอกไม่ใช่ส่ิงท่ีฉนัหมายถึง แต่ฉนัหมายถึงภายในของตนเอง เราตอ้งกลบัไปดูท่ีใจ

และกายของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูมีความเสียดายในอะไรบา้งหรือเปล่า? 
 

พระเยซูตอบ: ฉนัเสียดายท่ีฉนัไม่ไดมี้โอกาสพูดถึงชีวิตหลงัจากท่ีคนคิดวา่ฉนัตาย เพราะ

ฉนัไม่ไดต้ายบนไมก้างเขน ร่างกายฉนัไม่ไดถู้กเกบ็ไวใ้นหลุมฝังศพ ฉนัมีชีวิตอยูต่่อหลงั 

จากนั้น ความเสียดายของฉนัเป็นท่ีฉนัไม่ไดมี้โอกาสและไม่มีวิธีท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวท่ี

ฉนัรู้ 
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แต่ตามเร่ืองราวท่ีคนอ่ืนเขียนบอกวา่ฉนัตายบนไมก้างเขน มนักเ็ป็นเร่ืองราวท่ีมี 

ประสิทธิภาพเพ่ือใหค้นมีความหวงัในส่ิงท่ีพระเจา้ (ระบบของธรรมชาติในโลกวิญญาณ) 

จะใหก้บัจิตใจเราหลงัจากท่ีร่างกายเราหมดสภาพไปแลว้ 
 

แต่ท่ีจริงแลว้ฉนัไม่ไดต้าย เม่ือผูค้นแบกร่างกายฉนัออกจากไมก้างเขน ฉนักย็งัมีชีวิตอยู ่

แต่ดูเหมือนวา่ฉนัไม่มีชีวิต เพราะจิตฉนัอยูใ่นญาณสมาธิ ร่างกายไม่กระดุกกระดิก ฉนัเคย

เดินทางไปในประเทศตะวนัออกและไดเ้รียนเร่ืองฝึกญาณสมาธิ จึงทาํใหฉ้นัมีความรู้ใน 

เร่ืองน้ี ก่อนท่ีฉนัถูกประกาศวา่ฉนัเป็นลูกของพระเจา้ ฉนัไดไ้ปศึกษาวฒันธรรมท่ีแตก 

ต่างและความเช่ือมากมาย ฉนัทาํเช่นน้ีเพราะฉนัรู้วา่มนัมีวิธีการท่ีหลากหลายท่ีเรา

สามารถฝึกใหพ้บกบัความเป็นหน่ึง พบกบัความสามคัคีอนัแทจ้ริง มนัจึงเป็นส่ิงดีท่ีฉนัได ้

ศึกษาและไดฝึ้กอยา่งไกลชิ้ดกบัพวกชาวตะวนัออก 
 

ฉนัมีอานุภาพ แต่ฉนัขาดความรู้ในการเป็นมนุษย ์ฉนัจึงตอ้งรวบรวมความรู้ พวกท่ีติด 

ตามฉนัและสาวก พร้อมกระทัง่ทหารยามโรมนัมาช่วยชีวิตฉนัออกจากไมก้างเขนและยา้ย 

ฉนัออกไปเพ่ือใหฉ้นัออกจากญาณสมาธิ และหลงัจากนั้นฉนักต่ื็นข้ึนมาและใชชี้วิตต่อ 
 

ฝร่ังถาม: หลงัจากนั้นพระเยซูไปอยูท่ี่ไหน 
 

พระเยซูตอบ: ไปอยูส่ามประเทศ ประเทศหน่ึงคือฝร่ังเศส 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูไดแ้ต่งงานและมีบุตรไหม 
 

พระเยซูตอบ: ไดแ้ต่งและมีลูก แต่พระเยซูเปล่ียนช่ือตวัเองและสอนธรรมะโดยไม่มี 

ใครรู้วา่ฉนัเป็นใคร 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูไดแ้ต่งงานกบัแมร่ี แมก็ดาเลน 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ เธอคือคู่รักท่ีแทจ้ริงของฉนัเท่านั้นและฉนัรู้วา่มนัเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับ 

ผูห้ญิงท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเท่าเทียมกบัผูช้าย แมว้า่คุณอาจไดเ้รียนรู้ในพระคมัภีร์วา่ 
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ทั้งหมดของเหล่าสาวกเป็นผูช้าย แต่อนัน้ีไม่เป็นความจริง 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูคิดอยา่งไรกบัสถานการณ์ของชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนั 
 

พระเยซูตอบ: มนักเ็ป็นอยา่งท่ีมนัเป็น เม่ือคุณถอดตวัเองออกจากการเป็นมนุษย ์คุณกจ็ะ 

สามารถมองเห็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ตอนน้ีมนุษยย์งัมองไม่เห็นกบัส่ิงท่ีเป็นไปไดส้าํหรับ 

คนในโลกมนุษย ์แต่ฉนัรู้วา่มนุษยมี์โอกาสท่ีจะเจริญเติบโตทางดา้นจิตใจ 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหพ้ระเยซูช่วยบอกเก่ียวกบัเร่ืองอนาคตและมนัจะส่งผลกระทบต่อคนเรา 

เช่นไร? 
 

พระเยซูตอบ: โลกมนุษยจ์ะดีข้ึนเม่ือการสร้างสรรคท์างเทคโนโลยแีละธรรมะมารวมกนั 

เป็นหน่ึง 
 

ฝร่ังถาม: วิทยาศาสตร์และปัญญาธรรมจะตอ้งไปดว้ยกนัหรือเขา้กนัได?้ 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: เม่ือไรโลกเราถึงจะเป็นเช่นนั้น? 
 

พระเยซูตอบ: มนัจะเร่ิมผสมกนั (วิทยาศาสตร์กบัธรรมะ) ในประมาณส่ีปีขา้งหนา้และ 

อีกสิบปีขา้งหนา้ โลกมนุษยจ์ะดีข้ึน ทาํใหมี้คาํอธิบายเป็นหลกัสูตรซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ 

การศึกษา จิตใจคุณ ระบบโรงเรียน ธุรกิจและความเช่ือของมนุษย ์ทาํใหทุ้กอยา่งเปล่ียน 

ไป  
 

ฝร่ังถาม: ทุกส่ิงในพระคมัภีร์เป็นขอ้มูลจริงหรือไม่ หรือเป็นเอกสารทางจิตวิญญาณ 
 

พระเยซูตอบ: ในสมยัท่ีเขียนข้ึนมากถื็อวา่เป็นเอกสารท่ีใหค้วามรู้ แต่เม่ือเวลาผา่นไป มนั

กเ็ป็นเอกสารท่ีไม่ทนัสมยั เร่ืองศีลธรรมยงัมีความเป็นจริง แต่เร่ืองเล่าต่างๆในพระ 

คมัภีร์มนัเป็นนิทานเปรียบเทียบ มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีตีความหมายตามตวัอกัษร เร่ืองเหล่าน้ี 
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เขียนข้ึนมาจากมนุษยแ์ละมุมมองความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน 
 

ฝร่ังถาม: ดั้งนั้นมนัจึงเป็นเอกสารท่ีบิดเบือน 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูมีขอ้ความใด ๆ เพ่ือชาวมนุษย?์ 
 

พระเยซูตอบ: การฝึกจิตตอ้งมาจากภายใน เราอาศยัภายนอกไม่ได ้การทาํงานตอ้งมาจาก 

ภายในเพ่ือใหเ้ราเร่ิมสร้างชุมชนใหมี้การสนใจกบัการฝึกจิตของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการรับรู้และการรับรู้จึงทาํลายตวัอตัตาใช่ไหม?  
 

พระเยซูตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: อตัตาหรือความมีตวัตน มนัมีประโยชน์หรือเปล่า?  
 

พระเยซูตอบ: มี มนัเป็นพ้ืนของบา้น มนัมีสถานท่ีของมนัแต่มนัไม่ควรจะอยูใ่นทุกชั้น 

มนัไม่ควรจะอยูใ่นวสัดุทุกช้ินท่ีใชก่้อสร้างบา้น มนัไม่ควรจะอยูใ่นช้ินส่วนของงานศิลปะ 

และเฟอร์นิเจอร์ทุกอนั  
 

ฝร่ังถาม: ดงันั้นเราตอ้งมีช่องท่ีวา่งเปล่า หรือ ช่องวา่งในจิตใจท่ีไม่มีอตัตา 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: มีอะไรท่ีพระเยซูตอ้งการจะบอกเราเก่ียวกบัเร่ืองของพระเยซูท่ีเราไม่ทราบ หรือ

วา่เราเขา้ใจผดิหมดเก่ียวกบัเร่ืองของท่าน 
 

พระเยซูตอบ: เก่ียวกบัเร่ืองร่างกาย คนคิดวา่พระเยซูมีตาสีนํ้ าตาล แต่ในตอนนั้นตาของ 

พระเยซูเป็นสีฟ้า อีกส่ิงหน่ึงท่ีคนเขา้ใจผดิคือเขาคิดวา่พระเยซูเป็นคนเลือกมาก เลือกเจาะ 

จงวา่จะคุยกบัใคร เป็นคนสนัโดษ แต่พระเยซูมิไดเ้ป็นคนแบบนั้น พวกสาวกต่างหากท่ี 

พยายามปกป้องฉนั ฉนักเ็ลยใหค้าํเทศนาบนภูเขาเพ่ือจะไดพู้ดคุยอยา่งอิสระกบัคน 
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จาํนวนมาก มนัคือเหตุผลท่ีฉนัเลือกเดินทางจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึงเพ่ือฉนั 

จะไดพู้ดคุยธรรมะกบัคนอ่ืนๆ ฉนัไม่สนใจวา่เขาจะเช่ือในคาํพูดของฉนัหรือไม่ ฉนัรัก 

ทุกคนเท่าเทียมกนั อีกอยา่งหน่ึง ฉนัไม่เคยประณามใคร ฉนัไม่เคยหยดุผูใ้ดในการเขา้ 

ถึงพระเจา้ (ความสงบ) หรือนิพพาน 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่ถา้คุณไม่เช่ือในพระเยซู คุณกไ็ม่ตกนรก ไม่มีวนัโลกแตกใหทุ้กคนตาย 

และเหลือแต่คริสตศ์าสนิกชนท่ีเช่ือในคาํสอนของพระเยซู 
 

พระเยซูตอบ: ใช่ มนัมิไดเ้ป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม: ฉนักคิ็ดวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดค้วาม เร่ืองพวกน้ีเป็นการก่ออาํนาจหรือวา่เป็น 

เร่ืองเขา้ใจผดิ 
  

พระเยซูตอบ: มนัเป็นการก่ออาํนาจของมนุษยแ์ละการสร้างทิฐิมานะใหก้บัตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูมีบุตรก่ีคนตอนเป็นมนุษย?์ 
 

พระเยซูตอบ: มีหา้คน แต่ตายไปสองคนตอนท่ีเขาเป็นเดก็ 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหท่้านเล่าเร่ืองอดีตชาติของท่านท่ีมีอิทธิพลต่อพระเยซู 
 

พระเยซูตอบ: ฉนัเคยมีชีวิตท่ีหลากหลาย มีทั้งอดีตชาติและอนาคตชาติ แต่ละชีวิตไม่ได ้

เป็นนกับุญท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจอยา่งตอนเป็นเพระเยซู แต่ในทุกชีวิตจะมีส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ส่ิงนั้นกคื็อฉนัเป็นคนท่ีมีธรรมะและชอบช่วยเหลือรักษาคนอ่ืน เป็นคนท่ีสนบัสนุน 

ในเร่ืองพฒันาพลงังานของจิต 
 

ในค.ศ. 1961 หรือ พ.ศ. 2504 ฉนัไปเกิดเป็นเดก็ชายผวิขาวท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ฉนั

อาศยัอยูใ่นโรงพยาบาล ฉนัไม่สามารถท่ีจะกลบับา้นไดเ้พราะฉนัมีกรอบเหลก็ 

แนบฉนัอยู ่กลา้มเน้ือของฉนัไม่ยอมเติบโต หมอจึงสร้างโครงเหลก็แนบกลา้มเน้ือ 

พอใหฉ้นัเคล่ือนไหวได ้ฉนัมีชีวิตแค่ถึงอายส่ีุขวบ 
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ฝร่ังถาม: ทาํไมพระเยซูจึงเลือกใชชี้วิตท่ีลาํบากแบบนั้นและมนัส่งผลกระทบต่อจิตใจของ 

พระเยซูเช่นไร 
 

พระเยซูตอบ: ตอนท่ีฉนัเป็นเดก็คนนั้น ฉนักมี็ความสุข ถึงฉนัจะไม่รู้เร่ืองอยา่งอ่ืนและ 

ไม่สามารถว่ิงได ้แต่เพราะผวิหนงัฉนัแตกและกลา้มเน้ือหกั จึงทาํใหชี้วิตฉนัมีผลกระทบ 

ต่อกบัหมอ นางพยาบาลและครอบครัว มนัจึงทาํใหฉ้นัพบวา่ชีวิตท่ีฝ่าฟันเป็นชีวิตท่ี 

ส่งผลกระทบมากท่ีสุดและทาํใหชุ้มชนมีการเปล่ียนแปลง ทุกคร้ังท่ีฉนัเลือกในการไปเกิด 

ฉนัจะไม่รีบร้อน แต่เลือกชีวิตท่ีจะส่งผลกระทบและทาํใหเ้กิดความสงบสุขกบัผูค้น 

เพ่ือใหค้นเขา้ใจในการตายและการใชชี้วิตแบบมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม: ตอนน้ีจิตท่านไดแ้ยกออกมาเกิดเป็นมนุษยอี์กหรือเปล่า? 
 

*ขอ้มูลเสริม – จิตสามารถแยกออกเป็นหลายๆดวงได ้สามารถอยูใ่นโลกวิญญาณ 

และอยูใ่นโลกอ่ืนๆไดพ้ร้อมกนั อนัน้ีเป็นเพราะวา่เวลาเป็นส่ิงท่ีไม่มีจริง ทุกอยา่งมนั 

เกิดพร้อมกนัหมด ไม่มีเร่ิมตน้และไม่มีส้ินสุด (Simultaneous Existence) ฟังแลว้

อาจจะงงเพราะเราไม่ชินกบัการมองดูมิติต่างๆจากมุมกวา้ง มนัเปรียบเสมือนกบั 

ทีวี เวลาคุณดูทีวี คุณดูไดท่ี้ละช่อง แต่ช่องอ่ืนๆกอ็อกอากาศพร้อมกนั แต่เพราะวา่เรา 

ดูไดที้ละช่อง เราจึงไม่รู้วา่อยา่งอ่ืนกเ็กิดข้ึนพร้อมกนัไปหมด แต่ถา้เราสามารถมองจาก 

มุมกวา้ง เราจะเห็นไดว้า่ วิญญาณของเราสามารถไปอยูไ่ดใ้นหลายท่ีและหลายร่างกาย 
 

พระเยซูตอบ: มาเกิดแลว้ 
 

ฝร่ังถาม: จริงหรือ มาเกิดอยูท่ี่ไหน? 
 

พระเยซูตอบ: อยูท่ี่อินเดีย เป็นผูห้ญิง 
 

ฝร่ังถาม: เป็นครูสอนธรรมะและรักษาคนใช่ไหม? 
 

พระเยซูตอบ: ใช่แลว้ 
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ฝร่ังถาม: เธอช่ืออะไร? 
 

พระเยซูตอบ: ช่ือโมนา เป็นคาํยอ่จากช่ือเตม็ของเธอ 
 

ฝร่ังถาม: พระเยซูทาํอะไรในโลกวิญญาณ ทาํงานอะไรบา้งอยูท่ี่นัน่ 
 

พระเยซูตอบ: ฉนัส่งความสงบสุขใหก้บัวิญญาณต่างๆท่ีพ่ึงตายออกจากร่างกาย 
 

ฝร่ังถาม: ดีมาก ถา้ฉนัตายเม่ือไร ฉนัจะไปหาท่านและพวกเราจะไดพ้บกนั  
 

พระเยซูตอบ: ไดเ้ลย 

ปัญญาธรรมจากพระเยซู 

1. พระเยซูสามารถจาํเร่ืองวิญญาณของตนเองก่อนเขา้มาอยูใ่นร่างมนุษย ์มนุษยทุ์กคนก ็

สามารถจาํไดเ้ช่นเดียวกนัถา้เราขยายจิตใจตนเองออกใหก้วา้งขวาง 

2. พระเจา้ (อนตัตา) เป็นคล่ืนพลงังานท่ีไม่มีตวัตนและอยูใ่นทุกส่ิง ธรรมชาติทุกอยา่งเป็น

พลงังานท่ีไม่สามารถตายได ้เพียงแต่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปเร่ือยๆ 

3. มนุษยมี์ความหลง มนุษยบ์างคนตีความหมายคาํสอนของพระเยซูแบบตามตวัอกัษร 

หรือตามหนงัสือ พระเยซูบอกวา่การโตแ้ยง้ หรือป้องกนัหรือการบงัคบัใหค้นอ่ืนเช่ือใน 

คาํท่ีผูค้นหวงแหนเป็นวิธีท่ีผดิและไม่ส่งเสริมชีวิตใหดี้ข้ึน 

4. ก่อนท่ีเราจะสอนใหค้นรู้วา่ไม่มีผดิและไม่มีถูก เราตอ้งสอนใหเ้ขารู้ในเร่ืองท่ีมี

ประโยชน์และไม่มีประโยชน ์

5. พระเยซูสอนมนุษยว์า่มนัมีหลายทางท่ีเราจะสามารถพบกบัพระเจา้ (ความสงบ) หรือ

ความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง  

6. พระเยซูสอนวา่ถา้เราอยากพบความเป็นจริง เรากต็อ้งเขา้ไปดูภายในใจของตนเอง 

เสียก่อน แลว้ค่อยดูภายนอก มนัไม่เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูอ่ื้น ความเช่ือของ 

ผูอ่ื้นและผูอ่ื้นกไ็ม่สามารถทาํใหจิ้ตใจเราปลอดภยัได ้เราตอ้งทาํเอาเองอยูใ่นวดัและ 
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ร่างกายและจิตใจของเรานัน่ล่ะคือวดั โบสถห์รือวดัภายนอกไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึง 

แต่พระเยซูหมายถึงภายในของตนเอง เราตอ้งกลบัไปดูท่ีใจและกายของตนเอง 

7. พระเยซูไม่ไดต้ายบนไมก้างเขน ร่างกายพระเยซูไม่ไดถู้กเกบ็ไวใ้นหลุมฝังศพ พระเยซู 

มีชีวิตอยูต่่อหลงัจากนั้น  

8. แต่ตามเร่ืองราวท่ีคนอ่ืนเขียนบอกวา่พระเยซูตายบนไมก้างเขน มนักเ็ป็นเร่ืองราวท่ีมี 

ประสิทธิภาพเพ่ือใหค้นมีความหวงัในส่ิงท่ีพระเจา้ (ระบบของธรรมชาติในโลกวิญญาณ) 

จะใหก้บัจิตใจเราหลงัจากท่ีร่างกายเราตายไปแลว้ 

9. โลกมนุษยจ์ะดีข้ึนเม่ือการสร้างสรรคท์างเทคโนโลยแีละธรรมะมารวมกนัเป็นหน่ึง 

10. อีกประมาณส่ีปีขา้งหนา้ วิทยาศาสตร์และธรรมะจะเร่ิมผสมกนั และอีกสิบปีขา้งหนา้ 

โลกมนุษยจ์ะดีข้ึน ทาํใหมี้คาํอธิบายเป็นหลกัสูตรซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการศึกษา จิตใจ

คุณ ระบบโรงเรียน ธุรกิจและความเช่ือของมนุษย ์ทาํใหทุ้กอยา่งเปล่ียนไป 

11. เร่ืองศีลธรรมในพระคมัภีร์ไบเบิลยงัมีความเป็นจริง แต่เร่ืองเล่าต่างๆในพระคมัภีร์ 

มนัเป็นนิทานเปรียบเทียบ มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีตีความหมายตามตวัอกัษร เร่ืองเหล่าน้ีเขียนข้ึน 

มาจากมนุษยแ์ละมุมมองความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน 

12. การฝึกจิตตอ้งมาจากภายใน เราอาศยัภายนอกไม่ได ้การทาํงานตอ้งมาจากภายในเพ่ือ 

ใหเ้ราเร่ิมสร้างชุมชนใหมี้การสนใจกบัการฝึกจิตของตนเอง 

13. พระเยซูเคยมีชีวิตท่ีหลากหลาย มีทั้งอดีตชาติและอนาคตชาติ แต่ละชีวิตไม่ไดเ้ป็น 

นกับุญท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจอยา่งตอนเป็นเพระเยซู แต่ในทุกชีวิตจะมีส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 ส่ิงนั้นกคื็อพระเยซูเป็นคนท่ีมีธรรมะและชอบช่วยเหลือรักษาคนอ่ืน เป็นคนท่ีสนบัสนุน 

ในเร่ืองพฒันาพลงังานของจิต 

 ********************************************************************* 
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สัมภาษณ์วญิญาณเอลวสิ เพรสลย์ี ดารานักร้องชาวอเมริกนั 

ฝร่ังถาม: เอลวิส สมยัตอนคุณเป็นมนุษย ์คุณมีความเช่ืออะไร 

บา้งเก่ียวกบัความตายและเม่ือคุณตายไปแลว้ ความเช่ือของคุณ 

เปล่ียนไปหรือเปล่า 
 

เอลวิสตอบ: ถา้คุณไดฟั้งเพลงผม คุณกจ็ะรู้วา่ผมเป็นคนสนใจใน 

ศาสนา ผมเติบโตข้ึนมาในครอบครัวศาสนา พวกเราชอบไปโบสถ ์

เป็นโบสถเ์ลก็ๆท่ีเตม็ 

ไปดว้ยเสียงดนตรีและเสียงเพลง ทาํใหผ้มรู้วา่ผมตอ้งการท่ีจะร้องเพลง 
 

ฝร่ังถาม: ดงันั้นเร่ืองน้ี มนัส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณเช่นไร? 
 

เอลวิสตอบ: ผมชอบไปโบสถม์ากและมีความศรัทธาในการคุม้ครองของพระเจา้ ผมรู้วา่ 

มนัมีแหล่งท่ีมาของความยิง่ใหญ่ของความรักท่ีจะใหค้าํแนะนาํต่อผม มีบางวนัท่ีผมรู้สึก 

วา่พระเจา้ทรงเป็นผูใ้กลชิ้ดท่ีสุดสาํหรับผม ทาํใหผ้มไม่สนใจเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 

หรือเพ่ือนรอบขา้ง 
 

ไม่มีใครเตรียมผมสาํหรับความฝัน ผมมีความฝันอยูใ่นตวัเอง ทาํใหผ้มอยากเอาดนตรี 

ออกมาจากขา้งในตนเองและทุ่มเทบูชาเพลง มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆสาํหรับผม ผมเทิดทูน 

ดนตรีและผมขอบคุณพระเจา้ทุกคร้ังท่ีผมอา้ปากร้องเพลงเพราะผมรู้วา่ความสามารถ 

พิเศษของผมมาจากไหน 
 

ฝร่ังถาม: มีอะไรเปล่ียนแปลงไปบา้งหลงัจากท่ีคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เอลวิสตอบ: มนัดีข้ึนและไม่ไดแ้ยล่ง ความศรัทธาและความเช่ือของผมดีข้ึนและมีความ 

แขง็แกร่ง ทาํใหผ้มยนืยนักบัตวัเองไดว้า่มนัมีจริง มนัเป็นแหล่งท่ีมาของความรักท่ีมัน่คง 

ท่ีมีอยูร่อบตวัเรา บทเรียนของผมกคื็อเรามีส่ิงน้ี (ความสุขและความรักอนัแทจ้ริง) อยูใ่น 

ตวัเราอยูแ่ลว้ แต่โบสถส์อนแบบไม่ชดัแจง้ 
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ฝร่ังถาม: โบสถช์อบสอนวา่พระเจา้อยูน่อกตวัเรา  
 

เอลวิสตอบ: ใช่ พระเจา้อยูข่า้งบนและไกลจากเรา เพลงดนตรีจึงเป็นส่ิงเดียวท่ีผมรู้สึก 

วา่พระเจา้และความสุขอนัแทจ้ริงนั้นอยูก่บัผม  
 

ฝร่ังถาม: ความตายของคุณเป็นเช่นไร 
 

เอลวิสตอบ: มนัไม่ไดเ้ป็นช่วงเวลาท่ีงามมาก ผมรู้สึกมีความเจบ็ปวดในหลายๆเร่ือง ใน

จิตใจผมมีความอา้งวา้ง ผมควรใหเ้วลากบัตวัเองในการรักษาจิตใจแต่ผมไปทุ่มเท 

กบัดนตรีและแฟนเพลงมากเกินไป ทาํใหผ้มไม่สนใจในสุขภาพของตวัเอง ผมเดินออก 

จากครอบครัวเพ่ือไปบริการประชาชนและแฟนเพลงของผม บาทหลวงท่ีโบสถผ์มกเ็ป็น 

แบบน้ีเพราะเขาคิดวา่ศาสนิกชนตอ้งการเขามาก ตอนนั้นผมรู้สึกวา่แฟนเพลงของผมก ็

ตอ้งการผมแบบนั้นเช่นกนั ตอนผมตาย ผมตายในหอ้งนํ้าเพราะหวัใจวายและกเ็ป็นเพราะ 

ยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม: สภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณเป็นอยา่งไรและคุณมีความคิดอะไรบา้งหลงั 

จากท่ีคุณรู้วา่คุณตาย 
 

เอลวิสตอบ: ผมรู้สึกอายมากทีเดียวท่ีรู้วา่ผมเพ่ิงเสียชีวิตไป ผมรู้สึกละอายใจ และจากนั้น 

เม่ือผมสามารถยนือยูเ่หนือร่างกายของผมในขณะท่ีไม่มีแสงสวา่ง ผมรู้สึกขอบคุณท่ีผม 

มีช่วงเวลาอยูค่นเดียวกบัร่างกายของผม เพราะผมไดเ้ห็นร่างกายท่ีสึกหรอ บวมและ 

อว้นมาก ผมมีความรู้สึกวา่ผมแยกออกจากร่าง ผมไม่รู้เลยวา่หนา้ตาและสุขภาพของผม 

แยม่ากในช่วงนั้น ผมรู้สึกอายมากและละอายใจ 
 

ฝร่ังถาม: และหลงัจากนั้นอะไรเกิดข้ึน 
 

เอลวิสตอบ: ผมจาํไดว้า่หอ้งนํ้ าของผมหายไปและร่างกายผมดูเหมือนอยูไ่กลออกไป แต่

ผมไม่ไดย้ืน่มือไปเอ้ือมมนัเพราะร่างกายดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีแปลก และเป็นคร้ังแรก 
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ท่ีผมมีความสงบมาก ผมเรียกถึงพระเจา้ใหม้าหาผม นัน่คือความรู้สึกของผมและทุกอยา่ง 

รู้สึกสลาย ผมเห็นครอบครัว ผมเห็นชีวิตของผมท่ีผา่นไป ทุกอยา่งท่ีผมเคยทาํและไม่ได ้

ทาํ ทุกส่ิงและความรู้สึกของทุกคนท่ีเขาไดรั้บจากการกระทาํของผมและการไม่กระทาํ 

ของผม มนัยากท่ีจะอธิบาย มนัเหมือนกบัการทบทวนชีวิตท่ีไวมาก แต่ผมรู้สึกวา่ผมอยูใ่น 

การทบทวนนั้นประมาณหา้วนั ผมไดเ้รียนรู้ตวัเองเยอะมากทีเดียว 
 

ฝร่ังถาม: ตอนน้ีวิญญาณของเอลวิสอาศยัอยูท่ี่ไหน อาศยัอยูใ่นบา้น คฤหาสน์ หรือลอยอยู ่

ในโลกวิญญาณ 
 

เอลวิสตอบ: อยูบ่นสวรรค ์อาศยัอยูบ่นสวรรค ์เวลาผมใชค้าํวา่ “พระเจา้” ผมหมายถึง 

พลงังานธรรมชาติหรืออนตัตา (ส่ิงไม่มีตวัตน) ท่ีเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งและอยูใ่นทุกหน 

ทุกแห่ง 
 

ฝร่ังถาม: แต่วา่คุณมีบา้นหรือเปล่า มนัเป็นสถานท่ีแบบไหน 
 

เอลวิสตอบ: ผมมีเกรซแลนด ์(ช่ือคฤหาสน์ของเอลวิสในสมยัเขาอยูใ่นโลกมนุษย)์ 
 

ฝร่ังถาม: คุณสร้างคฤหาสน์ใหม่ข้ึนมาในสวรรค?์ 
 

เอลวิสตอบ: ใช่ มนัคือบา้นของผม ผมสร้างมนัข้ึนมาจากความจาํ 
 

ฝร่ังถาม: ตอนท่ีคุณตาย มนัเป็นเพราะเทวลิขิตหรือเปล่า หรือวา่เป็นเพราะอะไร 
 

เอลวิสตอบ: มนัเห็นไดช้ดัวา่มนัเป็นการกระทาํของผม ผมไม่เคยไดย้ินวา่มนัเป็นเพราะ 

เทวลิขิตหรือดวงชะตา ถา้ผมไม่โง่และดูแลตวัเอง ผมกค็งมีชีวิตยาวนาน แต่เพราะความ 

ไม่รู้ของผมจึงทาํใหผ้มตายในช่วงนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีผมเลือกทาํเอง 
 

ฝร่ังถาม: แลว้ตอนน้ีเอลวิสทาํอะไรอยูใ่นสวรรค ์
 

เอลวิสตอบ: ผมมีกิจกรรมเยอะแยะ ผมมีส่วนร่วมในหลายโครงการทัว่โลก ทาํใหเ้พลง 
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ของผมยงัมีชีวิตอยู ่ผมยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการเอาเพลงเก่าของผมมาเรียบเรียงใหม่ พวก

คนในปัจจุบนัยงัเอาเพลงของผมมาออกวางขายเป็นของใหม่ และผมมีความสนุกกบัการ 

ท่ีไดร่้วมมือร่วมใจและมีอิทธิพลทางดา้นดนตรี 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณเป็นเทพบุตรดลใจใหค้วามคิดแก่นกัศิลปะ 
 

เอลวิสตอบ: ใช่แลว้ 
 

ฝร่ังถาม: คุณยงัร้องเพลงอยูห่รือเปล่าในสวรรค ์
 

เอลวิสตอบ: ยงัร้องเพลงอยูเ่หมือนเดิม 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหเ้อลวิสพูดถึงเร่ืองปัญญาธรรมท่ีคุณไดรั้บจากมุมมองใหม่ 
 

เอลวิสตอบ: ปัญญาธรรมท่ีผมเห็นกคื็อ การ"บูชา" หรือ ความรัก มนัเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต 

ของผม คุณจะรักพระเจา้หรือรักดนตรีกไ็ด ้แต่วา่คุณอยา่ลืมรักตวัเอง คุณตอ้งมีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีช่วยใหคุ้ณมองเห็นจิตใจขา้งในของตนเอง คุณไม่ควรท่ีจะสนใจแต่ภายนอกอยู ่

ตลอด มนัเป็นเหตุผลท่ีผมอธิษฐานอยา่งหนกัเพ่ือใหพ้ระเจา้หรือความสงบใหค้าํแนะนาํ 

ต่อผมเพ่ือคุม้ครองผม เพราะในตอนผมเป็นมนุษย ์ผมไม่รู้วิธีท่ีจะติดต่อกบัความสงบ 

ภายในของตนเอง ผมหาความสงบไม่พบ  
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่ดนตรีกเ็ป็นส่วนหน่ึงของเราและพระเจา้หรือความสงบกเ็ป็นส่วนหน่ึง

ของเรา ดงันั้นเราตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีมีความสงบสุขและสมดุลกบัทั้งภายนอกแลภายใน 
 

เอลวิสตอบ: ใช่ครับ 
 

ฝร่ังถาม: ตอนเป็นมนุษย ์เอลวิสมาเรียนและมาสอนเร่ืองอะไร 
  

เอลวิสตอบ: ผมมาเร่ิมดนตรีแบบใหม่ นัน่คือส่ิงท่ีผมมาสอน สาํหรับการเรียนของผมกคื็อ 
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ใหต้นเองมีความพอใจและยอมรับในตวัเองผา่นทางดา้นดนตรี แต่วา่ผมหลง ผมจึงไม่ได้

รับบทเรียนนั้นและไม่มีความพอใจ 
 

ฝร่ังถาม: บนเรียนหมายถึงการใหจิ้ตมีความเป็นกลาง? 
 

เอลวิสตอบ: ใช่ ใช่ เราตอ้งอยูติ่ดดินอยา่งพอเพียง ผมควรเรียนรู้ในส่ิงนั้น เม่ือชีวิตมี 

แต่ความสนใจกบัโลกภายนอก บนเรียนท่ีผมควรรู้คือการอยูก่บัครอบครัว อยูก่บัโบสถ ์

ผมรู้วา่โบสถ ์(ความสงบ) และความศรัทธาเป็นส่ิงสาํคญั แต่เม่ือเวลาผา่นไปในช่วงชีวิต 

ผมลืมในความสาํคญัของมนั 
 

ฝร่ังถาม: คุณบอกวา่คุณมาเร่ิมดนตรีแบบใหม่ คุณหมายถึงอะไร 
 

เอลวิสตอบ: เม่ือก่อนมีดนตรีแบบบ๊ิกแบนด ์สไตลโ์ฟลค ์บลูส์ ลูกทุ่งและอยา่งอ่ืน แต่ยงั 

ไม่มีร้อคแอนโรล เรายงัไม่เนน้ในเสียงกลองและจงัหวะแบบเร้าใจท่ีทาํใหร่้างกายเราสัน่ 

สะเทือนแบบร้อคแอนโรล เราลืมในมรดกของแอฟริกา ชาวผวิดาํอเมริกนั 
 

ฝร่ังถาม: และทาํไมมนัถึงมีความสาํคญั 
 

เอลวิสตอบ: มนัมีความสาํคญัเพราะวา่ อยา่งเช่นในโบสถ ์ถา้คุณเคยไปโบสถข์องคน 

อเมริกนัท่ีอยูภ่าคใตท่ี้มีชาวผวิดาํ คุณไม่ไดย้นิแค่เสียงเพลงในโบสถแ์ต่ไดส้มัผสักบั 

คล่ืนเสียงเพลงในทุกเซลลอ์วยัวะของร่างกาย ทาํใหคุ้ณรู้อยา่งแน่ใจวา่พระเจา้ (ความ

สมดุล) และความสุขอนัแทจ้ริงนั้นมนัอยูก่บัคุณในหอ้งน้ี 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ ฉนัเคยไปฟังในโบสถแ์บบนั้นและมนัเป็นการสมัผสักบัวิญญาณ (พลงังาน 

อนตัตาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) คุณหมายถึงวา่เราตอ้งหาดนตรีและพระเจา้หรือความสุข 

อนัแทจ้ริงในตนเองใช่ไหม 
 

เอลวิสตอบ: ใช่ ความสุขอนัแทจ้ริงมนัอยูใ่นตวัเรา ในสมยันั้น ถา้คุณเปิดฟังวิทย ุมนัยงั 

ไม่มีเสียงดนตรีของชาวผวิดาํใหช้าวผวิขาวไดฟั้ง ดงันั้นผมจึงเป็นสะพานเช่ือมต่อ 
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ระหวา่งชาวผวิดาํและผวิขาว ผมดึงเพลงพวกน้ีออกมาจากโบสถ ์เพราะวา่มนัเป็นส่ิง 

ศกัด์ิสิทธ์ิ มนัเป็นแหล่งท่ีมาของความรักและอยูใ่นเพลง ผมจึงเอาเพลงสไตลแ์บบน้ีมา

ออกวิทย ุ
 

ฝร่ังถาม: ฉนัดีใจมากท่ีคุณทาํเช่นนั้น 
 

เอลวิสตอบ: ผมกเ็ช่นกนั 
 

ฝร่ังถาม: เอลวิสมีความเสียใจหรือเสียดายกบัชีวิตตนเองหรือเปล่า 
 

เอลวิสตอบ: ความเสียใจกคื็อผมไม่ดูแลตนเองในสมยัมีชีวิต ถา้ผมดูแลตวัเองดีกวา่น้ี 

ภรรยาผมคงมีความสุขมากเลย ผมคงมีอายยุนื 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอนัใดท่ีมีผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด นอกจากชาติท่ีเกิดเป็นเอลวิส 
 

เอลวิสตอบ: มีชาติหน่ึงท่ีฉนัไปอยูท่ี่ฝร่ังเศส วิญญาณฉนัไปเกิดเป็นผูห้ญิงท่ีประเทศกรีซ 

แต่ฉนัไดแ้ต่งงานกบัชาวฝร่ังเศส ตอนนั้นฉนัเป็นเดก็สาวและถูกตดัขาดออกจาก 

วฒันธรรมกรีซเม่ือฉนัตอ้งยา้ยมาอยูแ่ละปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมชาวฝร่ังเศส  

ฉนัไม่ไดติ้ดต่อกบัครอบครัวพ่อแม่ของฉนัเลย มนัเหมือนกบัวา่ฉนัถูกเดด็ออกจากตน้ไม ้

ฉนัจึงตอ้งเลือกระหวา่งสามีและวฒันธรรมกรีซและครอบครัวพ่อแม่ของฉนั เม่ือฉนัพราก 

จากครอบครัวและประเพณีของชาวกรีซ ฉนัจึงมีความเศร้าโศกเหมือนกบัเป็นจิตใจท่ีแหง้ 

แลง้ ถึงฉนัจะรักสามีกจ็ริง แต่ฉนัไม่มีวฒันธรรมท่ีฉนัเคยเติบโตมาดว้ย ฉนัพยายามเอา 

วฒันธรรมของบา้นเกิดมาใชด้ว้ยการทาํอาหารกรีซ แต่สามีฉนัไม่ยอมและบอกฉนัวา่  

ฉนัตอ้งทาํเหมือนชาวฝร่ังเศสทาํ ฉนัจึงจะเขา้กบัท่ีน่ีไดแ้ละถูกยอมรับ สามีเป็นคนท่ีกงัวล 

วา่ฉนัจะไม่เป็นท่ียอมรับ 
 

ฝร่ังถาม: ชีวิตนั้นมนัเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบต่อชีวิตตอนเป็นเอลวิสอยา่งไร 
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เอลวิสตอบ: มนัทาํใหผ้มไม่ตอ้งการแยกออกจากตวัของตวัเองและส่ิงใหม่ท่ีผมจะทาํ มนั

เก่ียวกบัเร่ืองดนตรีท่ีพยายามบงัคบัใหผ้มท้ิงตวัจริงของตวัเองและไปรับความหมายท่ีคน

อ่ืนมอบให ้แต่ถึงแมว้า่ผมจะมีช่ือเสียงมากเท่าไร ผมกย็งัมีความผกูพนักบัแม่ของผม 

เธอเป็นคนท่ีเตือนผมใหเ้ป็นตวัของตวัเอง เธอเปรียบเสมือนวฒันธรรมท่ีผมมาจาก 

คนจึงตั้งช่ือเล่นใหผ้มวา่ “ลูกชายติดแม่” เพราะผมไม่ตอ้งการแยกออกจากวฒันธรรม 

นั้น 
 

ฝร่ังถาม: ส่ิงใดท่ีเป็นความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณในตอนเป็นเอลวิส? และความ 

ภาคภูมิใจอนัน้ีเปล่ียนไปหรือเปล่าหลงัจากท่ีคุณตายออกจากร่างกาย 
 

เอลวิสตอบ: ส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจของผมคือตอนผมแต่งงาน ผมใชเ้วลานานในการจีบและ 

ต่อสูเ้พ่ือเธอ! ผมรู้เลยวา่ในขณะท่ีผมเห็นเธอคร้ังแรก เธอคือภรรยาของผม มนัเป็นนาที 

ท่ีสาํคญัและยิง่ใหญ่ แต่ผมรู้สึกวา่เม่ือวนัเวลาผา่นไป ผมเร่ิมไม่สนใจและไม่ต่อสูเ้พ่ือเธอ 
 

ฝร่ังถาม: คุณยงัคิดวา่มนัเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจอยูห่รือเปล่า เร่ืองแต่งงานของคุณ 
 

เอลวิสตอบ: ผมยงัภูมิใจท่ีผมไดแ้ต่งงานกบัเธอ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีขอ้ความใดๆท่ีอยากจะส่ือ อะไรกไ็ดท่ี้คุณตอ้งการพูดกบัคนทัว่โลก 
 

เอลวิสตอบ: ถา้ใหผ้มส่งขอ้ความไปยงัทุกคนกคื็อการอยูใ่นความเงียบสงบมีความสาํคญั 

เท่ากนักบัการอยูใ่นเสียงเพลง ความสงบเงียบช่วยใหเ้ราสามารถเช่ือมต่อไปยงัหวัใจ 

ในขณะท่ีเพลงช่วยใหเ้ราเป็นตวัของตวัเองและปล่อยตนเองใหเ้ป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม: โอเค ฉนัเห็นดว้ย เด๋ียวน้ีคุณยงัชอบกินเนยถัว่ลิสงทอดอร่อยและแซนดวิ์ชกลว้ย 

อยูห่รือเปล่า 
 

เอลวิสตอบ: ยงัชอบกินอยูค่รับและผมไม่ตอ้งบินไปไกลเพ่ือไปซ้ือมนั (กินทิพย ์นึกเอา 

และกินไดเ้ลย อ่ิมทิพย)์ 
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ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากเอลวิส 
 

เอลวิสตอบ: ขอบคุณเช่นกนัท่ีคุณใหเ้วลาสาํหรับผม ขอใหคุ้ณโชคดีและมีความสงบ  
 

ปัญญาธรรมจากเอลวสิ เพรสลย์ี 

1. บทเรียนของผมกคื็อพวกเรามีความสุขและความรักอนัแทจ้ริงอยูใ่นตวัของเรา 

อยูแ่ลว้ แต่โบสถห์รือศาสนาสอนแบบไม่ชดัแจง้ โบสถช์อบสอนวา่พระเจา้ (ความสงบ) 

อยูน่อกตวัเรา  

2. เอลวิสบอกวา่ถา้เขาไม่โง่และดูแลตวัเอง เขากค็งมีชีวิตยาวนาน แต่เพราะความไม่รู้ 

ของเขาจึงทาํใหเ้ขาตายในช่วงนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีเขาเลือกทาํเอง 

3. คุณจะรักพระเจา้หรือรักดนตรีกไ็ด ้แต่วา่คุณอยา่ลืมรักตวัเอง คุณตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ี 

ช่วยใหคุ้ณมองเห็นจิตใจขา้งในของตนเอง คุณไม่ควรท่ีจะสนใจแต่ภายนอกอยูต่ลอด  

4. ดนตรีกเ็ป็นส่วนหน่ึงของเราและพระเจา้หรือความสงบกเ็ป็นส่วนหน่ึงของเรา ดงันั้น 

เราตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีมีความสงบสุขและสมดุลกบัทั้งภายนอกและภายใน 

5. การอยูใ่นความเงียบสงบมีความสาํคญัเท่ากนักบัการอยูใ่นเสียงเพลง ความสงบเงียบ 

ช่วยใหเ้ราสามารถเช่ือมต่อไปยงัหวัใจของเรา ในขณะท่ีเพลงช่วยใหเ้ราเป็นตวัของตวัเอง 

และปล่อยตนเองใหเ้ป็นอิสระ 

********************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณเจ้าหญงิไดอาน่า ประเทศองักฤษ 

ฝร่ังถาม: ขอใหเ้จา้หญิงไดอาน่าบอกเร่ืองความเช่ือของท่านเก่ียวกบัความ

ตายก่อนท่ีท่านเสียชีวิต และหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิตไปแลว้ ท่านมีความรู้สึก

เช่นไร 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ตอนฉนัเป็นเดก็ฉนัเติบโตข้ึนมากบัความเช่ือ 

ของศาสนาคาทอลิก ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวท่ีมีขนบประเพณีแบบดั้งเดิม 

ฉนัไม่เคยเถียงกบัส่ิงท่ีฉนัไดรั้บการสอน ความเช่ือของฉนัมาจากศาสนาคาทอลิก 

ฉนัถูกปลูกฝังอยา่งมากกบัการสวดมนตแ์ละฉนัมีความอุ่นใจในการสวดมนตแ์ละ 

ในคาํอธิษฐาน ในตอนท่ีฉนัเติบโตข้ึนมา ฉนัไม่ค่อยตั้งคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูร่อบ 

ตวัฉนั ฉนัเพียงยอมรับในบทของชีวิตท่ีเกิดข้ึนกบัฉนั มนัไม่มีช่องวา่งสาํหรับให ้

คิดเก่ียวกบัความเช่ือของตวัเอง ดว้ยอาํนาจของพระราชวงศท่ี์สามารถใหฉ้นัเดินทางไป 

ทัว่โลกได ้ฉนัจึงเร่ิมตั้งคาํถามวา่ ศาสนาน้ีใหข้อ้มูลจริงหรือไม่ ฉนัโตมาแบบสบายๆ 

เหมือนเป็นเร่ืองราวของเจา้หญิงท่ีแทจ้ริง แต่เร่ืองท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากเจา้ชายและ 

การใชชี้วิตอยา่งมีความสุขชัว่นิรันดร์นั้นมนัไม่เป็นความจริง เม่ือฉนัไดเ้ดินทางไปยงั 

ต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วย ฉนัไดเ้ห็นวา่ทุกส่ิงมีธรรมะ (ความเป็น 

จริง) อยูใ่นนั้น ฉนัสามารถเห็นธรรมะในสายตาของพวกเขา ไดย้นิมนัในภาษาพ้ืนเมือง 

ของพวกเขา ถึงแมว้า่หูของฉนัไม่เขา้ใจในภาษาต่างชาติ ฉนัมองเห็นธรรมะในวิธีท่ีพวก 

เขาเดิน ในวิธีท่ีเขาดาํเนินชีวิต ในความภาคภูมิใจของพวกเขา และส่ิงน้ีทาํใหฉ้นัตั้งคาํถาม 

ข้ึนมาวา่ "ทาํไมฉนัจึงเช่ือวา่ความคิดของฉนัถูกตอ้งมากกวา่ความคิดของคนอ่ืน" หลงัจาก

การหยา่ร้างของฉนั ฉนัเร่ิมขยายจิตใจกวา้งข้ึน ฉนัมีความสุขมากกบัตวัเอง 

หลงัจากการหยา่ บาดแผลลึกท่ีมีอยูใ่นใจตอ้งใชเ้วลาในการรักษา แต่ฉนัโล่งใจท่ีรู้วา่ 

แผลนั้นจะไม่ลึกเขา้ไปอีก ทาํใหฉ้นัมีความสุขท่ีเป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม: มนัคงช่วยไดเ้ยอะท่ีเจา้หญิงหลุดออกจากความเช่ือท่ีคบัแคบและขนบประเพณี 

แบบดั้งเดิมของพระราชวงศ ์
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เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ช่วยไดม้ากเลยทีเดียว 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหเ้จา้หญิงไดอาน่าเล่าเร่ืองการตายของท่านและการกลบัไปสู่โลกวิญญาณ 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: มนัเจบ็ปวดมากเพราะฉนัเป็นคนท่ีไม่ยอมปล่อยวางอยา่งง่ายดาย 

คุณอาจจะเคยเห็นชีวิตของฉนัในโทรทศัน ์ฉนัอาจจะดูเหมือนเป็นคนท่ีดูบอบบาง แต่ปีท่ี 

ผา่นมาฉนัไดเ้รียนรู้ท่ีจะไม่พูดและต่อสูอ้ยา่งเงียบๆ และเม่ือตอนเราอยูใ่นรถ ช่วงท่ีเรา 

กาํลงัถูกไล่ล่า พวกเรามีความหวาดกลวัมากในรถ คือมนัไม่ไดอ้ยูใ่นความสะดวกสบาย 

ทั้งหมด ไม่สามารถควบคุม ในเม่ือฉนัไม่ไดเ้ป็นคนขบั ฉนัจึงไม่สามารถทาํหรือดูแลตวั 

เอง ฉนัตกอยูใ่นความกรุณาของคนอ่ืนจริงๆ คนท่ีตามไล่เราอยากไดข่้าวไปขายอยา่งไม่ 

สนใจวา่อะไรจะเกิดข้ึน มนัเป็นส่ิงท่ีน่าเกลียดจริงๆ 
 

ฝร่ังถาม: เจา้หญิงรู้สึกประหลาดใจหรือเปล่าเม่ือท่านเดินขา้มจากโลกมนุษยไ์ปสู่โลก 

วิญญาณ 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัรู้สึกประหลาดใจในวีธีการท่ีมนัเกิด ฉนัเคยไดย้นิเร่ืองราวท่ี 

ยอดเยีย่มวา่เม่ือจิตเราขา้มไปในโลกวิญญาณ เราจะมีความเบิกบานและความสงบสุข 

แบบไม่ส้ินสุด แต่สาํหรับฉนั ฉนัมีแต่ความรู้สึกวา่ไดพ้ลดัพรากจากลูกชายท่ีรักของฉนั 

นัน่เป็นชีวิตเดียวท่ีฉนัรู้จกัและรู้วา่ฉนัไปอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือใหเ้ขาทั้งสองมาเกิดเป็นลูก

ชายของฉนั เพ่ือบาํรุงเขาและใหโ้อกาสเขาสร้างประโยชน์ต่อสงัคมท่ีฉนัไม่สามารถทาํ 

ต่อได ้หลงัจากท่ีฉนัตายฉนัจึงรู้วา่อนัน้ีคือเจตนาของวิญญาณฉนั ฉนัไม่เคยเห็นตวัเอง 

เป็นหญิงชราในโลกมนุษยห์รือมีชีวิตอยูแ่บบยาวนาน 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่มนัเป็นพรหมลิขิตของเจา้หญิงท่ีจะตอ้งตายในวิธีนั้นและในเวลานั้น? 

(ตายตอนอาย ุ36) 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัไม่ทราบวา่ฉนัเห็นดว้ยกบั "วิธี" แต่ฉนัยอมรับวา่มนัเป็นโชค 

ชะตาของฉนัท่ีจะตายในตอนวยัไม่แก่ ฉนัคิดวา่ฉนัจะมีอายมุากกวา่นั้น ฉนัคิดวา่ฉนัจะมี 
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อายยุนืไดเ้ห็นลูกชายทั้งสองคนของฉนัแต่งงาน ฉนัไม่เคยปรารถนาท่ีจะจากพวกเขาไป 
 

ฝร่ังถาม: ทาํไมมนัจึงเป็นพรหมลิขิตของเจา้หญิงท่ีจะตอ้งตายในช่วงท่ียงัไม่แก่ 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัเช่ือวา่ความเศร้าโศกในการตายมีประโยชน์ยิง่ มนัเป็นความจาํ 

ท่ีมีอานุภาพ ทาํใหเ้ร่ืองของฉนัเป็นความทรงจาํสาํหรับมนุษยจ์าํนวนมาก ถา้ฉนัไม่ตาย 

และยงัอยู ่บางคร้ังงานท่ีฉนัทาํกอ็ยูใ่นส่ือและบางคร้ังกไ็ม่มีใครสนใจ มนัตอ้งใชเ้วลายาว 

นานมากถึงจะมีคนสนใจในงานอาสาสมคัรของฉนัและกมี็แต่คนสนใจในเร่ืองอ้ือฉาวกบั 

เร่ืองส่วนตวัของฉนั แต่เม่ือฉนัตายออกไปจากโลกน้ี พวกเขาตอ้งอาศยัความจาํวา่ฉนัคือ 

ใครและฉนัประสบความสาํเร็จอะไรบา้งในชีวิต และข่าวพวกน้ีกจ็ะหมุนเวียนกลบัไป 

กลบัมา ทาํใหค้วามจาํเก่ียวกบัฉนัมีอยูใ่นหวัใจของประชาชนมากกวา่ท่ีฉนัจะอยูใ่นร่าง 

มนุษย ์การตายของฉนัจึงทาํใหค้นนึกถึงฉนัในหวัใจของเขา ทาํใหเ้ขามีแรงบนัดาลใจ 
 

ฝร่ังถาม: เจา้หญิงไดรั้บบทเรียนและสอนอะไรในช่วงท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ไดรั้บบทเรียนอะไร เธอคงหมายถึงบทเรียนส่วนตวั (หวัเราะ) ฉนั

ไดเ้รียนวิธีการเกบ็ความลบั! แต่ฉนัคิดวา่บทเรียนอนัแทจ้ริงคือการใหอ้ภยัและ 

ปล่อยวาง เม่ือฉนัเร่ิมโตเป็นผูใ้หญ่ ฉนัไดรั้บบทเรียนเก่ียวกบัการใหอ้ภยั 
 

ฝร่ังถาม: และเจา้หญิงมาสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ไดส้อนเร่ืองมนุษยธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญักวา่วฒัธรรมท่ี 

ตนเองยดึมัน่  
  

ฝร่ังถาม: ตอนน้ีเจา้หญิงทาํอะไรในโลกวิญญาณ ชีวิตหลงัจากการตายเป็นเช่นไรและทาํ 

อะไรอยูท่ี่นัน่ 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัไม่มีโต๊ะท่ีเป็นทองคาํและไม่มีพวกพระราชวงศท่ี์ชอบดูหม่ิน 

ฉนัอยูร่อบขา้ง (หวัเราะ) ฉนัคงไม่ควรพูดในเร่ืองน้ี เด๋ียวฉนัจะถูกกล่าวหา 
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งานของฉนัในปัจจุบนัคืองานช่วยเหลือจิตวิญญาณต่างๆและดูแลครอบครัวและเพ่ือน 

ของฉนั ฉนัชอบงานของแม่ชีเทเรซาท่ีน่ีมากและฉนัชอบไปทาํงานกบัแม่ชี ท่ีน่ีมี 

วิญญาณท่ีมีแผลมาจากความโกรธ โลภ หลง พวกเราจึงช่วยเหลือรักษาแผลของเขา 

ดว้ยพลงังานจิต 
 

ฝร่ังถาม: ดีมากเลย ขอใหเ้จา้หญิงไดอาน่ากล่าวถึงปัญญาธรรมและมุมมองใหม่ท่ีท่าน 

ไดเ้ห็นหลงัจากท่ีไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: มนักย็ากท่ีจะเปรียบเทียบวา่ฉนัรู้อะไรก่อนท่ีฉนัตายและรู้อะไรใน 

ขณะน้ี เพราะเวลาเรามองกลบัไปดูชีวิตตนเอง เรารู้วา่การตายไม่ไดท้าํใหชี้วิตของเรา 

จบลง มนัเป็นเพียงช่วงขณะของชีวิต ถึงเราจะตายออกจากร่างกาย เรากย็งัรู้สึกวา่เรายงั 

เป็นตวัของตวัเองอยูเ่ช่นเดิม สาํหรับฉนั ฉนัไม่รู้สึกถึงเร่ืองเวลาวา่มนัมีก่อนหนา้น้ีหรือ 

หลงัหนา้น้ี เพราะฉนัรู้สึกวา่ฉนัยงัเป็นฉนั ส่ิงท่ีฉนัต่ืนเตน้ในปัจจุบนักคื็อ ฉนัสามารถ 

ทาํอะไรไดห้ลายอยา่ง สามารถไปไดห้ลายแห่งและกไ็ม่ตอ้งขอองคก์รเพ่ือทาํในกิจกรรม 

เราสามารถทาํไดเ้ลยและไดรั้บผลจากท่ีเราทาํในทนัทีทนัใด 
 

ฝร่ังถาม: เจา้หญิงไดอาน่ามีความเสียดายหรือเสียใจกบัอะไรหรือเปล่า 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัมีความเสียใจนิดหน่อยกบัคาํพดูท่ีฉนัไม่ควรพูด แต่เราไม่ควร 

ไปถือสาหรือจมอยูใ่นเร่ืองนั้นเพราะมนัเป็นอดีตท่ีผา่นไปแลว้ 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ เพราะเจา้หญิงไดอาน่าไดเ้ผชิญความทุกขม์ามากแลว้ในโลกมนุษย ์เราไม่ 

ตอ้งไปกงัวลกบัอดีต เจา้หญิงไดอาน่าจะกลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์กหรือเปล่า? 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัตอ้งการใหชี้วิตนั้นเป็นชีวิตมนุษยอ์นัสุดทา้ยของฉนั 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหเ้จา้หญิงไดอาน่ากล่าวถึงความสาํเร็จท่ีท่านประสบในโลกมนุษยแ์ละ 

ความสาํเร็จอนัน้ียงัมีความหมายอยูห่รือเปล่าเม่ือท่านไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
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เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จจาํนวนมาก ดงันั้นมนัเป็น 

เร่ืองยากมากสาํหรับฉนัท่ีจะเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง งานท่ีฉนัทาํในต่างประเทศ ฉนัได ้

นาํคนอ่ืนใหม้าสนใจในเร่ืองสนัติภาพและออกจากสงคราม ฉนัไดเ้ป็นแม่และมีลูกชาย 

สองคน ฉนักย็งัมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จกบัส่ิงพวกน้ีในปัจจุบนั แต่ฉนักนึ็กวา่ 

ฉนัน่าจะทาํมากกวา่นั้น แต่อยา่งไรกต็าม การมีชีวิตแบบเป็นมนุษย ์มนัเป็นส่ิงท่ีทาํให ้

เรามีความรู้สึกท่วมทน้  
 

ฝร่ังถาม: มนัเป็นความจริงเลยทีเดียว เจา้หญิงไดอาน่ามีขอ้ความใดๆ เพ่ือมนุษยหรือ 

มีอะไรอีกท่ีท่านตอ้งการบอกชาวโลก 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: การสวดมนตแ์ละความคิดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและทั้ง 

สองอยา่งน้ีจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเม่ือมนัมีความพร้อมเพรียงกนั 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากเจา้หญิงไดอาน่าท่ีใหเ้วลาสาํหรับฉนัและใหภู้มิปัญญา 
 

เจา้หญิงไดอาน่าตอบ: ฉนัขอบคุณเธอเช่นกนัและขออาํลา 
 

ปัญญาธรรมจากเจ้าหญงิไดอาน่า 
 

1, เม่ือฉนัไดเ้ดินทางไปต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วย ฉนัไดเ้ห็นวา่ 

ทุกส่ิงมีธรรมะ (ความเป็นจริง) อยูใ่นนั้น 

2. การช่วยเหลือคนอ่ืน ทาํใหฉ้นัตั้งคาํถามข้ึนมาวา่ "ทาํไมฉนัจึงเช่ือวา่ความคิดของฉนั 

ถูกตอ้งมากกวา่ความคิดของคนอ่ืน"  

3. ฉนัไม่เคยเห็นตวัเองเป็นหญิงชราในโลกมนุษยห์รือมีชีวิตอยูแ่บบยาวนาน 

4. ฉนัเช่ือวา่ความเศร้าโศกในการตายมีประโยชน์ยิง่ มนัเป็นความจาํท่ีมีอานุภาพ ทาํให ้

เร่ืองของฉนัเป็นความทรงจาํสาํหรับมนุษยจ์าํนวนมาก  

5. บทเรียนท่ีฉนัไดรั้บจากชีวิตมนุษยคื์อการใหอ้ภยัและปล่อยวาง และฉนัไดส้อนเร่ือง 

มนุษยธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญักวา่วฒัธรรมท่ีตนเองยดึมัน่  
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6. เวลาเรามองกลบัไปดูชีวิตตนเอง เรารู้วา่การตายไม่ไดท้าํใหชี้วิตของเราจบลง มนัเป็น 

เพียงช่วงขณะของชีวิต ถึงเราจะตายออกจากร่างกาย เรากย็งัรู้สึกวา่เรายงัเป็นตวัของตวัเอง 

อยูเ่ช่นเดิม 

7. งานของฉนัในปัจจุบนัคืองานช่วยเหลือจิตวิญญาณต่างๆ ช่วยเหลือรักษาแผลของ 

จิตวิญญาณดว้ยพลงังานจิต 

8. การสวดมนตแ์ละความคิดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและทั้งสองอยา่งน้ีจะมี 

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเม่ือมนัมีความพร้อมเพรียงกนั 

********************************************************************** 
 

สัมภาษณ์วญิญาณจอห์น เลนน่อน วงดนตรี เดอะ บทีเทิลส์ 

ฝร่ังถาม: จอห์นมีความเช่ืออะไรบา้งเก่ียวกบัการตายก่อนท่ีจอห์น 

เสียชีวิต และหลงัจากท่ีจอห์นเสียชีวิตไปแลว้ จอห์นมีความรู้สึก 

เช่นไร 
 

จอห์นตอบ: ผมมีความเช่ือทางศาสนาและการศึกษามาจากศาสนา 

คาทอลิก พวกเราไปโบสถแ์ละเห็นพระเยซูตรึงอยูบ่นไมก้างเขน ผมจาํไดว้า่ตอนเป็นเดก็ 

ผมคิดวา่ทาํไมคนจึงอยากจะถูกตอกใส่ไมก้างเขน เม่ือผมยงัไม่ไดรั้บการบอกเล่าเร่ืองราว 

และเห็นภาพนั้น ทุกอยา่งดูเหมือนจะเตม็ไปดว้ยความเศร้าโศกและความผดิหวงั ทุกอยา่ง

ดูเหมือนจะเป็นภาระ 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ และคุณอาจเป็นเดก็เกินไปท่ีจะเขา้ใจไดถึ้งแมจ้ะมีคนอธิบายใหคุ้ณฟัง 
 

จอห์นตอบ: ใช่ และเม่ือผมไดเ้ขา้มาในเร่ืองของศาสนาคาทอลิก มนักย็งัไม่ตอบสนองผม 

ผมไม่เคยบอกวา่มนัเป็นศาสนาท่ีผดิ แต่ตอนผมยงัเป็นหนุ่ม ผมกไ็ม่ไดส้นใจกบับทบาท 

ท่ีศาสนามีต่อชีวิต ผมกแ็ค่รับรู้ขอ้มูลท่ีเขาบอก แต่ส่ิงแรกท่ีสมัผสัชีวิตของผมจริงๆคือ 

เพลงและเอลวิส เพรสลีย ์ผมชอบฟังเสียงร้องและเพลงเขามาก 
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ฝร่ังถาม: พวกคุณคงแจมและเล่นดนตรีกนัในโลกวิญญาณ 
 

จอห์นตอบ: แน่นอน เวลาท่ีเขาใหผ้มเล่นดว้ย ตอนผมเป็นเดก็ผมอาศยัอยูก่บัป้าและลุง 

และพวกเขาชอบเล่นดนตรีจึงทาํใหผ้มสนใจในเร่ืองการเล่นดนตรี ลุงกบัป้าไม่มีลูกจึง 

ทาํใหผ้มเป็นดวงใจของเขาและผมกมี็ความสนุกมาก เขาปล่อยใหผ้มเป็นตวัของตวัเอง 

เวลาผมถามอะไร เขากจ็ะพยายามตอบใหดี้ท่ีสุดท่ีเขาสามารถทาํไดแ้ละปล่อยใหผ้ม 

ตดัสินใจเอาเอง  คุณป้าเป็นคนสอนใหผ้มเล่นอูคูเลเล่และกีตาร์แบนโจ 
 

ฝร่ังถาม: ตอนท่ีคุณตาย มนัเป็นเช่นไร 
 

จอห์นตอบ: มนัทาํใหผ้มสะดุง้ตกใจท่ีมนัจบลงแบบนั้น วนันั้นผมกท็าํกิจกรรมประจาํวนั 

แบบไปเร่ือยๆ ไม่ไดคิ้ดวา่มีคนมาจอ้งมองดูผมอยู ่ผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยวา่มนัมี 

อะไรผดิปกติ วนันั้นตอนผมต่ืนข้ึนมาในตอนเชา้ ผมไม่มีความระแวงวา่วนัน้ีจะมี 

อนัตรายหรือเตือนตนเองวา่ เราควรจะระมดัระวงั ผมรักในชีวิตของผมท่ีเป็นจอห์น 

เลนน่อนถึงแมว้า่ผมจะไม่มีความเอาใจใส่กบัลูกชายคนแรก ผมใชชี้วิตแบบตอ้งการรัก 

ทุกคนและอยากใหทุ้กคนมีความหวงัและสามารถพ่ึงกนัได ้มีการยอมรับและสร้างภาษา 

แห่งความรัก ผมมองตาของคนท่ีมายงิผม แต่ผมกไ็ม่รู้สึกประหลาดใจ ผมไม่ไดพ้ยายาม 

ป้องกนัตนเองหรือวิงวอนเพ่ือชีวิต เม่ือจิตผมขา้มไปในโลกวิญญาณ ร่างกายของผมมนัก ็

แตกหกัและไม่สามารถท่ีจะอยูไ่ด ้จิตผมรู้สึกหลุดออกไปจากร่างก่อนท่ีร่างกายของผม 

จะนอนกองอยูบ่นพ้ืน 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณไม่ไดเ้จบ็หรือเป็นทุกขอ์ะไรเลยกบัร่างกาย? 
 

จอห์นตอบ: ผมไม่รู้สึกเจบ็ปวดอะไรเลย หลงัจากท่ีจิตผมออกจากร่าง ผมจาํไดว้า่ผมมอง 

ดูปากของร่างกาย ปากจะพยายามหายใจและหนา้อกโยกข้ึนโยกลง มนัเหมือนกบัปลา 

ท่ีพ่ึงกระโดดออกจากนํ้ า สาํหรับในใจ ผมรู้สึกวา่ผมมีความสุขมากแต่กย็งัรู้สึกวา่งานใน 

โลกมนุษยย์งัไม่เสร็จ ผมมีแผนท่ีจะใชด้นตรีเป็นส่ือเพ่ือช่วยใหค้นมาจากวฒันธรรมท่ี 

แตกต่างมีความสามคัคี ยนือยูด่ว้ยกนัและยิม้ใหก้นัได ้
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ฝร่ังถาม: มีอะไรทาํใหคุ้ณประหลาดใจเม่ือคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ? 
 

จอห์นตอบ: ตอนท่ีจิตผมออกจากร่างกาย จิตผมกอ็ยูต่ามลาํพงั ส่ิงนั้นทาํใหผ้มประหลาด 

ใจ ผมนึกวา่มนัจะเป็นแบบท่ีผมเคยไดย้นิทางศาสนาคาทอลิก มีการเป่าแตรและมีกลุ่ม 

เทวดามาหา เม่ือผมยอมรับชีวิตใหม่ของผมในการเป็นวิญญาณ มนัเป็นคร้ังแรกท่ีผม 

รู้สึกวา่ในหวัใจของผมนั้นมีแต่ความรัก ทาํใหผ้มเขา้ใจวา่ทาํไมผมถึงไปเป็นมนุษย ์ไป

เล่นดนตรี เขียนเพลง มนัเป็นการลา้งจิตใจใหส้ะอาดดว้ยการเป็นนกัดนตรี นกักวี หรือ 

นกัแสดง การเป็นมนุษยเ์ปรียบเสมือนวา่เราเป็นนกัแสดง 
 

 ฝร่ังถาม: ใช่ ชีวิตมนุษยเ์หมือนกบัการเล่นละคร 
 

จอห์นตอบ: แต่เม่ือจิตเราออกจากร่างกายน้ีไปแลว้ เรากท้ิ็งกฎต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ท้ิง

กฎท่ีบงัคบัเรา ร่างกายของเรามีความผกูพนัอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มของกายภาพ และเม่ือ 

เรามาอยูใ่นโลกวิญญาณ เรามีแต่หอ้งหวัใจสาํหรับความรัก มนัไม่มีอยา่งอ่ืนในหวัใจ ทาํ

ใหผ้มมองเห็นครอบครัวตนเอง ผมไม่ไดล้อยข้ึนและหนีไปไหน ผมรู้วา่สวรรคไ์ม่ได ้

อยูไ่กลตวัเรา มนัอยูข่า้งในจิตเรา เม่ือผมเดินไปในโลกวิญญาณ ผมกเ็ห็นครอบครัวของ 

ผม เห็นภรรยาและลูก 
  

ผมสามารถไปดูพวกเขาและคุยกบัลูกชายในเวลาท่ีเขาหลบัฝัน ลูกชายผมมีแนวโนม้ใน 

ทางฆ่าตวัตาย แต่ผมไม่ตอ้งการใหเ้ขาใชก้ารฆ่าตวัตายเป็นทางออกเพราะมนัมีงานอะไร 

ดีๆอีกเยอะแยะท่ีเราสามารถทาํในโลกมนุษย ์ผมกบัลูกชายคนแรกมีปัญหาท่ีเราไม่ได ้

สะสาง 
 

 ฝร่ังถาม: มนัเป็นดวงชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

จอห์นตอบ: มนักค็งเป็นเช่นนั้น ก่อนผมตาย ผมไม่เคยคิดเลยวา่ผมจะตายแบบนั้น ผมนึก 

วา่ผมจะแก่ไปตามอายขุยั ไม่เคยคิดเลยวา่จะมีคนมาฆ่าผม 
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ฝร่ังถาม: ทาํไมดวงชะตาของคุณจึงเป็นเช่นนั้น 
 

จอห์นตอบ: เม่ือผมมองกลบัไปดูชีวิตในตอนนั้น มนัเป็นการสร้างการปฏิวติัอีกรูปแบบ 

มนัทาํใหค้นสนใจในความสาํคญัของชีวิตมนุษย ์ชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีบอบบางและการ 

ตายของผมอยูใ่นสายตาของสาธารณชน แต่ผมคิดวา่ประชาชนทาํไม่ถูกตอ้งเพราะ 

แทนท่ีผูค้นจะมีความเมตตากบัคนท่ีมายงิผมซ่ึงเขาเป็นโรคจิต ประชาชนกลบัโกรธและ 

ลงโทษคนท่ีเป็นโรคจิต  
 

ฝร่ังถาม: ถา้เช่นนั้นกแ็สดงวา่คุณมีกรรมและมีความผกูพนักบัคนท่ีมายงิคุณใช่ไหม 
 

จอห์นตอบ: ใช่ มนัเป็นขอ้ตกลงของเรา ระหวา่งผมกบัเขาก่อนท่ีผมมาโลกมนุษย ์และเม่ือ

ประชาชนลงโทษคนท่ีเป็นโรคจิต มนักท็าํใหค้นท่ีไม่มีสติยิง่โมโหข้ึนมากกวา่ 

เดิม ชีวิตมนุษยค์วรเป็นส่ิงท่ีอ่อนโยนและพวกเรากค็วรประพฤติเช่นนั้น เราไม่ตอ้งไป 

สร้างความหมายใหมี้ส่ิงตรงขา้มวา่เป็นคนดีหรือคนเลว พวกเราตอ้งเป็นฝ่ายเดียวกนั 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่การตายของคุณแบบนั้นเป็นการสอนใหม้นุษยรู้์วา่ชีวิตมนับอบบางและ 

เราควรเคารพและรักชีวิตของทุกๆคน 
 

จอห์นตอบ: ใช่ ผมอยากสอนลูกคนโตของผมในเร่ืองน้ี ผมไดไ้ปเยีย่มลูกคนโตของผมใน 

เวลาท่ีเขาหลบัฝันและบอกใหเ้ขาทราบวา่ คนท่ีมายงิผมควรไดรั้บความเคารพและความ 

เมตตาจากเขา แต่ลูกชายผมและพวกประชาชนมีความรู้สึกไม่เห็นดว้ย 
 

ฝร่ังถาม: ชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 
 

จอห์นตอบ: ผมยงัเล่นดนตรีและแต่งเพลง ผมยงัดูแลครอบครัวผมและใหค้าํแนะนาํ 

สาํหรับพวกเขา งานของผมในโลกวิญญาณคือการถอนหนามออกจากความโกรธ ความ 

พ่ายแพแ้ละความหึงหวงท่ีมีอยูใ่นพลงังานจิตวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณมีงานลน้มือเลยทีเดียว 
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จอห์นตอบ: ใช่ แต่ผมไม่ไดท้าํอยูค่นเดียว พวกจิตวิญญาณต่างๆช่วยเหลือกนัทาํ 
 

ฝร่ังถาม: ดีมากเลย คุณมีปัญญาธรรมอะไรบา้งจากมุมมองอนัใหม่ในโลกวิญญาณ 
 

จอห์นตอบ: มนัทาํใหผ้มรู้วา่ผมถูกตอ้ง โลกวิญญาณน้ีมีจริงเม่ือผมไดม้าอยูท่ี่น่ี 
 

ฝร่ังถาม: คุณมาเรียนและสอนอะไรตอนท่ีมาอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

จอห์นตอบ: ผมคิดวา่ชีวิตมีหลายช่วงระยะ เป็นทารก เดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ่ มนัเหมือนกบัการ 

เคล่ือนไหวในเพลง ตอนเร่ิมตน้มีการเขา้ใจกบัจงัหวะดนตรี เหมือนกบัตอนท่ีเราเป็นเดก็ 

นัน่คือเป็นส่ิงท่ีเดก็ทาํ พวกเขาพยายามหาความคุน้เคยจึงชอบทาํอะไรซํ้ าๆ จากนั้นกเ็ป็น 

วยัรุ่นและเราตอ้งการทดสอบความคุน้เคยเหล่านั้น เราตอ้งการเล่นทุกเสน้ในเคร่ืองดนตรี 

เพราะน้ิวมือเราใหญ่ข้ึน ผมคิดวา่ในช่วงระยะเวลาชีวิตของผม ผมไดส้อนในส่ิงท่ีแตกต่าง 

และผมกไ็ดเ้รียนในส่ิงท่ีแตกต่าง ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือคนอ่ืน ดงันั้นผมจึงเป็นลูก 

ของลุงและป้าผม ตอนเร่ิมตน้ของชีวิต มนัมีความขรุขระในการเรียน แต่พอผมมีความ 

คุน้เคย ผมมีความเขา้ใจวา่ชีวิตของผมไม่ใช่มีสาํหรับแค่ครอบครัว หรือสาํหรับผม 

แต่มีเพ่ือโลกมนุษย ์
 

สาํหรับผม มนัหมายถึงอากาศหรือลมท่ีมีอยูร่อบตวัเรา ผมตอ้งการจบัอากาศท่ีมีอยูร่อบตวั 

และเม่ือลมพดัไปทัว่โลก ชีวิตผมกถู็กพดัไปดว้ย และโอกาสท่ีผมไดรั้บคือการทาํใหผู้ค้น 

มีความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในตวัเองในส่ิงท่ีเหมาะสมสาํหรับพวกเขา เขาไม่จาํเป็นตอ้ง 

เช่ือในทิศทางของคนอ่ืน ตอนผมเป็นเดก็ มนัมีกฎระเบียบจาํนวนมากและตอ้งปฏิบติั 

ตามกฎ มนัเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้รามีความนอ้ยเน้ือตํ่าใจเพราะเราถูกกฎบงัคบั เราไม่สามารถ 

หลีกเล่ียงและมีคนคอยจอ้งวา่เราทาํผดิหรือทาํถูก ทาํไมผูค้นจึงไม่ยอมปล่อยวาง เขาไม่ 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งเปรียบเทียบและกค็วรยอมรับในความเป็นจริงวา่ชีวิตมนัเป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเสียดายหรือเสียใจในอะไรหรือเปล่า 
 

จอห์นตอบ: ไม่มี มนัมีส่ิงท่ีผมไม่ชอบแต่ผมไม่เสียดายหรือเสียใจ ส่ิงพวกนั้นเป็น 
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บทเรียนสาํหรับผม มนัคงเป็นส่ิงท่ีดีมากถา้เรายอมรับวา่ความผดิผลาดเป็นส่ิงดี 

สาํหรับเรา มนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีเราควรเรียนรู้ แต่คนส่วนมากพยายามไม่คิดถึงเร่ืองความ 

ผดิพลาดในแง่บวก จึงทาํใหเ้ขาเกบ็ความเสียดายและเสียใจไวใ้นจิตตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: คุณจะกลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์กหรือเปล่า 
 

จอห์นตอบ: ไม่ ผมอยากใหค้รอบครัวผมท่ีอยูใ่นโลกมนุษยม์าอยูก่บัผมในโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม: อะไรเป็นส่ิงท่ีคุณภาคภูมิใจในชีวิตน้ีและเม่ือคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ คุณ

ยงัมีความภูมิใจกบัส่ิงน้ีอยูห่รือเปล่า? 
 

จอห์นตอบ: ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดของผมในอาชีพคือการท่ีผมทอดสมอ 

(สร้างแรงบนัดาลใจ) ใหก้บัผูค้นจาํนวนมากและทาํใหค้นมีความสุข ความสาํเร็จเป็น 

เร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ท่ีผมไปปลุกเขาจากเสียงเพลง ทาํใหเ้กิดมีความรู้สึก ซ่ึงกแ็ลว้แต่ 

วา่เขาจะชอบหรือไม่ชอบ เขาจะไปในทางเกลียดชงัหรือความรัก 
 

แต่ส่ิงท่ีผมมีความภูมิใจมากท่ีสุดคือการพบโยโกะ โอะโนะ ภรรยาของผม เม่ือผมมาอยู ่

ในโลกวิญญาณ ผมกย็งัมีความภาคภูมิใจในเร่ืองน้ี 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณพูดถึงอดีตชาติท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณ 
 

จอห์นตอบ: ผมชอบตอนท่ีผมเป็นพระทิเบตแต่ผมคิดวา่มนัไม่มีอิทธิผลสาํหรับตอนเป็น 

จอห์น เลนน่อน แต่มนัเป็นชีวิตสนัโดษท่ีผมชอบและไดเ้รียนการฝึกสมาธิ เรียนรู้กบั 

ภายใน ทาํใหผ้มพบความสงบและความสุข ชีวิตของตอนเป็นพระทิเบตมีอิทธิผลกบัชีวิต 

อ่ืนๆของผมหลงัจากนั้น เพราะมนัทาํใหใ้จผมน่ิงและเงียบสงบ ชีวิตนั้นมนัอาจจะเป็นแรง 

บนัดาลใจในการสร้างดนตรีของผม ผมรู้สึกชอบชีวิตตอนเป็นพระเป็นพิเศษ 
 

ฝร่ังถาม: จากมุมมองใหม่ของคุณท่ีอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณอยากฝากคาํพูดอะไรใหก้บั 

ชาวโลก 
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จอห์นตอบ: มนัมีส่ิงเดียวท่ีพวกมนุษยเ์ราตอ้งการ นัน่กคื็อความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มี 

เง่ือนไข จอห์นร้องเพลงท่ีเขาแต่ง All You Need Is Love… 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ จริงๆเลย ความรักคือทุกส่ิง มีอะไรอยา่งอ่ืนอีกไหม 
 

จอห์นตอบ: ผมพูดไปหมดแลว้ในส่ิงท่ีผมตอ้งการจะพูด ขอบคุณมากท่ีใหโ้อกาสผมและ 

เวลาสาํหรับผม 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัขอขอบคุณท่ีคุณแต่งเพลงดีๆไวเ้ยอะแยะมากมายใหก้บัชาวโลก มีแฟนเพลง 

ท่ียงัรักคุณอยู ่
 

จอห์นตอบ: ขอบคุณครับและผมกไ็ดรั้บความรักจากแฟนเพลง มนัดีมากเลยท่ีเพลงของ 

ผมยงัมีชีวิตอยู ่ยงัมีคนเล่นและฟังเพลงของผม 

********************************************************************** 

ปัญญาธรรมจากวญิญาณจอห์น เลนน่อน 

1. ผมไม่รู้สึกเจบ็ปวดอะไรเลยหลงัจากท่ีจิตผมออกจากร่าง ผมจาํไดว้า่ผมมองดูปากของ 

ร่างกาย ปากจะพยายามหายใจและหนา้อกโยกข้ึนโยกลง มนัเหมือนกบัปลาท่ีพ่ึงกระโดด 

ออกจากนํ้า สาํหรับในใจผมรู้สึกวา่ผมมีความสุขมาก 

2. ตอนท่ีจิตผมออกจากร่างกาย จิตผมกอ็ยูต่ามลาํพงั ส่ิงนั้นทาํใหผ้มประหลาดใจ ผมนึก 

วา่มนัจะเป็นแบบท่ีผมเคยไดย้นิทางศาสนาคาทอลิก มีการเป่าแตรและมีกลุ่มเทวดามาหา 

เม่ือผมยอมรับชีวิตใหม่ของผมในการเป็นวิญญาณ มนัเป็นคร้ังแรกท่ีผมรู้สึกวา่ในหวัใจ 

ของผมนั้นมีแต่ความรัก  

3. การเป็นมนุษยเ์ปรียบเสมือนวา่เราเป็นนกัแสดง แต่เม่ือจิตเราออกจากร่างกายน้ีไปแลว้ 

เรากท้ิ็งกฎต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพ่ือบงัคบักนัเอง  

4. ผมรู้วา่สวรรคไ์ม่ไดอ้ยูไ่กลตวัเรา มนัอยูข่า้งในจิตเรา 

5. ชีวิตมนุษยค์วรเป็นส่ิงท่ีอ่อนโยนและพวกเรากค็วรประพฤติเช่นนั้น เราไม่ตอ้งไป 

สร้างความหมายใหมี้ส่ิงตรงขา้มวา่เป็นคนดีหรือคนเลว พวกเราตอ้งเป็นฝ่ายเดียวกนั 
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6. คนท่ีมายงิผมควรไดรั้บความเคารพและความเมตตา 

7. งานของผมในโลกวิญญาณคือการถอนหนามออกจากความโกรธ ความพา่ยแพแ้ละ 

ความหึงหวงท่ีมีอยูใ่นพลงังานจิตวิญญาณ 

8. มนัคงเป็นส่ิงท่ีดีมากถา้เรายอมรับวา่ความผดิผลาดเป็นส่ิงดีสาํหรับเรา มนัเป็นส่ิง 

จาํเป็นท่ีเราควรเรียนรู้ แต่คนส่วนมากพยายามไม่คิดถึงเร่ืองความผดิพลาดในแง่บวก จึง

ทาํใหเ้ขาเกบ็ความเสียดายและเสียใจไวใ้นจิตตนเอง 

9. ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดของผมในอาชีพคือการท่ีผมทอดสมอ (สร้างแรง 

บนัดาลใจ) ใหก้บัผูค้นจาํนวนมากและทาํใหค้นมีความสุข  

10. มนัมีส่ิงเดียวท่ีพวกมนุษยเ์ราตอ้งการ นัน่กคื็อความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 
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สัมภาษณ์วญิญาณจอร์จ แฮริสัน วงดนตรี เดอะ บทีเทลิส์ 

ฝร่ังถาม: สวสดีค่ะ คุณจอร์จ แฮริสนัมีความรู้สึกเป็นอยา่งไร 

ในโลกวิญญาณ  
 

จอร์จตอบ: ผมมีความสงบสุข ขอบคุณท่ีถาม 
 

ฝร่ังถาม: มีเพลงหน่ึงท่ีฉนัชอบ เป็นเพลงท่ีคุณแต่งช่ือ “My 

Guitar Gently Weeps” ฉนัคิดวา่มนัเป็นเพลงท่ีเพราะมากและฉนัขอขอบคุณ 

สาํหรับเพลงน้ี 
 

จอร์จตอบ: ขอบคุณมากครับท่ีชอบเพลงของผม 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัอยากจะถามคุณเก่ียวกบัเร่ืองโลกวิญญาณและการตาย คุณคงรู้ในเร่ืองการ 

สมัภาษณ์ของฉนั 
 

จอร์จตอบ: เพ่ือนผม จอห์น เล่นน่อน เคยเล่าใหฟั้ง 
 

ฝร่ังถาม: คุณกย็งัติดต่อกบัวิญญาณจอห์น เล่นน่อนเหมือนตอนอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

จอร์จตอบ: แน่นอน พวกเราเป็นเพ่ือนกนั 
 

ฝร่ังถาม: คุณยงัเล่นดนตรีอยูห่รือเปล่ากบัจอห์น เล่นน่อน 
 

จอร์จตอบ: แน่นอน พวกเรายงัแจมเพลงกนั พวกเรายงัรอ พอล แมก็คาร์ตนียแ์ละอีริค 

แคลปตนัใหเ้สียชีวิตเพ่ือเราจะไดเ้ล่นดนตรีกนัในโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม: คุณไม่คิดถึง ริงโก ้สตาร์ มือกลองเก่าของวงคุณหรือ 
 

จอร์จตอบ: ริงโกช้อบคิดวา่เขาเป็นคนท่ีไม่มีความสาํคญัสาํหรับวงเดอะบีเทิลส์ แต่ท่ีจริง 

แลว้เขามีความสาํคญัมาก เพราะถา้ไม่มีเขาอยูใ่นวง ผลงานเพลงดนตรีของวงเดอะบีเทิลส์ 

คงมิไดอ้อกมาเป็นเช่นนั้น 
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ฝร่ังถาม: คุณจอร์จแฮริสนัมีความคิดอะไรเก่ียวกบัความตายและโลกวิญญาณก่อนท่ีคุณ 

เสียชีวิต 

จอร์จตอบ: ผมเติบโตข้ึนมาในศาสนาคาทอลิกและปู่ผมเป็นชาวไอร์แลนดแ์ละปลูกฝัง 

ความเช่ือแบบคาทอลิก ทาํใหผ้มถูกสัง่สอนใหเ้ป็นเดก็ท่ีมีความประพฤติดี ตอ้งทาํตาม 

ทุกอยา่งท่ีเขาบอก ถา้ผมทาํเช่นนั้น พระเจา้กจ็ะคุม้ครองเราและไถ่บาป เราตอ้งพยายาม 

ลา้งตวัเองออกจากบาปทั้งหมด 
 

เราจะตอ้งนัง่ลงและคุยกบัพระเจา้ พระเจา้ถูกชมเชยเป็นทั้งคนดีท่ียอดเยีย่มและเป็น 

คนโหดร้ายท่ีสามารถทาํร้ายเราไดถ้า้เราเป็นเดก็ท่ีไม่ดีหรือด้ือร้ัน 
 

ฝร่ังถาม: และเม่ือจิตคุณขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไป 

หรือไม่ 
 

จอร์จตอบ: ความเช่ือของผมเปล่ียนไปในตอนผมมาพบดนตรีและผมไดเ้ดินทางไปรอบ 

โลก ทาํใหผ้มไดเ้ห็นศาสนาต่างๆ ความเช่ือของผมจึงเปล่ียนไปในตอนนั้น 
 

ฝร่ังถาม: เป็นความเช่ือท่ีอะลุ่มอล่วย ไม่ยดึมัน่ถ่ือมัน่ ใช่ไหม? 
 

จอร์จตอบ: ใช่ ผมไดเ้ห็นในความแตกต่างของการใชชี้วิต ในความเช่ือและการเอาตวัรอด 

ของมนุษย ์มนัจึงทาํใหผ้มสาํนึกวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีศาสนาเดียวท่ีถูกตอ้ง ผมมอง 

เห็นวา่มนัมีหลายทาง 
 

ฝร่ังถาม: และเม่ือคุณเสียชีวิตและขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณรู้สึกประหลาดใจไหม? 
 

จอร์จตอบ: ไม่รู้สึกประหลาดใจ 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณเล่าเร่ืองการตายของคุณและการขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

จอร์จตอบ: ผมมีความพร้อมในการตาย เพราะก่อนท่ีผมจะตาย ผมเคยป่วยหนกัซ่ึงมนั 
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สามารถเป็นอนัตรายถึงชีวิตและหลงัจากนั้นผมกป่็วยอีก ผมเป็นโรคมะเร็งในลาํคอ 

ก่อนท่ีผมจะป่วยในคร้ังสุดทา้ย ผมพยายามดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการเล่นโยคะ สวดมนต ์

และไปปฎิบติัธรรมแบบศาสนาฮินดู เม่ือผมฝึกเช่นนั้น ผมกไ็ดพ้บความสงบภายใน 

และเปล่ียนเร่ืองอาหาร หนัมากินเจ ผมหยดุในการเดินทางและเล่นดนตรี ผมนัง่สมาธิและ 

ทาํสะอาดจิตใจตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณเล่าเร่ืองตอนขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

จอร์จตอบ: เร่ืองน้ีกผ็า่นมาในเวลาท่ีไม่นานนกั ความทุกขท์รมานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือการ 

รักษา แต่ไม่ใช่เจบ็เพราะโรคมะเร็งและกไ็ม่มีความเจบ็ปวดกบัการตาย 
 

ฝร่ังถาม: คุณเป็นโรคมะเร็ง 
 

จอร์จตอบ: ใช่ การรักษาโรคมะเร็งทาํใหผ้มย ํา่แย ่การรักษาแบบใชคี้โมทาํใหร่้างกายผม 

ทรุดโทรม การรักษาแบบน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัความเช่ือของผมแต่ผมกรั็กษามนั 

ไป มะเร็งมนัแพร่กระจายจากลาํคอและเขา้ไปในหวัและกระดูกไหปลาร้าของผม 
 

ฝร่ังถาม: ตอนคุณตาย คุณมีความสงบไหม 
 

จอร์จตอบ: แน่นอนเลย การปล่อยวางร่างกายเป็นส่ิงท่ีง่ายดายถา้คุณยอมรับในความเป็น 

จริงและไม่มีความหวาดกลวัในการอาํลา ผมคิดวา่ถา้เราพิชิตความกลวัและทาํใหจิ้ตใจตน 

เองต่ืน เรากจ็ะไม่มีปัญหากบัการตายเพราะมนัเป็นเร่ืองของธรรมชาติอยูแ่ลว้ หลงัจากท่ี 

ผมตาย จิตผมกอ็อกจากร่างไปเลย ออกไปจากโรงพยาบาล 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณเล่าเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในโลกวิญญาณ เม่ือจิตคุณขา้มไปอยูท่ี่นัน่ 
 

จอร์จตอบ: ผมไดพ้บกบัผูค้นท่ีผมรัก พวกเพ่ือนและคนในครอบครัวท่ีตายไป วิญญาณ 

ของเขายงัอยู ่เขามาตอ้นรับผมเหมือนกบัผมอยูใ่นงานปารต้ี ผมมีความรู้สึกสบายใจ พวก

เรากอดกนัและสมัผสักนั ผมรู้วา่ผมไม่มีปัญหาเพราะผมยอมรับในความเป็นจริง 
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และไดอ้าํลาจากครอบครัวท่ียงัอยูใ่นโลกมนุษย ์ผมพร้อมในการปล่อยวางและออกจาก 

โลกมนุษย ์ผมเสร็จแลว้กบัการใชชี้วิตแบบนั้น มนัจึงทาํใหผ้มคิดวา่การตายของผมเป็น 

ส่ิงท่ีประเสริฐ มนัถูกตอ้งแลว้ ผมไม่เคยสนใจท่ีอยากจะเป็นคนแก่ (ตายตอนอาย ุ58) 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่มนัเป็นโชคชะตาของคุณท่ีคุณตอ้งตายในช่วงนั้น 
 

จอร์จตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: ทาํไมคุณจึงเลือกออกจากโลกมนุษยใ์นตอนนั้น 
 

จอร์จตอบ: มนัเป็นเร่ืองน่าเยาะเยย้สาํหรับนกัร้องนกัแต่งเพลงท่ีไดรั้บโรคมะเร็งในลาํคอ 

มนัเหมือนกบัวา่ส่ิงท่ีแขง็แรงท่ีสุดกเ็ป็นส่ิงท่ีอ่อนแอท่ีสุด ในเม่ือคนมีการพ่ึงส่ิงใดมาก 

เกินไปและเป็นส่ิงท่ีเขารัก ส่ิงนั้นกส็ามารถเป็นส่ิงท่ีเขารังเกียจได ้เม่ือพวกเราเลิกวง 

เดอะบีทเทอลส์ พวกเรากย็งัไม่สามารถเดินออกจากช่ือเสียงของตนเอง เหมือนกบัวา่ 

เราไม่สามารถปลดเกษียณ 
  

ผมคิดวา่มนัจาํเป็นท่ีเราตอ้งสงบสติอารมณ์ ผมไม่ไดใ้ชพ้ลงังานจากลาํคอของผมอยา่ง 

ถูกตอ้ง จึงทาํใหพ้ลงังานนั้นหมุนเวียนไม่สะดวกและติดอยูใ่นลาํคอ 
 

ฝร่ังถาม: ทาํไมคุณจึงคิดวา่มนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งสงบสติอารมณ์ 
 

จอร์จตอบ: มนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผมตอ้งออกจากสาธารณชนและคน้หาตวัจริงภายในของ 

ตนเอง มนัเหมือนกบัเหรียญท่ีมีสองดา้น ผมไม่ไดต้อ้งการเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงแต่มนั 

เป็นการกระทาํของผม ผมไดรั้บการสัง่สอนจากส่ิงแวดลอ้มของโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม: กรุณาช่วยบอกเร่ืองชีวิตของคุณหลงัจากคุณตายและตอนน้ีคุณทาํงานอะไร 
 

จอร์จตอบ: ตอนน้ีผมอยูใ่นความสมดุล ความสงบสุขสามคัคี อยูใ่นสมาธิและมีความ 

สมัพนัธ์กบัพลงังานท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ตอนน้ีผมสนุกกบัการทาํงานช่วยเหลือคนอ่ืน 

ใหห้ายหลงและใหมี้ความเป็นกลาง ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในมุมมองของพวกเขา 
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อยา่งลึกซ้ึง เพ่ือจิตเขาจะไดส้ามารถเช่ือมต่อกบัความสุขอนัแทจ้ริง 
 

ฝร่ังถาม: ดงันั้นคุณกาํลงัสอนใหม้นุษยรู้์วา่ชีวิตเป็นภาพลวงตา และความเป็นจริงคือ 

อนตัตา จิตเป็นวิญญาณหรือพลงังานท่ีไม่สามารถตายได ้
 

จอร์จตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: และสถานท่ีท่ีคุณอยูใ่นโลกวิญญาณนั้นเป็นเช่นไร คุณสร้างอะไรในโลก 

วิญญาณ 
 

จอร์จตอบ: ผมสร้างสถานท่ีสาํหรับบูชา มีสีอบอุ่น ผมมีวดัเป็นของตวัเองเพ่ือเป็นสถานท่ี 

สาํหรับการทาํสมาธิและเห็นภาพสะทอ้นของจิตตนเอง ท่ีน่ียงัมีเศษของความเช่ือท่ีมาจาก 

พวกเทพบุตร เทพธิดาและพลงังานต่างๆ ผมชอบคุยกบัสตัยา ไสบาบา ศาสดาทางจิต 

วิญญาณของอินเดีย 
 

ฝร่ังถาม: หลงัจากท่ีคุณตาย คุณไดรั้บความรู้อะไรบา้งท่ีเป็นปัญญาธรรม 
 

จอร์จตอบ: การไม่มีฝงูชนคอยติดตามเป็นส่ิงท่ีดีกวา่การมีฝงูชนคอยติดตามเราอยูเ่สมอ 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ คงเป็นเพราะวา่คุณสามารถสะทอ้นเห็นถึงและไดรั้บความเขา้ใจท่ีดีข้ึน 

เม่ือคุณมีความเป็นส่วนตวั ไม่เหมือนในตอนท่ีคุณเป็นคนดงั เป็นคนของประชาชน 

และวุน่วายอยูใ่นสาธารณชนใช่ไหม 
 

จอร์จตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: ในตอนท่ีคุณเป็นมนุษย ์คุณไดเ้รียนรู้และสอนอะไร 
 

จอร์จตอบ: ผมมาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้ในเร่ืองสนัติสุขภายในและภาพลวงตาของ 

ชีวิต (ความโกรธ โลภ หลง) ผมรู้สึกประสบความสาํเร็จถึงแมจ้ะสายไปนิดและตอนผม 

เสียชีวิตผมกไ็ดรั้บความสุขกบัการตาย 
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ฝร่ังถาม: หมายถึงวา่หลงัจากท่ีคุณตาย คุณรู้สึกมีความสาํเร็จในชีวิต 
 

จอร์จตอบ: ใช่และในการตายกช่็วยใหผ้มเรียนรู้เร่ืองความสงบภายในของจิตใจ 
 

ฝร่ังถาม: และคุณไดส้อนอะไร 
 

จอร์จตอบ: ผมคิดวา่ผมไดส้อนใหค้นปล่อยวางมุมมองออกจากทางโลก ทางโลกมี 

กฎเกณฑเ์ยอะแยะท่ีสร้างข้ึนมาจากสงัคม ประเทศ หรือทวีป ทาํใหมี้สงคราม ทาํให ้

คนคิดวา่อนัน้ีเป็นของฉนัและไม่ใช่ของเธอ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่คุณมีความสาํเร็จหรือไม่ในการสอนใหค้นเปล่ียนมุมมอง 
 

จอร์จตอบ: ผมคิดวา่ผมสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  แต่โลกมนุษยก์ต็อ้งพฒัณาไปอีกไกล 
 

จอร์จตอบ: แต่มนักดี็ข้ึน เพราะจิตใจของมนุษยเ์คยมีความมืดมนมากกวา่น้ี 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียดายหรือเสียใจไหม 
 

จอร์จตอบ: ไม่มากนกั ผมเสียดายท่ีผมไม่ไดอ้ยูต่่อเพ่ือลูกชาย ก่อนท่ีผมตายผมไดมี้ 

การสนทนากบัลูกชายอยา่งมีจิตใจกวา้งขวางและพวกเรามีความสมัพนัธ์ท่ีสมดุล เพียงแต่

วา่อยากอยูต่่อเพียงนิดหน่อย มนัจึงเป็นความเสียดายท่ีเลก็ๆนอ้ยๆ 
 

ฝร่ังถาม:  อะไรท่ีคุณคิดวา่เป็นความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณในตอนเป็นมนุษย ์
 

จอร์จตอบ: ผมประสบผลสาํเร็จกบัการแต่งงานและใชชี้วิตอยา่งมีชีวา 
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดวา่ความภาคภูมิใจของคุณเปล่ียนไปไหมหลงัจากท่ีคุณเสียชีวิต 
 

จอร์จตอบ: ไม่เลย มนัเป็นส่ิงท่ีผมตอ้งการไดจ้ากชีวิตมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในตอนเป็น จอร์จ แฮริสนั 
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จอร์จตอบ: เป็นคาํถามท่ีฉลาดมาก ในอดีตชาติผมเคยเป็นพวกพระราชวงศใ์นรัสเซีย ผม

เกิดมาในครอบครัวท่ีร่ํารวยทางการเมือง ทุกการเคล่ือนไหวมีคนคอยจบัตามอง 

ผมมีความสนใจในศิลปะและดนตรี แต่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่สาํคญัในศตวรรษนั้นในช่วงท่ี 

ผมอยูใ่นอาํนาจ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใจผม เม่ือผมมีเวลาผมกจ็ดังานเฉลิมฉลอง 

หรือวา่มีการชุมนุม ผมกจ็ะเอาพวกศิลปะมาโชวแ์ละดนตรีมาแสดงใหเ้ป็นส่ิงสาํคญั 

สาํหรับในงาน 
 

ผมอยากเป็นนกัศิลปะและนกัดนตรีแต่ไม่ตอ้งการมีอาํนาจหรือเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ถา้

ผมจะยุง่กบัการเมือง ผมกจ็ะใชผ้ลงานของศิลปะหรือเพลงเป็นการสะทอ้นความคิด 

เห็น ชีวิตนั้นจึงมีผลกระทบ ทาํใหผ้มอยากเป็นนกัดนตรีในวงเดอะบีทเทอลส์ 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมาก คุณมีอะไรอีกไหมท่ีอยากจะบอกชาวโลก 
 

จอร์จตอบ: คนส่วนมากมีความสนใจกบัการสาํรวจโลกภายนอก แต่ท่ีจริงแลว้เราควร 

สาํรวจโลกภายใน มาดูภายในจิตใจของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: จริงเลย มนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีเรายงัไม่ไดส้าํรวจ แต่คุณสาํรวจตนเองไดดี้มาก  
 

จอร์จตอบ: ขอบคุณครับท่ีใหค้าํช่ืนชม 
 

ฝร่ังถาม:  เพลงอะไรเป็นเพลงท่ีคุณชอบมากท่ีสุด 
 

จอร์จตอบ: ผมชอบ “Nowhere Man” และกใ็หคุ้ณนึกดูวา่ทาํไมผมถึงชอบเพลงน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีคุณตอบคาํถาม มนัเป็นการใหเ้กียรติกบัฉนัมากทีเดียว 
 

จอร์จตอบ: ขอบคุณครับ 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณตาย คุณกย็งัฉายแสงใหก้บัชาวโลก 
 

จอร์จตอบ: ผมหวงัวา่ ผมจะทาํงานแบบน้ีต่อไป ผมขอขอบคุณทุกๆคนท่ียงันึกถึงผม 
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และผูค้นท่ียงัเล่นดนตรีทาํใหโ้ลกเรามีชีวิตชีวา 
 

ปัญญาธรรมจากจอร์จ แฮริสัน 
 

1. ผมมีความสาํนึกวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีศาสนาเดียวท่ีถูกตอ้ง ผมมองเห็นวา่มนั 

มีหลายทาง 

2. การปล่อยวางร่างกายเป็นส่ิงท่ีง่ายดายถา้คุณยอมรับในความเป็นจริงและไม่มีความ 

หวาดกลวัในการอาํลา ผมคิดวา่ถา้เราพิชิตความกลวัและทาํใหจิ้ตใจตนเองต่ืน เรากจ็ะไม่ 

มีปัญหากบัการตายเพราะมนัเป็นเร่ืองของธรรมชาติอยูแ่ลว้  

3. ตอนน้ีผมอยูใ่นความสมดุล ความสงบสุขสามคัคี อยูใ่นสมาธิและมีความสมัพนัธ์กบั 

พลงังานท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ตอนน้ีผมสนุกกบัการทาํงานช่วยเหลือคนอ่ืนใหห้ายหลงและ 

ใหมี้ความเป็นกลาง ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในมุมมองของพวกเขาอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือจิตเขา 

จะไดส้ามารถเช่ือมต่อกบัความสุขอนัแทจ้ริง 

4. การไม่มีฝงูชนคอยติดตามเป็นส่ิงท่ีดีกวา่การมีฝงูชนคอยติดตามเราอยูเ่สมอ 

5. ผมมาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้ในเร่ืองสนัติสุขภายในและภาพลวงตาของชีวิต (ความ

โกรธ โลภ หลง) ผมรู้สึกประสบความสาํเร็จถึงแมจ้ะสายไปนิดและตอนผมเสีย 

ชีวิตผมกไ็ดรั้บความสุขกบัการตาย 

6. ผมคิดวา่ผมไดส้อนใหค้นปล่อยวางมุมมองออกจากทางโลก ทางโลกมีกฎเกณฑ ์

เยอะแยะท่ีสร้างข้ึนมาจากสงัคม ประเทศ หรือทวีป ทาํใหมี้สงคราม ทาํใหค้นคิดวา่อนัน้ี 

เป็นของฉนัและไม่ใช่ของเธอ 

7. คนส่วนมากมีความสนใจกบัการสาํรวจโลกภายนอก แต่ท่ีจริงแลว้เราควรสาํรวจโลก 

ภายใน มาดูภายในจิตใจของตนเอง 

********************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณสตีฟ จ๊อบส์ ผู้ตั้งบริษทั แอบเป้ิลคอมพวิเตอร์ 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณสตีฟ จ๊อบส์ แฟนๆของชาว แอปเป้ิลทัว่โลก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฉนั ยงัคิดถึงคุณอยู ่ฉนัไดใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

แอปเป้ิลมาประมาณ 25-26 ปี แม่ของฉนัเคยมีเคร่ืองคอมของ 

แอบเป้ิลรุ่นแรกท่ีเพ่ือนคุณช่ือ วอ้ซนีแอก เขียนลงช่ือลายเซ็นไว ้

ในเคร่ืองขา้งใน 
 

สตีฟตอบ: ขอบคุณครับท่ีชอบในผลิตภณัฑข์องผม 
 

ฝร่ังถาม:  คุณรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง? คุณปรับสภาพชีวิตเขา้กบัโลกวิญญาณไดแ้ลว้หรือ 

ยงั 
 

สตีฟตอบ: ผมคิดวา่ผมยงัไม่คุน้กบัโลกวิญญาณและไม่รู้วา่จะเคยชินกบัมนัเม่ือไร 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิตและเม่ือคุณตายไปแลว้ 

ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปไหม 
 

สตีฟตอบ: ความเช่ือของผมมนัเปล่ียนไปเร่ือยๆตอนท่ีผมยงัมีชีวิตอยู ่ผมมีความเช่ือใน 

ส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ท่ีคนสามารถตรัสรู้และนิพพาน ผมจึงไปดูการปฎิบติัธรรมท่ีอินเดีย ผมพกั 

อยูท่ี่นัน่เป็นเวลานานและคน้หาในวฒันธรรมของชาวอินเดียและวฒันธรรมของพวกฮิปป้ี

ของชาวตะวนัตก ผมกินยาเสพติดเพ่ือคน้หาจิตวิญญาณภายในของผม เพ่ือทาํความ 

สะอาดในตวัเอง มนัเหมือนกบัวา่ผมไม่สามารถเป็นคนดีท่ีสุดไดจ้นกวา่ผมดึงดา้นในของ 

ผมใหม้าอยูด่า้นนอก และในเม่ือผมทาํอยา่งน้ี คนจึงถามผมวา่ทาํไมคุณจึงเป็นคนท่ีมุ่งตรง 

ไปท่ีจุดอยูเ่สมอและพดูจาไม่สุภาพ เพราะผมดึงขา้งในใหม้าอยูข่า้งนอก มนัจึงทาํใหผ้ม 

พบวา่การท่ีเราเป็นคนตรงไปท่ีจุดอาจจะรู้สึกหยาบคายหรือมีความโฉ่งฉ่างสาํหรับผูอ่ื้น 

แต่มนักดี็กวา่ในความเป็นสุภาพ เพราะการมีมารยาททาํใหค้นอ่ืนคิดวา่ผมตอ้งการทาํ 

ในอยา่งอ่ืนหรือทาํมากกวา่นั้น ผมตอ้งการใหค้นรู้วา่ผมเป็นใครและทาํตามจุดเป้าหมายท่ี 
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ผมตั้งไว ้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณชอบความชดัเจนแบบขาวดาํเหมือนกบัมือถือไอโฟนท่ีคุณผลิต การตายของ 

คุณเป็นอยา่งไรเม่ือจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

สตีฟตอบ: มนัเป็นความตายท่ียาวมากและเจบ็ปวดกบัความทุกขท์รมาน แต่มนัเป็นส่ิงท่ี 

ผมตอ้งการอยากจะพบเช่นนั้น เพราะผมอยากรู้วา่ความลาํบากเป็นเช่นไร 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณอยากไดป้ระสบการณ์ในความเจบ็ปวด คุณไม่ยอมเช่ือใคร คุณจะ 

ตอ้งพบมนัเสียก่อนแลว้ค่อยจะเช่ือ  
 

สตีฟตอบ: ใช่ ผูค้นชอบบอกผมเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา้และความเช่ือของเขาวา่ผมตอ้งทาํ 

เช่นไร แต่ผมไม่เคยไวว้างใจ ผมตอ้งพบประสบการณ์ดว้ยตนเอง ความคิดแบบน้ีจึงทาํ 

ใหผ้มไปท่ีอินเดีย เสพยาประสาทหลอนเพ่ือคน้หาตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณตายแลว้และจิตขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ส่ิงแวดลอ้มในโลกวิญญาณ 

ของคุณเป็นเช่นไรและคุณคิดอะไรกบัส่ิงท่ีคุณเห็น 
 

สตีฟตอบ: ผมมีความสงบ ส่ิงแวดลอ้มมีความเงียบและกมื็ด ตรงท่ีผมอยูมี่แสงสวา่ง 

แต่ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งเป็นสีดาํ ผมอยูใ่นเน้ือท่ีน่ีหลายวนั มนัเป็นการทา้ทายเพ่ือให ้

ผมบาํบดัรักษาจิตใจตนเองก่อนท่ีผมจะเดินทางต่อ และเม่ือผมรู้สึกพร้อม ส่ิงแวดลอ้ม 

รอบกส็วา่งข้ึน ทาํใหผ้มสามารถมองเห็นวิญญาณคนอ่ืนและครอบครัวของผมในโลก 

วิญญาณ  
 

ฝร่ังถาม:  อะไรคือความคิดอนัแรกของคุณ? 
 

สตีฟตอบ: ผมมีความสุขท่ีโลกวิญญาณไม่มีเชิงพาณิชย ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไร 
 

สตีฟตอบ: มนัไม่เหมือนกบัดิสนียแ์ลนดท่ี์มีคนแกลง้ทาํเสียงปรบมือ มีดนตรีท่ี 
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ง่ีเง่าและเสียงหวัเราะท่ีอดัเอาไว ้มนัไม่ใช่การแสดงท่ีถูกอดัเอาไวเ้พ่ือเปิดใหทุ้กคนดู 

ในตอนท่ีจิตคนขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม:  และทาํไมคุณถึงตายในช่วงนั้น 
 

สตีฟตอบ: มนัเป็นการเลือกของวิญญาณผม ผมเคยป่วยหนกักบัการเป็นโรคมะเร็ง แต่มนั

กห็ยดุไปชัว่คราวและกลบัมา ทาํใหผ้มรู้วา่ผมไดเ้วลาเพ่ิมข้ึน ตอนผมใกลจ้ะตาย ผมรู้วา่

มนัถึงเวลาของผมแลว้เพราะผมทาํทุกอยา่งเพ่ือใหร่้างกายมีความสมบูรณ์ ดงันั้น 

ผมจึงรู้วา่อาหารท่ีผมรับประทานไม่ไดท้าํใหผ้มป่วย 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนน้ีคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร  
 

สตีฟตอบ: ผมสนใจในการส่ือสารกบัมนุษยต่์างดาวและกาํลงัมองหาเทคโนโลยท่ีีเจริญ 

กา้วหนา้ไปทัว่จกัรวาล 
 

ฝร่ังถาม:  น่าต่ืนเตน้มาก! และสภาพแวดลอ้มของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 
 

สตีฟตอบ: สภาพแวดลอ้มของผมกค็ลา้ยกบัโลกมนุษยใ์นตอนน้ี แต่ผมคิดวา่มนัจะ 

เปล่ียนไปเร่ือยๆ 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเหมือนกบัวา่คุณเป็นนกัสาํรวจท่ีมีความกระตือรือร้น คุณไดปั้ญญาธรรม 

อะไรบา้งหลงัจากท่ีไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

สตีฟตอบ: ผมไดเ้ห็นวา่โลกมนุษยเ์รายงัลา้หลงั 
 

ฝร่ังถาม:  ลา้หลงักวา่มิติอ่ืนและพวกมนุษยต่์างดาว 
 

สตีฟตอบ: ใช่ ยงัลา้หลงักวา่พวกมนุษยต่์างดาวในดา้นเทคโนโลย ีในการควบคุม 

พลงังานของร่างกายตนเอง พวกมนุษยเ์ราชาวโลกมีคอมพิวเตอร์ท่ีฉลาดอยูใ่นผวิหนงั 

ของเรา แต่พวกเราชอบโยนมนัท้ิงเหมือนกบัมนัเป็นขยะและไม่ใชม้นัใหเ้ป็นประโยชน ์
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ฝร่ังถาม:  คุณไดเ้รียนและสอนอะไรตอนอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

สตีฟตอบ: ผมมาโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้วา่ร่างกายของมนุษยท์าํงานเช่นไร ผมไม่รู้วา่ 

ผมสอบผา่นหรือสอบตกในการเรียน ผมจะแจง้ใหคุ้ณทราบในภายหลงั ผมไดส้อน 

ใหม้นุษยเ์ห็นวา่ส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาในความคิด เราสามารถสร้างใหม้นัเป็นจริงได ้

ทางดา้นวตัถุ เราสามารถทาํใหม้นัเกิดข้ึนได ้
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายในอะไรหรือเปล่า 
 

สตีฟตอบ: ผมน่าจะใชเ้งินมหาศาลท่ีผมมีใหเ้ป็นประโยชน์มากกวา่น้ี 
 

ฝร่ังถาม:  ถา้คุณยงัมีชีวิตอยูใ่นโลกมนุษย ์คุณจะทาํอะไรกบัเงินของคุณ 
 

สตีฟตอบ: ถา้ผมยงัอยูใ่นโลกมนุษย ์ผมกค็งกระจายความมัง่คัง่ของผมเพราะไม่มีอะไร 

ท่ีวา่เป็นมูลค่าสาํหรับนอกเหนือจากการดูแลท่ีดีของครอบครัวของผม ผมจะบริจาค 

เงินใหก้บัประเทศอ่ืนๆ มีการแพร่กระจายเงินออกไป 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนเป็นมนุษย ์
 

สตีฟตอบ: บริษทัแอปเป้ิลของผม 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยม์ากท่ีคุณสามารถทาํใหบ้ริษทัของคุณกลบัมาสู่อยูใ่น 

ความยอดเยีย่ม เม่ือคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ คุณยงัคิดวา่มนัเป็นความสาํเร็จท่ีดีท่ีสุด 

อยูห่รือเปล่า 
 

สตีฟตอบ: ใช่ ผมยงัมีความภูมิใจในบริษทัและในภรรยาและลูกของผม 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณในตอนเป็นสตีฟ จ๊อบส์ 
 

สตีฟตอบ: มีอดีตชาติตอนท่ีผมไปเกิดท่ีประเทศฟินแลนด ์อยูใ่นความหนาวมากและมี 

แต่หิมะ ผมมองเห็นแสงจากขั้วโลกเหนือ ทาํใหท้อ้งฟ้าเปล่ียนเป็นสีท่ีแตกต่าง ทาํใหผ้ม 
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นึกวา่ทาํไมมนุษยเ์ราจึงไม่สามารถเปล่ียนตนเองเหมือนกบัสีในทอ้งฟ้าได ้ผมชอบดูใน 

การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ดูพลงังานของนํ้ าท่ีสามารถทาํใหส่ิ้งอ่ืนลอยอยูบ่นนํ้า ผม

ชอบดูในพลงังานของมนัและกระแสไฟฟ้าสามารถเคล่ือนท่ีไปในนํ้าในตอนฟ้า 

แลบและฟ้าผา่ ผมชอบดูการเปล่ียนแปลงของอากาศ ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อผมคือ 

ความลาํบากของธรรมชาติท่ีหนาวจดั มนัทาํใหผ้มอยากสร้างเทคโนโลย ีมนัจึงเป็น 

แรงบนัดาลใจสาํหรับจิตวิญญาณในตอนท่ีผมเป็นสตีฟ จ๊อบส์ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกชาวโลก 
 

สตีฟตอบ: ถา้คุณมีความใฝ่ฝัน มีความทะเยอทะยาน คุณสามารถทาํใหม้นัเป็นจริงได ้ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีใหเ้วลาสาํหรับฉนั ขอใหคุ้ณมีความสุขอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

สตีฟตอบ: ขอบคุณครับ 

ปัญญาธรรมจากสตีฟ จ๊อบส์ 

1. ผมมีความสุขท่ีโลกวิญญาณไม่มีเชิงพาณิชย ์มนัไม่เหมือนกบัดิสนียแ์ลนดท่ี์มีคน 

แกลง้ทาํเสียงปรบมือ มีดนตรีท่ีง่ีเง่าและเสียงหวัเราะท่ีอดัเอาไว ้มนัไม่ใช่การแสดงท่ี 

ถูกอดัเอาไวเ้พ่ือเปิดใหทุ้กคนดูในตอนท่ีจิตคนขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ 

2. เด๋ียวน้ีผมสนใจในการส่ือสารกบัมนุษยต่์างดาวและกาํลงัมองหาเทคโนโลยท่ีีเจริญ 

กา้วหนา้ไปทัว่จกัรวาล 

3. โลกมนุษยเ์รายงัลา้หลงักวา่พวกมนุษยต่์างดาวในดา้นเทคโนโลย ีในการควบคุม 

พลงังานของร่างกายตนเอง พวกมนุษยเ์ราชาวโลกมีคอมพิวเตอร์ท่ีฉลาดอยูใ่นผวิหนงั 

ของเรา แต่พวกเราชอบโยนมนัท้ิงเหมือนกบัมนัเป็นขยะและไม่ใชม้นัใหเ้ป็นประโยชน ์

4. ผมมาโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้วา่ร่างกายของมนุษยท์าํงานเช่นไร ผมไม่รู้วา่ผมสอบผา่น 

หรือสอบตกในการเรียน ผมจะแจง้ใหคุ้ณทราบในภายหลงั ผมไดส้อนใหม้นุษยเ์ห็นวา่ 

ส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาในความคิด เราสามารถสร้างใหม้นัเป็นจริงไดท้างดา้นวตัถุ เรา 

สามารถทาํใหม้นัเกิดข้ึนได ้
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5. ความเสียใจของผมคือผมน่าจะใชเ้งินมหาศาลท่ีผมมีใหเ้ป็นประโยชน์มากกวา่น้ี ถา้ผม

ยงัอยูใ่นโลกมนุษย ์ผมกค็งกระจายความมัง่คัง่ของผมเพราะไม่มีอะไรท่ีวา่เป็น 

มูลค่าสาํหรับนอกเหนือจากการดูแลท่ีดีของครอบครัวของผม ผมจะบริจาคเงินใหก้บั 

ประเทศอ่ืนๆ มีการแพร่กระจายเงินออกไป 

6. ถา้คุณมีความใฝ่ฝัน มีความทะเยอทะยาน คุณสามารถทาํใหม้นัเป็นจริงได ้

********************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณฮ๊ีต เลด็เจอร์ ดารานักแสดงชาวออสเตรเลยี 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณฮ๊ีต เลด็เจอร์ 
 

ฮ๊ีตตอบ: อรุณสวสัครับ  
 

ฝร่ังถาม:  กรุณาช่วยบอกวา่คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความ 

ตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต และหลงัจากท่ีคุณตายไปแลว้ ความเช่ือของ 

คุณเปล่ียนไปหรือไม่ 
 

ฮ๊ีตตอบ: ความเช่ือของผมตอนยงัมีชีวิตเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเปล่ียนไปตามฤดู ความเช่ือ 

เปล่ียนไปตามอายขุยัของผม เม่ือผมเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ ผมกส็าํรวจความเช่ือต่างๆนานา แต่ผม

ไม่ใช่เป็นคนท่ีเช่ือหรือเจาะจงในศาสนา ผมมีความสนใจในศาสนาต่างๆ อยา่งเช่น 

 ศาสนาคริสตห์รือพุทธศาสนา คือผมเป็นคนใจกวา้งแต่เพราะผมใจกวา้งเกินไป มนัจึงทาํ 

ใหจิ้ตผมเผชิญกบัวิญญาณหรือบุคคลต่างๆท่ีเขาใหค้วามสนใจกบัการเป็นดาราหรือในช่ือ 

เสียงของผม เม่ือผมไปใหค้วามสนใจกบับุคคลพวกน้ีมากเกินไป มนัจึงทาํใหผ้มตรึง 

เครียดและร่างกายของผมป่วย ตอนผมเป็นเดก็ ผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบน้ีมาก่อน แต่

เม่ือผมโตข้ึนและไดม้าเป็นดารานกัแสดง ผมเร่ิมเปิดจิตใจตนเองใหก้บัทุกๆคน 

โดยไม่คิดวา่มนัจะมีผลกระทบในทางลบ ผมไม่เคยคิดท่ีจะปกป้องตนเองจากอารมณ์ทาง 

ลบของผูอ่ื้น  
 

ฝร่ังถาม:  แลว้อะไรเกิดข้ึนกบัคุณ 
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ฮ๊ีตตอบ: มนัทาํใหผ้มไม่มีสมาธิและขาดความสงบในใจ มนัเหมือนกบัวา่มีขบวนแห่ 

หรือเหมือนกบัจิตใจผมอยูใ่นสถานท่ีด่ืมเหลา้ มนัมีการสนทนา มีความคิดเหมือนกบั 

จิตใจผมเมา 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณเปิดจิตของคุณใหวิ้ญญาณหรือบุคคลผูอ่ื้นเขา้มาอยูใ่นหวัของคุณ 

ใช่ไหม 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ใช่ ผมเปิดจิตใจตนเองใหเ้ป็นแบบนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไม่ยอมป้องกนัตนเอง 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ใช่ ผมไม่ป้องกนัตนเอง ผมมีช่วงเวลาในช่วงสามปีท่ีผา่นมาในชีวิตท่ีผม 

พบความสุขและความสมดุล หลงัจากนั้นในวนัรุ่งข้ึน ผมกมี็ความกงัวลโดยไม่มี 

เหตุผล และผมคิดวา่ "โรคจิต" ไม่น่าจะเกิดข้ึนไดก้บัผม ผมรู้สึกวา่การเป็นนกัแสดง 

ทาํใหเ้ราสามารถดูสถานการณ์และเลียนแบบคนอ่ืนและปรับตนเองใหเ้ป็นอยา่งนั้น ผม

คิดวา่มนัเป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงใจท่ีมนุษยส์ามารถปรับตวัเองเขา้สู่สถานการณ์ต่างๆได ้ 

แต่คนส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตใหต้วัเองทาํแบบนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  กรุณาบอกในการตายและตอนท่ีจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ฮ๊ีตตอบ: การตายของผมมีความสงบมากและผมไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะตาย ผมไม่รู้เลยวา่ส่ิง 

ท่ีผมทาํอยูใ่นตอนนั้นจะนาํไปสู่ความตาย ผมค่อนขา้งผดิหวงัในตวัเอง แต่มนัเกิดข้ึน 

เพราะวา่ผมไม่ไดห้ลบัและไม่ไดน้อนมาหลายวนั ทาํใหจิ้ตใจของผมมืดมวั ไม่มีสติ  

ผมเลยทานยาท่ีหมอใหเ้ยอะเกินไป ทาํใหร่้างกายผมตาย  
 

ฝร่ังถาม:  ส่ิงแวดลอ้มของคุณเป็นอยา่งไรเม่ือคุณรู้วา่คุณตายออกไปจากร่าง 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ผมมีสองปฏิกิริยาเกิดพร้อมกนั หน่ึงคือความขอบคุณและยนิดี ผมรู้สึกดีใจ 

ท่ีผมไดอ้อกจากอาการสะลึมสะลือ ความวิตกกงัวลและเสียงวุน่วายในหวัของผม แต่เม่ือ 
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ผมรู้วา่ผมตาย ผมจึงถามตนเองวา่ ผมไดท้าํอะไรลงไป แต่ความรู้สึกเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว 

เม่ือผมไดรั้บความรักจากวิญญาณของสมาชิกครอบครัวท่ีเขามีต่อผมและความรักจึง 

ไม่อนุญาตใหผ้มไปตกอยูใ่นความกลวั หรือ ความวิตกกงัวล 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่การเสียชีวิตของคุณเป็นเพราะดวงชะตาของคุณหรือไม่? 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ผมรู้สึกวา่มนัเป็นความผดิพลาดของผม 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณพูดถึงโลกวิญญาณ คุณทาํอะไรท่ีนัน่ และส่ิงแวดลอ้มท่ีนัน่เป็นเช่นไร 
 

ฮ๊ีตตอบ: ส่ิงแรกกคื็อวิญญาณผมมีความสนุกกบัการเฝ้าดูแลลูกสาวของผม ผมมีความเสีย 

ใจมากท่ีผมไม่ไดอ้ยูต่่อกบัเธอในโลกมนุษย ์ถา้ผมยงัมีชีวิตอยูท่ี่นัน่ ผมจะยอมท้ิงอาชีพ 

การแสดงและทุกอยา่งเพ่ือเป็นพ่อท่ีดีของเธอ ชีวิตในโลกวิญญาณของผม มนัเป็นชีวิตท่ี 

ง่ายและสบาย ไม่ตอ้งทาํอะไรมาก ผมไม่ยดึติดในช่ือเสียงของการเป็นดารานกัแสดง แต่ก็

มีจิตวิญญาณบางพวกท่ียงัไม่ยอมปล่อยวางและติดอยูใ่นช่ือเสียงของเขา ส่ิงท่ีผมสน 

ใจกคื็อการเฝ้าดูแลลูกสาวของผมจากโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม:  ส่ิงแวดลอ้มในโลกวิญญาณของคุณเป็นเช่นไร 
 

 ฮ๊ีตตอบ: มนัดูเหมือนสถานท่ีตอนท่ีผมเติบโตในโลกมนุษยแ์ละดูเหมือนสถานท่ีท่ีลูกสาว 

ของผมอยูห่รือท่ีลูกของผมเดินทาง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมและมุมมองใหม่ไหมหลงัจากท่ีคุณตาย 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ผมคิดวา่ผมมีความเขา้ในคุณค่าของชีวิตมนุษยม์ากข้ึน ชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี 

บอบบางเกินกวา่ท่ีเราคิด เพราะเราคิดวา่เราสามารถทาํใหม้นัปลอดภยัและอยูใ่นการ 

ควบคุมของเรา แต่ท่ีจริงแลวั มนัเหมือนกบัเราเป็นหุ่นกระบอก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมาเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์ 
 

ฮ๊ีตตอบ: ผมมีความกลวักบัความใกลชิ้ด ไม่ค่อยมีความเปิดเผยและไม่ยอมใหต้น 
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ยนิดีท่ีจะไดรั้บความรัก ผมไม่ไดอ้ยากจะเป็นดาราหรือเป็นตวัอยา่งท่ีดีสาํหรับคนอ่ืน ผม

เขา้มาเป็นมนุษยเ์พ่ือหาส่ิงท่ีผมรักและยอมรับในความรัก เม่ือผมตกหลุมรักและผา่น 

ขั้นความปลาบปล้ืมยนิดีไปแลว้ และเม่ือชีวิตกาํลงัจะลงตวั ผมจะเป็นคนท่ีวอกแวกและ 

กลายเป็นคนคลอนแคลน ผมชอบกระชากและทาํลายความพอดีของชีวิต มนัเป็นส่ิงท่ีผม 

ไดเ้รียนรู้และรู้สึกวา่ผมยงัเรียนไม่จบ แต่ผมจะพยายามแนะนาํใหลู้กสาวของผมเขา้ใจ 

ในบทเรียนท่ีผมพลาด 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไร 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ผมจะมีความยนิดีมากถา้ผูค้นไดเ้รียนรู้อะไรบางอยา่งจากผม แต่มนัไม่ได ้

เป็นความใส่ใจในส่วนของผมท่ีจะสอนอะไรเลย 
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นจึงไม่มีอะไรท่ีคุณอยากจะสอนคนอ่ืน? 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ไม่มีในชีวิตของ ฮ๊ีต เลด็เจอร์ 
 

ฝร่ังถาม:  มีความเสียดายไหม 
 

ฮ๊ีตตอบ: ผมไม่ไดใ้ชชี้วิตเป็นพ่อสาํหรับลูกสาวของผม 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรไหมท่ีมีผลกระทบต่อกบัชีวิตของ ฮ๊ีต เลด็เจอร์ 
 

ฮ๊ีตตอบ: เป็นคาํถามท่ีฉลาดมาก ผมจาํชีวิตตอนผมเป็นชาวไอริชในสงคราม ผมมีมา้และ 

ดาบและเกราะท่ีทาํดว้ยมืออยา่งสมบูรณ์ ผมทาํอาวธุพวกน้ีอยูใ่นสนามหลงับา้นของช่าง 

ตีเหลก็ ตอนนั้นผมเป็นชายหนุ่ม อายปุระมาณสิบส่ี สิบหา้หรือสิบหกและผมต่ืนเตน้มาก 

ท่ีผมจะไดอ้อกไปรบในสงคราม ไปกบัเพ่ือนเดก็ท่ีมีอายนุอ้ยเหมือนกนั แต่วา่มนัมีกฎ 

หมายสาํหรับเดก็ผูช้ายท่ียงัมีอายนุอ้ยอยา่งผม ไม่ใหไ้ปรบในสงครามและใหอ้ยูใ่นหมู่ 

บา้นของตนเอง เพราะสงครามในช่วงนั้นเป็นสงครามท่ีน่าสยดสยอง แต่ผมไม่ฟังและ 
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พวกเราพากนัข่ีมา้และเอาอาวธุและเสบียงไป เม่ือคุณคิดวา่เร่ืองน้ีกาํลงัจะไปไดดี้ พอเรา

ไปถึงสนามรบ พวกเราคิดจะใส่หนา้กากเพ่ือไม่ใหค้นรู้อายขุองพวกเรา แต่พวก 

เราเกิดมีความหวาดกลวัมากและพากนัหนีออกไปจากสนามรบ 
 

ดว้ยความตั้งใจท่ีดีท่ีสุด แต่ความหวาดกลวักลบักินใจพวกเราและทาํใหเ้ราถอย เม่ือเรา 

ถอยออกจากสนามรบ พวกเราสาบานวา่เราจะเกบ็เร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั และพวกเราได ้

สร้างเร่ืองโกหกวา่เราต่อสูช้นะและกลบัมาบา้น ความสนิทสนมของพวกเพ่ือนทาํใหเ้รา 

สามารถไวว้างใจกนัมากพอท่ีจะโกหกในเร่ืองน้ีและไม่มีใครภายนอกท่ีจะรู้ในความเป็น 

จริง เร่ืองน้ีทาํใหผ้มมีความเช่ือมัน่ในผูค้น แต่ผมไม่เคยชนะความหวาดกลวัของตวัเอง  

การชนะความกลวัจึงเป็นส่ิงท่ีผมตอ้งการทาํและมนัมีผลกระทบต่อกบัชีวิตอ่ืนๆของผม 

ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าและกเ็กิดข้ึนอีกคร้ังในชีวิตของ ฮ๊ีต เลด็เจอร์  
 

ฝร่ังถาม:  การท่ีคุณไม่สามารถชนะความเสียขวญั? 
 

 ฮ๊ีตตอบ: ใช่ การท่ีผมไม่สามารถชนะความกลวัของตวัผมเอง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณอยากใหฉ้นัเกบ็ความลบัของคุณไวห้รือเปล่า  
 

ฮ๊ีตตอบ: ผมคิดวา่มนัสายไปเสียแลว้เพราะมนัถูกเปิดเผย 
 

ฝร่ังถาม:  มีส่ิงอะไรท่ีเป็นความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณเม่ือคุณยงัมีชีวิตอยูแ่ละความ 

ภาคภูมิใจอนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ เม่ือคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ฮ๊ีตตอบ: ผมภูมิใจมากท่ีผมสามารถไปถึงระดบัฮอลลีวดูและเกบ็ความเป็นส่วนตวัของ 

ผมไวไ้ด ้ผมพยายามเนน้ในเร่ืองน้ีและถามพวกดาราคนอ่ืนวา่เขาทาํอยา่งไรใหมี้ความ 

สมดุลกบัอาชีพ แต่เม่ือผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่สาํคญัเพราะมุมมอง 

ของผมเปล่ียนไป 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณคือ 
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อะไร 
 

ฮ๊ีตตอบ: มนัไม่มีอะไรท่ีผมเจาะจงได ้นอกจากท่ีเห็นลูกสาวไดม้าเกิดกบัผม ผมมีความ 

ภาคภูมิใจในการเกิดของเธอและแม่ของเธอเป็นคนท่ีเขม้แขง็ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก  
 

ฮ๊ีตตอบ: มนัดีท่ีเราจะใส่เส้ือผา้ของคนอ่ืน แต่วา่มนัไม่สามารถปกปิดความเป็นจริง 

ของตวัเรา 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ จริงเลย  
 

ฮ๊ีตตอบ: ขอบคุณครับ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณท่ีคุณใหภู้มิปัญญาและมุมมองของคุณ 

********************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณของ วตินีย์ ฮิวสตัน ดารานักร้องชาวอเมริกนั 

ฝร่ังถาม:  ส่ิงแรกกคื็อฉนัอยากใหคุ้ณรู้วา่จากงานศพของคุณและ 

แมก้ระทัง่ก่อนหนา้นั้น มีผูค้นและประชาชนรักคุณมาก 
 

วิตนียต์อบ: ขอบคุณค่ะ 
  

ฝร่ังถาม:  คุณทราบไหมวา่มนัเป็นเช่นนั้น?  
 

วิตนียต์อบ: ฉนักย็งัพยายามปรับจิตใหเ้ขา้ใจในเร่ืองน้ี มนัเป็นงานท่ีฉนักาํลงัฝึก 

ฝนกบัตนเองในโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม:  ภารกิจของจิตวิญญาณคุณในการเป็นมนุษยคื์ออะไร และจิตคุณเขา้มาอยู ่

ในโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้อะไรและไดส้อนอะไร 
 

วิตนียต์อบ: ฉนัรู้สึกวา่ ฉนัเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือใหเ้สียงสาํหรับคนอ่ืนๆ สาํหรับ 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



72 
 

คนแต่งเพลงและเน้ือเพลงเป็นส่ิงท่ีฉนัเช่ือถือเพราะความหมายของเพลงมีความเก่ียวขอ้ง 

กบัส่ิงท่ีฉนัทาํในชีวิต ถึงแมว้า่ฉนัไม่ไดแ้ต่งเน้ือเพลงเอง เวลาฉนัร้องเพลง ฉนัรู้สึกมีความ 

ผกูพนักบัเน้ือเพลง มีความรู้สึกวา่เพลงเป็นส่ิงท่ีมีความยิง่ใหญ่มากกวา่ฉนั  
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดเ้รียนรู้อะไรบา้งในโลกมนุษย ์
 

 วิตนียต์อบ: มาเรียนรู้ในเร่ืองดนตรี "เพลงคือความรัก" พวกมนุษยท์ั้งหลายมาเรียน 

ในเร่ืองความรักและใหลึ้กลงไปในความรัก ฉนัไดเ้รียนรู้วา่ฉนัไม่ควรท้ิงอาํนาจหรือ 

ความรับผดิชอบของตนเองใหก้บัผูอ่ื้น 
 

ฝร่ังถาม:  เก่ียวกบัเร่ืองความรัก คุณมาเรียนในวิธีการใหค้วามรักและการไดรั้บความรัก 

ใช่ไหม 
 

วิตนียต์อบ: ฉนัรู้สึกวา่ ฉนัสามารถใหค้วามรักกบัคนอ่ืนได ้แต่ฉนัไม่รู้จกัในการยอมรับ 

ความรักจากผูอ่ื้น ฉนัไม่รู้วา่ความรักแบบสมบูรณ์หรือสมดุลเป็นเช่นไรในตอนเป็นมนุษย ์

แต่เม่ือฉนัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัรู้แลว้วา่มนัคืออะไร ความรักท่ีสมบูรณ์คือเม่ือเรามี 

ความเป็นตวัเองในทุกดา้นและในทุกวิถีทาง เรามีความยอมรับในตวัเองและคนอ่ืนก ็

สามารถยอมรับในตวัเราและไม่กระชากเราใหต้กออกไปจากความรัก 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่เราตอ้งรักกนัและยอมรับในความเป็นส่วนตวัของแต่ละบุคคล มนัเป็น 

ความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 
 

วิตนียต์อบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์
 

วิตนียต์อบ: ฉนัไม่คิดว่าฉนัเป็นครู แต่ฉนัสอนดว้ยการใชชี้วิตส่วนตวัของฉนัท่ีมีความ 

สบัสนวุน่วายอยูร่อบๆตวัฉนั ดงันั้นคนตอ้งตดัสินใจเอาเองวา่เขาจะชอบหรือไม่ชอบ 

ในส่ิงท่ีฉนักระทาํไป 
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ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณไดส้อนใหค้นตดัสินใจเอาเองวา่จะใชชี้วิตแบบไหน 
 

วิตนียต์อบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่คุณประสบความสาํเร็จไหมในส่ิงท่ีคุณอยากทาํในโลกมนุษย ์
 

วิตนียต์อบ: ถา้ฉนัมีสุขภาพท่ีดี ฉนัคิดวา่ฉนัจะประสบความสาํเร็จมากกวา่น้ี แต่เพราะฉนั 

เหน่ือยและมีสุขภาพท่ีอ่อนแอ 
  

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่ตอนคุณตาย วิญญาณของคุณเป็นตวัเลือกท่ีจะท้ิงร่างกาย 
 

วิตนียต์อบ: ใช่ เพราะร่างกายมนัหมดสภาพ 
 

ฝร่ังถาม:  เพราะถา้คุณไม่ยอมออกจากร่างกายในตอนนั้น มนัยิง่จะมีความย ํา่แยเ่กิดข้ึน 

กบัร่างกายของคุณ 
 

วิตนียต์อบ: ใช่ ฉนัมีความสบายใจท่ีมีผูค้นจาํนวนมากคิดวา่ฉนักาํลงัจะเปล่ียนตวัเอง แต่

มนักเ็ป็นเพียงแค่จงัหวะในรูปแบบของฉนั ฉนัข้ึนมาหายใจในอากาศ แลว้กก็ลบัลง 

ไปสู่ความผดิพลาด 
  

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

วิตนียต์อบ: ฉนัไดพ้บพระเยซูและรู้วา่เขามีตวัจริง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเคยมีความสงสยัมาก่อนใช่ไหม 
 

วิตนียต์อบ: ไม่ ฉนัรู้อยูเ่สมอวา่เขามีตวัจริง เพราะฉนัมีความรู้สึกวา่พระเยซูอยูร่อบตวัฉนั 

ในตอนท่ีฉนัมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่ฉนัไม่รู้วา่เขาเป็นคนท่ีแบบสบายๆ ไม่ถือสา ไม่ยดึมัน่ 

ถือมัน่ เม่ือฉนัมาพบเขาในโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของวิตนีย ์ฮิวสตนั  
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วิตนียต์อบ: ฉนัเคยเกิดเป็นผูช้าย ตอนนั้นฉนัอายปุระมาณเกา้หรือสิบขวบ ผวิฉนัเป็น 

สีขาว เหมือนคนไม่มีสี เขาเรียกวา่เป็นโรคคนเผอืก (ALBINO) ฉนัอาศยัอยูใ่นประเทศ 

ฝร่ังเศส มนัคือชีวิตก่อนท่ีฉนัจะมาเกิดเป็น วิตนีย ์ฮิวสตนั ตอนนั้นฉนัอยูใ่นสมยั คศ 1920 

หรือ พศ 2463 ฉนัมีอายเุป็นมนุษยอ์ยูป่ระมาณ 30 ปีกวา่ 
 

ในชีวิตนั้นฉนัไม่ไดแ้ต่งงานเพราะวา่ไม่มีใครตอ้งการฉนั ฉนัถูกมองวา่ฉนัเป็นคนท่ี 

ไม่มีใครสามารถยอมรับในเร่ืองร่างกายท่ีเป็นโรคคนเผอืกถึงแมว้า่เขาจะยอมรับใน 

เร่ืองจิตใจของฉนั มนัจึงทาํใหฉ้นัคิดวา่ฉนัอยากจะใหม้นักลบักนั ในชีวิตต่อไปฉนัตอ้ง 

การใหค้นยอมรับในภายนอกของฉนั ยอมรับในการท่ีฉนัมีช่ือเสียง มีความร่ํารวย 

 แต่ประชาชนจะไม่ยอมรับในเร่ืองส่วนตวัของฉนั จึงมีแต่พระเยซูท่ีจะสามารถรักฉนัได ้

ในชีวิตของวิตนีย ์ฮิวสตนั ฉนัเติบโตข้ึนมาในศาสนาคริสตนิ์กายแบ๊บติสท ์พระคมัภีร์เป็น 

ส่ิงท่ีปลอบใจฉนั ฉนัชอบท่ีไดรู้้วา่หลงัจากท่ีฉนัตาย ฉนัจะถูกยอมรับและไม่มีใครมา 

ต่อวา่ ชีวิตตอนท่ีฉนัอยูฝ่ร่ังเศสเป็นชีวิตท่ีไม่มีใครมาสนใจฉนั แต่ในชีวิตตอนท่ีเป็น 

วิตนีย ์ฮิวสตนั เป็นชีวิตท่ีมีคนสนใจฉนัมาก  
  

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากบอกกล่าวกบัชาวโลก 
 

วิตนียต์อบ: ฉนัอยากใหทุ้กคนมีความสุข ฉนัไม่อยากใหใ้ครมีความทุกข ์
  

ฝร่ังถาม:  ความตอ้งการของคุณอาจจะเป็นส่ิงท่ียากลาํบากสาํหรับมนุษย ์
 

วิตนียต์อบ: ถา้ฉนัจะฝากขอ้ความอะไรไว ้มนักคื็อใหม้นุษยรู้์วา่ โลกมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นจุด 

ส้ินสุดของเรา ปัญหากคื็อเราชอบทาํร้ายกนัเองในช่วงท่ีเราใชชี้วิตเป็นมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากคุณวิตนีย ์ฮิวสตนั คุณมีความเคยชินและปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลก 

วิญญาณไดแ้ลว้หรือยงั 
 

วิตนียต์อบ: ค่ะ ฉนัพยายามทาํตวัเองใหดี้ท่ีสุดในโลกวิญญาณ ฉนักาํลงัหาความสมดุล 
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เพ่ือใหจิ้ตฉนัมีความสมบูรณ์และสามารถยอมรับในความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีเขายงัไวอ้าลยั

ฉนัอยู ่
  

ฝร่ังถาม:  ฉนัพอนึกออกวา่คุณกาํลงัทาํอะไรและขอขอบคุณในการสมัภาษณ์ 
 

ปัญญาธรรมจากวตินีย์ ฮิวสตัน 
 

1. ฉนัรู้สึกวา่ ฉนัเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือใหเ้สียงสาํหรับคนอ่ืนๆ สาํหรับคนแต่งเพลง 

และเน้ือเพลงเป็นส่ิงท่ีฉนัเช่ือถือเพราะความหมายของเพลงมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีฉนัทาํ

ในชีวิต  

2. ความรักท่ีสมบูรณ์คือเม่ือเรามีความเป็นตวัเองในทุกดา้นและในทุกวิถีทาง เรามีความ 

ยอมรับในตวัเองและคนอ่ืนกส็ามารถยอมรับในตวัเราและไม่กระชากเราใหต้กออกไป 

จากความรัก 

3. พวกมนุษยท์ั้งหลายมาเรียนในเร่ืองความรักและใหลึ้กลงไปในความรัก ฉนัไดเ้รียนรู้วา่ 

ฉนัไม่ควรท้ิงอาํนาจหรือความรับผดิชอบของตนเองใหก้บัผูอ่ื้น 

4. เม่ือฉนัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัรู้วา่ความรักคืออะไร ความรักท่ีสมบูรณ์คือเม่ือเรามี 

ความเป็นตวัเองในทุกดา้นและในทุกวิถีทาง เรามีความยอมรับในตวัเองและคนอ่ืนก ็

สามารถยอมรับในตวัเราและไม่กระชากเราใหต้กออกไปจากความรัก 

5. ในโลกวิญญาณฉนัไดพ้บพระเยซูและรู้วา่เขามีตวัจริง แต่ฉนัไม่รู้วา่เขาเป็นคนท่ีแบบ 

สบายๆ ไม่ถือสา ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ เม่ือฉนัมาพบเขาในโลกวิญญาณ 

6. ถา้ฉนัจะฝากขอ้ความอะไรไว ้มนักคื็อใหม้นุษยรู้์วา่โลกมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นจุดส้ินสุด 

ของเรา ปัญหากคื็อเราชอบทาํร้ายกนัเองในช่วงท่ีเราใชชี้วิตเป็นมนุษย ์
 

********************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้ก่อตั้งทพันาซี 

ฝร่ังถาม:  สวสัดี คุณอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ คุณมีความรู้สึกเป็น 

อยา่งไรบา้ง 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมสบายดี ขอบคุณท่ีถาม 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณบอกเก่ียวกบัวยัเดก็ของคุณ มนัมีอะไรท่ี 

ผลกัดนัจิตใจคุณใหมี้การสงัหารโหดในโลกมนุษย ์
 

ฮิตเลอร์ตอบ: การกระทาํของชีวิตทุกคนอยูบ่นพ้ืนฐานของวิธีการท่ีเขาถูกสร้างข้ึน 
  

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นมีเหตุการณ์อะไรท่ีเกิดข้ึนในวยัเดก็ของคุณท่ีทาํใหคุ้ณมีความ 

โหดร้าย 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมไม่เคยมีความสอดคลอ้งกบัครอบครัว ไม่มีความสวยงามและมีแต่ความ 

อบัอายขายหนา้ในครอบครัว 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความลบัอะไรในครอบครัวของคุณหรือ 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: มนัเป็นความจริงท่ีผมอยูใ่นครอบครัวท่ีไม่อบอุ่น ผมถูกยา้ยภายในครอบ 

ครัว ผมไม่ไดรั้บการเล้ียงดูจากพ่อแม่แบบตามธรรมเนียม ผมไม่มีความผกูพนัเหมือนกบั 

ผมถูกทอดท้ิง ผมไม่มีครัวเรือนหรือศาสนาเป็นท่ีพ่ึง ไม่รู้สึกวา่ผมเป็นประชาชนของ 

ประเทศ ผมจึงอยากสร้างส่ิงท่ีผมไม่มีใหก้บัตวัเอง 
  

ฝร่ังถาม:  ถา้อยา่งนั้น การท่ีคุณมาเป็นนกัรบเป็นเพราะวา่คุณไดเ้ซ็นสญัญาและวางแผน 

ก่อนท่ีคุณจะมาเกิดในโลกมนุษยใ์ช่ไหม 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ใช่ มนัเป็นการเซ็นสญัญาในโลกวิญญาณวา่ผมจะมาทาํสงครามในโลก 

มนุษย ์
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ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณเล่าถึงความละเอียดวา่การทาํสงครามนั้นมนัจะช่วยไดอ้ยา่งไร การ

เซ็นสญัญาของคุณคืออะไร 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: มนัเป็นโชคร้ายท่ีโลกมนุษยต์อ้งมีความขดัแยง้กนัอยา่งมาก ก่อนท่ีพวกเขา 

จะไดรู้้จกักบัความสุขอยา่งมหาศาล 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัไม่เขา้ใจ ทาํไมพวกเราตอ้งมีความขดัแยง้กนัก่อนท่ีเราจะไดรั้บความสุข 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: การเป็นนกัรบเป็นเพียงบทท่ีผมเล่น เหมือนกบัเป็นนกัแสดง แต่มนัไม่ใช่ 

ตวัจริงของผม 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมพวกมนุษยจึ์งตอ้งไดรั้บบทเรียนท่ีโหดร้ายแบบน้ี 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: อยา่งท่ีผมบอก มนัเป็นแค่บทท่ีผมเล่น มนัยากลาํบากท่ีผมจะคุยกบัคุณ 

โดยใชช่ื้อน้ี ช่ือเสียงของฮิตเลอร์เป็นส่ิงท่ีคนเกลียดชงั ประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะเกลียด 

บทท่ีผมเล่น ผมไม่ไดเ้สียใจกบัการเป็นฮิตเลอร์ แต่มนัเป็นบทท่ีผมเซ็นสญัญาในโลก 

วิญญาณก่อนท่ีผมจะมาเกิดในโลกมนุษย ์สงครามท่ีผมสร้างข้ึนไดท้าํใหป้ระวติัศาสตร์ 

ของเรามุ่งเนน้และเป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีเราควรจะหลีกเล่ียงและเป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรจะ 

สร้าง ผมไม่ไดเ้สียใจเพราะวา่โลกเราไดเ้ปล่ียนไปในทางท่ีดีหลงัจากสงคราม มนัทาํให ้

มีการเปล่ียนแปลงในทุกวฒันธรรม ทาํใหเ้ขาไม่จาํเป็นตอ้งมีการต่อสู ้เพราะผมสูแ้บบบา้ 

คลัง่และสร้างความลาํบากใหเ้ขาไดเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง เขาจึงไม่ตอ้งทาํอยา่งผม ผมรู้วา่ผม 

ตอ้งมาทาํในเร่ืองน้ีก่อนท่ีผมมาเกิด ผมยอมรับผดิชอบในเร่ืองน้ีและกไ็ม่หนีในการ 

กระทาํ 
 

ฝร่ังถาม:  และผลกระทบของสงครามท่ีคุณสร้างคืออะไร คุณตอ้งการสร้างสนัติภาพ 

ข้ึนมาในโลก 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: มนัทาํใหเ้กิดความเคารพต่อความเช่ือ ต่อศาสนา ทาํใหว้ฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

มีความขอ้งเก่ียว ทาํใหส้งัคมมีโครงสร้างท่ีจะเติบโตและคนมีสิทธิ ช่วยใหค้นมี 
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มนุษยธรรมและพฒันามาถึงวนัน้ี 
  

ฝร่ังถาม:  อนันั้นคือส่ิงท่ีคุณมาสอนมนุษย ์
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณมาเรียนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมไดเ้รียนรู้เร่ืองความเจบ็ปวดท่ีสาหสั 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมมนัจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: เพราะวา่วิญญาณของผมไม่เคยมีความเจบ็ปวด ดงันั้นมนัจึงตอ้งใชวิ้ญญาณ 

ท่ีแขง็แกร่งจึงจะสามารถทาํใหค้วามยุง่เหยงิเกิดข้ึนไดใ้นทัว่โลก มนัเป็นความเขา้ใจผดิ 

ท่ีเช่ือวา่วิญญาณท่ีชัว่ร้ายเท่านั้นท่ีจะสามารถสร้างความชัว่ร้ายบนโลก 
  

ฝร่ังถาม:  คุณบอกวา่คุณไม่มีความเสียใจในการสร้างสงครามโลก แต่วา่คุณมีความเสียใจ 

กบัอยา่งอ่ืนไหม 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมรู้วา่ประชาชนตอ้งการใหผ้มพูดวา่ผมมีความเสียใจกบัการตายของ 

ประชาชนท่ีเป็นจาํนวนมากและตอ้งการใหผ้มเสียใจกบัการสร้างความทุกขท์รมานใหก้บั

ผูค้นมากมาย 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไม่คิดหรือวา่คุณทาํเกินขอบเขต? 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ไม่ เพราะวา่ผมเซ็นสญัญาและเขา้มาในโลกมนุษยเ์พ่ือทาํในส่ิงนั้น 
  

ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บความช่วยเหลือจากพวกวิญญาณอ่ืนหรือเปล่าท่ีทาํใหคุ้ณสามารถสร้าง 

ความยุง่เหยงิใหก้บัโลก 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ใช่ ผมไดรั้บความช่วยเหลือ 
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ฝร่ังถาม:  อะไรคือเคลด็ลบัของคุณ ทาํใหคุ้ณสามารถสร้างสงครามข้ึนมาได ้คุณทาํเช่นไร 

จึงสามารถชกัจูงใจมวลชนใหท้าํตามท่ีคุณคิด 
  

ฮิตเลอร์ตอบ: ทาํไมพระเยซูจึงไดรั้บผูติ้ดตามจาํนวนมาก ส่ิงท่ีท่านทาํคืออะไร? มนัเป็น 

ความสามารถพิเศษของบุคคลท่ีรู้จกัดึงดูดผูอ่ื้นใหมี้ความสนใจกบัเรา เราจะตอ้งรู้จกัใน 

ความเช่ือของเขาและทาํใหเ้ขารู้สึกมีความปลอดภยัและใหค้าํแนะนาํในทางสอน ผมทาํ 

ใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่ผมสามารถดูแลประเทศชาติและประชาชน สงครามท่ีผม 

สร้างจะเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่สาํหรับเขา ทาํใหเ้ขามีความรู้สึกเป็นบุคคลสาํคญั มนัจึงทาํให ้

ผมหาพรรคพวกไดแ้ละมาช่วยผม ผมมีคนจาํนวนมากท่ีไปชกัชวนประชาชนและกไ็ม่ 

ไดใ้ชก้ารบงัคบัแต่ใหป้ระชาชนเลือกเอาเองวา่เขาจะทาํตามนโยบายของผมหรือไม่ แต่คน

ส่วนมากลืมวา่ผมทาํเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีโรคทางจิตหรือทางกายไหมท่ีส่งผลกระทบต่อการกระทาํของคุณ? 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ไม่มี ผมคิดวา่คนท่ียอมรับในบทบาทของการใชอ้าํนาจทาํใหเ้ขาเป็นคนท่ีมี 

ทิฐิมานะสูง ถา้คุณคิดวา่อนัน้ีเป็นโรคจิต มนักค็งเป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณตายไป คุณไดท้บทวนชีวิตของคุณหรือเปล่า คุณไดรั้บรู้ปัญญา 

อะไรไหม 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมจาํไดว้า่ผมกลวัตาย ผมไม่อายท่ีจะพูดแบบน้ีใหค้นอ่ืนไดย้นิ ผมไม่ 

ตอ้งการท่ีจะติดคุกติดตะราง ไม่ตอ้งการเจอความยากลาํบาก ผมกลวัมากในตอนนั้น มนั

ทาํใหผ้มนอนไม่หลบั และเม่ือผมตายไปแลว้ ผมจาํไดว้า่มนัมีแต่ความมืดท่ีเป็น 

เวลานานมาก อาจจะเป็นตั้งหลายปี แต่ผมเช่ือวา่มนัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับผม ทาํให ้

ผมสามารถใหอ้ภยักบัตวัเองและไดรั้กษาจิตใจตวัเองหลงัจากท่ีตอ้งไปทาํงานแบบนั้นใน

โลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  และหลงัจากนั้นคุณไดท้บทวนชีวิตของตนเองหรือเปล่า  
 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



80 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ไม่เพราะวา่ตอนท่ีผมอยูใ่นความมืดตั้งหลายปีเป็นบทเรียนสาํหรับผม 

และทาํใหผ้มสามารถไตร่ตรองในเร่ืองน้ี รู้วา่มนัเป็นการเซ็นสญัญาของผม ทาํใหผ้ม 

ยอมรับในการกระทาํและรักษาจิตใจของตนเองใหห้ายจากความเป็นทุกขใ์นเร่ืองน้ี 
 

ผมเล่นบทฮิตเลอร์เพ่ือใหม้นุษยเ์ปล่ียนตวัเอง ใหเ้ขาเกลียดสงครามและความพงัพินาศ ผม

ไม่ไดเ้ลือกบทน้ีสาํหรับตวัเอง มนัเป็นบทท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากวิญญาณส่วนรวมของ 

มนุษยท์ั้งหลาย 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของฮิตเลอร์ 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมเป็นวิญญาณท่ีไม่มีอดีตชาติ 
  

ฝร่ังถาม:  ถา้คุณไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยแ์ละไม่ไดส้ร้างสงคราม มนัจะเกิดอะไร 

ข้ึนกบัโลกมนุษย ์
 

ฮิตเลอร์ตอบ: โลกมนุษยจ์ะมีความแตกแยกมากกวา่น้ี พวกชนชาติและวฒันธรรมต่างๆ 

จะมีการปะทะกนัมากกวา่น้ี ผมคิดวา่ผมไดมี้อิทธิพลต่อยคุอุตสาหกรรม การออกแบบ 

การมีโรงงานและการผลิตโลหะ ผมมีความภูมิใจในเร่ืองอุตสาหกรรม 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความละอายใจกบัเร่ืองสงครามไหม 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ไม่ เพราะวา่ผมเซ็นสญัญาในโลกวิญญาณเพ่ือทาํเช่นนั้น 
  

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีจะบอกกล่าวชาวโลก มีคาํแนะนาํอะไร 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: เม่ือเรามาอยูใ่นโลกมนุษยแ์ละคุณมีความเช่ืออะไร คุณจะตอ้งลุกข้ึนยนื 

และบอกใหค้นอ่ืนไดย้นิ แต่วา่ส่ิงท่ีคุณกล่าวถึงจะตอ้งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

ถา้คุณมีความเช่ืออะไร อยา่ไปตามความเช่ือของคนอ่ืน ลุกข้ึนยนืเพ่ือความคิดของคุณเอง 

แต่ความคิดเหล่าน้ีจะมีคุณค่าเม่ือมนัไปสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัส่วนรวม ใหก้บัครอบ 

ครัว บริษทั เมือง รัฐบาล ประเทศและทั้งโลก มนัจะตอ้งเป็นแนวร่วม ไม่ใช่เป็นการเห็น 
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แก่ตวั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมองเห็นโลกท่ีสมบูรณ์แบบเป็นอยา่งไร 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: เป็นโลกท่ีไม่มีความเกลียดชงั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่มนุษยจ์ะทาํไดไ้หม 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ผมเห็นวา่ความสาํเร็จกาํลงัจะใกลเ้ขา้มาสู่โลกมนุษยแ์ละมนุษยจ์ะสามารถ 

รักษาความสนัติสุข 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมาก ฉนัไดเ้รียนรู้อะไรจากคุณมากมาย ฉนัคิดวา่มนัคงช่วยคุณเช่นกนั 
 

ฮิตเลอร์ตอบ: ขอบคุณและขออาํลา 
 

ปัญญาธรรมจากอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
 

1. มนัเป็นโชคร้ายท่ีโลกมนุษยต์อ้งมีความขดัแยง้กนัอยา่งมาก ก่อนท่ีพวกเขาจะไดรู้้จกั 

กบัความสุขอยา่งมหาศาล 

2. การเป็นนกัรบเป็นเพียงบทท่ีผมเล่น เหมือนกบัเป็นนกัแสดง แต่มนัไม่ใช่ตวัจริงของผม 

3. สงครามท่ีผมสร้างข้ึนไดท้าํใหป้ระวติัศาสตร์ของเรามุ่งเนน้และเป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ี 

เราควรจะหลีกเล่ียงและเป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรจะสร้าง 

4. ผลกระทบของสงครามทาํใหเ้กิดความเคารพต่อความเช่ือ ต่อศาสนา ทาํใหว้ฒันธรรม 

ท่ีแตกต่างมีความขอ้งเก่ียว ทาํใหส้งัคมมีโครงสร้างท่ีจะเติบโตและคนมีสิทธิ ช่วยใหค้น 

มีมนุษยธรรมและพฒันามาถึงวนัน้ี 

5. มนัเป็นความเขา้ใจผดิท่ีเช่ือวา่วิญญาณท่ีชัว่ร้ายเท่านั้นท่ีจะสามารถสร้างความชัว่ร้าย 

บนโลก 

6. ผมเล่นบทฮิตเลอร์เพ่ือใหม้นุษยเ์ปล่ียนตวัเอง ใหเ้ขาเกลียดสงครามและความพงัพินาศ 

ผมไม่ไดเ้ลือกบทน้ีสาํหรับตวัเอง มนัเป็นบทท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากวิญญาณส่วนรวมของ 
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มนุษยท์ั้งหลาย 

7. ถา้ผมไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยแ์ละไม่ไดส้ร้างสงคราม โลกมนุษยจ์ะมีความ 

แตกแยกมากกวา่น้ี พวกชนชาติและวฒันธรรมต่างๆจะมีการปะทะกนัมากกวา่น้ี ผมคิดวา่

ผมไดมี้อิทธิพลต่อยคุอุตสาหกรรม การออกแบบ การมีโรงงานและการผลิต 

โลหะ ผมมีความภูมิใจในเร่ืองอุตสาหกรรม 

8. เม่ือเรามาอยูใ่นโลกมนุษยแ์ละคุณมีความเช่ืออะไร คุณจะตอ้งลุกข้ึนยนืและบอกให ้

คนอ่ืนไดย้นิ แต่วา่ส่ิงท่ีคุณกล่าวถึงจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ถา้คุณมีความเช่ือ 

อะไร อยา่ไปตามความเช่ือของคนอ่ืน ลุกข้ึนยนืเพ่ือความคิดของคุณเอง แต่ความคิด 

เหล่าน้ีจะมีคุณค่าเม่ือมนัไปสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัส่วนรวม ใหก้บัครอบครัว บริษทั 

เมือง รัฐบาล ประเทศและทั้งโลก มนัจะตอ้งเป็นแนวร่วม ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตวั 

9. โลกท่ีสมบูรณ์แบบเป็นโลกท่ีไม่มีความเกลียดชงั 

10. ผมเห็นวา่ความสาํเร็จกาํลงัจะใกลเ้ขา้มาสู่โลกมนุษยแ์ละมนุษยจ์ะสามารถรักษา 

ความสนัติสุข 

******************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณมหาตมา คานธี ผู้นําทีม่ช่ืีอเสียงชาวอนิเดยี 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะท่าน มหาตมะ คานธี ท่านมีความรู้สึก 

เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

คานธีตอบ: สวสัดีครับ วิญญาณผมรู้สึกสบายดี 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหฉ้นัถามอะไรท่านไดไ้หม 
 

คานธีตอบ: ไดเ้ลย 
 

ฝร่ังถาม: คาํถามแรกคือวรรณกรรมของอินเดียมีผลกระทบอยา่งยิง่ต่อชีวิตของท่าน 

โดยเฉพาะพระมหากษตัริยอิ์นเดียช่ือ Harishchandra ฉนัขอโทษถา้ฉนัออกเสียงไม่ถูก 

ขอใหท่้านอธิบายความสาํคญัของวรรณกรรม 
 

คานธีตอบ: การออกเสียงไม่สาํคญั อิทธิพลของวรรณกรรมควรจะมีความสาํคญัสาํหรับ 

ทุกคน มนัเป็นโอกาสท่ีเราจะไดเ้ห็นโลกจากสายตาของบุคคลผูอ่ื้น มนัเป็นโอกาสท่ีเรา 

จะไดส้มัผสักบัความรู้ของบุคคลผูอ่ื้น วิธีการท่ีพวกเขามีปฏิสมัพนัธ์กบัโลกและวิธีการ 

ท่ีคุณจะปล่อยใหค้วามรู้มีอิทธิพลต่อตวัเอง ส่ิงน้ีสนบัสนุนใหผ้มไม่มุ่งเนน้ไปท่ีดา้นนอก 

ของร่างกาย แต่รู้จกัความสาํคญัดา้นในของจิตตนเอง ตอนท่ีผมเป็นหนุ่มนอ้ย ผมชอบ

ศึกษาเก่ียวกบัความสมบูรณ์แบบของรูปลกัษณ์ วสัดุ เน้ือผา้ของสูทท่ีผมใส่ วิธี 

การท่ีล้ินของผมเคล่ือนไหวอยูใ่นปาก อนันั้นเป็นความรู้ท่ีผมตอ้งการเรียนในแต่ละวนั 

แต่เม่ือผมโตข้ึนและมีการศึกษาแลว้ ผมเร่ิมเปล่ียนจุดความสนใจ ผมไม่สนใจในส่ิงท่ีผม 

เห็นดว้ยตา แต่ผมไปเนน้ในความรู้สึกของผมท่ีมีอยูข่า้งใน อนัน้ีเป็นจุดเปล่ียนแปลงใน 

ชีวิต ผมไม่ตอ้งมีอะไรมาใหก้าํลงัใจ ผมไม่จาํเป็นตอ้งมีระเบียบวินยัท่ีตอ้งจะทาํตาม 

เพราะวา่หวัใจของผมมีความสุขมากและความกลวัทั้งหมดของผมหายไป ส่ิงท่ีมีอิทธิพล 

เหล่าน้ีท่ีคุณพดูถึงจึงทาํใหผ้มตอ้งการไปพฒันาใหโ้ลกมนุษยเ์ราดีข้ึน ทาํใหร่้างกายของ 

ผมดีข้ึนและกเ็ป็นการส่งเสริมใหผู้ค้นไดรั้บการศึกษา ไม่เพียงแต่จะเกิดมาเป็นนกัรบ 
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ทุกอารมณ์ท่ีเรามี มนัเป็นส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมา เพียงแต่วา่เราจะเลือกวางอารมณ์ 

ตนเองใหไ้ปอยูท่ี่ตรงไหน 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านแต่งงานตอนอาย ุ13 ปี ท่านมีลูกตอนอาย ุ15 แต่เดก็คนนั้นเสียชีวิต 

เพียงไม่ก่ีวนัต่อมา ประสบการณ์ในตอนเป็นวยัเดก็ของท่านส่งผลกระทบต่ออนาคตทาง 

การเมืองของท่านหรือไม่ 
 

คานธีตอบ: ผมจาํไม่ไดว้า่ผมยงัเป็นเดก็ตอนท่ีผมแต่งงาน ผมไม่ไดส้นใจในอายขุองผม 

ลูกคนแรกท่ีตายมีผลกระทบกบัผมมาก มนัเป็นบทเรียนแรกท่ีผมอยูใ่นความเศร้าโศก แต่

เพราะวา่ผมยงัเป็นเดก็ ผมกย็งัมองโลกจากสายตาของคนอ่ืน จากพ่อของผมและสภาพ 

แวดลอ้มท่ีผมถูกเล้ียงดูมา แต่ในไม่นานผมกมี็ลูกอีกคนหน่ึงและหลงัจากนั้นผมกไ็ม่ได ้

อยูก่บัครอบครัว ผมไปเรียนหนงัสือท่ีกรุงลอนดอล ประเทศองักฤษ และระยะความห่าง 

ไกลระหวา่งผมกบัเมียและลูกท่ีพ่ึงเกิดมีความเท่ากนักบัระยะความห่างไกลกบัลูกชายคน

แรกท่ีตายไป มนัทาํใหผ้มสามารถปรับตนเองใหอ้ยูไ่ดก้บัการเปล่ียนแปลงของชีวิตและ 

ทาํใหผ้มสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนเพราะผมเคยมีประสบการณ์ในการสูญเสียมาแลว้ มนัทาํ 

ใหผ้มเห็นวา่การสูญเสียและความทุกขไ์ม่จาํเป็นตอ้งมีความโศกเศร้า แต่เราควรขอบคุณ 

ประสบการณ์น้ีมาก เห็นความละเอียดอ่อนและความสวยงามของประสบการณ์ 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดวา่ท่านเป็นพอ่และสามีท่ีดีหรือเปล่า 
 

คานธีตอบ: ถา้คุณจะเปรียบเทียบการเป็น ‘พ่อ’ ของผม กบัคาํวา่ ‘พ่อ’ ของในโลก 

สมยัน้ี ผมกไ็ม่ไดเ้ป็นพอ่แบบคนสมยัใหม่ ผมมีความสบายใจและตอ้งการประสบการณ์ 

ในการช่วยเหลือประเทศชาติและชาวโลกเพ่ือใหพ้วกลูกๆของผมเห็นวา่อนัน้ีคืองานของ

ผม แต่ผมไม่ไดดู้แลลูก 
 

ภรรยาของผมเป็นนางฟ้าท่ีถูกส่งมา เธอยอมรับในจุดมุ่งหมายของผม เธอไม่เคยกีดกั้น 

หรือขดัขวางผม เธอเลือกท่ีจะยนือยูเ่คียงขา้งและพวกเรามีการสนทนาท่ีมีความหมาย 

ทาํใหเ้รามีความรักอยา่งแทจ้ริงและมีความซ่ือสตัย ์ส่ิงน้ีเป็นยารักษาท่ีทุกคนตอ้ง 
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การในชีวิต 
 

ฝร่ังถาม: ท่านพยายามตั้งสาํนกังานทางดา้นกฎหมายและเป็นทนายความแต่ท่านไม่ 

ประสบความสาํเร็จเพราะท่านเป็นคนข้ีอายท่ีไม่กลา้พดู ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น   
 

คานธีตอบ: การทาํงานในเร่ืองกฎหมายและเป็นทนายความเป็นส่ิงท่ีไม่สะทอ้นถึงจิตใจ 

ภายในของผม มนัไม่ใช่ส่ิงแทจ้ริงท่ีผมตอ้งการ มนัจึงทาํใหผ้มพดูไม่ออก ทาํใหผ้ม 

เหมือนเป็นคนข้ีอาย แต่วนัหน่ึงผมไปเห็นและสมัผสัประสบการณ์กบัการแบ่งแยกใน 

หมู่ประชาชน ประสบการณ์นั้นสร้างแรงบนัดาลใจ จุดเป็นไฟข้ึนมาในใจและมนัไม่ 

เคยหนีออกจากผม และไฟตวัน้ีเป็นพลงังาน มนัมีอาํนาจ มนัเป็นความอบอุ่น แต่มนั 

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการทาํลาย ถึงแมว้า่จะมีการทบทวนวรรณกรรมจาํนวนมากหรือ 

การบรรยายจาํนวนมากและบทเรียนจากศาสนาและความเช่ือท่ีผมมีก่อนหนา้น้ี ส่ิงพวก 

นั้นกไ็ม่สามารถตอบสนองผมและไม่ใช่ส่ิงท่ีผมตอ้งการจะสอน ผมจึงตดัสินใจใหต้นเอง 

ศึกษาในเร่ืองแรงบนัดาลใจท่ีเป็นไฟของผมเพ่ือใหผ้มรู้วา่มนัคืออะไรและเอาความรู้น้ี 

มาสอนคนอ่ืน สอนใครกไ็ดท่ี้จะยอมรับฟัง 
 

ฝร่ังถาม:  มีบุคคลสาํคญัคนไหนท่ีมีอิทธิพลต่อท่านมาก? 
 

คานธีตอบ: ไม่มี 
 

ฝร่ังถาม:  ในแอฟริกาใตท่้านไดพ้บการเหยยีดสีผวิ ความเอนเอียงและความไม่เป็นธรรม 

ท่านถูกไล่ออกจากรถไฟท่ีท่านโดยสาร ท่านถูกทุบตีเพราะท่านไม่ยอมลุกออกใหช้าวผวิ 

ขาวนัง่และท่านถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้โรงแรมหลายท่ี อนัน้ีเป็นจุดเปล่ียนสาํหรับท่านหรือเปล่า 

ขอใหท่้านกล่าวถึงเร่ืองน้ี 
 

คานธีตอบ: คนท่ีทาํกบัผมเช่นนั้น เขาไม่รู้วิธีท่ีจะแสดงความรักอนัแทจ้ริงจากจิตใจของ 

เขา เพราะวา่ผมยอมรับประสบการณ์เหล่าน้ีดว้ยความเตม็ใจของผม ผมจึงไดรั้บความไม่ 

ยติุธรรม ผมถูกทาํร้าย ถูกต่อวา่และถูกติดคุก ผมเตม็ใจท่ีจะยอมรับส่ิงกดดนัเพราะเขาได ้
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เห็นผมเป็นผูท่ี้รักความสงบ 
 

เพราะผมสามารถยอบรับในส่ิงพวกน้ีดว้ยความเป็นกลางและเตม็ใจท่ีจะยอมรับ ผูล้ะเมิด 

สิทธิจึงไม่สามารถท่ีจะไดรั้บความรู้สึกท่ีเขาตอ้งการ เขาไม่ไดรั้บความเป็นใหญ่ท่ีทาํให ้

เขารู้สึกวา่เขาดีกวา่ผม ส่ิงน้ีหรือความเป็นกลางจึงเป็นท่ีสร้างของการเปล่ียนแปลง 
 

ถา้คุณถามวา่น่ีคือจุดท่ีผมตดัสินใจและกลายเป็นคนใหม่ มนักใ็ช่ มนัเกิดข้ึนในตอนท่ี ผม

ถูกกระชากออกจากรถไฟ 
 

ผมนัง่และสงัเกตในสถานีรถไฟวา่ผูค้นอินเดียไดรั้บการดูถูกจากชาวองักฤษ น่ีคือตอนท่ี 

ผมตดัสินใจวา่ผมจะไม่ทาํงานเก่ียวกบัเร่ืองกฎหมายถึงแมว้า่ผมไดรั้บการวา่จา้งใหไ้ป 

แอฟริกาใตเ้พ่ือปฏิบติัตามอาชีพกฎหมาย 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณคิดถึงวิธีการท่ีไม่รุนแรงใหเ้ป็นการต่อสูใ้นการละเมิดสิทธิ และส่ิงน้ี 

มนัแตกต่างจากการต่อสูแ้บบอ่ืนๆเช่นไร การต่อสูข้องคุณกเ็ป็นการรุกรานอีกแบบ 

ใช่ไหม 
 

คานธีตอบ: ความเตม็ใจท่ีเราจะเป็นกลางไม่ใช่การรุกราน การรุกรานมนัตอ้งมีความอยาก  

ใหเ้ป็นแบบน้ีหรือแบบนั้นปนอยูด่ว้ย แต่การท่ีเรายนิดีท่ีจะประพฤติในทางสงบสุข 

ในทางท่ีไม่รุนแรง ในทางท่ีมีการยอมรับ มนัจึงไม่อนุญาตใหมี้การรุกราน ความสงบสุข 

และการรุกรานไม่สามารถท่ีจะนัง่อยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัได ้
 

การไม่ใชค้วามรุนแรงมาอยูใ่นความคิดของผมเม่ือผมถูกดูถูก มีคนอ่ืนมาด่าวา่ผวิดาํของ 

ผมเป็นส่ิงท่ีตํ่าตอ้ย ผมไม่ควรอยูใ่นสถานท่ีท่ีคนผวิขาวอยูแ่ละผมตอ้งทาํตามท่ีคนผวิ 

ขาวสัง่ มนัจึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีทาํใหผ้มตอ้งการท่ีจะแกไ้ขโลกภายนอก เม่ือผมยอม 

ถูกชาวผวิขาวจบัไปและผมกไ็ม่มีการขดัขืน มนัจึงทาํใหก้ารต่อสูท่ี้ใชค้วามรุนแรงนั้น 

หายไป มนัเป็นการยนิยอมและไม่ตะเกียกตะกาย มนัสามารถเปิดลู่ทางในการส่ือสาร 

แต่ถา้มนัมีการต่อสู ้สงครามหรือขดัแยง้ มนักไ็ม่สามารถมีลู่ทางในการส่ือสาร การท่ีเรา 
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ไม่ใชค้วามรุนแรงจึงทาํใหเ้รามีเวทีและรากฐานในการส่ือสารตรงไปตรงมาและส่ือสาร 

จากหวัใจ (ความสงบ) 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านยงัเช่ือในการท่ีจะไม่ต่อสูก้บัคนอ่ืนถึงแมว้า่เขาจะทาํร้ายท่าน  
 

คานธีตอบ: ใช่ ผมยงัเช่ือในเร่ืองน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดวา่การท่ีอินเดียตกเป็นอาณานิคมขององักฤษทาํใหมี้ส่ิงดีเกิดข้ึนกบั 

ประเทศอินเดียหรือไม่ อยา่งเช่นพวกองักฤษไดป้รับปรุงสุขภาพทางเศรษฐกิจและ 

มาตรฐานการครองชีพในประเทศอินเดียเช่นเดียวกบัท่ีพวกเขาทาํในแอฟริกาใต ้
  

คานธีตอบ: มนักมี็ส่ิงดีท่ีเกิดข้ึนและผมยกยอ่งผูน้าํท่ีมาสอนในการตรัสรู้และสอนใหค้น 

มีความรู้ดีข้ึนโดยไม่ตอ้งมีผลบงัคบัใดๆ แต่ชาวองักฤษเขาไม่ไดท้าํเช่นน้ี พวกเขามี 

ความเช่ือแต่เพียงผูเ้ดียววา่เขามีความรู้และความคิดของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีดีสาํหรับประเทศ

อินเดีย ชาวอินเดียและวฒันธรรมของอินเดีย แต่สองประเทศน้ีมีความแตกต่างกนัมาก 

พวกเขาไม่มีความเคารพกบัชาวอินเดีย พวกเขาใชค้นอินเดียเพ่ือผลประโยชน์ทางการ 

เงิน ประเทศอินเดียจึงไดรั้บโครงสร้างทางธุรกิจและทางรัฐบาลท่ีมีประโยชน์ต่ออินเดีย 

แต่ถา้พวกชาวองักฤษเคารพวฒันธรรมของเราและเคารพในความตอ้งการของเรา ผมกจ็ะ 

ยกยอ่งพวกเขามากกวา่น้ี แต่เราไม่ไดซ้ื้อนมบูดเพราะเราชอบคนขายนม มนัเป็นการ 

รับผดิชอบของจิตใจวา่คุณจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทาํผดิ คุณไม่ไปซ้ือเคร่ืองประดบั 

ท่ีถูกขโมยมาเพราะมนัราคาถูก ถา้คุณรู้วา่มนัถูกขโมย คุณจะตอ้งทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

ในความคิดของผม ผมเช่ือวา่คนและทุกส่ิงท่ีมีชีวิตสร้างผลใหก้บัตวัเอง แมก้ระทัง่ตน้ไม ้

กมี็ความรับผดิชอบแบบน้ี ดงันั้นพวกสตัวแ์ละมนุษยทุ์กคนกมี็ความรับผดิชอบเป็นแบบ 

น้ีเช่นกนั แต่ถา้คุณเลือกท่ีจะเขา้ไปโขมยสมบติัของคนอ่ืนท่ีเขาทาํเอาไว ้คุณกจ็ะสร้าง 

โรคภยัใหก้บัตนเองท่ีทาํใหคุ้ณตอ้งสูญเสียในการทาํมาหากิน 
  

ฝร่ังถาม:  ท่านมีความเช่ือในการอยูอ่ยา่งพอเพียงและพ่ึงตนเอง ทาํไมท่านจึงเห็นความ 

สาํคญัของเร่ืองน้ี 
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คานธีตอบ: คร้ังแรกท่ีผมอดอาหาร ผมเพียงด่ืมนํ้ า มนัเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับผมท่ี 

จะทาํความสะอาดร่างกายออกจากส่ิงสกปรก ใหอ้อกจากอิทธิพลภายนอก อยา่งเช่น 

พวกส่ิงแวดลอ้ม อาหาร นํ้ าผลไม ้ผกัผลไมแ้ละทุกส่ิง 
 

ในช่วงท่ีผมอด มนัทาํใหผ้มตระหนกัวา่การเป็นท่ีพ่ึงของตนเองเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก 

เพราะมนัทาํใหผ้มเป็นอิสระจากอิทธิพลของคนอ่ืน ของเพ่ือนหรือแมก้ระทัง่หมอแพทย ์

มนัทาํใหผ้มมีความเป็นอิสระในทนัทีทนัใด มนัเป็นกระบวนการในการรู้แจง้ ทาํให ้ผม

เห็นกบัดวงตาดวงใหม่ของผมวา่ ผมจะสอนใหชุ้มชนรวมเป็นหน่ึงใจและหน่ึงร่างกาย 

เราอดอาหารเพ่ือกาํจดัออกจากรัฐบาลเหล่านั้นและกฎเหล่านั้นและอุดมการณ์เหล่านั้น 

ท่ีไม่ดีต่อสุขภาพของเรา การผา่นประสบการณ์ของตวัเองจึงทาํใหผ้มรู้วา่ ผมสามารถท่ี 

จะสอนใหค้นอ่ืนทาํอยา่งน้ีไดเ้ช่นกนั 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัอยากถามท่านเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิของสตรี ท่านทาํหลายอยา่งเพ่ือยกระดบั 

ผูห้ญิงไปยงัระดบัใหม่ในสายตาของอินเดีย ขอใหท่้านกล่าวถึงเร่ืองน้ี ท่านมาเห็นความ 

สาํคญัของเร่ืองน้ีในตอนไหน และทาํไมท่านจึงยกระดบัผูห้ญิงไปยงัระดบัใหม่ในสายตา 

ของคนอินเดีย 
 

คานธีตอบ: มนัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในการเจริญเติบโตทางดา้นจิตใจของผูช้ายทุกคน เม่ือ 

พวกเขาไดเ้รียนรู้ จิตเขากมี็ความชดัเจนมากข้ึน ทาํใหจิ้ตเขากวา้งข้ึนและฉลาด เม่ือตอน 

ท่ีผมกาํลงัช่วยชุมชนในสมยันั้น ผูช้ายเป็นคนท่ีมีเสียงและสามารถท่ีจะทาํใหมี้การ 

เปล่ียนแปลงและผูห้ญิงเป็นคนท่ีตอ้งปฏิบติัทาํตาม 
 

หลงัจากท่ีผมคน้พบวิธีในการช่วยเหลือประเทศชาติ โครงสร้างของรัฐบาลและทาํใหค้น 

มีอิสระ ทาํใหป้ระเทศชาติเป็นอิสระ หลงัจากนั้นแลว้ผมจึงตระหนกัถึงผูห้ญิง 

ผูห้ญิงเป็นคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด 
 

ถึงแมว้า่ภรรยาผมจะทุ่มเทในการแต่งงานของพวกเรา ภรรยาผมกเ็ป็นผูห้ญิงท่ีไม่เงียบ 
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เธอรู้วา่เธอมีความเท่าเทียมกนักบัผม และในเวลาส่วนตวั เธอกจ็ะพูดกบัผมเก่ียวกบั ส่ิงท่ี

เธอเห็น และเธอรู้วา่ส่ิงไหนเป็นส่ิงไม่สมดุล ส่ิงไหนไม่เป็นความสะดวกสบาย 

 ส่ิงไหนไม่มีประโยชนแ์ละส่ิงไหนไม่เขา้กบัจุดประสงคข์องความตอ้งการ 
 

จากภรรยาผม ผมจึงไดรั้บการสนบัสนุนในการเร่ิมตน้กบัการทาํงานกบัผูห้ญิง และ 

ตอนผมแก่ลง ผมกถู็กจาํคุกอยูบ่่อยๆ บางคร้ังกอี็กสองปี อีกหกปี ฯลฯ มนัทาํใหผ้ม มีเวลา

วา่งสาํหรับการคิด เม่ือผมเห็นภรรยาผมเจรจากบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีกาํลงัพาผม 

ไปเขา้คุก เธอพูดกบัเขาวา่ “ถา้คุณเอาสามีฉนัเขา้คุก ฉนักจ็ะออกไปเป็นนกัการเมืองแทน 

เขาและทาํงานท่ีสามีฉนัทาํ" มนัทาํใหผ้มมีความภาคภูมิใจมากในภรรยาของผม เธอเป็น 

คนท่ีมีอิทธิพลต่อผม ทาํใหผ้มเห็นความตอ้งการของผูห้ญิง 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านมีการต่อตา้นระบบชั้นวรรณะของอินเดีย จุดใดในชีวิตของท่านท่ีทาํให ้

ท่านอยากมีคุณธรรม ใหทุ้กคนมีความเสมอภาคและมีความเคารพต่อมนุษยทุ์กคน 
 

คานธีตอบ: มนัอยูใ่นทุกจุดของชีวิตของผม เร่ิมตัง่แต่เป็นเดก็ ผมไม่เคยใชชี้วิตแบบมีชั้น 

วรรณะ มนัเป็นการท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเราจะไปผลกัดนัคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นใตอ้าํนาจของเรา 
 

ฝร่ังถาม:  ถา้ท่านมองยอ้นกลบัไปดูเร่ืองอดอาหารอยา่งยาวนานของท่าน ท่านยงัคิดวา่มนั 

มีคุณค่าอยูห่รือเปล่า 
 

คานธีตอบ: ผมคิดวา่มนัมีค่ามากทีเดียว ผมไม่เขา้ใจวา่ทาํไมบุคคลท่ีทนัสมยัไม่เตม็ใจ 

ท่ีจะยอมอดอาหารพ่ือศึกษาตวัเองและเอามลพิษออกไปจากร่างกาย มนัมีคาํพงัเพยมาก 

มายท่ีจะสอนเราในเร่ืองน้ี “คุณจะไม่รู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีคุณมี จนกวา่คุณไดพ้ลดัพราก 

จากมนั” ดงันั้นการท่ีเราอดหรือวา่ไม่มีในส่ิงท่ีเราตอ้งการ จึงทาํใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีเรามี 

อนัน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก 
 

ฝร่ังถาม: ชาวฮินดูผูค้ลัง่ศาสนาลอบสงัหารท่านเพราะเขาคิดวา่ท่านเห็นใจพวกอินเดีย 
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มุสลิมในขณะท่ีท่านกาํลงัพยายามท่ีจะหยดุการฆาตกรรมระหวา่งชาวมุสลิม ชาวซิกข ์

และชาวฮินดู ท่านไดเ้ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือไม่ 
 

คานธีตอบ: ผมไม่เคยเขา้ขา้งฝ่ายใด ผมไม่มีความสนใจในการเขา้ขา้ง เพราะการเขา้ขา้ง 

กบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ไดช่้วยใหผ้มดีข้ึน มนัเป็นเป้าหมายอนัสูงสุดของผมท่ีบา้นเมืองไม่ 

คิดท่ีจะแตกแยก การแตกแยกเกิดจากความโกรธและการมีทิฐิมานะ เม่ือผมรู้วา่ถา้ผม 

สามารถสงบความขดัแยง้ของพวกคนภายในได ้พวกกลุ่มต่างๆกไ็ม่มีความจาํเป็นในการ 

แบ่งแยก บ่อยคร้ังท่ีการกระทาํเกิดข้ึนโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อกนั มนัเป็นเพราะ 

ตวัทิฐิมานะและจิตถูกความหลงครอบงาํ เพราะจิตถูกสอนใหเ้ป็นอยา่งนั้น มนัจึงสร้าง 

ความเสียหายอยา่งมากในหวัใจ  
 

ฝร่ังถาม:  มีเหตุผลอนัใดในโลกวิญญาณท่ีท่านจะตอ้งตายในตอนนั้น? 
 

คานธีตอบ: ผมไม่เคยกลวัความตาย มนัจึงทาํใหชี้วิตของผมง่าย ผมรู้ในความเป็นจริง 

วา่มนัไม่มีความเจบ็ปวดไม่มีความอนัตรายท่ีสามารถทาํใหผ้มเป็นทุกขไ์ด ้นอกจากผมจะ 

ตอ้งการใหม้นัมีความรู้สึกเป็นเช่นนั้น ผมรู้วา่การตายของผมตอ้งเป็นเสียงท่ีดงัลัน่เพ่ือ 

ช่วยใหค้นมีความเห็นอกเห็นใจต่อกนัและมีความเมตตาเกิดข้ึนในใจของเขา 
 

วนัท่ีผมตาย ผมใหค้วามนบัถือกบัคนท่ีมายงิผม ผมโคง้คาํนบัใหก้บัผูช้ายคนนั้นและผม 

จาํไดว้า่ไดย้นิเสียงปืนหลายคร้ัง ดงันั้นมนัจึงมีกระสุนหลายนดั แต่ผมไม่มีความเจบ็ปวด 

และกต็าย พวกคนรอบขา้งผมไม่จบัผมไว ้พวกเขากาํลงัพยายามท่ีจะมัน่ใจในสถานการณ์ 

แต่ผมเห็นตวัเองลม้ลงไปท่ีพ้ืนดิน มนัไม่ไช่พ้ืนคอนกรีต มนัเป็นผงดินและผมกต็าย ผมรู้ 

วา่ในขณะนั้นชีวิตของผมจะเป็นเสียงท่ีดงักวา่เสียงอ่ืนใดในโลก และมนัตอ้งมีการตาย 

ของผมแบบน้ี จึงจะทาํใหค้นยอมฟังในหวัใจของตนเอง ผมรู้สึกขอบคุณการตาย 

 มนัเป็นตอนจบท่ีดีสาํหรับเร่ืองของชีวิต 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัระดบัตาํแหน่งท่ีเขาใหท่้านและเรียกท่านวา่ มหาตมะ 

นกับุญผูย้ิง่ใหญ่ 
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คานธีตอบ: ผมไม่ไดไ้ปขอตาํแหน่ง ผมไม่จาํเป็นท่ีตอ้งใชม้นั ส่ิงท่ีผมตอ้งการคือให ้

ทุกคนรู้สึกความสงบสุข นัน่คือเป้าหมายของผม 
 

 ฝร่ังถาม:  ท่านพยายามท่ีจะหยดุการฆาตกรรมกบัพวกกลุ่มต่างๆในอินเดียและถา้ท่าน 

ยงัอยู ่ท่านจะทาํอะไรท่ีแตกต่างกวา่เดิมไหม 
 

คานธีตอบ: ผมไม่มีความเสียใจหรือเสียดาย ผมใชชี้วิตอยา่งคุม้ค่า เก่ียวกบัการหยดุในการ 

ฆาตกรรมกบัพวกกลุ่มต่างๆ มนัไม่ไดเ้ป็นงานของผม มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีผมตอ้งไปรับผดิชอบ 

ผมไม่รับผดิชอบในส่ิงท่ีคนอ่ืนกระทาํกบัผูอ่ื้น เป้าหมายของผมคือการเป็นครูและเป็นตวั 

อยา่ง ผมรู้สึกวา่ผมไดท้าํในระดบัท่ีดีท่ีสุดและสูงสุดท่ีผมสามารถทาํได ้
 

ฝร่ังถาม:  ท่านทุ่มเทชีวิตของท่านกบัการคน้พบความจริงหรือภาษาอินเดียท่ีเรียกวา่ "สตั

ยา" ดว้ยการเรียนรู้จากความผดิพลาดของท่านเองและการทดลองในตวัเอง ท่านระบุ 

วา่การต่อสูท่ี้สาํคญัท่ีสุดคือการเอาชนะความกลวัของตวัเองและความไม่มัน่คง 

ของตน ท่านสรุปความเช่ือของท่านเป็น "พระเจา้คือความจริง" แต่ต่อมาท่านเปล่ียน 

เป็น "ความจริงคือพระเจา้" ท่านยงัเช่ือในส่ิงเหล่าน้ีอยูห่รือเปล่า 
 

คานธีตอบ: คุณทาํงานดีมากในการสืบประวติัของผม ผมยงัเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีผมคน้พบทั้ง 

ในร่างกายและจิตใจ ผมปล่อยวางในหลายส่ิงเพ่ือคน้พบความเป็นจริง ปล่อยวางความ 

ตอ้งการ ปล่อยวางส่ิงท่ีล่อใจ ผมจึงหยดุความสมัพนัธ์ทางเพศ ทาํใหชี้วิตของผมเรียบง่าย 

และคนอ่ืนเห็นในตวัของผมวา่ ผม"ขาด" ผมขาดความมัง่คัง่ ผมไม่มีสไตลแ์ฟชัน่ 

ผมขาดในทางเลือก 
 

แต่สาํหรับผมมนักลายเป็นอิสระ เป็นเสรีภาพ 
 

ในปัจจุบนัผมเห็นในหลายวฒันธรรม ส่ิงนั้นกคื็อความปรารถนา ความอยาก ความตอ้ง 

การ ทาํใหเ้รามองไม่เห็นจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของหวัใจ จุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริงยอ่มนาํเรา 

ไปสู่ความเป็นจริง ทาํใหเ้ราไปเห็นพระเจา้ (อนตัตา) ไปพบความสุขอนัแทจ้ริงท่ีไม่มี 
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เง่ือนไข 
 

ผมคิดวา่เทคโนโลย ีการโฆษณาทางทีวีและอินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งมาก แต่

มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ตรงประเดน็ ถา้คุณกาํลงัพดูกบัผูใ้ดดว้ยการมีความแอบแฝงในความ 

ตอ้งการ คุณกก็าํลงัไปในทางท่ีผดิ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัคิดวา่พวกเรามีความแอบแฝงในความตอ้งการ เพราะพวกเราตอ้งการรู้จกั 

ท่านมากข้ึน ทาํไมท่านจึงใหเ้ราสมัภาษณ์ท่านในวนัน้ี 
 

คานธีตอบ: เพราะผมรู้วา่คุณจะไม่เปล่ียนคาํพดูของผมหรือแกไ้ขเร่ืองราวของผม 

ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เป็นความตอ้งการท่ีมีความแอบแฝงปนอยูด่ว้ย ส่ิงท่ีคุณทาํ 

กบัคาํตอบท่ีคุณไดรั้บและถา้มนัตอบสนองตวัเอง มนัจึงจะเป็นความตอ้งการท่ีมีความ 

แอบแฝง 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่พวกเราไม่ตอ้งการเปล่ียนคาํพูดของท่าน ท่านพดูถึงเร่ืองหยดุความสมัพนัธ์ 

ทางเพศ แต่มีคนกล่าววา่ท่านเคยใหเ้หลนผูห้ญิงของท่านมานอนเปลือยกายอยูบ่นเตียง 

อนัน้ีเป็นความจริงหรือเปล่า 
 

คานธีตอบ: มนัไม่ใช่เร่ืองเพศสมัพนัธ์ระหวา่งผมและเหลน ส่ิงท่ีสนบัสนุนใหผ้มทาํ 

เช่นนั้น ซ่ึงในโลกปัจจุบนัอาจจะคิดวา่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่สมควร คือผมตอ้งการใหเ้หลน 

เห็นวา่ร่างกายกคื็อร่างกาย มนัเป็นแค่เคร่ืองมือ มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเบือนหนา้หนี มนัแสดง 

ใหเ้ธอเห็นระดบัของความสุขสบาย แต่ไม่ใช่ระดบัของความใกลชิ้ด มนัเป็นบทเรียนและ 

เพียงการเล่น ไม่มีความต่ืนเตน้ทางอารมณ์หรือความสมัพนัธ์ทางเพศ ไม่มีความแปลก 

ประหลาด มนัเป็นเพียงแค่ส่ิงเฉยเมย เหมือนกบัเราหวีผม 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมเหลนของท่านจึงตอ้งถูกสอนในเร่ืองน้ี 
 

คานธีตอบ: แม่ของเดก็คนน้ีถูกทาํร้ายทางเพศและเร่ืองข่มขืนท่ีไดย้นิเป็นเร่ืองท่ีรบกวน 

จิตใจเดก็ การกระทาํของผมจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูช้ายแต่ละคนไม่เหมือนกนั  
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ไม่ใช่วา่ถา้ผูช้ายคนหน่ึงทาํเช่นนั้น ผูช้ายทุกคนกจ็ะทาํเช่นนั้น มนัเป็นการดึงความบาด 

เจบ็ออกจากแผลในใจและร่างกายของเขา 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดเช่นไรเก่ียวกบัผูท่ี้กินเน้ือสตัวจ์ากมุมมองของทางจิตวิญญาณ? 
 

คานธีตอบ: ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเลือกในวิธีท่ีพวกเขาเล้ียงตวัเอง แต่จากประสบการณ์ของผม 

ผมมีความรู้สึกวา่การบริโภคเน้ือทาํใหพ้ลงังานของเราหนกัในร่างกาย มนัสร้างความ 

ยากลาํบากมากข้ึนต่อร่างกายและทาํใหพ้ลงังานเราเดินไม่สะดวก 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อท่าน 
 

คานธีตอบ: มีตอนท่ีผมเป็นหมาป่าโคโยต้ี ผมอาศยัอยูใ่นท่ีสวยงาม มนัเป็นป่าท่ีมีตน้ไม ้

ตรงเรียงกนัเป็นแถว มีความสมบูรณ์มาก มีหิมะตกบนพ้ืนดิน หมาป่ามีเอวท่ีบางมาก แต่

ดา้นหนา้ของมนัมีความหนาแขง็แรง มีขนหนาท่ีดูเรียบร้อยและสวยงาม ไม่มีรอยแผล 

และไม่สกปรก เป็นสตัวท่ี์สวยงาม 
 

ผมเป็นหมาป่าตวัผู ้ครอบครัวหมาป่าอยูก่นัเป็นฝงู ทุกตวัมีบทบาทท่ีเฉพาะเจาะจง การ

ส่ือสารจึงมีความลึกซ้ึงเพราะพวกเราไม่ไดใ้ชภ้าษา พวกเราใชเ้พียงอารมณ์ความรู้สึก 

เฉพาะเสียงหอนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีอยูภ่ายใน 
 

เพราะผมเป็นผูน้าํ ผมตอ้งออกไปหาทิศทางในการหาอาหาร และเม่ือผมคน้พบ ผมกจ็ะ 

เรียกร้องใหทุ้กตวัตามมา มนัข้ึนอยูก่บัผมวา่ ผมจะฆ่าเหยือ่หรือไม่ 
 

พวกมนัเป็นสตัวท่ี์น่ารักมาก พวกเขาชอบดูแลกนัและพวกเขาไม่โจมตีโดยไม่มี 

วตัถุประสงค ์โครงสร้างของครอบครัวหมาป่ามีความสมดุล มีช่วงเวลาของการถือศีล 

อดอาหารสาํหรับสมาชิกของครอบครัวหมาป่า มนัเป็นช่วงเวลาท่ีทาํใหจิ้ตใจสวา่งและ 

สวยงามภายในครอบครัว ผมตอ้งการท่ีจะสมัผสักบัส่ิงแบบน้ีในการเป็นมนุษย ์แต่เม่ือผม

มาเป็นมนุษย ์ผมสงัเกตเห็นวา่ครอบครัวของมนุษยไ์ม่มีขอบเขตแบบพวก 
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หมาป่า มนัจึงทาํใหผ้มรู้วา่ครอบครัวของผมมิไดมี้อยูแ่ค่ในสมาชิกของครอบครัว แต่ทุก

คนในโลก ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงท่ีเดินอยูบ่นโลกเป็นสมาชิกของครอบครัวผม มนัจึงทาํให้

ผมมีความหวาดหวัน่เพราะผมเป็นมนุษยต์วัเลก็ๆคนหน่ึงท่ีไม่มีเสียงท่ีจะ 

ดงัพอใหดึ้งชาวโลกมาเดินทางตามผม เหมือนกบัตอนท่ีผมเคยเป็นหมาป่าท่ีมีตาํแหน่ง 

เป็นผูน้าํ มนัจึงทาํใหผ้มตอ้งการสร้างความสงบและความสามคัคีเพ่ือตนเองและเพ่ือ 

คนอ่ืน ทาํใหพ้วกเราสามารถเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัได ้เป็นครอบครัวอนัเดียวกนัทั้งโลก 

ผมจึงคิดวา่ชีวิตท่ีผมเป็นหมาป่าเป็นชีวิตท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านไดม้าเกิดใหม่แลว้หรือยงั 
 

คานธีตอบ: ผมไดแ้ยกจิตของผมใหม้าเกิดใหม่แลว้ แต่ผมไม่บอกวา่ผมอยูท่ี่ไหนและผม 

มีการวางแผนท่ีจะไปเกิดใหม่อีกหลายรอบ 
 

ฝร่ังถาม:  ถา้ท่านไดม้าอยูใ่นโลกตอนน้ีแลว้ บทบาทของท่านคืออะไร 
 

คานธีตอบ: บทบาทของผมกย็งัเหมือนเดิม สร้างความสนัติสุข มนัจะเป็นการสร้างความ 

สมัพนัธ์ท่ีดีงามระหวา่งมนุษยแ์ละสตัว ์
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีท่านตายไป ท่านทาํงานอะไรในโลกวิญญาณ 
 

คานธีตอบ: ชีวิตในโลกวิญญาณเป็นส่ิงท่ีผมสร้างข้ึนมาเอง มนัเตม็ไปดว้ยความสุขและ 

วรรณคดี จุดประสงคข์องผมคือการอยูใ่นทุกแง่มุมของชีวิตท่ีผมไดรั้บจากชีวิตท่ีหลาก 

หลายและผมดึงประสบการณ์ต่างๆมารวมกนั ทาํใหผ้มเป็นวิญญาณท่ีสมบูรณ์แบบ 
 

ฝร่ังถาม:  ภารกิจของจิตวิญญาณท่านคืออะไรและท่านคิดวา่ท่านประสบความสาํเร็จหรือ 

ไม่ 
 

คานธีตอบ: ภารกิจของผมคือการเป็นตวัอยา่ง พวกเราไดพู้ดคุยถึงเร่ืองน้ีแลว้ในการ 

สมัภาษณ์และผมไดท้าํทุกอยา่งท่ีผมตอ้งการในชีวิตนั้น 
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ฝร่ังถาม:  ภารกิจอนัใดเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด? 
 

คานธีตอบ: ภารกิจนั้นคือการปล่อยวางใหผู้ค้นไดอ้ยูเ่ป็นตวัของตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดอยา่งไรเก่ียวกบัสถานะของความเป็นมนุษยใ์นขณะน้ี รวมทั้งอินเดีย? 
 

คานธีตอบ: มนัทาํใหน้ํ้าตาไหลมาท่ีหวัใจของผม น่ีคือเหตุผลท่ีวิญญาณผมตอ้งพบ 

กบัพวกพนกังานชายและหญิงของรัฐบาลทัว่โลก มนัคือเหตุผลท่ีผมขอแนะนาํให ้

ลูกหลานของผมดาํเนินการสร้างความสนัติสุขท่ีผมเคยทาํ เพ่ืองานน้ีจะไม่ถูกทอดท้ิง 
 

มนัคือเหตุผลท่ีผมกาํลงัใหก้ารสมัภาษณ์ เผือ่วา่หรือโดยบงัเอิญ มีคนมาอ่านขอ้มูล 

พวกน้ีและทาํใหเ้ขาเปล่ียนแปลงในการมองดูตวัเอง มนัมีหลายทางท่ีคนเราจะสามารถ 

เรียนรู้และส่ิงหน่ึงกคื็อการสมัภาษน์ในวนัน้ี อีกส่ิงหน่ึงกคื็อการอ่านหนงัสือ อีกส่ิงหน่ึง 

กคื็อการดูตวัอยา่งจากคุณอ่ืนท่ีเขาทาํ ผมแนะนาํใหค้นศึกษาตนเองอยูเ่สมอ มนัจะทาํให ้

เขาเติบโต รู้จกัความรู้สึกท่ีเป็นจริงและส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวิตและทุกอยา่ง 

ท่ีดีกจ็ะตามมาเอง 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนท่ีท่านเป็นมนุษย ์ท่านไดเ้รียนอะไร 
 

คานธีตอบ: ผมไดเ้รียนในความพยายาม ในการต่อสูแ้ละด้ินรน 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดวา่ท่านมีความสาํเร็จไหม 
 

คานธีตอบ: สาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  และท่านไดส้อนอะไร 
 

คานธีตอบ: ผมไดส้อนจากการเป็นตวัอยา่ง 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลกในช่วงสุดทา้ยของการสมัภาษณ์ 
 

คานธีตอบ: การหวัเราะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก  
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ฝร่ังถาม:  จริงเลย ฉนัมีคาํถามอีกขอ้ ถา้ความรู้สึกทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด ทาํไม 

พวกเราจึงมีสมองเพ่ือการคิด 
 

คานธีตอบ: สมองไม่ควรถูกมองวา่เป็นอวยัวะท่ีดอ้ยกวา่ เพราะวา่มนัทาํงานกบัหวัใจและ 

ใหพ้ลงังานกบัหวัใจ แต่ในวิวฒันาการของมนุษย ์การมีทิฐิมานะทาํใหส้มองตดัสินใจ 

ใชค้นจาํนวนมากใหม้าอยูภ่ายใต ้ปีกของมนั ใหทุ้กคนมาอยู ่ทั้งชาย หญิงและเดก็ 

ใหม้าอยูภ่ายใตข้องการมีทิฐิตวัตน และสอนใหพ้วกเขาเช่ือมัน่ในความคิดของการ มีถูก

และมีผดิ ทาํใหค้นเช่ือวา่มีคนท่ีแขง็แกร่งกวา่และเป็นผูน้าํและคนอ่ืนจะตอ้งทาํตาม อนัน้ี

ทาํใหส้มองถูกเปล่ียนแปลง ในทุกวนัน้ีเม่ือคุณกาํลงัถูกนาํเสนอดว้ยการตลาด หรือ วา่เขา

มีอิทธิพลต่อคุณในทางเร่ืองราว สมองของคุณจะตดัสินใจและยอมทาํตามผูอ่ื้น 

 แทนท่ีจะปล่อยใหห้วัใจ (ความสงบ) ของคุณเป็นผูน้าํและปล่อยใหห้วัใจ (ปัญญาจาก 

ความสงบ) บอกวา่ส่ิงน้ีมนัมีประโยชนต่์อคุณหรือไม่ ความรู้สึกอนัแทจ้ริงจะไม่สามารถ 

อยูไ่ดถ้า้เราไม่มีสมอง 
 

มนัไม่ใช่การต่อสูร้ะหวา่งสมองกบัหวัใจ ท่ีจริงแลว้พวกเขาตอ้งอยูร่่วมกนัและทาํงาน 

ร่วมกนั แต่เม่ือเรามองหาสาระสาํคญัอนัแทจ้ริงของความเป็นมนุษย ์มนักอ็ยูภ่ายในของ 

อารมณ์จิต ไม่ไดอ้ยูใ่นสมอง แต่พวกเขาทั้งสองฝ่าย (จิตและสมอง) ไม่ไดอ้ยูใ่นความ 

ขดัแยง้และมนักไ็ม่ใช่เร่ืองดี หรือ ไม่ดี (แต่อยูใ่นความเป็นกลางและมีความสมดุล) 
 

ฝร่ังถาม:  คาํถามสุดทา้ยของฉนักคื็อ ท่านคิดอยา่งไรกบัเวบ็ไซทข์องฉนั Channeling Erik 
 

คานธีตอบ: ผมแนะนาํใหคุ้ณดาํเนินการต่อเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวของคุณ ใหคุ้ณพูดจาก 

ความเป็นจริงของตวัเอง อยา่เปล่ียนตวัเองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของวฒันธรรม 

หรือความตอ้งการของผูอ่ื้นท่ีเขาเรียกร้อง 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากค่ะ มนัเป็นบทสมัภาษณ์ท่ียอดเยีย่มและฉนัช่ืนชมท่านมาก 

ท่านมหาตมะ คานธี ท่ีท่านไดเ้ปิดหูเปิดตาของฉนั ฉนัมีความปิติยนิดีและขอขอบคุณ 
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คานธีตอบ: ขอบคุณสาํหรับวนัน้ี 
 

ปัญญาธรรมจากมหาตมา คานธี 
 

1. อิทธิพลของวรรณกรรมสนบัสนุนใหผ้มไม่มุ่งเนน้ไปท่ีดา้นนอกของร่างกาย แต่รู้จกั

ความสาํคญัดา้นในของจิตตนเอง  

2. ทุกอารมณ์ท่ีเรามี มนัเป็นส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมา เพียงแต่วา่เราจะเลือกวางอารมณ์ตนเอง 

ใหไ้ปอยูท่ี่ตรงไหน 

3. การสูญเสียและความทุกขไ์ม่จาํเป็นตอ้งมีความโศกเศร้า แต่เราควรขอบคุณ 

ประสบการณ์น้ีมาก เห็นความละเอียดอ่อนและความสวยงามของประสบการณ์ 

4. วนัหน่ึงผมไปเห็นและสมัผสัประสบการณ์กบัการแบ่งแยกในหมู่ประชาชน 

ประสบการณ์นั้นสร้างแรงบนัดาลใจ จุดเป็นไฟข้ึนมาในใจและมนัไม่เคยหนีออกจากผม 

และไฟตวัน้ีเป็นพลงังาน มนัเป็นอาํนาจ มนัมีความอบอุ่น แต่มนัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั 

การทาํลาย 

5. ความเตม็ใจท่ีเราจะเป็นกลางไม่ใช่การรุกราน การรุกรานตอ้งมีความอยากใหเ้ป็น 

แบบน้ีหรือแบบนั้นปนอยูด่ว้ย แต่การท่ีเรายนิดีท่ีจะประพฤติในทางสงบสุข ในทาง 

ท่ีไม่รุนแรง ในทางท่ีมีการยอมรับ มนัจึงไม่อนุญาตใหมี้การรุกราน ความสงบสุขและ 

การรุกรานไม่สามารถท่ีจะนัง่อยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัได ้

6. การท่ีเราไม่ใชค้วามรุนแรงจึงทาํใหเ้รามีเวทีและรากฐานในการส่ือสารตรงไป 

ตรงมาและส่ือสารจากหวัใจ (ความสงบ)  

7. ในช่วงท่ีผมอดอาหาร มนัทาํใหผ้มตระหนกัถึงการเป็นท่ีพ่ึงของตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง 

จาํเป็นมากเพราะมนัทาํใหผ้มเป็นอิสระจากอิทธิพลของคนอ่ืน ของเพ่ือนหรือแมก้ระทัง่ 

หมอแพทย ์มนัทาํใหผ้มมีความเป็นอิสระในทนัทีทนัใด 

8. มนัเป็นการท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเราจะไปผลกัดนัคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นใตอ้าํนาจของเรา 

9. ผมไม่เขา้ใจวา่ทาํไมบุคคลท่ีทนัสมยัไม่เตม็ใจท่ีจะยอมอดอาหารพ่ือศึกษาตวัเองและ 

เอามลพิษออกไปจากร่างกาย มนัมีคาํพงัเพยมากมายท่ีจะสอนเราในเร่ืองน้ี “คุณจะไม่รู้ 
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และเขา้ใจในส่ิงท่ีคุณมี จนกวา่คุณไดพ้ลดัพรากจากมนั” ดงันั้นการท่ีเราอดหรือวา่ไม่มี 

ในส่ิงท่ีเราตอ้งการ จึงทาํใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีเรามี อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก 

10. การแตกแยกเกิดจากความโกรธและการมีทิฐิมานะ  

11. ผมรู้วา่การตายของผมตอ้งเป็นเสียงท่ีดงัลัน่เพ่ือช่วยใหค้นมีความเห็นอกเห็นใจต่อ 

กนัและมีความเมตตาเกิดข้ึนในใจของเขา 

12. ผมรู้สึกขอบคุณการตาย มนัเป็นตอนจบท่ีดีสาํหรับเร่ืองของชีวิต 

13. การต่อสูท่ี้สาํคญัท่ีสุดคือการเอาชนะความกลวัของตวัเองและความไม่มัน่คงของ 

ตน  

14. ความปรารถนา ความอยาก ความตอ้งการ ทาํใหเ้รามองไม่เห็นจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง 

ของหวัใจ จุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริงยอ่มนาํเราไปสู่ความเป็นจริง ทาํใหเ้ราไปเห็นพระเจา้ 

(อนตัตา) ไปพบความสุขอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 

15. ร่างกายกคื็อร่างกาย มนัเป็นแค่เคร่ืองมือ มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเบือนหนา้หนี  

16. ผมมีความรู้สึกวา่การบริโภคเน้ือทาํใหพ้ลงังานของเราหนกัในร่างกาย มนัสร้างความ

ยากลาํบากมากข้ึนต่อร่างกายและทาํใหพ้ลงังานเราเดินไม่สะดวก 

17. ชีวิตในโลกวิญญาณเป็นส่ิงท่ีผมสร้างข้ึนมาเอง มนัเตม็ไปดว้ยความสุขและวรรณคดี 

จุดประสงคข์องผมคือการอยูใ่นทุกแง่มุมของชีวิตท่ีผมไดรั้บจากชีวิตท่ีหลากหลายและผม

ดึงประสบการณ์ต่างๆมารวมกนั ทาํใหผ้มเป็นวิญญาณท่ีสมบูรณ์แบบ 

18. มนัมีหลายทางท่ีคนเราจะสามารถเรียนรู้และส่ิงหน่ึงกคื็อการสมัภาษณ์ในวนัน้ี อีกส่ิง

หน่ึงกคื็อการอ่านหนงัสือ อีกส่ิงหน่ึงกคื็อการดูตวัอยา่งจากคุณอ่ืนท่ีเขาทาํ ผมแนะนาํให้

คนศึกษาตนเองอยูเ่สมอ  

19. การหวัเราะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก :-) 

20. เม่ือเรามองหาสาระสาํคญัอนัแทจ้ริงของความเป็นมนุษย ์มนักอ็ยูภ่ายในของอารมณ์ 

จิต ไม่ไดอ้ยูใ่นสมอง แต่พวกเขาทั้งสองฝ่าย (จิตและสมอง) ไม่ไดอ้ยูใ่นความขดัแยง้ และ 

มนักไ็ม่ใช่เร่ืองดี หรือ ไม่ดี (แต่อยูใ่นความเป็นกลางและมีความสมดุล) 

********************************************************************* 
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สัมภาษณ์วญิญาณจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ 

ประธานาธิบดลีาํดบัที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา 
 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะ ฉนัอยากจะถามท่านในเร่ืองต่างๆ ฉนัแน่ใจวา่

ท่านมีความเคยชินกบัการสมัภาษณ์ 
 

เคนเนด้ีตอบ: ถามไดเ้ลยครับ 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านประธานาธิบดี ตอนท่ีท่านเป็นมนุษย ์ภารกิจของ

ท่านบนโลกมนุษยคื์ออะไร? 
 

เคนเนด้ีตอบ: ภารกิจของผมในชีวิตท่ีเป็นประธานาธิบดีคือการช่วยใหผู้ค้นรวมตวักนั 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหทุ้กคนในประเทศผนึกเป็นเสียงเดียวกนั ทาํใหพ้วกเขา 

สร้างความสามคัคีและความเจริญกา้วหนา้ 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยและการสร้างความสามคัคีใหก้บัพวกผูค้นหลายเผา่ 

พนัธ์ุ (ผวิขาว ผวิดาํ ผวิเหลืองชาวเอเชีย ชาวอินเดียนแดงและชาวฮิสแปนิก) ในประเทศ 

ชาติใช่ไหม 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมมีความภาคภูมิใจในตวัเองวา่ผมไม่เห็นความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการแบ่ง 

แยกเผา่พนัธ์ุในตอนท่ีผมเขา้มาทาํงานเป็นประธานาธิบดี 
 

ถา้คุณถามวา่ผมใหโ้ครงสร้างกบัคนทัว่ไปเพ่ือใหมี้สิทธิเท่าเทียมกนัและมนัเก่ียวขอ้งกบั 

เร่ืองชนกลุ่มนอ้ย มนักใ็ช่ มนัเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายของชาวอเมริกนั ทุกเผา่ 

พนัธ์ท่ีเกิดในอเมริกาเป็นชาวอเมริกนั ไม่เก่ียวกบัสีผวิ เพียงในไม่ก่ีปีนานมาน้ีท่ีผมไดเ้ห็น 

ความพยายามของผมไปถึงบางส่วนของศกัยภาพ แต่มนักย็งัไม่ครบถว้น มนัไม่ใช่แค่ 

การมีประธานาธิบดีชาวผวิดาํเป็นคนแรกอยา่งโอบาม่า เวลาผมฟังภาษาท่ีเดก็กาํลงั 
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ใชก้นัในโลกปัจจุบนั มนัไม่ใช่ภาษาเดียวกบัท่ีพ่อแม่ของพวกเขากาํลงัใช ้ดงันั้นมนัจึงยงัมี 

ช่องโหว ่(การแตกแยก) ระหวา่งกลุ่มเดก็และกลุ่มผูใ้หญ่ 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านประธานาธิบดีหมายถึงช่องโหวท่ี่ทาํใหค้นมีความเขา้ใจผดิต่อกนั? ท่าน

หมายถึงพวกเดก็ท่ีไม่เขา้ใจผูใ้หญ่ พวกเดก็รุ่นน้ีอายเุท่าไร 
 

เคนเนด้ีตอบ: เดก็ท่ีมีอายรุะหวา่ง 12 ถึง 18 ปี 
 

ฝร่ังถาม:  ความเป็นเอกภาพทาํใหไ้ม่มีการแบ่งแยกกบัพวกผูค้นเผา่พนัธ์ุต่างๆ จึงเป็นการ 

ท่ีท่านประธานาธิบดีใหสิ้ทธ์ิกบัประชาชน ใหทุ้กเผา่พนัธ์ุมีสิทธิเท่าเทียมกนั เพราะใน 

สมยันั้นพวกชนกลุ่มนอ้ยยงัไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
 

เคนเนด้ีตอบ: ถูกตอ้ง 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของท่านหรือเปล่าท่ีท่านตอ้งตายในตอนนั้น 
 

เคนเนด้ีตอบ: คนชอบถามผมในเร่ืองน้ี ใช่ มนัเป็นโชคชะตาของผมท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
 

เคนเนด้ีตอบ: มนัเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มนัเป็นช่วงเวลาท่ีสมบูรณ์ เม่ือคุณใส่นํ้ ามนั 

ลงบนกองไฟ มนักท็าํใหไ้ฟลุกไหมข้ึ้นอยา่งรุนแรง มนัเป็นโอกาสในอาชีพของผมท่ีจะ 

กา้วออกไปและใหค้วามรับผดิชอบต่อประชาชน ผมมีความโศกเศร้าอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเห็น 

ลูกเดก็ๆและครอบครัวของผมมีความทุกขท์รมานในการสูญเสียผมไป แต่ผมกมี็ความ 

ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ห็นประชาชนดาํเนินงานต่อในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมท่านประธานาธิบดีตอ้งตายแบบนั้น ทาํไมไม่ตายดว้ยโรคหวัใจ ทาํไม 

ตอ้งตายใน 
 

เคนเนด้ีตอบ: ในท่ีสาธารณะกลางเมือง มนัเป็นความจาํเป็นท่ีผมตอ้งตายแบบนั้นเพ่ือให ้

ประชาชนเห็นความทุจริตของสาํนกังานการเมือง 
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ฝร่ังถาม: ทาํไมการตายของท่านจึงแสดงถึงความทุจริตของสาํนกังานการเมือง 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมรู้วา่มนัเป็นอนัตรายในการเดินทางของผมไปท่ีรัฐเทก็ซสั 

ไม่มีประธานาธิบดีในอดีตหรือในอนาคตท่ีจะถูกฆ่าอยา่งน่าพิศวง มนัมีการวางแผนอยา่ง 

รอบคอบและคุณอาจจะประหลาดใจถา้คุณรู้วา่พวกเขามีการแอบดกัฟังผมและวางแผนท่ี 

จะฆ่าผมมาตั้งหลายปี ผูค้นผูใ้ดท่ีมีช่ือเสียงทางการเมือง อยา่งเช่น มาร์ติน ลูเทอร์คิง 

พวกเรารู้วา่ชีวิตของเราเป็นชีวิตสั้น เปลวไฟท่ีส่งแสงไม่สามารถอยูไ่ดน้าน มนัจะตอ้ง 

ถูกส่งต่อ ผมจึงส่งไฟผมต่อไปยงัประชาชน น่ีคือเหตุผลวา่ทาํไมผมจึงตอ้งตายในสถานท่ี 

สาธารณะ 
 

ฝร่ังถาม:  คนท่ีมาฆ่าท่าน คนท่ีช่ือ ลี ฮาวีย ์ออสวาลด ์คนคนน้ีเขาทาํดว้ยตวัเอง หรือวา่ 

มีคนสัง่อยูเ่บ้ืองหลงั 
 

เคนเนด้ีตอบ: ลี ฮาวีย ์ออสวาลด ์มีกลุ่มสนบัสนุนเขาอยูเ่บ้ืองหลงั แต่เขาไดรั้บขอ้มูลท่ี ไม่

จริงจากสาขาของรัฐบาลท่ีป้อนความเขา้ใจผดิใหก้บัเขา ทาํใหเ้ขาเกลียดชงัผม 
 

ฝร่ังถาม:  พวกสาขาของรัฐบาลตั้งใจท่ีจะทาํอยา่งน้ี 
 

เคนเนด้ีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมพวกเขาจึงเกลียดชงัท่านมาก 
  

เคนเนด้ี ตอบ: เพราะผมจะใหทุ้กคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงการเหยยีดสีผวิ ใหค้นผวิอ่ืนมีสิทธิเท่าเทียมกนักบัคนผวิขาว 
 

เคนเนด้ี ตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  คนพวกน้ีอยูใ่นสาขาใดของรัฐบาล พวกท่ีสงัหารท่าน 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมบอกไม่ได ้
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ฝร่ังถาม:  ทาํไมท่านจึงไม่เปิดเผยขอ้มูล เม่ือเร่ืองน้ีเกิดจากรัฐบาลรุ่นเก่าในอดีตและ 

ไม่ใช่พวกรัฐบาลในปัจจุบนั 
 

เคนเนด้ีตอบ: ถึงแมว้า่พวกท่ีฆ่าผมไม่มีชีวิตอยูใ่นโลกน้ีแลว้ โครงสร้างของสถาบนั 

สาํหรับหน่วยน้ีกย็งัมีอยูใ่นปัจจุบนั พวกบุคคลใหม่กย็งัเขา้มาทาํงานแบบทุจริต มนัเป็น 

ความฝันอนัสูงสุดของผมท่ีจะมีรัฐบาลแบบไม่มีคอรัปชัน่ กอ็ยา่งท่ีคุณรู้ ระบบของรัฐบาล 

จะตอ้งถูกเปล่ียนใหมี้โครงสร้างใหม่ ในขณะน้ีระบบยงัเตม็ไปดว้ยคนท่ีมีความโลภ 

มากเกินไปและคนท่ีมีทิฐิมานะสูง จึงทาํใหป้ระเทศเราไม่มีอิสระจริง เพราะอุดมการณ์มนั 

ชนกนั 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนท่ีท่านเป็นมนุษย ์ท่านไดเ้รียนอะไร 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมไดเ้รียนเร่ืองความรับผดิชอบ รับผดิชอบในการแต่งงาน การงานท่ีผมทาํ 

รับผดิชอบในอุดมการณ์และมีความใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้น 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดวา่ท่านสาํเร็จหรือไม่ 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมคิดวา่ หา้สิบหา้สิบ 
 

ฝร่ังถาม:  และถา้มองจากโลกวิญญาณ ภารกิจของจิตวิญญาณของท่านมีความสาํเร็จหรือ 

เปล่า 
 

เคนเนด้ี ตอบ: สาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  และท่านไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

เคนเนด้ีตอบ: ในชีวิตของเคนเนด้ี ผมไดรั้บโอกาสท่ีดีท่ีไดเ้ป็นครูของสงัคม เป็นผูน้าํของ 

ประชาชนท่ีช่วยแสดงใหเ้ห็นวา่ทุกชีวิตท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศน้ีมีความมุ่งหมาย ทุกคน 

มีสิทธิท่ีจะพูดและใหค้นอ่ืนไดรั้บฟังและไดรั้บเกียรติในการเป็นมนุษย ์มนัเป็นการต่อสู ้

สาํหรับผมท่ีจะกา้วออกจากครอบครัวและไปอยูใ่นหวัใจของประชาชน 
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ฝร่ังถาม:  ท่านหมายถึงวา่ครอบครัวของท่านไม่มีความเช่ือในการมีสิทธิเท่าเทียมกนั? 
 

เคนเนด้ี ตอบ: ครอบครัวของผมมีความเช่ือในส่ิงนั้น แต่เขาไม่รู้ในวิธีการวา่จะทาํเช่นไร 

เขาปล่อยใหค้วามสะดวกสบายรักษาความปลอดภยัใหก้บัพวกเขา มนัจึงทาํใหเ้ขามอง 

เห็นโลกจากมุมแคบ ดงันั้นผมจึงรู้สึกวา่มนัเป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะช่วยขยายการมุมมอง 

ของทุกคนชาวอเมริกนัใหม้องเห็นในมุมกวา้งและสามารถรักทุกเผา่พนัธ์ุ ถา้จิตใจของ 

พวกเรารวมกนัเป็นหน่ึง ประเทศชาติกจ็ะมีความเป็นปึกแผน่ 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านคิดวา่ท่านมีความสาํเร็จในเร่ืองน้ีหรือเปล่า   

 

เคนเนด้ีตอบ: มีความสาํเร็จ เพราะวา่หลงัจากผมตาย ขบวนการสิทธิพลเมือง (Civil 

Rights Movement) กเ็กิดข้ึนในอเมริกา    

 

ฝร่ังถาม:  ท่านไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีท่านไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมรู้สึกโล่งใจมากเม่ือเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ ในตอนอยูใ่นโลกมนุษย ์

ผมรู้วา่มนัเป็นภาระและเป็นการต่อสูข้องผมท่ีผมกาํลงัทาํ ผมรู้วา่รัฐบาลของผมตอ้งมี 

ความแขง็แกร่งมากกวา่น้ี มีความแขง็แกร่งมากกวา่พวกรัฐบาลในอดีต ผมยอมสารภาพวา่ 

ผมมีความเบ่ือหน่ายกบัพวกสมาชิกสภา พวกน้ีเป็นพวกท่ีกระจอกงอกง่อยแต่เขาชอบ 

อา้งวา่ตนเองมีความยิง่ใหญ่ เขาเล่นการเมืองแบบสกปรก ผมพร้อมท่ีจะกลบัไปใชชี้วิต 

ส่วนตวั เป็นคนในครอบครัว แต่เพราะผมอยูใ่นตาํแหน่งประธานาธิบดี มนัจึงทาํใหผ้ม 

กลบัไปใชชี้วิตแบบคนธรรมดาไม่ได ้ตอนท่ีผมตายออกจากร่างกาย มนัจึงทาํใหจิ้ตใจของ 

ผมรู้สึกโล่งมาก 
 

ฝร่ังถาม:  ท่านไดม้าเกิดใหม่แลว้หรือยงั 
 

เคนเนด้ีตอบ: ยงั 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในตอนท่ีเป็น จอห์น เอฟ เคนเนด้ี  
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เคนเนด้ีตอบ: มีตอนท่ีผมไปเกิดท่ีประเทศองักฤษ เป็นเดก็ชายผวิขาว ผมอายสุามขวบ 

ผมถูกเล้ียงดูจากแม่และนา้หญิงสองคน พวกเขาไดแ้ต่งงานกบัคนร่ํารวย พวกสามีเขาไม่ 

อยูใ่นช่วงนั้น เขาพากนัไปรบในสงคราม ผมมีความสุขมากตอนเป็นเดก็ ผมวิ่งเล่นใน 

สวนครอบครัวเศรษฐี เป็นสวนท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม มีนํ้ าพุขนาดใหญ่มากเหมือน 

กบัในหนงัฮอลลีวูด้ ผมว่ิงอยา่งสบายและไร้กงัวล 
 

ผมไดย้นิช่ือผมถูกเรียก ผมจึงนัง่ลงและซ่อนตวัอยูก่บัพุ่มไม ้ไม่ใหใ้ครมองเห็น ผมแอบ 

ฟังพวกคนรับใชว้า่เขาพูดอะไรกนั เขาพูดถึงเร่ืองสงครามและความห่วงใยกบัครอบครัว 

ของเขา แต่ไม่มีใครในครอบครัวของผมพูดถึงคนรับใช ้ครอบครัวเศรษฐีของผมไม่มี 

ความสนใจในเร่ืองของลูกจา้ง มนัจึงเป็นคร้ังแรกท่ีผมตระหนกัวา่พวกคนอ่ืนกมี็ครอบ 

ครัวเหมือนผมเช่นกนั คนพวกน้ีเขาไม่ไดแ้ค่มารับใชผ้ม เม่ือผมไปถามแม่ของผมในเร่ือง 

น้ี แม่กบ็อกวา่ มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีพวกเราตอ้งไปสนใจกบัครอบครัวของพวกคนใช ้ทุกอยา่ง 

เป็นปกติ แต่ผมรู้สึกเสียใจเพราะแม่ผมไม่รู้จกัช่ือสามีของคนใช ้แม่ผมไม่มีความรู้เก่ียว 

กบัชีวิตของคนอ่ืน ผมอยากใหทุ้กคนมีความสุข ผมจาํไดว้า่ผมไปปลอบใจคนใช ้บอกเขา 

วา่ทุกอยา่งจะเป็นไปในทางท่ีดี ชีวิตนั้นจึงทาํใหจิ้ตวิญญาณผมตอ้งการใหทุ้กคนมองเห็น 

ในเร่ืองต่างๆของทุกๆคน 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากเลย ท่านมีอะไรท่ีจะบอกกบัชาวโลกอีกไหม 
 

เคนเนด้ีตอบ: ผมรักในคาํพดูของท่านมหาตมะ คานธี "ถา้เธออยากเห็นโลกใบน้ีเปล่ียน 

ไป เธอกต็อ้งเปล่ียนตวัเองไปในทางท่ีดีเสียก่อน" 
 

มนัเป็นความรับผดิชอบของเราท่ีตอ้งสอนคนถดัไป ไม่วา่เราจะอยูท่ี่ไหน บนรถเมล ์

บนรถไฟ กาํลงัยนืรออยูใ่นแถว มนัเป็นความรับผดิชอบของเราท่ีจะสอนและสอนโดย 

ไม่มีทิฐิมานะ ไม่ตอ้งการอะไรตอบแทน แต่สอนดว้ยความเมตตา ดว้ยความเห็นอกเห็นใจ 

และเพ่ือปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึน 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากค่ะ ฉนัรู้สึกเป็นเกียรติท่ีท่านใหส้มัภาษณ์ 
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เคนเนด้ีตอบ: ขอบคุณครับและขอใหคุ้ณมีความสุข 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณค่ะ ฉนัไดเ้รียนรู้อะไรมากมายจากท่าน 

ปัญญาธรรมจากจอห์น เอฟ เคนเนดี ้

1. ภารกิจของผมในชีวิตท่ีเป็นประธานาธิบดีคือการช่วยใหผู้ค้นรวมตวักนัในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหทุ้กคนในประเทศผนึกเป็นเสียงเดียวกนั ทาํใหพ้วกเขาสร้างความ 

สามคัคีและความเจริญกา้วหนา้ 

2. มนัเป็นความจาํเป็นท่ีผมตอ้งตายแบบนั้นเพ่ือใหป้ระชาชนเห็นความทุจริตของ 

สาํนกังานการเมือง 

3. ไม่มีประธานาธิบดีในอดีตหรือในอนาคตท่ีจะถูกฆ่าอยา่งน่าพิศวง มนัมีการวางแผน 

อยา่งรอบคอบและคุณอาจจะประหลาดใจถา้คุณรู้วา่พวกเขามีการแอบดกัฟังผมและวาง 

แผนท่ีจะฆ่าผมมาตั้งหลายปี  

4. ตอนผมเป็นมนุษย ์ผมไดเ้รียนเร่ืองความรับผดิชอบ รับผดิชอบในการแต่งงาน การงาน

ท่ีผมทาํรับผดิชอบในอุดมการณ์และมีความใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้น 

5. ผมรู้สึกวา่มนัเป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะช่วยขยายการมุมมองของทุกคนชาวอเมริกนัให ้

มองเห็นในมุมกวา้งและสามารถรักทุกเผา่พนัธ์ุ ถา้จิตใจของพวกเรารวมกนัเป็นหน่ึง 

ประเทศชาติกจ็ะมีความเป็นปึกแผน่ 

6. ตอนท่ีผมตายออกจากร่างกาย มนัทาํใหจิ้ตใจของผมรู้สึกโล่งมาก 

7. ถา้เธออยากเห็นโลกใบน้ีเปล่ียนไป เธอกต็อ้งเปล่ียนตวัเองไปในทางท่ีดีเสียก่อน 

8. มนัเป็นความรับผดิชอบของเราท่ีตอ้งสอนคนถดัไป ไม่วา่เราจะอยูท่ี่ไหน บนรถเมล ์

บนรถไฟ กาํลงัยนืรออยูใ่นแถว มนัเป็นความรับผดิชอบของเราท่ีจะสอนและสอนโดย ไม่

มีทิฐิมานะ ไม่ตอ้งการอะไรตอบแทน แต่สอนดว้ยความเมตตา ดว้ยความเห็นอกเห็นใจ 

และเพ่ือปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึน 

********************************************************* 
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สัมภาษณ์วญิญาณไมเคลิ แจ็กสัน นักร้องโด่งดงัชาวอเมริกนั 
 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณไมเคิล แจก็สนั คุณมีความรู้สึกเป็น

อยา่งไร 

บา้ง  
 

ไมเคิลตอบ: ผมสบายดีครับ 

 

ฝร่ังถาม:  ฉนัคิดวา่คุณเป็นคนท่ีมีจิตใจดีและมีธรรมะแต่วา่พวก 

ประชาชนมีความเขา้ใจผดิในเร่ืองส่วนตวัของคุณ ไมเคิลมีความเช่ืออะไรบา้งเก่ียวกบั 

ความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต และหลงัจากท่ีจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ความเช่ือ 

พวกนั้นเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
 

ไมเคิลตอบ: ความเช่ือของผมเก่ียวกบัความตาย มนัเปล่ียนแปลงไปตลอดเพราะผมได ้

ประสบการณ์จากหลายมุมมอง แม่ผมนบัถือศาสนาพยานพระยะโฮวา พ่อของผมไม่ได ้

เป็นคนเคร่งในศาสนา แต่เขาเป็นคนท่ีขยนั ชอบทาํงานมากและเช่ือวา่พวกลูกๆตอ้งอยู ่

ในโอวาทและฟังเขา จึงทาํใหผ้มตอ้งอยูใ่นกรอบของศีลธรรม แต่เม่ือผมไดรั้บ 

ประสบการณ์จากการมีช่ือเสียงและไดท่้องเท่ียวไปเห็นวฒันธรรมต่างๆ มนัทาํใหผ้มพบ 

วา่ความเช่ือทางศาสนาเป็นเร่ืองส่วนตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงผมกไ็ม่ไดเ้ช่ือเหมือนเขา 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ือแบบอะลุม้อล่วย ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ ใช่ไหม 
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ ผมคิดวา่ผมเป็นคนแบบนั้น ผมมีญาณในการมองเห็น 

 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไร 
 

ไมเคิลตอบ: เวลาผมหลบัฝัน ผมจะมีญาณในการมองเห็นวา่อะไรจะเกิดข้ึน บางคร้ังผม 

กเ็ห็นในตอนท่ีผมต่ืน มนัเหมือนกบัการหยัง่รู้ท่ีเกิดข้ึนในใจท่ีคนใชใ้นความคิดสร้าง 

สรรค ์แต่สาํหรับผม มนัจะเป็นคาํเตือนหรือสญัญาณบอกวา่ชีวิตของผมจะไปทางไหน 
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ผมจึงสามารถทาํนายความตายของตวัเอง ผมจาํไดว้า่ผมเคยบอกเพ่ือนสนิทไม่ก่ีคนวา่ 

ผมจะตายในตอนอายยุงัไม่มาก 
 

คุณพูดถึงเร่ืองความเขา้ใจผดิและผมคิดวา่ชีวิตของผมกเ็ป็นเช่นนั้น พอ่แม่ไม่เขา้ใจผม 

และพวกพ่ีนอ้งกมี็ความเขา้ใจผดิกบัผมเช่นกนั ในเร่ืองส่วนตวัของผมกไ็ม่มีใครเขา้ใจ  

ผมมีความใกลชิ้ดกบัเพ่ือนไม่ก่ีคนท่ีผมมีความสนิทสนม 
 

ฝร่ังถาม:  มนัคือดวงชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีจะตอ้งตายในตอนนั้น? 
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม  
 

ไมเคิลตอบ: ผมคิดวา่ส่ิงท่ีผมตอ้งการทาํในชีวิตมนัจบส้ินแลว้ 

 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนอะไรและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ไมเคิลตอบ: ผมรู้สึกวา่ผมควรพูดถึงเร่ืองการละเมิดต่อเดก็ ผมไม่ควรเกบ็เร่ืองน้ีไวเ้ป็น 

เร่ืองส่วนตวั 
 

ฝร่ังถาม:  เร่ืองท่ีคุณถูกทาํร้ายตอนเป็นเดก็ใช่ไหม  
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ ผมถูกทาํร้ายตอนเป็นเดก็ เร่ืองน้ีจึงทาํใหผ้มตอ้งการมีชีวิตเป็นส่วนตวั 

มากและตอ้งการช่วยเหลือเดก็คนอ่ืน ใหค้วามบนัเทิงกบัเดก็เพ่ือใหเ้ขามีความสุขเพราะ 

ตอนผมเป็นเดก็ ผมไม่ไดรั้บความสุขแบบน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  และเร่ืองท่ีคุณถูกกล่าวหาวา่คุณไปข่มขืนเดก็เป็นเร่ืองจริงหรือเปล่า 
 

ไมเคิลตอบ: ผมไม่เคยแตะตอ้งเดก็ในความสมัพนัธ์ทางเพศ ไม่เคยข่มขืนใคร ผมเพียง

ตอ้งการใหเ้ดก็ไดรั้บความสนุกสนานท่ีผมไม่ไดรั้บในตอนเยาวว์ยั 

 

ฝร่ังถาม:  สงัคมมนุษยน้ี์มีปัญหากบัความรัก พวกเขาจดัหมวดหมู่กบัความหมายของ 
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ความรักและมีเจตนาท่ีจะสร้างความหมายในแง่ลบ ทาํใหเ้ขาไม่ยอมรับวา่ความรักกคื็อ 

ความรัก ไม่วา่เราจะรักเดก็หรือรักผูใ้หญ่ ฉนัคิดวา่คุณไมเคิลไดม้าสอนเร่ืองความรักใน 

ส่ิงต่างๆ ขอใหคุ้ณพดูถึงวา่คุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ไมเคิลตอบ: ผมกมี็ความเช่ือแบบนั้นเช่นกนั ผมน่าจะสร้างความสมดุลเพ่ือใหผ้มได ้

รักษาจิตใจตนเองจากการท่ีผมถูกทาํร้ายในตอนเป็นเดก็ ใหค้นเห็นในการบาํบดั ฟ้ืนฟู 

ของจิตใจผม แทนท่ีจะเกบ็เร่ืองน้ีไวเ้ป็นเร่ืองส่วนตวั ถา้ผมเปิดเผยในเร่ืองน้ี บุคคลภาย 

นอกกจ็ะไดเ้ขา้ใจวา่ทาํไมผมจึงเป็นคนแบบนั้น 
  

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่เร่ืองน้ีเป็นความเสียใจหรือความเสียดายของคุณหรือเปล่า 
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ ผมน่าจะเปิดเผยในเร่ืองน้ี 

 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ไมเคิลตอบ: มนัเป็นความหวงัของผมท่ีทุกคนจะปฏิบติัต่อคนอ่ืนเช่นเดียวกบัการท่ีเขามี 

ความรักกบัสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ไมเคิลตอบ: ผมไดม้าเรียนในการเปิดจิตใจและไดรั้บคาํแนะนาํจากพลงังานท่ีบริสุทธ์ิท่ีมี 

อยูร่อบตวัเรา พลงังานนั้นกคื็อความรักอนัแทจ้ริงซ่ึงเป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ผมได้

เรียนในการเป็นทูตของความ เมตตากรุณา เรียนในการใชชี้วิตอยูใ่นสาธารณชน 

และยอมรับในหนา้ท่ีท่ีผมไดรั้บมอบหมาย 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณบอกเร่ืองความตายและเม่ือจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ไมเคิลตอบ: จิตใจของผมมีความเงียบสงบในตอนตาย ผมไม่มีการต่อสูด้ิ้นรนกบัความ 

ตาย มนัเป็นส่ิงท่ีเงียบสงบมาก ผมจาํไดว้า่จิตของผมออกจากร่างกายเหมือนกบัเป็นผ ี
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จิตออกมาจากร่างและเป็นวิญญาณอยูใ่นหอ้ง รู้สึกเหมือนใชเ้วลาไม่ก่ีนาทีหรือ เป็นเพียง

เส้ียววินาทีในการท่ีจิตมาอยูข่า้งนอกของร่างกาย มนัเหมือนกบัจิตผมถูกดึง 

ออกไปจากหวัไหล่และหวัใจของผม ทาํใหจิ้ตเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั มนัเหมือน 

กบัวา่มีคนมาเอ้ือมมือดึงผม กอดผมและดึงผมไปขา้งหลงั แต่ส่ิงนั้นมนัคือแสงพลงังาน 

มนัเป็นแสงท่ีสวา่งไสว แต่ผมไม่รู้สึกเจบ็ตากบัการเห็นแสง หลงัจากนั้นผมกมี็แต่การ 

ร้องไหน้ํ้ าตานอง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดพ้บใครไหมหลงัจากนั้น มีใครมาทกัทายคุณหรือเปล่า 
 

ไมเคิลตอบ: ผมไดพ้บทุกคนเลย ไดพ้บวิญญาณมากมายอยูท่ี่นัน่ ตอนผมร้องให ้ผมมี 

ความสุขมากเพราะวา่มนัเป็นการปลดปล่อยความทุกข ์ผมจาํไดว้า่ผมพบกบัวิญญาณของ 

เอลวิส เพรสลีย ์เพราะเขาเป็นพ่อตาของผม ผมไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวของเอลวิสตอนอยู ่

ในโลกมนุษย ์ผมไดพ้บกบัวิญญาณของปู่ยา่ตายาย ผมไดพ้บกบัวิญญาณของพ่ีชายผม 

ท่ีเสียชีวิตในตอนเป็นเดก็ ผมไดพ้บกบัวิญญาณมากมาย อยา่งเช่น ประธานาธิบดี 

โรนลัด ์เรแกน ผมจาํไดว้า่เม่ือตอนผมนัง่ลง มีวิญญาณอ่ืนมาบอกผมวา่มนัจบลงแลว้ และ

ผมรู้สึกดีใจมากเม่ือผมไดห้ลุดพน้ออกไปจากโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มและความคิดท่ีคุณมีหลงัจากท่ีคุณรู้วา่ 

คุณตาย สภาพแวดลอ้มเป็นลกัษณะอยา่งไร คุณอยูใ่นหอ้งหรืออยูใ่นท่ีไหน 
 

ไมเคิลตอบ: ผมอยูใ่นท่ีลอ้มรอบของหอ้งพกั มีกาํแพงสีขาว มีแสงสวา่งสดใส แต่ไม่วา่ผม 

จะเดินไปไกลเท่าไรกไ็ม่ชนฝาผนงั ท่ีจริงแลว้มนัเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง เม่ือผมมีความใกลชิ้ด 

กบัแสงมากข้ึนและเขา้ไปอยูก่บัพลงังานแรงสูง ผมรู้สึกวา่มนัมีแต่ความรัก มนัทาํใหผ้ม 

มองเห็นสภาพแวดลอ้ม มีภูมิทศัน ์มีอาคาร มีวิญญาณคน มีสถานท่ีอยูอ่าศยั มีสถานท่ี 

ท่ีวิญญาณเราสามารถเขา้มาในโลกมนุษย ์ใหวิ้ญญาณเขา้มาช่วยเหลือและทาํงานในโลก 

มนุษย ์มนัเป็นความประหลาดใจท่ีผมไดพ้บวา่อนตัตา (ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) เป็นระบบท่ีจดั 

ระเบียบ 
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ฝร่ังถาม:  และตอนน้ีคุณอาศยัอยูท่ี่ไหน  
 

ไมเคิลตอบ: ผมอยูบ่า้นท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยจิตตนเอง มีวิญญาณหลายคนท่ีอาศยัอยูก่บัผม 

แต่ท่ีจริงแลว้วิญญาณไม่จาํเป็นท่ีตอ้งจะมีบา้น เพราะพวกเราไม่ไดต่ื้นตอนพระอาทิตย ์

ข้ึนและนอนตอนพระอาทิตยต์ก วิญญาณไม่ไดกิ้นขา้ววนัละสามม้ือ ไม่ไดน้อนวนัละ 8  

ชัว่โมง มนัเป็นการใชชี้วิตคนละแบบ มีบางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษยแ์ละกมี็ความ 

แตกต่างในหลายๆดา้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณทาํงานอะไรอยูท่ี่นัน่ 
 

ไมเคิลตอบ: ผมเป็นกามเทพและหาคู่ใหก้บับุคคล ผมจดังานชุมนุมท่ีนาํวิญญาณคนมา 

ร่วมกนัเพ่ือใหเ้ขาไดพ้บกบัความรัก 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากค่ะและคุณทาํอะไรในเวลาวา่ง  
 

ไมเคิลตอบ: ผมมีความสนุกสนานกบัการเล่นดนตรีและร้องเพลง 

 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไร มีมุมมองอะไรใหม่ๆจากโลกวิญญาณ 
 

ไมเคิลตอบ: ผมรู้สึกมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนเม่ือผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณและไม่ได ้

อยูก่บัลูกสามคนของผม เม่ือผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณและไดพ้ลดัพรากจากลูก ผมจึงรู้ 

วา่ความคิดแบบน้ีเป็นความคิดของมนุษย ์มนัเป็นความประหลาดใจท่ีดีของผม 

และมีความสุขท่ีรู้วา่ ท่ีจริงแลว้พวกเราไม่ไดแ้ยกออกจากกนั พวกเรากย็งัอยูร่่วมกนั ผมก็

ยงันัง่อยูก่บัแม่ของผมและลูกของผมในชีวิตประจาํวนั ถึงแมว้า่เขาจะมองไม่เห็นผม 

พวกเขายงัรู้สึกวา่วิญญาณของผมอยูร่อบตวัพวกเขา และพวกเขากเ็ดินทางต่อไปสู่ชีวิต 

ท่ีเขาเลือก ไม่ไดเ้ดินในเสน้ทางของผม แต่เป็นคู่ขนานกนัไป ไม่ไดอ้ยูใ่นเงาของผม แต่อยู่

ขา้งๆผม 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณถึงตายในตอนนั้น 
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ไมเคิลตอบ: การตายของผมไม่ไดมี้อะไรเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนนอกจากผมเอง ถา้ ดร. เมอ

เรยไ์ม่ใหผ้มในส่ิงท่ีผมตอ้งการ ผมกจ็ะไปเอายากบัคนอ่ืน พวกผูค้นอยากเป็นเพ่ือน 

ผมและพวกหมอกไ็ม่ไดต่้างกนั ผมจึงไดรั้บในส่ิงท่ีผมตอ้งการ แต่ในท่ีสุดผมกกิ็นยา 

propofol มากเกินไป นัน่คือเหตุผลท่ีผมเสียชีวิต แต่ดร.เมอเรยพ์ยายามท่ีจะป้องกนั 

ตวัเองหลงัจากท่ีเขาตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณยอมรับผดิชอบในการตายของตวัเอง  
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ในการตายของผม แต่ผมไม่ไดมี้การเก่ียวขอ้งกบัการซ่อนหลกัฐาน 

อนันั้นเป็นส่ิงท่ีหมอเมอเรยท์าํเพ่ือปกป้องตวัของเขาเอง 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
 

ไมเคิลตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณฉนัไปเกิดเป็นเดก็ผูห้ญิงผวิขาวและครอบครัวมีสวนไร่ท่ี 

ใหญ่มาก ฉนัเป็นลูกคนเดียวในครอบครัว ทาํใหฉ้นัไม่มีเพ่ือนเล่นดว้ยและมีแต่ลูกของ 

คนผวิดาํท่ีเป็นทาสของครอบครัวฉนัในรัฐมิสซูรี ประเทศอเมริกา ฉนัจึงเล่นกบัเดก็ผวิดาํ 

และชอบดูแลพวกเขา เม่ือพวกเขาไดรั้บบาดเจบ็ ฉนักแ็อบเอาผา้พนัแผลและสบู่ไปให ้

เม่ือพ่อของฉนัมาเห็น เขาโกรธฉนัมากและตีฉนัแทบตายเพ่ือเป็นตวัอยา่งใหก้บัทาส 

เพ่ือใหพ้วกทาสกลวัพอ่ของฉนั ถา้เขาสามารถทาํอยา่งนั้นกบัลูกสาวของตนเองได ้

พ่อฉนักจ็ะลงโทษพวกทาสใหห้นกัมากกวา่นั้น มนัจึงทาํใหชี้วิตฉนัเปล่ียนไปและเป็น 

คนเล่นในสองทาง ทางหน่ึงกคื็อฉนัไม่อยากสุงสินและแบ่งปันอะไรต่อหนา้คนอ่ืน  

และอีกทางกคื็อเม่ือฉนัอยูส่่วนตวัและไม่มีใครเห็นฉนั ฉนักจ็ะช่วยและดูแลพวกทาส 

หรือคนท่ีฉนัรัก ฉนัคิดวา่ชีวิตนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตไมเคิล แจ๊คสนัเพราะนิสยัของเดก็ 

ผูห้ญิงคนนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัไมเคิล 
 

ฝร่ังถาม:  อะไรเป็นส่ิงท่ีคุณคิดวา่เป็นความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณในตอนเป็น 

มนุษยแ์ละส่ิงน้ีมนัเปล่ียนไปไหมหลงัจากท่ีคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 
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ไมเคิลตอบ: ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดของผมกคื็อเพลงท่ีผมไดท้าํ แต่เม่ือผมขา้มเขา้ 

มาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ ผมคิดวา่ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของผมคือการท่ีผมไดเ้ป็น 

พ่อ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัคิดวา่คุณคงรักในการเป็นบิดา 
 

ไมเคิลตอบ: ใช่ ผมรักในส่ิงนั้นมาก แต่ผมไม่ไดคิ้ดวา่มนัเป็นความสาํเร็จ มนัเป็นแรง 

บนัดาลใจมากกวา่ท่ีทาํใหผ้มมีความสุขกบัการดูแลลูก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีมุมมองอะไรใหม่ๆหลงัจากท่ีคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ท่ีคุณตอ้งการบอก 

ชาวโลก 
 

ไมเคิลตอบ: ถา้คุณไม่สามารถรักตวัเอง คุณกจ็ะไม่สามารถรักใครสกัคนได ้ผมขอร้องให ้

ทุกคนไปดูภายในของตนเองเพ่ือใหเ้ขารู้ความเป็นจริงของจิตและทาํใหเ้ขาสามารถรักทุก

คนไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข เป็นความรักอนัแทจ้ริง  
 

ฝร่ังถาม:  จากมุมมองของโลกวิญญาณ คุณทราบไหมวา่ทาํไมคุณถึงเป็นโรคผวิด่างขาว 
 

ไมเคิลตอบ: ถา้ผมดูจากมุมมองของโลกวิญญาณ โรคน้ีทาํใหผ้มเป็นคนกลาง เพราะ 

คนทัว่ไปคิดวา่ผมเป็นชาวผวิดาํ เม่ือโรคน้ีเกิดข้ึนกบัผม มนัทาํใหป้ระชาชนเปล่ียนมุม 

มองในความเห็นกบัเร่ืองสีผวิวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่สาํคญั 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณจึงผา่ตดัใบหนา้ของคุณบ่อยคร้ัง 
 

ไมเคิลตอบ: มนัเป็นเพราะวา่ผมไม่รักตวัเองในดา้นภายนอก (หนา้ตาของผม) และมนัมี 

ความเก่ียวขอ้งกบัการถูกทาํร้ายในตอนผมเป็นเดก็ แต่ผมเป็นคนท่ีรักภายในจิตใจของ 

ตนเอง เม่ือผมเป็นโรคผวิด่าง ผมจึงไม่อยากเป็นคนผวิดาํท่ีมีหนา้ตาเหมือนพวกคนโรค 

เผอืก ผมจึงเสริมจมูกใหค้มข้ึนใหเ้ขา้กบัผวิสีขาว แต่ผมผา่ตดับ่อยคร้ังเพราะผมไม่ชอบ 

ในผลของการเสริม ผมจึงอยากเปล่ียนมนัอีก  
 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



113 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากคุณไมเคิล แจค็สนั พวกผูค้นตอ้งการไดย้นิการสมัภาษณ์ของ 

คุณ ฉนัมีความเคารพนบัถือและดีใจมากท่ีฉนัไดถ้าม 
 

ไมเคิลตอบ: ขอบคุณครับ ขอใหคุ้ณอยูเ่ยน็เป็นสุข 

 

1. ผมถูกทาํร้ายตอนเป็นเดก็ เร่ืองน้ีจึงทาํใหผ้มตอ้งการมีชีวิตเป็นส่วนตวัมากและตอ้งการ 

ช่วยเหลือเดก็คนอ่ืน ใหค้วามบนัเทิงกบัเดก็เพ่ือใหเ้ขามีความสุขเพราะตอนผมเป็นเดก็ ผม

ไม่ไดรั้บความสุขแบบน้ี 

2. ผมไม่เคยแตะตอ้งเดก็ในความสมัพนัธ์ทางเพศ ไม่เคยข่มขืนใคร ผมเพียงตอ้งการให ้

เดก็ไดรั้บความสนุกสนานท่ีผมไม่ไดรั้บในตอนเยาวว์ยั 

3. ผมน่าจะสร้างความสมดุลเพ่ือใหผ้มไดรั้กษาจิตใจตนเองจากการท่ีผมถูกทาํร้ายในตอน 

เป็นเดก็ ใหค้นเห็นในการบาํบดั ฟ้ืนฟูของจิตใจผมแทนท่ีจะเกบ็เร่ืองน้ีไวเ้ป็นเร่ืองส่วนตวั 

 ถา้ผมเปิดเผยในเร่ืองน้ี บุคคลภายนอกกจ็ะไดเ้ขา้ใจวา่ทาํไมผมจึงเป็นคนแบบนั้น 

4. มนัเป็นความหวงัของผมท่ีทุกคนจะปฏิบติัต่อคนอ่ืนเช่นเดียวกบัการท่ีเขามีความรัก 

กบัสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา 

5. ผมไดม้าเรียนในการเปิดจิตใจและไดรั้บคาํแนะนาํจากพลงังานท่ีบริสุทธ์ิท่ีมีอยูร่อบ 

ตวัเรา พลงังานนั้นกคื็อความรักอนัแทจ้ริงซ่ึงเป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ผมไดเ้รียนใน 

การเป็นทูตของความ เมตตากรุณา เรียนในการใชชี้วิตอยูใ่นสาธารณชนและยอมรับใน 

หนา้ท่ีท่ีผมไดรั้บมอบหมาย 

6. จิตใจของผมมีความเงียบสงบในตอนตาย ผมไม่มีการต่อสูด้ิ้นรนกบัความตาย มนัเป็น 

ส่ิงท่ีเงียบสงบมาก  

7. หลงัจากผมตาย ผมไดพ้บวิญญาณมากมาย ผมร้องใหเ้พราะผมมีความสุขมาก มนัเป็น 

การปลดปล่อยความทุกข ์ 

8. ในโลกวิญญาณ ผมมีบา้นท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยจิตตนเอง มีวิญญาณหลายคนท่ีอาศยัอยูก่บั 

ผม แต่ท่ีจริงแลว้วิญญาณไม่จาํเป็นท่ีตอ้งจะมีบา้น เพราะพวกเราไม่ไดต่ื้นตอนพระอาทิตย ์
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ข้ึนและนอนตอนพระอาทิตยต์ก วิญญาณไม่ไดกิ้นขา้ววนัละสามม้ือ ไม่ไดน้อนวนัละ 8  

ชัว่โมง มนัเป็นการใชชี้วิตคนละแบบ มีบางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษยแ์ละกมี็ความ 

แตกต่างในหลายๆดา้น 

9. งานของผมในโลกวิญญาณคือการเป็นกามเทพและหาคู่ใหก้บับุคคล ผมจดังานชุมนุม 

ท่ีนาํวิญญาณคนมาร่วมกนัเพ่ือใหเ้ขาไดพ้บกบัความรัก 

10. ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดของผมกคื็อเพลงท่ีผมไดท้าํ แต่เม่ือผมขา้มเขา้มาอยูใ่น 

โลกวิญญาณแลว้ ผมคิดวา่ความสาํเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจของผมคือการท่ีผมไดเ้ป็นพ่อ 

11. ถา้คุณไม่สามารถรักตวัเอง คุณกจ็ะไม่สามารถรักใครสกัคนได ้ผมขอร้องใหทุ้กคน 

ไปดูภายในของตนเองเพ่ือใหเ้ขารู้ความเป็นจริงของจิตและทาํใหเ้ขาสามารถรักทุกคนได้

โดยไม่มีเง่ือนไข เป็นความรักอนัแทจ้ริง 

********************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณเอลซิาเบธ เทย์เลอร์ ดารานักแสดง 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณ เอลิซาเบธ เทยเ์ลอร์ คุณมีความรู้สึก 

เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

เอลิซาเบธตอบ: สบายดีค่ะ คุณเรียกฉนัวา่ ล๊ิซ กไ็ด ้
 

ฝร่ังถาม:  คุณล๊ิซ ส่ิงแรกฉนัขอแสดงความยนิดีท่ีคุณได ้

เดินทางกลบัไปสู่โลกวิญญาณ บา้นเก่าของพวกเรา 
 

เอลิซาเบธตอบ: ขอบคุณค่ะ ฉนัไม่คิดวา่ฉนัจะมีอายยุนื 

ขนาดนั้น (ตายตอนอาย ุ79) 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีปัญหาทางสุขภาพมากในช่วงหลงัของชีวิต แต่คุณเป็นคนท่ีอดทน 
 

เอลิซาเบธตอบ: มนัเป็นส่ิงท่ีน่าผดิหวงัในเร่ืองสุขภาพและสมองฉนัมีความเลอะเลือน 

ตอนวยัชรา 
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ฝร่ังถาม:  คุณเป็นคนท่ีประชาชนรักและนิยม ฉนัคิดวา่พวกคนอยา่งคุณและไมเคิล แจค็

สนั มาจากดาวดวงอ่ืน 
 

เอลิซาเบธตอบ: มนุษยทุ์กคนมาจากดาวดวงอ่ืน มาจากโลกวิญญาณหรืออนตัตา เพราะเรา 

เป็นพลงังานคล่ืนท่ีไม่ตวัตน 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ ถา้เรามองจากมุมของโลกวิญญาณ พวกเราเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน แค่เป็นคล่ืน 

พลงังาน คุณมีความเช่ืออะไรบา้งเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิตและเม่ือคุณเสีย 

ชีวิตไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือไม่ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ฉนัมีความเช่ือมากมายเก่ียวกบัศาสนาและเร่ืองจิตวิญญาณในตอนท่ีฉนั 

เป็นมนุษย ์ฉนัเคยเป็นชาวคริสเตียนและต่อมาฉนัเปล่ียนเป็นศาสนายวิ ฉนัรู้สึกมีความ 

ใกลชิ้ดกบัพิธีกรรมและความเช่ือของพวกเขา แต่ถา้คุณถามฉนัวา่ส่ิงสาํคญัอยูท่ี่จุดใด ฉนั

กจ็ะตอบวา่ ความสาํคญัอยูท่ี่จิตใจของเรา ไม่ไดอ้ยูก่บัศาสนาท่ีอยูใ่นกรอบรูปแบบ 

เม่ือฉนัพยายามไปหาคาํตอบจากภายนอก มนักท็าํใหฉ้นัหลง ฉนัพบวา่ตวัเราเองเป็นคน 

ท่ีจะสามารถคน้หาคาํตอบเหล่าน้ีในจิตใจของตนเอง ศาสนาท่ีเป็นรูปแบบไม่สามารถท่ี 

จะทาํใหเ้รามองเห็น 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณตาย ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือไม่ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ความเช่ือของฉนัเปล่ียนไปเพราะฉนัมองเห็นธรรมะชดัเจนมากข้ึน 

หลงัจากท่ีฉนัตายออกจากร่างมนุษย ์ฉนัหวัเราะอยา่งแรงเลยทีเดียวเพราะความลึกลบั 

ของโลกมนุษยจ์บลง ทาํใหฉ้นัรู้วา่พวกเราสามารถเดินเสน้ทางใดกไ็ดเ้พ่ือใหเ้กิดการ 

ตรัสรู้ภายในตวัเอง เพ่ือใหจิ้ตใจเราต่ืนและมองเห็นความเป็นจริง แต่เม่ือฉนักลบัไป 

ดูชีวิตในอดีต ฉนัมวัแต่หาความเป็นจริงท่ีอยูภ่ายนอก เม่ือฉนัตายออกจากร่าง ฉนัจึงรู้วา่ 

อ๋อ มนัอยูข่า้งในจิตใจของฉนัน่ีเอง มนัจึงทาํใหฉ้นัหวัเราะก๊ากและปลดปล่อยความทุกข ์

และความเขา้ใจผดิของฉนัออกไป 
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ฝร่ังถาม:  จิตคุณจึงไม่ไดอ้ยูใ่นความมืดมนอีกต่อไป 
 

เอลิซาเบธตอบ: ใช่ เพราะวา่พระเจา้หรืออนตัตา พลงังานท่ีเป็นส่ิงไม่มีตวัตนนั้น มนัอยู ่

ในทุกหนทุกแห่ง  
 

ฝร่ังถาม:  การตายของคุณเป็นเช่นไร 
 

เอลิซาเบธตอบ: มีความทุกขม์าก แต่เม่ือฉนัปล่อยวาง มนัจึงทาํใหฉ้นัหวัเราะก๊ากและ 

ปลดปล่อยความทุกขอ์อกไปจากจิตใจ  
 

ฝร่ังถาม:  คุณเห็นใครบา้งตอนคุณตาย 
 

เอลิซาเบธตอบ: ฉนัไดพ้บวิญญาณพ่อแม่ของฉนั ไดพ้บกบัวิญญาณของลุง ป้า นา้ อา 

ตอนฉนัตายฉนันึกวา่วิญญาณของฉนัจะลอยข้ึนไป แต่มนัมิไดเ้ป็นอยา่งนั้น พวกวิญญาณ 

ต่างๆท่ีฉนัมองเห็น เขาอยูร่อบขา้งฉนัอยูเ่สมอ 
 

ชีวิตของฉนัในโลกวิญญาณมีความสุขสบายยอดเยีย่มและมีความสวยงามคลา้ยคลึงกบั 

ตอนมีชีวิตอยูใ่นโลกมนุษย ์มนัเป็นความจริงท่ีจิตใจเราไม่สามารถตายได ้จิตเป็นอมตะ 

ท่ีน่ีทาํใหฉ้นัรู้สึกวา่ ฉนัอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้หรือความสุขอนัแทจ้ริง 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่ส่ิงแรกท่ีคุณไดท้าํหลงัจากท่ีคุณตายคือการหวัเราะ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ใช่ ฉนัหวัเราะก๊าก ฉนัรู้วา่ฉนัตายออกจากร่าง แต่จิตฉนัยงัสามารถ 

หวัเราะได ้การหวัเราะจึงทาํใหจิ้ตใจฉนัต่ืน 
 

ฝร่ังถาม:  คุณทาํงานอะไรในโลกวิญญาณ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ฉนัไม่ไดท้าํอะไรมากท่ีน่ีเพราะฉนัทาํงานมามากแลว้ตอนเป็นมนุษย ์

ฉนัจึงพกัผอ่นจิตใจของฉนัและเฝ้าดูครอบครัวท่ียงัอยูใ่นโลกมนุษยแ์ละยงัมีส่วนร่วม 

กบัเขา ส่งแรงบนัดาลใจจากจิตวิญญาณของฉนัไปถึงพวกเขา   
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ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตของเอลิซาเบธ เทยเ์ลอร์ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ฉนัมีอดีตชาติมากมายท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เป็นชีวิตท่ีอยูใ่นสายตาของ 

สาธารณชน ท่ีฉนัตอ้งยนืต่อหนา้คนอ่ืนและนาํเสนอตวัเอง ฉนัมีความช่ืนชอบในการ 

แสดงบนเวที ฉนัรักในการแสดงสาํหรับตวัเองและเพ่ือคนอ่ืน มีชีวิตหน่ึงท่ีฉนัชอบมาก 

ฉนัเป็นชาวโรมนั ในชีวิตนั้นฉนัเป็นผูช้าย ผมอยูใ่นช่วงสงครามและเป็นคนวางแผนเก่ียว 

กบัเร่ืองสงคราม ผมตอ้งคิดวา่จะทาํเช่นไร ตอ้งส่งทหารไปท่ีไหน ไปรบกบัใครและจะ 

ชนะพวกเขาไดอ้ยา่งไร แต่ผมไม่เคยไปรบเอง ผมอยูใ่นหน่วยวางแผนและไดรั้บการ 

คุม้ครอง ผมชอบคิดการสร้างออกแบบเหล่าน้ีเพ่ือไปรบและกป็กป้องประชาชนของ 

ชาวโรมนัและหาสถานท่ีบนัเทิงใหผู้ค้นอีกดว้ย 
 

ฝร่ังถาม:  คุณล๊ิชมีนิสยัท่ีชอบปกป้องคนอ่ืน อยา่งเช่น ปกป้องเพ่ือนดารา คุณร็อค ฮดัสนั 

และคุณไมเคิล แจค็สนั มนัเหมือนกบัคุณเป็นแม่ไก่ท่ีชอบดูแลลูกดว้ยการเอาลูกไก่มาอยู ่

ใตปี้กเพ่ือไม่ใหส้ตัวต์วัอ่ืนมารังแก 
 

เอลิซาเบธตอบ: ฉนัคิดวา่นิสยัน้ีมาจากอดีตชาติอ่ืนๆท่ีมีความฝังลึกอยูใ่นจิตใจ ชีวิตตอน 

เป็นชาวโรมนักมี็ผลกระทบต่อชีวิตของเอลิซาเบธ เทยเ์ลอร์ 
 

ฝร่ังถาม:  ความสาํเร็จอะไรเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจของคุณท่ีสุด? 
 

เอลิซาเบธตอบ: (หวัเราะ) ฉนัยงัอยูร่อด! 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนท่ีคุณมีชีวิตเป็นมนุษย ์คุณเห็นอะไรเป็นความสาํเร็จท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของคุณ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ทุกอยา่งของฉนัทั้งหมดคือความสาํเร็จ ฉนัไดเ้ป็นดารานกัแสดงท่ี 

ประสบความสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  และเม่ือคุณดูจากมุมมองของโลกวิญญาณ คุณยงัคิดวา่มนัเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ 

อยูห่รือไม่ 
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เอลิซาเบธตอบ: ถา้ดูจากมุมมองของโลกวิญญาณ ความรู้สึกของฉนักเ็ปล่ียนไป เพราะ 

ตอนฉนัเป็นมนุษย ์ฉนัมีส่วนร่วมกบัความมัง่คัง่, ชุดเส้ือผา้, วสัดุ, สร้างหนา้ตาใหฉ้นั 

สวยงามเพ่ือฉนัจะไดอ้ยูบ่นเวทีและฉนัเห็นส่ิงเหล่าน้ีเป็นความสาํเร็จของฉนั แต่เม่ือฉนั 

เสียชีวิตและขา้มมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัรู้สึกวา่มนัไม่มีความหมายอะไรเลย มนัเป็น 

เคร่ืองประดบัเลก็ๆนอ้ยๆ 
 

ฝร่ังถาม:  ในปัจจุบนัคุณคิดวา่อะไรคือความภาคภูมิใจของคุณมากท่ีสุด 
 

เอลิซาเบธตอบ: การท่ีฉนัสามารถอยูร่อด! อยูร่อดจากโรคภยัท่ีฉนัเป็นในตอนวยัเดก็ 

อยูร่อดจากการท่ีหนา้ตาของฉนัเปล่ียนไป อยูร่อดจากการตายของฉนั อยูร่อดจากการ 

แต่งงาน ความรัก การเป็นแม่และมีลูก การรับเล้ียงบุตรบุญธรรม การป่วยและเห็น 

เพ่ือนของฉนัเสียชีวิต การท่ีฉนัติดยาเสพติดและทุกๆอยา่ง มนัจึงทาํใหฉ้นัตระหนกัวา่ฉนั 

สามารถรอดมาไดจ้ากส่ิงพวกนั้น 
 

ฝร่ังถาม: คุณเป็นนกัสูชี้วิตท่ีเก่งจริงๆและรอดมาไดอ้ยา่งมีสีสนั ขอบคุณมากท่ีคุณให ้

สมัภาษณ์ 
 

เอลิซาเบธตอบ: ขอบคุณค่ะ  
 

ปัญญาธรรมจากเอลซิาเบธ เทย์เลอร์ 
 

1. หลงัจากท่ีฉนัตายออกจากร่างมนุษย ์ฉนัหวัเราะอยา่งแรงเลยทีเดียวเพราะความลึกลบั 

ของโลกมนุษยจ์บลง ทาํใหฉ้นัรู้วา่พวกเราสามารถเดินเสน้ทางใดกไ็ดเ้พ่ือใหเ้กิดการ 

ตรัสรู้ภายในตวัเอง เพ่ือใหจิ้ตใจเราต่ืนและมองเห็นความเป็นจริง  

2. ตอนฉนัตายฉนันึกวา่วิญญาณของฉนัจะลอยข้ึนไป แต่มนัมิไดเ้ป็นอยา่งนั้น  

พวกวิญญาณต่างๆท่ีฉนัมองเห็น เขาอยูร่อบขา้งฉนัอยูเ่สมอ 

3. มนัเป็นความจริงท่ีจิตใจเราไม่สามารถตายได ้จิตเป็นอมตะ  
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4. ฉนัมีอดีตชาติมากมายท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เป็นชีวิตท่ีอยูใ่นสายตาของสาธารณชน ท่ี

ฉนัตอ้งยนืต่อหนา้คนอ่ืนและนาํเสนอตวัเอง ฉนัมีความช่ืนชอบในการแสดงบนเวที ฉนั

รักในการแสดงสาํหรับตวัเองและเพ่ือคนอ่ืน  

5. ความภาคภูมิใจของฉนัคือการท่ีฉนัสามารถอยูร่อด 

 

สัมภาษณ์วญิญาณนาตาล ีวูด ดารานักแสดง 
 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณนาตาลี วดู คุณมีความรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง 

 

นาตาลีตอบ: สวสัดีค่ะ ฉนัสบายดี 
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดเช่นไรกบัข่าวของคุณ ตอนน้ีคดีของคุณถูกร้ือฟ้ืน

ข้ึนมาสอบสวนใหม่อีกคร้ังในปี 2554 หลงัจากท่ีคุณเสีย 

ชีวิตไปแลว้สามสิบปี คุณคิดวา่มีความผดิพลาดในการสอบสวน

ไหม 
 

นาตาลีตอบ: คุณอยากรู้ในเร่ืองการตายของฉนั 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ 

 

นาตาลีตอบ: ในช่วงนั้นฉนัอยูก่บักลุ่มผูค้น ฉนัไม่ไดอ้ยูเ่พียงคนเดียว พวกเรากาํลงัด่ืมไวน ์

และ คอ็กเทล พวกเราอยูบ่นเรือยอชท์สีขาวท่ีใชไ้มป้ระดบั มีสถานท่ีท่ีคุณสามารถไป 

อยูใ่นดา้นล่างของเรือ มนัจึงเป็นเรือขนาดใหญ่ ช่วงนั้นฉนัอยูก่บัสามี โรเบิร์ต วากเนอร์ 

เพ่ือนดารานกัแสดง คริสโตเฟอร์ วอลเคนและกปัตนัเรือ 
 

คริสโตเฟอร์ วอลเคน เป็นนกัเตน้รําท่ีเก่งมากและมีเสน่ห์ ฉนัเป็นคนท่ีชอบนกัเตน้รํา 

แต่ฉนัไม่เคยเป็นชูก้บัใคร ฉนัเพียงแค่ชอบพดูคุยกบัผูช้ายคนอ่ืนและชอบหยอกเล่น 

แต่สามีฉนัเป็นคนข้ีหึง  
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ฉนัทะเลาะกบัสามี ฉนัอยากออกจากเรือและกลบัเขา้ฝ่ัง แต่สามีฉนัมีอารมณ์รุนแรงและ 

โกรธฉนัมากและฉนักไ็ม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรเพราะเขาเป็นคนแบบน้ีมานานแลว้ ฉนัจึง 

บอกเขาวา่ เม่ือพวกเรากลบัข้ึนฝ่ัง ฉนัจะไม่ยอมใหเ้ธอมาขู่เขญ็ฉนัอีก ฉนัจะเปล่ียน 

ความสมัพนัธ์และไม่ใหส้ามีมาตะคอกฉนัอีก 
   

ฉนับอกเขาวา่ฉนัจะเปิดเผยความเป็นจริง บอกใหค้นอ่ืนรู้ในนิสยัท่ีแทจ้ริงของเขา เพราะ 

ในอดีต ฉนัปกปิดเร่ืองน้ีและไม่เคยเล่าใหค้นอ่ืนฟัง 
 

เม่ือฉนัพูดอยา่งน้ีกบัเขา หลงัจากนั้นฉนักถู็กทุบตีหลายคร้ังและกถู็กผลกัลงตกทะเล  
 

ฝร่ังถาม:  สามีคุณรู้ไหมวา่คุณจะจมนํ้ าตาย 
 

นาตาลีตอบ: เขาเดินหนีเพราะเขาเมา เขาเมามากและไม่มีสติท่ีจะสนใจหรือเรียกใหใ้คร 

มาช่วย เขาไม่รู้เลยวา่ฉนักาํลงัจะตาย 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่ในช่วงท่ีเขาเดินออกไป เขาไม่รู้เลยวา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัคุณ 

 

นาตาลีตอบ: ใช่ เขาไม่มีความคิด 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเช่ืออะไรบา้งเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
 

นาตาลีตอบ: ตอนฉนัเป็นเดก็ ครอบครัวของฉนัยา้ยบ่อย ฉนัมีประสบการณ์กบัความตาย 

เม่ือญาติท่ีใกลชิ้ดเสียชีวิตในตอนท่ีฉนัเป็นเดก็  
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นมนัทาํใหคุ้ณสงสยัเก่ียวกบัความตายและชีวิตหลงัจากความตายใช่ไหม? 

 

นาตาลีตอบ: ใช่ แต่พวกเราไม่ไดม้าร่วมกนัสวดมนต ์พวกเราเพียงมีความเขา้ใจวา่ มนัมี

ส่ิงท่ียิง่ใหญ่กวา่ความตายท่ีสามารถจะใหค้าํแนะนาํเรา ทุกอยา่งมีเหตุผล ฉนัจาํไดว้า่ 

แม่ของฉนัปลูกฝังใหฉ้นัเช่ือวา่มนัมีเหตุผลสาํหรับทุกอยา่ง 
 

ฝร่ังถาม: และเม่ือจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือ 
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ไม่ 
 

นาตาลีตอบ: เปล่ียนไปมากเลย หลงัจากฉนัตายออกจากร่าง ฉนัจึงรู้วา่ฉนัแบกภาระ 

มากมายจากครอบครัวของฉนั ในตอนท่ีฉนัเป็นมนุษย ์ฉนัไม่รู้วา่ฉนักาํลงัถือภาระในการ 

ดูแลคนมากมาย ฉนัถูกสร้างใหเ้ป็นคนท่ีมีจิตใจเขม้แขง็ในตอนเป็นเดก็และไม่เคยถูก 

บอกวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรสาํหรับเดก็ มนัเป็นเกมส์ท่ีฉนัถูกสอนใหแ้บกภาระแต่ฉนั 

กไ็ม่เสียใจ หลงัจากฉนัตายออกจากร่าง ฉนัจึงรู้วา่ความไร้เดียงสาและบริสุทธ์ิใจเป็น 

เช่นไร 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่จิตคุณปล่อยวางภาระ 

 

นาตาลีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: การตายของคุณและขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณเป็นเช่นไร มีความสงบไหม 
 

นาตาลีตอบ: ตอนแรกฉนัต่อสูก้บัความตาย ฉนัทาํทุกอยา่งเพ่ือใหมี้ชีวิตอยู ่ตอนนั้นฉนัไม่ 

เช่ือวา่ความตายกาํลงัจะเกิดข้ึนกบัฉนั ไม่คิดวา่จะเป็นจุดส้ินสุดของชีวิต ฉนัรู้สึกมีความ 

ส้ินหวงัเม่ือฉนัคิดถึงวา่คนจะเอาเร่ืองน้ีไปลงในหนงัสือพิมพ ์
 

เพราะฉนัเป็นดารานกัแสดงตั้งแต่เป็นเดก็ (เร่ิมแสดงหนงัตอนอาย ุ4 ขวบ) แม่ฉนัปลูกฝัง 

และสอนใหฉ้นัเช่ือวา่ฉนัถูกจบัตามองอยูเ่สมอ จึงทาํใหฉ้นัคิดถึงเร่ืองหนงัสือพิมพใ์น 

ตอนท่ีฉนักาํลงัจะตาย  

 

แต่เม่ือฉนัตายออกจากร่าง ฉนัจึงรู้วา่ความเช่ือเหล่านั้น ทั้งดีและไม่ดีกล็ะลายหายไปจาก 

ใจ ชีวิตหลงัจากการตายมีความง่ายดาย ไม่มีความซบัซอ้น พวกมนุษยเ์ราต่อสูอ้ยา่งหนกั 

เพ่ือสร้างความหมายและตีความใหก้บัส่ิงต่างๆ แทนท่ีเราจะอยูใ่นความรู้สึกท่ีเป็นจริง 

อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยย์งัขาดและไม่เขา้ใจ 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณต่อสูก้บัความตาย คุณกเ็ลยยอมมนัใช่ไหม 
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นาตาลีตอบ: ใช่ ฉนัยอมและไดย้นิคาํวา่ ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง  
 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มและความคิดของคุณหลงัจากท่ีคุณรู้วา่คุณได ้

ขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

นาตาลีตอบ: ส่ิงแวดลอ้มเป็นแสงอนับริสุทธ์ิ แสงสีขาว และแสงสีขาวกก็ลายเป็นช่องวา่ง 

เป็นส่ิงท่ีวา่งเปล่า หลงัจากนั้นฉนัเห็นวิญญาณผูค้นและเขากม็าพูดคุยกบัฉนั มาปลอบ 

โยนฉนั ฉนัไม่ทราบวา่ทาํไมพวกเขามีความกงัวลกบัฉนั ฉนัยงัไม่รู้วา่ฉนัตาย ฉนันึกวา่ 

ฉนัฝันไป ฉนัไม่คิดวา่ความตายจะมีความรู้สึกเหมือนกบัวา่เรายงัมีชีวิตอยู ่หลงัจากนั้น 

วิญญาณของพวกครอบครัวฉนั เพ่ือนและวิญญาณของพวกดารานกัแสดงกม็าหาฉนั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายไหมหลงัจากท่ีจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 

 

นาตาลีตอบ: ฉนัไม่ไดมี้โอกาสบอกชาวโลกวา่นิสยัอนัแทจ้ริงของสามีฉนัเป็นเช่นไร 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดบ้อกชาวโลกแลว้ในขณะน้ี คุณคิดวา่มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่า 

ท่ีคุณตายในตอนนั้น 
 

นาตาลีตอบ: เม่ือฉนัมองยอ้นกลบัไปดูชีวิตในตอนเป็นมนุษย ์ฉนัรู้สึกมีความยนิดีท่ีฉนัได ้

ตายในตอนนั้น เพราะจิตใจของฉนัในขณะนั้นไม่สามารถท่ีจะเลิกกบัสามี ถา้ฉนัอยูต่่อกบั 

เขา ชีวิตของฉนักย็ิง่จะแยล่ง ดงันั้นความตายจึงเป็นการช่วย 
 

ฝร่ังถาม:  และตอนน้ีชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 

 

นาตาลีตอบ: สวยงามมาก สวยงามมากค่ะ 
 

ฝร่ังถาม: คุณทาํอะไรท่ีนัน่ 
 

นาตาลีตอบ: ท่ีน่ีมีความสุขสบายและฉนัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ฉนัชอบช่วยเหลือผูค้น 

ท่ีถูกทาํร้ายล่วงละเมิดทางจิตใจและทางร่างกาย 
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ฝร่ังถาม:  ช่วยคนท่ีตายไปแลว้หรือคนท่ียงัอยูใ่นโลกมนุษย ์

 

นาตาลีตอบ: ช่วยคนท่ียงัอยูใ่นโลกมนุษย ์ฉนัทาํดว้ยการส่งแรงบนัดาลใจจากโลก 

วิญญาณไปถึงผูค้นในโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม: ฉนัอยากรู้วา่โลกวิญญาณของคุณเป็นเช่นไร 
 

นาตาลีตอบ: โลกวิญญาณของพวกเรามีคอนเสิร์ต หอ้งโถง หอ้งสมุดและมีหอ้งทาํงาน 

เป็นหอ้งประชุมสาํหรับพวกวิญญาณท่ีมีคล่ืนจิตคลา้ยคลึงกนั จุดประสงคข์องพวกเรา 

คือการช่วยเหลือมนุษย ์ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีน่ีคือการส่ือสาร พวกเรามีการสนบัสนุนทุก 

วิญญาณในทางดา้นจิตใจเพราะกลุ่มเรามีความสามคัคี มนัเป็นความรู้สึกท่ีดีมาก 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากเลย คุณอาศยัอยูท่ี่ไหน มนัมีรูปร่างเป็นอยา่งไร คุณมีบา้นหรือเปล่า 

 

นาตาลีตอบ: ส่ิงพวกนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นสาํหรับจิตวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม: ใช่เพราะคุณไม่มีร่างกาย คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรในโลกวิญญาณใน 

มุมมองใหม่ของคุณ 
 

นาตาลีตอบ: การอยูท่ี่น่ีทาํใหฉ้นัมีความเขา้ใจมากข้ึนในเร่ืองของโลกมนุษย ์ทาํใหฉ้นัรู้วา่ 

ฉนัไปทาํอะไรในโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดเ้รียนและไดส้อนอะไรตอนท่ีคุณอยูใ่นโลกมนุษย ์

 

นาตาลีตอบ: ตอนฉนัเป็นดารานกัแสดง นาตาลี วดู ฉนักไ็ดอ้ยูใ่นสายตาของสาธารณชน 

มายาวนาน แต่ท่ีจริงแลว้ฉนัชอบความสนัโดษ ฉนัคิดวา่ฉนัเขา้มาในโลกมนุษยเ์พ่ือเรียน 

เก่ียวกบัการอยูร่อด สร้างความปลอดภยัและใชชี้วิตในครอบครัวเพ่ือดูแลคนอ่ืนๆ แต่ไม่ 

ไดท้าํเพ่ือความยิง่ใหญ่หรือใหต้นเองมีฐิทิมานะ 
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดวา่คุณพบความสาํเร็จหรือไม่ 
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นาตาลีตอบ: ฉนัทาํดีท่ีสุดท่ีฉนัสามารถทาํไดแ้ละฉนัคิดวา่ฉนัไม่ไดส้าํเร็จ 100% 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์

 

นาตาลีตอบ: เร่ืองน้ีฉนัไม่ตอบเพราะมนัเป็นเร่ืองส่วนตวั 
  

ฝร่ังถาม: อะไรเป็นส่ิงท่ีคุณภูมิใจมากท่ีสุดในตอนเป็นมนุษย ์
 

นาตาลีตอบ: ฉนัไดมี้ลูกและเป็นแม่ 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณไปอยูใ่นโลกวิญญานแลว้ ความภาคภูมิใจของคุณเปล่ียนไปหรือ 

เปล่า 

 

นาตาลีตอบ: ไม่ ฉนัยงัภูมิใจในส่ิงน้ี 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
 

นาตาลีตอบ: มีอดีตชาติหน่ึงท่ีไม่ไดแ้ตกต่างมากนกั ในอดีตชาตินั้น ฉนัไปเกิดเป็นเดก็ 

ผูช้ายท่ีประเทศไอร์แลนด ์พ่อผมตายตอนผมอายส่ีุขวบ แม่ผมจึงส่งผมออกไปขา้งนอก 

เพ่ือไปหางานทาํ อากาศท่ีนัน่หนาวมาก ในสมยันั้นยงัไม่มีรถบนถนน ผมจึงเดินไปบน 

หิมะและไปขอความช่วยเหลือกบัผูค้นในหมู่บา้น ของานทาํเพ่ือจะไดเ้งินมาเล้ียง 

ครอบครัว ผมแค่เป็นเดก็แต่ผมไดเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัว แม่ผมเป็นคนสัง่และผลกัดนั 

ใหผ้มทาํทุกอยา่ง แม่บอกวา่ผมตอ้งทาํทุกอยา่งเพ่ือครอบครัว ผมจึงไม่เคยไดท้าํอะไร 

ท่ีผมตอ้งการ ผมอยากจะว่ิงหนีออกจากบา้นมาก แต่ผมโชคดีอยา่ง แม่ผมตายตอน 

ผมอายเุกา้ขวบ ทาํใหผ้มไดเ้ป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเอง ผมมีพ่ีสาวคนโตและ 

นอ้งสาวคนเลก็ท่ีผมรับผดิชอบและดูแลต่อ พวกเรายา้ยไปอยูท่ี่ริมทะเลและใชชี้วิตพอ 

อยูร่อด แต่พวกเราจนมาก 
 

ฝร่ังถาม:  แต่พวกคุณมีความสุข  
 

นาตาลีตอบ: ใช่ 
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ฝร่ังถาม: คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกชาวโลก 
 

นาตาลีตอบ: อยา่เป็นคนใจง่ายและหูเบา เวลาคนอ่ืนพดูอะไร เราตอ้งมองในสายตา 

ของพวกเขาและ เรียกร้องความเป็นจริง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดถึงการเป็นนกัแสดงอยูห่รือเปล่าเม่ือคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 

 

นาตาลีตอบ: ไม่ ฉนัไม่คิดถึง ฉนัยงัมีความสามารถในการเป็นนกัเล่าเร่ืองและเป็นนกั 

แสดง แต่ฉนัทาํเพ่ือความสุขของตวัเอง ไม่ตอ้งการมีช่ือเสียง 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากคุณนาตาลีท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

นาตาลีตอบ: มนัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีฉนัไดแ้บ่งปันความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น ฉนัไม่ตอ้งปกปิดทุกส่ิง 

ทุกอยา่ง ขอบคุณค่ะ  

ปัญญาธรรมจากนาตาล ีวูด 

1. ชีวิตหลงัจากการตายมีความง่ายดาย ไม่มีความซบัซอ้น พวกมนุษยเ์ราต่อสูอ้ยา่งหนกั 

เพ่ือสร้างความหมายและตีความใหก้บัส่ิงต่างๆ แทนท่ีเราจะอยูใ่นความรู้สึกท่ีเป็นจริง อนั

น้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยย์งัขาดและไม่เขา้ใจ 

2. หลงัจากฉนัตาย ฉนักมี็ความรู้สึกวา่ฉนัยงัมีชีวิตอยู ่ 

3. เม่ือฉนัมองยอ้นกลบัไปดูชีวิตในตอนเป็นมนุษย ์ฉนัรู้สึกมีความยนิดีท่ีฉนัไดต้ายใน 

ตอนนั้น เพราะจิตใจของฉนัในขณะนั้นไม่สามารถท่ีจะเลิกกบัสามี ถา้ฉนัอยูต่่อกบัเขา 

ชีวิตของฉนักย็ิง่จะแยล่ง ดงันั้นความตายจึงเป็นการช่วย 

4. ท่ีน่ีในโลกวิญญาณมีความสุขสบายและฉนัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ฉนัชอบช่วยเหลือ 

ผูค้นท่ีถูกทาํร้ายล่วงละเมิดทางจิตใจและทางร่างกาย 

5. โลกวิญญาณของพวกเรามีคอนเสิร์ต หอ้งโถง หอ้งสมุดและมีหอ้งทาํงานเป็นหอ้ง 

ประชุมสาํหรับพวกวิญญาณท่ีมีคล่ืนจิตคลา้ยคลึงกนั จุดประสงคข์องพวกเราคือการ 

ช่วยเหลือมนุษย ์ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีน่ีคือการส่ือสาร พวกเรามีการสนบัสนุนทุกวิญญาณ 
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ในทางดา้นจิตใจเพราะกลุ่มเรามีความสามคัคี มนัเป็นความรู้สึกท่ีดีมาก 

6. ฉนัคิดวา่ฉนัเขา้มาในโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนเก่ียวกบัการอยูร่อด สร้างความปลอดภยัและ 

ใชชี้วิตในครอบครัวเพ่ือดูแลคนอ่ืนๆ แต่ไม่ไดท้าํเพ่ือความยิง่ใหญ่หรือใหต้นเองมีฐิทิ 

มานะ 

7. อยา่เป็นคนใจง่ายและหูเบา เวลาคนอ่ืนพดูอะไร เราตอ้งมองในสายตาของพวกเขาและ 

เรียกร้องความเป็นจริง 
 

*********************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณเจมส์ ดนี ดารานักแสดง 
 

ฝร่ังถาม: สวสัดีค่ะคุณ เจมส์ ดีน 
  

เจมส์ตอบ: สวสัดีครับ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความคิดอะไรเก่ียวกบัความตายก่อน 

คุณเสียชีวิต 

 

เจมส์ตอบ: ผมเป็นเดก็กวน มีแต่แม่ผมท่ีมีความเขา้ใจวา่ผมเป็นคนเช่นไร ผมไม่ค่อยสุงสิง 

และมีความสนิทกบัใคร ผมเป็นคนเงียบๆ ครอบครัวเราเป็นชาวเควกเกอร์ ศาสนาคริสต ์

แบบโบราณ 
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นครอบครัวคุณมีความเช่ือท่ีเขม้งวดใช่ไหม 
  

เจมส์ตอบ: ใช่ครับ คุณเดาถูก แต่ผมเป็นคนท่ีไม่ชอบในความเขม้งวด อะไรท่ีเป็น 

กฎเกณฑ ์ผมจะพยายามต่อสู ้ผมชอบไปพูดคุยกบับาทหลวงและพดูต่อตา้นเร่ือง 

กฎของศาสนาคริสต ์เม่ือโบสถจ์ดังานในหมู่บา้น ผมกไ็ม่ค่อยไปร่วมงานกบัเขา 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณชอบทา้ทายความเช่ือของบาทหลวง   
  

เจมส์ตอบ: ใช่และบาทหลวงไม่ชอบท่ีผมไปทา้ทาย เขาบอกใหผ้มเงียบและอยา่พูดใน 
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เร่ืองน้ี แต่ผมตอ้งการต่อสูก้บัโครงสร้างของกฎเกณฑ ์ผมอยากสลดัท้ิงกฎระเบียบทาง 

ศาสนบญัญติั ผมเช่ือวา่มนัมีอะไรท่ียิง่ใหญ่กวา่ตวัเรา แต่ผมไม่สามารถหาช่ือท่ีเหมาะ 

สมสาํหรับส่ิงน้ี (ส่ิงท่ีเป็นอิสระและไม่มีตวัตน) ผมไม่เคยรู้สึกวา่ส่ิงน้ีคอยเฝ้าดูแลผม 

หรือใหค้วามรักกบัผม 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณเสียชีวิตไปแลว้และขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ความคิดของคุณ 

เปล่ียนไปหรือเปล่า 

 

เจมส์ตอบ: ผมช็อกและตกใจมาก เพราะผมพบวา่ส่ิงท่ีใหค้วามสุขและความทุกขเ์ป็นส่ิง 

ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเอง มนัทาํใหค้วามเช่ือของผมเกิดมีความวา่งเปล่า แต่ในเม่ือจิตใจผม 

ไม่มีอะไรและเขา้ไปอยูใ่นจุดท่ีลึกท่ีสุดของความวา่งเปล่า จิตของผมรู้สึกมีความอ่ิมเอิบ 
 

ฝร่ังถาม: ส่ิงนั้นเกิดข้ึนกบัคุณตอนจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เจมส์ตอบ: ใช่ มนัจึงทาํใหผ้มรู้วา่ผมยงัมีชีวิตอยูต่่อหลงัจากท่ีผมตายออกจากร่างกาย และ 

ผมเช่ือวา่โลกวิญญาณเป็นท่ีเร่ิมตน้ของชีวิต โลกมนุษยเ์ป็นเพียงสถานท่ีสาํหรับการเรียน 
 

ฝร่ังถาม: ใช่ โลกมนุษยเ์หมือนกบัเป็นโรงเรียน และการตายของคุณเป็นเช่นไร 
  

เจมส์ตอบ: มนัเกิดข้ึนโดยฉบัพลนั ผมโดนชน มนัเป็นอุบติัเหตุ ร่างกายผมถูกปะทะอยา่ง 

แรงในเวลาฉบัพลนั ในช่วงนั้นผมยงัไม่เขา้ใจวา่ผมตาย ผมยงัไม่เช่ือวา่มนักาํลงัเกิดข้ึน 

กบัผม ทาํไมถึงไม่มีใครมาช่วย ทาํไม่ร่างกายของผมไม่กระดุกกระดิก ผมจึงมองดู 

เหตุการณ์หลงัจากท่ีวิญญาณผมออกมาจากร่าง ผมกาํลงัคิดวา่ผมยงัเป็นหนุ่มและอาชีพ 

ในการเป็นดารากาํลงัรุ่ง (ตายตอนอาย ุ24) ผมจึงคิดวา่ผมทาํอะไรผดิสกัอยา่ง ผมนึกวา่ 

ผมถูกลงโทษ 
 

ฝร่ังถาม:  มีคนขบัรถตดัหนา้คุณจึงทาํใหร้ถชนกนั 
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เจมส์ตอบ: ใช่และเม่ือจิตผมออกจากร่างกายไปแลว้ อะไรท่ีผมคิดข้ึนมาในใจ มนัก ็

ปรากฏข้ึนมาทนัที  
 

ฝร่ังถาม: ใช่ ความคิดสร้างความเป็นจริงในโลกวิญญาณ 
 

เจมส์ตอบ: ผมจึงรู้วา่มนัมีส่ิงอะไรท่ียิง่ใหญ่ท่ีเป็นระบบควบคุมดูแลในส่ิงต่างๆ  
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดวา่มนัเป็นดวงชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีคุณตอ้งตายในตอนนั้น 
  

เจมส์ตอบ: มนักค็งเป็นเช่นนั้น แต่ผมไม่รู้วา่ผมไดส้ร้างประโยชน์อะไรนอกจากท่ีผม 

ไดเ้ป็นตวัอยา่งสาํหรับพวกวยัรุ่น เพ่ือเตือนเขาไม่ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบอยูเ่สมอและ 

อยา่ไปฟังการข่มขู่ เพ่ือใหม้นุษยเ์รามีความอะลุ่มอล่วยและพฒันาวฒันธรรมใหชุ้มชน 

เป็นปึกแผน่อยา่งไม่เคร่งครัด ผมจึงเช่ือวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผมมาสร้าง มาริเร่ิมใหพ้วกเรา 

ออกจากระบบเก่า ออกจากกรงของกฎ  
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงเร่ืองชีวิตของคุณหลงัจากท่ีคุณตาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีนัน่เป็น 

อยา่งไรและคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ 
 

เจมส์ตอบ: ผมชอบคลุกคลีกบัวิญญาณท่ีมีนิสยัเหมือนผม คนท่ีมีความสามารถคลา้ยคลึง 

กบัผม เลด้ีกากา้กเ็ป็นคนหน่ึงท่ีผมส่งแรงบนัดาลใจไปให ้
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณเป็นเทพธิดาดลใจใหค้วามคิดแก่นกัศิลปะ 
 

เจมส์ตอบ: ใช่ ผมส่งแรงบนัดาลใจและใหค้าํแนะนาํจากโลกวิญญาณ ผมไม่ใช่นกัดนตรี 

แต่ผมมีความคิดและความรักท่ีเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่แบบพวกฮิปป้ี 
 

ฝร่ังถาม: จิตวิญญาณคุณอาศยัอยูท่ี่ไหน 
 

เจมส์ตอบ: ผมอยูใ่นบา้นท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยจิตตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณทาํอะไรอยูท่ี่นัน่ 
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เจมส์ตอบ: พลงังานจิตผมมีความสงบ ผมมีความสนุกสนานอยูท่ี่น่ี ผมรักการปกป้องป่า 

ไมแ้ละการอนุรักษธ์รรมชาติ สตัวป่์าและมา้ป่า มนัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจผมเพราะผมชอบ 

วฒันธรรมของคาวบอยเก่า ผมมีความจาํในตอนท่ีผมเป็นเดก็ ในสมยันั้นผมไดค้ลุกคลี 

อยูก่บัธรรมชาติ 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรบา้งหลงัจากท่ีคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เจมส์ตอบ: พวกมนุษยช์อบสร้างกฎเกณฑม์ากมาย ถา้เรารู้วา่พวกกฎหรือความเช่ือ 

ต่างๆเป็นส่ิงท่ีพวกเราสร้างข้ึนมาเอง เรากส็ามารถท่ีจะปลดปล่อยกฎเกณฑแ์ละทาํให ้

พวกเราสามารถเป็นอิสระได ้
 

ฝร่ังถาม: คุณไดม้าเรียนอะไรและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
  

เจมส์ตอบ: ส่ิงท่ีผมไดเ้รียนเป็นเร่ืองส่วนตวั ส่ิงนั้นคือการต่อสูร้ะหวา่งผูก้มุอาํนาจกบั 

ความเป็นอิสระ แต่ผมคิดวา่ผมไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จในเร่ืองน้ี แต่เม่ือผมมาอยูใ่น 

โลกวิญญาณ ผมรู้สึกวา่ผมไดเ้รียนเพ่ิมเติมมากข้ึนเพราะไม่มีใครมาต่อวา่หรือตาํหนิผม  
 

ฝร่ังถาม:  การต่อสูร้ะหวา่งผูก้มุอาํนาจกบัความเป็นอิสระ คุณหมายถึงอะไร 
 

เจมส์ตอบ: ผมคิดวา่ความเป็นอิสระเป็นส่ิงท่ีสวยงามท่ีมีอยูใ่นจิตใจของเรา มนัไม่ไดอ้ยู ่

ในกฎเกณฑข์องผูก้มุอาํนาจหรืออยูใ่นศาสนา 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณไดม้าสอนในเร่ืองปล่อยวาง ปลดปล่อยตนเองออกจากกฎเกณฑ ์

ทาํใหจิ้ตใจเราคลายและมีอิสระ 
 

เจมส์ตอบ: ใช่ ชีวิตของทุกคนจึงเป็นประสบการณ์สาํหรับการเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดพฒันา 

การทางจิตใจ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเสียใจหรือเสียดายในอะไรหรือเปล่า 
  

เจมส์ตอบ: มนัเป็นความเสียใจท่ีไม่มีเหตุผล ดงันั้นมนัจึงไม่มีความสาํคญัสาํหรับผม 
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ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติไหนท่ีมีผลกระทบต่อคุณในตอนท่ีคุณเป็นเจมส์ ดีน 

 

เจมส์ตอบ: มีตอนท่ีผมไปเกิดท่ีประเทศมาเลเซีย ตอนนั้นผมไดเ้ป็นพ่อและมีลูกสามคน 

มีลูกเป็นผูห้ญิงสองคนและลูกชายหน่ึงคน ผมมีอาชีพเป็นช่างทาํเคร่ืองประดบัเก่ียวกบั 

เพชรพลอย ผมเจียระไนและทาํเคร่ืองประดบัสาํหรับโอกาสพิเศษ ผมมีความรักในอาชีพ 

น้ีมาก มนัเป็นอาชีพท่ีตกทอดและถูกสอนกนัมาจากบรรพบุรุษ เม่ือผมมีลูกชาย ผมจึงคิด 

วา่จะใหเ้ขาทาํอาชีพและธุรกิจน้ีต่อไป ผมพยายามสอนและบงัคบัลูกชาย ผมตอ้งการให ้

เขาเป็นช่างทาํเคร่ืองประดบั ใหเ้ป็นเหมือนผม แต่มนัมีส่ิงท่ีทาํใหผ้มเปล่ียนใจในเร่ืองน้ี 

วนัหน่ึงลูกชายเขา้มาหาผมและเขามีนํ้ าตาคลอ เขาอยากจะพูดกบัผมตรงๆ เขาไม่ตอ้งการ 

เป็นช่างทาํเคร่ืองประดบั และเม่ือเขาร้องให ้มนักท็าํใหห้วัใจผมเห่ียว หลงัจากนั้นผมกไ็ม่ 

พูดกบัลูกชายประมาณ 3 ถึง 4 เดือน แต่ผมไม่อยากทาํลายจิตใจของลูกชาย ผมจึงบอกเขา 

วา่ ผมใหอ้นุญาตใหเ้ขาทาํในอาชีพท่ีเขาตอ้งการ เขาไม่จาํเป็นตอ้งเป็นช่างทาํเคร่ือง 

ประดบั ผมคิดออกวา่ลูกชายผมควรทาํในส่ิงท่ีเขารัก เขาจะไดมี้ความสุขเหมือนกบัท่ีผม 

รักในงานของตนเอง 
   

ฝร่ังถาม: อนันั้นเป็นส่ิงท่ีดีมากท่ีคุณตดัสินใจแบบนั้น 
 

เจมส์ตอบ: ใช่ มนัไม่จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งรักชอบในส่ิงเดียวกนั ความตระหนกัในเร่ืองน้ี 

ทาํใหจิ้ตใจผมเปล่ียน ทาํใหผ้มมองเห็นอิทธิพลของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
 

ฝร่ังถาม: แสดงวา่เร่ืองนั้นกมี็ความเก่ียวขอ้งกบัการปลดปล่อยกฎเกณฑร์ะหวา่งพ่อกบัลูก 

ลูกไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํตามพ่อหรือบรรพบุรุษหรือวฒันธรรมอนัดั้งเดิม  

 

เจมส์ตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  อะไรเป็นส่ิงท่ีคุณมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุดในตอนท่ีคุณเป็นเจมส์ ดีน 

 

เจมส์ตอบ: ผมไดป้ระสบความสาํเร็จในการเป็นดารานกัแสดง 
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ฝร่ังถาม: และหลงัจากท่ีคุณเสียชีวิตและไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณยงัมีความภาคภูมิใจใน 

ส่ิงน้ีไหม 
 

เจมส์ตอบ: ถา้ดูจากมุมมองของโลกวิญญาณ มนักเ็ป็นส่ิงท่ีไม่สาํคญัมากนกั แต่มนัเป็นส่ิง 

สาํคญัสาํหรับมนุษย ์ผมยงัเป็นหนุ่มในตอนท่ีผมพบความสาํเร็จ มนัจึงรู้สึกเป็นส่ิงท่ีน่า 

อศัจรรย ์
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดวา่ความสาํเร็จคืออะไร 
  

เจมส์ตอบ: ตอนผมอยูใ่นโลกมนุษย ์มนักคื็อ เงิน ความมัง่คัง่และความเป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 

 

เจมส์ตอบ: ถึงแมว้า่เราจะมีความแขง็แรงและเขม้งวด เรากไ็ม่สามารถท่ีจะพน้ภยัจากพาย ุ

ไปได ้เพราะลมพายสุามารถเป่าใหเ้ราแตกหกั ทาํใหค้วามเสียหายเกิดข้ึน ทาํใหเ้ราโมโห 

และจิตใจป่ันป่วน แต่ถา้เรามีความอ่อนแอ เรากไ็ม่สามารถท่ีจะเจริญเติบโตไดเ้ช่นกนั 

ดงันั้นเราตอ้งหาความสมดุลระหวา่งความด้ือร้ันและความอ่อนโยนเพ่ือเราจะไดส้ร้าง 

ชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากค่ะท่ีคุณใหฉ้นัสมัภาษณ์ในวนัน้ีและฉนัยนิดีท่ีไดรู้้จกัคุณ 
 

เจมส์ตอบ: ขอบคุณครับท่ีรับฟังผม 
 

ปัญญาธรรมจากเจมส์ ดนี 
 

1. หลงัจากท่ีผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ผมช็อกและตกใจมาก เพราะผมพบวา่ส่ิงท่ีให ้

ความสุขและความทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเอง  

2. เม่ือจิตผมออกจากร่างกายไปแลว้ อะไรท่ีผมคิดข้ึนมาในใจ มนักป็รากฏข้ึนมาทนัที  

3. ผมไดเ้ป็นตวัอยา่งสาํหรับพวกวยัรุ่น เพ่ือเตือนเขาไม่ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบอยู ่

เสมอและอยา่ไปฟังการข่มขู่ เพ่ือใหม้นุษยเ์รามีความอะลุ่มอล่วยและพฒันาวฒันธรรม 
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ใหชุ้มชนเป็นปึกแผน่อยา่งไม่เคร่งครัด ผมจึงเช่ือวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผมมาสร้าง มาริเร่ิมให ้

พวกเราออกจากระบบเก่า ออกจากกรงของกฎ  

4. ผมชอบคลุกคลีกบัวิญญาณท่ีมีนิสยัเหมือนผม คนท่ีมีความสามารถคลา้ยคลึงกบัผม 

เลด้ีกากา้กเ็ป็นคนหน่ึงท่ีผมส่งแรงบนัดาลใจไปให ้

5. ผมส่งแรงบนัดาลใจและใหค้าํแนะนาํจากโลกวิญญาณ ผมไม่ใช่นกัดนตรี แต่ผมมี 

ความคิดและความรักท่ีเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่แบบพวกฮิปป้ี 

6. พลงังานจิตผมมีความสงบในโลกวิญญาณ ผมมีความสนุกสนานอยูท่ี่น่ี ผมรักการ 

ปกป้องป่าไมแ้ละการอนุรักษธ์รรมชาติ สตัวป่์าและมา้ป่า  

7. พวกมนุษยช์อบสร้างกฎเกณฑม์ากมาย ถา้เรารู้วา่พวกกฎหรือความเช่ือต่างๆเป็นส่ิง 

ท่ีพวกเราสร้างข้ึนมาเอง เรากส็ามารถท่ีจะปลดปล่อยกฎเกณฑแ์ละทาํใหพ้วกเราสามารถ 

เป็นอิสระได ้

8. ผมคิดวา่ความเป็นอิสระเป็นส่ิงท่ีสวยงามท่ีมีอยูใ่นจิตใจของเรา มนัไม่ไดอ้ยูใ่นกฎ 

เกณฑข์องผูก้มุอาํนาจหรืออยูใ่นศาสนา 

9. ผมไดม้าสอนในเร่ืองปล่อยวาง ปลดปล่อยตนเองออกจากกฎเกณฑ ์ทาํใหจิ้ตใจเรา 

คลายและมีอิสระ ชีวิตของทุกคนจึงเป็นประสบการณ์สาํหรับการเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิด 

พฒันาการทางจิตใจ 

10. เราตอ้งหาความสมดุลระหวา่งความด้ือร้ันและความอ่อนโยนเพ่ือเราจะไดส้ร้างชีวิต 

ท่ีมีความสมบูรณ์ 
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สัมภาษณ์วญิญาณออเดรย์ เฮปเบร์ิน ดารานักแสดง ผู้มมีนุษยธรรม 
 

ออเดรย:์ อรุณสวสัด์ิค่ะ 
 

ฝร่ังถาม:  อรุณสวสัด์ิค่ะ ขอบคุณมากท่ีคุณมาเยีย่มพวกเรา 

 

ออเดรย:์ คุณมีคาํถามอะไรบา้ง 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัคิดวา่คุณเป็นนกัแสดงท่ียอดเยีย่ม 
 

ออเดรยต์อบ: การแสดงแค่เป็นงานท่ีฉนัทาํเพ่ือใหฉ้นัไดไ้ปทาํในส่ิงท่ีฉนัสนใจจริงๆ 

ส่ิงนั้นคือการเป็นทูตทางไมตรี ฉนัไดเ้ดินทางไปทัว่โลก ถูกสมัภาษณ์และนาํเสนอเร่ือง 

ความอดอยากขาดแคลนและทาํโปรโมชัน่ทุกชนิดเพ่ือช่วยใหเ้ดก็ทุกคนมีอยูมี่กิน ไม่ตอ้ง

ตายจากความอดอยากหิวโหย 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีส่วนร่วมมากทางดา้นมนุษยธรรม คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตาย 

ก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
 

ออเดรยต์อบ: การเดินทางไปทัว่โลก มนัทาํใหฉ้นัเปล่ียนความเช่ือท่ีฉนัเคยมีในศาสนา 

มนัทาํใหจิ้ตใจฉนักวา้งข้ึนและมองเห็นพระเจา้หรือความเป็นจริงของธรรมะในทุกส่ิง 

และในทุกคน เม่ือฉนัตายออกจากร่างกายและมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัมีความพอใจใน 

ตวัเองเพราะฉนัไม่ยดึติดกบัความเช่ือ ความศรัทธาเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนท่ีเราสามารถ 

จบัได ้แต่อนตัตา (ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) สามารถสมัผสัเราเหมือนกบัเสียงเพลงดนตรีท่ีไพเราะ 

ทาํใหเ้รารู้สึกมีชีวิตชีวามากข้ึน 
 

ในตอนท่ีฉนัมีชีวิตเป็นมนุษย ์ฉนัรู้สึกยนิดีท่ีไดมี้โอกาสเห็นคนตาย เห็นความยากลาํบาก 

เห็นในส่ิงท่ีคนส่วนมากไม่สามารถท่ีจะอดทนได ้มนัจึงเป็นโอกาสท่ีดีของฉนัท่ีไดเ้ห็น 

วิญญาณของคนออกจากร่างกายในช่วงท่ีเขากาํลงัตาย มนัเป็นส่ิงท่ีประโลมใจฉนัและ 

ช่วยใหฉ้นัมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของความเป็นมนุษยแ์ละจิตวิญญาณ 
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ฝร่ังถาม:  และการตายของคุณเป็นเช่นไร 

 

ออเดรย:์ ฉนัจาํไดว้า่มนัเจบ็ปวดมาก ฉนัเป็นโรคมะเร็งในลาํไสใ้หญ่ มนัทาํร้าย 

ร่างกายของฉนั มนัเหมือนกบัวา่มีคนเอาเขม็ขดัรัดทอ้งฉนัแรงมากจนฉนัไม่สามารถ 

หายใจ ทาํใหร่้างกายฉนัไม่มีความรู้สึก ทาํใหร่้างกายเป็นส่ิงแปลกท่ีฉนัไม่สามารถ 

บงัคบัได ้และเม่ือมีคนมาดึงเขม็ขดัออกไป จิตใจฉนัรู้สึกมีความโล่งมาก หลุดพน้ออก 

จากความเจบ็ปวด ร่างกายมีความเป็นอิสระ นัน่คือการตายของฉนั 
 

หลงัจากนั้นวิญญาณฉนักไ็ม่ไดล้อยข้ึนไปบนแสง แต่แสงพลงังานว่ิงเขา้มาหาฉนั ฉนัได ้

พบกบัวิญญาณของครอบครัว พวกครอบครัวของฉนัพบความยากลาํบากมากในสมยั 

สงครามโลกคร้ังท่ีสองและสมาชิกในครอบครัวตายไปหลายคนในช่วงนั้น มนัจึงเป็น 

ความฝันท่ีเป็นจริงท่ีฉนัไดพ้บกบัพวกเขาอีก ฉนัมีความสุขมากท่ีไดเ้ห็นเขาและมีวิญญาณ 

ผูค้นท่ีฉนัรักอยูร่อบขา้ง มนัเป็นการพบปะท่ีไม่คาดฝัน 
 

ฝร่ังถาม: ดีมากเลย 
 

ออเดรยต์อบ: เม่ือฉนัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนักย็งัขยนัทาํงานช่วยเหลือประเทศต่างๆ 

ใหเ้กิดมีความเสมอภาคเพ่ือใหโ้ลกมนุษยอ์ยูร่่วมกนัได ้มีความสะดวกในการส่งออก 

และนาํเขา้สินคา้และอาหาร เพ่ือสร้างความสมดุลและไม่เป็นการคา้ผกูขาดเพราะการคา้ 

ผกูขาดเป็นส่ิงท่ีลม้เหลว ดงันั้นเราไม่สามารถท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ไดถ้า้เราใชก้ารคา้แบบ 

ผกูขาด 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณพูดถึงส่ิงแวดลอ้มในโลกวิญญาณวา่มนัเป็นเช่นไร 

 

ออเดรยต์อบ: โลกวิญญาณท่ีน่ีกมี็บางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์แต่กมี็ส่ิงท่ีแตกต่าง 

มากมาย อยา่งเช่น สีท่ีน่ีมีความสง่างามและอารมณ์ความรู้สึกกมี็แต่ความงดงาม ท่ีน่ีมี 

ความรู้สึกวา่ทุกอยา่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เรามองไม่เห็นวา่ใครเป็นคนทาํ 

เพราะทุกอยา่งมีความง่ายดาย 
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ฝร่ังถาม: คุณคิดวา่มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

ออเดรย:์ ใช่ ท่ีจริงแลว้ร่างกายมิไดเ้ป็นของฉนั มนัเป็นผลท่ีร่างกายไดรั้บในช่วงสงคราม 

ร่างกายของฉนัมนัอดอยากปากแหง้จึงทาํใหฉ้นัเป็นโรคลาํใส ้ในสิบปีแรกฉนัแทบไม่ได ้

กินอะไรเลยเพราะพวกเรามีความยากจน 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัเขา้ใจ เม่ือคุณไดป้ระสบการณ์จากส่ิงเหล่าน้ี มนัจึงทาํใหคุ้ณลุกข้ึนยนือยา่ง 

เตม็ท่ีและช่วยเหลือเดก็ท่ีหิวโหยและผูใ้หญ่ทัว่โลกในดา้นมนุษยธรรม 
 

ออเดรย:์ ใช่ เพราะพวกเรามีความอดอยากมากในสมยัสงคราม มนัจึงทาํใหฉ้นัตอ้งการ 

สร้างความสมบูรณ์ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเสียดายหรือเสียใจไหมกบัในอดีต 
 

ออเดรยต์อบ: มีส่ิงเดียวท่ีฉนัเสียดาย ฉนัไม่ไดเ้ป็นนกัเตน้รํามืออาชีพ ฉนัช่ืนชอบมากใน 

การเตน้รํา 
 

ฝร่ังถาม:  แต่เด๋ียวน้ีคุณคงไดเ้ตน้รําอยา่งเตม็ท่ีบนโลกสวรรค ์ 

 

ออเดรยต์อบ: ใช่ กจ็ริง 
 

ฝร่ังถาม: เด๋ียวน้ีคุณอาศยัอยูท่ี่ไหน 
 

ออเดรย:์ ฉนัมีท่ีพกั ฉนัก๊อบป้ีบา้นหลงัแรกท่ีฉนัซ้ือตอนท่ีฉนัยงัเป็นสาวในโลกมนุษย ์

สร้างบา้นแบบเดียวกนัข้ึนมาในโลกวิญญาณ ฉนัช่ืนชอบบา้นหลงันั้นมาก มนัเป็น 

บา้นหลงัเลก็ๆ แต่ฉนัไม่ค่อยไดอ้ยูบ่า้นเพราะโลกมนุษยมี์ปัญหาและมีการปะทะกนัมาก 

ฉนัจึงตอ้งไปประชุมอยูบ่่อยๆเพ่ือช่วยเหลือมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  แต่กมี็บางวิญญาณท่ีเลือกมาเกิดเป็นมนุษย ์เลือกไปอยูใ่นความยากจนและ 

ความหิวโหยใช่ไหม 
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ออเดรย:์ ใช่ เพ่ือใหม้นุษยท์ั้งหมดเห็นวา่พวกเราเป็นครอบครัวอนัเดียวกนั ใหม้นุษยมี์ 

ความช่วยเหลือต่อกนั ทาํใหมี้ความเห็นอกเห็นใจและสร้างความเท่าเทียมกนัสาํหรับ 

มนุษยทุ์กคน  
 

ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
  

ออเดรยต์อบ: ฉนัมีความเขา้ใจวา่ เสียงของบุคคลผูเ้ดียวสามารถมีความดงัเท่ากบัเสียงของ 

ผูค้นมากมายท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่ม น่ีคือส่ิงท่ีฉนัมกัจะสงสยัเม่ือตอนฉนัเป็นมนุษย ์ดงันั้นฉนั 

ขอแนะนาํใหทุ้กคนทาํส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆในชีวิตประจาํวนัเพ่ือแสดงความเมตตา ความรัก 

และความเป็นธรรมสาํหรับโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดเ้รียนอะไรบา้งในโลกมนุษย ์

 

ออเดรยต์อบ: เรียนในการยอมรับร่างกายของตนเอง รู้จกัในการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ไดเ้นน้ 

ความสวยความงามของรูปร่าง ฉนัมีความผดิหวงัในการตั้งครรภแ์ละตอ้งการมีลูกหลาย 

คน แต่ร่างกายของฉนัไม่สามารถทาํได ้ฉนัจึงมีลูกแค่สองคน ร่างกายฉนัมีปัญหาในเร่ือง 

การยอ่ยอาหาร 

ฝร่ังถาม: คุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ออเดรย:์ ถา้ใหฉ้นัสรุป มนักคื็อความแขง็แรงของจิตใจ 
 

ฝร่ังถาม:  ความแขง็แรงของแต่ละบุคคลสามารถท่ีจะเปล่ียนโลก? 

 

ออเดรย:์ ใช่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญิง 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณ 

ออเดรยต์อบ: มีตอนท่ีฉนัไปเกิดเป็นเดก็ผูช้ายท่ีประเทศไอร์แลนด ์มนัเป็นช่วงท่ีประเทศ 

ไอร์แลนดข์าดอาหาร ฉนัมีอายอุยูไ่ม่นาน อยูไ่ดถึ้งแค่ 11 หรือ 12 ขวบ เพราะฉนัไม่มี 

อะไรกิน บางคร้ังฉนักต็อ้งกินดินเพราะฉนัอยากใหมี้อะไรอยูใ่นทอ้ง การเป็นเดก็จึงเป็น 
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บทเรียนสาํหรับผูใ้หญ่ แต่พวกผูใ้หญ่มีความห่วงใยกบัการทาํมาหากิน เขาจึงท้ิงลูกเพ่ือ 

ไปหาอาหารและปล่อยใหพ้วกเดก็อยูต่ามลาํพงั พวกเดก็จึงไม่มีใครช่วย 
  

ฝร่ังถาม:  พวกผูใ้หญ่ไม่มีอาหาร เขาจึงไม่สามารถเล้ียงลูก 

 

ออเดรยต์อบ: ใช่ แต่ท่ีจริงแลว้เขาสามารถแกปั้ญหาน้ีไดด้ว้ยการขอความช่วยเหลือ 

จากประเทศขา้งเคียง แต่เม่ือพวกผูใ้หญ่ไม่ขอร้องใหป้ระเทศอ่ืนมาช่วย มนัจึงทาํให ้

พวกเราหิวโหยเป็นเวลานานจนฉนัไม่อยากจะกิน ไม่อยากมีชีวิต การยอมแพใ้นชีวิตนั้น 

จึงเป็นกาํลงัใจสาํหรับชีวิตน้ี ทาํใหฉ้นัต่อสูเ้พ่ือสิทธิของตวัเองและคุณค่าทางโภชนาการ 

และต่อสูเ้พ่ือสิทธิเดก็เช่นกนั  
 

ฝร่ังถาม: และในชีวิตน้ีคุณกไ็ดไ้ปประชาสมัพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆถึงเร่ืองความอดอยาก 

ขาดแคลนและไดรั้บการกศุลจากทัว่ทุกมุมโลกและทาํใหเ้ขามีความสนใจในเร่ืองน้ี ชีวิต

ตอนท่ีคุณไปเกิดในประเทศไอร์แลนดจึ์งมีอิทธิพลมากสาํหรับคุณ 
 

ออเดรย:์ ใช่ อยา่งมากเลยทีเดียว 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุด 
  

ออเดรย:์ ทางดา้นภายนอก ฉนัมีความภาคภูมิใจกบัการชนะรางวลั ไดรั้บการยอมรับจาก 

ผูค้น ไดแ้ต่งงานและมีลูก แต่ความภาคภูมิใจภายในของฉนัคือการพบสามีคนล่าสุด 

เขาเป็นคนท่ีฉนัสามารถเปิดหวัใจใหแ้ละไม่มีการปิดบงัเพราะพวกเรามีความซ่ือสตัยต่์อ 

กนั ฉนัตอ้งใชเ้วลานานมากกวา่จะไดพ้บคนน้ีท่ีฉนัสามารถเปิดหวัใจใหร้้อยเปอร์เซ็น 

พวกเราแต่งงานกนัทางหวัใจ แต่ไม่ไดแ้ต่งงานทางกฎหมายเพราะมนัไม่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 

  

ฝร่ังถาม: ถา้คุณดูจากมุมมองของโลกวิญญาณ อะไรคือความภาคภูมิใจของคุณมากท่ีสุด 
 

ออเดรยต์อบ: การท่ีฉนัพบสามีคนล่าสุด มนัเป็นความสาํเร็จส่วนตวัท่ีฉนัไม่เคยคิดวา่ฉนั 

จะไดพ้บ 
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ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 

 

ออเดรยต์อบ: มูลค่าทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุดในชีวิตของเรา มนั

สามารถทาํใหค้นเปล่ียนแปลงในชัว่ขา้มคืน ฉนัขอใหม้นุษยทุ์กคนอุม้ชูถนอมอารมณ์ 

ของตวัเองใหมี้ความสุข ความแขง็แรงและมีความสมบูรณ์ 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากค่ะคุณออเดรยท่ี์ใหส้มัภาษณ์ ฉนัหวงัวา่คาํพดูของคุณจะส่ง 

ผลกระทบในทางบวกต่อชาวโลก 
  

ออเดรย:์ ขอบคุณมากเช่นกนั 
 

ปัญญาธรรมจากออเดรย์ เฮปเบร์ิน 
 

1. เม่ือฉนัตายออกจากร่างกายและมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัมีความพอใจในตวัเองเพราะ 

ฉนัไม่ยดึติดกบัความเช่ือ ความศรัทธาเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนท่ีเราสามารถจบัได ้แต่อนตัตา 

(ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) สามารถสมัผสัเราเหมือนกบัเสียงเพลงดนตรีท่ีไพเราะ ทาํใหเ้รารู้สึกมี 

ชีวิตชีวามากข้ึน 

2. เม่ือฉนัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนักย็งัขยนัทาํงานช่วยเหลือประเทศต่างๆใหเ้กิดมีความ 

เสมอภาคเพ่ือใหโ้ลกมนุษยอ์ยูร่่วมกนัได ้มีความสะดวกในการส่งออกและนาํเขา้สินคา้ 

และอาหาร เพ่ือสร้างความสมดุลและไม่เป็นการคา้ผกูขาดเพราะการคา้ผกูขาดเป็นส่ิง 

ท่ีลม้เหลว ดงันั้นเราไม่สามารถท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ไดถ้า้เราใชก้ารคา้แบบผกูขาด 

3. โลกวิญญาณท่ีน่ีกมี็บางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์แต่กมี็ส่ิงท่ีแตกต่างมากมาย 

อยา่งเช่น สีท่ีน่ีมีความสง่างามและอารมณ์ความรู้สึกกมี็แต่ความงดงาม ท่ีน่ีมีความรู้สึก 

วา่ทุกอยา่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เรามองไม่เห็นวา่ใครเป็นคนทาํ เพราะทุก 

อยา่งมีความง่ายดาย 

4. เสียงของบุคคลผูเ้ดียวสามารถมีความดงัเท่ากบัเสียงของผูค้นมากมายท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่ม  
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5. ฉนัขอแนะนาํใหทุ้กคนทาํส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆในชีวิตประจาํวนัเพ่ือแสดงความเมตตา ความ

รักและความเป็นธรรมสาํหรับโลกมนุษย ์

6. ตอนฉนัเป็นมนุษย ์ฉนัไดเ้รียนในการยอมรับร่างกายของตน รู้จกัในการดูแลสุขภาพ 

แต่ไม่ไดเ้นน้ความสวยความงามของรูปร่าง  

7. มูลค่าทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุดในชีวิตของเรา มนัสามารถทาํใหค้น 

เปล่ียนแปลงในชัว่ขา้มคืน 

********************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณของ แม่ชีเทเรซา มหาธิการิณ ีคณะธรรมทูตแห่งเมตตา

ธรรมในประเทศอนิเดยี 
 

ฝร่ังถาม:  สวีสดีค่ะ แม่ชีเทเรซา 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: สวสีัค่ะ ฉนัไม่แน่ใจวา่ฉนัจะไดมี้โอกาส 

คุยกบัคุณในวนัน้ี 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากค่ะท่ีใหโ้อกาสในการสมัภาษณ์ 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ตอนฉนัมีร่างเป็นมนุษย ์ฉนัเช่ือกบัการส่ือสารทางจิตวิญญาณเพราะ 

นัน่คือวิธีท่ีฉนัส่ือสารกบัพระเยซู ฉนัจึงช่ืนชมในงานท่ีคุณทาํ แต่ฉนัคิดวา่มนัควรจะ 

ไปในทิศทางของศาสนา 
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงไปในทิศทางของศาสนาคริสต ์
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ ฉนัไม่ไดต่้อวา่คุณ เพราะทุกคนกจ็ะทาํตามท่ีพวกเขาคิดเห็นวา่พอดี 

สาํหรับตวัเอง แต่ถา้มนัข้ึนกบัการออกแบบของฉนั ฉนักจ็ะสร้างระบบความเช่ือใหอ้ยู ่

ภายใตข้องศาสนาคริสต ์
 

ฝร่ังถาม: ถา้อยา่งนั้นพวกศาสนาอ่ืน อยา่งเช่น พระโมเสส พระอลัเลาะห์และผูน้าํของ 
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ศาสนาต่างๆ เขาจะคิดเช่นไร เขาจะปฎิบติัตามใคร 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: กแ็ลว้แต่เขาจะคิด แต่พวกเรากไ็ม่ไดต้อ้งการเปล่ียนความคิดของเขา 
 

ฝร่ังถาม:  ถา้เช่นนั้น พระเยซูจะคิดอยา่งไร 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: พระเยซูจะโอบกอดทุกคนท่ีเขา้มาหาท่าน 
 

ฝร่ังถาม:  รวมทั้งบุคคลท่ีไม่เช่ือในศาสนาคริสต ์

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่  
 

ฝร่ังถาม: ความศรัทธาของแม่ชีอยูใ่นส่ิงใด 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: หวัใจของฉนัมีความศรัทธาอยูก่บัพระเยซู 
 

ฝร่ังถาม: เม่ือวิญญาณของแม่ชีขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ แม่ชีไดพ้ดูคุยอะไรกบัพระเยซู 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัไดรั้บการยอมรับ มนัเป็นส่ิงท่ีฉนัตอ้งการตลอดชีวิตของฉนัท่ีจะได ้

พบพระเยซูและไดรั้บการยอมรับจากท่าน แมว้า่ฉนัรู้เร่ืองน้ีอยูเ่สมอในใจของฉนัเม่ือตอน 

ฉนัยงัมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่มนักมี็ความรู้สึกท่ีแตกต่างเม่ือฉนัมาอยูใ่นโลกวิญญาณและได ้

พบพระเยซูเป็นส่วนตวั ฉนัสามารถมองดูดวงตาของพระเยซูท่ีเป็นบุคคลท่ีฉนัศรัทธามาก 
 

ฝร่ังถาม:  มีอิทธิพลอนัใดท่ีทาํใหแ้ม่ชีตอ้งการปรนนิบติัผูป่้วยท่ีน่าสงสารและเดก็กาํพร้า 

ท่ีกาํลงัจะตายและส่ิงใดทาํใหคุ้ณอยากบวชเป็นแม่ชี 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัรู้วา่ฉนัเกิดเป็นมนุษยเ์พ่ือบริการคนอ่ืน พ่อของฉนัเสียชีวิต 

ตอนฉนัยงัเป็นเดก็ มนัจึงทาํใหฉ้นัมีหลายคาํถามเก่ียวกบัความตาย มนัแสดงใหฉ้นัเห็นวา่ 

ชีวิตมีความสั้นและไม่นานเท่ากบัท่ีฉนัเคยคิดในตอนเป็นเดก็ หลงัจากนั้นฉนัจึงตอ้งการ 

ไปอยูใ่นโบสถ ์
 

แต่เพราะฉนัยงัเป็นเดก็ แม่ฉนัจึงยงัไม่ใหไ้ปบวช แต่ฉนักช็อบไปท่ีโบสถ ์ไปแสวงบุญ 
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เพ่ือนมสัการและแสวงหาความสนัโดษในโบสถ ์ประสบการณ์เหล่านั้นจึงทาํใหฉ้นัรู้วา่ 

ฉนัอยากจะอยูท่ี่นัน่ ฉนัไม่ตอ้งการอยูก่บัครอบครัวของฉนั ฉนัอยากจะอยูก่บัพระเยซู 

อยูก่บัครอบครัวแม่ชีท่ีมีธรรมะ 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน คศ 1946 ซ่ึงเป็นเวลา 67 ปีท่ีผา่นมาแลว้ แม่ชีเทเรซากาํลงั 

เดินทางบนรถไฟจากเมืองดาร์จีลิง ไปถึงเมืองโกลกาตาในประเทศอินเดียเพ่ือไปสาํรวม 

และแม่ชีไดรั้บประสบการณ์ "จิตต่ืน" มีอะไรเกิดข้ึนในตอนนั้น 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ส่ิงท่ีเกิดข้ึนสาํหรับฉนัในตอนนั้นคือ วิญญาณของฉนัหลุดออกไปจาก 

ร่างกาย ทาํใหฉ้นัสามารถส่ือสารกบัพระเจา้ (ส่ิงไม่มีตวัตน) และพระเยซู มนัจึงเปล่ียน 

เสน้ทางชีวิตของฉนั หลงัจากนั้นฉนัไม่มีขอ้สงสยั ไม่มีคาํถามวา่ชีวิตของฉนัจะเป็น 

เช่นไรและฉนัปลงใจยอมรับกบัการโจมตีของคนอ่ืนท่ีจะต่อตา้นในการทาํงานของฉนั 

บนโลกมนุษย ์
 

ฉนัไม่ไดเ้ป็นนางฟ้ามาจากสวรรค ์ฉนัไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเป็นผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ 

ฉนัมาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ืออยากมีประสบการณ์กบัชีวิตและในตอนวยัเดก็ของฉนั 

ฉนัสามารถมองเห็นอยา่งชดัแจง้กบัความปรารถนาของตวัเอง ในช่วงอายรุะหวา่ง 8 ถึง 

18 ปี มนัมีอิทธิพลต่อฉนัมากท่ีจะตามความฝันของตวัเอง ทุกอยา่งท่ีฉนัทาํในชีวิตน้ีถูก 

ผลกัดนัมาจากความเช่ือของฉนัเอง ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทาํ 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหแ้ม่ชีพดูถึงประสบการณ์ตอนแม่ชีไดอ้อกจากสาํนกั เปล่ียนจากตาํแหน่ง 

ซิสเตอร์ ภคินี มาเป็น แม่ชีท่ีโด่งดงัท่ีคนรู้จกั 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัไม่มีปัญหาในการออกจากสาํนกัเพราะฉนัไดรั้บศีลพรจาก 

บาทหลวงและมนัเป็นโครงการท่ีฉนัอยากทาํ 
 

ฉนัไดมี้การพฒันาอยูต่ ั้งหลายปีตอนท่ีฉนัฝึกอยูใ่นโบสถ ์อยูใ่นหอ้งเรียนและกฎเกณฑ ์ 

ของศาสนา แต่ในช่วงนั้นฉนักนึ็กถึงบุคคลภายนอกวา่ฉนัจะไปช่วยผูค้นพวกนั้นได ้
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อยา่งไร ไปช่วยคนยากจนท่ีไม่มีใครสนใจ ฉนัอยากทาํเป็นโครงการข้ึนมา 
 

เม่ือฉนัไดเ้สนอโครงการ ฉนักไ็ดรั้บศีลพรจากบาทหลวง แต่พวกคณะไม่ไดใ้หเ้งินฉนั 

สาํหรับโครงงาน หลงัจากท่ีฉนัยา้ยจากยโุรปมาอยูท่ี่อินเดีย ฉนัจึงตอ้งไปหา กองทุน 

เอาเองและตอ้งพ่ึงพาคนทอ้งถ่ินและอาสาสมคัรท่ีช่วยเหลือเพ่ือเป็นการเร่ิมตน้ในการ 

ก่อตั้ง "คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม" เผยแผศ่าสนาคริสตข์องมูลนิธิและชีวิตของฉนั 

กไ็ม่เคยตกอยูใ่นอนัตรายท่ีประเทศอินเดีย  
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณไปช่วยคนยากจนในอินเดีย พวกคนทอ้งถ่ินจึงตั้งช่ือใหเ้ป็น แม่ชีเทเรซา 

และกลายเป็นผูโ้ด่งดงั 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัมีบุญพอและโชคดี ฉนัมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นหวัหนา้ของมูลนิธิ 

เพราะการช่วยเหลือแบบน้ีมีประโยชน์มาก ฉนัเดินไปตามถนน ไปในสวนสาธารณะและ 

สอนในเร่ืองศาสนา ฉนัไม่มีตึกและไม่มีใครมาควบคุม เพราะฉนัไม่มีเงินพอท่ีจะสร้าง 

โรงเรียน หลงัจากนั้นฉนักห็าวิธีสอนดว้ยการใหย้ากบัผูป่้วย ใหโ้ภชนาการ ใหเ้ส้ือผา้ และ

ใหก้ารศึกษากบัคนยากจน 
 

นัน่คือส่ิงท่ีฉนัตอ้งการทาํในโลกมนุษย ์แต่มนัไม่ใช่แค่การดูแลความตอ้งการของคน 

ยากจน ถา้ใครหิว ฉนักใ็หอ้าหาร ใหพ้วกเขามีความพึงพอใจในชัว่ขณะ ถา้พวกเขาหนาว 

ฉนักใ็หเ้ส้ือผา้นุ่งห่มเพ่ือความสะดวกสบาย  
 

แต่ความยากจนอนัแทจ้ริงคือการท่ีคนถูกทอดท้ิงจากความรัก ไม่มีใครรักเขา ดงันั้นการ 

ใหค้วามรักแบบชัว่คราวจึงไม่สามารถท่ีจะทาํใหผู้ค้นพวกน้ีมีความพึงพอใจไปในตลอด 

ชีวิต ดงันั้นเราจึงตอ้งไปแกไ้ขและรักษาท่ีหวัใจ ซ่ึงองคก์รการกศุลน้ีไม่สามารถทาํไดใ้น 

ทนัทีทนัใด 
 

ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีฉนัตอ้งการรักษา เพ่ือใหค้นยากจนมีความสมบูรณ์ทางจิตใจ เห็นความ 
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สวยงามในจิตของตนเอง ถึงแมว้า่เขาจะไม่ไดรั้บความรักจากพ่อแม่ หรือเคยถูกทาํร้าย 

ฉนัตอ้งการใหพ้วกเขารู้วา่พวกเขามีความสวยงามและเป็นท่ีรัก และความรักอนัแทจ้ริงน้ี 

เกิดข้ึนมาจากภายในตวัของเขาเอง นัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูสอนใหฉ้นัรู้ 
 

ฝร่ังถาม: เป็นความรักท่ีสวยงามมาก 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีเคยกล่าววา่ปัญหาความยากจนของชาวตะวนัตกเป็นส่ิงท่ียากลาํบากท่ีจะ 

แกไ้ด ้เหตุผลคืออะไร 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: พวกชาวตะวนัตก จิตวิญญาณของพวกเขามีทิฐิมานะสูง 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นจริงอยา่งนั้นเชียวหรือ? 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ถา้คุณไปดูในประวติัศาสตร์ พวกเขามีอิสระแต่ไม่มีโครงสร้างใน 

มนุษยธรรม ทาํใหเ้ขาแยกออกจากความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทาํใหเ้ขาตอ้งยนือยูไ่ด ้

ดว้ยตวัเองและกลายเป็นนกัสู ้มนัจึงโปรแกรมใหช้าวตะวนัตกทาํเพ่ือส่วนตวัมากกวา่เพ่ือ 

ส่วนรวม ดงันั้นพวกเขาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะดูแลตวัเองมากกวา่ท่ีจะเอ้ือมมือออกไปดูแล 

ครอบครัวหรือคนรอบขา้ง เพราะวา่พวกเขามีทิฐิมานะสูง 
 

ฝร่ังถาม: ถา้พวกเรารวมตวัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เรากรู้็สึกวา่จะมีคนอ่ืนไปดูแลผูค้น 

เหล่าน้ี แตถ้า้พวกเราแยกออกมาจากกลุ่มและมีความเป็นส่วนตวั มนักต็อ้งเป็นหนา้ท่ี 

ของเราท่ีเราควรไปดูแลคนอ่ืน ฉนัคิดวา่ชาวตะวนัตกมีนํ้าใจในเร่ืองการกศุล ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีบริจาคเงินมากท่ีสุดกวา่ประเทศอ่ืน แม่ชีจะมีคาํอธิบายวา่ 

อยา่งไร 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ในเร่ืองนั้น ฉนัไม่ถกเถียง แต่มนัเป็นการกระทาํของบุคคลส่วนนอ้ย 

ของชาวตะวนัตกท่ีประสบความสาํเร็จในธุรกิจบริษทั หรือในวงการบนัเทิง ทาํใหเ้ขามี 
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เงินจาํนวนมากและสามารถบริจาคไดเ้ยอะ แต่ถา้เราพูดถึงคนส่วนใหญ่ของชาวตะวนัตก 

มนัมิไดเ้ป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  อยา่งเช่นพวกคนชั้นกลางของชาวตะวนัตก ตอนท่ีคล่ืนสึนามิถล่มภาคใตข้อง 

ประเทศไทย พวกเราชาวตะวนัตกเป็นคนแรกท่ีส่งเงินไปช่วยใหก้าํลงัใจและพวก 

องคก์ารแพทยไ์ร้พรมแดนของชาวตะวนัตกกมี็ส่วนร่วม อนัน้ีเป็นโครงการท่ีไม่มี 

ประโยชน์หรือไง 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: คุณอยากใหฉ้นัพูดใหคุ้ณมีความรู้สึกดีใจใช่ไหม ฉนัไม่ตอ้งการใหคุ้ณ 

จาํเป็นตอ้งพดูเพ่ือปกป้องประเทศของตนเองหรือชาวตะวนัตก ฉนัเพียงช้ีใหเ้ห็นวา่ 

ความเจริญของชาวตะวนัตกนั้นอาศยัการแข่งขนัและทาํเพ่ือส่วนตวั ไม่ไดท้าํเพ่ือส่วนรวม 
 

ฝร่ังถาม: ฉนัคิดวา่มนัมีความขดัแยง้ในส่ิงท่ีแม่ชีพูด 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ท่ีคุณเห็นเช่นนั้นเป็นเพราะวา่คุณพยายามปกป้องตนเอง แต่ฉนัแค่มองดู 

สถานการณ์จากความสงัเกต 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัคิดวา่ฉนักม็องดูสถานการณ์จากความสงัเกตเช่นกนั ฉนัไม่ไดพ้ยายาม 

ปกป้องใคร ฉนัรู้วา่ฝ่ังตะวนัตกกมี็ปัญหาในทางลบ 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ความเจริญเติบโตของชาวอเมริกนัจะดีข้ึนเม่ือเขาพ่ึงพาอาศยัความรัก 

และความเมตตาเป็นพ้ืนฐานของการท่ีเขาอยูใ่นชีวิตส่วนตวัและในอาชีพ ทาํใหไ้ม่มี 

การแข่งขนัเพ่ือส่วนตวั แต่ทาํเพ่ือส่วนรวม 
 

ฝร่ังถาม: แม่ชีคงหมายถึงวา่พ้ืนฐานขององคก์รการกศุลของชาวตะวนัตก มีเจตนามาจาก 

การสร้างทิฐิมานะเพ่ือใหต้นเองดูดีในการท่ีเขาบริจาคเงินจาํนวนมาก เจตนามิไดม้าจาก 

ความรักอนัแทจ้ริง  
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ และพวกชาวตะวนัตกมีระบบการตลาดท่ีดีกวา่ 
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ฝร่ังถาม: ใช่ อนันั้นกเ็ป็นความจริง ตอนแม่ชีมีชีวิตเป็นมนุษย ์ทาํไมแม่ชีพดูวา่การทาํแทง้ 

เป็นเร่ืองพิฆาตท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดและทาํลายความสนัติภาพในโลกมนุษย ์แม่ชียงัมีความเช่ือ 

แบบน้ีอยูห่รือเปล่า 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ยงัเช่ืออยู ่
 

ฝร่ังถาม: ทาํไม 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: เพราะวา่การทาํเช่นนั้นเอาแสงสวา่งของพระเจา้ (ความสงบ) ออกไป 

จากโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  และมนัสามารถทาํลายความสนัติภาพในโลกมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: การทาํเช่นนั้นเกิดจากอารมณ์โกรธซ่ึงไปรุกรานความสงบในใจของ 

ตนเองและแสงสวา่งของพระเจา้ (ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) 
 

ฝร่ังถาม:  แต่การทาํแทง้อาจเกิดข้ึนเพระวา่วิญญาณของจิตดวงนั้นไดเ้ซ็นสญัญา 

ในโลกวิญญาณเพ่ือมาทาํในส่ิงนั้น 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: จากความเขา้ใจของฉนัและในสายตาของฉนั ไม่มีผูใ้ดท่ีตอ้งการให ้

คนอ่ืนมาควบคุม ใหค้นอ่ืนเป็นคนตดัสินใจแทนเขาวา่เขาตอ้งตายในเม่ือไร มนัจะตอ้ง 

เป็นการตดัสินใจของเขาเอง 
 

ฝร่ังถาม: คุณคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการวิจารณ์ของคุณโดยเฉพาะคุณอรูป แชทเทอจี เขา

กล่าววา่ แม่ชีสร้างภาพในเชิงลบใหก้บัเมืองโกลกาตาและเขายงัอา้งวา่แม่ชีไม่ได ้

เป็นองคก์รท่ีสาํคญัในเมืองโกลกาตา เขามีความรู้สึกวา่แม่ชีนาํเงินไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

อนัน้ีเป็นเร่ืองจริงหรือเปล่า 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัเขา้ใจ วา่ทาํไมเขาถึงวิจารณ์ฉนั เพราะฉนัดาํเนินงานแบบง่ายๆ 

ฉนัจาํไดว้า่มีคนจาํนวนมากท่ีบ่นวา่ฉนัไม่ดูแล ไม่ใหย้าเพ่ิมมากข้ึน ไม่ใหย้าปฏิชีวนะ 
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ยาแกป้วด ยาข้ีผึ้ง หรือยาต่างๆใหก้บัผูท่ี้กาํลงัทุกขท์รมานหรือเจบ็ปวด 
 

มีผูค้นจาํนวนมากท่ีคิดวา่ฉนัเป็นคนทารุณเพราะฉนัปล่อยใหค้นตอ้งทนทุกขท์รมานและ 

ไม่ไดรั้บการดูแล แต่ฉนัจะตอบวา่ "ฉนัคือใคร ท่ีจะสามารถไปดึงความทุกขอ์อกจาก 

คนอ่ืนได"้ ฉนัไม่สามารถท่ีจะเป็นพระเจา้และทาํอยา่งนั้นได ้
 

ถา้บุคคลน้ีจะตอ้งเผชิญกบัความทุกขใ์นชีวิตน้ี กแ็สดงวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของเขาท่ีเขา 

ตอ้งการเรียนรู้ในโลกมนุษย ์สาํหรับฉนั ฉนักช่็วยใหเ้ขามีท่ีอยูพ่กัอาศยั อยูใ่นบา้นองคก์ร 

และมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและปลอดภยั นัน่คือส่ิงท่ีฉนัสามารถใหก้บัเขา 
 

พวกคนสมยัใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกชาวตะวนัตกคิดวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีทารุณ 

ฉนัไม่รู้วา่ทาํไมพวกเขาตอ้งการท่ีจะโจมตีฉนั ฉนัทาํงานของพระเจา้และคนเหล่าน้ี เม่ือ 

เขาตายไป วิญญาณของพวกเขาไม่เคยบอกวา่เขาถูกฉนัทาํร้าย ฉนัมีแต่นัง่อยูก่บัเขา ให ้

ความรักกบัพวกเขา พวกเราจบัมือคนป่วยและใหค้วามสะดวกสบายในขณะท่ีพวก 

เขาตอ้งทนทุกขท์รมาน น่ีคือบทเรียนท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเห็นวา่ ความทุกขท์รมาน 

เป็นส่ิงสาํคญัเท่ากบัความรัก  
 

การใชเ้งินผดิวตัถุประสงคข์องกองทุน ฉนัไม่เห็นดว้ย เพราะฉนัไม่ไดส้นใจในเร่ืองเงิน 

หรือในการไดรั้บรางวลั ใช่มนัมีตอนท่ีฉนัไดรั้บรางวลัและเขาส่งเงินมาใหฉ้นั แต่ฉนั 

ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีไปธนาคารและตดัสินใจวา่จะเอาเงินน้ีไปใชแ้บบไหน ฉนัใหค้นใน 

องคก์รเป็นคนดูแล ฉนัรู้สึกวา่มีคนดีทาํงานอยูใ่นองคก์ร มนักข้ึ็นอยูก่บัคุณสมบติัของ 

แต่ละบุคคล ฉนักแ็ค่เป็นคนคนเดียว ฉนัไม่สามารถท่ีจะดูแลทุกบาททุกสตางคท่ี์คน 

บริจาคเขา้มาในองคก์ร หลงัจากท่ีมนัมีเร่ืองน้ีเกิดข้ึนแลว้ ฉนัจึงทราบวา่มีการใชเ้งิน 

บางส่วนไปซ้ือของเพ่ืออาํนวยความสะดวกสบายใหก้บัชีวิตของแม่ชีในองคก์ร แทนท่ีจะ 

ส่งเงินไปใหพ้วกคนยากจนโดยตรง มีคนเอาเงินไปใชจ่้ายกบัการเดินทางท่ีเกินความคาด 

หมาย แต่ในเร่ืองน้ี ฉนัไม่ไดเ้ป็นคนสัง่ใหเ้ขาทาํ ดงันั้นฉนัจึงขอโทษท่ีไม่ไดเ้ป็นนกั 

ธุรกิจท่ีรอบคอบ 
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ฉนัไม่ไดม้าอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเป็นนกัธุรกิจ ฉนัมาอยูท่ี่น่ีเพ่ือเป็นแม่สาํหรับคนท่ี 

ไม่มีพ่อแม่ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัอยากคุยกบัแม่ชีในเร่ืองมุมมองของแม่ชีเก่ียวกบัความทุกขท์รมาน แม่ชีคิด

วา่มนัเป็นส่ิงท่ีสวยงามมากสาํหรับบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมในความทุกข ์

เพราะพระเยซูท่านกเ็คยมีความทุกขเ์ช่นกนั   
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัเช่ือวา่ความทุกขท์รมานเป็นความศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้ผูค้นมีความ 

สงบอยา่งง่ายดายจากความเจบ็ปวด มนักเ็ป็นเร่ืองท่ีดี 
 

แต่ความไม่สบายกเ็ป็นส่ิงสาํคญั ถา้เรามีความเจบ็ปวด เรากส็ามารถเรียนรู้จากมนัได ้

สามารถรักความเจบ็ปวดได ้สามารถมีความยนิดีกบัความเจบ็ปวดได ้ความเจบ็ปวด 

จึงทาํใหเ้รามองหาความสงบท่ีมีอยูภ่ายใน อยากไปอยูก่บัส่ิงท่ีไม่มีตวัตน อยูใ่กลชิ้ด 

กบัพระเจา้ ความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขจึงเป็นส่ิงท่ีนาํพาเราไปสู่ความสุขอนัแทจ้ริง   
 

ฝร่ังถาม: คาํตอบของแม่ชีทาํใหเ้ราเห็นวา่ ผูค้นมีความคาดหวงักบัแม่ชีมากเกินไปท่ีแม่ชี 

จะสามารถทาํไดเ้พราะแม่ชีมีทรัพยากรจาํนวนจาํกดัในตอนเป็นมนุษย ์แต่แม่ชีมีความ 

เขา้ใจในเร่ืองความทุกขใ์นแง่บวกเพราะแม่ชีเห็นวา่ ความทุกขท่ี์มีมากหรือนอ้ย 

จะนาํพาเราไปสู่ความเขา้ใจ พาเราไปพบกบัความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข  
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีฉนัมีความเช่ือมัน่แต่ผูค้นจาํนวนมากไม่เห็นดว้ย 

หลงัจากท่ีฉนัตาย วิญญาณฉนักย็งัทาํงานแบบน้ีในโลกมนุษยด์ว้ยการส่งแรงบนัดาลใจ  

และฉนักไ็ปช่วยพวกวิญญาณต่างๆท่ีเคยอยูร่่วมกนัเพ่ือใหจิ้ตวิญญาณเขาไดฝึ้กต่อ 

และทาํความสะอาดจิตใจของตนเองเพ่ือเขาจะไดป้ระสบความสาํเร็จ 
 

ฉนัจะไม่นาํคนไปเขา้ในศาสนาใดๆ มนัไม่ไดเ้ป็นงานของฉนั งานสาํหรับฉนัคือการเดิน 

ทางในความเช่ือของตวัเองและมีความหวงัวา่พวกคนอ่ืนๆจะไดเ้ห็นความสุข ความรัก 

และความเป็นกลางท่ีฉนัไดรั้บจากการเดินทางในสายน้ีและพวกเขาอาจจะเลือกท่ีจะ 
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ปฏิบติัตามฉนั 
 

ดงันั้นหลงัจากท่ีฉนัตายและมาอยูใ่นโลกวิญญาณ ฉนัไม่ไดพ้ยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง 

ระบบความเช่ือของคนอ่ืน ฉนัเพียงแต่สนบัสนุนพวกเขาใหเ้ป็นตวัของตวัเองและให ้

เขาไดเ้ป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัคิดวา่การสมัภาษณ์คร้ังน้ีเป็นส่ิงสาํคญัเพราะวา่แม่เทเรซามีโอกาสท่ีจะ 

แสดงใหช้าวโลกรู้จกัในความรู้สึกของแม่ชี และใหค้าํอธิบายต่อส่ิงท่ีแม่ชีไดรั้บการ 

ถูกวิพากษวิ์จารณ์เป็นอยา่งมาก 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ แต่ฉนัยงัคงรู้สึกวา่ฉนัไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งปกป้องตวัเองกบัความคิด 

เห็นของคนอ่ืน มนัเสียเวลาเปล่า เสียงท่ีแทจ้ริงของฉนัและความซ่ือสตัยข์องฉนัไม่ 

สามารถท่ีจะไปเปล่ียนความเช่ือของคนอ่ืนท่ีเขามีกบัฉนั พวกเขาจะตอ้งพบความเป็น 

จริงในตวัของเขาเอง นัน่เป็นเหตุผลท่ีฉนัไม่ต่อสูก้บัคาํวิพากษวิ์จารณ์ในตอนท่ีฉนัเป็น 

มนุษย ์ดงันั้นฉนัจึงใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดูแลผูค้นท่ีตอ้งการฉนั แต่ฉนัมิได ้

สนใจในคนท่ีไม่ตอ้งการฉนั น่ีคือบทเรียนท่ีฉนัอยากใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ 
 

มีส่ิงหน่ึงท่ีฉนัอยากใหทุ้กคนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัฉนั เคยไดท้าํงานกบัฉนั เคยรู้จกัฉนั 

เคยพบฉนั หรือเคยอ่านเก่ียวกบัเร่ืองของฉนั ฉนัอยากใหเ้ขารู้วา่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีคุณ 

สามารถทาํหรือใหส้าํหรับตวัเองคือการใหค้วามรักกบัครอบครัวของคุณ ครอบครัวเป็น 

ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด ถา้ทุกคนในโลกกระทาํในส่ิงน้ี โลกเรากจ็ะเปล่ียนทนัที 
 

ฝร่ังถาม: ดงันั้นเราตอ้งใหค้วามรักกบัทุกคนในครอบครัว เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีถูกวิพากษวิ์จารณ์ในเร่ืองคุณภาพของการดูแลท่ีแม่ชีใหแ้ก่ผูป่้วยหนกั 

องคก์รของแม่ชีมีปัญหาเก่ียวกบัการดูแลรักษาทางการแพทยแ์ละไม่ไดต้อบสนองความ 

ตอ้งการและความปรารถนาของผูป่้วย 
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แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัไม่เคยอา้งวา่องคก์รฉนัเป็นโรงพยาบาล มนัเพียงเป็นสถานท่ีท่ีคน 

เขา้มาอยูเ่พ่ือรอวนัตายและพวกเราใหค้วามช่วยเหลือต่อเขา ศูนยข์องพวกเราเคยถูก 

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีและฉนับอกพวกท่ีมาตรวจวา่ใหพ้วกเขารวบรวมเงิน 

บริจาคและฉนัจะทาํในส่ิงท่ีเขาแนะนาํ เพราะศูนยฉ์นัไม่มีเงินพอและฉนัผลิตเงินเอง 

ไม่ได ้ฉนัไม่สามารถท่ีจะขายจิตใจตนเองเพ่ือไปแลกเอาเงิน การตรวจสอบของพวก 

เขาจึงเป็นประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ทาํใหผู้ค้นท่ียงัเช่ือมัน่ในการทาํงานของฉนับริจาคเงินให ้

กบัองคก์ร สาํหรับพวกท่ีไม่เช่ือและไม่ตอ้งการช่วยเหลือคนยากจน เขากเ็ดินหนีออก 

ไปจากฉนั ซ่ึงสาํหรับฉนั มนัเป็นส่ิงดีท่ีทั้งสองอยา่งเกิดข้ึน 
 

ฝร่ังถาม: ขอใหแ้ม่ชีบอกเราเก่ียวกบัการตดัสินใจ มีประสบการณ์อนัใดท่ีทาํใหแ้ม่ชี 

ตอ้งการไปสร้างสถานท่ีเพ่ือการดูแลผูป่้วยในระยะขั้นสุดทา้ย 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัไม่ตอ้งการใหพ้วกเขาตายบนถนน ฉนัเคยเห็นคนตายแบบนั้น 

หลายคร้ังเกินไป ถา้เขามาตายในศูนยข์องฉนั มนักย็งัดีกวา่ตายบนถนน แต่คนภายนอก 

ชอบเปรียบเทียบศูนยข์องฉนักบัศูนยก์ารแพทย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเทียบกนัไดเ้พราะ 

ศูนยข์องฉนัไม่ใช่ศูนยก์ารแพทย ์แต่เพียงเป็นศูนยท่ี์ใหค้วามเมตตา 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีคิดอยา่งไรเก่ียวกบัระบบของสถานท่ีการดูแลผูป่้วยในระยะขั้นสุดทา้ยของ 

ประเทศอเมริกา 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัมีความภาคภูมิใจกบัหน่วยดูแล 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัมีคาํถามเก่ียวกบัการวิจารณ์ท่ีเลขานุการของพระนารายณ์ฮินดูกล่าววา่ 

หนา้ท่ีแรกของแม่ชีคือการเผยแพร่ศาสนาคริสตแ์ละการบริการทางสงัคมเป็นเร่ืองรอง 

ลงมา เขากล่าวหาวา่แม่ชีจะเลือกดูแลคนป่วยท่ีนบัถือศาสนาคริสตแ์ละทาํประเพณี 

ลา้งบาปใหแ้ก่คนตาย อนัน้ีเป็นเร่ืองจริงหรือเปล่า 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ ชีวิตของฉนัทุ่มเทใหก้บัคริสตจกัร หนา้ท่ีทางสงัคมของฉนัและการ 
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ใหบ้ริการเป็นเร่ืองรองลงมา การมีความลาํเอียงกบัผูป่้วยเป็นเร่ืองท่ีไม่จริง ถา้มีคนป่วยท่ี 

ฉนัดูแลและคนป่วยขอร้องใหฉ้นัทาํประเพณีลา้งบาป ฉนัจึงทาํ แต่ถา้เขาไม่ขอร้อง ฉนัก็

ไม่ทาํ  
 

ฝร่ังถาม: ทาํไมแม่ชีจึงถูกวิจารณ์มากมาย 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: เพราะวา่เม่ือเราเลือกมาอยูใ่นโลกมนุษย ์เรากต็อ้งยอมรับทั้งเร่ืองดี 

และเร่ืองไม่ดี ถึงแมว้า่คุณจะเดินบนโลกน้ีไดดี้เท่าไร กย็งัมีผูค้นท่ีคิดวา่คุณเป็นคนท่ีเลว 

ร้ายท่ีสุดเพราะเขาไม่ชอบในส่ิงท่ีคุณทาํ มนัจึงเป็นหนา้ท่ีของฉนัท่ีตอ้งยอมรับในการถูก 

วิจารณ์และไม่ต่อสูก้บัคาํต่อวา่ เพ่ือใหค้นเห็นวา่ฉนักเ็ป็นมนุษยแ์ละไม่ไดเ้ป็นเทวดา 

การวิพากษวิ์จารณ์เหล่าน้ีและการโจมตีจึงช่วยปรนนิบติัและทาํใหฉ้นัไดรั้บวตัถุประสงค ์

ของการมาอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  การติเตียนต่อวา่จึงเป็นบทเรียนสาํหรับมนุษยเ์พ่ือใหเ้ขารู้จกัยอมรับและ 

ปล่อยวาง สามารถใหอ้ภยัต่อกนัได ้
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ และการติเตียนต่อวา่ฉนั ทาํใหค้นอ่ืนมีความสนใจในประเทศท่ี 

ยากจน 
 

ฝร่ังถาม: ทาํใหเ้ขาสนใจในเร่ืองความทุกขย์ากลาํบากของผูอ่ื้น ของคนป่วย ของคน 

หิวโหยและเดก็กาํพร้าต่างๆ  
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ถูกตอ้ง 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัหวัหนา้บาทหลวงของเมืองโกลกาตา ท่ีท่านสัง่ไล่ผใีห ้

ออกจากร่างกายของแม่ชีเทเรซา ตอนท่ีแม่ชีมีสุขภาพแยล่ง 
 

แม่ชีเทเรซา(หวัเราะ): มนัเป็นเร่ืองเขา้ใจผดิ ในตอนท่ีฉนัป่วย ฉนัเกือบจะตายหลายคร้ัง 

แต่ฉนักฟ้ื็นจากการป่วย แต่ทางโบสถนึ์กวา่มีอะไรสกัอยา่งท่ีทาํใหฉ้นัไม่สามารถตายได ้
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ทาํใหร่้างกายฉนัมีความทุกขท์รมานอยา่งยาวนาน เขาจึงทาํพิธีไล่ผ ีแต่ท่ีจริงแลว้ ไม่มีผ ี

มาสิงในร่างกายของฉนั ฉนัเพียงมีอายมุาก 
 

ฝร่ังถาม: มีชาวอินเดียเคยกล่าวหาวา่แม่ชีต่อตา้นพวกพรรคฮินดู 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองส่วนตวั ฉนัไม่สนบัสนุนในเร่ืองการเมืองท่ีฉนัคิดวา่ 

ไม่มีประโยชน ์
 

ฝร่ังถาม:  ความเช่ือของแม่ชีเคยถูกทดสอบ แม่ชีมีความไม่แน่ใจในพระเจา้ ทาํไมเร่ืองน้ี 

จึงเกิดข้ึนในจิตใจของแม่ชีและแม่ชี ร้ือฟ้ืนความศรัทธาข้ึนมาใหม่ไดอ้ยา่งไร 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ความเช่ือมัน่ของทุกคนตอ้งถูกทดสอบในโลกมนุษย ์มนัเป็นโอกาส 

สาํหรับความเช่ือของฉนัท่ีจะตอ้งถูกทดสอบ เม่ือฉนัผา่นการทดสอบ ฉนัจึงรู้วา่จิตใจของ 

ฉนัมีความเขม้แขง็มากเกินกวา่ท่ีฉนัคิด มนัสนบัสนุนใหฉ้นัทาํงานมากข้ึนไปทัว่โลก 

ทาํใหฉ้นัคน้พบความไวว้างใจในตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม: มีส่ิงใดท่ีทาํใหแ้ม่ชีมีความไม่แน่ใจในพระเจา้ 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: มีหลายอยา่งมากในตอนอยูโ่ลกมนุษย ์ฉนักแ็ค่เป็นคนท่ีมีระเบียบ 

วินยัและความเขม้แขง็ท่ีจะยนือยูบ่นความเช่ือของตวัเอง มนัจึงทาํใหฉ้นัดูเหมือนเป็นผู ้

วิเศษ แต่ฉนัไม่เคยคิดเช่นนั้น 
 

ฉนัมีการต่อสูก้บัคาํถามเหล่าน้ีอยูทุ่กวนัภายในจิตใจของตวัเอง วา่ทาํไม ทาํไมเดก็เหล่า 

น้ีจึงถูกทอดท้ิง ทาํไมโลกมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะเล้ียงเดก็เหล่าน้ีได ้โลกเราไม่มีความรัก 

หรือไง แต่ฉนัมีความแขง็แรงกบัความศรัทธา จึงทาํใหฉ้นัเช่ือวา่ ถา้ฉนัสร้างสถานท่ีข้ึนมา 

แลว้ ส่ิงดีๆกจ็ะเกิดข้ึนตามมา แต่ในบางคร้ัง ความเช่ือของฉนักมี็ความหวัน่ไหว 
 

ฉนัมกัจะมีขอ้สงสยัวา่ฉนัทาํงานถูกตอ้งหรือเปล่า พระเยซูจะมีความช่ืนชอบในงานของ 

ฉนัไหม ขอ้สงสยัจึงสร้างรูเลก็ๆท่ีทาํใหฉ้นัมีความไม่แน่ใจในตวัเอง ฉนัคิดวา่ถา้มนุษย ์
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คนใดยงัไม่มีความสงสยั แสดงวา่เขายงัไม่ตอ้งการท่ีจะมองดูภาพกวา้ง จิตใจเขายงั 

มีความคบัแคบ ยงัมีความกลวัในความผดิพลาด ดงันั้นมนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราตอ้งมองดู 

ภาพทั้งหมด ไม่ไปติดอยูใ่นมุมใดมุมหน่ึง ตอนท่ีฉนัเป็นมนุษย ์ฉนักย็งัติดอยูใ่นมุมแคบ  
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหแ้ม่ชีเล่าถึงเร่ืองมหศัจรรยท่ี์สามารถรักษาโรค เน้ืองอกของผูห้ญิงชาว 

อินเดีย 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ผูห้ญิงคนนั้นเขาพร้อมท่ีจะปล่อยวางและแสงของพระเจา้ (ความสงบ 

และความสมดุล) จึงช่วยรักษาใหห้าย 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: อยา่งมากฉนักแ็ค่เป็นช่องทางส่ือสารและใหก้าํลงัใจกบัผูป่้วย 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของแม่ชีเทเรซา 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: มีตอนท่ีฉนัเป็นเดก็กาํพร้าผูช้าย ตอนนั้นฉนัจาํส่ีปีแรกของชีวิตไม่ได ้

ฉนัมีอายแุค่ถึงเกา้ขวบ ฉนัไปเกิดท่ีอินเดียและในชีวิตนั้นฉนัไม่มีพ้ืนฐานท่ีดีในทาง 

อารมณ์ เวลาฉนัพูดคุยกบัคนอ่ืน ฉนัตอ้งการส่ิงตอบสนองเพราะฉนัไม่มีพ่อแม่  

ไม่มีคนแนะนาํ ขาดความรักและไม่มีศาสนาเป็นท่ีพ่ึง ไม่มีใครสัง่สอนและฉนัอยูต่าม 

ลาํพงั ไม่มีใครตอ้งการรับเล้ียงดูฉนัเป็นลูกเพราะวา่ฉนัมีความพิการ 
  

เพราะฉนัมีขอ้บกพร่องทางกาย ฉนัจึงถูกมองวา่เป็นคนประหลาด ในชีวิตนั้นฉนัจึงตอ้ง 

การอยากจะตาย ฉนัเป็นเดก็ท่ีมีหวัใจไม่แขง็แรง ฉนัจึงตดัสินใจไม่ด่ืมนํ้ า ฉนัยงักินอาหาร 

แต่ไม่ยอมด่ืมนํ้ า ฉนักเ็ลยตายดว้ยโรคหวัใจวาย หลงัจากนั้นฉนัตดัสินใจวา่ในชีวิตต่อไป 

ฉนัจะไปช่วยคนท่ีไม่มีใครสนใจ ไปช่วยคนท่ีถูกทอดท้ิง  
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมเดก็คนน้ีเขาจาํส่ีปีแรกของเขาไม่ได ้
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: เพราะวา่เขาถูกทาํร้ายทารุณทางกาย ตอนฉนัเป็นเดก็คนน้ี ฉนัจึงปิด 
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ความทรงจาํ ไม่ใหฉ้นัมีความทรงจาํกบัการถูกทารุณ แต่พอฉนัโตข้ึน ฉนักส็ามารถต่อสู ้

กบับุคคลท่ีเคยมารังแกฉนั การถูกทาํร้ายทางร่างกายจึงหยดุไป 
 

ฝร่ังถาม: วิญญาณคุณไดม้าเกิดใหม่อีกแลว้หรือยงั 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ยงั แต่ฉนัมีการวางแผนไวแ้ลว้วา่จะไปเกิดใหม่ ในขณะน้ีงานของ 

ฉนัในโลกวิญญาณยงัไม่เสร็จส้ิน 
 

ฝร่ังถาม:  คุณทาํงานอะไรท่ีนัน่ 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนักย็งัเป็นพลงังานจิตวิญญาณท่ีส่งแรงบนัดาลใจใหก้บัมนุษยผ์ูค้น 

ท่ีปฎิบติัธรรมทางสายของฉนั 
 

ฝร่ังถาม: พวกเราชาวมนุษยย์งัตอ้งการความช่วยเหลือจากโลกวิญญาณ แม่ชีมีความเสียใจ 

หรือเสียดายในอะไรไหม 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ไม่มี 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: จิตของเราตายไม่ได ้ฉนักย็งัมีชีวิตอยูเ่หมือนเดิม แต่มนัดีข้ึนกวา่เดิม 

เพราะฉนัอยูใ่นสวรรค ์
 

ฝร่ังถาม: แม่ชีไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัไดเ้รียนวา่ ฉนัไม่ควรใหค้วามคิดเห็นหรือคาํวิจารณ์ของคนอ่ืนมา 

เปล่ียนการเดินทางของฉนั 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีคิดวา่ แม่ชีมีความสาํเร็จในเร่ืองน้ีหรือไม่ 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: สาํเร็จ 
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ฝร่ังถาม: และแม่ชีไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ไดส้อนเร่ืองความรักของพระเจา้ ความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีมีความสาํเร็จในเร่ืองน้ีหรือเปล่า 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัหวงัวา่ฉนัสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีคิดอยา่งไรกบัสถานการณ์ของชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนั 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ในขณะน้ี มนุษยย์งัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองสาํคญัของอารมณ์ มนุษยย์งั 

มีความสนใจกบัภายนอก ในเร่ืองหนา้ตาของตนเอง ในเร่ืองฐานะและเงินทอง แต่ไม่ 

สนใจในเร่ืองความสงบของหวัใจ  
 

ฝร่ังถาม:  ใช่  

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ฉนัคิดวา่มนุษยทุ์กคนควรเร่ิมตน้ดว้ยการปรองดองและใหค้วามรักกบั 

ครอบครัว 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีมีคาํแนะนาํอะไรอีกไหม 

 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ความสาํคญัมิไดข้ึ้นอยูก่บัฐานะวา่คุณเป็นใคร แต่ส่ิงสาํคญัคือการ 

กระทาํของคุณ 
 

ฝร่ังถาม:  แต่การกระทาํของเรากท็าํใหเ้รารู้วา่เราเป็นใคร 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: สาํหรับในโลกมนุษย ์การมีทิฐิมานะและการกระทาํของเราสร้างความ 

ขดัแยง้ ดงันั้นเราจึงตอ้งมีความสมดุลและพบกบัความสงบสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  เราตอ้งรู้จกัวา่เราเป็นใคร เราจึงจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: มนัไม่ใช่ปัญญาท่ีเกิดจากความคิด เพราะการตดัสินใจท่ีดีมิไดม้าจาก 
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ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนจากทิฐิมานะของตวัตน 
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นเราตอ้งรู้ในเร่ืองอารมณ์ของตนเอง เราตอ้งอาศยัความเป็นกลางของ 

อารมณ์ 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีคิดวา่เวบ็ไซทข์องฉนัควรเปล่ียนไปในทิศทางของศาสนาคริศต ์
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: อนันั้นเป็นมุมมองของฉนั 
 

ฝร่ังถาม:  แต่ฉนัไม่เห็นดว้ย 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: คุณกอ็ยา่เปล่ียนแปลงตนเองสิ อยา่ใหค้วามคิดเห็นของคนอ่ืนมาเปล่ียน 

ในการเดินทางของคุณ 
 

ฝร่ังถาม:  แม่ชีมีคาํแนะนาํอะไรอีกเก่ียวกบัเวบ็ไซทข์องฉนั 
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ใชก้ารตลาดไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากแม่ชีเทเรซา คุณไดท้าํประโยชน์มากมายใหก้บัโลกมนุษย ์
 

แม่ชีเทเรซาตอบ: ขอบคุณและขอใหพ้ระเจา้คุม้ครอง 

1. ตอนฉนัมีร่างเป็นมนุษย ์ฉนัเช่ือกบัการส่ือสารทางจิตวิญญาณเพราะนัน่คือวิธีท่ีฉนั 

ส่ือสารกบัพระเยซู  

2. ฉนัรู้วา่ฉนัเกิดเป็นมนุษยเ์พ่ือบริการคนอ่ืน  

3. ฉนัไม่ไดเ้ป็นนางฟ้ามาจากสวรรค ์ฉนัไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเป็นผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ 

ฉนัมาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ืออยากมีประสบการณ์กบัชีวิต 

4. แต่ความยากจนอนัแทจ้ริงคือการท่ีคนถูกทอดท้ิงจากความรัก ดงันั้นเราจึงตอ้งไปแกไ้ข 

และรักษาท่ีหวัใจ ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีฉนัตอ้งการรักษา เพ่ือใหค้นยากจนมีความสมบูรณ์ทาง 

จิตใจ  
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5. ความเจริญเติบโตของชาวอเมริกนัจะดีข้ึนเม่ือเขาพ่ึงพาอาศยัความรักและความเมตตา 

เป็นพ้ืนฐานของการท่ีเขาอยูใ่นชีวิตส่วนตวัและในอาชีพ ทาํใหไ้ม่มีการแข่งขนัเพ่ือ 

ส่วนตวั แต่ทาํเพ่ือส่วนรวม 

6. ฉนัไม่ไดม้าอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเป็นนกัธุรกิจ ฉนัมาอยูท่ี่น่ีเพ่ือเป็นแม่สาํหรับคนท่ี 

ไม่มีพ่อแม่ 

7. ฉนัเช่ือวา่ความทุกขท์รมานเป็นความศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้ผูค้นมีความสงบอยา่งง่ายดายจาก 

ความเจบ็ปวด มนักเ็ป็นเร่ืองท่ีดี แต่ความไม่สบายกเ็ป็นส่ิงสาํคญั ถา้เรามีความเจบ็ปวด 

เรากส็ามารถเรียนรู้จากมนัได ้สามารถรักความเจบ็ปวดได ้สามารถมีความยนิดีกบัความ 

เจบ็ปวดได ้ความเจบ็ปวดจึงทาํใหเ้รามองหาความสงบท่ีมีอยูภ่ายใน  

8. ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีคุณสามารถทาํหรือใหส้าํหรับตวัเองคือการใหค้วามรักกบัครอบครัว 

ของคุณ  

9. เม่ือเราเลือกมาอยูใ่นโลกมนุษย ์เรากต็อ้งยอมรับทั้งเร่ืองดีและเร่ืองไม่ดี ถึงแมว้า่คุณจะ 

เดินบนโลกน้ีไดดี้เท่าไร กย็งัมีผูค้นท่ีคิดวา่คุณเป็นคนท่ีเลวร้ายท่ีสุดเพราะเขาไม่ชอบใน 

ส่ิงท่ีคุณทาํ  

10. การติเตียนต่อวา่จึงเป็นบทเรียนสาํหรับมนุษยเ์พ่ือใหเ้ขารู้จกัยอมรับและปล่อยวาง 

สามารถใหอ้ภยัต่อกนัได ้

11. ความเช่ือมัน่ของทุกคนตอ้งถูกทดสอบในโลกมนุษย ์ 

12. ในขณะน้ี มนุษยย์งัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองสาํคญัของอารมณ์ มนุษยย์งัมีความสนใจ 

กบัภายนอก ในเร่ืองหนา้ตาของตนเอง ในเร่ืองฐานะและเงินทอง แต่ไม่สนใจในเร่ือง 

ความสงบของหวัใจ  

13. ฉนัคิดวา่มนุษยทุ์กคนควรเร่ิมตน้ดว้ยการปรองดองและใหค้วามรักกบัครอบครัว 

14. ความสาํคญัมิไดข้ึ้นอยูก่บัฐานะวา่คุณเป็นใคร แต่ส่ิงสาํคญัคือการกระทาํของคุณ 

15. การมีทิฐิมานะและการกระทาํของเราสร้างความขดัแยง้ ดงันั้นเราจึงตอ้งมีความ 

สมดุลและพบกบัความสงบสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง 

********************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณเฟรดด ีเมอร์คูรี นักร้องนํา วงควนี 

ฝร่ังถาม:  พวกเราเป็นแฟนเพลงของคุณ คุณเป็นนกัตรีและ 

นกัแต่งเพลงท่ีเก่งมาก เวลาคุณร้องเพลงพลงัเสียงของคุณ 

มีกาํลงัมาก  
 

เฟรดดีตอบ: ขอบคุณมากครับ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเช่ืออะไรบา้งเก่ียวกบัความตายในตอน 

ท่ีคุณยงัมีชีวิตอยูใ่นร่างมนุษย ์
 

เฟรดดีตอบ: ผมคิดวา่หลงัจากท่ีเราตาย มนัจะมีพวกเทพเจา้มาหาและพวกเขาจะเป็นคน 

ตดัสินวา่เราเป็นคนดีหรือไม่ดี และพวกเขากจ็ะส่งเราไปอยูใ่นสถานท่ีท่ีสมควร 
 

ฝร่ังถาม:  ความเช่ือแบบน้ีมาจากศาสนาอะไร 
  

เฟรดดีตอบ: ผมคิดวา่มนัคงเป็นศาสนาของผมเอง 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณถึงคิดเช่นนั้น 
 

เฟรดดีตอบ: ตอนผมเป็นเดก็ ผมไปโตท่ีต่างประเทศ ผมถูกเล้ียงมาแบบศาสนาคาทอลิก  

แต่ประเทศท่ีผมไปอยูไ่ม่ใช่ประเทศท่ีมีศาสนาคาทอลิก มนัจึงทาํใหผ้มไดย้นิจากผูค้น 

มากมายท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน ทาํใหผ้มไดย้นิจากหลายมุมมองของศาสนาต่างๆ ทาํใหผ้ม 

มีความคิดวา่ ถา้มนัเป็นเช่นน้ีกแ็สดงวา่ ผูค้นพวกน้ีไม่รู้ความเป็นจริง เพราะต่างคนต่าง 

มีความเช่ือท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นผมจึงเลือกขอ้มูลท่ีผมไดย้นิและท่ีผมชอบ เอามาตดัต่อ 

ใหเ้ป็นศาสนาของตวัเอง ทาํใหผ้มมีความสะบายใจเพราะผมไม่เช่ือในส่ิงท่ีโรงเรียนสอน 
  

ฝร่ังถาม:  และเม่ือคุณเสียชีวิตไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือไม่  

 

เฟรดดีตอบ: มนัมิไดเ้ป็นอยา่งท่ีผมคิด ไม่มีใครมาตดัสินวา่จะใหผ้มไปอยูท่ี่ไหน 

 ถา้ผมถูกตดัสิน ผมกจ็ะปกป้องตวัเอง ผมรู้สึกวา่ผมไดใ้ชชี้วิตท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการใน 
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การเป็นมนุษย ์ผมไดท้าํในส่ิงท่ีผมรักชอบ ไม่วา่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ไม่วา่จะ 

ทาํกบัผูช้ายหรือผูห้ญิง ผมไดท้าํในส่ิงท่ีผมปรารถนา 
 

มนักมี็บางส่วนของชีวิตท่ีผมเป็นคนเห็นแก่ตวัมาก และกมี็บางส่วนท่ีผมไม่เห็นแก่ตวั 

และทาํเพ่ือคนอ่ืน ผมจึงไดรั้บบทเรียนจากการกระทาํทั้งสองอยา่ง 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนคุณตาย คุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไร 

 

เฟรดดีตอบ: ผมจาํไดว้า่ผมยิม้ ตอนผมกาํลงัจะตาย ผมอยูใ่นหอ้ง ผมจาํไดว้า่ไม่เคยมีช่วง 

เวลาท่ีเงียบสงบ ผมไดย้นิเสียงผูค้นท่ีอยูด่า้นนอก 
 

ฝร่ังถาม:  มีหลายคนอยูก่บัคุณท่ีบา้น 
 

เฟรดดีตอบ: ใช่ บางคร้ังผมกใ็หใ้ครบางคนมาถือกระจกเพ่ือผมจะไดม้องเห็นวิวนอกหอ้ง 

และเห็นสนามของบา้น 
 

ผมมีความรู้สึกวา่ผมไดรั้บความรักจากแฟนเพลง ผมไม่เคยรู้สึกวา่มีส่ิงใดมากีดกนัใน 

ความคิดสร้างสรรค ์
 

ฝร่ังถาม:  ดีมาก แสดงวา่การตายของคุณไม่มีความเจบ็ปวด มีความสงบในใจ เหมือนกบั 

การปล่อยวางร่างกาย ใช่ไหม 
  

เฟรดดีตอบ: ยาท่ีหมอใหท้าํใหผ้มไม่มีความเจบ็ปวด ถา้ไม่มียา ผมกค็งปวดมากเช่นกนั 

แต่ผมไม่กลวัความตาย ผมรู้วา่มนักาํลงัเขา้มาหาผม ผมจึงมีความยนิดีตอ้นรับกบัมนั ผม

ป่วยเป็นเวลานานมาก ผมจึงอยากใหค้วามตายมาช่วยดึงจิตผมใหห้ลุดออกไปจาก 

ร่างกาย 
 

ฝร่ังถาม:  และความคิดอนัแรกของคุณคืออะไรเม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ  

 

เฟรดดีตอบ: ผมร้องถามวา่ “พวกเทวดาอยูท่ี่ไหน” หลงัจากนั้นไม่นานผมกไ็ดย้นิเสียง 
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หวัเราะ ผมจึงรู้แลว้วา่ผมอยูใ่นสวรรค ์ผมมองเห็นวิญญาณครอบครัวของผมอยูท่ี่นัน่ มนั

เป็นหอ้งสีขาวท่ีไม่มีฝาผนงั แต่ผมรู้วา่มนัเป็นหอ้งพกั ผมรู้สึกวา่มนัมีอะไรลอ้มรอบ 

ผมตั้งสติและปล่อยใหจิ้ตปล่อยวาง ปล่อยความทุกขอ์อกไปดว้ยการร้องไห ้ 
 

ตอนร่างกายผมป่วย ผมอยากจะตายมากเพราะร่างกายของผมถูกโรคภยัเจาะกิน 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น ตายตอนอายแุค่ 45 ปี 
 

เฟรดดีตบ: ผมคิดวา่ใช่ ผมคิดวา่ผมจะไม่ไดรั้บความสุขมากข้ึนกบัการมีอายยุนืยาวเม่ือ 

ผมไม่สามารถท่ีจะแสดงออกคอนเสิร์ตอีกต่อไป ผมแค่อยากมีชีวิตบนเวทีเท่านั้น และผม 

กไ็ดแ้สดงคอนเสิร์ตอยา่งอ่ิมหนาํสาํราญก่อนท่ีผมตาย 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณตอ้งตายดว้ยโรคนั้น 

 

เฟรดดีตอบ: มนัเป็นการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจกบัเร่ืองโรคเอดส์เพ่ือให ้

ชาวโลกยอมรับและไม่เกลียดชงั 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นการใหผู้ค้นสร้างความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น 
 

เฟรดดีตอบ: ใช่ ผูค้นจาํนวนมากคิดวา่ผมเป็นเกย ์แต่ผมไม่ไดคิ้ดเช่นนั้น ผมเป็นคนท่ี 

สามารถรักไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง ผมไม่ใช่เสือใบ ความรักของผมมีความกวา้งขวางมาก 

กวา่นั้น ผมสามารถรักไดทุ้กคน ไม่วา่เขาจะเป็นเพศใด 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเป็นคนท่ีไม่เหมือนใคร ชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณในปัจจุบนั 
  

เฟรดดีตอบ: ผมมีสถานท่ีท่ีเรียกวา่บา้น แต่ผมไม่ค่อยอยูบ่า้น ความรักของผมคือการ 

ทาํงานร่วมกบัศิลปินท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นโลกมนุษย ์ศิลปินท่ีมีความศรัทธากบัตวัผมและผมก ็

ช่วยพวกเขาในการแต่งเพลง การร้องเพลง ในการแสดงออกของอารมณ์ ผมรู้สึกเหมือน 

วา่ผมเป็นแม่ของทุกคนและผมอยากปกป้องพวกนกัศิลปินจากภยัอนัตรายกบัการเป็น 

ดาราและความโด่งดงั 
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ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรในโลกวิญญาณ 
 

เฟรดดีตอบ: ผมไดรู้้วา่สวรรคมี์จริงเหมือนกบัท่ีผมเช่ือในตอนเป็นมนุษย ์
  

ฝร่ังถาม:  และคุณไดม้าเรียนหรือสอนอะไรบา้งในโลกมนุษย ์

 

เฟรดดีตอบ: ผมคิดวา่ผมไดม้าสอนใหส้งัคมมีการยอมรับกบัทุกเพศ ทาํใหพ้วกเรารัก 

ทุกคนไดแ้ละปล่อยวางความเกลียดชงั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียดายหรือเสียใจไหม  

 

เฟรดดีตอบ: มีอยา่งเดียวคือ ผมน่าจะใหค้วามเคารพกบัเพ่ือนร่วมวงดนตรีของผม 

มากกวา่นั้น 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณในตอนท่ีเป็นเฟรดดี เมอร์คูรี  
 

เฟรดดีตอบ: วิญญาณผมเคยไปเกิดท่ีประเทศนอร์เวย ์ท่ีนัน่มีหิมะเป็นนํ้ าแขง็ มีอากาศท่ี 

หนาวจดั ในชาตินั้นผมเกิดเป็นเดก็ผูห้ญิง ฉนัมีผมสีบลอนด ์ในชีวิตนั้นผูใ้หญ่สอนฉนัวา่ 

อยา่แตะนํ้ าร้อนและอยา่แตะนํ้ าแขง็ อยา่ออกไปอยูข่า้งนอกเพราะมนัหนาวมากเกินไป มนั

มีกฎระเบียบมากมายเก่ียวกบัการอยูร่อดของชีวิตเพ่ือปกป้องใหฉ้นัปลอดภยั เพราะวา่ 

มนัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีโหดร้าย ฉนัจาํไดว้า่และคิดวา่ทาํไมพวกเขาจึงชอบบอกฉนัใน 

เร่ืองน้ี ทาํไมพวกเขาไม่ปล่อยใหฉ้นัทาํตามใจตวัเอง 
 

ฉนักเ็ลยไม่ฟังคาํเตือนของพ่อแม่ พ่อแม่ฉนัมีลูกหา้คน ฉนัเป็นลูกคนสุดทอ้งและไม่ 

ค่อยไดรั้บความสนใจและฉนัชอบทาํตามใจตวัเอง ฉนัจึงเดินออกไปอยูใ่นหิมะและไม่ได ้

ใส่เส้ือกนัหนาว ฉนักเ็ลยแขง็ตายอยูใ่นหิมะ 
 

ตอนวิญญาณฉนัออกจากร่างกายเดก็คนนั้น ฉนัจึงถามจิตตนเองวา่ “ทาํไมฉนัจึงไม่เช่ือ 

พ่อแม่” 
 

ฉนัมีความหนกัใจท่ีฉนัไม่ยอมฟังพ่อแม่และคิดวา่ “มนัมีผูค้นท่ีมีความสนใจและตอ้ง 
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การดูแลฉนั” 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่ชีวิตนั้นไดส้อนคุณใหเ้รียนรู้ในการไวว้างใจ 
  

เฟรดดีตอบ: แต่ฉนัไม่ไดรั้บบทเรียนเพราะจิตฉนัด้ือร้ันและมนัทาํใหฉ้นัหนกัใจ ในชีวิต 

ต่อไปฉนัจึงหดัรับฟังคนอ่ืน แต่ในชีวิตนั้นฉนัไม่มีความสร้างสรรค ์ไม่มีดนตรี ไม่ไดเ้ป็น 

นกัแสดง มนัจึงเป็นชีวิตท่ีไม่มีรสชาติ หลงัจากฉนัตายออกจากชีวิตนั้น ฉนัจึงคิดตรงขา้ม 

และอยากสร้างชีวิตท่ีมีรสชาติ และนัน่กคื็อชีวิตของเฟรดด้ี เมอร์คิวรี 
 

ฝร่ังถาม:  ในตอนคุณเป็นเฟรดด้ี เมอร์คิวรี มนัเป็นชีวิตท่ีมีสีสรรคม์าก คุณมีความภาค 

ภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดในชีวิตของเฟรดด้ี 
 

เฟรดดีตอบ: เพลงและดนตรีของผม 
  

ฝร่ังถาม:  และเม่ือคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ ความภาคภูมิใจในส่ิงน้ีเปล่ียนแปลงไป 

หรือเปล่า 

 

เฟรดดีตอบ: ไม่เลย ผมยงัมีความภูมิใจกบัเพลงและดนตรี 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลกไหม 

 

เฟรดดีตอบ: กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีคุณมีในชีวิตเป็นส่ิงท่ีคุณสร้างสาํหรับตวัคุณเอง 
 

ฝร่ังถาม:  เพลงดงัท่ีคุณแต่ง Bohemian Rhapsody มีเร่ืองราวมาจากอะไร 

 

เฟรดดีตอบ: ท่อนแรกของเน้ือร้องมาจากเพลงคาวบอยเก่า “Mama, I just killed a 

man” ผมจึงชอบร้องเล่นในตอนพวกเราซอ้มเพลง แต่ต่อมา ผมกเ็อาท่อนน้ีมาแต่งใหย้าว 

ข้ึนเป็นเพลงชา้และพวกเรากเ็อาหลายๆอยา่งมาผสมกนั มีทั้งอุปรากรและดนตรีร็อค 

เม่ือพวกเราอดัเพลงเสร็จ ผูจ้ดัการวงกคิ็ดวา่ไม่มีสถานีวิทยใุดจะเปิดเพลงน้ีใหค้นฟัง 

เพราะมนัเป็นเพลงท่ียาวมาก มนัไม่เขา้กบัการตลาด แต่กมี็ดีเจท่ีชอบเพลงน้ีและนาํเอา 

ไปเปิดในสถานีของเขา จึงทาํใหเ้พลงน้ีดงัและเป็นเพลงท่ียาวท่ีสุดในวงการวิทย ุ
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ฝร่ังถาม:  ใช่ เป็นเพลงท่ีโด่งดงัมากในยคุนั้น 
  

เฟรดดีตอบ: ขอบคุณครับ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัชอบทุกเพลงท่ีคุณแต่ง ฉนัขอขอบคุณในส่ิงท่ีคุณทาํ สร้างความสุขทาง 

ดา้นดนตรีใหก้บัชาวโลก ขอบคุณมากท่ีใหฉ้นัสมัภาษณ์  
 

เฟรดดีตอบ: ผมมีความยนิดีและขอใหคุ้ณโชคดี  

ปัญญาธรรมจากเฟรดด ีเมอร์คูรี 

1. ผมไม่กลวัความตาย ผมรู้วา่มนักาํลงัเขา้มาหาผม ผมจึงมีความยนิดีตอ้นรับกบัมนั ผม

ป่วยเป็นเวลานานมาก ผมจึงอยากใหค้วามตายมาช่วยดึงจิตผมใหห้ลุดออกไปจาก 

ร่างกาย 

2. การตายดว้ยโรคเอดส์ มนัเป็นการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจกบัโรคน้ีเพ่ือ 

ใหช้าวโลกยอมรับและไม่เกลียดชงั มนัเป็นการสร้างความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา 

กรุณาต่อผูอ่ื้น 

3. ผมไดรู้้วา่สวรรคมี์จริงเหมือนกบัท่ีผมเช่ือในตอนเป็นมนุษย ์

4. ผมคิดวา่ผมไดม้าสอนใหส้งัคมมีการยอมรับกบัทุกเพศ ทาํใหพ้วกเรารักทุกคนไดแ้ละ 

ปล่อยวางความเกลียดชงั 

5. กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีคุณมีในชีวิตเป็นส่ิงท่ีคุณสร้างสาํหรับตวัคุณเอง 

 *************************************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณของ เคร์ิต โคเบน นักร้องนํา วงเนอร์วานา 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณเคิร์ต โคเบน คุณมีความเช่ืออะไร 

เก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
 

เคิร์ตตอบ: ผมคิดวา่โลกมนุษยเ์ป็นภาพลวงตาและชีวิตหลงั 

จากความตาย (อยูใ่นโลกวิญญาณ) เป็นชีวิตอนัแทจ้ริงของเรา  
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดเช่นนั้นก่อนท่ีคุณตาย 

 

เคิร์ตตอบ: ใช่ 

 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณมีความรู้ในธรรมะพอสมควร  

 

เคิร์ตตอบ: ผมคิดวา่พวกมนุษยผ์ูค้นไม่ไดเ้ห็นผมเป็นคนท่ีมีธรรมะ คนส่วนมากคิดวา่ 

ผมบา้  
 

ฝร่ังถาม:  บางคนกคิ็ดวา่ฉนับา้เหมือนกนั เพราะฉนัสามารถส่ือสารกบัวิญญาณได ้

การตายของคุณเป็นเช่นไร 
 

เคิร์ตตอบ: ผมไม่กลวัในความตาย (ฆ่าตวัตายตอนอาย ุ27 ปี) หลงัจากผมตายออกจากร่าง 

ผมมีความรู้สึกหลุดพน้ออกจากทุกอยา่ง มนัเหมือนกบัการปลดปล่อยออกจากความ 

วุน่วายและเป็นการกลบับา้นเก่า กลบัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ผมเมายาเสพติดมากในตอนท่ีผมยงิตวัตาย มนัเป็นการต่อสูก้บัอารมณ์เครียดท่ีผมมีใน 

ตอนนั้น ผมมีความรู้สึกวา่ คนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผมซ่ึงเป็นคนท่ีผมรัก เขากลบัไม่รักผม 

เขาควรท่ีจะรักผม  
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณรู้สึกเป็นอยา่งไร 
 

เคิร์ตตอบ: ท่ีน่ีเป็นท่ีมีความสุขมาก ไม่มียาเสพติดอนัใดในโลกมนุษยท่ี์จะสามารถสร้าง 
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ความรู้สึกแบบน้ีใหก้บัผมได ้เพราะผมเคยเสพยามามาก ผมจึงรู้วา่ไม่มีส่ิงใดเทียบเท่า 

ผมชอบสวรรคม์าก ผมชอบท่ีน่ีมากและไม่ตอ้งการไปเกิดเป็นมนุษยอี์กต่อไป 
 

ตอนเป็นมนุษย ์ผมคิดวา่ผมมีความผดิพลาด เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิตนั้น มนัเหมือน 

กบัวา่ไม่มีใครตอ้งการผม ไม่มีใครรักผม ผมเดินทางไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง แต่พวกผูค้นปิด 

ประตูใส่ต่อหนา้ผม ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือใหจิ้ตวิญญาณผมมีความรู้สึกเจบ็ปวด 

และพบความทุกขท์รมาน ผมจะไดรู้้วา่พวกมนุษยค์นอ่ืนๆเขามีความรู้สึกเป็นเช่นไร 

เราจะไม่สามารถรู้จกัตนเองไดเ้ตม็ตวัจนกวา่เรายดืและขยายหวัใจของเราออกไปใน

สถานท่ีท่ีผูค้นไม่กลา้ไปเหยยีบ มนัเป็นประสบการณ์ท่ีวิญญาณตอ้งการเพราะมนัทาํให้

เราไดค้วามรู้และฉลาดข้ึนหลงัจากท่ีเราพบกบัประสบการณ์ ความฉลาดทางธรรมะไม่

สามารถเกิดข้ึนไดก้บัอายขุยั ถึงคุณจะแก่และมีอายมุากเท่าไร คุณกไ็ม่สามารถท่ีจะมีความ

ฉลาดมากข้ึนในทางธรรมะจนกวา่จิตใจของคุณจะมีการยดืออกไปใหมี้ความกวา้งขวาง  
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่จิตวิญญาณของคุณมีความกลา้หาญมากท่ีเลือกเผชิญกบัความเจบ็ 

ปวดและความทุกขท์รมานโดยตรง 
 

เคิร์ตตอบ: ขอบคุณครับท่ีชม 

 

ฝร่ังถาม:  และชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 

 

เคิร์ตตอบ: ผมอาศยัอยูใ่นโลกท่ีเป็นเพลง! วิญญาณผูค้นท่ีน่ีเขาชอบเพลงของผมและพวก 

เขากแ็ต่งเพลงเช่นกนั ผมจึงเป็นเทพธิดาดลใจใหค้วามคิดแก่นกัศิลปะ  

 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

เคิร์ตตอบ: ผมรู้วา่ผมตอ้งตายไว ผมรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเดก็ ผมเคยบอกผูค้นวา่ผมจะมีอายท่ีุ 

ไม่ยนืยาว มนัอาจจะเป็นเพราะวา่ผมถูกทอดท้ิงจากครอบครัว ผมไม่ไดรั้บความอบอุ่น 

ในตอนเป็นเดก็ ผมจึงพยายามมองหาความสงบเพ่ือพบธรรมะ ในตอนนั้นผมเกลียดชงั 

พระเจา้ แต่ท่ีจริงแลว้ผมอยากใหพ้ระเจา้ (ความสงบ) มาอยูใ่กลชิ้ดกบัผม 
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เม่ือผมอายสิุบสองขวบ ผมกใ็ชชี้วิตอยูต่ามลาํพงั ผมเป็นคนไม่มีบา้นและไปนอนตาม 

สวนสาธารณะ ไปซ่อนตวัอยูใ่ตต้น้ไมแ้ละอยูต่ามใตส้ะพาน 
 

เม่ือผมอายสิุบส่ีปี ผมถือวา่ผมเป็นผูใ้หญ่แลว้ ผมไปอาศยัอยูใ่นหลายท่ีและหลายแห่ง 

ผมพเนจรไปเร่ือยๆและเร่ิมไม่สนใจวา่ผมอยูท่ี่ไหน 
 

มนัจึงทาํใหผ้มสร้างกล่องเหลก็ข้ึนมาในหวัใจ ทาํใหผ้มเกบ็ความทุกขแ์ละความโกรธ 

เอาไวข้า้งใน และดนตรีเป็นส่ิงเดียวท่ีสามารถเปิดกล่องน้ีได ้
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์

 

เคิร์ตตอบ: ผมไดม้าเรียนเร่ืองความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานเพ่ือใหผ้มสามารถ 

เขา้ใจวา่มนัคืออะไร ทาํใหผ้มมีประสบการณ์อยา่งลึกซ้ึงและเขา้ไปอยูใ่นทุกมุมของมนั 

พวกประสบการณ์เหล่าน้ีจึงทาํใหจิ้ตวิญญาณของผมรู้วา่ความสงบคืออะไร  
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดม้าสอนอะไร 

 

เคิร์ตตอบ: ผมไดแ้สดงความเป็นตวัของตวัเองจากการเล่นดนตรี ไดแ้สดงความคิดเห็น 

ถา้ไม่มีใครมอบกีตา้ร์ใหก้บัผมและไม่มีใครเช่ือวา่ผมสามารถเรียนเล่นมนัได ้จิตใจผม 

กค็งจะระเบิด 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายในอะไรไหม 

 

เคิร์ตตอบ: ผมมีความเสียใจท่ีผมไม่ไดอ้ยูต่่อเพ่ือดูแลลูกสาว ผมเสียใจท่ีผมทาํร้ายตวัเอง 

และผมเสียใจท่ีผมทาํใหว้งเนอร์วานาแตก  
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตของเคิร์ต โคเบน 
 

เคิร์ตตอบ: มีตอนท่ีผมเป็นทหารในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ผมเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม กลุ่ม

ผมมีทหารเหลือแค่หา้คน แต่พวกทหารลูกนอ้งไม่ยอมรับฟังผมเพราะเขาไม่ชอบ 
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นิสยัของผม เขาคิดวา่ผมเป็นคนท่ีโฉ่ฉาว แต่ในช่วงเวลาของความจาํเป็นท่ีพวกเขาควรจะ 

รับฟังผม ควรปฏิบติัตามผม แต่พวกเขาไม่ยอมและพวกเขาจึงตายในสนามรบ และมีผม 

เพียงผูเ้ดียวท่ีรอดปลอดภยัออกมาได ้ 
 

เร่ืองน้ีทาํใหวิ้ญญาณผมโมโหเพราะพวกนั้นไม่ยอมรับฟังคาํแนะนาํ เม่ือผมมาอยูใ่นชีวิต 

ของเคิร์ต โคเบน ผมจึงไม่ควบคุมบุคลิกภาพของผมและปล่อยตามเลย ถา้ผูใ้ดมีความ 

จริงใจกบัผม เขาตอ้งพ่ึงพาความซ่ือสตัยสุ์จริต เขาจึงจะสามารถเขา้กบัผมได ้
 

ฝร่ังถาม:  ทาํใหคุ้ณรู้วา่ใครคือเพ่ือนจริงของคุณ 

 

เคิร์ตตอบ: ใช่ 

 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้ความอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก  

 

เคิร์ตตอบ: ร่างกายมนุษย ์มนัเหมือนกบัเป็นท่ีเกบ็ มนัไม่ไดห้มายความวา่คุณควร 

ปิดมนัเอาไวใ้นช่วงท่ีคุณมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่หมายความวา่คุณควรเปิดมนัออก 
 

ฝร่ังถาม:  เพ่ือใหคุ้ณไดแ้สดงออกและสอนผูอ่ื้น  

 

เคิร์ตตอบ: ใช่ 

 

ฝร่ังถาม:  มีอะไรอีกไหม 
 

เคิร์ตตอบ: เราควรเรียนรู้ท่ีจะรักตวัเองและหาการรักษาเพ่ือใหจิ้ตใจและร่างกายมีความ 

สมดุล ไม่วา่จะเป็นการบาํบดัทางดนตรี ทางศิลปะ หรือการใชพ้ลงังานมือเพ่ือรักษาโรค 

พวกเราควรทาํส่ิงเหล่าน้ีในโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีใหส้มัภาษณ์ 

 

เคิร์ตตอบ: ขอบคุณครับ 
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ปัญญาธรรมจากเคร์ิต โคเบน 

1. ผมคิดวา่โลกมนุษยเ์ป็นภาพลวงตาและชีวิตหลงัจากความตาย (อยูใ่นโลกวิญญาณ) เป็น

ชีวิตอนัแทจ้ริงของเรา  

2. ผมไม่กลวัในความตาย หลงัจากผมตายออกจากร่าง ผมมีความรู้สึกหลุดพน้ออกจาก 

ทุกอยา่ง มนัเหมือนกบัการปลดปล่อยออกจากความวุน่วายและเป็นการกลบับา้นเก่า 

กลบัมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 

3. โลกวิญญาณเป็นท่ีมีความสุขมาก ไม่มียาเสพติดอนัใดในโลกมนุษยท่ี์จะสามารถสร้าง 

ความรู้สึกแบบน้ีใหก้บัผมได ้เพราะผมเคยเสพยามามาก ผมจึงรู้วา่ไม่มีส่ิงใดเทียบเท่า ผม

ชอบสวรรคม์าก ผมชอบท่ีน่ีมากและไม่ตอ้งการไปเกิดเป็นมนุษยอี์กต่อไป 

4. ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือใหจิ้ตวิญญาณผมมีความรู้สึกเจบ็ปวดและพบความทุกข ์

ทรมาน ผมจะไดรู้้วา่พวกมนุษยค์นอ่ืนๆเขามีความรู้สึกเป็นเช่นไร 

5. เราจะไม่สามารถรู้จกัตนเองไดเ้ตม็ตวัจนกวา่เรายดืยดืและขยายหวัใจของเราออกไป 

ในสถานท่ีท่ีผูค้นไม่กลา้ไปเหยยีบ  

6. ความฉลาดทางธรรมะไม่สามารถเกิดข้ึนไดก้บัอายขุยั ถึงคุณจะแก่และมีอายมุากเท่าไร 

คุณกไ็ม่สามารถท่ีจะมีความฉลาดมากข้ึนในทางธรรมะจนกวา่จิตใจของคุณจะมีการยดื

ออกไปใหมี้ความกวา้งขวาง  

7. ผมอาศยัอยูใ่นโลกท่ีเป็นเพลง! วิญญาณผูค้นท่ีน่ีเขาชอบเพลงของผมและพวกเขา 

กแ็ต่งเพลงเช่นกนั ผมจึงเป็นเทพธิดาดลใจใหค้วามคิดแก่นกัศิลปะ  

8. ผมไดม้าเรียนเร่ืองความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานเพ่ือใหผ้มสามารถเขา้ใจวา่มนั 

คืออะไร ทาํใหผ้มมีประสบการณ์อยา่งลึกซ้ึงและเขา้ไปอยูใ่นทุกมุมของมนั พวกประสบ 

การณ์เหล่าน้ีจึงทาํใหจิ้ตวิญญาณของผมรู้วา่ความสงบคืออะไร  

9. ผมมีความเสียใจท่ีผมไม่ไดอ้ยูต่่อเพ่ือดูแลลูกสาว ผมเสียใจท่ีผมทาํร้ายตวัเองและผม 

เสียใจท่ีผมทาํใหว้งเนอร์วานาแตก  

10. ร่างกายมนุษย ์มนัเหมือนกบัเป็นท่ีเกบ็ มนัไม่ไดห้มายความวา่คุณควรปิดมนัเอา 
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ไวใ้นช่วงท่ีคุณมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่หมายความวา่คุณควรเปิดมนัออกเพ่ือใหคุ้ณได ้

แสดงออกและสอนผูอ่ื้น  

11. เราควรเรียนรู้ท่ีจะรักตวัเองและหาการรักษาเพ่ือใหจิ้ตใจและร่างกายมีความสมดุล ไม่

วา่จะเป็นการบาํบดัทางดนตรี ทางศิลปะ หรือการใชพ้ลงังานมือเพ่ือรักษาโรค พวกเรา

ควรทาํส่ิงเหล่าน้ีในโลกมนุษย ์
 

  

 

สัมภาษณ์วญิญาณ จอร์จ คาร์ลนิ นักแสดงตลก 

ฝร่ังถาม:  เม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณมีความ 

รู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง 

 

จอร์จตอบ: ผมตายดว้ยโรคหวัใจวาย หวัใจผมลม้เหลวเหมือนกบั 

มนัแกลง้ผม หวัใจผมเคยหยดุเตน้หลายคร้ัง แต่ผมไม่เคยหยดุเสพยา

เสพติดท่ีสร้างปัญหา 

ใหก้บัหวัใจ ผมเป็นคนท่ีมีความภูมิใจท่ีผมไดท้าํในส่ิงท่ีผมตอ้งการ ผมรู้วา่ผมกาํลงัจะตาย 

และมนักเ็ป็นอยา่งท่ีผมคิดตามลางสงัหรณ์ของตวัเอง ตายดว้ยโรคหวัใจวายและผมไดใ้ช ้

ชีวิตอยา่งเตม็ท่ี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัจึงเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่งยาเสพติดและโรคภยั คุณมีความสุขในการ 

การเสพยาเสพติดและทาํงานเป็นดาราตลก แต่ในท่ีสุดมนักท็าํใหคุ้ณหวัใจวาย 
 

จอร์จตอบ: ใช่และผมกไ็ดท้าํงานเป็นดาราตลกจนถึงนาทีสุดทา้ย (ตายตอนอาย ุ71) ผมรัก

อาชีพตลกของผมมาก 
 

ฝร่ังถาม: ตอนคุณตาย คุณมีความรู้สึกเป็นอยา่งไร 
 

จอร์จตอบ: มีความรู้สึกวา่แยม่าก 

 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
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จอร์จตอบ: ผมนึกวา่มนัจะเป็นอยา่งท่ีคนเขาเล่า มีเแสงไฟในอุโมงคม์าช่วยเราและ 

บอกเราวา่ “คุณสบายแลว้” มีแสงมากอดเราทาํใหเ้รามีความอบอุ่นและทุกอยา่งเป็นไป 

ไดดี้ แต่มนัมิไดเ้ป็นอยา่งนั้น มนักลบัเป็นแบบท่ีผมเช่ือ เวลาเราตาย พวกแสงต่างๆกด็บั 

ไป ในช่วงผมท่ีตายพวกแสงดบัหมดเลย ทุกอยา่งมืดไปหมดเป็นเวลานาน คุณรู้หรือเปล่า 

วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีช่วยผม ส่ิงนั้นคือการหวัเราะ เม่ือผมเร่ิมหวัเราะผมกเ็ลยนึกวา่ ผมอาจจะ 

เป็นพระเจา้ เม่ือผมคิดเช่นนั้นกเ็ลยมีแสงส่องมาท่ีผม แต่ไม่มีเทวดามาตอ้นรับผมและไม่มี 

ประตูสวรรค ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต คุณไม่เช่ือในพระเจา้ 

ใช่ไหม 

 

จอร์จตอบ: ผมเติบโตข้ึนมาในศาสนาโรมนัคาทอลิก ผมถูกส่งไปโรงเรียนคาทอลิก ผมถูก 

ก่อกวน ผมเติบโตข้ึนมาในยา่นของคนจนชาวผวิขาวและมีคนดุร้ายอาศยัอยูท่ี่นัน่  

ทุกอยา่งมีความเป็นอนัตราย ความหวงัในส่ิงท่ีดีมีโอกาสเท่ากนักบัการถูกลูกปืนยงิใส่หวั 

ผมจึงไม่แน่ใจวา่ผมจะมีความหวงัในชีวิตหรือจะถูกยงิตาย อะไรจะดีกวา่กนั ผมจึงกลาย 

เป็นคนท่ีถากถางและชอบพูดเยาะเยย้คนอ่ืน การพูดตลกแบบกระแทกกระทั้นจึงเป็นทาง 

ออกของผม การท่ีผมถูกสอนในเร่ืองศาสนาคาทอลิก มนัเป็นเร่ืองท่ีผมเช่ือไม่ไดเ้พราะคน 

ท่ีสอนผมเขาไม่มีประสบการณ์ในการถูกแขวนอยูบ่นไมก้างเขน เขาไม่ไดถู้กตะปูตอก 

ใส่มือ 
 

ดงันั้นผมจึงละท้ิงทุกอยา่งท่ีผมเคยถูกสอนมาจากศาสนาคาทอลิกและความไม่เช่ือใน 

พระเจา้จึงกลายเป็นสญัญลกัษณ์ของผม คาํสอนของศาสนาไม่กวนใจผม แต่ผมกไ็ม่ได ้

กีดกั้นตนเองออกจากขอ้มูลพวกน้ี ผมไดส้าํรวจขอ้มูลต่างๆของศาสนาคาทอลิกและ 

ทาํใหผ้มมีความแน่ใจมากข้ึนในเร่ืองท่ีจะไม่เช่ือในพระเจา้  
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากคุณตาย จิตคุณกข็า้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ตอนแรกมนักมื็ด เม่ือคุณ 

หวัเราะและคิดวา่คุณเป็นพระเจา้ กเ็ลยมีแสงส่องมาท่ีคุณ หลงัจากนั้นมีอะไรเกิดข้ึนต่อ 
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จอร์จตอบ: หลงัจากนั้นผมคิดวา่มนัอาจจะมีอะไรท่ียิง่ใหญ่กวา่ผม อาจจะมีพระเจา้ 
 

ฝร่ังถาม:  มีวิญญาณใครมาหาคุณหรือเปล่า 
 

จอร์จตอบ: ผมเห็นคนหน่ึง แต่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีผมคาดหวงั แต่เป็นคนท่ีผมตอ้งพบ 

 เธอคือภรรยาคนแรกของผมท่ีตายไป ผมไม่ไดส้ะสางปัญหากบัเธอท่ีผมยงัมีคา้งอยู ่

 ผมยงัมีความผดิหวงักบัเธอในเร่ืองความรัก บางคร้ังความแขง็แกร่งและด้ือร้ันของจิต 

เป็นปลาสเตอร์ท่ีปิดแผลหวัใจเอาไวแ้ละทาํใหเ้รามองไม่เห็นวา่หวัใจของเรายงัมี 

บาดแผลอยู ่
 

ฝร่ังถาม:  เร่ืองน้ีคงเป็นเร่ืองท่ีทาํใหคุ้ณเป็นโรคหวัใจวายตาย 

 

จอร์จตอบ: กค็งเป็นเช่นนั้นและพวกยาเสพติดกมี็ส่วนร่วม เม่ือผมเห็นวิญญาณของ 

ภรรยาคนแรก พวกส่ิงแวดลอ้มกย็งัมืดอยู ่แต่วา่มีแสงสวา่งส่องลงมาท่ีพวกเราอยูก่นั 

สองคน ผมออ้มกอดเธอและพวกเราไดคุ้ยกนั จึงทาํใหผ้มรู้วา่ความเจบ็ปวดในจิตใจ 

เกิดมาจากอะไร มีความเขา้ใจกบัเร่ืองชีวิตของตนเอง ผมมีความหมายอะไรสาํหรับ 

เธอและผมไดพ้บส่ิงมากมาย  
 

ฝร่ังถาม:  มีอะไรบา้งท่ีคุณไดพ้บ 
 

จอร์จตอบ: ผมไดพ้บกบัวิญญาณหลากหลาย ถึงแมว้า่ผมไม่รู้จกักบัทุกคน ผมรู้วา่เขาเป็น 

เพ่ือนของผม ไม่ใช่ศตัรู มนัเป็นประสบการณ์ท่ีทาํใหผ้มมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนมาก 

และเพราะภรรยาคนแรกมาสอนผมในส่ิงน้ี ผมจึงรู้วา่ผมยงัสามารถดูครอบครัวของเราท่ี 

ยงัอยูบ่นโลกมนุษย ์เธอบอกผมวา่ตั้งแต่เธอตายไป เธอรู้ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัผม เธอรู้วา่ 

ผมมีภรรยาคนท่ีสองท่ียงัมีชีวิตอยูบ่นโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

จอร์จตอบ: ผมไม่รู้แต่ทุกอยา่งมีเหตุปัจจยั ร่างกายมนุษยข์องผมไม่สามารถทนอยูไ่ดเ้ม่ือ 
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ผมทาํใหม้นัทรุดโทรม กระทาํทารุณมนัดว้ยยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม:  เด๋ียวน้ีคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ ท่ีนัน่มีส่ิงแวดลอ้มเป็นเช่นไร 

 

จอร์จตอบ: ท่ีน่ีมีความคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์ผมยงัชอบพูดตลก กระแทกแดกดนัให ้

วิญญาณหวัเราะ งานของผมยงัเป็นอยูเ่หมือนเดิมและทาํต่อไปในโลกวิญญาณ 

 

ฝร่ังถาม:  ทาํใหพ้วกวิญญาณไม่เครียดและจิตใจมีความเบาสบาย เพราะวิญญาณบางพวก 

ยงัมีความยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง เขาตอ้งฝึกปล่อยวางใหต้วัเองหวัเราะ 

 

จอร์จตอบ: ใช่แลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีจิตคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 

 

จอร์จตอบ: ไม่วา่คุณจะมีความเช่ือในเร่ืองใดในตอนเป็นมนุษย ์คุณกต็อ้งตายอยูดี่  

ไม่วา่คุณจะเป็นคนดีหรือคนเลว พวกคุณกต็อ้งตาย ดงันั้นคุณควรปล่อยวางความเช่ือ 

ทุกอยา่งและทาํใหจิ้ตใจเป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

จอร์จตอบ: จิตวิญญาณผมถูกส่งใหม้าเรียนเป็นคนดี แต่ผมไม่ประสบความสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์
 

จอร์จตอบ: ผมมาสอนใหค้นหุบปากเพ่ือเขาจะไม่ไดเ้ป็นคนขึงขงั จริงจงัและทาํใหเ้ขา 

หวัเราะขาํกบัตนเองได ้
 

ฝร่ังถาม:  ดีมาก คุณมีความเสียใจในอะไรไหม 

 

จอร์จตอบ: ไม่มีเพราะผมไดพู้ดทุกอยา่งท่ีผมตอ้งการในตอนท่ีผมเป็นมนุษย ์

 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนเป็นมนุษย ์
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จอร์จตอบ: การเกิดของลูกสาวของผม เม่ือผมมีลูก มนัทาํใหผ้มใจอ่อน ทาํใหผ้มมี 

ความรักอยา่งจริงใจและไวเ้น้ือเช่ือใจในลูกของผม 
 

ฝร่ังถาม:  คุณอยากจะบอกลูกสาวอะไรหรือเปล่า 

 

จอร์จตอบ: บอกเธอวา่ เธอคือพระอาทิตยข์องผม 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 

 

จอร์จตอบ: มีตอนท่ีผมเป็นชาวอินเดียนแดงเผา่มายนัต ์เป็นคนตวัเต้ียแต่มีความแขง็แรง 

มากทางร่างกาย ผมจึงไดรั้บหนา้ท่ีประหารชีวิต ผมเอามีดขวานสบัหวัคน ในวฒันธรรม 

ของชนเผา่มายนัต ์เราเอาเลือดและอวยัวะต่างๆท่ีตดัออกมาเพ่ือบูชายญั พวกเราเช่ือวา่ 

ถา้เราทาํอยา่งน้ี พวกผปีีศาจจะหนีและไม่มารบกวนเรา วฒันธรรมของชนเผา่มายนัต ์

มีความยดึมัน่ในศาสนาของเขามาก จึงทาํใหเ้ขาไม่เช่ือในอยา่งอ่ืน ทุกอยา่งท่ีดีหรือไม่ดี 

เกิดจากภายนอก เม่ือพวกเขาไม่ไดรั้บความตอบสนองจากการบูชายญั เขากจ็ะคิดวา่ 

พวกเขาถูกลงโทษ 
 

ฝร่ังถาม:  แลว้คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คนไหนจะตอ้งถูกฆ่าเพ่ือบูชายญั 
 

จอร์จตอบ: มนักแ็ลว้แต่กรณี ถูกเลือกดว้ยอาย ุวนัเกิด ความบริสุทธ์ิ หรือวา่ตาํแหน่งของ 

บุคคล 
 

ฝร่ังถาม:  อดีตชาตินั้นมีผลกระทบต่อคุณเช่นไร 

 

จอร์จตอบ: โครงสร้างของศาสนามีความยดึมัน่ถือมัน่มาก มนัจึงทาํใหผ้มไม่อยากยุง่กบั 

ศาสนาอีก หลงัจากชาตินั้นผมจึงทาํในส่ิงตรงขา้มและไม่เช่ือในพระเจา้ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัเขา้ใจแลว้วา่ทาํไมชาติน้ีคุณจึงมีนิสยัเป็นแบบน้ี คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอก 

กบัชาวโลกไหม 
  

จอร์จตอบ: ใหม้นุษยรู้์จกัตวัเองมากข้ึนเพ่ือจะไดเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ใหมี้ความ 
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เขา้ใจในตวัเองและรู้ตวัจริงของตนเอง มีความสงบในจิตใจ ถา้เราไม่รู้ในส่ิงน้ี เรากไ็ม่ 

สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมกบัสงัคมไปในทางท่ีดี 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

จอร์จตอบ: ไม่เป็นไรครับ 

ปัญญาธรรมจากจอร์จ คาร์ลนิ 

1. ในช่วงผมท่ีตายพวกแสงดบัหมดเลย ทุกอยา่งมืดไปหมดเป็นเวลานาน คุณรู้หรือเปล่า 

วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีช่วยผม ส่ิงนั้นคือการหวัเราะ เม่ือผมเร่ิมหวัเราะผมกเ็ลยนึกวา่ ผมอาจจะ 

เป็นพระเจา้ เม่ือผมคิดเช่นนั้นกเ็ลยมีแสงส่องมาท่ีผม แต่ไม่มีเทวดามาตอ้นรับผม 

และไม่มีประตูสวรรค ์

2. บางคร้ังความแขง็แกร่งและด้ือร้ันของจิตเป็นปลาสเตอร์ท่ีปิดแผลหวัใจเอาไวแ้ละ 

ทาํใหเ้รามองไม่เห็นวา่หวัใจของเรายงัมีบาดแผลอยู ่

3. ผมยงัสามารถดูครอบครัวของผมท่ียงัอยูบ่นโลกมนุษยจ์ากโลกวิญญาณ 

4. ท่ีโลกวิญญาณมีความคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์ผมยงัชอบพดูตลก กระแทกแดกดนัให ้

วิญญาณหวัเราะ งานของผมยงัเป็นอยูเ่หมือนเดิมและทาํต่อไปในโลกวิญญาณ ทาํใหพ้วก 

วิญญาณไม่เครียดและจิตใจมีความเบาสบาย เพราะวิญญาณบางพวกยงัมีความยดึมัน่ 

ถือมัน่ในตนเอง เขาตอ้งฝึกปล่อยวางใหต้วัเองหวัเราะ 

5. ไม่วา่คุณจะมีความเช่ือในเร่ืองใดในตอนเป็นมนุษย ์คุณกต็อ้งตายอยูดี่ ไม่วา่คุณจะ 

เป็นคนดีหรือคนเลว พวกคุณกต็อ้งตาย ดงันั้นคุณควรปล่อยวางความเช่ือทุกอยา่งและ 

ทาํใหจิ้ตใจเป็นอิสระ 

6. จิตวิญญาณผมถูกส่งใหม้าเรียนเป็นคนดี แต่ผมไม่ประสบความสาํเร็จ 

7. ผมมาสอนใหค้นหุบปากเพ่ือเขาจะไม่ไดเ้ป็นคนขึงขงั จริงจงัและทาํใหเ้ขาหวัเราะ 

ขาํกบัตนเองได ้

8. ใหม้นุษยรู้์จกัตวัเองมากข้ึนเพ่ือจะไดเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ใหมี้ความเขา้ใจใน 

ตวัเองและรู้ตวัจริงของตนเอง มีความสงบในจิตใจ ถา้เราไม่รู้ในส่ิงน้ี เรากไ็ม่สามารถ 
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ท่ีจะมีส่วนร่วมกบัสงัคมไปในทางท่ีดี 
 

 

สัมภาษณ์วญิญาณคริส ฟารลย์ี นักแสดงตลก 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณคริส ฟารลีย ์ฉนัชอบหนงัตลกของคุณมาก  
 

คริสตอบ: ขอบคุณครับ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัเร่ืองความตายก่อนท่ีคุณ 

เสียชีวิต   

 

คริสตอบ: ครอบครัวของผมมีความเช่ือแบบคาทอลิกและผมไปโรงเรียนคาทอลิก 

เขาสอนผมเร่ืองอศัจรรยต่์างๆท่ีพระเยซูไดก้ระทาํ มนัจึงทาํใหผ้มนึกวา่พระเยซูเคยตด 

หรือเปล่าเพราะท่านเป็นคนท่ีพิสดารจริงๆ พระเยซูมีแต่ความศกัด์ิสิทธ์ิในทุกเร่ือง 

ไม่เคยทาํอะไรท่ีไม่ดี มนัจึงเป็นเร่ืองเหลือเช่ือ 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนคุณตาย คุณมีความรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

คริสตอบ: ตอนแรกผมงงเพราะผมเมายาเสพติดมาก ผมเสพโคเคนและมอร์ฟีน มนัทาํให ้

ใจมีความสบัสน มนัเป็นการต่อสู ้และมีหลายวนัท่ีผมคิดวา่ ผมหวงัวา่วนัน้ีจะเป็นวนัท่ี 

ผมตาย แต่ผมไม่ตายสกัที ผมเลยนึกวา่ผมเป็นพระเยซู เป็นคนท่ีตายไม่ได ้ 
 

ในชีวิตนั้นผมทาํทุกอยา่งท่ีผมตอ้งการ ผมชอบเสพยาเสพติดทุกอยา่ง ผมเป็นคนตะกละ 

และไม่ไดเ้สียใจท่ีผมทาํเช่นนั้น ความภาคภูมิใจของผมกคื็อ ถึงแมว้า่ผมจะเป็นคนตะกละ 

ผมกย็งัอยูร่อด เม่ือคนเรามีบาดแผลลึกอยูใ่นหวัใจ บาดแผลกเ็ลยทาํใหเ้รากลายเป็นคน 

ตลกท่ีสุดเพราะมนัเป็นวิธีหาทางออกของจิตใจเพ่ือไปรักษาตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  กจ็ริง และตอนจิตคุณขา้มไปอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ คุณรู้สึกเป็นเช่นไร 
 

คริสตอบ: เม่ือจิตผมหลุดออกมาจากร่างกาย ผมมีความพอใจกบัการตาย ผมคิดวา่ชีวิต 
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ของผมไม่สามารถท่ีจะมีความยิง่ใหญ่หรือแยไ่ปกวา่นั้น ผมไม่สามารถส้ินเปลืองไปมาก 

กวา่นั้น  
 

ครอบครัวของผม เขาทาํดีต่อผม แต่ส่ิงท่ีทาํใหผ้มมีความสมดุลคือการเป็นนกัแสดงตวั 

ตลกท่ีเล่นเป็นตวัละคร ผมคิดวา่พวกผูค้นชาวบา้นจะเขา้ใจผมผา่นตวัละครเหล่านั้น นัน่

คือส่ิงท่ีผมคิด 
 

ฝร่ังถาม:  ส่ิงแวดลอ้มของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ  

 

คริสตอบ: เหมือนกบัสวรรคจ์ริงๆ และคาํวา่ “สวรรค”์ เป็นคาํท่ีเหมาะสมสาํหรับท่ีน่ี  

ตอนผมตาย ผมจาํไดว้า่ผมกาํลงัมองดูร่างกายของผมและเห็นวา่มนัหยดุทาํงาน ผมไม่ 

สามารถท่ีจะกลบัเขา้ไปอยูใ่นมนัได ้ผมจาํไดว้า่นอ้งชายมาพบร่างผม เขาเป็นคนท่ียอม 

ทาํทุกอยา่งเพ่ือผม เขาพยายามปกป้องผมและเขาใหอ้ภยักบัผม    
 

ฝร่ังถาม:  มนัคงเป็นเร่ืองท่ีหนกัใจเม่ือคุณเห็นนอ้งชายมาพบศพของคุณ 
 

คริสตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

คริสตอบ: ผมเช่ือวา่เรามีความผดิชอบในชีวิตของตวัเราและในโชคชะตาของเราเอง 

เราไม่ไดเ้ป็นหุ่นกระบอกท่ีถูกคุณอ่ืนเชิด ดงันั้นผมจึงเป็นคนดึงตนเองใหไ้ปในทิศทาง 

นั้นและไดรั้บผลลพัธ์ท่ีผมมองหาและนัน่กคื็อจุดประสงคข์องผม 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

คริสตอบ: เพราะผมไม่อยากอยูต่่อไปในโลกมนุษย ์ใครตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่ง 

ทรมาน บางคร้ังอารมณ์ขนักไ็ม่สามารถท่ีจะเยบ็บาดแผลในใจใหดี้พอ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความสาํเร็จในการเป็นมนุษยไ์หม คุณไดเ้รียนและสอนอะไรในโลก 

มนุษย ์
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คริสตอบ: ผมไดส้อนเร่ืองหวัเราะ แต่ท่ีจริงแลว้ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยพ่ื์อเรียนรู้ ใน

วิธีการบาํบดัรักษาตนเอง ถึงผมไม่ไดท้าํในทางประเพณีท่ีเหมาะสม แต่ผมกไ็ด ้

รับการเยยีวยาตวัเองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทาํได ้
 

ฝร่ังถาม:  เด๋ียวน้ีคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ มีงานอะไรหรือเปล่า 
 

คริสตอบ: งานของผมกคื็อการพูดตลกใหวิ้ญญาณคนอ่ืนหวัเราะและผมกไ็ม่มีบาดแผลใน 

ใจอีกแลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากเลย สภาพแวดลอ้มของคุณเป็นอยา่งไรในโลกวิญญาณ 
 

คริสตอบ: มนักเ็ป็นเร่ืองท่ีตลกดีเพราะท่ีน่ีกมี็อาคารและมีหญา้ วิญญาณของพวกเรา 

สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสบาย เราแค่ใชค้วามคิดและสามารถไปถึงสถานท่ีท่ีเราคิดไดเ้ลย 
  

ชีวิตของวิญญาณเราท่ีน่ียงัอาศยัความทรงจาํท่ีเรามีกบัโลกมนุษย ์เราสามารถพ่ึงพาความ 

ทรงจาํอนัน้ีได ้
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรบา้งในโลกวิญญาณ 
  

คริสตอบ: ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีไม่ดี!!! 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจกบัอะไรไหม 
 

คริสตอบ: ผมเสียใจท่ีผมทาํใหเ้พ่ือนมีความเดือดร้อน มนัทาํใหผ้มอารมณ์เสียเม่ือผม 

ไม่สามารถมองเห็นวา่พวกเขากมี็ความทุกขท์รมานกบัผม เขาพยายามช่วยผมใหเ้ลิก 

ยาเสพติดแต่ผมไม่ยอมฟัง นัน่คือส่ิงท่ีผมเสียใจ 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด  

 

คริสตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณฉนัไปเกิดเป็นเดก็ผูห้ญิง ผมสีบลอนด ์ตาสีฟ้าเป็นสาวเยอรมนั 

ท่ีสมบูรณ์แบบ ฉนัมีชีวิตแค่ถึงสิบเอด็ขวบและฉนัเสียชีวิตจากโรคปอดบวม แต่ในชีวิต 
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นั้นฉนัไดรั้บความอบอุ่น ความรักของพ่อแม่และพ่ีนอ้งของฉนัเป็นส่ิงท่ียอดเยีย่ม พวกเขา

มีเงินและมีฟาร์ม พวกเขาชอบทุกอยา่งท่ีพวกเขามีในชีวิต มนัเป็นชีวิตเดียวท่ีฉนั 

สามารถมองยอ้นกลบัไปและพดูวา่ 'มีแต่ความสุข' มนัเป็นคาํเตือนใหเ้รารู้วา่เราสามารถมี 

ความสุขกบัทุกส่ิง มนัเป็นส่ิงท่ีโชคดีสาํหรับฉนั ชีวิตนั้นสอนฉนัและส่งมอบใหก้บัฉนั 

ความซ่ือสตัย ์ความเคารพและความสะดวกสบาย ท่ีจริงแลว้เราสามารถสร้างความสุข 

ท่ีเราตอ้งการในตวัของเราเอง 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่เราสามารถสร้างสวรรคใ์นโลกมนุษย ์
 

คริสตอบ: ใช่แลว้  

 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้มูลอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
 

คริสตอบ: เสียงหวัเราะท่ีดีท่ีสุดคือเสียงหวัเราะท่ีมาจากภายใน (ความสงบในจิตใจ) 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีคุณใหส้มัภาษณ์ 
 

คริสตอบ: ขอบคุณครับ 

ปัญญาธรรมจากคริส ฟารลย์ี 

1. ผมเช่ือวา่เรามีความผดิชอบในชีวิตของตวัเราและในโชคชะตาของเราเอง เราไม่ไดเ้ป็น 

หุ่นกระบอกท่ีถูกคุณอ่ืนเชิด ดงันั้นผมจึงเป็นคนดึงตนเองใหไ้ปในทิศทางนั้นและไดรั้บ 

ผลลพัธ์ท่ีผมมองหาและนัน่กคื็อจุดประสงคข์องผม 

2. ผมไดส้อนเร่ืองหวัเราะ แต่ท่ีจริงแลว้ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยพ่ื์อเรียนรู้ในวิธีการ 

บาํบดัรักษาตนเอง ถึงผมไม่ไดท้าํในทางประเพณีท่ีเหมาะสม แต่ผมกไ็ดรั้บการเยยีวยา 

ตวัเองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทาํได ้

3. หลงัจากผมตาย งานของผมกคื็อการพดูตลกใหวิ้ญญาณคนอ่ืนหวัเราะและผมกไ็ม่มี 

บาดแผลในใจอีกแลว้ 

4. ในโลกวิญญาณกมี็อาคารและมีหญา้ วิญญาณของพวกเราสามารถเดินทางไดอ้ยา่ง 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



178 
 

สบาย เราแค่ใชค้วามคิดและสามารถไปถึงสถานท่ีท่ีเราคิดไดเ้ลย 

5. ชีวิตของวิญญาณเราท่ีน่ียงัอาศยัความทรงจาํท่ีเรามีกบัโลกมนุษย ์เราสามารถพ่ึงพา 

ความทรงจาํอนัน้ีได ้

6. ผมเสียใจท่ีผมทาํใหเ้พ่ือนมีความเดือดร้อน มนัทาํใหผ้มอารมณ์เสียเม่ือผมไม่สามารถ 

มองเห็นวา่พวกเขากมี็ความทุกขท์รมานกบัผม เขาพยายามช่วยผมใหเ้ลิกยาเสพติดแต่ผม 

ไม่ยอมฟัง นัน่คือส่ิงท่ีผมเสียใจ 

7. ท่ีจริงแลว้เราสามารถสร้างความสุขท่ีเราตอ้งการในตวัของเราเอง 

8. เสียงหวัเราะท่ีดีท่ีสุดคือเสียงหวัเราะท่ีมาจากภายใน (ความสงบในจิตใจ) 

*********************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณแพทริก สเวซี ดารานักแสดง 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณแพทริก สเวซี คุณมีความเช่ืออะไร 

เก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
 

แพทริกตอบ: ตอนผมเป็นเดก็ผมมีความเช่ือใน 

โรมนัคาทอลิก ศาสนาของชาวตะวนัตก แต่มนัเป็นความเช่ือ 

ท่ีผมไม่ยดึติดเพราะมนัมีช่องโหว ่พ่อแม่ส่งผมไปเรียนท่ี

โรงเรียนคาทอลิก แต่ส่ิงท่ี 

ช่วยเหลือผมคือความรักในการเล่นกีฬา 
 

ฝร่ังถาม:  การเล่นกีฬาช่วยคุณไดอ้ยา่งไร 
 

แพทริกตอบ: มนัทาํใหผ้มอยูห่่างจากการปฏิบติัทางศาสนา ไม่ตอ้งเขา้ไปร่วมในโบสถ ์

และพิธีสวดมนตน์บัลูกประคาํ เพราะผมตอ้งไปฝึกเล่นกีฬาและสนใจในเร่ืองการศึกษา 

ผมชอบกีฬาและการออกกาํลงักายทุกอยา่งตั้งแต่เล่นฟุตบอล เตน้บลัเล่ต ์เล่นยมินาสติก 

เรียนศิลปะการป้องกนัตวั เล่นสเกต็นํ้ าแขง็ ไม่มีกีฬาไหนท่ีผมไม่อยากจะเล่น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเป็นคนเก่งจริงๆ หลงัจากท่ีคุณเสียชีวิตไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไป 
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หรือเปล่า 

 

แพทริกตอบ: เม่ือจิตผมขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ มนัเหมือนกบัเป็นการต่ืน ทาํใหผ้ม 

มองเห็นความเป็นจริง ความคิดอนัแรกของผมคือ พ่อแม่ของผมยงัมีความยดึมัน่ถือมัน่ 

ในศาสนาคาทอลิก แต่ความเช่ือแบบนั้นกป็ลอบโยนใจเขา ผมมีความเขา้ใจวา่ทาํไมเขาถึง 

คิดเช่นนั้นซ่ึงผมกไ็ม่ต่อตา้น 
 

หลงัจากท่ีจิตผมขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ มนัทาํใหผ้มรู้วา่ท่ีจริงแลว้ ชีวิตหลงัจาก 

ความตายเป็นส่ิงท่ีง่ายมาก แต่มนุษยไ์ม่ไดถู้กสอนใหรู้้อยา่งชดัแจง้ในเร่ืองน้ี มนัไม่ได ้

เก่ียวกบัการอุทิศของเราและใหค้าํสาบานต่อศาสนา แต่มนัเป็นการใหค้วามไวว้างใจ 

ในตวัเอง หาความเป็นจริงและความสงบในจิตใจของเราเอง 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณไม่ตอ้งถูกแม่ชีโรมนัคาทอลิกและไมบ้รรทดัทุบตีเพ่ือใหพ้บใน 

ส่ิงน้ี 

แพทริกตอบ: ไม่ครับ ผมไดไ้ปทดลองและศึกษาศาสนาต่างๆในตอนท่ีผมมีชีวิตเป็น 

มนุษย ์อยา่งเช่น ไซแอนโทโลจี การฝึกสมาธิและศาสนาพุทธ แต่คนในครอบครัวของผม 

เขาไม่สนบัสนุน 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณจึงไปคน้หาในเร่ืองนั้น 

 

แพทริกตอบ: เพราะวา่ผมอยูใ่นอาชีพเป็นนกัแสดง มนัจึงทาํใหผ้มไดพ้บกบัขอ้มูล 

หลากหลายท่ีผมตอ้งอ่านสคริปทข์องตน้ฉบบัเร่ืองภาพยนตร์ (แสดงหนงัมา 37 เร่ือง) 

คุณรู้หรือเปล่าวา่พ่ีสาวของผมฆ่าตวัตาย 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัไม่รู้ในเร่ืองนั้น 
 

แพทริกตอบ: สาํหรับศาสนาโรมนัคาทอลิก พ่ีสาวของผมตอ้งตกนรกชัว่นิรันดร์ แต่ใน 

หวัใจของผมรู้วา่เร่ืองน้ีไม่เป็นความจริง ส่ิงน้ีทาํใหผ้มตอ้งการศึกษาในวฒันธรรมและ 

ความเช่ือท่ีแตกต่างจากศาสนาคาทอลิก ทาํใหผ้มคน้พบการฝึกสมาธิและพุทธศาสนา 
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ทาํใหผ้มมีวิธีพิสูจน์ดว้ยตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนคุณตายและขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไร 
 

แพทริกตอบ: มนัเป็นการปล่อยวางท่ีเกือบสมบูรณ์แบบ มนัเป็นเวลาท่ีจิตผมตอ้งออก 

จากร่างกาย ผมไม่มีความสงสยัในเร่ืองความตายและการตายของผมกท็าํใหค้นอ่ืนมีความ 

สนใจในเร่ืองโรคมะเร็ง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเป็นโรคมะเร็งตบัอ่อน 

 

แพทริกตอบ: ใช่ และผมไดส้ร้างความสนใจและหาเงินกองทุนสาํหรับการรักษาโรคน้ี 

ถึงแมว้า่จะไม่มียาแกใ้หโ้รคน้ีหายได ้แต่ผมคน้พบวิธีท่ีทาํใหชี้วิตของผมยาวข้ึน มนัจึง 

เป็นส่ิงท่ีผมมีความภูมิใจในส่ิงท่ีผมไดท้าํ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัจาํไดว้า่ตอนท่ีคุณไดรั้บข่าววา่คุณเพ่ิงเป็นโรคมะเร็ง คุณพูดวา่คุณจะชนะ 

มนั คุณเป็นนกัต่อสูแ้ละมีความอดทนมากในช่วงท่ีเป็นมะเร็ง 
  

แพทริกตอบ: ใช่และผมมีชีวิตอยูไ่ดน้านพอสมควร มีหลายคนท่ีคิดวา่ผมชนะเพราะมนั 

ทาํใหมี้การวิจยัในโรคน้ีมากข้ึน 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายตอนคุณเสียชีวิต 
 

แพทริกตอบ: ผมจาํไดว้า่ผมกาํลงัสูก้บัโรคมะเร็งเหมือนกบัท่ีผมเคยทาํอยูทุ่กวนั แต่วนัท่ี 

ผมจะจากไปเป็นวนัแห่งความสงบสุขสมบูรณ์ เป็นวนัท่ีผมยอมรับในทุกส่ิงทุกอยา่ง ผม 

จึงไม่สูก้บัมนัและรู้สึกมีความสงบสุขในใจ สมาชิกครอบครัวทุกคนอยูก่บัผมในวนันั้น 

ผมไดอ้าํลาทุกคนและไดท้าํในทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือผมมองกลบัไปดูชีวิตตนเอง มนัเป็น 

ตอนจบท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดท่ีมีชีวิตอยา่งงดงาม 
 

ผมไม่มีความเสียใจใดๆเพราะผมไดห้ารือและพูดคุยเก่ียวกบัอะไรทุกอยา่งท่ีผมตอ้งการ 

ผมมีความซ่ือสตัยสุ์จริตอยูเ่สมอ และถา้ผมไม่ไดท้าํมนัในขณะนั้น อีกหา้หรือสิบนาที 
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ต่อมา ผมกจ็ะหนัมาบอกถึงความรู้สึกจากจริงใจ ผมไม่สามารถท่ีจะโกหก 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณไดใ้ชชี้วิตของคุณอยา่งสมบูรณ์แบบ 

 

แพทริกตอบ: ขอบคุณครับ ชีวิตของมนุษยมี์ความยากลาํบากและความผดิหวงัเป็น 

เร่ืองธรรมดา ผมคิดวา่อนัน้ีเป็นเหตุผลท่ีพวกวิญญาณชอบกลบัมาเกิดเป็นมนุษยเ์พราะ 

ความยากลาํบากเป็นส่ิงท่ีทา้ทายมากและพวกเราท่ึงกบัการกลบัมาเพ่ือต่อสูก้บัมนัอีกรอบ 
 

ฝร่ังถาม:  ภรรยาของคุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไร 
 

แพทริกตอบ: บางคร้ังเธอกรู้็สึกแยท่ี่ผมจากไป แต่ส่วนใหญ่ เธอรู้สึกสบายดี เธอยงัทาํงาน 

ต่อเน่ืองกบัการอภิปรายเก่ียวกบัโรคมะเร็งตบัอ่อนและใหเ้งินบริจาค ผมมีความภาคภูมิใจ 

มากกบัภรรยาของผม 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือจิตวิญญาณของคุณหลุดออกไปจากร่างกาย คุณไดพ้บใครบา้ง ส่ิงแวดลอ้ม 

ในโลกวิญญาณเป็นเช่นไร 
 

แพทริกตอบ: เม่ือจิตวิญญาณผมหลุดออกไปจากร่าง วิญญาณผมกย็งัช่วยใหค้รอบครัว 

ท่ีอยูใ่นหอ้งพกัมีความรู้สึกดีถึงแมว้า่พวกเขาจะมีนํ้ าตาไหล ความตายทาํใหทุ้กคนรู้สึก 

ถึงความยิง่ใหญ่ในขณะนั้นท่ีทุกอยา่งจบอยา่งสมบูรณ์แบบ ทาํใหจิ้ตผมปล่อยวางและเขา้ 

ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ หลงัจากนั้นผมกไ็ดรั้บการตอ้นรับจากจิตวิญญาณของทุกคนท่ีผม 

รัก วิญญาณของทุกคนท่ีผมเคยทาํงานดว้ย มีวิญญาณเพ่ือนคนหน่ึงบอกวา่เขาไดเ้สียการ 

เดิมพนัเพราะเขาคิดวา่ผมจะมีชีวิตอยูน่านมากกวา่นั้น (ตายตอนอาย ุ57) ผมมีความสงบ 

สุขและดีใจมากท่ีไดพ้บกบัวิญญาณต่างๆ 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนคุณตาย คุณทาํเช่นไรถึงทาํใหค้นท่ีอยูใ่นหอ้งพกัมีความรู้สึกดี 

 

แพทริกตอบ: ผมสามารถเปล่ียนบรรยากาศของหอ้งไดด้ว้ยการขยายพลงังานของจิตใจผม 

เพ่ือแสดงใหพ้วกเขาเห็นวา่ผมมีความสุข และความสุขของผมจึงไปกระทบกบัจิตใจของ 
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พวกเขา ทาํใหเ้ขามีความสุขเช่นกนั ทาํใหพ้วกเขามองกนัและรู้วา่เขาไดถู้กสมัผสักบั 

วิญญาณของผม  
 

ฝร่ังถาม:  เป็นของขวญัท่ีดีมาก มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีคุณตอ้งตายในตอน 

นั้น 
 

แพทริกตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม: ทาํไม 
 

แพทริกตอบ: ผมไม่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี มนัเป็นวิธีการของผมในการช่วยเหลือเพ่ือ 

สร้างความตระหนกัสาํหรับโรคมะเร็ง ผมรู้วา่การตายของผมเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

ท่ีมีโรคประเภทเดียวกนั 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณตอ้งตายในวยัท่ีไม่แก่มาก มนัจึงทาํใหคุ้ณเป็นคนท่ีชอบทดลองทาํ 

ในทุกส่ิงทุกอยา่งและประสบความสาํเร็จอยา่งมากมายในชีวิต 
 

แพทริกตอบ: ขอบคุณมากครับท่ีชม 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงสถานท่ีท่ีคุณอยูใ่นตอนน้ี สภาพแวดลอ้มของคุณเป็น 

อยา่งไร อธิบายถึงเร่ืองชีวิตหลงัจากความตาย คุณทาํงานอะไรอยูท่ี่นัน่ 
 

แพทริกตอบ: สภาพแวดลอ้มของโลกมนุษยคื์อสภาพแวดลอ้มของผม ผมยงัมีส่วนร่วม 

กบัสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์บุคคลในครอบครัวเป็นคนสาํคญัของผม ผมยงั 

ช่วยภรรยา ใชเ้งินท่ีเรามีเพ่ือดาํเนินการต่อ เธอทาํประโยชน์มากมายในนามของผม 

วิญญาณผมชอบอยูข่า้งเธอ 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่วิญญาณของคุณยงัไม่ไปไหน ยงัคลุกคลีอยูก่บัโลกมนุษย ์
 

แพทริกตอบ: ใช่ครับ 
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ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

แพทริกตอบ: มีความยนิดีครับ 

ปัญญาธรรมจากแพทริก สเวซี 

1. หลงัจากท่ีจิตผมขา้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ มนัทาํใหผ้มรู้วา่ท่ีจริงแลว้ ชีวิตหลงัจาก 

ความตายเป็นส่ิงท่ีง่ายมาก แต่มนุษยไ์ม่ไดถู้กสอนใหรู้้อยา่งชดัแจง้ในเร่ืองน้ี มนัไม่ได ้

เก่ียวกบัการอุทิศของเราและใหค้าํสาบานต่อศาสนา แต่มนัเป็นการใหค้วามไวว้างใจใน 

ตวัเอง หาความเป็นจริงและความสงบในจิตใจของเราเอง 

2. ชีวิตของมนุษยมี์ความยากลาํบากและความผดิหวงัเป็นเร่ืองธรรมดา ผมคิดวา่อนัน้ีเป็น 

เหตุผลท่ีพวกวิญญาณชอบกลบัมาเกิดเป็นมนุษยเ์พราะความยากลาํบากเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 

มากและพวกเราท่ึงกบัการกลบัมาเพ่ือต่อสูก้บัมนัอีกรอบ 

3. หลงัจากจิตผมขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ผมกไ็ดรั้บการตอ้นรับจากจิตวิญญาณ 

ของทุกคนท่ีผมรัก วิญญาณของทุกคนท่ีผมเคยทาํงานดว้ย มีวิญญาณเพ่ือนคนหน่ึงบอกวา่ 

เขาไดเ้สียการเดิมพนัเพราะเขาคิดวา่ผมจะมีชีวิตอยูน่านมากกวา่นั้น (ตายตอนอาย ุ57) ผม

มีความสงบสุขและดีใจมากท่ีไดพ้บกบัวิญญาณต่างๆ 

4. หลงัจากจิตผมออกไปจากร่าง สภาพแวดลอ้มของโลกมนุษยก์คื็อสภาพแวดลอ้มของ 

ผม ผมยงัมีส่วนร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์บุคคลในครอบครัวเป็น 

คนสาํคญัของผม ผมยงัช่วยภรรยา ใชเ้งินท่ีเรามีเพ่ือดาํเนินการต่อ เธอทาํประโยชน์มาก 

มายในนามของผม วิญญาณผมชอบอยูข่า้งเธอ 
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สัมภาษณ์วญิญาณเอมี ่ไวน์เฮาส์ ดารานักร้อง 

ฝร่ังถาม:  คุณรู้สึกเช่นไรตอนคุณตาย 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัค่อนขา้งชอ็ก ฉนัไม่ไดมี้เบาะแสวา่ 

ฉนักาํลงัจะตาย 
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นมนัไม่ใช่การฆ่าตวัตาย 
  

เอม่ีตอบ: ไม่ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไรเม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

เอม่ีตอบ: แปลกใจ! ฉนัไม่ไดมี้ความคิดอะไรมากเพราะในตอนนั้นฉนัยงัไม่รู้วา่ฉนัตาย 

ฉนัไม่รู้วา่ส่ิงท่ีฉนัเห็นเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นโลกวิญญาณ ในช่วงนั้นฉนัคิดวา่ฉนักาํลงัอยู ่

ในความฝัน จนกระทัง่มีวิญญาณคนอ่ืนมาอธิบายในเร่ืองสถานการณ์ของฉนั 
  

ฝร่ังถาม:  คุณแค่คิดวา่คุณฝันไป 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มของท่ีนัน่เม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลก 

วิญญาณ 
  

เอม่ีตอบ: ท่ีนัน่ดูเหมือนเป็นเช่นเดียวกบัหอ้งพกัในอาคาร ฉนัเห็นหนา้ต่าง มีพ้ืนสีฟ้า มีฝา

ผนงัสีขาว มีหนา้ต่างหลายบาน แต่ไม่มีหลงัคาซ่ึงมนักเ็ป็นส่ิงท่ีแปลก แต่ฉนัก ็

ไม่ไดต้กใจกบัมนั มนัเหมือนกบัฉนัอยูใ่นกล่อง แต่ฉนัไม่รู้สึกอึดอดั ฉนัจาํไดว้า่ฉนัได ้

ยนิเสียงร้องเพลงของแฟรงก ์ซินาตราและรู้สึกวา่ฉนัไม่ไดอ้ยูเ่พียงคนเดียว ฉนักาํลงั 

เพลินกบัการดูหอ้งน้ี ฉนันึกวา่มนัเป็นความฝัน 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นหอ้งเลก็ๆ? 
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เอม่ีตอบ: ไม่ใช่ มนัเป็นหอ้งท่ีกวา้งขวางมากเหมือนกบัหอ้งโกดงั แต่ไม่มีคานเสา ไม่ได ้

แบ่งกั้นเป็นหอ้งๆ แต่เป็นสถานท่ีท่ีเปิดโปร่งขนาดใหญ่ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ไม่มีอะไรอยู ่

ในนั้น มีแต่พรมสีนํ้ าเงิน 
 

ฉนัจึงคิดวา่ฉนัอยูใ่นความฝันและกไ็ม่มีอะไรใหท้าํ เพียงแค่เป็นความฝัน แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ต่อคือ ฉนัไปเห็นสมาชิกครอบครัวของฉนัท่ีฉนัรู้วา่เขาตายไปแลว้ ฉนักเ็ลยบอกพวกเขา 

วา่ “พวกคุณตายไปแลว้” และพวกเขากต็อบคืนมาวา่ “เธอกต็ายแลว้เช่นกนั” ส่ิงน้ีจึงทาํให ้

ฉนัทราบ ทาํใหฉ้นัตาสวา่ง  
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเศร้าโศกกบัการตายหรือเปล่าเม่ือคุณทราบวา่คุณเสียชีวิตไปแลว้ 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัรู้สึกช็อก แต่เม่ือฉนัคิดออก ฉนักรู้็สึกมีความโล่งใจมากและไม่อารมณ์เสีย 

หรือโกรธ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
  

เอม่ีตอบ: ฉนัไดรั้บการเล้ียงดูจากวฒันธรรมของชาวยวิ แต่ฉนัมีความเช่ือแบบหลากหลาย 

และไม่ไดย้ดึติดกบัความเช่ือของคนยวิ มนัจึงทาํใหฉ้นัมีความคิดท่ีโตแ้ยง้ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายเพ่ิมเติม 
 

เอม่ีตอบ: เม่ือฉนัเป็นเพศหญิง พ่อแม่และผูค้นกมี็ความคาดหวงัวา่ใหฉ้นัทาํตวัเหมือนเดก็ 

ผูห้ญิง แต่ฉนัมีนิสยัเป็นเดก็ผูช้าย ผูค้นคิดวา่ฉนัควรทาํในส่ิงท่ีอ่อนนุ่ม เป็นคนท่ีเรียบ 

ร้อยและอยูใ่นการควบคุม แต่ฉนัไม่ตอ้งการทาํเช่นนั้น ฉนัอยากเป็นคนเสียงดงั กา้วร้าว 

และไม่มีขอบเขต ทุกอยา่งท่ีฉนัไดรั้บจากการคาดหวงัและเรียนรู้จากภายนอกเป็นส่ิงท่ีฉนั 

ตอ้งต่อสูแ้ละโตแ้ยง้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ือในเร่ืองโลกวิญญาณหรือเปล่าก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ ฉนัเช่ือในส่ิงนั้น 
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ฝร่ังถาม: แต่คุณคงไม่ค่อยไดคิ้ดถึงเร่ืองความตายตอนคุณเป็นสาว 
  

เอม่ีตอบ: ไม่เพราะฉนัมวัแต่ติดยาเสพติด ฉนัใชย้าเสพติดเพราะวา่ฉนัไม่สามารถพบกบั 

ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการในครอบครัว แต่ฉนักต็อ้งขอบคุณคุณยา่ของฉนั คุณยา่เป็นคนท่ีสนบั 

สนุนและไม่เคยกีดกั้นฉนั เธอเป็นคนท่ีพาฉนัไปรู้จกักบัการแสดงในโรงละคร ทาํใหฉ้นั 

ยนืต่อหนา้ฝงูชนผูช้ม และนัน่กคื็อตอนท่ีฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการเป็นนกัร้อง 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีคุณตอ้งตายในตอนนั้น 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
 

เอม่ีตอบ: ถา้ฉนัมีชีวิตอยูน่านกวา่นั้น ฉนัเห็นตวัเองมีลูกและฉนักค็งทาํลายอนาคตของลูก 

เพราะฉนัไม่สามารถใหใ้นส่ิงท่ีเดก็ตอ้งการ ดงันั้นฉนัจึงมีความสุขมากและโล่งใจท่ีฉนั 

ถูกตดัออกจากความรับผดิชอบ 
 

ฝร่ังถาม: ก่อนท่ีคุณตาย คุณกาํลงัจะเอาเดก็มาเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม 
  

เอม่ีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  เร่ืองน้ีกเ็ลยทาํใหจิ้ตวิญญาณคุณเลือกตายในตอนนั้น 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัไม่ควรทาํลายอนาคตของคนอ่ืน 
 

ฝร่ังถาม:  ในปัจจุบนั ชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 
 

เอม่ีตอบ: วิญญาณฉนักย็งัอยูใ่กลชิ้ดกบัพ่อแม่และเพ่ือนนกัดนตรีท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีบา้นหรือเปล่าในโลกวิญญาณ 
  

เอม่ีตอบ: จิตวิญญาณไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบา้น ตอนน้ีฉนัยงัมีความผกูพนักบัครอบครัว 
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ท่ียงัอยูใ่นโลกมนุษย ์ฉนัจึงยงัไม่ตอ้งการไปท่ีอ่ืน จนกวา่จะสะสางปัญหาของตวัเอง 

ใหเ้รียบร้อยเสียก่อน หลงัจากนั้นฉนัอาจจะสร้างบา้นใหก้บัตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  จิตวิญญาณคุณตอ้งการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของคุณ ใช่ไหม? 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ เพราะฉนัตายอยา่งกะทนัหนั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณตายแค่ตอนอาย ุ27 ปี คุณมีงานทาํในโลกวิญญาณหรือเปล่า 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัตอ้งหางานทาํดว้ยเหรอ?  
 

ฝร่ังถาม:  กค็งไม่ตอ้งนอกจากคุณจะเลือกทาํ คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรในโลก 

วิญญาณจากมุมมองใหม่ของคุณ 
  

เอม่ีตอบ: ชีวิตมนุษยมี์ความแขง็แกร่งและเม่ือคุณเป็นคนอยา่งฉนั ฉนัตอ้งการท่ีจะ 

ดึงมนัและฉีกออกเป็นช้ินๆเพ่ือใหฉ้นัมีความเขา้ใจวา่มนัคืออะไร และเม่ือฉนัไปพบ 

ไสพุ้งขา้งในของมนั ฉนัจึงรู้วา่ชีวิตเป็นส่ิงท่ีเปราะบาง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงการติดยาเสพติดของคุณใช่ไหม 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ ทุกอยา่งมีความเปราะบางและฉนัเป็นคนท่ีทาํใหม้นัแตกหกั ถึงแมเ้ราคิด 

วา่ส่ิงนั้นเป็นเป้าหมายของเรา หรือเรากาํลงัว่ิงเขา้ไปหามนั แต่มนักไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

ท่ีจะประสบความสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

เอม่ีตอบ: ฉนัหวงัวา่คนท่ีเห็นชีวิตของฉนัไดเ้รียนรู้วา่ คุณไม่ตอ้งไปสนใจกบัการถูก 

วิพากษวิ์จารณ์ 
 

ฝร่ังถาม:  ทุกคนจะตอ้งเป็นตวัของตวัเอง 
  

เอม่ีตอบ: ใช่ ไม่วา่ผูค้นจะพูดอะไร เขียนอะไร หรือถ่ายภาพอะไร มนักแ็ค่เป็นความคิด 
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เห็นของเขา เราไม่ตอ้งไปเป็นทุกขก์บัเร่ืองนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  ทุกคนตอ้งไปหาทางของตวัเอง เส้นทางของพวกเขา รู้วา่เขาตอ้งการเป็นอะไร 

และหาความเป็นจริงในตวัของเขาเอง 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัคิดวา่มนัแปลกจริงๆท่ีฝงูชนตอ้งการท่ีจะคิดเหมือนกนั ใหมี้การแต่งกาย 

คลา้ยกนัและนิสยัเหมือนกนั ยงักบัมีคนมาจอ้งมองเราอยูแ่ละบงัคบัเราใหเ้ป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ มนัเป็นส่ิงท่ีน่าเศร้า ฉนัคิดวา่คนส่วนมากยงัไม่รู้ทางของตวัเอง เขาจึงเดิน 

ตามทางคนอ่ืน มนัเป็นเพราะวา่เขายงัมีความหวาดกลวัในใจและยงัไม่ยอมท่ีจะไปคน้ 

หาในตวัเอง 
 

เอม่ีตอบ: ใช่ มนัเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีเราจะเดินตามทางคนอ่ืนเพราะเราไม่ยอมคน้พบจิตภายใน 

ของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์
  

เอม่ีตอบ: ฉนัมาเรียนใหต้นเองเป็นคนท่ีน่าอศัจรรยโ์ดยไม่ตอ้งพยายามฝันใฝ่ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดส้าํเร็จในวิชาน้ีหรือเปล่า 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัคิดวา่ฉนัแค่สอบผา่น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจในอะไรไหม 
 

เอม่ีตอบ: ฉนัเสียใจท่ีฉนัไม่ไดห้ยดุด่ืมเหลา้และเลิกยาเสพติด ฉนัควรจะมีความสุข 

โดยมีสติและไม่ตอ้งพ่ึงส่ิงพวกนั้น ถา้ฉนัทาํอยา่งนั้นได ้ฉนักจ็ะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ 

คนอ่ืน 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณตอ้งพ่ึงยาเสพติด 
  

เอม่ีตอบ: เพราะวา่ฉนัขาดความสงบในใจและมีปัญหากบัแม่ของฉนั ฉนัรักพ่อและแม่ 
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แต่มนัเป็นส่ิงท่ียากลาํบากสาํหรับฉนัและฉนัรับความรักจากเขาไม่ได ้เพราะวา่พ่อแม่ไม่ 

เขา้ใจฉนั มนัเหมือนกบัมีแม่นํ้ ากั้นระหวา่งจิตใจของฉนัและจิตใจของพวกเขา มีช่องโหว ่

ในความสมัพนัธ์  
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุดในตอนท่ีเป็น เอม่ี ไวน์เฮาส์ 
 

เอม่ีตอบ: มีตอนท่ีฉนัไปเกิดท่ีประเทศกรีซ อาศยัอยูใ่นเกาะเลก็ๆเกาะหน่ึงของกรีซ ผม

เป็นคนแก่และมีเรือติดเคร่ืองลาํเลก็ ผมมีภรรยาและลูกส่ีคน มีลูกผูห้ญิงหน่ึงคนและ 

ลูกผูช้ายสามคน ดีมีทร่ีเป็นลูกชายของผมคนหน่ึงแต่เขาเป็นโรคทางตา พอเขามีอาย ุ

ประมาณแปดหรือเกา้ขวบ เขากต็าบอดและผมกไ็ม่รู้วา่จะช่วยเขาไดอ้ยา่งไร เขาเป็นเดก็ 

ท่ีกระตือรือร้นและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ ผมมีกีตาร์แมนโดลินตวัหน่ึง ผม

นัง่กบัดีมีทร่ีทุกตอนบ่ายและสอนใหเ้ขาเล่น เขาเป็นเดก็ท่ีฝึกหดัไดไ้วมากและเขา 

สามารถสอนผมใหเ้ล่นเคร่ืองดนตรีอยา่งอ่ืนได ้เม่ือเขาไดย้นิโนต้เสียง เขามีความจาํ 

ท่ีดีและรู้วา่ตอ้งเอาน้ิวมือไปจบัท่ีไหนและสามารถเล่นโนต้อยา่งถูกตอ้ง ผมมีความ 

ภาคภูมิใจในเขามากเพราะเขาประสบความสาํเร็จในการเล่นดนตรีถึงแมว้า่เขาจะตาบอด  
 

มีผูค้นพายเรือมาฟังลูกชายผมเล่นดนตรีอยูบ่่อยๆ ทาํใหผู้ฟั้งมีความสุขมาก ทาํใหผ้มนึกวา่ 

มนัคงเป็นความรู้สึกท่ีเยีย่มยอดถา้ผมสามารถเล่นไดเ้ก่งเหมือนกบัลูกชายของผม ในชีวิต 

น้ีจึงเป็นชีวิตท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากดีมีทร่ี ลูกชายของฉนัในอดีตชาติ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดในชีวิตของ เอม่ี ไวน์เฮาส์ 
 

เอม่ีตอบ: ตอนคร้ังแรกท่ีฉนัไดย้นิเพลงฉนัออกวิทย ุ
 

ฝร่ังถาม:  มนัคงเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้มาก คุณมีขอ้มูลอะไรไหมท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
  

เอม่ีตอบ: ฉนัอยากจะบอกวา่ เราควรมีความสุขกบัชีวิตของตวัเองและไม่ทาํร้ายตนเอง 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่เราตอ้งสร้างความเขม้แขง็ในจิตใจของตวัเอง ใช่ไหม 
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เอม่ีตอบ: ใช่แลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากเอมม่ีท่ีใหฉ้นัสมัภาษณ์ 
 

เอม่ีตอบ: ขอบคุณมากค่ะ มนัเป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงใจท่ียงัมีการสมัภาษณ์ในโลกวิญญาณ 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ คุณไม่สามารถท่ีจะหนีการสมัภาษณ์ ขอบคุณมากท่ีคุณพูดคุยกบัพวกเรา 

ในวนัน้ี 
  

เอม่ีตอบ: ฉนัยนิดีค่ะ 

ปัญญาธรรมจากเอมี ่ไวน์เฮาส์ 

1. ตอนแรกฉนัยงัไม่รู้วา่ฉนัตาย ฉนัไม่รู้วา่ส่ิงท่ีฉนัเห็นเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นโลกวิญญาณ ในช่วง

นั้นฉนัคิดวา่ฉนักาํลงัอยูใ่นความฝัน จนกระทัง่มีวิญญาณคนอ่ืนมาอธิบาย 

ในเร่ืองสถานการณ์ของฉนั 

2. ฉนัรู้สึกช็อกเม่ือรู้วา่ฉนัตาย แต่เม่ือฉนัคิดออก ฉนักรู้็สึกมีความโล่งใจมากและ 

ไม่อารมณ์เสียหรือโกรธ 

3. วิญญาณฉนักย็งัอยูใ่กลชิ้ดกบัพ่อแม่และเพ่ือนนกัดนตรีท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์

4. จิตวิญญาณไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบา้น ตอนน้ีฉนัยงัมีความผกูพนักบัครอบครัวท่ียงัอยูใ่น 

โลกมนุษย ์ฉนัจึงยงัไม่ตอ้งการไปท่ีอ่ืนจนกวา่จะสะสางปัญหาของตวัเองใหเ้รียบร้อย 

เสียก่อน หลงัจากนั้นฉนัอาจจะสร้างบา้นใหก้บัตนเอง 

5. ชีวิตมนุษยมี์ความแขง็แกร่งและเม่ือคุณเป็นคนอยา่งฉนั ฉนัตอ้งการท่ีจะดึงมนัและฉีก 

ออกเป็นช้ินๆเพ่ือใหฉ้นัมีความเขา้ใจวา่มนัคืออะไร และเม่ือฉนัไปพบไสพุ้งขา้งใน 

ของมนั ฉนัจึงรู้วา่ชีวิตเป็นส่ิงท่ีเปราะบาง 

6. ฉนัหวงัวา่คนท่ีเห็นชีวิตของฉนัไดเ้รียนรู้วา่ คุณไม่ตอ้งไปสนใจกบัการถูกวิพากษ ์

วิจารณ์ ไม่วา่ผูค้นจะพดูอะไร เขียนอะไร หรือถ่ายภาพอะไร มนักแ็ค่เป็นความคิดเห็น 

ของเขา เราไม่ตอ้งไปเป็นทุกขก์บัเร่ืองนั้น 

7. มนัเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีเราจะเดินตามทางคนอ่ืนเพราะเราไม่ยอมคน้พบจิตภายในของตนเอง 
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8. ฉนัมาเรียนใหต้นเองเป็นคนท่ีน่าอศัจรรยโ์ดยไม่ตอ้งพยายามฝันใฝ่ 

9. ฉนัเสียใจท่ีฉนัไม่ไดห้ยดุด่ืมเหลา้และเลิกยาเสพติด ฉนัควรจะมีความสุขโดยมีสติและ 

ไม่ตอ้งพ่ึงส่ิงพวกนั้น ถา้ฉนัทาํอยา่งนั้นได ้ฉนักจ็ะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อคนอ่ืน 

10. เราควรมีความสุขกบัชีวิตของตวัเองและไม่ทาํร้ายตนเอง 
 

 

สัมภาษณ์วญิญาณจอห์น เบลลุชช่ี ดาราตลก 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ี 

คุณเสียชีวิต 
 

จอห์นตอบ: พ่อแม่เป็นคนป้อนความเช่ือใหก้บัผม มนัเป็นจุด 

ประสงคข์องพอ่แม่ท่ีตอ้งการเช่นนั้น ตอ้งการมีลูกเป็น 

ตุ๊กตาและใหลู้กทาํตามท่ีพ่อแม่สัง่ ครอบครัวผมนบัถือ 

ศาสนาคริสตแ์บบอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เป็นศาสนาท่ีเขม้งวดมากและครอบครัวกไ็ม่มี 

ความอบอุ่น มนัจึงทาํใหผ้มมีนิสยัท่ีค่อนขา้งมีความหมองมวัมากกวา่แจ่มใส 
 

ฝร่ังถาม:  เพราะคุณถูกพ่อแม่เขม้งวดมากซ่ึงมาจากความเช่ือของศาสนา 

 

จอห์นตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากคุณเสียชีวิตและจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ความเช่ือของคุณ 

เปล่ียนไปไหม 
 

จอห์นตอบ: ผมพบวา่อารมณ์ขนัเป็นวิธีท่ีเฉลิมฉลองชีวิตและเม่ือเราฉลองชีวิตของตน 

เอง มนักเ็หมือนกบัวา่เราเฉลิมฉลองพระเจา้ แต่ส่ิงท่ีผมเรียนจากศาสนาตอนผมเป็นเดก็ 

นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จริง 
 

ฝร่ังถาม: ตอนจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณมีความรู้สึกเป็นอยา่งไร มีความ

สงบหรือความเจบ็ปวดไหม 
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จอห์นตอบ: ผมมีความสบัสน ผมไม่สามารถเปรียบเทียบกบัความสงบสุขหรือความ 

เจบ็ปวด เพราะผมเติบโตข้ึนมาในครอบครัวท่ีไม่มีความอบอุ่น พวกเขาไม่มีความรักใน 

การดูแล พ่อแม่ของผมมีแต่ความสนใจในการอยูร่อดของชีวิต เขามีแต่สอนผมใหอ้ยูร่อด 

พ่อแม่ไม่ไดดู้แลเอาใจใส่หรือทะนุถนอมลูก 
  

ฝร่ังถาม:  ฉนัอยากรู้วา่ตอนในช่วงท่ีคุณตาย คุณรู้สึกเป็นอยา่งไร 

 

จอห์นตอบ: เหมือนกบัผมเป็นพลุไฟ เพราะตอนนั้นผมเมายาเสพติดหลายอยา่งและทาํให ้

หวัใจผมเตน้แรงมาก ผมมีความสุขมากกบัความเมาและไม่รู้สึกวา่ผมตายออกจากร่างกาย 

มนัเหมือนกบัผมเมาไปเร่ือยๆ แต่เม่ือผมหายเมา ผมจึงรู้วา่ผมไม่ไดอ้ยูใ่นร่างกายมนุษยอี์ก 

แลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดเ้ห็นอะไรในโลกวิญญาณและคิดเช่นไร 
  

จอห์นตอบ: ในตอนนั้นผมยงัไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งโลกมนุษยแ์ละโลกวิญญาณ 

ตอนผมเป็นมนุษย ์ชีวิตผมเหมือนกบัเทพนิยายท่ีถูกสร้างข้ึนมา เม่ือผมไดเ้ป็นดาราตลก 

และเป็นคนท่ีมีสตงัค ์ชีวิตผมกถู็กปรนเปรอ ทุกวนัผมกเ็มาและมีความสุขกบัยาเสพติด 
 

ผมไดแ้สดงในรายการตลกท่ีดีท่ีสุดของประเทศอเมริกา Saturday Night Live ในช่วงท่ี

ผมเป็นดารา ผมรู้สึกวา่ผมไม่สามารถทาํอะไรผดิพลาด ผมคิดวา่ทุกอยา่งท่ีผม 

ทาํจะประสบความสาํเร็จ ผมกเ็ลยลองแสดงตลกแบบบา้ๆและในช่วงนั้นผมกเ็สพยา 

โคเคน กญัชา ด่ืมเหลา้แจค็แดเนียลส์ ไม่วา่ผมจะชอบยาเสพติดอะไร ผมกเ็อามนัใส่เขา้ไป 

ในร่างกาย ผมมีความรู้สึกอยูย่งคงกระพนัเหมือนกบัผมจะไม่ตาย แต่เม่ือผมตายและผมก ็

ยงัไม่ทราบวา่ผมตาย! มนัรู้สึกเป็นส่ิงท่ีตลกจริงๆ เม่ือผมมาอยูท่ี่น่ี ทุกอยา่งกรู้็สึกเป็นเลิศ  

ผมชอบไปเยีย่มพวกดาราท่ีตายไปแลว้ พวกดารานกัดนตรีและดารานกัแสดง แต่มีส่ิง 

เดียวท่ีผมทาํไม่ได ้ผมไม่สามารถกลบัเขา้ไปอยูใ่นร่างกายเดิม 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณคิดเช่นไรเม่ือคุณรู้วา่คุณตายออกจากร่างไปแลว้ 
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จอห์นตอบ: ผมคิดวา่มนัดีมากเลยท่ีผมตาย เพราะความตายช่วยใหผ้มหยดุทาํร้ายตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม:  สภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณของคุณเป็นเช่นไร 

 

จอห์นตอบ: สภาพแวดลอ้มของผมท่ีน่ีกมี็ความคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์มีหญา้ มีบา้น 

มีสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั แต่ท่ีน่ีความรู้สึกในอารมณ์จะมีความหลากหลายมากกวา่โลก 

มนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นแบบไหน 
  

จอห์นตอบ: มนัทาํใหผ้มตาสวา่งและจิตผมต่ืนซ่ึงทาํใหผ้มมีความกวา้งขวางมากใน 

อารมณ์ ไม่จาํเป็นท่ีผมตอ้งใชย้าเสพติดเพ่ือไปกระตุน้อารมณ์หรือดบัอารมณ์ มนัเป็น 

ความรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิเหมือนกบัความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 
 

อยา่งเช่น คนท่ีโง่และเลวท่ีสุดกจ็ะเป็นแค่สภาพภายนอกของจิต แต่ถา้เราไปดูภายในของ 

จิตคนโง่ท่ีมีความเลวซาม มนักจ็ะมีความอ่อนนุ่มและบริสุทธ์ิอยูข่า้งใน 
 

ฝร่ังถาม:  อ๋อ มนัเป็นแบบนั้น มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

จอห์นตอบ: ใช่ 100% 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

จอห์นตอบ: มนัเป็นทางออกของผม เพราะถา้ผมไม่ตายในช่วงนั้น ผมกจ็ะไม่ยอมหยดุ 

เสพยาและด่ืมเหลา้ ผมยิง่จะทาํมากข้ึนกวา่เดิม มนัเหมือนกบัผมเป็นคนใบท่ี้ชอบตะโกน 

ผมกาํลงัว่ิงไปสู่ความตาย แต่พูดไม่ออก 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณจึงเลือกตายในตอนวยัท่ียงัไม่แก่ (ตายตอนอาย ุ33 ปี) 
  

จอห์นตอบ: ทุกคนพยายามทาํความดีท่ีเราสามารถทาํไดแ้ละบางคร้ังเรากเ็ปล่ียนไปใน 

ทางท่ีไม่ดี ผมคิดวา่ผมเขา้ไปถึงจุดสุดยอดของความดีของผม ผมไดเ้ป็นดาราตลกยอด 
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นิยม มีความคิดท่ีสร้างสรรคก์บัการบงัเทิง ถา้ผมตายในช่วงนั้น มนักย็งัมีประโยชน์กวา่ 

ท่ีผมจะมีชีวิตอยูต่่อ เพราะวา่ถา้ผมอยูต่่อไป ผมจะกลายเป็นคนข้ียาท่ีไปทาํร้ายคนอ่ืนและ 

ตีเมียตวัเอง อนาคตของผมในช่วงนั้น มนักาํลงัหนัเหไปในทางท่ีไม่ดี เม่ือผมกลบัไปมอง 

ดูชีวิตของตวัเอง ผมมองเห็นไดช้ดัวา่มนัสมควรท่ีผมจะตอ้งเสียชีวิตในตอนนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  ในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มของคุณในโลกวิญญาณเป็นเช่นไร คุณทาํงานอะไร 

อยูท่ี่นัน่ 
 

จอห์นตอบ: สภาพแวดลอ้มท่ีน่ีกเ็หมือนกบัตอนท่ีอยูใ่นโลกมนุษยเ์พราะผมใชจิ้ตตน 

เองสร้างมนัข้ึนมา ผมกไ็ม่ไดท้าํงานอะไร ท่ีน่ีเป็นมิติท่ีไม่มีเวลา ผมแค่ทาํในส่ิงท่ีผมอยาก 

ทาํ บางคร้ังกอ็ยูเ่ฉยๆไม่ทาํอะไร บางคร้ังกท็าํทุกอยา่ง 
 

ฝร่ังถาม:  และส่ิงท่ีคุณชอบทาํคืออะไร 

 

จอห์นตอบ: ผมชอบดูพลงังานจิตต่างๆห่อหุม้และพนักนัเขา้ไปในทุกๆอยา่ง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีจิตของคุณเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
  

จอห์นตอบ: ผมไดเ้รียนรู้วา่ผมเป็นคนเอะอะเสียงดงั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

จอห์นตอบ: ผมไดม้าสอนเร่ืองหวัเราะและสอนวา่เขาไม่ควรใชชี้วิตข้ียาอยา่งผม  

ผมเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีเพ่ือใหค้นอ่ืนไม่ตอ้งทาํผดิผลาดอยา่งผม 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดเ้รียนอะไรในโลกมนุษย ์

 

จอห์นตอบ: ผมเขา้มาในโลกมนุษยเ์พ่ือดูดซึมซบัขอ้มูลท่ีน่ีเหมือนกบัผมเป็นฟองนํ้ า 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเขา้มาหาประสบการณ์ในการเป็นมนุษย ์ใช่ไหม 
  

จอห์นตอบ: ใช่แลว้ 
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ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณเสียชีวิตและไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณกไ็ปหาประสบการณ์ใหม่ 

และดูดซึมซบัขอ้มูลท่ีนัน่ 
 

จอห์นตอบ: ใช่แลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจไหม 

 

จอห์นตอบ: ความเสียใจของผมคือ ผมไม่สามารถมีความสุขไดเ้ม่ือผมไม่เมา ความสุข 

ของผมตอนเป็นมนุษยต์อ้งอาศยัยาเสพติดและความมึนเมา 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
  

จอห์นตอบ: มีตอนท่ีผมเป็นลิง มีกลุ่มลิงในแอฟริกาท่ีกินผลไมช้นิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ 

Marula (มารูล่า) ผลไมน้ี้ทาํใหเ้ราเมา ผมเป็นลิงซุกซนท่ีชอบกินผลไมน้ี้มาก ทาํให้

ตวัเองเมาจนสลบ ผมคิดวา่ชีวิตนั้นมีอิทธิพลต่อผมมากท่ีสุดในตอนท่ีผม 

เป็นดาราตลก  
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนท่ีคุณเป็นมนุษย ์
 

จอห์นตอบ: ผมมีความภาคภูมิใจท่ีผมไดแ้ต่งงาน 
 

ฝร่ังถาม:  วิญญาณคุณยงัเฝ้าดูแลภรรยาท่ีอยูใ่นโลกมนุษยห์รือเปล่า 

 

จอห์นตอบ: ผมคิดวา่ภรรยาผมไม่ตอ้งการใหผ้มไปยุง่ดว้ยเพราะเขากมี็อายมุากแลว้ ผมไป 

เยีย่มเธอเป็นคร้ังคราว เธอเอือมระอาผมแลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้มูลอะไรท่ีอยากจะบอกชาวโลกจากมุมมองใหม่ของคุณ 
 

จอห์นตอบ: ผมอยากบอกวา่ในเร่ืองของบาป 7 ประการ (ราคะ ตะกละ โลภะ เกียจคร้าน 

โทสะ ริษยา และอตัตา) ผมคิดวา่ตะกละเป็นบาปท่ีสนุกท่ีสุดเพราะผมเป็นโรคตะกละ 

แต่วา่มนัเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดถา้เราสามารถหลีกเล่ียงบาปทั้งหมดได ้
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ฝร่ังถาม:  หนงัเร่ืองไหนท่ีคุณแสดงเป็นเร่ืองท่ีคุณชอบมากท่ีสุด 
 

จอห์นตอบ: เร่ือง Animal House เพราะมนัเป็นหนงัเร่ืองแรกท่ีทาํใหผ้มดงั และในตอน 

ถ่ายทาํ เขามีความคิดสร้างสรรคม์ากท่ีปล่อยใหผ้มนึกเอาเอง ไม่ตอ้งทาํตามท่ีเขาเขียนไว ้

ในบท ถา้ผมสามารถทาํใหต้ลกมากกวา่นั้น เขากป็ล่อยใหผ้มทาํ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากคุณจอห์น เบลลุชช่ีท่ีใหส้มัภาษณ์ 

 

จอห์นตอบ: ผมมีความยนิดีครับ 

ปัญญาธรรมจากจอห์น เบลลุชช่ี 

1. ในโลกวิญญาณ ผมพบวา่อารมณ์ขนัเป็นวิธีท่ีเฉลิมฉลองชีวิตและเม่ือเราฉลองชีวิต 

ของตนเอง มนักเ็หมือนกบัวา่เราเฉลิมฉลองพระเจา้ (ความสงบสุข) แต่ส่ิงท่ีผมเรียน 

จากศาสนาตอนผมเป็นเดก็นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จริง 

2. ผมคิดวา่มนัดีมากเลยท่ีผมตาย เพราะความตายช่วยใหผ้มหยดุทาํร้ายตวัเอง 

3. สภาพแวดลอ้มของผมท่ีน่ีกมี็ความคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์มีหญา้ มีบา้นมีสถานท่ี 

ท่ีแตกต่างกนั แต่ท่ีน่ีความรู้สึกในอารมณ์จะมีความหลากหลายมากกวา่โลกมนุษย ์

4. มนัทาํใหผ้มตาสวา่งและจิตผมต่ืนซ่ึงทาํใหผ้มมีความกวา้งขวางมากในอารมณ์ ไม่จาํ 

เป็นท่ีผมตอ้งใชย้าเสพติดเพ่ือไปกระตุน้อารมณ์หรือดบัอารมณ์ มนัเป็นความรู้สึกท่ี 

บริสุทธ์ิเหมือนกบัความรักอนัแทจ้ริงท่ีไม่มีเง่ือนไข 

5. อยา่งเช่น คนท่ีโง่และเลวท่ีสุดกจ็ะเป็นแค่สภาพภายนอกของจิต แต่ถา้เราไปดูภายใน 

ของจิตคนโง่ท่ีมีความเลวซาม มนักจ็ะมีความอ่อนนุ่มและบริสุทธ์ิอยูข่า้งใน 

6. สภาพแวดลอ้มท่ีน่ีกเ็หมือนกบัตอนท่ีอยูใ่นโลกมนุษยเ์พราะผมใชจิ้ตตนเองสร้างมนั 

ข้ึนมา ผมกไ็ม่ไดท้าํงานอะไร ท่ีน่ีเป็นมิติท่ีไม่มีเวลา ผมแค่ทาํในส่ิงท่ีผมอยากทาํ บางคร้ัง 

กอ็ยูเ่ฉยๆไม่ทาํอะไร บางคร้ังกท็าํทุกอยา่ง 

7. ผมชอบดูพลงังานจิตต่างๆห่อหุม้และพนักนัเขา้ไปในทุกๆอยา่ง 

8. ผมไดม้าสอนเร่ืองหวัเราะและสอนวา่เขาไม่ควรใชชี้วิตข้ียาอยา่งผม ผมเป็นตวัอยา่งท่ี 
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ไม่ดีเพ่ือใหค้นอ่ืนไม่ตอ้งทาํผดิผลาดอยา่งผม 

9.  ผมเขา้มาในโลกมนุษยเ์พ่ือดูดซึมซบัขอ้มูลท่ีน่ีเหมือนกบัผมเป็นฟองนํ้า 

10. ความเสียใจของผมคือ ผมไม่สามารถมีความสุขไดเ้ม่ือผมไม่เมา ความสุขของผมตอน 

เป็นมนุษยต์อ้งอาศยัยาเสพติดและความมึนเมา 

11. ตอนเป็นมนุษย ์ผมมีความภาคภูมิใจท่ีผมไดแ้ต่งงาน 

12. ผมอยากบอกวา่ในเร่ืองของบาป 7 ประการ (ราคะ ตะกละ โลภะ เกียจคร้าน โทสะ 

ริษยา และอตัตา) ผมคิดวา่ตะกละเป็นบาปท่ีสนุกท่ีสุดเพราะผมเป็นโรคตะกละ แต่วา่มนั 

เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดถา้เราสามารถหลีกเล่ียงบาปทั้งหมดได ้
********************************************************************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณบอ็บ มาร์เลย์ นักดนตรีช่ือดงัของประเทศจาเมก้า 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต  

 

บอ็บตอบ: ก่อนผมตาย ผมไดส้อนผูค้นเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา้และ 

พระเยซูดว้ยการเล่นดนตรีและเพลงของผม ความรู้สึกแบบน้ี 

มนัอยูใ่นร่างกายและคาํพูดของผม ผมมีสถานท่ีของตวัเองท่ีผม 

ใชใ้นการเทศน ์แสดงธรรม 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเติบโตมากบัศาสนาอะไร 

 

บอ็บตอบ: ผมนบัถือศาสนาราสตาฟาเรียน 
  

ฝร่ังถาม:  เม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือ 

เปล่า 
 

บอ็บตอบ: ไม่เปล่ียน 
 

ฝร่ังถาม:  ความเช่ือของศาสนาราสตาฟาเรียนคืออะไร 
 

บอ็บตอบ: พวกเราเช่ือในความรัก เป็นความรักท่ีมีกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง ทุกอยา่งคือพระเจา้ 
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การใชส้มุนไพร การอยูก่บัธรรมชาติทาํใหเ้ราขยายจิตใจตนเองใหมี้ความกวา้งขวาง มนัก็

มีพ้ืนฐานท่ีคลา้ยคลึงกบัศาสนาคริสต ์ 
 

ฝร่ังถาม:  แต่ไม่ใช่ศาสนาท่ีมนุษยม์กัจะกดข่ีและควบคุมคนใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎ 
 

บอ็บตอบ: ไม่ใช่ ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ปัญหาของมนุษยคื์อการท่ีเขามองโลกดว้ยตาเปล่า 

และเห็นแต่ความขดัแยง้ ทาํใหมี้การต่อสูร้ะหวา่งกลุ่มต่างๆ มีการเหยยีดสีผวิ ผมมีความ 

เช่ือวา่มนุษยต์อ้งเปล่ียนในการมุมมองของตนเองและใชห้วัใจหรือความรักเป็นหลกั 

พ่อของผมเป็นฝร่ังผวิขาวและแม่ของผมเป็นคนแอฟริกนั จาเมกา้ ผวิดาํ 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณเป็นลูกคร่ึงของคนผวิขาวและผวิดาํ มนัจึงทาํใหคุ้ณเป็นสญัลกัษณ์ 

ของการยอมรับในความรัก 

 

บอ็บตอบ: ผมคิดวา่ผมแค่เป็นลูกของพระเจา้ (พลงังานท่ีไม่มีตวัตน มีความรักท่ีเป็นกลาง 

และมีแต่ความสงบ) 

 

ฝร่ังถาม:  ใช่ พวกเราทั้งหมดเป็นลูกของพระเจา้ เพราะจิตเรามาจากอนตัตา มาจากส่ิงท่ี 

ไม่มีตวัตน 
 

บอ็บตอบ: ผมจึงอยากใหทุ้กคนรู้จกัในเร่ืองน้ี เพราะพระเจา้มีความรักใหก้บัทุกคนอยา่ง 

เป็นกลาง เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ไม่วา่คุณจะเป็นคนดีหรือคนเลว ส่ิงท่ีสาํคญัคือคุณ 

เป็นตวัของตวัเอง เแต่พวกมนุษยเ์รามีความยุง่เหยงิกบัการเปรียบเทียบและต่อวา่ซ่ึงกนั 

และกนั จึงทาํใหเ้กิดมีความลาํบาก เราควรจะใชค้วามรักเป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
 

ฝร่ังถาม:  คุณยงัคิดวา่การใชส้มุนไพรอยา่งพวกกญัชาเป็นส่ิงท่ีปลอดภยั 

 

บอ็บตอบ: ใช่เพราะมนัเป็นพืชธรรมชาติ 
 

ฝร่ังถาม:  การตายของคุณเป็นเช่นไรเม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 

 

บอ็บตอบ: การตายของผมเป็นการไดรั้บพรและความสุข มนัดึงผมออกจากการเล่นดนตรี 
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ซ่ึงหล่อเล้ียงผมในขณะท่ีเป็นมนุษย ์มนัถึงเวลาของผมและเป็นสญัญาท่ีผมเซ็นต ์ผมรู้วา่ 

ผมจะไม่รอด 
 

ฝร่ังถาม:  ร่างกายคุณมีความทุกขท์รมานไหม 
 

บอ็บตอบ: ผมป่วยเป็นมะเร็งอยูน่าน แต่ผมไม่ยอมพกัผอ่นและออกคอนเสิร์ตอยูบ่่อยๆ 

ผมทนสูก้บัโรค 

 

ฝร่ังถาม:  คุณเป็นโรคมะเร็งทางผวิหนงั 

 

บอ็บตอบ: ใช่ มนักมี็ความทุกขท์รมานบา้ง แต่ปัญหาคือผมไม่ยอมหยดุพกัในการทาํงาน 

ทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย โรคมะเร็งจึงแพร่กระจายเขา้ไปถึงปอดและสมอง มนักมี็ความ 

เจบ็ปวด 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณเห็นอะไรและมีความคิดเช่นไร 

 

บอ็บตอบ: ผมยนิดี! ผมเรียกถึงพระเจา้ใหม้าหา ผมเรียกถึงทุกคนท่ีผมรู้จกัใหม้าอยูเ่คียง 

ขา้ง ผมรู้สึกมีความปลอดภยั วิญญาณผมและพวกวิญญาณต่างๆพากนัร้องเพลงและ 

โอบกอดกนั ผมรู้วา่ความเจบ็ปวดทางร่างกายหมดไปแลว้ ผมมีชีวิตสั้น (ตายตอนอาย ุ36) 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณเห็นอะไรในโลกวิญญาณ 

 

บอ็บตอบ: ผมเห็นแสง ส่ิงท่ีมีความพิเศษกบัผมคือ ผมสามารถไดย้นิแสงและมองเห็น 

เสียงดนตรี การตายของผมเป็นส่ิงท่ีสวยงามมาก 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในวยัท่ียงัไม่แก่ 

 

บอ็บตอบ: ใช่ 

 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

บอ็บตอบ: เพราะความตายเปิดโอกาสใหผ้มไดรั้กษาตวัเอง ใหผ้มมาสนใจในภายในของ 
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จิตใจและปล่อยวางการใชชี้วิตบนเวทีเล่นคอนเสิร์ต ถา้ผมปล่อยวางตั้งแต่แรกและมา 

สนใจดูแลตวัเอง ผมกจ็ะมีอายยุนืมากกวา่น้ี แต่ผมไม่ยอมทาํ ไม่ยอมปล่อย มนัเป็นการ 

ทดสอบจิตใจและผมยอมเสียสละร่างกาย ผมจึงมีความสบายใจท่ีรู้วา่ชีวิตกาํลงัจะจบลง 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณถึงเลือกโรคมะเร็ง 

 

บอ็บตอบ: ผมกไ็ม่รู้เหมือนกนั อนัน้ีคุณตอ้งถามพระเจา้ 
 

ฝร่ังถาม:  สภาพแวดลอ้มโลกวิญญาณของคุณเป็นเช่นไร  
 

บอ็บตอบ: ท่ีน่ีมีความสวยงามมาก มีอาคารท่ีเพริศแพร้วและมีสีสดใส มีสีทองหลากหลาย 

ท่ีโอบกอดเรา ทาํใหเ้รารู้สึกมีแต่ความสุข มนัเป็นสวรรคจ์ริงๆ และทาํใหโ้ลกมนุษยดู์ 

เหมือนนรก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณทาํอะไรท่ีนัน่ 

 

บอ็บตอบ: ผมส่งพลงังานแสงไปสู่โลกมนุษยเ์พ่ือใหโ้ลกมนุษยมี์ความสวา่งมากข้ึนทาง 

ดา้นจิตใจ ผมส่งแรงบนัดาลใจและเสียงดนตรีใหก้บัโลกมนุษย ์

 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรจากมุมมองใหม่ของคุณ 

 

บอ็บตอบ: ตอนผมเป็นมนุษย ์ชีวิตผมมีเพ่ือชุมชน เพ่ือความสามคัคีและดึงคนใหม้าอยู ่

ร่วมกนั เพ่ือเขาจะไดเ้รียนรู้และอยูก่บัคนอ่ืนได ้ผมจึงสร้างครอบครัวของผมท่ีมีคน 

เป็นจาํนวนมาก เป็นครอบครัวใหญ่ ผมมีลูกหลายคนและภรรยาหลายคน 
 

มนัมีความอ่ิมเอิบท่ีเราอยูใ่นความรัก ผมไดพ้บรักกบัผูห้ญิงจาํนวนมาก ไดส้ร้างครอบ 

ครัวและมีลูกมากมาย ผมรู้สึกวา่น่ีคือจุดประสงคส์าํหรับผม แต่เม่ือผมมาอยูใ่นโลก 

วิญญาณแลว้ มนัทาํใหผ้มมองเห็นวา่ผมไปสนใจในชุมชนมากเกินไปและลืมดูในเร่ือง 

ส่วนตวัของแต่ละคน ผมมองเห็นภาพของลูกๆในส่วนรวมแต่ผมไม่รู้นิสยัของแต่ละคน 

วา่เขาเป็นเช่นไร ผมลืมไปวา่ทุกคนมีความเป็นส่วนตวัของตวัเองท่ีไม่เหมือนใคร 
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ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์ 

 

บอ็บตอบ: ผมไดเ้รียนเร่ืองลุกข้ึนยนืเพ่ือประเทศชาติของตนเอง เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ท่ี 

พูดออกมาจากหวัใจและจิตวิญญาณ ไม่ไดพู้ดออกมาจากอคติ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์

 

บอ็บตอบ: ผมไดส้อนมนุษยใ์หใ้ชชี้วิตอยูก่บัความรัก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายไหม 

 

บอ็บตอบ: มีเร่ืองท่ีผมมองไม่เห็นวา่ลูกแต่ละคนมีความเป็นตวัของตวัเอง และอีกอยา่ง 

ผมตายเร็วเกินไป ไม่อยา่งนั้นผมจะมีภรรยาเยอะมากกวา่น้ี 

 

ฝร่ังถาม:  คุณเป็นคนเจา้ชูม้าก คุณคงมีแฟนผูห้ญิงเยอะแยะมากมายในโลกวิญญาณ 
 

บอ็บตอบ: ท่ีน่ีมีแต่ความรักครับ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนเป็นมนุษย ์

 

บอ็บตอบ: ในเพลงทุกเพลงท่ีผมไดอ้ดัแผน่เสียง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณยงัมีความภาคภูมิใจในส่ิงน้ีหรือเปล่าเม่ือคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณ 

 

บอ็บตอบ: ถา้มองจากมุมใหม่ของผม ส่ิงท่ีผมภูมิใจคือการท่ีจิตใจคนมีความเปล่ียนแปลง 

จากการฟังเพลงของผม ตอนผมเป็นมนุษย ์ผมมีความภาคภูมิใจในการแต่งเพลง แต่ตอน 

น้ีผมเห็นวา่ ปฏิกิริยาของผูฟั้งท่ีมีต่อกบัเพลงท่ีผมอดัเอาไวคื้อส่ิงท่ีผมมีความภาคภูมิใจ 

มากท่ีสุด 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด  

 

บอ็บตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณผมไปเกิดเป็นคนจีน ผมเป็นคนจีนวยัชรา ผมมีอาชีพทาํ 
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เคร่ืองดนตรีจากการแกะสลกัไม ้เม่ือเราตีบนกล่องไม ้มนักจ็ะมีเสียงสูงเสียงตํ่าท่ีแตกต่าง 

กนัไป  
 

ผมจาํไดว้า่ผมมีความแก่ชรามาก ทาํใหผ้มไม่สามารถแกะสลกัได ้ผมจึงนัง่กบัลูกชาย 

สองคนและอธิบายเร่ืองการแกะสลกัวา่เราตอ้งแกะสลกัตามเน้ือไม ้ไม่ใช่เป็นการบงัคบั 

แต่เป็นการทาํตามเน้ือไมแ้ละปล่อยใหเ้สียงของมนัออกมาจากเน้ือไม ้ถา้เราทาํเช่นนั้น 

เราจะไดเ้สียงตามท่ีเราตอ้งการ ชีวิตของช่างแกะสลกัเป็นชีวิตท่ีไม่โอ่อ่า ผมมีแต่นัง่และ 

ยนืทาํกบัเคร่ืองมือแกะสลกั ผมไม่ไดมี้โอกาสแสดงในการเล่นดนตรี หลงัจากผมตายจาก 

ชีวิตนั้น ผมจึงอยากเป็นนกัดนตรีและแสดงบนเวที ผมอยากสอนเร่ืองท่ีการแกะสละให ้

ความรู้กบัผม ใหม้นุษยรู้์วา่เราไม่สามารถบงัคบัธรรมชาติ เราตอ้งมาเปิดและขยายจิตใจ 

ของตนเองใหก้วา้งขวางและคลาํดูจากความรู้สึก หลงัจากนั้นเราจึงรู้วา่เราอยากจะสร้าง 

อะไรเพ่ือใหเ้กิดมีความสมดุลและความสามคัคีกบัธรรมชาติ 
 

ฝร่ังถาม:  โอโ้ห เป็นความรู้ท่ีดีมากเลย 

 

บอ็บตอบ: การบงัคบัเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นต่อชีวิต 
 

ฝร่ังถาม:  เราตอ้งทาํตวัใหก้ลมกลืน ไหลไปตามนํ้ า ใช่ไหม 

 

บอ็บตอบ: ใช่ ผมจึงชอบชีวิตตอนท่ีผมเป็นคนจีน เป็นช่างแกะสลกั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้มูลอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 

 

บอ็บตอบ: อยา่งท่ีผมเคยพูด เราตอ้งใชภู้มิปัญญาท่ีมาจากหวัใจและความรัก อยา่ไปอาศยั 

ลูกกะตา 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

บอ็บตอบ: เพราะลูกกะตาสามารถโกหกเราได ้มนัแค่เห็นในส่ิงท่ีมนัเห็น มนัมองโลกจาก 

มุมแคบ ทาํใหเ้รามีจิตใจท่ีคบัแคบเพราะเราเช่ือในสายตาของตวัเอง บางคร้ังความดีกไ็ม่ 
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สามารถทาํใหเ้รามองเห็นในส่ิงท่ีเป็นจริง ดงันั้นเราควรอาศยัความสงบและความรัก 

อนัแทจ้ริงท่ีมีอยูใ่นหวัใจ 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ แต่เราจะทาํอยา่งไรถึงจะเห็นในความเป็นจริงถา้เราไม่ใชลู้กกะตา?  

 

บอ็บตอบ: มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํใหเ้ราตาบอด! แต่เราควรมาสนใจในเร่ืองความสงบของ 

จิตใจภายใน เปิดหวัใจใหก้วา้งขวาง  
 

ฝร่ังถาม:  เราตอ้งอาศยัการหยัง่รู้โดยสญัชาตญาณ? 

 

บอ็บตอบ: ใช่ มนัเป็นเร่ืองของการรู้วา่คุณรู้สึกเช่นไร ถา้คุณไม่สามารถมอบความรักให ้

กบับุคคลหรือสถานการณ์ มนัเป็นความรับผดิชอบของคุณวา่ทาํไมคุณจึงไม่สามารถทาํ 

ได ้มนัเป็นบทเรียนท่ีคุณไม่ชอบ! บทเรียนท่ีคุณมกัจะปฏิเสธท่ีจะทาํ ดงันั้นมนัเป็นส่ิงจาํ 

เป็นท่ีคุณตอ้งรู้เหตุวา่ “ทาํไม” เพ่ือคุณจะไดป้ล่อยวางความเขา้ใจผดิและกลบัมาอยูใ่น 

สภาพของความสงบท่ีเป็นกลางและมีความรักอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากคุณบ๊อบ มาเลยท่ี์ใหฉ้นัสมัภาษณ์ 

 

บอ็บตอบ: คุณเป็นคนท่ีใจดีมาก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณกเ็ช่นกนั 

 

บอ็บตอบ: ขอใหคุ้ณมีความสงบ 

 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณค่ะ 

ปัญญาธรรมจากบอ็บ มาร์เลย์ 

1. ปัญหาของมนุษยคื์อการท่ีเขามองโลกดว้ยตาเปล่าและเห็นแต่ความขดัแยง้ ทาํใหมี้การ 

ต่อสูร้ะหวา่งกลุ่มต่างๆ มีการเหยยีดสีผวิ ผมมีความเช่ือวา่มนุษยต์อ้งเปล่ียนในการมุมมอง 

ของตนเองและใชห้วัใจหรือความรักเป็นหลกั 

2. พระเจา้มีความรักใหก้บัทุกคนอยา่งเป็นกลาง เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ไม่วา่คุณจะ 

https://meditationguide.org/thai-language/ 



204 
 

เป็นคนดีหรือคนเลว ส่ิงท่ีสาํคญัคือคุณเป็นตวัของตวัเอง เแต่พวกมนุษยเ์รามีความยุง่เหยงิ 

กบัการเปรียบเทียบและต่อวา่ซ่ึงกนัและกนั จึงทาํใหเ้กิดมีความลาํบาก เราควรจะใชค้วาม 

รักเป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

3. ผมเห็นแสงตอนผมตาย ส่ิงท่ีมีความพิเศษกบัผมคือ ผมสามารถไดย้นิแสงและมองเห็น 

เสียงดนตรี การตายของผมเป็นส่ิงท่ีสวยงามมาก 

4. ความตายเปิดโอกาสใหผ้มไดรั้กษาตวัเอง ใหผ้มมาสนใจในภายในของจิตใจและปล่อย 

วางการใชชี้วิตบนเวทีเล่นคอนเสิร์ต  

5. ท่ีน่ีในโลกวิญญาณมีความสวยงามมาก มีอาคารท่ีเพริศแพร้วและมีสีสดใส มีสีทอง 

หลากหลายท่ีโอบกอดเรา ทาํใหเ้รารู้สึกมีแต่ความสุข มนัเป็นสวรรคจ์ริงๆ และทาํใหโ้ลก 

มนุษยดู์เหมือนนรก 

6. งานของผมในโลกวิญญาณคือ ผมส่งพลงังานแสงไปสู่โลกมนุษยเ์พ่ือใหโ้ลกมนุษย ์

มีความสวา่งมากข้ึนทางดา้นจิตใจ ผมส่งแรงบนัดาลใจและเสียงดนตรีใหก้บัโลกมนุษย ์

7. ปัญญาธรรมท่ีผมไดรั้บในโลกวิญญาณคือ ผมมองเห็นวา่ผมไปสนใจในชุมชนมากเกิน 

ไปและลืมดูในเร่ืองส่วนตวัของแต่ละคน ผมมองเห็นภาพของลูกๆในส่วนรวมแต่ผมไม่รู้ 

นิสยัของแต่ละคนวา่เขาเป็นเช่นไร ผมลืมไปว่าทุกคนมีความเป็นส่วนตวัของตวัเองท่ีไม่ 

เหมือนใคร 

8. ผมไดเ้รียนเร่ืองลุกข้ึนยนืเพ่ือประเทศชาติของตนเอง เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ท่ีพดูออกมา 

จากหวัใจและจิตวิญญาณ ไม่ไดพู้ดออกมาจากอคติ ผมไดส้อนมนุษยใ์หใ้ชชี้วิตอยูก่บั 

ความรัก 

9. ส่ิงท่ีผมภูมิใจคือการท่ีจิตใจคนมีความเปล่ียนแปลงจากการฟังเพลงของผม ตอนผมเป็น 

มนุษย ์ผมมีความภาคภูมิใจในการแต่งเพลง แต่ตอนน้ีผมเห็นวา่ปฏิกิริยาของผูฟั้งท่ีมีต่อ 

กบัเพลงท่ีผมอดัเอาไวคื้อส่ิงท่ีผมมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุด 

10. มนุษยค์วรรู้วา่เราไม่สามารถบงัคบัธรรมชาติ เราตอ้งมาเปิดและขยายจิตใจของตนเอง 

ใหก้วา้งขวางและคลาํดูจากความรู้สึก หลงัจากนั้นเราจึงรู้วา่เราอยากจะสร้างอะไรเพ่ือให ้

เกิดมีความสมดุลและความสามคัคีกบัธรรมชาติ 
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11. การบงัคบัเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นต่อชีวิต 

12. เราตอ้งใชภู้มิปัญญาท่ีมาจากหวัใจและความรัก อยา่ไปอาศยัลูกกะตาเพราะลูกกะตา 

สามารถโกหกเราได ้มนัแค่เห็นในส่ิงท่ีมนัเห็น มนัมองโลกจากมุมแคบ 

13. ถา้คุณไม่สามารถมอบความรักใหก้บับุคคลหรือสถานการณ์ มนัเป็นความรับผดิชอบ 

ของคุณวา่ทาํไมคุณจึงไม่สามารถทาํได ้เพ่ือคุณจะไดป้ล่อยวางความเขา้ใจผดิและกลบัมา 

อยูใ่นสภาพของความสงบท่ีเป็นกลางและมีความรักอยา่งแทจ้ริง 
 

 

สัมภาษณ์วญิญาณริเวอร์ ฟินิกซ์ ดารานักแสดงชาวอเมริกนั 
 

ฝร่ังถาม:  สวสัดีค่ะคุณริเวอร์ ฟินิกซ์ ขอใหคุ้ณเล่าถึงเร่ือง 

การตายของคุณ 

 

ริเวอร์ตอบ: การตายของผมมนัเกิดทีละนิด ไม่ไดเ้กิดเพียง 

คร้ังเดียว เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิต ผมเห็นตนเองชนอะไร 

มากมาย ทาํใหผ้มมีความเจบ็ปวด ผมมาทราบในภายหลงัวา่มี 

คนคิดถึงผมมากกวา่ท่ีผมคิดถึงตวัเอง 
 

ผมรู้วา่มนัมีเร่ืองเศร้าท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีกบันกัแสดงคนอ่ืนๆและดาราภาพยนตร์ มนัไม่ใช่วา่ 

ผมโง่และไม่รู้ มีผูค้นคิดวา่ผมเป็นอีกคนหน่ึงท่ีทาํในส่ิงเดียวกนั! แต่มนัเป็นการท่ีเราถูก 

ปรนเปรอและเขา้แถวเพ่ือใหเ้ราถูกยงิ ถา้เราไม่มีครอบครัวคอยจบัมือเราเอาไว ้ซ่ึงผมก ็

มีความห่างเหินกบัพอ่แม่พ่ีนอ้ง มนัจึงทาํใหผ้มรู้สึกมีความสบัสน  
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไรท่ีคุณถูกปรนเปรอและเขา้แถวเพ่ือใหคุ้ณถูกยงิ?  
 

ริเวอร์ตอบ: เม่ือเรากลายเป็นดาราดงั มนักท็าํใหเ้ราเป็นจุดท่ีประชาชนสนใจ มีคนคาด 

หวงักบัเราใหเ้ราไปงานกินเล้ียงและแจกลายเซ็น เม่ือเราไปท่ีนัน่ สถานท่ีพวกน้ีเหมือน 

เป็นส่ิงหลอกลวง มีการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย มีผูค้นใหข้องขวญัเราเพราะเขาอยากได ้

ดาราคนดงัเป็นเพ่ือน เขาอยากอยูใ่กลชิ้ดกบัเรา ตอนแรกกรู้็สึกสนุกดีสาํหรับผม 
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เขาคิดวา่ถา้เขาจะไดผ้มเป็นเพ่ือน เขากต็อ้งใหย้าเสพติดกบัผม อยา่งเช่นโคเคน มนัจึง 

กลายเป็นส่ิงท่ีง่ายดายเหมือนกบัผมไปร้านอาหารเพ่ือทานขา้ว ทาํใหก้ารใชย้าเสพติด 

กลายเป็นเร่ืองธรรมดา  
 

ฝร่ังถาม:  มนักค็งเป็นเร่ืองท่ียากลาํบากสาํหรับคุณ ผูค้นตอ้งการคุณเพ่ือท่ีจะปรนเปรอ 

ตวัของเขาเอง แทนท่ีเขาจะสนใจในเร่ืองสุขภาพของคุณ คุณกค็งรู้วา่ท่ีจริงแลว้ คนพวก 

น้ีเขามิไดส้นใจในตวัคุณ แต่แค่มีความสนใจในช่ือเสียงของดารา 
 

ริเวอร์ตอบ: เขาสนใจท่ีจะอยูเ่คียงขา้งผม ถ่ายรูปภาพผม ผมคิดวา่มนักต็ลกดี เม่ือตอน 

ผมเป็นเดก็ ผมชอบเล่นกีตาร์ แต่งเพลง แต่งกลอน ชอบร้องเพลงและเล่นดนตรี ผมเล่น 

ดนตรีบนถนนคนเดินกบันอ้งชายเพ่ือหาเงินมาใหค้รอบครัว แต่เม่ือผมไดเ้ป็นดารา ผม 

ลืมเร่ืองความจนเพราะผมมาเนน้ในการแสดง แต่ไม่เคยนึกวา่ ถา้ผมประสบความสาํเร็จ 

และมีเงินแลว้ ผมจะทาํอะไรกบัมนั 
 

นัน่คือส่ิงท่ีผมหมายถึง เราถูกเส้ืยมสอนใหไ้ขวค่วา้ความรวยและช่ือเสียง แต่เม่ือเรามี 

ความสาํเร็จในส่ิงนั้นแลว้ พวกผูค้นอยากเห็นเราตกลงมา นัน่เป็นเร่ืองของดาราฮอลล่ีวูด้ 

ตอนผมเป็นดาราดงัในวยัหนุ่มนอ้ย เขาน่าจะสอนผมใหเ้ตรียมตวัเช่นไรกบัการมีช่ือเสียง 

เราควรทาํอะไรกบัรายไดจ้าํนวนมาก ผมไม่มีความรู้ในเร่ืองน้ี มนัจึงทาํใหชี้วิตของผม 

มีความสบัสน 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 

 

ริเวอร์ตอบ: ก่อนผมตาย ผมมีความเช่ือในเร่ืองวิญญาณและเช่ือวา่เรายงัมีชีวิตอยูต่่อหลงั 

จากท่ีเราตายออกจากร่างกาย ตอนผมเสพยาเสพติด มนักท็าํใหผ้มมีความสงบสุขและ 

เช่ือมัน่ในเร่ืองวิญญาณวา่เป็นจริง ตอนผมตายจึงไม่เป็นส่ิงท่ีประหลาดใจ แต่ผมมีความ 

โล่งอกโล่งใจท่ีผมไม่ตอ้งทาํร้ายร่างกายตวัเองอีกต่อไป ผมไม่มีความแปลกใจวา่ทาํไม 

พวกพ่ีนอ้งจึงมาอยูก่บัผมในวนัท่ีผมตาย ครอบครัวของผมมีความหมายสาํหรับผมมาก 

ผมมีความเสียใจท่ีผมไม่ค่อยไดติ้ดต่อกบัพวกเขาในตอนท่ีผมมีชีวิตเป็นมนุษย ์
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ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจในเร่ืองอ่ืนหรือเปล่า 

 

ริเวอร์ตอบ: ผมไม่ค่อยไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ ผมคิดวา่มนัไม่ใช่ความเสียดายแต่มนัเป็นบท 

เรียนท่ีผมไม่ไดรั้บ ผมไม่รู้วา่จะทาํอะไรกบัช่ือเสียงของตนเอง ผมนึกวา่ถา้ผมเลิกการ 

แสดงแลว้ ผมกจ็ะกลบัไปเล่นดนตรี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 

 

ริเวอร์ตอบ: มนักต็อ้งเป็นอยา่งนั้นเพราะผมเป็นคนเขียนเร่ืองชีวิตของผม 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณถึงตายในวยัหนุ่ม (ตายตอนอาย ุ23 ปี)  

 

ริเวอร์ตอบ: มนัเป็นการช่วยใหผ้มออกจากสถานการณ์นั้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์

 

ริเวอร์ตอบ: ผมไดม้าเรียนการเป็นส่วนร่วมของชุมชน มาเป็นผูน้าํแต่เป็นการนาํจากจิต 

ภายใน ไม่ใช่การนาํท่ีมาจากอตัตาและมีทิฐิมานะตวัตน ไม่ใชช่ื้อเสียงแและเงินทองใน 

การเป็นผูน้าํ ส่ิงนั้นสร้างความลาํบากใหก้บัผมเพราะมนัเป็นส่ิงง่ายท่ีจะใหค้นอ่ืนทาํตาม 

ดารา แต่มนัเป็นความรู้สึกท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีจะใชช่ื้อเสียงและเงินทองไปทางแนวนั้น  

ผมไม่รู้วิธีท่ีจะปรับตนเองใหเ้ขา้ไปอยูใ่นความสงบสุขภายในใจและนาํปัญญาจาก 

ความสงบไปใชใ้นการเป็นผูน้าํ 
 

ผมไดม้าสอนอะไร มนักค็งเป็นบทเรียนท่ีชดัเจนวา่เราไม่ควรเสพยาเสพติด แต่มากกวา่

นั้นผมไดส้อนเร่ืองประหลาดและน่าขนั เพราะวา่ผมไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพตนเอง 

แต่ผมชอบสอนคนอ่ืนใหเ้ขาดูแลตวัเอง ดูแลสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติและดูแลสตัว ์

มนัจึงเป็นความผดิพลาดของผม ผมชอบดูแลคนอ่ืน พืชและสตัว ์แต่ผมไม่ดูแลตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม:  ใช่ มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าขนั 
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ริเวอร์ตอบ: ผมคิดวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีผมท้ิงไวใ้หก้บัประชาชน แต่เม่ือผมกลบัไปมองดู 

ชีวิต ผมคิดวา่ไม่มีใครรู้จกัตวัจริงของผม เขารู้จกัผมจากหนงัท่ีผมแสดง บทท่ีผมเล่นใน 

หนงั คาํท่ีผมพูดในหนงั จึงมีคนไม่ก่ีคนท่ีรู้จกัตวัจริงของผม 
 

ฝร่ังถาม:  ตวัจริงของคุณเป็นเช่นไร 

 

ริเวอร์ตอบ: ผมเป็นคนแบบชาวฮิปป้ีท่ีมีความซาบซ้ึงกบัส่ิงท่ีผมทาํ ส่ิงแรกคือผมเป็นนกั 

ดนตรีและไม่ใช่ดารานกัแสดง แต่วา่ผมถูกสวมบทใหเ้ป็นนกัแสดง ผมไม่มีความสุขใน 

การต่อวา่คนอ่ืนหรือทาํใหค้นอ่ืนเจบ็ปวด ผมอยากไดค้วามสนใจและความรักจากผูค้น 

และจากสภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 

 

ริเวอร์ตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณผมไปเกิดท่ีประเทศไอร์แลนด ์เป็นครอบครัวใหญ่มากและ 

มีพ่ีนอ้ง 13 คน แม่ของผมในชีวิตนั้นถูกบงัคบัใหแ้ต่งงานตอนยงัเป็นสาวนอ้ย พวกเขามี 

ท่ีดินเยอะและมีลูกหลายคนเพ่ือใหมี้คนช่วยทาํงานในไร่สวน ผมจาํไดว้า่มีหลายคร้ัง 

ท่ีพวกเราเผชิญความยากจน ความยากลาํบาก สภาพอากาศเลวร้ายและไม่มีอาหาร แต่พวก

เรากย็งัอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนั ทุกคนในครอบครัวทาํงานเพ่ือสร้างประโยชน์ใหก้บั 

ครอบครัว ไม่มีการแตกแยก ชีวิตนั้นจึงทาํใหผ้มเห็นวา่ความไวว้างใจในชุมชนและ 

ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก 
 

ในชีวิตน้ีผมกไ็ดเ้ผชิญความยากจนและความยากลาํบากตอนผมเป็นเดก็ แต่พวกผูค้นใน 

ครอบครัวกย็งัสนบัสนุนผม ทาํใหผ้มมีความสบายใจและไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้กบั 

พ่อแม่พ่ีนอ้ง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้ความอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 

 

ริเวอร์ตอบ: อยากบอกวา่ อยา่มองคนแค่ภายนอก แต่มองเห็นจิตใจภายในของพวกเขา 
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ฝร่ังถาม:  เป็นขอ้ความท่ีดีมาก คุณเป็นนกัปราชญ ์

 

ริเวอร์ตอบ: ขอบคุณครับ 
 

 

 

 

สัมภาษณ์วญิญาณจิม มอร์ริสัน นักร้อง นักกว ีแต่งเน้ือเพลง  

วง เดอะดอร์ส 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความคิดอะไรเก่ียวกบัความตายก่อน 

คุณเสียชีวิต 

 

จิมตอบ: ผมคิดวา่ชีวิตมีความผกูพนักบัและเร่ิมตน้จาก 

ความตาย ผมคิดวา่เราไม่ไดมี้ชีวิตอยูจ่ริงและเรากไ็ม่ได ้

ตายจริง ทุกอยา่งเป็นภาพลวงตาท่ีเราเลือก 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากคุณตาย คุณยงัคิดแบบนั้นอยูห่รือเปล่า  

 

จิมตอบ: หลงัจากผมตาย ผมพบวา่มนัเป็นภาพลวงตาจริงๆ มนัไม่ไดเ้ป็นแบบท่ีผมนึก แต่

มนักเ็ป็นภาพลวงตา เราสร้างมนัข้ึนมาดว้ยตวัเองและเรากไ็ปอยูใ่นมิติท่ีเรารู้สึก 

ปลอดภยั แต่เราไม่จาํเป็นตอ้งทาํร้ายร่างกายตนเองเพ่ือใหต้าย  
 

ฝร่ังถาม:  ตอนจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไร  
 

จิมตอบ: ผมมีความรู้สึกเสร็จส้ินกบัชีวิตของตวัเองก่อนท่ีผมจะตาย 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณพูดถึงการเสร็จส้ิน  

 

จิมตอบ: ผูค้นมีความรู้สึกวา่ผมยงัตอ้งการทาํเพลงและอดัแผน่เสียง แต่มนัเป็นความคิด 

ของคนอ่ืนท่ีเขากาํหนดวา่เรามีอาชีพอะไร ถา้เขาเห็นผมเป็นนกัดนัตรี ผมกต็อ้งเป็นนกั 

ดนตรีตลอดไป เม่ือผมหยดุพกัและไม่เล่นดนตรี เขากคิ็ดวา่ผมเป็นนกัดนตรีท่ีลม้เหลว 
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และไม่มีผลงาน แต่ผมอยากพกัผอ่น ผมมีความรู้สึกสบายใจเม่ือผมใชย้าเสพติด ผมไดพ้บ 

กบัความเขม้ขน้ของชีวิต 
 

ฝร่ังถาม:  คุณใชย้าเสพติดเพ่ือหนีปัญหาของชีวิต ใช่ไหม 

 

จิมตอบ: ผมไม่รู้วา่อะไรคือการหนี การมีชีวิตเป็นมนุษยห์รือการใชย้าเสพติด 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไมคุณถึงเสร็จส้ินกบัการเล่นดนตรี  

 

จิมตอบ: ผมรู้สึกวา่ส่ิงท่ีผมอยากพูดเป็นเร่ืองส่วนตวัเกินไป มนัไม่ใช่เป็นเร่ืองของ 

สาธารณะ เวลาเราเล่นดนตรีอยูบ่นเวที มนัเป็นการแสดงสาํหรับผูอ่ื้น ทาํใหเ้ราลืมวา่ 

เราทาํเพ่ือตนเอง เม่ือผมเลิกเล่น มนัทาํใหผ้มพยายามคน้หาความเป็นจริงในตวัเอง ไม่ตอ้ง

ด่ืมเหลา้มาก ไปเปิดหูเปิดตา ไปปักหลกัอยูท่ี่อ่ืน  
 

ฝร่ังถาม:  การตายของคุณเป็นเช่นไร 
 

จิมตอบ: ช่วงนั้นผมอาศยัอยูใ่นกรุงปารีส มนัเป็นสถานท่ีท่ีผมช่ืนชอบมากท่ีสุดในโลก 

เพราะท่ีนัน่มีสถาปัตยกรรมและสีสนั ผมมีความรู้สึกเป็นตวัเองไดเ้ตม็ท่ีเวลาผมอยูท่ี่นัน่ 

การตายของผมเป็นส่ิงลึกลบั แต่อยา่งท่ีผมบอก เราไม่ตอ้งทาํร้ายร่างกายตวัเองเพ่ือออก 

จากโลกน้ี เม่ือเราเสร็จส้ินกบัชีวิตเม่ือไหร่ เรากไ็ปไดเ้ลย 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดท้าํร้ายตวัเองหรือเปล่าเพ่ือใหคุ้ณตาย?  

 

จิมตอบ: ไม่ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณเพียงมีความเสร็จส้ินกบัชีวิต 

 

จิมตอบ: มนัถึงเวลาท่ีหวัใจผมตอ้งหยดุเตน้ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมียาเสพติดในร่างกาย แต่มนัไม่ใช่สาเหตุของการตายของคุณ? 

 

จิมตอบ: ใช่ ผมเสพยา แต่ผมไม่ไดต้ายเพราะยาเสพติด 
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ฝร่ังถาม:  คุณเห็นอะไรในช่วงคุณตาย  
 

จิมตอบ: เม่ือจิตผมขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ส่ิงแรกท่ีผมคิดคือ “ผมรอมานาน”  
 

ฝร่ังถาม:  เพ่ือพบความตาย? 

 

จิมตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณเห็นอะไรท่ีนัน่ 

 

จิมตอบ: ผมเห็นความเป็นจริงของตวัเอง เป็นเดก็ผูช้ายท่ีเรียบง่าย ผมมองเห็นคนอ่ืนท่ียงั 

มีชีวิตอยูใ่นโลกมนุษย ์แต่ผมรู้สึกเหมือนกบัเป็นคนภายนอก จิตผมออกไปจากหอ้งนํ้า 

ออกจากร่างกายของผมท่ีนอนอยู ่
 

ฝร่ังถาม:  ตอนนั้นวิญญาณคุณอยูค่นเดียว  

 

จิมตอบ: ใช่ ผมอยูค่นเดียว 
 

ฝร่ังถาม:  สภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณคุณเป็นเช่นไร  
 

จิมตอบ: มีหมอกหนาสีขาว ผมพกัอยูท่ี่นัน่เป็นระยะเวลาช่วงหน่ึง แลว้เม่ือหมอกหายไป 

ผมจึงมองเห็นภูมิทศัน ์มีสถานท่ี มีหอ้งต่างๆ โลกวิญญาณท่ีน่ีกมี็ตวัอาคาร 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 

 

จิมตอบ: ใช่ ผมดลบนัดาลใหจิ้ตผมออกจากร่างกาย ทาํใหผ้มตาย 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

จิมตอบ: ผมประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีผมมาทาํในโลกมนุษย ์ความตายเป็นเพ่ือนเก่า 

ของผม พวกเราเคยไดพู้ดคุยกนัเป็นคร้ังคราว และมนักบ็อกวา่ผมจะตอ้งตายในวยัหนุ่ม 

 (ตายตอนอาย ุ27 ปี) 
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ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไรเม่ือคุณพูดวา่ ‘ความตายเป็นเพ่ือนเก่าของคุณ’ 
 

จิมตอบ: ผมไดคุ้ยกบัมนั ความตายเป็นจิตวิญญาณ มนัมาหาผมและบอกวา่ผมกาํลงัจะตาย 

ผมจะตายในช่วงยงัหนุ่มและอีกไม่นาน  
 

วนัท่ีผมตาย  ผมรู้สึกวา่ร่างกายของผมอ่อนลงและปวกเปียก หายใจแผว่และหวัใจเตน้ 

ชา้ลง ผมจึงรู้วา่มนัถึงเวลาท่ีจิตผมจะออกจากร่างกาย ช่วงนั้นผมกเ็สพยาเสพติดและ ใช้

เฮโรอีน แต่ผมไม่ไดต้ายเพราะเฮโรอีนหรือเสพยาเกินขนาด 
 

ฝร่ังถาม:  ความตายเป็นจิตวิญญาณอนัหน่ึง หรือวา่คุณแค่ตั้งช่ือใหม้นั  
 

จิมตอบ: ผมแค่ตั้งช่ือใหก้บัมนั ใหก้บัส่ิงท่ีมาบอกผม 
 

ฝร่ังถาม:  เด๋ียวน้ีชีวิตของคุณเป็นเช่นไรในโลกวิญญาณ 

 

จิมตอบ: มนัเป็นชีวิตท่ีสวยงามมาก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณอาศยัอยูท่ี่ไหน 

 

จิมตอบ: วิญญาณผมกย็งัอาศยัอยูท่ี่กรุงปารีส อยูก่บัวิญญาณแพมม่ีลา เธอเป็นแฟนของ 

ผมในสมยัตอนเป็นมนุษย ์เม่ือเธอตายแลว้ เธอกม็าอยูก่บัผม 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณทาํอะไร 

 

จิมตอบ: ผมพกัผอ่น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไม่เล่นดนตรี  
 

จิมตอบ: กเ็ล่นดนตรีเป็นบางคร้ังบางคราวเม่ือพวกวิญญาณเพ่ือนๆมาร่วมกนั 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีคุณตาย 
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จิมตอบ: ผมเขา้ใจวา่ชีวิตบนโลกทุกอยา่งมาจากแหล่งเดียวกนั (อนตัตา – พลงังานท่ีเป็น 

ส่ิงไม่มีตวัตน) เราไม่ไดแ้ตกต่างกนัและแยกออกจากกนัอยา่งท่ีเราเช่ือ นัน่คือส่ิงท่ีผมได ้

เรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์

 

จิมตอบ: ผมมาท่ีน่ีเพ่ือเรียนรู้วิธีการท่ีจะยอมรับความรัก ผมไม่เก่งในการใหค้วามรักกบั 

ผูอ่ื้น แต่บทเรียนของผมคือการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความรัก และผมไดมี้โอกาสท่ีจะทาํใน 

ช่วงท่ีมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่ผมรู้สึกวา่ผมไม่ประสบความสาํเร็จ 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์ 

 

จิมตอบ: ในช่วงท่ีผมเป็นมนุษยเ์ป็นเวลาท่ีเราสามารถทดลองในการใชย้าเสพติด อยา่งเช่น 

peyote (ตน้ตะบองเพชรท่ีมีฤทธ์ิทาํใหป้ระสาทหลอน) เห็ดทุกชนิดท่ีทาํใหเ้กิดอาการ 

หลอนประสาท เฮโรอีน โคเคน กญัชา ทุกอยา่งรวมทั้งเหลา้ดว้ย ผมคิดวา่ผมไดส้อนการ 

สาํรวจความเป็นจริงในตวัเอง แต่การทดลองในยาเสพติดและสาํรวจของผม ทาํใหผ้ม 

ซ่อนตวัจากตวัเอง ผมจึงไม่ใช่ครูท่ีจะสอนคนอ่ืน 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณมาโลกมนุษยเ์พ่ือสาํหรับการเรียน 
 

จิมตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายในอะไรไหม 

 

จิมตอบ: ไม่ เพราะผมใหอ้ภยักบัตนเองและผูอ่ื้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนคุณเป็นมนุษย ์ 

 

จิมตอบ: ผมไดรั้บความสนุกสนานมากมายตอนเป็นมนุษย ์แต่ผมไม่รู้วา่ส่ิงใดเป็นความ 

ภาคภูมิใจของผม ถา้จะใหผ้มเลือก มนักค็งเป็นเร่ืองเพลง วงดนตรีและเพลงของพวกเรา 
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ทาํใหค้นอ่ืนมีความสุขและกระทบชีวิตของผูค้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่มนัมีอิทธิพลต่อผูค้นอยา่งไร 

 

จิมตอบ: ทาํใหเ้ขามีความรู้สึกเป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณมากท่ีสุด 
 

จิมตอบ: มีตอนวิญญาณผมไปเกิดท่ีรัฐนิวอิงแลนดใ์นอเมริกา ผมเป็นช่างเหลก็ ผมเช่ือม 

โลหะและผมชอบมากในการหล่อหลอมเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ผมชอบเอาแร่และโลหะ 

มารวมกนั ทาํใหม้นัอ่อนลง แขง็แรงข้ึน ทาํใหม้นัร้อน ตีมนัใหเ้ป็นรูปร่าง ช่วงนั้นผมทาํ 

บานพบัท่ีนาํไปใชก้บัโลงศพ มนัเป็นงานท่ีน่าพอใจ มีวินยัในการควบคุม และผมมกัจะ 

สงสยัวา่มีใครทาํอยา่งน้ีกบัมนุษยเ์ราหรือเปล่า มีใครเอาแร่ธาตุมารวมกนั ทาํใหแ้ร่ธาตุ 

มีความร้อน ทาํใหม้นุษยเ์รามีรูปร่างและพฒันาจิตใจไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่และมีประโยชน ์

มากข้ึน 
 

ในสมยันั้นผมอยูภ่ายใตศ้าสนาคาทอลิกซ่ึงผมเกลียด แต่ผมทาํหนา้ท่ีของผมและไปโบสถ ์

เพ่ือไม่ใหม้องเหมือนเป็นคนจรจดั สาํหรับผมชีวิตมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั บางทีเรา 

อาจคิดวา่มนัไม่คลา้ยคลึงกนั แต่ผมคิดวา่ทุกชีวิตถูกหล่อหลอมและป้ันข้ึนมาใหเ้ป็นรูป 

จากพลงังานอนัยิง่ใหญ่ (พลงังานท่ีเป็นส่ิงไม่มีตวัตน) อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีอะไรอีกไหมท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
 

จิมตอบ: โลกมนุษยเ์ป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม แต่โลกภายในหวัใจของคุณสามารถยิง่จะสวย 

งามมากกวา่นั้น ดงันั้นอยา่ไปหลงกลภาพลวงตา แต่อาศยัความรู้สึกขา้งใน (ความสงบ 

ในใจ) เพ่ือใหรู้้ความเป็นจริง 
 

 

ฝร่ังถาม:  ดีมากค่ะ ขอบคุณมากคุณจิม มอร์ริสนั 
 

จิมตอบ: ผมยนิดีครับ 
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ปัญญาธรรมจากจมิ มอร์ริสัน 

1. ผมคิดวา่ชีวิตมีความผกูพนักบัและเร่ิมตน้จากความตาย ผมคิดวา่เราไม่ไดมี้ชีวิตอยูจ่ริง 

และเรากไ็ม่ไดต้ายจริง ทุกอยา่งเป็นภาพลวงตาท่ีเราเลือก 

2. หลงัจากผมตาย ผมพบวา่มนัเป็นภาพลวงตาจริงๆ มนัไม่ไดเ้ป็นแบบท่ีผมนึก แต่มนัก ็

เป็นภาพลวงตา เราสร้างมนัข้ึนมาดว้ยตวัเองและเรากไ็ปอยูใ่นมิติท่ีเรารู้สึกปลอดภยั แต่

เราไม่จาํเป็นตอ้งทาํร้ายร่างกายตนเองเพ่ือใหต้าย  

3. เม่ือจิตผมขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ ส่ิงแรกท่ีผมคิดคือ “ผมรอมานาน”  

4. วิญญาณผมกย็งัอาศยัอยูท่ี่กรุงปารีส อยูก่บัวิญญาณแพมม่ีลา เธอเป็นแฟนของผมใน 

สมยัตอนเป็นมนุษย ์เม่ือเธอตายแลว้ เธอกม็าอยูก่บัผม 

5. ผมเขา้ใจวา่ชีวิตบนโลกทุกอยา่งมาจากแหล่งเดียวกนั (อนตัตา – พลงังานท่ีเป็นส่ิงไม่มี 

ตวัตน) เราไม่ไดแ้ตกต่างกนัและแยกออกจากกนัอยา่งท่ีเราเช่ือ นัน่คือส่ิงท่ีผมไดเ้รียนรู้ 

อยา่งแทจ้ริง 

6. ผมมาท่ีโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้วิธีการท่ีจะยอมรับความรัก ผมไม่เก่งในการใหค้วามรักกบั 

ผูอ่ื้น แต่บทเรียนของผมคือการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความรัก และผมไดมี้โอกาสท่ีจะทาํใน 

ช่วงท่ีมีชีวิตเป็นมนุษย ์แต่ผมรู้สึกวา่ผมไม่ประสบความสาํเร็จ 

7. ผมคิดวา่ผมไดส้อนการสาํรวจความเป็นจริงในตวัเอง แต่การทดลองในยาเสพติดและ 

สาํรวจของผม ทาํใหผ้มซ่อนตวัจากตวัเอง ผมจึงไม่ใช่ครูท่ีจะสอนคนอ่ืน 

8. ผมไดรั้บความสนุกสนานมากมายตอนเป็นมนุษย ์แต่ผมไม่รู้วา่ส่ิงใดเป็นความภาค 

ภูมิใจของผม ถา้จะใหผ้มเลือก มนักค็งเป็นเร่ืองเพลง วงดนตรีและเพลงของพวกเรา ทาํให้

คนอ่ืนมีความสุขและกระทบชีวิตของผูค้น 

9. ผมคิดวา่ทุกชีวิตถูกหล่อหลอมและป้ันข้ึนมาใหเ้ป็นรูปจากพลงังานอนัยิง่ใหญ่ 

(พลงังานท่ีเป็นส่ิงไม่มีตวัตน) อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

10. โลกมนุษยเ์ป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม แต่โลกภายในหวัใจของคุณสามารถยิง่จะสวยงาม 
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มากกวา่นั้น ดงันั้นอยา่ไปหลงกลภาพลวงตา แต่อาศยัความรู้สึกขา้งใน (ความสงบในใจ) 

เพ่ือใหรู้้ความเป็นจริง 
 

**************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณของ เจอร์ร่ี การ์เซีย นักดนตรี  

หัวหน้าวงเดอะ เกรทฟูล เดด 

 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ี 

คุณเสียชีวิต 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมเช่ือในพระแม่ธรณี การเป็นมนุษยคื์อการท่ี 

พวกเรารวมกนัเป็นหน่ึงกบัธรรมชาติ การเป็นมนุษยมี์ไวเ้พ่ือ 

สร้างประโยชน์สาํหรับส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นส่ิงดีหรือไม่ดี 

แต่เราทาํเพ่ือจุดประสงคท่ี์สูงข้ึนไป ผมมีความเช่ือในพระเจา้ 

แต่ผมไม่ชอบไปโบสถ ์
 

ผมมีความรู้สึกประหลาดใจท่ีคนชอบเขา้โบสถแ์ละอยูภ่ายใตอ้าํนาจของโบสถ ์

มนัเป็นส่ิงท่ีทาํใหผ้มประหลาดใจท่ีเขาไม่ชอบความเป็นอิสระ 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากคุณเสียชีวิตไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือเปล่า  

 

เจอร์ร่ีตอบ: เม่ือจิตผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณ มนัทาํใหค้วามเช่ือของผมมัน่คงและแขง็แรง 

มากข้ึน ตอนเรามีชีวิตเป็นมนุษย ์เราตอ้งใชจิ้นตนาการอยา่งมากเพ่ือส่งเสริมและสนบั 

สนุนความเช่ือของตวัเอง ทาํใหเ้รามีความศรัทธา ความศรัทธาจึงมีจินตนาการและ 

การหยัง่รู้ปนอยูด่ว้ย แต่เม่ือเราตายออกจากร่างกาย เราไม่จาํเป็นตอ้งใชจิ้นตนาการตวัน้ี 

อีกต่อไป 
 

เราไม่ตอ้งใชต้วัจินตนาการเพ่ือใหเ้ขา้ใจในเร่ืองพลงังานหรือเร่ืองพระเจา้ (ส่ิงไม่มีตวัตน)  
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เราเพียงแต่ใชค้วามคิดเพ่ือสร้างส่ิงท่ีเราตอ้งการในโลกวิญญาณ  
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงการตายของคุณ 

 

เจอร์ร่ีตอบ: มนัเหมือนกบัเสียงเพลงดนตรีลูกทุ่ง ในตอนนั้นผมหายใจลาํบาก ผมรู้สึก 

มีความผดิปกติในระบบของร่างกาย รู้สึกวา่มีกระแสไฟฟ้าอยูข่า้งในและผมไม่สามารถ 

ท่ีจะหายใจผา่นมนัไปได ้บางคร้ังกระแสไฟฟ้ากข้ึ็นไปท่ีคอ หนา้อกและยงิลงมาท่ีแขน 

เหมือนกบัวา่ระบบการหมุนเวียนในร่างกายมีความผดิปกติ 
 

ฝร่ังถาม: เหมือนกบัอาการหวัใจวาย 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ใช่ ผมคิดว่าวนันั้นคือวนัสุดทา้ย ผมนึกวา่ผมจะตายเพราะยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่คุณมิไดต้ายเพราะยาเสพติด แต่ตายเพราะโรคหวัใจ คุณมียาเสพติด 

ในร่างกายของคุณในตอนนั้นหรือเปล่า 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ร่างกายผมมีแน่นอนเพราะผมเสพยาทุกวนั แต่ผมไม่ไดกิ้นเกินขนาด เพราะ

ผมมีการดูแลอยา่งดีในการเสพสาร 
 

ผมตายเพราะเสน้เลือดอุดตนั ผมจาํไดว้า่มนัเจบ็แลว้กห็ยดุ เม่ือมนัหยดุปวด ผมนึกวา่ 

อาการดีข้ึน แต่ท่ีจริงแลว้นัน่คือช่วงเวลาของการเสียชีวิต ในช่วงท่ีร่างกายผมมีความ 

ผดิปกติและกระแสไฟฟ้าในร่างกายว่ิงไม่สะดวก นั้นคือช่วงท่ีผมไดย้นิเสียงเพลงดนตรี 

ลูกทุ่งในหวัของผม ผมชอบแปลและเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตในแง่ของดนตรี 

ทุกอยา่งจะมีเสียงเฉพาะสาํหรับมนั  
 

เม่ือผมตายไปแลว้ ผมกไ็ดเ้ห็นวิญญาณพ่อของผมและวิญญาณของคนท่ีผมรักและผมได ้

สร้างสนัติภาพกบัพวกเขา 
 

ตอนผมตาย ผมท้ิงภารกิจมากมายไวใ้หก้บัครอบครัว แต่การตายของมนุษยก์ท็าํใหเ้ร่ือง 

เป็นเช่นนั้น  
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แต่มนักดี็อยา่งเพราะมนัทาํใหผ้มปล่อยวางภาระอยา่งกระทนัหนั ทาํใหผ้มรู้วา่ผมแบก 

ส่ิงพวกน้ีมานาน เม่ือภาระทุกอยา่งหายไป ผมค่อยมองเห็นความเป็นจริงและถามตวัเอง 

วา่เราไปแบกมนัทาํไม ผมจาํไม่ไดว้า่ทาํไมผมจึงแบกมนัเอาไว ้ 
 

มนัเป็นความรู้สึกท่ีดีมากท่ีผมไดอ้ยูก่บัวิญญาณผูค้นท่ีผมรัก ผมไม่ไดมี้ประสบการณ์กบั 

พระเจา้ แต่ในโลกวิญญาณมีสีสนัท่ีงามเป็นพิเศษ มีทุกสีของรุ้งและมีสีอ่ืนๆอีกมากมาย 

ผมรู้สึกประหลาดใจท่ีเห็นสีโลหะอยูใ่นธรรมชาติของท่ีน่ี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ท่ีน่ีมีลมพดัเบาๆเหมือนกบัสมัผสัผา่นทางผวิหนงัและทาํใหจิ้ตวิญญาณมี 

ความซ้ึงตรึงใจ 
 

ฝร่ังถาม: ดีจงั คุณคิดวา่มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ใช่ เพราะมนัเกิดข้ึนเช่นนั้น (ตายตอนอาย ุ53 ปี) 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 

 

เจอร์ร่ีตอบ: เพราะร่างกายไม่แขง็แรง ความตายจึงมาช่วยผมและบอกวา่ ‘กลบับา้นเก่าได ้

แลว้และคุณจะไดพ้กัผอ่น’ เพราะถา้ความตายไม่มาเยอืน ผมกจ็ะไม่ยอมหยดุพกั 
 

ฝร่ังถาม:  สภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณคุณเป็นเช่นไร 
 

เจอร์ร่ีตอบ: โอส้วยงาม! มีสีสนัมาก มีอาคารและชุมชนท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์ 

แต่ท่ีน่ีกมี็ความแตกต่างมากมาย วิญญาณของพวกเราไม่มีความตะเกียกตะกาย 

เหมือนกบัผูค้นท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์พวกเราไม่มีปัญหาในการส่ือสาร ไม่มีความเขา้ใจผดิ 

มนัเหมือนกบัพวกเราร้องเพลงเดียวกนั จึงทาํใหเ้ราพบกบัความสุขและสนุกในการเตน้รํา 

เพราะพวกเรามีการเช่ือมโยงประสานงานกนั 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่สถานท่ีท่ีคุณอยูมี่ความสามคัคีมาก 
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เจอร์ร่ีตอบ: ใช่ ส่ิงท่ีผมทาํท่ีน่ีช่วยใหผู้ค้นในโลกมนุษยมี์แรงบนัดาลใจ ผมมีความกระตือ 

รือร้นในเร่ืองน้ี ผมรู้สึกวา่มีมนุษยจ์าํนวนมากเพลิดเพลินไปกบัการครอบงาํตวัเอง 

ทาํใหเ้ขาปัดความสุขอนัแทจ้ริง (ความสงบ) ออกไปจากชีวิต มนุษยไ์ดรั้บการฝึกอบรมวา่ 

ถา้เราไม่มีความกดดนัแลว้ เราจะไม่ประสบความสาํเร็จ 
  

ฝร่ังถาม:  ใช่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวฒันธรรมตะวนัตก  

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมกเ็ห็นมนัเป็นอยา่งนั้น 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรในโลกวิญญาณ 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของผมคือ การท่ีเราไม่สามารถทาํผดิพลาด ผมก ็

แปลกใจเม่ือผมมองยอ้นกลบัไปดูในชีวิตของผม ผมไม่สามารถท่ีจะทาํผดิในส่ิงใด 

ได ้
 

ฝร่ังถาม:  นัน่เป็นเพราะวา่ทุกอยา่งเป็นบทเรียน แมก้ระทัง่ความผดิพลาด ความลม้เหลว 

และการละเมิดต่างๆ ดงันั้นส่ิงพวกน้ีจึงมีคุณค่า 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ส่ิงพวกน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นบทเรียน แต่ส่ิงพวกน้ีมีมูลค่าแน่นอน 
 

ฝร่ังถาม:  มนัทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น 
 

เจอร์ร่ีตอบ: เพราะมนัเป็นการพฒันาจิตใจและพฒันาโลกมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  ดงันั้นทุกประสบการณ์ ทั้งดีหรือไม่ดี เป็นการช่วยเหลือบุคคลใหพ้ฒันา 

ทางดา้นจิตใจ 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ใช่ ตอนผมอยูใ่นโลกมนุษย ์ผมไดรั้บคาํแนะนาํจากคนอ่ืนๆ แม่และเพ่ือนๆ 

คอยบอกวา่อะไรคือส่ิงท่ีไม่ดีและไม่ถูกตอ้ง ผมควรจะเปล่ียนแปลงตนเอง แต่เม่ือผมมา 

อยูใ่นโลกวิญญาณสวรรค ์วิญญาณท่ีน่ีบอกวา่ ทุกอยา่งท่ีผมเคยทาํในโลกมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี 
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ดีเพราะมนัช่วยใหผ้มมีความฉลาดมากข้ึน 
  

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณไดย้นิเช่นนั้น มนักค็งทาํใหจิ้ตใจของคุณเบาสบายและไร้ทุกข ์

 

เจอร์ร่ีตอบ: ใช่ เม่ือผมไดรู้้เช่นนั้น มนัทาํใหผ้มปล่อยวางความเสียใจและความเสียดายกบั 

ทุกอยา่ง  
 

ฝร่ังถาม: คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

เจอร์ร่ีตอบ: เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิตเดิม ผมไดเ้รียนเร่ืองความสมัพนัธ์กบัการเสพยา 

เสพติดของผม มนัทาํใหผ้มตอ้งพ่ึงพาอาศยัความสุขจากภายนอก ตอ้งอาศยัโคเคน 

เฮโรอีนและกญัชา ผมยอมแพอ้ยา่งรวดเร็วกบัการติดยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดเ้รียนอะไรจากประสบการณ์นั้น 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมไดเ้รียนวา่ ผมไม่สามารถเอาชนะการติดยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม:  บทเรียนสาํหรับคุณคือ คุณไม่ตอ้งเอาชนะการติดยาเสพติด 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ถูกตอ้ง! 
 

ฝร่ังถาม:  และคุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมไดส้อนผูค้นในเร่ืองความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข 

 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไร 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมคิดวา่ ต่างคนกต็อ้งเลือกเอาเอง ไม่มีผดิและไม่มีถูก ไม่มีการเปรียบเทียบ 

วา่จะตอ้งเป็นอยา่งน้ี หรือจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น เป็นความรักท่ีมีอิสระ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
 

ฝร่ังถาม: เป็นความรักอนัแทจ้ริงท่ีไร้เง่ือนไข 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ใช่  
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ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนคุณเป็นมนุษย ์

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมมีความภาคภูมิใจในดนตรีของผม 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณมาอยูใ่นโลกวิญญาณแลว้ คุณยงัรู้สึกภูมิใจในส่ิงน้ีหรือเปล่า 
 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมยงัภูมิใจ มนัไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของผม แต่ผลงานของเพลงเป็นขอ้ความ 

ท่ีสนบัสนุนใหผู้ค้นมีความรักและสร้างความสามคัคีในชุมชน 
 

ฝร่ังถาม:  มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของ เจอร์ร่ี การ์เซีย 
 

เจอร์ร่ีตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณผมไปเกิดเป็นผเีส้ือพนัธ์โมนาร์ค พวกเรามีรูปแบบเสน้ทาง 

ในการยา้ยถ่ินและเราสามารถบินจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง มนัเป็นการบิน 

ท่ีตอ้งต่อสูก้บัลมและไม่ไดรั้บคาํแนะนาํจากจิตภายในวา่จะไปทางไหน ดงันั้นพวกเราจึง 

ตอ้งอาศยัการส่ือสารระหวา่งกลุ่มผเีส้ือ แต่การส่ือสารระหวา่งสตัวเ์ป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน 

และบริสุทธ์ิ ดงันั้นมนัจึงไม่มีความเขา้ใจผดิ ไม่เหมือนกบัการพูดและอารมณ์ของมนุษย ์
 

ในตอนท่ีผมเป็นคน ผมอยากใหต้นเองมีการส่ือสารไดแ้บบนั้น ผมจะไดรู้้ในเสน้ทางของ 

ชีวิต แต่การติดยาเสพติดทาํใหผ้มมองไม่เห็น ผมจึงอาศยัการเล่นดนตรีเพ่ือใหเ้กิดมีความ 

สามมคัคี เสียงดนตรีเป็นส่ิงเดียวท่ีบริสุทธ์ิในตวัผม ทาํใหผ้มมีความรักและ มีความ 

สมัพนัธ์กบัทุกส่ิง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีขอ้มูลอยา่งอ่ืนอีกไหมท่ีคุณอยากจะบอกกบัชาวโลก 

 

เจอร์ร่ีตอบ: ผมอยากบอกแฟนเพลงของผมวา่ ผมรักพวกเขามาก! เขามีคุณต่อผม ผมอยาก 

บอกชาวโลกวา่ การรู้คุณเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่มากกวา่ความรัก เพราะวา่ถา้เรายงัไม่ซาบซ้ึง 

เห็นคุณค่า เรากไ็ม่สามารถจะเขา้ใจในความรัก 
 

ฝร่ังถาม: เป็นคาํฝากท่ีดีมาก มนัทาํใหฉ้นัเขา้ใจในช่ือวงดนตรีของคุณ The Grateful Dead 

ซ่ึงแปลวา่ คนตายผูรู้้บุญคุณ ขอบคุณมากค่ะท่ีใหส้มัภาษณ์ 
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เจอร์ร่ีตอบ: ขอบคุณครับ ขอใหคุ้ณมีความสงบสุข 

ปัญญาธรรมจากเจอร์ร่ี การ์เซีย 

1. ผมเช่ือในพระแม่ธรณี การเป็นมนุษยคื์อการท่ีพวกเรารวมกนัเป็นหน่ึงกบัธรรมชาติ 

การเป็นมนุษยมี์ไวเ้พ่ือสร้างประโยชน์สาํหรับส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นส่ิงดีหรือไม่ดี แต่เรา

ทาํเพ่ือจุดประสงคท่ี์สูงข้ึนไป  

2. เม่ือผมตายไปแลว้ ผมกไ็ดเ้ห็นวิญญาณพ่อของผมและวิญญาณของคนท่ีผมรักและ 

ผมไดส้ร้างสนัติภาพกบัพวกเขา 

3. โลกวิญญาณมีสีสนัท่ีงามเป็นพิเศษ มีทุกสีของรุ้งและมีสีอ่ืนๆอีกมากมาย ผมรู้สึก 

ประหลาดใจท่ีเห็นสีโลหะอยูใ่นธรรมชาติของท่ีน่ี 

4. ท่ีน่ีมีลมพดัเบาๆเหมือนกบัสมัผสัผา่นทางผวิหนงัและทาํใหจิ้ตวิญญาณมีความซ้ึง 

ตรึงใจ 

5. เพราะร่างกายผมไม่แขง็แรง ความตายจึงมาช่วยผมและบอกวา่ ‘กลบับา้นเก่าไดแ้ลว้ 

และคุณจะไดพ้กัผอ่น’ เพราะถา้ความตายไม่มาเยอืน ผมกจ็ะไม่ยอมหยดุพกั 

6. โลกวิญญาณมีความสวยงาม! มีสีสนัมาก มีอาคารและชุมชนท่ีคลา้ยคลึงกบัโลกมนุษย ์

แต่ท่ีน่ีกมี็ความแตกต่างมากมาย วิญญาณของพวกเราไม่มีความตะเกียกตะกายเหมือนกบั 

ผูค้นท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์พวกเราไม่มีปัญหาในการส่ือสาร ไม่มีความเขา้ใจผดิ มนัเหมือน 

กบัพวกเราร้องเพลงเดียวกนั จึงทาํใหเ้ราพบกบัความสุขและสนุกในการเตน้รําเพราะ 

พวกเรามีการเช่ือมโยงประสานงานกนั 

7. ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของผมคือ การท่ีเราไม่สามารถทาํผดิพลาด ผมกแ็ปลกใจเม่ือผม 

มองยอ้นกลบัไปดูในชีวิตของผม ผมไม่สามารถท่ีจะทาํผดิในส่ิงใดได ้นัน่เป็นเพราะวา่ 

ทุกอยา่งมีคุณค่า แมก้ระทัง่ความผดิพลาด ความลม้เหลวและการละเมิดต่างๆ เพราะมนั 

เป็นการพฒันาจิตใจและพฒันาโลกมนุษย ์

8. เม่ือผมมาอยูใ่นโลกวิญญาณสวรรค ์วิญญาณท่ีน่ีบอกวา่ ทุกอยา่งท่ีผมเคยทาํในโลก 

มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีดีเพราะมนัช่วยใหผ้มมีความฉลาดมากข้ึน 
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9. เม่ือผมไดรู้้เช่นนั้น มนัทาํใหผ้มปล่อยวางความเสียใจและความเสียดายกบัทุกอยา่ง  

10. เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิตเดิม ผมไดเ้รียนเร่ืองความสมัพนัธ์กบัการเสพยาเสพติด 

ของผม มนัทาํใหผ้มตอ้งพ่ึงพาอาศยัความสุขจากภายนอก ตอ้งอาศยัโคเคน เฮโรอีน 

และกญัชา ผมยอมแพอ้ยา่งรวดเร็วกบัการติดยาเสพติด 

11. ผมไดส้อนผูค้นในเร่ืองความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ผมคิดวา่ ต่างคนกต็อ้งเลือกเอาเอง ไม่มี

ผดิและไม่มีถูก ไม่มีการเปรียบเทียบวา่จะตอ้งเป็นอยา่งน้ี หรือจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น เป็น

ความรักท่ีมีอิสระ ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ 

12. การส่ือสารระหวา่งสตัวเ์ป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนและบริสุทธ์ิ ดงันั้นมนัจึงไม่มีความ 

เขา้ใจผดิ ไม่เหมือนกบัการพูดและอารมณ์ของมนุษย ์

13. เสียงดนตรีเป็นส่ิงเดียวท่ีบริสุทธ์ิในตวัผม ทาํใหผ้มมีความรักและ มีความสมัพนัธ์ 

กบัทุกส่ิง 

14. การรู้คุณเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่มากกวา่ความรัก เพราะวา่ถา้เรายงัไม่ซาบซ้ึงเห็นคุณค่า เราก็

ไม่สามารถจะเขา้ใจในความรัก 
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สัมภาษณ์วญิญาณคริสตา แมคออลฟิฟ์ ครูและพลเรือนคนแรกของ

สหรัฐฯทีไ่ด้เดนิทางสู่อวกาศ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนคุณเสียชีวิต  
 

คริสตาตอบ: ตอนฉนัอยูใ่นโลกมนุษย ์ฉนัเช่ืออยา่งละนิด 

ละหน่อยในทุกศาสนา แต่ฉนัชอบดูทอ้งฟ้าและมีความเช่ือมัน่ 

ในส่ิงท่ียิง่ใหญ่เหนือกวา่ตนเอง ถา้จะใหฉ้นัเจาะจงในเร่ืองศาสนา 

ครอบครัวฉนัมีความศรัทธาในศาสนาคาทอลิก แต่พวกเราไม่ได ้

ไปโบสถเ์ป็นประจาํ ครอบครัวฉนัมีเช้ือสายมาจากหลายประเทศ 

อยา่งเช่น ไอร์แลนด ์เยอรมนัและประเทศอ่ืนๆของยโุรป 
 

ฝร่ังถาม:  เม่ือคุณเสียชีวิตไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียนไปหรือเปล่า 
 

คริสตาตอบ: เม่ือฉนัตายออกจากร่างกาย ความเช่ือของฉนัมีความมัน่คงมากข้ึน ก่อนฉนั 

ตาย ฉนัมีความเช่ือท่ีหลากหลายและรู้วา่ฉนัปลอดภยั ฉนัเช่ือในส่ิงท่ียิง่ใหญ่เหนือกวา่ 

ตนเอง ฉนัใชค้าํวา่ ‘พระเจา้’ แต่พระเจา้มีความหมายท่ีมากกวา่ศาสนาสามารถจะ 

อธิบายได ้เม่ือฉนัเสร็จภารกิจในโลกมนุษย ์จิตฉนักข็า้มเขา้มาอยูใ่นโลกวิญญาณ 

คุณกค็งรู้ในเร่ืองน้ีเพราะการตายของฉนัเป็นข่าวใหญ่ในสมยันั้น (โศกนาฏกรรม 

กระสวยอวกาศแชลเลนเจอร์ ค.ศ. 1986) 
  

ฝร่ังถาม:  ใช่ คุณอยูใ่นยานอวกาศท่ีระเบิดเป็นลูกไฟพวยพุ่งเหนือทอ้งฟ้าขณะกาํลงั 

เดินทาง 
 

คริสตาตอบ: ใช่ มนัเป็นระเบิดท่ีเกิดข้ึนภายใน ไม่ใช่ระเบิดแบบกระจายออกมาขา้งนอก 

ฉนัจาํไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มีบางอยา่งผดิปกติ ผูค้นในยานอวกาศมีความต่ืนตกใจ แต่ต่างคน 

กมี็หนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํ มนัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมากตอนท่ียานอวกาศระเบิด แต่ในตอนนั้น 

ฉนัแค่คิดถึงเร่ืองจะข้ึนไปในอวกาศ ซ่ึงฉนัประสบความสาํเร็จเพราะวิญญาณฉนัไดเ้ห็น 
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ดาวเคราะห์ทั้งหมดทุกดวงดาว ฉนัมีความสุขมาก แต่ในฐานะเป็นแม่ ฉนัไม่ตอ้งการท่ี 

จะท้ิงครอบครัวเพ่ือไปทาํในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ แต่เม่ือเหตุการณ์มนัเกิดข้ึนเช่นนั้น 

ฉนักต็อ้งยอมรับ ฉนัไดย้นิเสียงจากภายนอกก่อนท่ียานอวกาศจะระเบิด มีเสียงพูดวา่  

‘ทุกอยา่งจะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย’ หลงัจากท่ีมนัระเบิดกมี็เสียงบอกวา่ ‘ทาํใจให ้

สบาย ทุกอยา่งเป็นปกติ’ 
 

ฝร่ังถาม:  วิญญาณของคุณออกไปจากร่างกายก่อนท่ียานอวกาศจะระเบิดใช่ไหม คุณไม่มี 

ความเจบ็ปวดอะไร 

 

คริสตาตอบ: ฉนัไม่รู้สึกเลยวา่ร่างกายฉนัถูกทาํลาย ฉนัจาํไดว้า่ฉนัใส่ชุดอวกาศ ฉนัได ้

ยนิใครบางคนบอกฉนัใหผ้อ่นคลาย ดงันั้นฉนัจึงปล่อยใหร่้างกายมีความสบาย เม่ือฉนั 

ไดย้นิเขาพูดวา่ ‘ทุกอยา่งจะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย’ ฉนัมีความเช่ือมัน่ในคาํพูดของเขา 

ฉนัมีความรู้สึกวา่ลูกและครอบครัวของฉนั การเงินทั้งหมด เป้าหมายและความฝันของ 

ฉนัยงัอยูใ่นความปลอดภยั 
 

ฝร่ังถาม: เม่ือจิตวิญญาณคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่นโลกวิญญาณ คุณรู้สึกเป็นอยา่งไร 
  

คริสตาตอบ: มนัเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือ มีเทวทูตสององคพ์าจิตวิญญาณฉนัไป เทวทูตมีร่าง 

กายท่ีใหญ่โตมาก สูงประมาณ 3 เมตรและกวา้งประมาณ 1 เมตร เขาพาฉนับินสูงข้ึนไป 

เร่ือยๆ ฉนัยงัรู้สึกมีร่างแต่ชุดอวกาศของฉนัหายไปและฉนัไม่เห็นเพ่ือนมนุษยอ์วกาศ 

คนอ่ืน เทวทูตสององคพ์าฉนับินรอบดวงจนัทร์ ฉนัจาํไดว้า่ฉนัเห็นดาวเคราะห์ พ้ืนท่ี 

ในอวกาศมีความมืดมากแต่อุณหภูมิอบอุ่น ฉนัแปลกใจ มนัไม่ไดเ้ยน็อยา่งท่ีฉนัคิด ฉนัไม่

รู้วา่ฉนัอยูใ่นอวกาศนานเท่าไร เม่ือฉนัเสร็จกบัการสาํรวจอวกาศอยา่งพอใจ 

วิญญาณฉนักก็ลบัมาท่ีโลกมนุษยแ์ละมาหาครอบครัว วิญญาณฉนัไดอ้าํลาทุกคน  

มนัทาํใหฉ้นัรู้วา่ฉนัตายออกจากร่างกายและไม่ใช่ความฝัน ฉนัจาํไดว้า่ฉนัเห็น 

โทรทศัน์และช่องทีวีกาํลงัออกข่าวเร่ืองยานอวกาศระเบิด 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัหวงัวา่ครอบครัวของคุณไม่เศร้าโศกมาก 
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คริสตาตอบ: ไม่ ครอบครัวของฉนัยอมรับความเป็นจริงและเขาดาํรงชีวิตต่อไปในทางท่ีดี 

เด๋ียวน้ีลูกของฉนัโตหมดแลว้และทุกคนมีฐานะดี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

คริสตาตอบ: ใช่ มนัเป็นเช่นนั้น 
  

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
 

คริสตาตอบ: เพ่ือใหจิ้ตใจฉนัสามารถท่ีจะเส่ียงโดยไม่หวาดหวัน่ เพ่ือทุ่มเทและใชชี้วิต 

อยา่งเตม็ท่ี 
 

ฝร่ังถาม:  และปล่อยวางความกลวั 

 

คริสตาตอบ: ใช่แลว้! 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
  

คริสตาตอบ: ฉนัมีอาชีพเป็นครูตอนเป็นมนุษย ์การเรียนการสอนเป็นชีวิตประจาํวนัของ 

ฉนั! มนัเป็นแรงจูงใจใหฉ้นัเป็นคนท่ีดีข้ึน ฉนัไดดู้แลเดก็ท่ีเขา้มาในหอ้งเรียน เห็นเขา 

สาํรวจและเติบโตข้ึนมาเป็นคนดีของสงัคม ฉนัรู้วา่มนัเป็นพรหมลิขิตของฉนักบัการสอน 

แนวใหม่ ฉนัไม่ใช่แบบครูโบราณ ฉนัเช่ือในการผลกัดนัและกา้วไปนอกกรอบเพราะเดก็ 

แต่ละคนไม่เหมือนกนั ฉนัจึงตอ้งหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสาํหรับเดก็แต่ละคน 
 

ฉนัผดิหวงัมากกบัการบริหารของโรงเรียน มนัจึงทาํใหฉ้นัหาวิธีท่ีจะไปแกร้ะบบ ฉนัมี 

ความภาคภูมิใจในตวัเองสาํหรับเร่ืองน้ี ฉนัเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือช่วยเดก็ใหมี้ชีวิต 

ดีข้ึน 
 

ฝร่ังถาม:  แสดงวา่มนัเป็นจุดประสงคก่์อนท่ีคุณมาเกิด คุณมีสญัญาทางจิตวิญญาณ 

กบัเดก็ท่ีมาเรียนกบัคุณ ใช่ไหม 
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คริสตาตอบ: ใช่ ใช่ 
  

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณ มนัมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร 

คุณทาํอะไรท่ีนัน่ 
 

คริสตาตอบ: ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีอยา่งท่ีคุณตอ้งการใหเ้ป็น ถา้คุณสามารถสร้างข้ึนมาในใจ 

สภาพแวดลอ้มกเ็ป็นเช่นนั้น มนัจึงเป็นสวรรคแ์บบท่ีคุณคิดเอาเอง 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

 

คริสตาตอบ: งานของฉนัท่ีน่ีคือการทาํงานกบัจิตวิญญาณเดก็ท่ีกาํลงัเตรียมตวัไปเกิดใน 

โลกมนุษย ์ฉนัสอนใหเ้ขารักษาความจาํเก่ียวกบัเร่ืองโลกวิญญาณและเร่ืองธรรมะ 

ฉนัสอนเร่ืองคุณภาพจิตใจ การทาํใหจิ้ตต่ืนและเร่ืองความยากลาํบากในการเป็นมนุษย ์

ดงันั้นฉนัจึงช่วยเตรียมวิญญาณเหล่าน้ี เม่ือเขาไปเกิดในโลกมนุษย ์เขากจ็ะไดช่้วยใหโ้ลก 

มนุษยมี์การพฒันาทางดา้นจิตใจไปถึงการตรัสรู้ ทาํใหโ้ลกมนุษยเ์ปล่ียนไปจากปัจจุบนั  
 

ฝร่ังถาม: โอเ้ป็นงานท่ียอดเยีย่มมากและมีคุณธรรมสูง คุณมีบา้นอยูใ่นสวรรคห์รือเปล่า? 
  

คริสตาตอบ: ฉนัคิดวา่มนุษยผ์ูค้นยงัมีความเขา้ใจผดิในเร่ืองน้ี เขาคิดวา่สวรรคมี์โครง 

สร้างแบบโลกมนุษย ์แต่ท่ีน่ีเป็นมิติท่ีไม่มีเวลา วิญญาณไม่ไดท้าํงานเป็นเวลา วิญญาณ 

ไม่จาํเป็นตอ้งกินอาหารหรือนอน ไม่จาํเป็นตอ้งมีบา้น  
  

ฝร่ังถาม:  แต่ถา้วิญญาณเราตอ้งการส่ิงนั้น เราสามารถสร้างมนัข้ึนมาไดห้รือเปล่า 
 

คริสตาตอบ: ได ้ท่ีน่ีเรากมี็สถานท่ีสาํหรับพบปะสงัสรรคถ์า้เราตอ้งการ แต่มนัไม่เป็นส่ิงท่ี 

จาํเป็น วิญญาณฉนักมี็บา้นท่ีฉนัสร้างข้ึนมาเองจากความคิด แต่ส่วนใหญ่ฉนัอยูก่บัพวก 

วิญญาณเดก็ 
  

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากท่ีคุณเสียชีวิต 
 

คริสตาตอบ: ฉนัไดรั้บรู้วา่ เราไม่ไดต้ายจริง หลงัจากเราเสียชีวิต เรากย็งัมีชีวิตอยูต่่อ 
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ฝร่ังถาม:  คุณมีความเสียใจหรือเสียดายในอะไรไหมกบัโลกมนุษย ์
 

คริสตาตอบ: กไ็ม่มีอะไรมาก ฉนัน่าจะบอกแม่วา่ “ฉนัรักแม่” บ่อยคร้ังมากกวา่นั้นเพ่ือ 

สาํนึกในบุญคุณของแม่ แต่กไ็ม่มีอะไรมากกวา่นั้น 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนเป็นมนุษย ์ 

 

คริสตาตอบ: ตอนท่ีฉนัไดรั้บรางวลัครูดีเด่น แต่ส่ิงท่ีฉนัภูมิใจมากท่ีสุดคือลูกๆของฉนั 

ฉนัรักพวกเขามาก 
 

ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
  

คริสตาตอบ: ตอนวิญญาณฉนัไปเกิดเป็นชาวกรีกในสมยัโรมนั ฉนัเป็นผูช้าย ผมไม่ได ้

เป็นนกัดาราศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง แต่มนัเป็นงานอดิเรกของผม ผมทาํงานกบัปโตเลมี ท่าน

เป็นนกัภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ ผมไดเ้รียนรู้วิธีการสร้างกลอ้งดูดาวและวิธีการ 

ใชช้ิ้นแกว้ แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือการติดตามตาํแหน่งของดวงดาวและบนัทึกลงบน 

กระดาษจากปีต่อปี 
 

ฝร่ังถาม:  การเคล่ือนไหวของดวงดาว 
 

คริสตาตอบ: ใช่ มนัเป็นเพียงงานอดิเรกและมนัช่วยใหผ้มมีความสงบในใจ ทาํใหผ้มรู้สึก 

มีความใกลชิ้ดกบัเหล่าเทพเจา้และเทพธิดา (ความเช่ือของชาวกรีก) ฉนัรู้สึกวา่ชีวิตนั้นมี 

บุญคุณกบัฉนั 
 

ฝร่ังถาม:  มีอะไรอีกไหมท่ีคุณคริสตาอยากจะบอกกบัชาวมนุษย ์ 
 

คริสตาตอบ: ฉนัหวงัวา่ทุกคนไดมี้โอกาสประสบกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากท่ีสุดในชีวิต 

เพ่ือใหเ้ขาพบกบัความสุขท่ีลึกซ้ึง ทาํใหใ้จเขาอ่อนนุ่มและไม่แขง็กระดา้ง 
  

ฝร่ังถาม:  คุณคิดวา่การตายของคุณไดส้อนในเร่ืองน้ีใช่ไหม 
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คริสตาตอบ: ใช่ ฉนัหวงัวา่เช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  วิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะสอนใครสกัคนคืออะไร? 

 

คริสตาตอบ: คือการปล่อยใหพ้วกเขาสอนตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม: เราควรส่งเสริมใหพ้วกเขาเป็นผูเ้รียนท่ีกระตุน้แรงจูงใจข้ึนมาดว้ยตนเอง  

 

คริสตาตอบ: ใช่แลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากค่ะคุณคริสตาท่ีใหส้มัภาษณ์และปัญญาธรรม คุณยงัเป็น 

แรงบนัดาลใจสาํหรับผูค้น 
 

คริสตาตอบ: ขอบคุณค่ะและขอใหคุ้ณดูแลตวัเอง 
 

ปัญญาธรรมจากคริสตา แมคออลฟิฟ์ 

1. โลกวิญญาณเป็นสถานท่ีอยา่งท่ีคุณตอ้งการใหเ้ป็น ถา้คุณสามารถสร้างข้ึนมาในใจ 

สภาพแวดลอ้มกเ็ป็นเช่นนั้น มนัจึงเป็นสวรรคแ์บบท่ีคุณคิดเอาเอง 

2. โลกวิญญาณเป็นมิติท่ีไม่มีเวลา วิญญาณไม่ไดท้าํงานเป็นเวลา วิญญาณไม่จาํเป็นตอ้ง 

กินอาหารหรือนอน ไม่จาํเป็นตอ้งมีบา้น  

3. งานของฉนัท่ีน่ีคือการทาํงานกบัจิตวิญญาณเดก็ท่ีกาํลงัเตรียมตวัไปเกิดในโลกมนุษย ์

ฉนัสอนใหเ้ขารักษาความจาํเก่ียวกบัเร่ืองโลกวิญญาณและเร่ืองธรรมะ ฉนัสอนเร่ือง 

คุณภาพจิตใจ การทาํใหจิ้ตต่ืนและเร่ืองความยากลาํบากในการเป็นมนุษย ์ดงันั้นฉนัจึง 

 

ช่วยเตรียมวิญญาณเหล่าน้ี 

4. ปัญญาธรรมคือฉนัไดรั้บรู้วา่ เราไม่ไดต้ายจริง หลงัจากเราเสียชีวิต เรากย็งัมีชีวิตอยูต่่อ 

5. ฉนัหวงัวา่ทุกคนไดมี้โอกาสประสบกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากท่ีสุดในชีวิตเพ่ือใหเ้ขาพบ 

กบัความสุขท่ีลึกซ้ึง ทาํใหใ้จเขาอ่อนนุ่มและไม่แขง็กระดา้ง 

6. วิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะสอนใครสกัคนคือการปล่อยใหพ้วกเขาสอนตวัเอง 
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7. เราควรส่งเสริมใหพ้วกเขาเป็นผูเ้รียนท่ีกระตุน้แรงจูงใจข้ึนมาดว้ยตนเอง 

********************************************************************* 

สัมภาษณ์วญิญาณของ ทูแพก็ ชาเคอร์ 

แร็ปเปอร์ นักแสดง นักแต่งเพลง นักเขยีนบทภาพยนตร์ 
  

ฝร่ังถาม: ตอนไหนท่ีคุณพบส่ิงท่ีคุณรักเป็นชีวิตจิตใจในช่วง 

เป็นมนุษย?์ 
 

ทูแพก็ตอบ: ตอนผมทาํงานหลงัเวที ติตตั้งลาํโพงและเคร่ือง 

เสียง ผมไดเ้ห็นความคิดสร้างสรรคข์องทุกคนท่ีอยูบ่นเวที 

และจากเสียงต่างๆท่ีผมไดย้นิ ผมจึงตดัสินใจเป็นนกัเตน้ 

หางเคร่ือง ทาํใหผ้มไดเ้ขา้วงการดนตรีแร็พและพบกบัผูจ้ดัการ ผมมีความสนใจในเร่ือง 

จงัหวะของเสียง มีจินตนาการกบัเสียงดนตรี ผมสามารถไดย้นิเสียงเพลงจากการทะเลาะ 

เบาะแวง้ระหวา่งพ่อแม่ของผม 
 

ผมเติบโตในครอบครัวท่ีไม่อบอุ่นและสภาพครอบครัวไม่มัน่คง ผมจึงเอาเสียงต่างๆท่ีผม 

ไดย้นิจากการถกเถียงและนาํมาทาํเป็นเพลง 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัเขา้ใจ ทุกเสียงมีจงัหวะและเป็นบทกลอน ถึงแมว้า่จะเกิดจากอารมณ์ทางลบ 
 

ทูแพก็ตอบ: มนัคงเป็นการรับมือกบัปัญหาของผม แต่มนักท็าํใหผ้มไดก้า้วเขา้สู่วงการ 

ดนตรี 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณเสียชีวิต 

 

ทูแพก็ตอบ: ตอนผมเป็นมนุษย ์ความตายอยูร่อบตวัผมในตอนท่ีเติบโต การเจบ็ป่วย การ

ฆาตกรรม การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ผมรู้จกัคนรอบขา้งท่ีตายในทุกรูปทุกแบบ 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณพูดถึงการตายของคุณ 
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ทูแพก็ตอบ: ผมคิดวา่การตายของผมเป็นชยัชนะ! 
 

ฝร่ังถาม:  หลงัจากท่ีคุณถูกยงิ การขา้มจากโลกมนุษยไ์ปสู่โลกวิญญาณเป็นเช่นไร 
 

ทูแพก็ตอบ: มีคนหมายหวัผม เขาตอ้งการฆ่าผม 
 

ฝร่ังถาม:  คุณถูกสัง่ฆ่า 

 

ทูแพก็ตอบ: ใช่ ผมจาํไดว้า่มีความเจบ็ปวดทุกท่ีในร่างกายหลงัจากถูกยงิ ผมไม่ไดต้าย 

ทนัที ผมพยายามต่อสูเ้พ่ือจะอยูใ่นร่างกายของผม จิตผมไม่ไดอ้อกจากร่าง จิตใจของผม 

ผกูมดัอยูก่บัร่างกาย ผมมีอาการปวดมาก 
 

ฝร่ังถาม: คุณยกโทษและใหอ้ภยักบัคนท่ีมาฆ่าคุณหรือเปล่า? 

 

ทูแพก็ตอบ: ตอนแรก ไม่ ผมไม่ยอมยกโทษ ผมใชเ้วลานานทีเดียว แต่ตอนน้ีผมใหอ้ภยั 

เขาไปแลว้ 
 

ฝร่ังถาม:  ดีมากท่ีคุณสามารถใหอ้ภยัและมีความสงบสุขกบัเหตุการนั้นได ้มนัเป็นดวง 

ชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
 

ทูแพก็ตอบ: ใช่ มนัเป็นเช่นนั้น 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
 

ทูแพก็ตอบ: เพราะความตายของผมมีประโยชน์สาํหรับส่วนรวม ทาํใหผู้ค้นรู้จกักบัชีวิต 

ของแก๊งบนถนน ทาํใหค้นท่ีอยูใ่นอเมริกากลวั มนัทาํใหพ้วกเขาตระหนกัถึงวิธีการของ 

แก๊งอนัตราย ความป่าเถ่ือนของผูค้นเหล่าน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัทาํใหมี้ส่ิงดีเกิดข้ึนหลงัจากนั้น 

 

ทูแพก็ตอบ: ใช่ ทาํใหมี้กฎหมายเขม้งวดมากข้ึนกบัเร่ืองน้ีและทาํใหค้นมีความตระหนกั 
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มากข้ึนกวา่เดิม และนัน่กคื็อของขวญัจากผมสาํหรับสาธารณะชน 
 

ฝร่ังถาม: คุณทาํงานอะไรในโลกวิญญาณ 

 

ทูแพก็ตอบ: ผมทาํงานเก่ียวกบัพลงัของคาํพดู เพ่ือนาํความรู้สู่ชุมชนชาวมนุษย ์
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากคุณไปอยูใ่นโลกวิญญาณ 
 

ทูแพก็ตอบ: ผมไดรั้บรู้วา่ ผมไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามโกรธไปกระตุน้ตวัเอง ท่ีจริงแลว้ 

พลงังานความโกรธและพลงังานความรักอยูใ่กลเ้คียงกนัมาก 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

ทูแพก็ตอบ: ส่ิงท่ีผมไดส้อนคือการนาํขอ้มูลของแก๊งอนัตรายมาเปิดเผยสู่สาธารณะชน 

ทาํใหผู้ค้นรู้จกัความยากลาํบากของชาวผวิดาํอเมริกนั 
 

ฝร่ังถาม:  เพลงของคุณและการตายของคุณไดส้อนในเร่ืองน้ี 

 

ทูแพก็ตอบ: ใช่ และผมไดเ้รียนเร่ืองเปล่ียนความโกรธใหก้ลายเป็นความรัก 

 

ฝร่ังถาม: ดีมากเลย ทุกคนควรเรียนรู้เร่ืองน้ี มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณ 

มากท่ีสุด 

 

ทูแพก็ตอบ: วิญญาณผมเคยไปเกิดเป็นฝร่ังผวิขาวในสมยัคาวบอย ผมมีรูปร่างผอม 

กะหร่อง เพราะผมดูไม่น่ากลวั ผมจึงหดัยงิปืนแม่นในชีวิตนั้นเพ่ือป้องกนัตนเอง   

แต่ผมชอบใชปื้นดว้ยไม่มีเหตุผล ปืนป้องกนัผมกจ็ริงแต่ผมเป็นคนใจร้อนและฆ่าคน 

 จิตใจท่ีขาดความอดทนจึงตามผมมาในชีวิตน้ี ผมมีทิฐิมานะสูงเพราะผมมีปืนกระบอก 

ใหญ่ ผมคิดวา่ผมมีสิทธิมากกวา่คนอ่ืนซ่ึงไม่เป็นความจริง  
 

ฝร่ังถาม:  และในชีวิตน้ีคุณกต็ายดว้ยปืน 
 

ทูแพก็ตอบ: ใช่ มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าขนั 
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ฝร่ังถาม:  คุณมีอะไรท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
 

ทูแพก็ตอบ: การฆ่ากนัแบบป่าเถ่ือนมนัหมดยคุหมดสมยัไปแลว้ ส่ิงท่ีเหลือคือการใชค้าํ 

พูด ดงันั้นเราตอ้งมีความรับผดิชอบในการพดูของตน อยา่ใชค้าํพดูไปทาํลายความ 

สมัพนัธ์ท่ีมีคุณค่า  
 

ฝร่ังถาม:  ขอบคุณมากคุณทูแพก็ท่ีใหส้มัภาษณ์ 

 

ทูแพก็ตอบ: ขอบคุณครับ 

ปัญญาธรรมจากทูแพก็ ชาเคอร์ 

1. ตอนผมเป็นมนุษย ์ความตายอยูร่อบตวัผมในตอนท่ีเติบโต การเจบ็ป่วย การฆาตกรรม 

การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ผมรู้จกัคนรอบขา้งท่ีตายในทุกรูปทุกแบบ 

2. ผมคิดวา่การตายของผมเป็นชยัชนะ! 

3. ตอนแรกผมไม่ยอมยกโทษและใหอ้ภยักบัคนท่ีมาฆ่าผม ผมใชเ้วลานานทีเดียว แต่

ตอนน้ีผมใหอ้ภยัเขาไปแลว้ 

4. ความตายของผมมีประโยชน์สาํหรับส่วนรวม ทาํใหผู้ค้นรู้จกักบัชีวิตของแก๊งบนถนน 

ทาํใหมี้กฎหมายเขม้งวดมากข้ึนกบัเร่ืองน้ีและทาํใหค้นมีความตระหนกัมากข้ึนกวา่เดิม 

และนัน่กคื็อของขวญัจากผมสาํหรับสาธารณะชน 

5. ในโลกวิญญาณ ผมทาํงานเก่ียวกบัพลงัของคาํพดู เพ่ือนาํความรู้สู่ชุมชนชาวมนุษย ์

6. ผมไดรั้บปัญญาธรรมวา่ ผมไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามโกรธไปกระตุน้ตวัเอง ท่ีจริงแลว้ 

พลงังานความโกรธและพลงังานความรักอยูใ่กลเ้คียงกนัมาก 

7.ผมไดเ้รียนเร่ืองเปล่ียนความโกรธใหก้ลายเป็นความรัก 

8. ผมคิดวา่ผมมีสิทธิมากกวา่คนอ่ืนซ่ึงไม่เป็นความจริง  

9. การฆ่ากนัแบบป่าเถ่ือนมนัหมดยคุหมดสมยัไปแลว้ ส่ิงท่ีเหลือคือการใชค้าํพูด ดงันั้น 

เราตอ้งมีความรับผดิชอบในการพูดของตน อยา่ใชค้าํพูดไปทาํลายความสมัพนัธ์ท่ีมีคุณค่า  
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********************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณของ เดอะโนทอเรียสบไีอจี (บิก๊กี)้ 

แร็ปเปอร์, นักแต่งเพลง, นักร้อง, โปรดวิเซอร์เพลง 
 

ฝร่ังถาม: ตอนคุณเป็นมนุษย ์จุดประสงคข์องจิตวิญญาณ 

คุณคืออะไร  
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ภารกิจของผมในชีวิตคือการเป็นเจา้นายทอ้งถ่ิน 

ผมอยากควบคุมและรักษาเสถียรภาพในทอ้งถ่ิน ตอนผม 

เป็นเดก็ผมมีชีวิตท่ียากลาํบากและถูกยา้ยบ่อย จนสุดทา้ย ผม

ไดม้าอยูท่ี่เมืองบรูคลิน นครนิวยอร์ก ผมไปอยูก่บัชุมชน 

ท่ีมีปัญหา ผมเป็นคนเจา้ก้ีเจา้การและกวนตีน ผมมกัจะมี 

ปัญหาในโรงเรียน เพราะผมเป็นเดก็ผวิดาํท่ีหา้ว เขาจึงส่งผมไปโรงเรียนศาสนาเพ่ือ 

ดดัสนัดาน แต่มนัไม่ไดช่้วยผม ผมจึงชอบอยูต่ามทอ้งถนน อยากเป็นใหญ่และเป็นเจา้ถ่ิน 

เพราะผมคิดวา่พระเจา้อยูใ่นทุกหนทุกแห่ง ผมจึงอยากไปทุกหนทุกแห่ง พระเจา้เป็นส่ิง 

ท่ีสามารถใหทิ้ศทางกบัเราโดยไม่พูดอะไรสกัคาํ ผมจึงตอ้งการในส่ิงนั้น แมว้า่ผมจะเป็น 

โจรผูร้้ายและทาํในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ผมไดรั้บความพอใจจากการกระทาํ ผมคิดวา่ผมไม่ได ้

ทาํผดิ ผมเพียงเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีท่ีอยูใ่นดา้นความยากลาํบากของชีวิต 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดเ้รียนอะไรในโลกมนุษย ์
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้การไดรั้บความเคารพจากผูอ่ื้นและการให ้

ความเคารพต่อผูอ่ื้น แต่ผมสอบไม่ผา่นในเร่ืองน้ีเพราะผมไม่รู้ความแตกต่างระหวา่งการ 

ไดรั้บและการใหค้วามเคารพ ผมมีแต่ข่มขู่คนอ่ืนเพ่ือใหเ้ขาเคารพและกลวัผม 
 

ฝร่ังถาม: คุณจึงไม่ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้กบัเร่ืองน้ี 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ใช่ เพราะผมตายก่อน 
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ฝร่ังถาม:  และคุณไดส้อนอะไรในโลกมนุษย ์
 

บ๊ิกก้ีตอบ: เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิตตนเอง ผมมองไม่เห็นวา่ผมมาทาํอะไร ผมจึงแค่เป็น 

ตวัอยา่งท่ีไม่ดี ผมจึงไดส้อนในส่ิงท่ีไม่ควรทาํ 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดส้อนจากเพลงของคุณ ใช่ไหม 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: เพลงแร็พของผมทาํใหผู้ฟั้งปล่อยอารมณ์ในเชิงลบออกไป ความอึดอดัท่ีเขามี 

และพดูไม่ออก เพลงของผมไดพ้ดูแทนเขา แต่ปัญหาของผมคือการกระทาํท่ีไม่ดีของ 

ตวัเอง วิถีการดาํเนินชีวิตของผมเป็นส่ิงท่ีผูค้นไม่ควรทาํตาม ผมเป็นคนท่ีไม่สามารถ 

ยกโทษและใหอ้ภยัคนอ่ืน ผมทาํไม่ไดจ้ริงๆ 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากคุณเสียชีวิต 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: วิญญาณผมโคตรจะโกรธ ผมโกรธเป็นเวลานานจริงๆ ผมไม่รู้วา่ผมสามารถมี 

อารมณ์อยา่งอ่ืนจนกระทัง่ผมไดรั้บคาํอธิษฐานจากแม่ของผม เธอยงัมีชีวิตอยูใ่นโลก 

มนุษย ์คาํวิงวอนจากเธอช่วยใหผ้มปล่อยวาง มนัจึงเป็นการเร่ิมตน้ในการรักษาจิตใจ 

ของตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: วิญญาณคุณไดย้นิคาํอธิษฐานจากแม่ของคุณและคาํพูดของเธอช่วยใหคุ้ณหาย 

โมโห 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ใช่ ทาํใหผ้มมีความรู้สึกวา่ผมไดอ้ยูก่บัแม่และมีความผกูพนั หลงัจากนั้นผมก ็

เร่ิมใหอ้ภยักบัตวัเอง แต่ผมกย็งัเจบ็ใจเพราะ เร่ืองคดีการตายของผมยงัไม่มีความกา้วหนา้ 

ไม่มีใครถูกจบั ผมตอ้งการใหค้ดีดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วและจบัคนท่ีฆ่าผม 
 

ฝร่ังถาม:  พวกเราไม่ตอ้งการพูดถึงวา่ใครเป็นคนฆ่าคุณ เพราะขอ้มูลนั้นอาจจะเป็น 

อนัตรายสาํหรับฉนั การสมัภาษญข์องวนัน้ีจึงเป็นเพ่ือการสอนธรรมะเท่านั้น 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ใช่ ผมเขา้ใจ จิตใจของผมขา้งในไม่ใช่คนเลว ถึงแมว้า่ผมใชชี้วิตแบบค่อนขา้ง 
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ไม่ค่อยดีตอนเป็นมนุษย ์ส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตใจผมต่ืนหลงัจากผมตายคือการเรียนรู้กบัการให ้

อภยั ซ่ึงผมไดรั้บกาํลงัใจจากแม่ในเร่ืองน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  ยอดเยีย่มมาก! การใหอ้ภยัเป็นการบาํบดัรักษาจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัของ 

ความรัก มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: มีตอนท่ีวิญญาณผมไปเกิดเป็นเดก็ชาวดตัชข์องประเทศเนเธอร์แลนดใ์นสมยั 

โบราณ ผมเป็นเดก็กาํพร้าและอาศยัอยูใ่นสถานท่ีเล้ียงเดก็กาํพร้า ผมไม่รู้วา่ใครเอาผมมา 

ท้ิงไวท่ี้น่ี ผมตาต่ี ผมจึงคิดวา่ผมเป็นลูกคร่ึงคนจีนและคนผวิขาว อาจจะเป็นเพราะเร่ือง 

น้ีท่ีทาํใหผ้มตอ้งเป็นเดก็กาํพร้า ผมไม่มีสมบติัอะไร ส่ิงท่ีผมมีคือส่ิงท่ีผมแอบขโมยเอามา 

จากตามถนนหนทาง 
 

ในชีวิตนั้นผมจึงรู้จกัซ่อนของไวอ้ยา่งมิดชิด ผมไดเ้รียนรู้วิธีการสร้างท่ีเกบ็ของในฝาผนงั 

เม่ือผมทาํเสร็จ ผมกท็าสีทบัฝาผนงั ไม่ใหใ้ครรู้วา่มนัเป็นท่ีเกบ็ของ ถา้คนเห็น มนักดู็ 

เหมือนฝาผนงัธรรมดา ผมไดเ้รียนรู้ศิลปะของการเป็นความลบั เม่ือพวกโบสถไ์ดย้นิวา่ 

ผมมีฝีมือในเร่ืองน้ี เขากใ็หอ้ภยัผมและไม่ยดึของท่ีผมขโมยมา แต่วา่ผมตอ้งทาํงานใหก้บั 

โบสถ ์เขาใหผ้มสร้างหอ้งเกบ็ของตามฝาผนงัของโบสถ ์สร้างหอ้งพิเศษสาํหรับไวซ่้อน 

ส่ิงต่างๆ ผมไม่รู้วิธีการสร้างตึกแต่แค่รู้จกัการสร้างหอ้ง ในชีวิตนั้นผมไม่ไดแ้ต่งงาน 

แต่ผมถูกใหอ้ภยักบัการเกบ็ความลบั ในท่ีสุดผมรู้วา่พรสวรรคข์องผมไม่ไดถู้กใชไ้ปใน 

ทางท่ีดี ผมเพียงบริการจุดประสงคข์องบาทหลวงท่ีตอ้งการซ่อนเร้น ในสมยันั้นผมจึงคิด 

วา่พระเจา้มีสองหนา้ ใบหนา้หน่ึงคือพวกมนุษยท่ี์กาํลงัทาํความผดิ แต่อีกใบหนา้หน่ึงคือ 

ตวัพระเจา้ แต่ท่านไม่ไดส้ัง่สอนเราใหท้าํเช่นนั้น ท่ีจริงแลว้มนัเกิดข้ึนจากความโลภของ 

มนุษย ์ชีวิตนั้นจึงมีอิทธิพลต่อผมในชีวิตน้ีและผมควรพฒันาเปล่ียนแปลงตนเอง แต่เม่ือ 

ผมมาอยูท่ี่น่ี นิสยัเดิมๆกย็งัติดตามมาในชาติน้ี 
 

ฝร่ังถาม:  คุณหมายถึงอะไรในการพฒันาเปล่ียนแปลงตนเอง 
 

บ๊ิกก้ี: ผมควรรู้จกัในเร่ืองพระเจา้ (อนตัตา) และการตรัสรู้ แต่มนัยงัไม่เกิดข้ึนในจิตใจผม 
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ในชาติเป็นชาวดตัช ์ผมใชพ้รสวรรคข์องผมไปในทางท่ีไม่ดีกบัการเกบ็ความลบั ดงันั้น 

ในชีวิตน้ีผมควรแก ้แต่ผมไม่ไดท้าํ 
 

ฝร่ังถาม:  ฉนัเขา้ใจ 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ผมจะแกต้วัอีกคร้ังและไปเกิดใหม่ 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีขอ้มูลอะไรอีกไหมท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: อยา่ใหผู้ใ้ดมาดึงเราตกออกจากความเป็นจริงของตวัเอง (ความสงบในใจ) 
 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากคุณบ๊ิกก้ีท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

บ๊ิกก้ีตอบ: ขอใหคุ้ณมีความสงบ 

ปัญญาธรรมจากบิก๊กี ้

1. ผมเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือเรียนรู้การไดรั้บความเคารพจากผูอ่ื้นและการใหค้วาม 

เคารพต่อผูอ่ื้น แต่ผมสอบไม่ผา่นในเร่ืองน้ีเพราะผมไม่รู้ความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บ 

และการใหค้วามเคารพ ผมมีแต่ข่มขู่คนอ่ืนเพ่ือใหเ้ขาเคารพและกลวัผม 

2. เม่ือผมกลบัไปมองดูชีวิตตนเอง ผมมองไม่เห็นวา่ผมมาทาํอะไร ผมจึงแค่เป็นตวัอยา่ง 

ท่ีไม่ดี ผมจึงไดส้อนในส่ิงท่ีไม่ควรทาํ 

3. หลงัจากผมเสียชีวิต วิญญาณผมโคตรจะโกรธ ผมโกรธเป็นเวลานานจริงๆ ผมไม่รู้วา่ 

ผมสามารถมีอารมณ์อยา่งอ่ืนจนกระทัง่ผมไดรั้บคาํอธิษฐานจากแม่ของผม เธอยงัมีชีวิต 

อยูใ่นโลกมนุษย ์คาํวิงวอนจากเธอช่วยใหผ้มปล่อยวาง มนัจึงเป็นการเร่ิมตน้ในการรักษา 

จิตใจของตนเอง 

4. ส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตใจผมต่ืนหลงัจากผมตายคือการเรียนรู้กบัการใหอ้ภยั ซ่ึงผมไดรั้บกาํลงัใจ 

จากแม่ในเร่ืองน้ี 

5. การใหอ้ภยัเป็นการบาํบดัรักษาจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัของความรัก 

6. ผมควรรู้จกัในเร่ืองพระเจา้ (อนตัตา) และการตรัสรู้ แต่มนัยงัไม่เกิดข้ึนในจิตใจผม 
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ในชาติเป็นชาวดตัช ์ผมใชพ้รสวรรคข์องผมไปในทางท่ีไม่ดีกบัการเกบ็ความลบั ดงันั้น 

ในชีวิตน้ีผมควรแก ้แต่ผมไม่ไดท้าํ 

7. อยา่ใหผู้ใ้ดมาดึงเราตกออกจากความเป็นจริงของตวัเอง (ความสงบในใจ) 
**************************************************************************************************************************************************************************** 

สัมภาษณ์วญิญาณเจนิส จ๊อปลนิ- นักร้อง นักแต่งเพลง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนท่ีคุณ 

เสียชีวิต 
 

เจนิสตอบ: ฉนัไดรั้บความรู้เร่ืองความตายจากการสอน 

ของโบสถ ์

 

ฝร่ังถาม: หลงัจากท่ีคุณเสียชีวิตและจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูใ่น 

โลกวิญญาณ คุณไดพ้บอะไร 
 

เจนิสตอบ: ฉนัพบวา่มนัไม่ใช่อยา่งท่ีโบสถส์อน 
 

 ฝร่ังถาม: ตอนคุณเสียชีวิต คุณมีความรู้สึกเป็นเช่นไร 
  

เจนิสตอบ: มนัเหมือนกบัการปลดปล่อยออกจากทุกอยา่ง ฉนัมีความสุขมาก! 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นอุบติัเหตุหรือเปล่า? 
 

เจนิสตอบ: ไม่ ฉนัคิดวา่ไม่มีใครตายโดยบงัเอิญ! 

 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณอธิบายเพ่ิมเติม 
 

เจนิสตอบ: ชีวิตของฉนักาํลงัมุ่งไปถึงเวลาท่ีฉนัตอ้งออกจากโลกมนุษย ์และฉนักมี็ 

ความสุขท่ีจะไป ฉนัไม่มีความสุขและความผกูพนักบัคนอ่ืน ลกัษณะนิสยัท่ีเลวร้าย 

ท่ีสุดของฉนัคือการติติงต่อวา่คนอ่ืน ฉนัอ่านใจคนไม่เป็นและมีคนมาต่อวา่เร่ืองหนา้ตา 

ของฉนัอยูเ่สมอ แมก้ระทัง่ตอนฉนัเป็นเดก็ 
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ฉนัเขา้กบัสงัคมไม่ไดเ้พราะผูค้นคิดวา่ฉนัไม่เหมาะสม แต่มนักดี็อยา่ง มนัทาํใหฉ้นัไม่งอ้ 

ใครและมีอิสระ เพราะฉนัไม่มีครอบครัวเป็นท่ีพ่ึง ฉนักเ็ลยพ่ึงการแต่งเพลง ฉนัไม่คิดวา่ 

ฉนัร้องเพลงเก่ง ฉนัเพียงอยากร้องเพ่ือระบายอารมณ์ 
 

 ฝร่ังถาม: คุณหมายถึงอะไร คุณอ่านใจคนไม่เป็น 
  

เจนิสตอบ: ฉนัไม่รู้วา่ใครเป็นคนท่ีดีหรือไม่ดีสาํหรับฉนั ฉนัประเมินคนไม่เป็น ดงันั้น 

ฉนัจึงพ่ึงในส่ิงท่ีง่ายและดีท่ีสุดสาํหรับฉนั ส่ิงพวกนั้นคือบทกวี เพลงและยาเสพติด แต่ส่ิง 

พวกน้ีช่วยใหฉ้นัพบความสุขอนัแทจ้ริงไดห้รือเปล่า มนักช่็วยไดไ้ม่มาก! 
 

ฝร่ังถาม:  ขอใหคุ้ณพูดถึงตอนคุณตาย 
 

เจนิสตอบ: ตอนฉนัตาย ฉนัจาํไดว้า่ฉนัลม้ลงนอนบนพ้ืน ฉนัไม่แน่ใจวา่ฉนัมีความสุข 

มากหรือมีความกลวั เพราะฉนัถูกสอนใหมี้ความเช่ือวา่เวลาเราตาย เราจะถูกพราะเจา้ 

ตดัสินวา่เราเป็นคนดีหรือไม่ดี ถา้เป็นอยา่งท่ีเขาวา่ ฉนักค็งแยแ่น่ๆ 
 

แต่ส่ิงท่ีโบสถก์ล่าวถึงไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัฉนั โลกวิญญาณไม่ไดบ้อกฉนัใหไ้ปนรกหรือ 

สวรรค ์ไม่ตดัสินวา่ฉนัเป็นคนดีหรือคนเลว ฉนัถูกตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและเป็นคร้ังแรก 

ในชีวิตของฉนัท่ีฉนัถูกยอมรับกบัการเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีใครต่อวา่ฉนั โลกวิญญาณ 

จึงทาํใหฉ้นัตาสวา่ง 
 

ฝร่ังถาม: สภาพแวดลอ้มของโลกวิญญาณคุณเป็นเช่นไรตอนคุณเสียชีวิต 
 

เจนิสตอบ: มนัเหมือนกบัหอ้งท่ีฉนัอยูใ่นโลกมนุษยแ์ต่วา่ฝาผนงัลอกออกและเปิดเขา้ไป 

ในโลกวิญญาณ ฉนัไดพ้บกบัวิญญาณต่างๆท่ีฉนัไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ฉนัรู้สึกรู้จกัเขา ซ่ึง 

ฉนัคิดวา่เป็นส่ิงท่ีแปลก เม่ือฉนัเห็นพวกเขา มนัทาํใหฉ้นัยิม้และรู้สึกมีความใกลชิ้ดกบั 

บุคคลพวกนั้น แต่ฉนัไม่รู้วา่ทาํไมและเหตุผลในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงไม่สาํคญั หลงัจากนั้นฉนั 

รู้สึกปิติยนิดี หวัเราะและโล่งอกท่ีชีวิตมนุษยข์องฉนัจบลง ฉนัตายในวยัสาวตอนอาย ุ27 

ปี 
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 ฝร่ังถาม: มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น 
  

เจนิสตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ทาํไม 
 

เจนิสตอบ: ถา้ฉนัไม่ตายในช่วงนั้น มนัจะทาํใหชี้วิตของคนรอบขา้งย ํา่แย ่เพราะวา่ 

พลงังานของฉนัมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น  
 

ฝร่ังถาม: เด๋ียวน้ีคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ 
 

เจนิสตอบ: ฉนัไม่ไดท้าํอะไร แค่เป็นตวัของตวัเอง ฉนัไม่สนใจในช่ือเสียงของการเป็น 

นกัร้อง ฉนัไม่ทาํในส่ิงท่ีเกินความสามารถของตน ฉนัชอบมองดูเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน 

โลกมนุษยแ์ละฉนัสนุกกบัส่ิงท่ีฉนัเรียนรู้ท่ีน่ีในโลกวิญญาณ 
 

 ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรในโลกวิญญาณ 
  

เจนิสตอบ: พวกมนุษยมี์วฒันธรรมท่ีไม่ดี ตอนฉนัเป็นมนุษยฉ์นัจึงคิดหาทางออกทางดา้น 

ดนตรีเพ่ือเปิดใจใหก้วา้งขวาง ดนตรีช่วยทาํใหฉ้นัรู้สึกโล่งกายและทะลุความคบัแคบ 

ของจิตใจ เด๋ียวน้ียงัไม่มีดนตรีท่ีทาํใหค้นรู้สึกเป็นอิสระ ฉนัหวงัวา่มนัจะเกิดข้ึนในอีก 

ไม่นาน 
 

ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าสอนอะไรในโลกมนุษย ์
 

เจนิสตอบ: ฉนัไดส้อนเร่ืองการไม่ควรท้ิงทรัพยากรของตนเอง  
 

ฝร่ังถาม: คุณหมายถึงอะไร 
 

เจนิสตอบ: ทรัพยากรท่ีฉนัหมายถึงคือ ส่ิงอะไรกไ็ดท่ี้คุณสร้างข้ึนมาเพ่ืออาํนวยความสุข 

ความสบาย ไม่วา่จะเป็นความสามารถในการแกไ้ข ซ่อมแซม เขียน ร้องเพลงหรือใหค้าํ 

ปรึกษา ในสมยัยคุฮิปป้ีของฉนั มนัเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีพวกเราใหท้รัพยากรกบัผูอ่ื้นอยา่ง 
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ฟรีๆ ทุกอยา่งเป็นของฟรีจึงทาํใหไ้ม่มีขอบเขต แต่วา่มนัทาํใหมี้การเอาเปรียบกนัเกิดข้ึน 

คนท่ีใหท้รัพยากรยอมใหจ้นหมดเน้ือหมดตวั ทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลกบัการบริจาค 

 ทาํใหก้ลายเป็นสุดโต่งอีกดา้นหน่ึง 
 

 ฝร่ังถาม: ฉนัเขา้ใจความหมายของคุณแลว้ 
  

เจนิสตอบ: ดงันั้นการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์อ้งอาศยัความสมดุล 
 

ฝร่ังถาม:  การตายของคุณจึงช่วยสอนใหค้นไม่ควรทาํส่ิงสุดโต่ง 
 

เจนิสตอบ: ใช่แลว้  

 

ฝร่ังถาม: มีอะไรอีกไหมท่ีคุณไดส้อน 
 

เจนิสตอบ: ฉนัเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือหาความสนุกสนาน แต่บทเรียนของชีวิตไม่ได ้

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือร้องของเพลงของฉนั เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส่วนตวั แต่บทเรียนคือการใชชี้วิต 

อยา่งสุดโต่งในช่วงทา้ยของชีวิต 
 

 ฝร่ังถาม: มีอดีตชาติอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อคุณมากท่ีสุด 
  

เจนิสตอบ: ฉนัเคยไปเกิดเป็นเพศชาย เป็นผูผ้ลิตเทียน ฉนัเอาสมุนไพรใส่ในเทียน ตอน 

นั้นเป็นยคุสมยัเก่า เขาใชเ้ทียนสมุนไพรพวกน้ีในสถานท่ีเกบ็ศพท่ีมีศพเป็นจาํนวนมาก  

เพ่ือใหมี้กล่ินดีข้ึน ฉนัชอบชีวิตนั้นเพราะฉนั ไดท้าํส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีมี 

ประโยชน์และสร้างความสวยงามใหก้บัความตาย ทาํใหก้ล่ินเหมน็หายไป ชีวิตนั้นทาํ 

ใหฉ้นัมองเห็นความสุขกบัส่ิงเลก็ๆ ปัญญาธรรมตวันั้นตามฉนัมาในชีวิตน้ี ถึงแมว้า่ 

ชีวิตน้ีฉนัถูกด่าต่อวา่อยูเ่ป็นประจาํเและพ่อแม่ไม่เขา้ใจฉนั แต่ฉนักย็งัสามารถมีความสุข 

กบัความสบัสนอลหม่าน 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความภาคภูมิใจในอะไรมากท่ีสุดตอนคุณเป็นเจนิส จ๊อปลิน 
 

เจนิสตอบ: ตอนท่ีเพลงของฉนักาํลงัจะดงั ผูค้นสามารถยอมรับในตวัฉนัและเพลงท่ี 
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ฉนัร้อง ทาํใหฉ้นัมีความรู้สึกดีมาก 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีขอ้มูลอะไรอีกไหมท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
 

เจนิสตอบ: มนัจะตอ้งมีความสมดุลในทุกส่ิงท่ีเราทาํ แต่อยา่ปล่อยใหส้งัคมหลอกเรา 

ความสมดุลไม่ใช่ตอ้งเป็นหา้สิบ-หา้สิบอยา่งนั้นเสมอไป 
 

 ฝร่ังถาม: เป็นขอ้มูลท่ีดีมาก ขอบคุณมากคุณเจนิสท่ีใหส้มัภาษณ์ 
  

เจนิสตอบ: ขอบคุณค่ะ ฉนัขออาํลา 

ปัญญาธรรมจากเจนิส จ๊อปลนิ 

1. การตายของฉนั มนัเหมือนกบัการปลดปล่อยออกจากทุกอยา่ง ฉนัมีความสุขมาก! 

2. โลกวิญญาณไม่ไดบ้อกฉนัใหไ้ปนรกหรือสวรรค ์ไม่ตดัสินวา่ฉนัเป็นคนดีหรือคนเลว 

ฉนัถูกตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและเป็นคร้ังแรกในชีวิตของฉนัท่ีฉนัถูกยอมรับกบัการเป็นตวั 

ของตวัเอง ไม่มีใครต่อวา่ฉนั โลกวิญญาณจึงทาํใหฉ้นัตาสวา่ง 

3. หลงัจากฉนัตาย ฉนัไดพ้บกบัวิญญาณต่างๆท่ีฉนัไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ฉนัรู้สึกรู้จกัเขา 

ซ่ึงฉนัคิดวา่เป็นส่ิงท่ีแปลก เม่ือฉนัเห็นพวกเขา มนัทาํใหฉ้นัยิม้และรู้สึกมีความใกลชิ้ด 

กบับุคคลพวกนั้น แต่ฉนัไม่รู้วา่ทาํไมและเหตุผลในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงไม่สาํคญั หลงัจากนั้น 

ฉนัรู้สึกปิติยนิดี หวัเราะและโล่งอกท่ีชีวิตมนุษยข์องฉนัจบลง  

4. ฉนัไดส้อนเร่ืองการไม่ควรท้ิงทรัพยากรของตนเอง ไม่ควรทาํส่ิงสุดโต่ง การดาํเนิน 

ชีวิตของมนุษยต์อ้งอาศยัความสมดุล 

5. มนัจะตอ้งมีความสมดุลในทุกส่ิงท่ีเราทาํ แต่อยา่ปล่อยใหส้งัคมหลอกเรา ความสมดุล 

ไม่ใช่ตอ้งเป็นหา้สิบ-หา้สิบอยา่งนั้นเสมอไป 

********************************************************************** 
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สัมภาษณ์วญิญาณจิมมี ่เฮนดริกซ์- กตีาร์ฮีโร่ชาวอเมริกนั  

นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง 
 

ฝร่ังถาม:  คุณมีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัความตายก่อนคุณ 

เสียชีวิต และเม่ือคุณตายไปแลว้ ความเช่ือของคุณเปล่ียน 

ไปหรือไม่ 
 

จิมม่ีตอบ: หลงัจากผมตายออกจากร่างกายและมาอยู ่

ในโลกวิญญาณ มนัทาํใหผ้มหายเมาออกจากยาเสพติด 
 

ฝร่ังถาม: ดีมาก แสดงวา่ชีวิตในโลกวิญญาณเป็นยาบาํบดัชั้นเลิศเลยทีเดียว!  
 

จิมม่ีตอบ: ใช่ ผมคิดวา่อยา่งนั้น 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเช่ือในอะไรก่อนคุณตาย 
  

จิมม่ีตอบ: ผมเช่ือวา่มีพระเจา้ เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ แต่ผมไม่เช่ือวา่พระเจา้เป็นชาวผวิขาวท่ี 

มีเครายาวและนัง่อยูบ่นบลัลงัก ์ความคิดแบบนั้นเป็นส่ิงท่ี ง่ีเง่า ผมไม่ไดคิ้ดวา่พระเจา้ 

มีรูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งนั้นหรืออยา่งน้ี ผมคิดวา่พระเจา้คือส่ิงท่ีสามารถรักทุกคนไดแ้ละ 

ใหอ้าหารทางใจสาํหรับทุกคน 
 

ฝร่ังถาม:  การตายของคุณเป็นเช่นไร 
  

จิมม่ีตอบ: ผมมียานอนหลบัท่ีไดม้าจากหมอ วนันั้นผมด่ืมเหลา้และเสพยาเสพติด ซ่ึงทาํ

ใหผ้มมีสติมึนเมาและผมไปหยบิเอายานอนหลบัมากินเพ่ิมเติม  
 

การอยูแ่ละการตายไม่มีความแตกต่างอะไรมากสาํหรับผม มนัเหมือนกบัการแสดงของจิต 
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บางคร้ังจิตกอ็ยูใ่นร่างกาย บางคร้ังจิตกอ็อกไปจากร่างกาย ในช่วงกาํลงัจะตาย ผมจึงนึก

วา่ผมจะตอ้งต่อสูเ้พ่ือกลบัเขา้ไปอยูใ่นร่างอีกหรือเปล่า เม่ือจิตผมออกไปจากร่าง ผมกไ็ม่ 

ตอ้งการกลบัเขา้ไปอยูใ่นกายอีก มนัไม่มีส่วนใดของชีวิตท่ีผมไม่มีความสุขกบัการเป็นตวั 

ของตวัเอง 
 

ฝร่ังถาม: คุณไม่ไดต้ายเพราะเฮโรอีน 
  

จิมม่ีตอบ: คืนนั้นผมไม่ไดเ้สพเฮโรอีน คืนนั้นผมอยูก่บัพวกเพ่ือนๆ มนัไม่ใช่การฆ่าตวั 

ตาย 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโดยบงัเอิญหรือเปล่า 
 

จิมม่ีตอบ: มนัเป็นเพราะผมขาดสติ เม่ือเราเมามากและเคล้ิมมีความสุข เราคิดวา่เรามี 

อารมณ์ดี แต่เราไม่สามารถมองเห็นวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนต่์อเรา 

 

ฝร่ังถาม: ขอใหคุ้ณอธิบายถึงส่ิงแวดลอ้มของโลกวิญญาณเม่ือจิตคุณขา้มเขา้ไปอยูท่ี่นัน่ 
 

จิมม่ีตอบ: ท่ีน่ีสวยงามมาก ไม่มีภาษามนุษยท่ี์จะอธิบายถึงสีสนัของท่ีน่ีได ้มนัเหมือนกบั 

การฟังเพลง เราไม่สามารถเอามือไปจบัเสียงเพลงท่ีไพเราะ แต่ความเพราะพร้ิงของ 

เสียงดนตรีสามารถสาํผสักบัจิตใจเราได ้
 

ฝร่ังถาม: ใช่ ใช่ 
  

จิมม่ีตอบ: ตอนผมเสียชีวิต มีสมาชิกครอบครัวท่ีตายไปมาทกัทายผม เขาสามารถสมัผสั 

และเขา้ไปอยูใ่นจิตใจของผม ผมรู้สึกทาํอะไรไม่ไดเ้พราะผมแค่เป็นผูส้งัเกต นัน่คือคร้ัง 

แรกในชีวิตท่ีผมปล่อยวาง เพราะตอนผมเป็นนกัดนตรีท่ีมีช่ือเสียง ผมพยายามระวงัและ 

ปกป้องตนเอง  
  

ฝร่ังถาม:  มนัเป็นโชคชะตาของคุณหรือเปล่าท่ีตอ้งตายในตอนนั้น (ตายอาย ุ27 ปี) 
  

จิมม่ีตอบ: ท่ีจริงแลว้ ผมสามารถมีชีวิตอยูต่่อไปไดถ้า้จิตผมพยายามกลบัเขา้สู่ร่างกาย 
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ถา้ผมเรียกคนอ่ืนใหม้าช่วย ผมไม่จาํเป็นตอ้งตายในตอนนั้น แต่เม่ือผมไปดูความตึงเครียด 

ของตวัเองและทิศทางของชีวิตในขณะนั้น ผมเป็นคนท่ีขาดสติและไม่สามารถประเมิน 

ความเป็นจริง ทาํใหผ้มตดัสินใจไม่ดี 
  

ฝร่ังถาม: แสดงวา่คุณไม่จาํเป็นท่ีตอ้งตาย 
  

จิมม่ีตอบ: ใช่ 
 

ฝร่ังถาม:  ตอนน้ีคุณทาํอะไรในโลกวิญญาณ 
 

จิมม่ีตอบ: ผมกไ็ม่ไดท้าํอะไรมากท่ีน่ีเพราะผมมองเห็นความงดงามของทุกอยา่ง มนัไม่ใช่ 

การทาํเพ่ือส่วนตวั แต่มนัเป็นการทาํเพ่ือส่วนรวมใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนั 

หน่ึงอนัเดียวกนั ผมช่วยวิญญาณผูค้นเขา้หาความเป็นจริงของตวัเองเพ่ือพบกบัความ 

สงบสุขของจิตใจ ผมเนน้ในเร่ืองความจาํเพราะตอนผมเป็นมนุษย ์ผมเป็นคนท่ีมีความจาํ 

ไม่ค่อยดี ตอนผมเป็นนกัตรีและทวัร์คอนเสิร์ต ผมจาํไม่ไดว้า่จะเล่นเพลงไหนหรือเล่น 

คียไ์หน ผมกเ็ลยเล่นตามท่ีนึกได ้
  

ฝร่ังถาม: เร่ืองน้ีเป็นเพราะการด่ืมเหลา้และใชย้าเสพติดหรือเปล่า มนัไปทาํลายความจาํ 

ของคุณ 
 

จิมม่ีตอบ: ใช่ ใช่ แต่ผมกมี็ความสุขกบัชีวิตนั้น ตอนน้ีผมช่วยพวกวิญญาณหาความรู้ 

ความเขา้ใจในตนเอง 
 

ฝร่ังถาม: คุณไดรั้บปัญญาธรรมอะไรหลงัจากคุณตาย 
  

จิมม่ีตอบ: เราไม่ตอ้งไปด่ืมเหลา้เมายาเพ่ือใหมี้ความสุขและเพ่ือความเขา้ใจกบัชีวิต ส่ิงท่ีดี 

ท่ีสุดคือการปล่อยวางทิฐิมานะตวัตนและไม่ใหก้ารต่อวา่ของคนอ่ืนทาํใหเ้ราเป็นทุกข ์

รู้จกัใหอ้ภยัคนอ่ืนและตนเองไดแ้ละมาหาความเป็นจริงในตวัเอง (ความสงบสุขในใจ) 

ดว้ยการปล่อยวางความเขา้ใจผดิ 
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ฝร่ังถาม:  คุณไดม้าเรียนและสอนอะไรในโลกมนุษย ์
  

จิมม่ีตอบ: ผมคิดวา่ชีวิตตอนเป็นจิมม่ี เฮนดริกซ์ ผมมีความเห็นแก่ตวั ผมจึงไม่ไดส้อน 

ใคร แต่ถา้มีผูใ้ดไดเ้รียนรู้จากชีวิตของผม มนักเ็ป็นเกียรติสาํหรับผม 
  

ฝร่ังถาม: คุณไดม้าเรียนอะไรในโลกมนุษย ์
  

จิมม่ีตอบ: ผมมาเกิดเป็นมนุษยเ์พ่ือผสมส่ิงต่างๆในชีวิตใหเ้ขา้กนัและปลุกเร้าใจตนเอง 

จากแรงบนัดาลใจภายใน ผมไดอ้ยูก่บัครอบครัวท่ีไม่อบอุ่น พ่อแม่หยา่ร้างและต่อมา 

แม่ผมกต็าย คุณยายเป็นคนดูแลและผมไม่มีสมบติัอะไรเพราะครอบครัวเป็นคนจน ผมจึง 

ตอ้งเขยา่ตวัเองและหาทางออก ผมคน้ควา้หาตวัจริงของตนเองและส่ิงท่ีผมพบคือดนตรี 

ผมเป็นดนตรี 
 

ฝร่ังถาม:  มนัเหมือนกบัวา่คุณมีนํ้ าปนทรายท่ีอยูใ่นแกว้และคุณเขยา่มนั ทาํใหคุ้ณมอง 

เห็นวา่อะไรเป็นอะไร 
 

จิมม่ีตอบ: ใช่แลว้ 

 

ฝร่ังถาม: การเขยา่ของคุณจึงเป็นส่ิงท่ีคุณมาเรียนมาสอนในโลกมนุษย ์ใช่ไหม 
 

จิมม่ีตอบ: ถูกตอ้ง 
 

ฝร่ังถาม: คุณมีความเสียดายหรือเสียใจไหม 
  

จิมม่ีตอบ: ความเสียใจเป็นส่ิงท่ีผมไม่สามารถมีการควบคุม ผมเสียใจท่ีผมไม่รู้จกักบัแม่ 

ดีพอ แม่ไม่ไดเ้ห็นผมเป็นนกัดนตรีท่ีโด่งดงั ผมเสียใจท่ีผมตอ้งพ่ึงยาเสพติดเพ่ือคน้พบ 

ตวัเอง 
  

ฝร่ังถาม:  ดนตรีของคุณคงเป็นส่ิงท่ีคุณมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุดในตอนเป็นมนุษย ์ 
  

จิมม่ีตอบ: ใช่ คุณทาํนายถูก 
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ฝร่ังถาม: คุณมีขอ้มูลอะไรอีกท่ีอยากจะบอกกบัชาวโลก 
  

จิมม่ีตอบ:  ถา้คุณไม่ทราบวา่ส่ิงแทจ้ริงท่ีคุณตอ้งการคืออะไร คุณกไ็ม่สามารถถามถึง 
 

ฝร่ังถาม:  เป็นขอ้คิดท่ีดี 
 

จิมม่ีตอบ: ถา้มนุษยผ์ูค้นรู้วา่ส่ิงท่ีเขากาํลงัมองหาอยูคื่ออะไร เขากจ็ะไม่สูญเสียการใชชี้วิต 

กบัการเป็นมนุษย ์

 

ฝร่ังถาม: ขอบคุณมากคุณจิมม่ีท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

จิมม่ีตอบ: ขอบคุณครับ ขอใหคุ้ณมีความสงบสุข 
 

ปัญญาธรรมจากจมิมี ่เฮนดริกซ์ 
 

1. หลงัจากผมตายออกจากร่างกายและมาอยูใ่นโลกวิญญาณ มนัทาํใหผ้มหายเมาออกจาก

ยาเสพติด 

2. ผมคิดวา่พระเจา้คือส่ิงท่ีสามารถรักทุกคนไดแ้ละใหอ้าหารทางใจสาํหรับทุกคน 

3. การอยูแ่ละการตายไม่มีความแตกต่างอะไรมากสาํหรับผม มนัเหมือนกบัการแสดงของ

จิต บางคร้ังจิตกอ็ยูใ่นร่างกาย บางคร้ังจิตกอ็อกไปจากร่างกาย   

4. ท่ีน่ีในโลกวิญญาณมีความสวยงามมาก ไม่มีภาษามนุษยท่ี์จะอธิบายถึงสีสนัของท่ีน่ีได ้

มนัเหมือนกบัการฟังเพลง เราไม่สามารถเอามือไปจบัเสียงเพลงท่ีไพเราะ แต่ความเพราะ

พร้ิงของเสียงดนตรีสามารถสาํผสักบัจิตใจเราได ้

5. ตอนผมเสียชีวิต มีสมาชิกครอบครัวท่ีตายไปมาทกัทายผม เขาสามารถสมัผสัและเขา้

ไปอยูใ่นจิตใจของผม ผมรู้สึกทาํอะไรไม่ไดเ้พราะผมแค่เป็นผูส้งัเกต นัน่คือคร้ังแรกใน

ชีวิตท่ีผมปล่อยวาง  

6. ผมกไ็ม่ไดท้าํอะไรมากในโลกวิญญาณเพราะผมมองเห็นความงดงามของทุกอยา่ง มนั

ไม่ใช่การทาํเพ่ือส่วนตวั แต่มนัเป็นการทาํเพ่ือส่วนรวมใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ ความ
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เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผมช่วยวิญญาณผูค้นเขา้หาความเป็นจริงของตวัเองเพ่ือพบกบั

ความสงบสุขของจิตใจ  

7. เราไม่ตอ้งไปด่ืมเหลา้เมายาเพ่ือใหมี้ความสุขและเพ่ือความเขา้ใจกบัชีวิต ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ

การปล่อยวางทิฐิมานะตวัตนและไม่ใหก้ารต่อวา่ของคนอ่ืนทาํใหเ้ราเป็นทุกข ์รู้จกัใหอ้ภยั

คนอ่ืนและตนเองไดแ้ละมาหาความเป็นจริงในตวัเอง (ความสงบสุขในใจ) ดว้ยการปล่อย

วางความเขา้ใจผดิ 

8. ผมมาเกิดเป็นมนุษยเ์พ่ือผสมส่ิงต่างๆในชีวิตใหเ้ขา้กนัและปลุกเร้าใจตนเองจากแรง

บนัดาลใจภายใน  

9. ถา้คุณไม่ทราบวา่ส่ิงแทจ้ริงท่ีคุณตอ้งการคืออะไร คุณกไ็ม่สามารถถามถึง 

10. ถา้มนุษยผ์ูค้นรู้วา่ส่ิงท่ีเขากาํลงัมองหาอยูคื่ออะไร เขากจ็ะไม่สูญเสียการใชชี้วิตกบั

การเป็นมนุษย ์

ข้อสรุป 
 

ถา้คุณไดอ่้านตั้งแต่ตน้จนปลาย คุณกจ็ะเห็นวา่ไม่มีการเกิดหรือการตายจริงอยา่งท่ีเราคิด 

ทุกอยา่งเป็นส่ิงชัว่คราวเพ่ือใหเ้รามีสถานการณ์สาํหรับการฝึกซอ้มและพฒันาจิตใจใหดี้

ยิง่ข้ึนจนถึงขั้นนิพพานหรือพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเอง และไม่มีอะไร

สามารถทาํใหเ้ราเป็นทุกขไ์ดถ้า้จิตเราปล่อยวางความคิด ความเช่ือ ความเขา้ใจผดิและ

อารมณ์ต่างๆ ไม่ยดึในถูกหรือผดิ ไม่เปรียบเทียบและมีความเป็นกลางกบัทุกส่ิง ทาํใหจิ้ต

มีความสมดุลและความสามคัคีกบัทุกอยา่ง เม่ือจิตใจเป็นอิสระและเตม็ไปดว้ยความสงบ 

มีสติและปัญญา จิตกจ็ะพน้จากความทุกขท์ั้งปวงไปโดยธรรมชาติเพราะจิตท่ีฉลาดรู้วา่ทุก

อยา่งเกิดท่ีจิตและเรากไ็ปแกท่ี้ใจหรือคุณภาพของจิตตนเอง ทาํใหเ้รามีความสุขไดท้นัที

และไม่ตอ้งไปรอสถานการณ์เพ่ือใหไ้ดด้ัง่ใจ เพราะความสุขอนัแทจ้ริงนั้นเกิดข้ึนอยู่

ภายใน เพียงแต่วา่จิตเราจะเยน็และกวา้งขวางพอหรือไม่ท่ีจะมองเห็นความเป็นจริง ถา้

จิตใจเรายงัเร่าร้อนและมีความคบัแคบ เรากจ็ะหลงไปกบัสถานการณ์ต่างๆ หลงไปกบั

ความคิด ความยดึมัน่ ความเช่ือ การเปรียบเทียบ หลงไปกบัอารมณ์ ทาํใหจิ้ตปรุงแต่ง
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ความรู้สึกในทางลบ ทาํใหเ้กิดความลาํเอียง มีการทะเลาะเบาะแวง้ มีการเอาเปรียบ มี

ความไม่พอใจและเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั มีการเพ่งโทษและจะเอาชนะกนั ดงันั้นมนัจึงเป็น

ประโยชน์ยิง่ท่ีเราควรฝึกจิตใจตนเองในชีวิตประจาํวนั มัน่สงัเกตดูใจและอารมณ์ของ

ตนเองจากความสงบภายใน เพ่ือเราจะไดป้ล่อยวางความลาํเอียง ความทุกข ์ความเขา้ใจผดิ

ท่ีเรายดึวา่จะตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น เม่ือเราไม่ยดึติดกบัความคิด ความ

เช่ือและอารมณ์ ไม่จาํเป็นตอ้งถูกหรือเพ่งโทษ ใจเรากจ็ะกลบัมาสู่ความเป็นกลาง ทาํให้

จิตเราต่ืน มีความเบิกบานยิม้แยม้แจ่มใส ไม่มีอะไรสามารถทาํใหใ้จเราหมองไดเ้พราะเรา

มีความฉลาดพอและจิตใจเยน็พอท่ีจะปล่อยวางความเครียด ดงันั้นจิตท่ีฉลาดจึงเลือกทาํ

ในส่ิงท่ีเก้ือกลู สร้างสรรค ์สร้างความสมดุลและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ถา้ท่าน

สนใจในการฝึก โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  
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เม่ือจิตเราต่ืนเรากจ็ะเห็นวา่ 

1. ไม่มีการเกิดหรือการตายจริง เพราะจิตเป็นเพียงวิญญาณซ่ึงไม่มีตวัตน จิตเป็นคล่ืน

พลงังานท่ีไม่เกิดและไม่ตาย เพราะจิตมาจากอนตัตา (ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน) และกก็ลบัไปสู่

อนตัตา (โลกวิญญาณท่ีเป็นคล่ืนพลงังาน) 

2. จิตเราคือคล่ืนพลงังาน ถึงจิตเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน แต่จิตกส็ามารถเรียนรู้ เพราะคล่ืนจิต

มีความรู้สึกและมีความคิด คล่ืนพลงังานของจิตสามารถตดัสินใจในการเลือก จะเอา

ส่ิงน้ีหรือจะเอาส่ิงนั้น ทาํใหเ้กิดการสร้างเหตุและการสร้างผลตามมาในการกระทาํ

ของจิต จึงทาํใหจิ้ตมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ คล่ืนจิตเป็นส่ิงท่ีไม่มี

ขอบเขต ไร้พรมแดนและกวา้งใหญ่ไพศาล 

3. ในปัจจุบนั โลกเรามีมือถือ โทรทศัน์และดาวเทียมท่ีใชค้ล่ืนส่งสญัญาณส่ือสารถึงกนั

และกนั เราไม่สามารถมองเห็นคล่ืนพวกน้ีไดด้ว้ยตาเปล่า แต่เรารู้วา่คล่ืนพวกน้ี

สามารถใชเ้ป็นพลงังานได ้จิตของเรากเ็ป็นเช่นน้ี ถึงเราจะมองไม่เห็นคล่ืนของจิต

ตนเอง แต่เรากใ็ชค้ล่ืนน้ีอยูเ่สมอในการคิดและมีความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆ 
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4. เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้มรส ไดส้มัผสักคื็อคล่ืนพลงังานต่างๆ

นัน่เองท่ีกาํลงักระทบกบัคล่ืนจิตใจของเรา  คล่ืนขอ้มูลต่างๆกระทบเขา้มาทางตา หู 

จมูก ล้ินและกาย และคล่ืนจิตเรากส็ร้างความหมายใหก้บัคล่ืนพวกน้ีท่ีเป็นแสง สีและ

เสียง ดว้ยการตั้งช่ือใหก้บัมนัและกตี็ความวา่มนัคืออะไร ทาํใหเ้ราเห็นเป็นภาพ ตวัตน 

เสียง กล่ิน รสชาดและเป็นส่ิงท่ีเราสมัผสั ดงันั้นคล่ืนจิตของแต่ละบุคคลจึงเป็นตวั

สร้างความเป็นจริงใหก้บัตนเอง สร้างความหมาย ความคิด อารมณ์และความเช่ือให้

เกิดข้ึนภายในใจของตน 

5. นกัวิทยาศาสตร์ไดพิ้สูจน์แลว้วา่วตัถุหรือร่างกายทุกอยา่งสร้างมาจากอะตอม (atom) 

อะตอมเป็นโครงสร้างขนาดเลก็มาก มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น แต่ถา้เราไปดูใน

โครงสร้างของอะตอม กจ็ะเห็นวา่มนัไม่มีอะไรอยูใ่นนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีวา่งเปล่า ใน

ศาสนาพุทธเรียกส่ิงน้ีวา่ อนตัตา คือเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน แต่คล่ืนตวัน้ีสามารถ 

เคล่ือนไหวได ้(vibration) มนัจึงแปรสภาพเป็นส่ิงต่างๆไดด้ว้ยการเปล่ียนความถ่ีและ

ความเร็วของคล่ืน ทาํใหค้ล่ืนจิตสามารถสร้างสถานการณ์และขอ้มูลข้ึนมาได ้

6. การเปล่ียนความถ่ีและความเร็วของคล่ืนใหช้า้ลง - พลงังานท่ีหมุนชา้ลงกจ็ะทาํใหมี้

ความรู้สึกวา่พลงังานมีความหนามากข้ึน ทาํใหจิ้ตมองเห็นคล่ืนท่ีหมุนชา้เป็นกายภาพ 

ความหลากหลายของคล่ืนท่ีเป็นแสง สีและเสียง จึงทาํใหเ้รามองเห็นภาพต่างๆนานา 

ทาํใหไ้ดย้นิและสมัผสักบัส่ิงต่างๆ ถา้คล่ืนพวกน้ีหมุนไวมากข้ึน มนักก็ลบักลายเป็น

ส่ิงท่ีไม่มีตวัตนเช่นเดิม (อนตัตา) 

7. ดงันั้นมิติต่างๆหรือโลกต่างๆจึงสร้างข้ึนมาไดด้ว้ยการเปล่ียนความถ่ีและความเร็วของ 

พลงังาน จิตสามารถนาํพลงังานต่างๆท่ีหมุนชา้ลงมาผสมกนั อยา่งเช่น คล่ืนนํ้า คล่ืน

ดิน คล่ืนลม คล่ืนไฟ เม่ือจิตนาํส่ิงพวกน้ีมาประกอบกนั มนัจึงทาํใหเ้กิดมีรูปร่างเป็น

กายภาพ 

8. ร่างกายมนุษยก์ถู็กสร้างจากส่ิงพวกน้ี ร่างกายเรามีเน้ือหนงัมาจากคล่ืนดิน มีของเหลว

มาจากคล่ืนนํ้า มีลมหายใจมาจากคล่ืนลมและมีอุณหภูมิมาจากคล่ืนไฟ 
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9. คล่ืนพลงังานอนัหลากหลายมาจากอนตัตา อนตัตาเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน เป็นคล่ืน

พลงังานท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลมาก เราไม่สามารถกาํหนดมนัไดเ้พราะส่ิงท่ีไม่มีตวัตน

ไม่ไดอ้ยูใ่ตก้ฎของกายภาพและมนัสามารถขยายพลงังานไปไดเ้ร่ือยๆ แต่คล่ืนอนตัตา

ตวัน้ีไร้สถานการณ์เพราะมนัเป็นพลงังานท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลอยูต่วัเดียว ดงันั้นมนัจึง

คิดข้ึนมาวา่ถา้มนัแบ่งพลงังานออกใหเ้ป็นหลายๆดวง สถานการณ์ต่างๆกจ็ะสามารถ

เกิดข้ึนได ้เพราะจะมีการกระทบกนัระหวา่งคล่ืนต่างๆ ทาํใหมี้การเรียนรู้เกิดข้ึนกบั 

จิตต่างๆและพลงังานอนตัตากไ็ดเ้รียนรู้ไปดว้ย 

10. ดงันั้นพลงังานอนตัตาจึงแบ่งคล่ืนออก เหมือนกบัการแบ่งเซลล ์จาก 1 เป็น 2 - จาก 2 

เป็น 4 - จาก 4 เป็น 8 - จาก 8 เป็น 16 - จาก 16 เป็น 32  และเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ แบ่ง

ออกมาจนนบัไม่ถว้น เราไม่สามารถท่ีจะนบัไดว้า่จิตมีก่ีดวง เพราะวา่มนัเยอะแยะ 

ไปหมดอยูใ่นธรรมชาติทัว่ไปและทัว่จกัรวาล เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ สถานการณ์จึงเกิดข้ึน

เตม็ไปหมด จิตแต่ละดวงจึงเร่ิมเรียนรู้ แปรสภาพและพฒันาคล่ืนตนเองจากการท่ีถูก

กระทบกบัคล่ืนจิตอ่ืนๆ ทาํใหจิ้ตเร่ิมฉลาดข้ึนและเห็นคุณค่ากบัการท่ีเรามีสถานการณ์ 

คล่ืนจิตต่างๆจึงช่วยกนัสร้างมิติ โลกหรือภูมิต่างๆข้ึนมาเพ่ือใหเ้กิดมีสถานการณ์เป็น

โรงเรียนสาํหรับจิต จิตจะไดพ้ฒันาตนเองต่อไป จิตเลือกทาํเช่นน้ีเพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ี

ไม่สามารถตายไดเ้พราะคล่ืนจิตเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน มีแต่การเปล่ียนแปลงคุณภาพของ

คล่ืนและวิวฒันาการไปเร่ือยๆ 

11. ดงันั้นจิตเราจึงเลือกเขา้มาอยูใ่นโลกมนุษยเ์พ่ือฝึกฝนจิตใจตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน เราใชร่้าง 

มนุษยเ์ป็นยานพาหนะเพียงชัว่คราวและเม่ือร่างกายหมดสภาพ จิตเรากก็ลบัไปสู่โลก 

วิญญาณเช่นเดิม เราฝึกจิตใจตนเองไดแ้ค่ไหน เรากไ็ดรั้บคุณภาพแบบนั้นไป 

12. เม่ือเรากลบัไปอยูใ่นโลกวิญญาณ เรากท็บทวนชีวิตมนุษยข์องเราท่ีผา่นไปและเห็นวา่

เราไดเ้รียนอะไรไปบา้ง หลงัจากนั้นเรากเ็ลือกไปพฒันาต่อ จะอยูใ่นโลกวิญญาณหรือ

จะกลบัมาเรียนในโลกมนุษยอี์กรอบกไ็ด ้ 

13.  วิญญาณต่างๆเห็นวา่โรงเรียนของโลกมนุษยเ์ป็นส่ิงดี มีสถานการณ์หลากหลายและ

แตกต่าง ทาํใหจิ้ตตอ้งปรับคุณภาพใจใหเ้ป็นกลาง ถา้จิตผูใ้ดทาํไดก้จ็ะมีแต่ความสุข 
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(นิพพาน) แต่ถา้จิตใจเรายงัแกวง่ข้ึนๆลงๆไปกบัอารมณ์ เรากจ็ะพบกบัความสุขท่ี

ประเด๋ียวประด๋าวและมีความทุกขป์นอยูด่ว้ยเพราะเรายงัพ่ึงความอยากหรือความไม่

อยาก (ตณัหา) ดงันั้นมนัเป็นส่ิงประเสริฐท่ีเราควรฝึกและใชโ้อกาสในการเป็นมนุษย์

เพ่ือพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงท่ีเกิดจากความสงบภายใน เป็นจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยสติ

และปัญญา ไม่มีอะไรสามารถทาํใหจิ้ตเราเป็นทุกขไ์ดเ้พราะจิตเรามีแต่ความอ่ิมเอิบ

เบิกบาน รู้ในสาเหตุของความทุกขแ์ละกไ็ปแกท่ี้เหตุ แกท่ี้คุณภาพจิตของตนเอง ปล่อย

วางความยดึมัน่ในตวัตน ไม่ติดกบัความคิดหรืออารมณ์ แต่มองเห็นทุกอยา่งจากความ

เป็นกลางซ่ึงเกิดจากความสงบภายใน ทาํใหเ้ราไดรั้บความสุขอนัแทจ้ริงและไม่ตอ้งพ่ึง

ตณัหา (ความอยากหรือไม่อยาก) 

14.  เม่ือเรามีความสงบภายในมากข้ึน จิตเรากจ็ะต่ืนและมีความเป็นกลางมากข้ึน ไม่แกวง่ 

ไปกบัความคิดหรืออารมณ์ ทาํใหเ้รามองเห็นความหลงของตนแต่เราไม่หลงไปกบัมนั 

เพราะเราสามารถดูจิตใจจากความเป็นกลาง ทาํใหเ้รามองเห็นสาเหตุของความหลง ทาํ

ใหจิ้ตเกิดมีปัญญาและแกด้ว้ยการปล่อยวาง ทาํใหจิ้ตมีความสมดุล มีความสามคัคีกบั 

ทุกอยา่ง สามารถใหอ้ภยักบัทุกส่ิง จิตจึงหยดุเอาเร่ืองและมาเนน้ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

15. ถึงแมว้า่จะไม่มีการเกิดหรือการตายจริง เรากค็วรรักษาศีลดว้ยการไม่ทาํร้ายตนเองและ

ไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น ถา้หากเรายงัทาํร้ายกนัอยู ่ผลนั้นกจ็ะกลบัมาสู่เรา มนัไม่ใช่การลงโทษ 

แต่มนัเป็นการสร้างความสมดุลเพ่ือใหเ้รามองเห็นความเป็นจริง ดงันั้นผูใ้ดท่ีหายหลง

กจ็ะรู้วา่ การทาํร้ายคนอ่ืนกคื็อการทาํร้ายตนเอง และการทาํร้ายตนเองกไ็ม่ไดท้าํให้

จิตใจเราดีข้ึน ดงันั้นการปฏิบติัและศึกษาจิตใจตนเองจะช่วยใหเ้ราต่ืนและพบความสุข 

อนัแทจ้ริงและความรักอนัแทจ้ริง ซ่ึงเป็นความสุขและความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ไม่มี

อคติและไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ความสุขแบบน้ีไม่มีภาษามนุษยท่ี์จะสามารถอธิบายได้

นอกจากเราจะพบดว้ยตนเอง เพราะมนัเป็นความสุขอยา่งอิสระท่ีไร้พรมแดน เป็น

จิตใจท่ีกวา้งขวางมาก ทาํใหเ้รามองเห็นส่ิงต่างๆท่ีเราไม่เคยเห็นมาก่อน ทาํใหเ้ราหาย

สงสยัวา่ทาํไมเราถึงเขา้มาอยูใ่นร่างมนุษย ์ทาํใหเ้รามองเห็นวิวฒันาการของจิตใจซ่ึง
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เป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน เพียงแต่เรายดึมัน่ในความคิด เราจึงสร้างความมีตวัตนข้ึนมาและ

เช่ือในตวัก ูเม่ือเราฝึกปล่อยวางไปเร่ือยๆ เรากจ็ะเห็นวา่มนัไม่มีตวัตนในส่ิงใด แต่ทุก

อยา่งหรือคล่ืนต่างๆมีการกระทบกนั ทาํใหมี้ประสบการณ์และมีการเรียนรู้เกิดข้ึน ทาํ

ใหจิ้ตรู้จกัปรับคุณภาพใจใหเ้ป็นกลางและมีความสมดุลกบัทุกส่ิง เม่ือเราฝึกสมาธิอยู่

บ่อยๆและพบกบัความสงบภายในอยูเ่ร่ือยๆ จิตเรากจ็ะมีความชาํนาญ ทาํใหเ้ราต่ืนและ

มองเห็นความเป็นจริง ทาํใหจิ้ตเลิกมีความลาํเอียง ไม่สร้างอารมณ์ในเชิงลบ ไม่มีการ

เอารัดเอาเปรียบ ไม่สนใจในการทะเลาะเบาะแวง้หรืออยากเป็นใหญ่ แต่เรามาสนใจ

ในความสามคัคี มีความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือทาํใหโ้ลกเรามีความสมบูรณ์แบบและเราก็

จะสามารถทาํไดเ้ม่ือต่างคนต่างฝึกจิตตนเองใหเ้ป็นกลาง ส่ิงท่ีพูดถึงไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ียาก 

ถา้เรามัน่ฝึกฝนตนเอง แต่จะดูเหมือนยากลาํบากถา้เราไม่ยอมฝึก อยา่งท่ีพระพุทธเจา้

ใหส้มัภาษณ์ มนุษยทุ์กคนสามารถตรัสรู้ไดใ้นปัจจุบนั คุณไม่ตอ้งไปรอในชาติหนา้ 

คุณสามารถพบกบัความสุขอนัแทจ้ริงในใจของตนเองซ่ึงเป็นความสุขอยา่งมหาศาล 

ไม่มีความสุขใดเทียบเท่าและคุณสามารถนิพพานไดเ้ม่ือคุณมาสนใจจิตภายในและ 

อยูใ่นความสงบท่ีเป็นกลาง จิตคุณจะขยายออกและมองเห็นความเป็นจริง ทาํใหห้ลุด

พน้ออกจากความโกรธ โลภ หลง ทาํใหจิ้ตใจสวา่งไสว มีอิสระจากความทุกขท์ั้งปวง

และจิตกจ็ะมีแต่ความสุขชัว่นิรันดร์  
 

ถา้คุณสนใจในการปฏิบติัเพ่ือพบความสุขอนัแทจ้ริง โปรดอ่านหนงัสือ “ชีวิตน้ีมีแต่

ความสุข” ไดท่ี้ https://meditationguide.org/thai-language/ 
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